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چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش آموزش مبتنی بر وبکوئست بر یادگیری و رضایت از درس
طراحی آموزشی است .روش تحقیق از نوع شبهآزمایشی ،با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل بوده است .جامعه آماری پژوهش دانشجویانی هستند که در نیمسال تحصیلی 95-96
به تعداد  107نفر درس طراحی آموزشی را در دوره ابتدایی گذراندهاند .نمونهگیری تصادفی
ساده شامل 60نفر است که در دو گروه گواه ( 30نفر) وگروه آزمایش ( 30نفر) قرارگرفتهاند.
ابزار پژوهش برای سنجش سطح رضایت پرسشنامه کرمی ( )1386براساس مدل کرک پاتریک
بوده که پایایی آن با روش آلفای کرونباخ  ./93شده است .برای سنجش یادگیری از آزمون
محققساخته استانداردشده استفاده شده است که روایی سؤاالت را افراد متخصص تأیید
کردهاند و پایایی آزمون ،از روش آلفای کرونباخ در مؤلفه رضایت از یادگیری  ./83است.
برای تحلیل دادهها نیز از آزمونهای تحلیل واریانس و کواریانس چندمتغیری استفاده شده
است .یافتهها بر اساس مقایسه روش آموزشی وبکوئست و روش آموزش سنتی در یادگیری
و میزان رضایت از درس طراحی آموزشی نشان میدهد که یادگیری درس طراحی آموزشی
در دانشجویان گروه آزمایش (دانشجویانی که برای یادگیری درس طراحی آموزشی ،مبتنی بر
آموزش وبکوئست) در مقایسه با گروه کنترل (دانشجویانی که در یادگیری درس طراحی
آموزشی ،آموزش به روش سنتی) بهطور چشمگیری بیشتر است .عملکرد دانشجومعلمان
آموزش مبتنی بر وبکوئست نسبت به دانشجومعلمان آموزش به شیوه سنتی ،در درس طراحی
آموزشی به صورت معناداری متفاوت نشان داده شده است.
کلیدواژهها :وبکوئست ،یادگیری ،رضایت ،طراحی آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان

 .1استادیار تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول)
 .2کارشناسی ارشد برنامهریزی آموزشی ،دانشگاه مازندران
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مقدمه

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔﺴﺘﺮش فناوری در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﺗﻤﺎمی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی دستخوش

دﮔﺮﮔﻮنیﻫﺎی اﺳﺎسی شده است .رﺷﺪ و ﺗﻮسعه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و فناوری اﻃﻼﻋﺎت ،از ﺟﻠﻮهﻫﺎی

اجتنابناپذیر اﻧﺴﺎن است .ﺗﻮسعه خیرهﻛﻨﻨﺪه در به ﻛﺎرﮔﻴﺮی فناوری اطالعات و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎطی
مبتنی ﺑﺮ کامپیوتر ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺷﺒﻜﻪای ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮدگی ﺟﻬﺎنی ،دﺳﺘﺮسی اﻓﺮاد را ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت

آﺳﺎنﺗﺮ از ادوار پیشین کرده است .اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻋﺼﺮ

را در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ،دستخوش ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی تازهای

ﻓﺮاروی او ﻗﺮار داده است .اﻣﺮوزه ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻛﻤﻚ کامپیوتر و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻜﺘﺮونیکی چشمانداز بسیار

جذابی را در حوزه آموزش ترسیم کرده است .برای مثال ارائه ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزشی ﺗﻌﺎملی نرمافزارهای

آموزشی ،ﻛﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای (اراﺋﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺘﻦ ،ﺻﺪا ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك) اﺳﺖ،
ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺧﻮدآﻣﻮزی را ﺑﻪ ﻃﻮر تصورناپذیری دگرگون کرده و قطع ًا بسیاری از متدها را متحول

کرده است که ﻋﺒﺎرتاند از :ﻳﺎدﮔﻴﺮی مبتنی ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴئله ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
ﻫﻤﺘﺎﻳﺎن ،ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮوژه و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺷﻴﻮه اﻛﺘﺸﺎف .ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ همگی اﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎ برای ارائه
ﺷﻴﻮهای ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﻮﻳﻦ از آﻣﻮزش میکوشند و ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن و ﻧﻴﺰ

ارﺗﻘﺎی ﺣﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻜﻴﻪ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،وبﻛﻮﺋﺴﺖ یکی از ﺷﻴﻮهﻫﺎی

ﺟﺪﻳﺪ آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻛﻪ مبتنی ﺑﺮ ﻛﻮﺷﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت از راه دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﻨﺘﺮنتی اﺳﺖ ،برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ﻣﻌﺮفی میﺷﻮد .اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻧﻮﻳﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ

میﺗﻮاﻧﺪ در آﻣﻮزش ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درسی داﻧﺸﺠﻮمعلمان دانشگاه فرهنگیان کاربرد
قدرتمندی داشته باشد.

وبﻛﻮﺋﺴﺖ را ﺑﺮنی داج ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦدﻳﮕﻮ در ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻫﻤﻜﺎرش ﺗﺎم ﻣﺎرچ

اﺑﺪاع کرده ،ﭼﻬﺎرﭼﻮبی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻼش و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﺎزﻧﺪهﻳﺎدﮔﻴﺮی 1ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ میﻛﻨﺪ (داج،
 .)2007وبﻛﻮﺋﺴﺖ راﻫﺒﺮدی مبتنی ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی و ﺳﺎزﻧﺪگی ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮی

در حد عالی وادار میکند ﺗﺎ بدین ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﻨﺪﻧﺪ و

از اﻳﻦ راه ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺧﻂ و ﻣﻬﻴﺞ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ میﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ

وبﻛﻮﺋﺴﺖ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﻛﺮدن داﻧﺶ و ﻣﻌﺎنی ﺧﻮد ﺑﺎ به ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﻚ میﻛﻨﺪ .اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وبﻛﻮﺋﺴﺖ در ﻃﺮاحی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻮده

و با برآوردن ﺣﺲ ﺷﻬﻮدی و ﻛﻨﺠﻜﺎوی یادگیرندگان ،آنها را درﮔﻴﺮ میﺳﺎزد (سن فورد و همکارن،
.)2010

