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چکیده:

روش ( M-learningبه کارگیری موبایل در آموزش) روشی کلی و جدید در کاربرد تکنولوژی
در آموزش است .برای اجرایی کردن آموزش با این روش ،باید از موبایل استفاده کرد .این مطالعه،
شبکه ی اجتماعی اینستاگرام را به عنوان یک برنامه کاربردی در نظر گرفته و نقش آن را در
تدریس مبحث مشکالت عضالنی -استخوانی کتاب سالمت و بهداشت بررسی کرده است .روش
به کار رفته در پژوهش از نوع شبه آزمایشی در دو گروه آزمایش و شاهد ،با اجرای پسآزمون
است .جامعهی آماری این تحقیق شامل  88دانش آموز پایه ی دوازدهم در سه مدرسه در شهر
ورامین است .نتایج نشان داد که علی رغم وسعت کاربرد این برنامه و عالقه مندی دانش آموزان به
استفاده از آن ،تفاوت معناداری بین دو گروه استفاده کننده از این برنامه و دانش آموزانی که از آن
استفاده نکرده بودند وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش کمکی و نه
جایگزین ،برای آموزش مفاهیم درسی و تعامل بیشتر با معلم و سایر دانش آموزان به خصوص در
مدارس کم امکانات استفاده گردد.
کلمات کلیدی :اینستاگرام ،M-Learning ،سالمت و بهداشت پایه دوازدهم ،مشکالت عضالنی-
استخوانی.
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با پیشرفت و گسترش تکنولوژی ،زمینه های جدیدی برای آموزش بر پایه ی تکنولوژی پدیدار شد.
ابزار هایی مثل کامپیوتر ،لپ تاپ ،تلفن همراه ،تبلت و ...از ابزار های رایج مورد استفاده در عصر
حاضر هستند که می توان به عنوان ابزار های کارآمد تکنولوژی برای اهداف شخصی و سازمانی
از آنها بهره برد ( .))2016( ,.Sung et al ;)2015(Lai and Hwangدر این بین استفاده از
ابزارهایی در دسترس تر و کوچکتر مثل تلفن همراه و تبلت به دالیلی همچون حمل راحت تر،
کاربرد آسان تر ،در دسترس تر بودن و اتصال آسان تر به اینترنت و البته فراگیری بیشتر ،پتاسیل
باالیی برای استفاده در روش های آموزشی و کمک آموزشی دارند .عالوه بر این موارد ،تاتار 2و
دیگران ( )2003مزایای استفاده از ( M-Learningآموزش بر مبنای به کارگیری موبایل) را
مواردی چون قابل حمل بودن ، 3انطباق پذیری ، 4تسهیل گری 5فراگیری اطالعات ،تعاملی بودن
و ...می دانند.
6
مطالعات  M-Learningدر ابتدا به صورت جدی تر توسط شارپلس ( )2000در مقاله ی
کامپیوتر و تحصیل 7مورد بررسی قرار گرفت؛ این مقاله در مورد پتاسیل های  M-Learningدر
طراحی شیوه های آموزشی جدید ،آموزش در تمام طول زندگی و فرصت های ادامه ی آموزش
افراد بالغ بحث کرد .پیش از او افرادی مانند براون 8و دیگران ( )1989به بررسی مباحثی همچون
استفاده از روش های  M-Learningدر آموزش حل مشکالت دانش آموزان در زندگی واقعی
پرداخته اند.
در استفاده از روش M-Learningمی توان از استراتژی های مختلفی از جمله یادگیری هدایت
شده ، 9یادگیری پروژه محور ، 10مباحثه موضوع محور ، 11ارزیابی همتا 12و  ...استفاده کرد
