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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ساختار عاملي ،روایي و پایایي ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر انجام
گرفت .این پژوهش در زمره تحقيقات غيرآزمایشي است که به روش توصيفي -تحليلي صورت گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش ،کليه دانشجویان ثبت نام کرده در دوره های آموزش الکترونيکي شهر تهران که
در سال تحصيلي  5956-5952به تحصيل اشتغال داشتند ،بودند که حجم نمونهایي به تعداد  972دانشجو در
مقطع کارشناسي ارشد به روش نمونهگيری تصادفي خوشهای ،انتخاب شدند و به ابزار پيمایش چارجوب
اجتماع کاوشگر آربا و همکاران( )7779پاسخ دادند که از آن ميان  725پرسشنامه قابل تحليل بود .نتایج
تحليل عاملي کاوشگر با روش مولفه های اصلي عالوه بر عامل کلي حضور 9،عامل حضور شناختي ،اجتماعي
و آموزشي را برای ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر تایيد نمود .برای بررسي پایایي ابزار ،از ضریب
آلفای کرونباخ و برای تعيين روایي عاملي آن ،از روش تحليل عاملي تایيدی استفاده شد .نتایج نشان داد که
ابزار از همساني دروني مطلوبي برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در زیر مقياس های آن بين  95/9تا
 56/9است .همچنين برای تعيين روایي عاملي ابزار ،از تحليل عاملي تایيدی استفاده شد ،که نتایج نشان داد
که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولي با داده ها دارد .کليه شاخص های نيکویي برازش ،مدل را تایيد
ميکنند .در نتيجه ميتوان گفت نسخه ترجمه شده ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر برای استفاده در
پژوهش های مربوط به محيطهای یادگيری مبتني بر وب ،در بين فراگيران ایراني ،مقياس قابل قبولي است.

