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چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر استفاده از وبکوئست به عنوان ابزاری فنآورانه بر یاددگیری
و یادداری مطالب درسی زبان انگلیسی عمومی در محیط دانشگاهی می باشد .این پژوهش از نظر هدف،
کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی است .از کل جامعه آماری دانشجویان که تعداد  311دانشجوی دختر
مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا در درس زبان عمومی بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ،دو
کالس  52نفره یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد و میزان یادگیری
و یادداری مطالب درسی با یک پیشآزمون و دو پسآزمون مورد بررسی قرار گرفت .گروه آزمایش
با استفاده از یک وبکوئست مورد آموزش قرار گرفت و گروه کنترل به روش سنتی مطالب درس زبان
عمومی را فرا گرفت .پس از دو ماه ،آزمونی محقق ساخته جهت سنجش یادگیری و پس از یک ماه ،همان
آزمون مجدد به عنوان سنجش یادداری به دانشجویان داده شد .داده ها نشان داد بین نتایج هر دو آزمون
یادگیری و یادداری دانشجویان در مقایسه با گروه سنتی تفاوت معناداری وجود دارد و میتوان نتیجه گرفت
استفاده از این فنآوری در آموزش درس زبان عمومی موثر بوده است.
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مقدمه

با پیشرفتهای به دست آمده از گسترش فنآوری اطالعات و ارتباطات ،هیچ عرصهای در زندگی
بشری بی تأثیر از این تغییرات باقی نمانده است .این فنآوری آنچنان در زندگی آدمی نفوذ کرده
است که زندگی بدون آن قابل تصور نیست .این فنآوری امکان دسترسی به اطالعات در هر
مکان و هر زمان را میسر نموده است .عالوه بر این ،فنآوری فوق ،نیازهای آدمی را نیز دستخوش
تحوالت جدی نموده است .امروزه یادگیری همه علوم بخصوص زبانهای خارجی به کمک این
فنآوری ،افق های جدیدی را در نزد آدمی گشوده است .با توجه به اینکه این فنآوری ،امکان
یادگیری مستقل را فراهم می آورد جذابیت زیادی را در حوزه آموزش فراهم آورده است؛ چراکه
تاکید همه روشهای نوین آموزشی ،بر استقالل فراگیرنده است .از ویژگی های مهم دیگر این
فنآوری ،ایجاد حس اعتماد به نفس در فراگیرنده است .این مقاله حاصل پژوهشی است که طی
آن از وب کوئست برای آموزش زبان خارجی استفاده شده است .با توجه به اینکه وب کوئست
از شیوههای نوین آموزش و یادگیری مبتنی بر کوشش و جستجو توسط فراگیرنده برای یافت
پاسخ سؤاالت است لذا دارای جذابیت های خاص خود می باشد .توجه به این شیوه می تواند
تحولی عظیم در آموزش کلیه علوم و بخصوص زبانهای خارجی ایجاد نماید.