())2015( ,Lai and Hwang؛ که در این مطالعه ،از روش یادگیری هدایت شده در بستر شبکه
ی اجتماعی اینستاگرام استفاده شده است .طبق تعاریف موجود ،در روش یادگیری هدایت شده،
معلم می تواند مطالب آموزشی یا منابع یادگیری را از طریق مواد آموزش الکترونیک در اختیار
دانش آموزان قرار دهد (.))2005( ,.Walton et al ,)2003( ,.Liu et al
عالوه بر این ،تاکنون مطالعات متعدد دیگری در زمینه ی  M-Learningدر آموزش مدرسه ای
و دانشگاهی و حتی آموزش پزشکی صورت گرفته است;2003 Seppala and Alamaki (.
 2008 Mcconatha and Praul ;2004 Whitsed؛ صائمی و همکاران)1393،
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با توجه به تجربه ی شخصی نویسندگان و گفت و گو با سایر دبیران ،بسیاری از روش های جدید
به دالیل متعدد ،یا در کالس ها قابل اجرا نیستند یا اثر بخشی بسیاری از آنها به میزانی که در
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زیر اشاره کرد:
 عدم وجود امکانات کافی برای اجرای بسیاری از روش ها برنامه ی درسی متراکم و حجم باالی مطالب درسی در اکثر پایه ها و نبود زمان کافی برایاجرای این روش ها
 عدم توازن دبیران در بسیاری مناطق و شهر ها تخصص نداشتن تعدادی از دبیران در مباحث آموزشی و پرورشی سنتی بودن شیوه ی کلی آموزش وجود قوانین بازدارنده از اجرای تعدادی از روش های آموزش خارج از مدرسه بی توجهی دانش آموزان به مباحث درسی (بی انگیزگی) و ...که البته کمبود امکانات و برنامه درسی متراکم ،از اصلی ترین مشکالتی هستند که مانع از استفاده
ی روش های جدید می شوند؛ به همین منظور ،به نظر می رسد استفاده از ابزاری مانند تلفن
همراه که امروزه در دسترس بخش زیادی از جامعه است می تواند تا حدودی جایگزین یا تکمیل
کننده فعالیت هایی باشد که به دلیل کمبود امکانات یا تراکم برنامه درسی در محیط مدرسه و
کالس درس قابل انجام نیستند.
این پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی» آیا استفاده از شبکه ی اجتماعی مانند اینستاگرام
با توجه به پتانسیل های آموزش و پرورش موجود می تواند باعث افزایش کیفیت آموزشی در
دروس علوم زیستی شود؟» صورت گرفته است .اما با توجه به تجربیات و نظر دانش آموزان پس
از اجرای تدریس و نتایج حاصل از پرسشنامه ها و آزمون به سواالت دیگری همچون موارد ذیل
نیز پاسخ هایی داده شد:
 -1آیا این روش ها می توانند به عنوان روش های رایگان آموزشی تا حدودی جایگزین کالس
های تقویتی و افزایش عدالت آموزشی شوند؟
 -2با توجه به زمینه ی اجرای روش (شبکه ی اجتماعی اینستاگرام) می توان با پر کردن اوقات
فراغت دانش آموزان با آموزش ،زمینه ی پرورش آنها را نیز فراهم کرد؟
 -3آیا این روش می تواند باعث افزایش رغبت دانش آموزان به یادگیری شود؟
 -4آیا این روش می تواند باعث افزایش فهم و عملکردی تر شدن مطلب های یادگرفته شده شود؟