یادگیرندگان نمیتوانند تنها با دریافت ،کسب و پذیرش ،یا گوشدادن و توجه منفعالنه ،دانش
1. constructivist inquiry framework

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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را فراگیرند؛ زیرا دانش با انتقال شکل نمیگیرد .بنابراین ،تأکید بر آموزش باید با خلق معنی و

درککردن ،در ضمن مواجههشدن با اطالعات جدید یا زمینههای جدید باشد .یادگیرندگان فعال به
مشارکت ،ساخت و همیاری با یکدیگر نیاز دارند .برای اینکه دانش به تصرف و مالکیت یادگیرنده

درآید ،باید یادگیری فعال به وقوع بپیوندد (کاراگیورگی.)1

داج ،2وبﻛﻮﺋﺴﺖ را ﺑﺪﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ« :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی مبتنی ﺑﺮ ﺗﻼش و

ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻪ در آن ﺗﻤﺎمی اﻃﻼﻋﺎت به کارگرفتهشده ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺨﺮاج
میﺷﻮد» (الهایی2008 ،و داج .)2007 ،ﻣﺎرچ ،3وبﻛﻮﺋﺴﺖ را ﺑﺎ اﻧﺪکی ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ :ﺳﺎﺧﺘﺎری از دارﺑﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی 4اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎیی ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺿﺮوری در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده میﻛﻨﺪ و در واقع یادگیری به واسطه وبکوئست ﻓﻌﺎلیت موثقی و

معتبری برای
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ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﺣﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه برای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ اصلی و ﺑﺎز ،ﺗﻮسعه

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﮔﺮوهی ﻧﻬﺎیی را ﻓﺮاﻫﻢ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ میکوشد

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮای ﻛﺴﺐ درکی ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺷﻜﻞ دﻫﺪ .ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺗﺮﻏﻴﺐ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻳﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻔﻬﻮمی غنیﺗﺮ ،ﺳﺎدهﻛﺮدن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در دﻧﻴﺎی واقعی ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻌﻤﻖ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎختی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم میدﻫﻨﺪ (مارچ.)2016 ،

میتوان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻛﺎرﺑﺮد وبﻛﻮﺋﺴﺖ را ﺑﺮای ﻋﻨﺎوینی دانست ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻴﺎر دقیقی از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد

ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ و روﻳﺎرویی ﺑﺎ ﻣﺴﺎئلی ﻛﻪ راه ﺣﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ دﻋﻮت

میﻛﻨﺪ .وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ ﻧﻈﺮیه آﻣﻮزشی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻳﺎ اﺑﺰار آﻣﻮزشی ﻣﺤﺴﻮب میﺷﻮﻧﺪ

(هامپتون .)2003 ،ﻛﺎرﺑﺮد وبﻛﻮﺋﺴﺖ مثل (ﻫﺮ اﺑﺰار آﻣﻮزشی ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪهﻣﺤﻮر) به ﺳﺎزﻣﺎندهی کلی

اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫای آموزشی نیازمند است ،به این معنا که در اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ،ﻣﺴئوﻟﻴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ

ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ میﺷﻮد و فراگیر احساس تملک میکند و ﺑﻪ همین ترتیب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ً
ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف ﺑﻴﺎن شود .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ترتیب دادهشده

در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی آموزشی را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم قوانین و استراتژیهای ﺳﺎده و ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻪ آﺳﺎنی دﻧﺒﺎل کنند .داج ﺷﺶ

ﺟﺰء ﻳﺎ وﻳﮋگی را ﺑﺮای ﻳﻚ وبﻛﻮﺋﺴﺖ ﻣوﻓﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ« :مقدمه ،6وظیفه ،7فرایند ،8منبع،9
ارزشیابی 10و نتیجهگیری( »11داج.)2007 ،
1. Karagiorgi
2. Dodge
3. March
4. Scaffolded learning structure
5. Authentic task
6. Introduction
7. Task
8 . process
9. Resources
10. Evaluation, Assessment
11. Conclusion
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جدول  :1انواع تکالیف معرفی شده در وبکوئستها (داج.)2007 ،

 .1بازگویی اطالعات جمعآوریشده ()Retelling tasks

 .7دستیابی به اجماع ()Consensus building tasks

 .2گردآوری و تاأیف ()Compilation tasks

 .8متقاعدسازی و ترغیب ()Persuasion Tasks

 .3معماگونه ()Mystery

 .9خودآموزی ()Self-Knowledge tasks

 .4ژورنالیستی /روزنامهنگاری ()Journalistic tasks

 .10تحلیل پدیدهها ()Analytic tasks

 .5طراحی و برنامهریزی ()Designing tasks

 .11قضاوتی ()Judgmental Tasks

 .6فراورده خالق ()Creative Products tasks

 .12علمی ()Scientific tasks

یادگیری مبتنی بر جستجو وقتی آغاز میشود که سؤالهایی برای پاسخگویی ،مسائلی برای حلکردن،

یا مجموعهای از مشاهدات برای تبیینشدن به شاگردان ارائه میشود .در صورت کاربرد مؤثر این

روش ،دانشآموزان میتوانند نحوه شکلدهی خوب به سؤالها ،شناسایی و جمعآوری شواهد

متناسب ،ارائه نظامند نتایج ،تحلیل و تفسیر نتایج ،شکلدهی به نتیجهگیریها و ارزیابی ارزشها
و اهمیت آن نتایج را فراگیرند (فردانش .)1395 ،فراگیران یاد میگیرند که در محیط مشارکتی

کار کنند و به دنبال اطالعاتی بروند که به حوزههای مورد مطالعه مربوط است .دانشآموزان مسئول
یادگیری خود هستند و از فناوری برای اینکه فعالیت و تکلیف خود را کامل کنند استفاده میکنند .در

وبکوئست به فراگیر یک سناریو یا یک تکلیف ارائه میشود؛ این تکلیف و مسئله باید حل شود یا

پروژهای است که باید کامل شود .همینطور به دانشآموز منابع اینترنتی داده میشود و از آنها خواسته
میشود اطالعات را تحلیل و ترکیب کنند و به صورت راهحلهای خالقانه ارائه دهند.