واژگان کليدی :حضور ،پايايی ،روايی عاملی ،چارچوب اجتماع کاوشگر
 .5دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایرانa.taghizade@modares.ac.ir .
 .7دانشيار علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 .9دانشيار علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 .1استادیار علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تا به امروز آموزش مبتني بر وب 5روند رو به رشدی را طي نموده است .تعداد بيشماری از
دوره های آموزش مبتني بر وب توسط موسسات آموزشي در سرتاسر دنيا ارائه شده است
(آلن و سيمن .)7751 ،7بایستي اشاره کرد هنگام آموزش در محيطهای یادگيری مبتني بر
وب ،یک محيط متفاوت و جدید در مقایسه با محيطهای چهره به چهره بایستي خلق شود.
در این بين نگرانيها راجع کمبود حضور فيزیکي در یک محيط یادگيری آنالین،
پژوهشگران را واداشته است تا به تحقيق در مورد مفهوم حضور 9در یادگيری آنالین بپردازند
(بيبئو7775 ،1؛ گریسون و کليولند-اینز7779 ،9؛ تو و مک ایساک .)7777 ،6گریسون،
اندرسون و آرچر )7777( 2چارچوب اجتماع کاوشگر 9را بر مبنای عامل حضور 5برای
کمک به شناسایي عناصر ویژه ایي که نقش کاتاليزور را برای یک تجربه آموزشي
موفقيتآميز به عهده دارند ،توسعه داده اند (گریسون ،کليولند-اینز ،کول و کاپلمن،57
 .) 7776در یک دوره تحت وب ،ساده ترین تعریف از حضور ،به حس فراگير از بودن و
تعلق داشتن به یک دوره و توانایي برای تعامل با سایرفراگيران و مدرس اگرچه ارتباط
فيزیکي در دسترس نيست ،اشاره دارد .ریوا )7775( 55نيز حضور را بعنوان یک پدیده عصبي
– روانشناختي که هدف آن ایجاد یک حس عامليت و کنترل در یک محيطي که فراگيران
و نياتشان را مورد پشتيباني قرار ميدهد ،توصيف مي نماید .در این چارچوب ،حضور یعني
حس بودن در یک مکان و تعلق داشتن به یک گروه به سه شکل حضور آموزشي ،اجتماعي
و شناختي 57تقسيم ميشود .حضورشناختي به درجاتي که فراگيران در یک ترکيب خاصي،
1. Web-based training
2. Allen&Seaman
3. Presence
4. Bibeau
5. Garrison &Cleveland-Innes
6. Tu&McIsaac
7. Garrison, Anderson&Archer
8. Community of Inquiry framework
9. Presence
10. Garrison, Cleveland-Innes, Koole&Kappelman
11. Riva
12. Teaching, Social&Cognitive presence
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در یک اجتماع کاوشگر قادرند تا به ایجاد معنا از طریق ارتباط مداوم بپردازند ،اشاره دارد.
این عنصر ارتباط بسيار نزدیکي با فرآیند و پيامدهای تفکر انتقادی داشته و ممکن است
بعنوان چالش برانگيزترین عنصر برای تسهيل و اندازه گيری در محيط یادگيری آنالین بشمار
رود (شي و بيجرانو .)7775 ،5حضور اجتماعي بعنوان توانایي فراگيران برای شناسایي اجتماع
یادگيری ،داشتن حس تعلقپذیری به آن و برقراری ارتباط هدفمند در یک اجتماع یادگيری
تعریف مي شود (گریسون و همکاران .)7777 ،در بين عناصر 9گانه ،این عنصر از بيشترین
توجه در طي تحقيقات برخوردار بوده و ارتباط زیادی با پيامد های یادگيری و رضایت
فراگيران دارد (گریسون و آربا .)7772 ،7و حضور آموزشي نيز بعنوان طراحي ،تسهيل و
جهتدهي به فرآیند های اجتماعي و شناختي به منظور تحقق نتایج پيش بيني شده ،مطابق با
قابليت ها و نيازهای فراگيران تعریف شده (گریسون )7779 ،و از طریق گزینش ،ارائه،
سازماندهي و طراحي محتوای دوره ،تکاليف و فعاليت های یادگيری ،همراه با تسهيل دو
نوع حضور شناختي و اجتماعي ،محقق ميشود .شواهد زیادی بيانگر آن است که حضور
آموزشي ارتباط زیادی با رضایت فراگير ،یادگيری و حس اجتماعي او دارد (شي و
همکاران .) 7776 ،9به لحاظ نظری شالوده چارچوب اجتماع کاوشگر مبتني بر کار جان
دیویي 1است .هسته اصلي فلسفه دیویي عبارت است از مشارکت ،تعامل آزاد ،تشریک
مساعي و به مشارکت درآوردن سهم افراد در فعاليتها .این مولفهها ماهيت و جوهرهی یک
اجتماع یادگيری به شمار ميآیند (کاراکاپيليدیس .)5995 ،9در این چارچوب به شناسایي
عناصر اصلي یک محيط یادگيری سازنده گرایانهی اجتماعي 6که برای ایجاد و حفظ یک
اجتماع یادگيری هدفمند ضروری است ،پرداخته مي شود .پيش فرض اصلي چارچوب
اجتماع کاوشگر آن است که از طریق تعامل عناصر  9گانهی حضور شناختي ،اجتماعي و
آموزشي ،یادگيری ایجاد ميگردد .چالش مدرسان آن است تا ویژگيهای یادگيری آنالین
1. Shea&Bidjerano
2. Garrison&Arbaugh
3. Shea&Pickett
4. Dewey
5. Karacapilidis
6. Social constructivism
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همزمان را با توانایي ایجا د اجتماعات یادگيری و کاوشگر که حضور اجتماعي ،شناختي و
آموزشي را برای برآوردهساختن نيازهای اجتماعي و فردی فراگيران تلفيق ميکند ،پيوند
زنند (گریسون و کليولند-اینز .)7779 ،گریسون و همکاران ( )7777ادعا ميکنند که ماهيت
مشترک حضور شناختي ،اجتماعي و آموزشي منجر به خلق یک اجتماع کاوشگر مي شود
که تجربه ی یادگيری هميارانه و اشتراکي غني ای را برای فراگيران ایجاد مي کند و اعتقاد
بر آن است که یادگيری به عنوان تابعي از تعامل این عناصر  9گانه درون یک اجتماعي از
فراگيران و مدرسان در محيطي آنالین صورت مي گيرد (شي و بيجرانو .)7775 ،همچنين
یادگيری اثربخش به تعادل و تلفيق مناسب همه عناصر سه گانه حضور بستگي دارد
(گریسون ،اندرسون و آرچر )7757،بطوری که گریسون (  ) 7777مدعي است هر یک از
پردازشهای شناختي ،تعامالت اجتماعي یا تسهيل سازی معلم به تنهایي برای پرورش سطوح
باالی تفکر انتقادی ناکافي است و این عناصر  9گانه بایستي با تعامل با یکدیگر عمل کرده
تا به صورت بهينهایي باعث تسهيل یادگيری شوند (بانگرت 9 .)7779 ،5عنصر اساسي
حضور(حضور شناختي ،اجتماعي و آموزشي) و همپوشاني آنها ساختاری را برای فهم پویایي
تجارب یادگيری مبتني بر وب معنادار و عميق فراهم مي سازد .به زعم گریسون و کليولند-
اینز ( ) 2005حضور آموزشي بایستي واقع شود ،تا انتقال از حضور اجتماعي به حضور
شناختي شکل گيرد (کاراکاپيليدیس .)5995 ،بسياری از متخصصان استدالل ميکنند که
وجود حسي از حضور مي تواند تأثير قابل مالحظه ای بر بهرهوری فراگيران ،پيشرفت
تحصيلي ،نگرش و درگيری آنها در فرآیند یادگيری داشته باشد (کورینک و همکاران،7
5555؛ والبرگ و گرینبرگ .)5552 ،9به عالوه فراگيران تمایل دارند تا احساس حضور ،چه
در محيط یادگيری چهره به چهره یا آنالین داشته باشند (دیکرس و همکاران .)7757 ،1از
طریق رشد عنصر حضور احتمال بيشتری ميرود که مدرسان و فراگيران درگير فرآیند
یادگيری و ایجاد دانش معنادار شوند (گریسون و آربا7772 ،؛ پيکيانو .)7777 ،9حضور
1. Bangert
2. Korinek, Walther-Thomas, McLaughlin&Williams
3. Walberg&Greenberg
4. Dikkers, Whiteside&Lewis
5. Picciano