روش پژوهش

در ابتدا با توجه پیش فرض ذهنی نویسندگان ،مقاالت این حوزه در رابطه با استفاده از شبکه ی
 M-Learningدر درس انتخاب شده ،مورد بررسی قرار گرفت.
اجتماعی اینستاگرام و
که مشخص گردید تاکنون از این شبکه ی اجتماعی به عنوان ابزار اصلی تدریس در این درس
استفاده نشده است.
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سپس ،پرسشنامه و آزمونی به منظور بررسی اثربخشی تدریس به شیوه ی مورد نظر ،تنظیم
گردید .پرسشنامه قبل از شروع کار و آزمون ،در جلسه ی بعد از تدریس توسط دانش آموزان
پاسخ داده شدند .در حین طراحی سواالت ،طراحی سواالت طبق طبقه بندی بلوم صورت گرفت.
جامعه ی آماری در این پژوهش  88دانش آموز از  3مدرسه در شهرستان ورامین که به اختصار
آنها با حروف  A,B,Cمشخص گریده اند ،انتخاب شد .اساس دسته بندی دانش آموزان برای
استفاده از برنامه اینستاگرام یا عدم استفاده از آن با توجه به پرسشنامه های قبلی دانش آموزان
بود .که البته از تمام طیف های دانش آموزان در گروه اینستاگرام (  45نفر) و گروه شاهد (43
نفر) قرار داشتند .به منظور افزایش صحت اطالعات (روایی) بدست آمده و یکدستی کار و با توجه
به عنوان مورد تدریس که مبحثی مرتبط با مباحث زیست شناسی است ،از بین کالس های
مورد تدریس نویسنده که شامل رشته های علوم تجربی ،علوم انسانی و کار و دانش (رشته های
کامپیوتر ،حسابداری ،خیاطی و نگارگری) است ،کالس های رشته ی علوم تجربی حذف شدند و
مطالعه روش تدریس به این شیوه برای  88دانش آموز باقی مانده در مابقی رشته ها صورت گرفت.
پس از پاسخ دهی به پرسشنامه ،در هر مدرسه ،دانش آموزانی که امکان استفاده از اینستاگرام را
داشتند انتخاب شده و با هماهنگی با مدارس و خانواده ها به آنها اعالم شد تا در زمان تدریس در
کالس حضور نیابند و مطالب آموزشی را صرفا از صفحه ی اینستاگرامی که قبال آدرس آن به آنها
داده شده بود به صورت آزاد (نظر دهی ،پاسخ به سواالت مطرح شده ،الیک کردن ،بحث و )...
دنبال کنند .مابقی دانش آموزان ( )43به صورت سنتی در کالس درسی حاضر شدند و تدریس
مانند گذشته انجام گرفت .نهایتا پس از تکمیل تدریس به هر دو گروه ،یک آزمون ،مشترکا از آنها
به عمل آمد.
پس از برگزاری آزمون ،داده های مربوط به پرسشنامه و آزمون در فرمت اکسل در آمدند و برای
انجام کار های آماری آماده سازی شدند .جهت رسم نمودار ها از نرم افزار  2010Excelو جهت
ارزیابی داده های آماری نرم افزار  Spssویرایش  20مورد استفاده قرار گرفت .به منظور بررسی
توزیع نرمال داده ها در هرگروه (روش آزمون) از آزمون  Shapiro-Wilkو Kolmogorov-
 smirnovاستفاده شد .همچنين جهت مقايسه  2روش تدریس در هریک از مدارس ()A,B,C
از آزمون Independent Samples T- Testاستفاده شده است.

یافته های پژوهش

نتایج حاصل شده از بررسی های آماری به صورت تفکیکی در هر مدرسه و مجموع سه مدرسه به
شرح زیر می باشد:
جهت مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان در دو روش آزمون حضوری و با استفاده از اینستاگرام و
بر اساس آزمون  Independent Samples T- Testاختالف معنی دار آماری بین میانگین
نمرات اخذ شده در مدرسه  Aمشاهده نشد (P=0.749 , df=37.03, t=0.322).
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جدول  :1مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Aدر دو روش آزمونی
فاکتور

روش
آزمون

میانگین نمرات مدرسه A

اینستاگرام

تعداد

خطای استاندارد  ±میانگین

حداقل

حداکثر

23

6/97±0/36

3/75

9/50

18

6/79±0/40

3

9/25

نمودار :1مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Aدر دو روش آزمونی

با مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان در دو روش تدریس حضوری و با استفاده از اینستاگرام و بر
اساس آزمون  Independent Samples T- Testاختالف معنی دار آماری بین میانگین نمرات
اخذ شده در مدرسه Bمشاهده نشد
(P=0.447 , df=14.69, t=0.781).
جدول  :2مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Bدر دو روش آزمونی
فاکتور