جدول  : 3نقش دانشجومعلمان در کالسهای یادگیری مبتنی بر جستوجو (تورنبرگ 2000 ،به نقل از محمدی عزیزآبادی و
همکاران)2010 ،

خود را یادگیرندهی

فعال در فرایند یادگیری
میبینند.

درباره موضوعات

 -خود به سمت یادگیری میروند.

 -عالقه مضاعف به یادگیری از خود نشان میدهند.

 -به صورت مشاركتی با همكالسان و معلمان خود به جستجو و تحقیق میپردارند.

 -تمایل دارند كه نظرات گوناگون را تغییر دهند و به شیوههای گوناگون تفكر كنند.

گوناگون حس كنجكاوی

 -در محیط اطراف خود جستجو میكنند و اطالعاتی را كه نیاز دارند ،انتخاب کرده به کار میبرند.

مشاهدههای متفاوت را

 -نظرات شخصی خود را بهخوبی میسنجند.

از خود نشان میدهند و
میسنجند.

 -با معلم و همکالسان خود درباره مشاهدههای و سؤاالت پیشآمده مذاكره میكنند.

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
سؤاالتشان را افزایش

 -دانشجومعلمان به صورتهای متنوع سؤاالت خود را مطرح میکنند.

میدهند ،برای سؤاالت

 -از سؤاالتی كه آ نها را به فعالیت و طرح سؤاالت جدید راهنمایی كند ،استفاده میکنند.

میدهند و از مشاهدهها

 -استفاده از سؤال را بخش مهمی از یادگیری قلمداد میکنند.

خود توضیحاتی ارائه
استفاده میکنند.
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 -مشاهدات و جستجوی نقادانه انجام میدهند.

 مجموعههای از دیدگاهها و نظرات گذشته را جمعآوری میكنند. -راههایی را كه بتوان بهخوبی نظرات گوناگونی را آزمود طراحی میكنند.

فعالیتهای یادگیری را

طراحی و اجرا میكنند.

 -روشهایی را كه نظرات گوناگون را توسعه ،تأیید یا رد میكند ،طراحی میكنند.

 -فعالیتهایی از قبیل استفاده از مواد آموزشی ،مشاهده ،ارزشیابی و ثبت اطالعات را انجام میدهند.

 -اطالعات را دستهبندی میکنند و مهمترین آنها را اجرا میکنند.

 جزئیات را میبینند ،وقایع و توالی آنها را پیگیری میكنند ،به تغییرات توجه میكنند .و تفاوتها وشباهتها را جستجو میکنند.

در استفاده از روشهای

 -نظرات خود را به روشهای گوناگونی از قبیل استفاده از مجلهها ،ترسیم ،گزارش و گرافیك بیان

با یكدیگر مذاكره و

 درباره فعالیتهای یادگیری با والدین ،معلمان و همكالسان خود صحبت میكنند و مطلبمینویسند.

گوناگون انجام فعالیت،

گفتگو میكنند.

تمرینهای یادگیر یشان
را نقد می كنند.

میکنند.

 -از شاخصهایی برای ارزیابی كارشان استفاده میكنند.

 -نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص میدهند و از آ نها گزارشی ارائه میدهند.

 -یادگیری خودشان را به معلم و همكالسانشان انعكاس میدهند.

ﻫﺪف وبﻛﻮﺋﺴﺖ ،ﻓﻌﺎلﺳﺎزی داﻧﺶ ﻗﺒﻠی و ﻳﺎ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻬﻢ و ﻛﺎرﺑﺮد

اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌی اﺳﺖ .اﮔﺮ داﻧﺶ ﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐﺷﺪه ،ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎیی

ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺷﻜﻞدهی ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ انجامشده ﻳﻚ نوع از وبﻛﻮﺋﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب نمیشود

(کریمی و همکاران.)2013 ،

وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه اﺻﻮل ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺷﻨﺎختی از ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺘی،1

دارﺑﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،2ﺣﻞ مسئله ،3ﻳﺎدﮔﻴﺮی و ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻜﻞدﻫﻨﺪه ارزﻳﺎبی ،4واﻗﻌی و عینی ،5ﻳﺎدﮔﻴﺮی

ﻓﻌﺎل ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،6و اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﮕﻴﺰه 7در اﻳﻦ ﻣﺪل ﻳﺎددهی-ﻳﺎدﮔﻴﺮی ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ
اﺟﺘﻤﺎعی و ّ
1. learning cooperative
2. scaffolding
3. problem solving
4. transformational learning and thinking
5 . authentic assessment
6 . social and cognitive learning, active learning
7 . motivation
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در حد بسیار که ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺤﺘﻮایی 1ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق اﺳﺖ ارﺗﻘﺎ میﻳﺎﺑﺪ (کریمی و
همکاران .)2013 ،آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وبﻛﻮﺋﺴﺖ مبتنی ﺑﺮ ﻧﻈﺮیه ﺳﺎزﻧﺪهﮔﺮاست .داج ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ

ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻪ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی وبﻛﻮﺋﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر آﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی،

ﻗﻴﺎس ،اﺳﺘﻘﺮا ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،2دﻓﺎع از اﻳﺪه ،3اﻧﺘﺰاع و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮات 4است .وی همچنین میگوید
وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ را میﺗﻮان در آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ و

روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی مبتنی ﺑﺮ ﻫﻤﻜﺎری و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻃﺮاحی ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎیی ﻛﻪ
ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرﮔﺮوهی در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،درﮔﻴﺮﺷﺪن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺣﻞ مسئله ،ﻳﺎ ﺷﻜﻞدهی اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻛﺴﺐﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ (کریمی و همکاران.)2013 ،
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻫﺮ وبﻛﻮﺋﺴﺖ ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار چشمگیری از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ روبهﺮو

ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ باید ﺑﺮای درك و ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ بکوشند .وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ میﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ را رﻋﺎﻳﺖ کنند .وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮیه ﺳﺎزﻧﺪگی ،ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن را در ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرکتی و ﻛﺎر
روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﺮوهی درﮔﻴﺮ میﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ارﺗﺒﺎطی ﻗﻮی ﺑﻴﻦ وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎی

ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی مهمی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻣﻮزش و ﻳﺎددهی ﻓﺮاﻫﻢ
میﻛﻨﺪ (محمد و همکاران.)2010 ،

وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ از راههای گوناگون ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزشی ﻣﻄﻠﻮب را ﺗﺴﻬﻴﻞ میﻛﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ

ﻓﺮاﻫﻢﻛﺮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزشدﻫﻨﺪﮔﺎن و آﻣﻮزشﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻤﻚ میﻛﻨﻨﺪ

ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزشدﻫﻨﺪه
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎزﻧﺪ و آخر اینکه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی وبﻛﻮﺋﺴﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎرکتی ﻣﺜﺒﺖ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (محمد و همکاران .)2010 ،از ﻃﺮﻓی ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺰاﻳﺎیی ﻛﻪ

ﺑﺮای وبﻛﻮﺋﺴﺖ گفته شد ،اﻳﻦ ﺷﻴﻮه دارای ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎیی ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ؛ ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ
میﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره کرد :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن زﻳﺎدی ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ روش

آﻣﻮزش الزم ﺑﺎﺷﺪ (جاکوبس و همکاران .)2007 ،ﺑﺮخی از ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داﻧﺶ ﻛﺎفی

در زمینه روش اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در وب را نداشته باشند و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ

ﻧﺎﻫﻤﺎهنگی در آﻣﻮزش ﮔﺮوهی شود؛ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮخی از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ درسی در روش وبﻛﻮﺋﺴﺖ
ﺑﻪ زﻣﺎنی ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزشی ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
1. content thinking
2. analyzing errors
3. constructing support

4. analyzing perspectives

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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ﻣﺤﺪودﻳﺖ در دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ (مارچ

1

و  .)2004ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮوز اﺷﻜﺎﻻت فنی اﺣﺘﻤﺎلی و ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ

آﻣﻮزش ﺷﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ وبﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزشی مدﻧﻈﺮ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﻌﺎل

و روزآﻣﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ (جاکوبس 2و همکاران )2007 ،و ﻳﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (لهایی.)2007 ،3
در این مقاله ،وبكوئست یكی از شیوههای جدید آموزش و یادگیری كه مبتنی بر كوشش و
جستجو برای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدت ًا اینترنتی است معرفی میشود .این

شیوه نوین میتواند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

در مقاطع مختلف كاربرد داشته باشد .مطالعات اندكی درباره تأثیرگذاری این روش یادگیری و
مقایسه آن با سایر روشها انجام شده و در كشور ما نیز تاكنون از این روش استفاده نشده است؛ به

همین دلیل ،تأثیر آن بر یادگیری با توجه به زمینه آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مشخص

نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان یادگیری دانشجومعلمان با یكی از الگوهای
مبتنی بر وب به نام وبكوئست در مقایسه با روش سنتی كالس درس و میزان رضایت از درس

طراحی آموزشی انجام شده است .در این راستا ،نجفی و همکاران در سال 1391در پژوهشی با
عنوان مقایسه یادگیری تفسیر الكتروكاردیوگرام با دو روش وبكوئست و سخنرانی در دانشجویان

پرستاری ،نشان دادند که میان یادگیری دانشجویان شركتكننده در گروه آزمایشی وبكوئست
و گرو شاهد سخنرانی تفاوت معناداری وجود دارد .بنابراین ،دانشجویان شركتكننده در روش
وبکوئست نسبت به همتایان خود در گروه روش سنتی سخنرانی كالسی ،یادگیری بیشتری داشتند.
کرمی و همکاران در سال  1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فراگیران از محیط ترکیبی

و طراحی دوره بر اساس (مدل گانیه و بریگز )4رضایت بیشتری از محتوای دوره در مقایسه با گروه
سنتی داشتند ،میتوان اینگونه تبیین کرد که به کارگیری روشهای متنوع برای آموزش موجب افزایش
جذابیت محیط یادگیری میشود و به کارگیری فناوری آموزشی ً
مثال برنامههای آموزشی چندرسانهای

موجب تغییر رویکرد آموزش از مدرسمحوری به فراگیرمحوری میشود و مشارکت بیشتر فراگیران

در مباحث را باعث میشود .در پژوهش کریمی )2013( 5که هدف اجرای یادگیری فعال از طریق

وبکوئست را برای آموزش جلوگیری از فاجعه داشتند ،به این نتیجه رسیدند که آموزش از طریق
وبکوئست برای جلوگیری از فاجعه ،عملکرد بهتر و تعامل یادگیری بیشتری نسبت به آموزش به
روش سنتی داشته است و از کیفیت یادگیر راضیتر بودهاند .نتیجه پژوهش موسوینسب ()1391
1. March
2 . JacobsM
3. Lahaie U.
4. Ganye, R.M and Briggs, L.J
5. Salerno
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نیز نشان میدهد که کاربران این دوره آموزشی مبتنی بر وبکوئست را در مجموع مثبت ارزیابی

کردهاند .اساس یافتههای این تحقیق میتواند برای اجرای برنامههای آموزشی مبتنی بر وبكوئست

در امر آموزش مداوم پرستاران به کار آید .با توجه به پژوهشهایی که برشمردیم ،میتوان گفت

آموزش از طریق وبکوئست در مطالعات خارجی و حوزه پژشکی درون ایران انجام شده ولی

به صورت بنیادی در آموزش بهخصوص آموزش دانشجومعلمان انجام نشده است و از طرفی

میزان رضایت دانشجومعلمان میتواند سبب افزایش انگیزه در به کارگیری این روش شود .بنابراین

هدف پژهش حاضر آموزش مبتنی بر وبکوئست بر یادگیری و رضایت از درس طراحی آموزشی

دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوده و با توجه به نقش و اهیمت شیوه آموزشی وبکوئست بر
یادگیری ،فرضیههای این پژوهش عبارتاند از:

 -1آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان ،موجب افزایش یادگیری آنها میشود.
 -2آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان ،موجب افزایش رضایت آنها میشود.

 -3آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان ،موجب افزایش اثربخشی آموزش

میشود.