رواسازی و اعتباريابی نسخهی فارسی ابزار پیمايش چارچوب 53 / ...

مدرسان و فراگيران برای پيشگيری از احساس انزوا و خلق یک محيط یادگيری آنالین
ثمربخش ضروری است (لمن و کانسيکائو7757 ،5؛ هرستينسکي .)7775 ،7در غياب عنصر
حضور ،فراگيران به یادگيرندگاني منفعل مبدل شده که در نهایت کنترلشان را برای یادگيری
از دست ميدهند .بویژه در محيطهای آنالیني که ارتباط غيرکالمي در جلسات رو در رو
محدود ميشود .بسياری از پژوهشگران موافق با اهميت ادراک فراگير از مفهوم حضور
هستند و مطالعاتي راجع شکل بندی و اعتباریابي آن صورت گرفته است (گریسون و
همکاران .) 7757،با توجه به مطالعات مختلف ،مفهوم حضور متغير مهمي برای موفقيت
فراگيران در محيط های یادگيری تحت وب بشمار ميرود .لذا معرفي و ارائه ابزاری مناسب
ب رای ارزیابي این متغير و نشان دادن نقش آن در دورههای مبتني بر وب ضروری است .بر
این اساس هدف این مطالعه ارائه و معرفي ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر مبتني بر
عامل حضور در محيط های یادگيری مبتني بر وب ،همراه با گزارش نتایج روایي عاملي و
پایایي آن ميباشد .به همين منظور مهمترین سواالتي که این پژوهش در پي پاسخگویي به
آن است عبارتند از:
 آیا ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر از روایي مناسب در جامعه فراگيران دورههای مبتني بر وب برخوردار است؟
 آیا ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر از پایایي مناسب در جامعه دانشجویان دورههای مبتني بر وب برخوردار است؟