روش
آزمون

میانگین نمرات مدرسه B

اینستاگرام

تعداد

خطای استاندارد  ±میانگین

حداقل

حداکثر

13

7/03±0/33

5/25

8/75

7

7/43±0/37

6/25

8/50

نمودار  :2مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Bدر دو روش آزمونی
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جدول  :3مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Cدر دو روش آزمونی
فاکتور

روش
آزمون

میانگین نمرات مدرسه C

اینستاگرام

تعداد

خطای استاندارد  ±میانگین

حداقل

حداکثر

9

5/69±0/74

0/75

8/25

18

5/44±0/51

1/75

9/25

نمودار  :3مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان مدرسه  Cدر دو روش آزمونی

با مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان در دو روش آزمون حضوری و با استفاده از اینستاگرام و بر
اساس آزمون  Independent Samples T- Testاختالف معنی دار آماری بین میانگین نمرات اخذ
شده در کل دانش آموزان  3مدرسه مشاهده نشد  (P=0.310 , df=83.92, t=1.022).اما
به لحاظ عملی میانگین نمرات اخذ شده در روش آزمون اینستاگرام اندکی بیشتر از روش حضوری
بوده است
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با مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان در دو روش تدریس حضوری و با استفاده از اینستاگرام و
بر اساس آزمون  Independent Samples T- Testاختالف معنی دار آماری بین میانگین
نمرات اخذ شده در مدرسه  Cمشاهده نشد
(P=0.773 , df=15.80, t=0.293).

جدول :4مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کل مدارس در دو روش آزمونی
فاکتور

روش
آزمون

تعداد

خطای استاندارد  ±میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین نمرات مدرسه C

اینستاگرام

45

6/73±0/26

0/75

9/50

43

6/33±0/30

1/75

9/25
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نمودار  :4مقایسه میانگین نمرات دانش آموزان کل مدارس در دو روش آزمونی

نمودار  :5مقایسه ی میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در همه ی مدارس

عالوه بر این ،پس از بررسی نمرات دانش آموزان ،با توجه به بررسی های آماری صورت گرفته،
مشخص شد که علی رغم نزدیک بودن میانگین نمرات در دو گروه ،نمرات گروهی که از اینستاگرام
استفاده می کردند در محدوده ی میانگین و کمی همگن تر از گروهی بود که در کالس تحت
آموزش به شیوه ی عادی کالس قرار گرفته بودند.
شایان ذکر است این پرسشنامه به منظور بررسی اطالعات اولیه دانش آموزان در رابطه با موضوع
تدریس و ارتباط آنها با موضوع تدریس تنظیم شده است .که نهایتا مشخص گردید ،بیشتر دانش
آموزان با اصول صحیح اصالح و جلوگیری از مشکالت عضالنی -استخوانی آشنایی نداشتند لذا
اهمیت تدریس و توجه تدریس برای آنها بیشتر شده بود.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اعداد بدست آمده و تفاوت اندک و غیر معنادار روش استفاده از اینستاگرام ،می توان
گفت که اگرچه احتماال این روش به عنوان یک روش  M-Learningارزش کاربردی باالیی
نداشته باشد اما باید در نظر داشت ،نتایج بدست آمده می تواند از این جهت ارزشمند باشد که این

68

اثر بخشی تدریس با استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در تدریس مبحث مشکالت عضالنی – استخوانی کتاب سالمت و بهداشت پایه دوازدهم