روش پژوهش

الف) روش اجرا و شرکتکنندگان :پژوهش حاضر کاربردی از منظر گردآوری دادهها از نوع

پژوهشهای شبهآزمایشی بوده و از طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه گواه است .به عبارت دیگر،

گروهی از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس آیتالله خامنهای گرگان ،در سال تحصیلی
 ،96-1395در دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه گواه و

آزمایشی تقسیم شدهاند؛ سپس گروه گواه به صورت سنتی و گروه آزمایشی به صورت یادگیری مبتنی
وبکوئست آموزش دیدهاند .همچنین از هر دو گروه گواه و آزمایشی پیشآزمون و پسآزمون گرفته

شده است .متغیر مستقل در پژوهش نیز محیط یادگیری مبتنی بر وبکوئست و متغیرهای وابسته نیز
شامل رضایت فراگیران و یادگیری آنان است .جامعه آماری اینگونه است که از مجموع دانشجویانی
( 107نفر) که در نیمسال اول سال تحصیلی  96-95درس طراحی آموزشی در دوره ابتدایی را

اخذ کردهاند 60 ،نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه  30نفری در گروههای گواه و
آزمایشی تقسیم شدهاند.

اجرای پژوهش حاضر به صورت زیر است:
 .1در مرحله اول یک دوره آموزشی مبتنی بر وبکوئست طراحی شده است .بر اساس نیازسنجی

آموزشی انجامشده در کالس درس ،دوره آموزشی طراحی آموزشی در دوره ابتدایی ،انتخاب و بر

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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اساس مدل مریل به دو صورت آموزش سنتی و مبتنی بر وبکوئست طراحی شده است .اجزای
تشکیلدهنده آموزش بر اساس مدل مریل شامل یادآوری ،کاربرد ،کشف و ابداع است که در پژوهش

حاضر هر سه سطح انتخاب شده است .همچنین در بخش محتوا در سطح ُخرد ،برای جزئی از
کتاب درسی ،با ارائه  )1سطح محتوا و  )2نوع عملکرد برای دو شکل اولیه و ثانویه به صورت

سؤالی و بیانی که نشانگر نوع عملکرد برای دو شکل محتوایی به صورت تعمیم و مثال با همان
مفاهیم و مثالی برای هر مفهوم ارائه شده است.

 .2در مرحله دوم نیز از همه  60نفر در ارتباط با طراحی آموزشی در دوره ابتدایی پیشآزمون

گرفته شده و پس از  5جلسه آموزش به روش سنتی برای گروه گواه و به روش مبتنی بر وبکوئست

برای گروه آزمایشی ،پسآزمون گرفته شده است .در این مرحله برای اینکه شرایط گروههای کنترل
و آزمایشی تقریب ًا یکسان باشد ،از یک مدرس برای هر دو گروه استفاده شده است .همچنین برای

سنجش میزان رضایت فراگیران از دوره ،از مکان سایت پردیس آیتالله خامنهای گرگان باری آموزش
هر دو گروه استفاده شده است و در نهایت با هدف سنجش میزان رضایت فراگیران و یادگیری
به ترتیب از مراحل اول و دوم مدل ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی کرک پاتریک یعنی مراحل

واکنش و یادگیری استفاده است.
ب) ابزار پژوهش

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه برای سنجش رضایت و آزمون برای سنجش یادگیری بوده است.
اندازهگیری سطح رضایت فراگیران از طریق پرسشنامهای که کرمی در سال  1386بر اساس مدل

کرک پاتریک تدوین کرده انجام شده است .پرسشنامه  23سؤالی اشارهشده مؤلفههای محتوا (8
سؤال) ،استاد ( 9سؤال) و سازماندهی و امکانات ( 5سؤال) را سنجش کرده است روایی این

پرسشنامه به صورت محتوایی تأیید شده است و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برابر
با  ./93است (کرمی .)1386 ،پس از اجرای پژوهش نیز آلفای کرونباخ برابر با  ./83است که

نشاندهنده آن است که پرسشنامه استفادهشده از پایایی خوبی دارد (کرمی .)1391 ،برای سنجش

یادگیری از پیشآزمون و پسآزمون استفاده شده که هر دو آزمون به صورت بازپاسخ بوده و تعداد

سؤاالت نیز  5تا بوده است .روایی سؤاالت نیز توسط افراد متخصص تأیید شده است .برای
سنجش پایایی نیز ،نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ در مؤلفه رضایت از یادگیری برابر با
 0/83است که نشاندهنده آن بود که پرسشنامه پایایی مناسبی دارد .برای تحلیل دادههای حاصل از

پرسشنامه نیز از آزمونهای تحلیل واریانس و کواریانس چندمتغیری با بهرهگیری از نرمافزار آماری
 SPSSاستفاده شده است.
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یافتههای پژوهش

فرضیه اول :آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان موجب افزایش
یادگیری آنها میشود .به عبارت دیگر ،میزان یادگیری فراگیرانی که با روش مبتنی بر
وبکوئست آموزش دیدهاند از آنهایی که به صورت سنتی آموزش دیدهاند ،به طور
معناداری بیشتر است که نتایج در جداول شماره  1و  4آمده است.
جدول شماره  :1جدول توصیفی میزان یادگیری
گروه
پیشآزمون

پسآزمون

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سخنرانی

30

8/33

1/56

وبکوئست

30

8/13

2/01

سخنرانی

30

13/17

2/61

وبکوئست

30

16/80

3/19

جدول فوق نشاندهنده آن است که هر دو گروه در پیشآزمون نمرات تقریب ًا یکسانی دارند؛ اما در

پسآزمون ،گروه مبتنی بر وبکوئست نسبت به فراگیرانی که به روش سنتی آموزش دیدهاند ،نمرات

باالتری را گرفتهاند .بدین صورت که معدل فراگیرانی که به روش مبتنی بر وبکوئست آموزش
دیدهاند  16/80از  20و معدل گروه سنتی  13/17از  20است .برای بررسی معناداربودن تفاوت
میانگین دو گروه در پسآزمون از آزمون تحلیل کواریانس (آنکوا) استفاده شده است.