روش
پژوهش حاضر از نوع پيمایشي است .جامعه آماری این پژوهش کليه دانشجویان ثبت نام
کرده در دورههای آموزش الکترونيکي شهر تهران که در سال تحصيلي  5956-5952به
تحصيل اشتغال داشتند ،بودند .با توجه به تعداد سواالت مقياس( 91سوال) ،تعداد 972
دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد به روش نمونهگيری تصادفي خوشهای انتخاب شدند و
1. Lehman&Conceiçao
2. Hrastinski
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پرسشنامه ها در جلسات حضوری ارائه و پس از تکميل دریافت گردید که از آن ميان 725
پرسشنامه قابل تحليل بود .سن شرکت کنندگان بين  79تا  99سال بود 67/2 .درصد ()527
نفر از آنها مرد و  92/9درصد از آنها ( )575زن بودند .همچنين ميانگين تجربه حضور آنها
در دوره های آموزش الکترونيکي  5/69کالس و ميانگين معدل ترم قبل آنها نيز  52/79بود.
برای جمعآوری اطالعات پژوهشي از ابزار زیر استفاده شد:
ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر :این پرسشنامه توسط آربا و همکاران)7779( 5
طراحي شده و شامل  91سوال در طيف ليکرت با  9گزینهی (کامال موافقم ،موافقم ،نظری
ندارم ،مخالفم وکامال مخالفم) است که سه مولفهی حضورآموزشي (سواالت ،)5-59
حضور اجتماعي (سواالت  )77-51و حضور شناختي (سواالت  )91-79را مورد ارزیابي
قرار مي دهد .آربا و همکاران ( )7779پایایي این مولفهها را به ترتيب  7/55 ،7/51و 7/59
و پایایي کل ابزار را  7/51گزارش کردهاند .همچنين نتایج نشان داد که  9مولفه حضور در
مجموع  65/9درصد از واریانس نمرات را تبيين ميکنند .شي و بيجرانو ( )7775در تحقيقي
به برس ي روایي عاملي ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر با روش تحليل عاملي
پرداختند .نتایج نشان داد که  9مولفهی حضور با دادهها بهترین برازش را دارند بطوری که
به ترتيب مولفهی حضور شناختي  97/69درصد (با آلفای کرونباخ  ، )7/59حضور آموزشي
 5/69درصد (با آلفای کرونباخ  )7/56و حضور اجتماعي  9/57درصد (با آلفای کرونباخ
 )7/57و در مجموع 61/56درصد از واریانس نمرات را تبيين ميکنند .همچنين بانگرت
( )7775در تحقيقي به برسي روایي عاملي ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر با روش
تحليل عاملي پرداخت .نتایج نشان داد که  9مولفهی حضور با دادهها بهترین برازش را دارند
بطوری که به ترتيب عامل حضور شناختي  97/77درصد (با آلفای کرونباخ  ،)7/59حضور
آموزشي  9/12درصد (با آلفای کرونباخ  )7/56و حضور اجتماعي  1/96درصد (با آلفای
کرونباخ  )7/55و در مجموع  69درصد از واریانس نمرات را تبيين ميکنند .این پرسشنامه
برای اولين بار در ایران بکار گرفته شد .روال کار بدین صورت بود که ابتدا متن اصلي
1. Arbaugh, Cleveland-Innes, Diaz, Garrison, Ice, Richardson&Swan
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پرسشنامه توسط یک متخصص زبان انگليسي و دو متخصص تکنولوژی آموزشي به فارسي
برگردانده شد .سپس دو متخصص تکنولوژی آموزشي و زبان انگليسي پس از بررسي این 9
فرم ترجمه ،روی ترجمه نهایي توافق نمودند .همچنين دو نفر از اساتيد علوم تربيتي ،روایي
صوری و محتوایي آن را تایيد نمودند .همچنين قبل از اجرای اصلي ،پرسشنامهها بروی
گروهي از فراگيران اجرا شد تا روایي صوری ،وضوح و شفافيت زبان و قابليت فهم
دستورالعملها کنترل شود.

نتایج
تحليل عاملي اکتشافي :دامنه ميانگين پاسخها به سواالت پرسشنامه از مقدار  9/71برای سوال
 72تا  9/51برای سوال  5بود .همچنين دامنه انحراف استاندارد نيز از مقدار  7/91برای سوال
 5تا مقدار 5/75برای سوال  52بود .نمره ميانگين و انحراف استاندارد برای سواالت مولفهی
حضور آموزشي به ترتيب برابر با  9/69و  ،5/777حضور اجتماعي به ترتيب برابر با  9/95و
 5/772و حضور شناختي به ترتيب برابر با  9/69و  7/59بود .برای انجام تحليل عاملي در ابتدا
قابليت تحليل عاملي از طریق شاخصهای کایزر-مایر-اولکين و کرویت بارتلت بررسي شد.
مقدار شاخص کایزر-مایر-اولکين( )7/519بيانگر کفایت دادهها برای انجام تحليل عاملي
بود و شاخص کرویت بارتلي ( p< 7/775؛ )1676/591نيز نشان داد که ماتریس همبستگي
داده ها در جامعه صفر نيست و بنابراین عامل یابي قابل توجيه است .به خاطر پيش فرض
وجود درجاتي از ارتباط ميان حضور آموزشي ،اجتماعي و شناختي ( هکمن و انابي7779 ،5؛
گریسون ،کليولند-اینز و فانگ ،)7771 ،7تحليل مولفه های اصلي با روش چرخش ابليمين