گروه از دانش آموزان ،اغلب نمرات کمتری نسبت به سایر دانش آموزان می گرفتند و یا بی توجهی
آنها به کالس درس به دالیلی همچون یادگیری در ساعت هایی غیر از ساعت تدریس این درس،
غیر جذاب بودن شیوه ی سنتی کالس درس به دلیل امکان به نمایش درآمدن کم تصویر و فیلم
و  ...برای این گروه می باشد و این دانش آموزان بعد از استفاده از این روش در مقایسه با خودشان،
نمره های بهتری نسبت به حالتی که اگر در کالس حضور می یافتند گرفتند .با وجود عدم تفاوت
معنادار بین دو گروه ،نتایج حاصل از این بررسی ،همسو با مطالعات مک کوناتا و دیگران ()2008
در رابطه با استفاده از  M-learningبه عنوان ابزار جدید آموزش و مطالعه ی مروری سانگ و
دیگران ( )2016بر روی پژوهش های انجام شده در رابطه با  M-learningبود.
شایان ذکر است از علل اصلی انتخاب شبکه ی اجتماعی اینستاگرام در این مطالعه ،فراگیر بودن و
تصویر محور بودن این برنامه است .به عالوه ،کارایی هایی مثل الیک کردن ،هشتگ و دنبال کردن
صفحات آموزشی مثل صفحه ی ایجاد شده در این مطالعه می تواند باعث تمرکز مطالب مرتبط با
آنها در قسمت جستجوی این برنامه شود .در این قسمت ،مطالب با توجه به الیک ها ،هشتک ها
و صفحات دنبال شده ی قبلی و مشابهت با آنها از کاربران مختلف این برنامه برای سایر کاربران
به نمایش در می آید که با این شیوه ،به صورت ناخودآگاه ،می توان زمینه ی جهت دهی دانش
آموزان به سمت مطالب آموزشی را بیشتر کرد و مطالب غیر ضروری از دسترس دانش آموز خارج
یا میزان دسترسی به آن کاهش یابد.
عالوه بر موارد ذکر شده ،پس از اتمام کار بیشتر دانش آموزان از این شیوه ابراز رضایت کردند
و خواستار ادامه ی کار به این شیوه شدند .دالیل آنها مواردی از قبیل در دسترس بودن دائمی
مطالب ،تعداد باالتر تصویر و قابلیت نمایش فیلم نسبت به روش های سنتی ،امکان ارتباط و تعامل
و در دسترس بودن معلم برای پاسخگویی بیشتر و هدفمند کردن استفاده ی دانش آموزان از شبکه
های اجتماعی بود و بخش اقلیت که با این شیوه مخالف بودند دالیل خود را صرف وقت بیشتر
در استفاده از تلفن همراه ،بدون توضیح یا کم توضیح بودن مطالب نسبت به کتاب درسی ،عادت
نداشتن به این شیوه و عبور سریع از مطالب طبق عادت قبلی در استفاده از این برنامه اعالم کردند.
باید توجه داشت استفاده از شبکه های اجتماعی در سیستم آموزش و پرورش توصیه نمی شود
و یا حداقل اجبار در این کار مجاز نیست لذا استفاده از این روش ها بهتر است به صورت تکمیلی
انجام شود.
استفاده از این روش ها ( )M-learningهمچنین می تواند باعث جبران بخشی از ناهماهنگی
های تدریس ،عدم وجود امکانات و ساماندهی آموزش در قالب اپلیکیشین های ایرانی و فارسی به
دانش آموزان شود.
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The efficiency of teaching ergonomics to 12th grade
high school students based on the Instagram app
1- Farnaz Tajik 1, Biology teacher,Varmanin, Tehran
1- Jalil poor, Jalil , Expert in research of the International Institute of Sturgeons of the
Caspian Sea, Mazandaran, Iran.

Abstract:

One of the new methods of using technology in Education is M-Learning.
this method can be used in a variety ways such as different types of
teaching methods and using a wide variety of mobile applications in
teaching. Instagram as a general and comprehensive app can be recognized
in teaching as a M-learning method. in this article, the efficiency of using
Instagram as a teaching tool is considered. generally, 94 students in two
groups and from three high schools are considered. among different
high school majors, experimental science students are chosen because of
the biological base of this study, it wasn’t able to compare other majors
students with them. results didn›t show any bold differences, instead,
score average in using Instagram was more. based on results and author
experience during teaching, teachers can use the abilities of Instagram as
an auxiliary method not the main one and it can be more efficient with a
low level of facilities.
Key words: Instagram, M-learning, Teaching Method, Ergonomic
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