قبل از انجام آزمون فوق باید شرایطی برقرار باشند که این شرایط عبارتاند از :نرمالبودن

دادهها ،برابری واریانس و همبستگی بین متغیر همپراش ( )Covariateبا متغیر مستقل .در اینجا

آزمون نرمالبودن با استفاده از مقادیر چولگی و کشیدگی انجام شده است .نتایج جدول شماره 2
نشاندهنده آن است که چون مقدار کشیدگی و چولکی بین  2تا  -2قرار دارد توزیع نرمال است.
جدول شماره  :2آزمون نرمالبودن دادهها
کشیدگی

متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

30

8/23

1/79

0/224

30

14/98

3/42

0/925

پسآزمون

چولگی

مقدار

انحراف استاندارد

مقدار

انحراف استاندارد

0/309

-0/317

0/608

0/309

3/46

0/608

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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جدول شماره  :3آزمون برابری واریانسها
متغیر

مقدار لون

سطح معناداری

پیشآزمون

1/26

0/266

پسآزمون

0/066

0/798

نتایج جدول باال نشاندهنده آن است که واریانس دو گروه برابر است؛ زیراکه سطح معناداری بیشتر

از  0/05است.

جدول شماره  :4نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش نوع آموزش بر یادگیری
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیش آزمون

200/32

1

200/32

39/10

0/000

پسآزمون

220/45

1

220/45

42/94

0/000

متغیر وابسته
یادگیری

نتایج جدول باال نشان میدهد که مقدار  Fپیشآزمون ،برابر با  39/10است که این مقدار در سطح

 0/001معنادار است و بین متغیر همپراش با متغیر مستقل همبستگی وجود دارد .به تفسیر دیگر،
هر دو گروه فراگیران در پیش آزمون نمرات تقریب ًا یکسانی دارند .همچنین نتایج حاصل از تحلیل

کواریانس نشان میدهد که میانگین نمرات دو گروه در پسآزمون بعد از خارجکردن تأثیر پیشآزمون
متفاوت است؛ چراکه مقدار  Fبرابر با  42/94بوده که در سطح  0/001معنادار است و در نتیجه

این فرضیه تأیید میشود.

فرضیه دوم  :آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان موجب افزایش رضایت

آنها میشود.

جدول شماره  :5آمار توصیفی رضایت دانشجومعلمان از نوع آموزش
متغیر وابسته و گروه

محتوا

استاد

سازماندهی و امکانات

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سنتی

30

3/25

0/41

وبکوئست

30

4/12

0/32

سنتی

30

3/47

0/44

وبکوئست

30

4/07

0/34

سنتی

30

3/55

0/44

وبکوئست

30

3/76

0/37
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جدول توصیفی فوق نشان میدهد که در مؤلفههای محتوا ،استاد و سازماندهی و امکانات میانگین

رضایت دانشجومعلمانی که به صورت آموزش مبتنی بر وبکوئست آموزش دیدهاند ،به ترتیب برابر
با  4/07 ،4/12و  3/76بوده و همچنین میانگین گروه مقابل نیز به ترتیب برابر با  3/47 ،3/25و

 3/55برای مؤلفههای فوق است .به عبارت دیگر ،میانگین رضایت دو گروه در مؤلفههای محتوا،

استاد و سازماندهی و امکانات متفاوت است که برای بررسی معناداربودن این تفاوت از آزمون
تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شده است.

برای رعایت پیشفرضهای استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری از آزمونهای باکس ،المبدای

ویلکز و لون استفاده شده است .در آزمون باکس ،متغیرها معنیدار نبوده و شرط همگنی ماتریسهای

واریانس بهدرستی رعایت شده است (جدول شماره  .)6بر اساس آزمون المبدای ویلکز (جدول

شماره  )6اثر گروه بر ترکیب مؤلفههای محتوا ،استاد و سازماندهی و امکانات معنیدار بوده است.

این آزمون نیز قابلیت استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز میشمارد .در نهایت
نتایج حاصل از آزمون لون (جدول شماره  )7نیز گویای آن است که مقادیر  Fتمامی متغیرها
معنیدار نبوده و برای همه متغیرها شرایط همسانی واریانسهای بینگروهی رعایت شده است.
جدول شماره  :6نتایج آزمون باکس و المبدای ویلکز
آزمون المبدای ویلکز

آزمون باکس
Box’s M

F

1DF

2DF

SIG

VALUE

F

SIG

14/01

2/204

6

2/437

0/069

0/303

42/91

0/000

جدول شماره  :7نتایج آزمون لون
متغیر وابسته

F

DF1

DF2

SIG

محتوا

1/95

1

58

0/168

استاد

2/54

1

58

0/117

سازماندهی و امکانات

1/82

1

58

0/182

نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان میدهد که مؤلفه سازماندهی و امکانات

( )3.640=Fدر هر دو نوع آموزش سنتی و مبتنی بر وبکوئست تفاوت معناداری در رضایت

دانشجویان از دوره آموزشی ایجاد نکرده ،اما دو مؤلفه محتوا ( )84.92=Fو استاد ( )34.22=Fبه

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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طور معنیداری در میزان رضایت فراگیران از دوره آموزشی تفاوت ایجاد کرده است؛ به طوری که

در مؤلفههای محتوا و استاد ،میزان رضایت فراگیرانی که به صورت مبتنی بر وبکوئست آموزش

دیدهاند نسبت به فراگیرانی است که به صورت سنتی آموزش دیدهاند ،به طور معناداری بیشتر است.
جدول شماره  :8نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نوع آموزش بر رضایت فراگیران
مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

SIG

متغیر وابسته
محتوا

11/48

1

84/92

0/000

استاد

5/267

1

34/22

0/000

سازماندهی و امکانات

0/600

1

3/640

0/061

رضایت

فرضیه سوم :آموزش مبتنی بر وبکوئست در آموزش دانشجومعلمان ،موجب افزایش اثربخشی

آموزش میشود.