9

بمنظور محدود کردن درجه همبستگي ميان عاملها مورد استفاده قرار گرفت .بکارگيری
ابليمين به خاطر اشاره مباني نظری مبني بر وابستگي  9مولفه حضور ،قابل توجيه است .شکل
 5و جدول  5به ترتيب مقادیر ارزش ویژه حاصل از تحليل مولفههای اصلي و نمودار شيب
دامنه کتل را نشان ميدهند .هنگام تعيين یک ساختار  9عاملي در نرم افزار ،بارهای عاملي
1. Heckman&Annabi
2. Garrison, Cleveland-Innes&Fung
3. Oblique Rotation
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بدست آمده برای  91آیتم ،روایي عاملهای حضور شناختي ،اجتماعي و آموزشي چارچوب
اجتماع کاوشگر را تایيد ميکند .این  9عامل  92/156درصد از واریانس کل نمرات را تبيين
ميکنند .بر اساس نتایج حاصل از تحليل مولفههای اصلي ،یک عامل چهارم با ارزش ویژه
باالتر از  5هم استخراج شد .اما بر اساس نمودار شيب دامنه کتل مي توان دریافت احتمال
یک عامل اضافي چهارم با توجه به کاهش مشخص شده مقدار ارزش ویژه عامل های اول
و دوم ناممکن است 16/67 .درصد از کل واریانس  9عامل استخراجي مربوط به عامل شماره
 5یعني حضور شناختي مي باشد.
جدول  .1مشخصههای آماری  3عامل ابزار پيمايش چارچوب اجتماع کاوشگر بعد از چرخش ابليمين
به روش مولفه های اصلی
شاخص

ارزش ویژه

درصد تبيين کنندگي واریانس

درصد تجميعي واریانس تبيين شده

5

59/919

16/671

16/671

7

7/726

6/579

97/275

9

5/677

1/272

92/156

1

5/759

9/979

65/755

عوامل
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درجدول شماره  7بارهای عاملي  91گویه ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر بعد
از چرخش بروی هر کدام از عوامل قابل مشاهده است .بر این اساس گویههای  91-79بروی
عامل ( 5حضور شناختي) ،گویههای  77-15بروی عامل ( 7حضور اجتماعي) و گویههای
 2-5و  59-5نيز بروی عامل ( 9حضور آموزشي) بارگزاری شدهاند .سواالت  9و  51به دليل
اینکه تحت پوشش  7عامل قرار گرفتند ،قابل اعتماد نيستند و به دليل بار عاملي نزدیک به
هم بروی دو عامل ،حذف ميشوند.
جدول  .2بارهای عاملی سواالت بروی عوامل مفروض
عاملها
سواالت

حضور

حضور

حضور

شناختي

اجتماعي

آموزشي

-5مدرس ،مباحث و موضوعات مهم درسي را به طور واضحي بيان مينمود.

7/259

-7مدرس ،اهداف مهم درس را به طور واضحي بيان مينمود.

7/279

-9مـدرس راهنمـایي هـای واضـــحي را در خصـــوص چگونگي مشـــارکت

7/261

فراگيران در فعاليت های یادگيری ارائه مينمود.
-1مـدرس بـه طور واضـــحي چارچوب های زماني/موعدهای مقرر مهم برای

7/669

انجام فعاليت های یادگيری را اعالم مينمود.
-9مـدرس نقش موثری در شـــنـاســـاندن نظرات موافق و مخالف ســـایرین با

7/222

اظهارنظرهای مطرح شده داشت ،بطوری که به یادگيری من کمک نمود.
-6مـدرس نقش موثری در هدایت کالس برای فهم مباحث درســـي داشـــت

7/255

بطوری که به من کمک کرد تا به درک روشني از مباحث دست یابم.
-2مدرس به فراگيران برای اســـتمرار مشـــارکت در گفتگوی اثربخش کمک

7/669

ميکرد.
 -9مـدرس نقش موثری در متمرکز ســـاختن فراگيران بروی تکاليف داشـــت
بطوری که باعث بهبود یادگيری ام شد.
-5مدرس فراگيران را تشــویق مي کرد تا به جســتجوی مفاهيم جدید در رابطه
با موضوع درسي بپردازند.
-57فعاليت های مدرس باعث تقویت حس اجتماع ميان فراگيران ميگردید.
-55مـدرس نقش موثری در متمرکز ســـاختن بحـث ها بروی مســـائل مرتبط
داشت بطوری که در بهبود یادگيری من موثر بود.

7/629

7/965
7/612
7/619
7/651
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عاملها
سواالت

حضور

حضور

حضور

شناختي

اجتماعي

آموزشي

 -57توضــيحات و بازخورد های مدرس به من کمک مي کرد تا نقاط ضــعف

7/692

و قوت خود را در ارتباط با اهداف و مباحث درسي دریابم.
 -59بازخورد های مدرس بموقع بود.
-51آشنا شدن با سایر فراگيران به من حس تعلق پذیری به دوره را داد..

7/626
7/915

 -59من قادر بودم تا برداشت های خاصي را از برخي از فراگيران داشته باشم.

-7/117
-7/679

-56ارتباط آنالین یا مبتني بر وب یک رســـانه بي نظير بمنظور تعامل اجتماعي

-7/292

است.
-52من احساس راحتي هنگام ارائه مطالب از طریق رسانه آنالین داشتم.

-7/957

 -59من احساس راحتي هنگام مشارکت کردن در بحث های آنالین داشتم.

-7/992

 -55من احساس راحتي هنگام تعامل با سایر مشارکت کنندگان دوره داشتم.

-7/965

-77من احسـاس راحتي هنگام مخالفت با نظرات ارائه شده توسط سایرین ،در

-7/292

عين حفظ حس اعتماد ،داشتم.

-7/259

-75من احساس ميکردم نظراتم توسط سایرشرکت کنندگان تایيد مي شود.
-77بحـثهای آنالین به من کمک ميکند تا حســـي از تشـــریک مســـاعي با

-7/297

سایرین را توسعه دهم.
-79مسـائل مطرح شـده توسط معلم باعث افزایش عالقه من به موضوع درسي
گردید.

7/299

-71فعاليتهای دوره باعث تحریک حس کنجکاوی در من گردید.

7/296

 -79من از انگيزه برای جستجوی پاسخ سواالت مطرح شده برخوردار بودم.

7/291

 -76منابع اطالعاتي متنوعي را برای جستجوی پاسخ مسائل مطرح شده درسي
استفاده مي کردم.
-72روش های بارش مغزی 5و یافتن اطالعات مرتبط به من در حل ســـواالت
درسي کمک نمود.
-79بحثهای آنالین ابزار ارزشمندی در کمک به من برای درک دیدگاههای
متفاوت سایرین بود.
-75ترکيب کردن اطالعات جدید به من در پاســـخگویي به ســـواالت مطرح
شده طي فعاليت های درسي کمک نمود.

7/211
7/699
7/656
7/951

 .6روشي که در آن همه افراد دور هم مي نشينند و در مورد یک موضوع ،به بحث و مناظره مي پردازند و هر فرد،
موردی و یا راه حلي به ذهنش رسيد به جمع مطرح مي کند
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حضور

حضور

حضور

عاملها
سواالت

شناختي

اجتماعي

آموزشي

-97فعاليتهای یادگيری به من در خلق راه حلها و تفاسير کمک نمود.

7/227

-95تامل بروی بحث ها و محتوای دوره به من در درک مفاهيم اساسي درسي
کمک نمود.
-97من قادرم روشهایي را برای آزمودن و بکارگيری دانش بدست آمده طي
دوره ،تشریح نمایم.
-99من راه حلهایي را برای مســـائل مطرح شـــده طي دوره خلق کرده ام که
بصورت عملي نيز قابل بکارگيری است.
 -91من قــادر بــه بکـارگيری دانش بــدســـت آمــده در این دوره برای ســـایر
فعاليتهای مرتبط غيرکالسي هستم.