از دیدگاه کرک پاتریک مؤلفههای یادگیری و رضایت به عنوان دو سطح اول ارزشیابی اثربخشی

دورههای آموزشی ،تعیینکننده اثربخشی هستند .در پژوهش حاضر نمره رضایت مجموع سه مؤلفه

سازنده آن یعنی محتوا ،استاد و سازماندهی و امکانات است و نمره یادگیری میانگین نمره پسآزمون

منهای نمره پیشآزمون است.

جدول شماره  :9آمار توصیفی رضایت دانشجومعلمان از نوع آموزش
متغیر وابسته و گروه

یادگیری

رضایت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

سنتی

30

4/83

1/55

وبکوئست

30

8/67

2/77

سنتی

30

10/28

0/777

وبکوئست

30

11/95

0/435

جدول توصیفی باال نشان میدهد که در مؤلفههای یادگیری و رضایت ،دانشجومعلمانی که به

صورت آموزش مبتنی بر وبکوئست آموزش دیدهاند نسبت به گروه سنتی ،میانگین نمره بیشتری

کسب کردهاند .نتیجه آزمون المبدای ویلکز نیز برابر با  0/000محاسبه شده که نشانگر آن است که

تفاوت میانگین گروهها در سطح  0/01معنادار است .بر این اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت
که با احتساب دو متغیر تعیینکننده اثربخشی آموزشی ،محیط یادگیری مبتنی بر وبکوئیست در
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مقایسه با محیط یادگیری سنتی ،اثربخشتر است .همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری
نیز نشاندهنده آن است که دو مؤلفه یادگیری ( )43.657=Fو رضایت ( )105.17=Fبه طور

معنیداری در میزان اثربخشی فراگیران از دوره آموزشی تفاوت ایجاد کرده است و اثربخشی دوره

آموزشی که به صورت مبتنی بر وبکوئست آموزش دیدهاند نسبت به فراگیرانی که به صورت سنتی
آموزش دیدهاند به طور معناداری بیشتر است.

جدول شماره  :10نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری اثربخشی دوره آموزشی
مجموع مجذورات

درجه آزادی

F

SIG

یادگیری

220/42

1

43/657

0/000

رضایت

41/713

1

105/17

0/000

متغیر وابسته
اثربخشی

بحث و نتیجهگیری

در جامعه اطالعاتی عصر کنونی ،یادگیری ماندگار و سریع تحوالت و نوآوریهای محیطی و
بهرهمندی حداکثری از امکانات موجود ،نیاز به بستری دارد تا بتواند گزینش متفکرانه تحوالت و

پذیرش و انطباقپذیری هوشمندانه را به همراه داشته باشد .در چنین جامعهای برای تحقق اهداف،

اقدام به تعلیم و تربیت انسانهایی خالق و تحولآفرین هستند؛ بنابراین اساسیترین اقدام در چنین
موقیعت اجتماعی ،حمایت همهجانبه از افرادی است که میتوانند در هر مکان و هر زمانی یاد

بگیرند .اگر سیستمهای تعلیم و تربیت بدینصورت عمل کنند ،نشانگر اهمیت یادگیری در این

سیستم آموزشی خواهد بود؛ در غیر اینصورت با جامعهای راکد مواجه هستیم .یافتههای پژوهشی

مؤید این واقیعت است که فرهنگ یادگیری در ایران با فرهنگ یادگیری برای جامعه اطالعاتی

همخوانی ندارد و این ناهمخوانی محیط یادگیری عصر فناوری اطالعات و ارتباطات باعث میشود

که یادگیری در تمام سطوح به سمت یادگیری مستقل ،فعال ،مشارکتی و خودانگیخته سوق داده
شود .کرمی در پژوهش خود گفته است« :آنچه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ از ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮمیآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم وبﻛﻮﺋﺴﺖ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻋﻤﻮمی ﺑﻠﻜﻪ
در آﻣﻮزشﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهی ،ﻣﻔﻬﻮمی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ» ( کرمی .)1391 ،در سالهای اخیر مطالعات

زیادی درباره روشهای تدریس گزارش کردهاند .گرایش آموزش به استفاده از وب و فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی وبمدار ،نگرشها و فرصتهای تازهای را در فرایند توسعه آموزش و یادگیری
مبتنی بر اینترنت به وجود آورده است .فناوری بستر همگرایی با هدف دستیابی به ترقی آموزشی

بر مبنای دانایی با نگرش جهانی ترسیم و اجرا شده است .در این پژوهش ،روش آموزش مبتنی بر

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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وبکوئست در دانشگاه فرهنگیان در درس طراحی آموزش با استفاده از الگوی مریل بررسی شده

است .روش وبکوئست یکی از شیوههای نوین آموزشی بر اساس رویکرد سازندهگرایی است؛
بر این اساس ،پژوهش حاضر برای ارزشیابی آموزش مبتنی بر وبکوئست (مطالعه موردی) در
دانشگاه فرهنگیان اجرا شده است .برای سنجش تأثیر آموزش مبتنی بر وبکوئست دو متغیر وابسته،

«یادگیری» و «رضایت» سنجش شدهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دانشجومعلمانی که
با روش وبکوئست آموزش دیدهاند نسبت به دانشجومعلمانی که از روش سنتی آموزش دیدهاند از

میزان یادگیری و رضایت بیشتری برخوردارند .نتیجه این پژوهش با نتایج کرمی ( )1391با عنوان

«تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت» و نتایج کریمی و

همکاران ( )1392با عنوان «کاربرد وبکوئست در آموزش پزشکی» و نتایج نجفی و همکاران
( )1391با عنوان «مقایسه یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام با دو روش وبکوئست و سخنرانی

در دانشجویان پرستاری» همخوانی دارد .در تمام این مطالعات ،روش وبکوئست روشی است
که ماهیت فعاالنه دانشجو و استراتژی بسیار مؤثر آموزشی برای دانشآموز یا دانشجوی این عصر
را میطلبد .همچنین در این پژوهش با ارائه یک الگویی منحصر به فرد ،به نام الگوی مریل (در

سطح خرد برای جزئی از کتاب درسی با ارائه دادن کتاب درسی در سطح محتوا و نوع عملکرد

و ارائه به دو شکل اولیه و ثانویه به صورت سؤالی و بیانی ،که نشانگر نوع عملکرد برای دو شکل
محتوایی به صورت تعمیم و مثال ،با همان مفاهیم و مثالی که در کتاب و واحد درسی طراحی