7/265
7/657
7/299
7/229

برای تعيين پایایي ابزار مذکور ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج محاسبه ضریب
پایایي برای هر یک از مولفههای حضور و نيز کل پرسشنامه در چدول شماره  9ارائه شده
است.
جدول  .3ضرايب آلفای کرونباخ ابزار پيمايش چارچوب اجتماع کاوشگر
مقياسها

ضریب پایایي( آلفای کرونباخ)

حضور آموزشي

7/576

حضور اجتماعي

7/959

حضور شناختي

7/597

کل مقياس

7/569

شاخص های ضرایب پایایي جدول  9نشان مي دهد که ابزار پيمایش اجتماع کاوشگر
از پایایي قابل قبول و کافي برخوردار است .به منظور تایيد ساختار عاملهای ابزار ،مدل
تحليل عاملي تایيدی با استفاده از نرم افزار ليزرل به کار رفت و پيش فرض اساسي محقق،
آن است که هر عاملي با زیر مجموعهی خاصي از متغيرها ارتباط دارد و محقق در مورد
تعداد عامل های مدل قبل از انجام تحقيق ،پيش فرض معيني داشته است .که نتایج بدست
آمده در جدول  1گزارش شده است .قابل ذکر است که مفروضههای الزم برای اجرای
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تحليل عامل تایيدی مورد بررسي قرار گرفت و نتایج حاکي از رعایت این مفروضهها
ميباشد.
جدول  .4شاخصهای مربوط به برازش ابزار پيمايش چارچوب اجتماع کاوشگر
شاخص

مقدار

دامنه مورد قبول

نتيجه

χ2/df

7/7952

>9

تأیيد مدل

RMR

7/797

>7/75

تأیيد مدل

GFI

7/59

< 7/5

تأیيد مدل

NFI

7/59

< 7/5

تأیيد مدل

CFI

7/59

< 7/5

تأیيد مدل

RMSEA

7/729

>7/75

تأیيد مدل

جدول  1نشان مي دهد مدل اجتماع کاوشگر مدلي روا در جامعه و نمونه پژوهش است.
مقدار  RMSEAبرابر با  7/729ميباشد لذا این مقدار کمتر از  7/75است که نشان دهندهی
این است که ریشه ميانگين مجذور خطای برآورد مدل مناسب است و مدل قابل قبول
ميباشد .همچنين مقدار نسبت خي دو به درجه آزادی کمتر از  9و ميزان شاخص های GFI

 CFI،و  NFIاز  7/5بيشتر و مقدار  RMRنيز از 0/09کمتر ميباشد که نشان مي دهند
دادهها از برازش مناسبي برخوردار ميباشند.
با توجه به شکل شماره  7و هماهنگ با مدل که در جدول  1گزارش شده است و موید
برازندگي و مناسب بودن مدل است پارامترهای اندازهگيری سازهها مناسب تشخيص داده
ميشوند .مقادیر پارامتر استاندارد شده نشان دهندهی قدرت بارعاملي هر سوال بر عامل
مولفههای مختلف است و نشان مي دهد که هر سوال چه ميزان از واریانس مولفه را تبيين مي
کند .هر چقدر این بار عاملي بزرگتر باشد ،واریانس بهتری را تبيين ميکند و در مجموع این
بارهای عاملي ،واریانس کل هر مولفه را نشان ميدهند .همه ضرایب مسير الگوهای سه عاملي
از لحاظ آماری معنادار است( .) P>7/75در مجموع ،این نتایج مبيين این موضوع است که
ابزار با توان نسبتا باالیي از عهده ارزیابي ميزان حضور در دورههای مبتني بر وب بر مي آید
و کليه پارامترهای الزم را برای مناسب و خوب بودن یک ابزار دارا مي باشد.
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شکل  7مدل مورد آزمون و برآوردهای کامال استاندارد شده ساختار  9عاملي ابزار
پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر را نشان ميدهد.

شکل  .2ساختار  3عاملی نسخه فارسی ابزار پيمايش چارچوب اجتماع کاوشگر و برآوردهای کامال
استاندارد شده
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بحث و نتيجهگيری
تا به امروز آموزش مبتني بر وب روند رو به رشدی را طي نموده است .تعداد بي شماری از
دوره های آموزش مبتني بر وب توسط موسسات آموزشي در سرتاسر دنيا ارائه شده است.
بایستي اشاره کردن هنگام آموزش در محيطهای یادگيری مبتني بر وب ،یک محيط متفاوت
و جدید در مقایسه با محيطهای چهره به چهره بایستي خلق شود .در این بين نگراني ها راجع
کمبود حضور فيزیکي در یک محيط یادگيری آنالین پژوهشگران را واداشته است تا به
تحقيق در مورد مفهوم حضور در یادگيری آنالین بپردازند .گریسون و همکاران ()7777
چارچوب اجتماع کاوشگر را بر مبنای عامل حضور برای کمک به شناسایي عناصر ویژه ایي
که نقش کاتاليزور را برای یک تجربه آموزشي موفقيت آميز به عهده دارند ،توسعه داده
اند.گریسون و همکاران ( )7777ادعا ميکنند که ماهيت مشترک حضور شناختي ،اجتماعي
و آموزشي منجر به خلق یک اجتماع کاوشگر مي شود که تجربه یادگيری هميارانه و
اشتراکي غني ای را برای فراگيران ایجاد مي کند و اعتقاد بر آن است که یادگيری به عنوان
تابعي از تعامل این عناصر  9گانه درون یک اجتماعي از فراگيران و مدرسان در محيطي
آنالین صورت مي گيرد .بسياری از متخصصان استدالل ميکنند که وجود یک حسي از
حضور مي تواند تأثير قابل مالحظهای بر بهرهوری فراگيران ،پيشرفت تحصيلي ،نگرش و
درگيری آنها در فرآیند یادگيری در محيطهای یادگيری مبتني بر وب داشته باشد .در جهت
گسترش پژوهشهای مربوط به عوامل موثر بر موفقيت فراگيران در بين جامعه یادگيرندگان
دورههای مبتني بر وب ،این پژوهش با هدف اعتباریابي و رواسازی ابزار پيمایش چارچوب
اجتماع کاوشگر در بين فراگيران دوره های مبتني بر وب ،انجام گرفت .علت انتخاب مقياس
ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر این است که این ابزار به طور گسترده در نمونه
های مختلف استفاده شده و بسياری از پژوهشها بر توان باالی آن به عنوان یک ابزار معتبر
تاکيد کرده اند (آربا و همکاران7779 ،؛ شي و بيجرانو7775 ،؛ بانگرت .)7775 ،نتایج تحليل
عاملي اکتشافي با روش تحليل مولفههای اصلي 9 ،عامل را شناسایي نمود که در مجموع
 92/15درصد از کل واریانس را پيش بيني ميکنند .تشابه عوامل استخراج شده با
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پژوهشهای شي و همکاران ( )7775تقریبا هم در تعداد و هم در ترتيب و نيز درصد فراوان
واریانس تبيين شده به وسيله عوامل استخراج شده ،بيانگر روایي سازه این ابزار مي باشد .به
منظور تعيين مطلوبيت شاخص ضریب پایایي از روش همساني دروني استفاده شد .ضرایب
پایایي برای کل ابزار و عوامل آن بين  95/9تا  56/9قرار دارد که ضرایب مطلوبي مي باشند
و با نتایج سایر مطالعات انجام شده نزدیک مي باشد .همسو با پژوهشهای متعددی که برای
تایيد تحليل عاملي این ابزار در سایر کشور ها انجام گرفته ،در پژوهش حاضر روش تحليل
عاملي تایيدی برای ارزشيابي روایي سازه ابزار پيمایش چارچوب اجتماع کاوشگر در
نمونهی دانشجویان دورههای مبتني بر وب ایراني بکار رفته است .با توجه به این یافتهها ميتوان
این نتيجه را گرفت که سواالت مناسب انتخاب شدهاند و ابزار با کمترین تغيير و حذف
احتمالي برخي سواالت ساختار خود را حفظ مي کند .بنابراین تفاوتهای فرهنگي و نژادی
و تجارب مختلفي که فراگيران ایراني تجربه ميکنند باعث نشده است که ابزار پيمایش
چارچوب اجتماع کاوشگر در مقایسه با سایر فراگيران متفاوت ارزیابي شود .در یک اظهار
نظر کلي ميتوان گفت که با توجه به بررسي ویژگيهای روانسنجي  ،پایایي و روایي مناسب
این ابزار ،کوتاه بودن و سهولت اجرا ،شرایط استفاده وسيع محققان را از این ابزار فراهم مي
آورد .بنابراین این ابزار در جامعه ایراني ،پایایي و روایي مناسب دارد و مي تواند در بستر
آموزش های مبتني بر وب مورد استفاده قرار گيرد و زمينه پژوهشهای متعددی را در قلمرو
آموزش الکترونيکي فراهم آورد.
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