آموزشی در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو معلمان برای هر مفهوم) ارائه شده است که در بستری
مبتنی بر جستجو ،طراحی و آموزش داده شده است؛ البته با همسانی محتوای طراحی آموزشی از

الگوی مریل برای هر دو گروه ،در محیط وبکوئست به دانشجومعلمان بر اساس محتوای درسی
یک سناریو یا تکلیف داده شد و این تکلیف مسئلهای بود که باید حل میشد و دانشجومعلم با منابع
اینترنتی که ً
قبال در اختیار آنها قرار داده شده ،مثل (طراحی سایت ،وبالگ ،نرمافزارهای آموزشی و
کتابهای الکترونیکی با جاذبههای بصری و زیباشناختی) به جستجو و حل مسئله میپردازند؛ در

این میان فراگیران با محیطی مهیج و دلخواهی مواجهه میشوند که در صدد آن هستند تا عالوه بر
فهم مسئله آموزشی به ارزشیابی یافتههای خویش و دیگران بپردازند و آنگاه به صورت چالشی چشم
به راه هرگونه انتقاد و دفاع خروجی خود از طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل باشند .ناگفته
نماند که استاد هم در فرایند آموزش به تمام بازخوردهای دانشجومعلمان پاسخ میدهد و توصیهها

و پیشنهادهایی برای بهرهوری بیشتر و استفاده مفیدتر از امکانات وبکوئست ارائه میدهد .نتیجه

این مطالعه در بخش رضایت دانشجومعلمان نشان داده است که دانشجو علمان با گزارشهای
کتبی یا شفاهی ،ارائه چندرسانهای ،کارهای هنری و ...مناسبترین ابزار ارزشیابی از میزان رضایت

فراگیران از روش بوده است .یافتههای آماری از میزان رضایت نشان داد که فراگیران گروه یادگیری
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مبتنی بر وبکوئست رضایت بیشتری از ارائه محتوا در قیاس با گروه سنتی دارند و از لحاظ آماری

هم متفاوت بودهاند .مؤلفه دیگر در سنجش میزان رضایت دانشجومعلمان از استاد این درس

بوده است .با وجود یکسانی استاد در هر دو گروه و نقش استاد در آموزش مبتنی بر وبکوئست
در منبع اینترنتی بوده است ،گروه آموزش مبتنی بر وبکوئست رضایت معنادار و بیشتری داشتند.

این نتیجه اینگونه تفسیر میشود که هرچند ارائه عملی محتوای کتب درسی ابتدایی با الگوی مریل
کمی سخت به نظر میرسد ،اما آنچه موجب افزایش جذابیت محیط آموزشی میشود ،به کارگیری
چندرسانهای ،اینفوگرافیک ،انیمیشنهای آموزشی و منابع اینترنتی است .همانطور که در آموزش
مبتنی بر وبکوئست بیان شد ،رویکرد سازندهگرایی با فعال نگهداشتن فراگیران ،ساخت دانش،

یادگیری مشارکتی ،استفاده یادگیری معنادار ،یادگیری تعاملی و تغییر نقش ،معلم به عنوان یک
یادگیرنده در کالس درس ایفای نقش میکند ،او در جایگاه راهنما در کالس حضور دارد و فراگیران

را به تفکر انتقادی ،تحلیل و ترکیب در سرتاسر فرایند یادگیری و آموزش وامیدارد .مؤلفه دیگری

که در سنجش رضایت دانشجومعلمان مؤثر بوده سازماندهی و امکانات بوده است .با توجه به اینکه

دانشگاه فرهنگیان دانشگاه نوپایی است ،در بخش سازماندهی و امکانات کیفیت ایدهآلی ندارد؛ اما
ارائه محتوا مبتنی بر وبکوئست با استفاده از بستر اینترنتی ،کار را آسان کرده و محقق با استفاده از

امکانات اینترنتی فراهمشده در دانشگاه ،فضایی چالشی و معماگونه طراحی کرده که باعث میشود
که رضایت حداقلی را در دانشجومعلمان نسبت به شیوه آموزشی سنتی بیافریند.

متغیر وابسته دیگر در پژوهش حاضر ،یادگیری دانشجومعلمان بوده است که برای سنجش این

متغیر ،از طرح پیشآزمون-پسآزمون (آزمون یادگیری) استفاده شده است .یافتهها نشاندهنده این

است که آموزش مبتنی بر وبکوئست به صورت چشمگیری متفاوت از آموزش سنتی است؛ یعنی
عملکرد دانشجومعلمان در آزمون نهایی در درس طراحی آموزشی به صورت معناداری متفاوت
نشان داده شده است .با توجه به اینکه محقق مدرس این واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان است

و طراحی فضای وبکوئست و ارائه و اجرا را با توجه به دانش فناوری انجام داده ،اما محدودیتی
چون اشکاالت فنی ،در دسترس نبودن همگان به اینترنت ،نداشتن امکانات کامپیوتری و مس ّلط
نبودن بعضی از فراگیران با فضای وب ،آموزش را در بعضی جاها دچار مشکل کرده است .در پایان
پیشنهاد میشود که آموزش دهندگان میتوانند با بررسی محتوای وبكوئستهای مرتبط با اهداف
آموزشی خود كه دیگران طراحی کرده و از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار دادهاند و با اعمال
تغییرات و یا حتی گاهی بدون تغییر از آنها برای آموزش دانشجومعلمان خود استفاده کنند .همچنین
دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴئوﻟﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش الکترونیکی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮفی ﻫﺮﭼﻪ

ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌه فرهنگیان ،ﺑﺎﻻﺧﺺاستادان ،ﻣﺮﺑﻴﺎن و دانشجومعلمان در ﺣﻮزه ﻳﺎدﮔﻴﺮی-

تأثیر روش آموزشی مبتنی بر وبکوئست...
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ﻳﺎددهی و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ از ﻣﺰاﻳﺎی ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی آن در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ

و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺎمی در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی کمی و کیفی و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻳﺎدﮔﻴﺮی در بین دانشجو

معلمان ﺑﺮدارﻧﺪ.
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