زبان انگلیسی از جمله مقولههایی است که در آموزش آن باید به طور ویژه از مزایای فنآوری
استفاده شود .امروزه زبان انگلیسی به عنوان زبان اول در محافل علمی و بینالمللی دارای اهمیت
ویژهای است؛ بنابراین تغییر و بازنگری در روشهای آموزش آن دارای اهمیت ویژهای میباشد
( .)Dwi, 2018با اهمیت و ضرورتی که برای آموزش و یادگیری این زبان مطرح است مدرسین
همواره به دنبال پیداکردن روشهای کارآمدتر ،خصوصاً بهرهگیری از امکانات فنآورانه برای
آموزش آن هستند( .) Awada, Burston & Ghannage, 2019مسألهای که وجود دارد این
است که در آموزش بسیاری از مواد درسی غالبا از روشهای سنتی استفاده میشود و این امر کار
مدرسان را در رابطه با ارائه درس و نیز کار فراگیران را برای یادگیری محتوا دشوار کرده و کارائی
و اثر بخشی آموزش را کاهش میدهد (.)Bikowski & Vithanage, 2016
یکیازتدابیریکه برای آموزش زبان انگلیسی میتوان از آن استفاده کرد استفاده از وبکوئست
است  .))Awada, Burston & Ghannage, 2019در سال  3992میالدی ،داج در دانشگاه ایالتی
سن دیه گو تصمیم گرفت به مدرسان در تولید محتوای آموزشی با استفاده از منابع اینترنتی کمک
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نماید ( .)Unal, Bodur & Unal, 2012وبکوئست را میتوان چنین تعریف کرد « فعالیتی
جستجومحور که در آن بخش یا تمامی اطالعات مورد نیاز یادگیرنده از منابع اینترنتی بهدست
میآید ( .)Dodge, 1995, p.10در همین راستا ،هاالت ( )Halat, 2008, p. 109وبکوئست را
چنین تعریف میکند « مدلی مبتنی بر فنآوری که در آن فراگیران بهصورت فعال در فعالیتی
درگیر هستند و از فنآوری به عنوان منبع استفاده میکنند ».به عبارت دیگر ،همانطور که برخی
پژوهشگران (( Yang, Tzuo, & Komara, 2011اظهار میدارند وبکوئست ابزاری جستجو
محور است که از طریق آن فراگیران در انجام تکالیفی مشارکت میجویند که بر اساس دیدگاه
مسأله محور طراحی شدهاند( . )Moreno & Perez Basanta, 2010عالوه بر این ،بررسی
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد وبکوئست ابزاری است که یادگیری مشارکتی را تقویت
نموده و توانایی های یادگیری را افزایش میدهد (.)Adanan, Adanan & Herawan, 2020
در این فرآیند ،یادگیرندگان مهارتهایی را فرا میگیرند و سعی میکنند بار اطالعاتی را کاهش
دهند ( .)Agad & Pitonang, 2019عالوه بر این ،فراگیران با سایر فراگیران در ارتباط قرار
میگیرند (.)Awada, Burston &Ghannage, 2019
وبکوئست را میتوان به دو قسمت تقسیم کرد :وب که به همان شبکه اینترنت و وبسایتها
اشاره دارد و کوئست به مفهوم جستجو ،کشف و مکاشفه میباشد .وبکوئست ،امکان انجام
فعالیتهای انفرادی و گروهی را فراهم میسازد که مشوق تحقیق و حل مسأله میباشد
(.)Baguzina, 2020
عالوه بر این ،وبکوئست همراستا با دیدگاههای پروژه محور و یادگیرنده محور ،طراحی
واجرا میگردد .فراگیران از برنامه های مختلفی استفاده میکنند که شامل فهرستی از پیوندها
به وبسایتها برای جمع آوری اطالعات از اینترنت است لیکن بایستی توجه نمود که بین
وبکوئست و جستجوی اینترنتی سه تفاوت وجود دارد :اول ،وبکوئست برای استفاده کالسی
طراحی میشود  .دوم ،تمرکز آن بر تفکر سطح باالست نه صرفا جستجو و یافت اطالعات محض.
سوم ،مدرسان وبکوئست مسئول انتخاب و جمعآوری اطالعات برای کار گروهی میباشند.
ساختار وبکوئست دارای شش گام است که بهصورت فعالیتهای گروهی کوتاه مدت و بلند
مدت صورت میپذیرد (. )Bayram, Kurt & Atay, 2019
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هدف از وبکوئست کوتاه مدت ،کسب دانش و تجمیع آن با دانش قبلی است در حالیکه هدف
از نوع بلند مدت ،بسط و عمقی نمودن دانش است .مرحله مقدمه به یادگیرندگان میگوید از
طریق وبکوئست چه خواهند آموخت؟ مرحله تکلیف ،شامل تکالیفی است که روی موضوع
خاصی متمرکز است .در مرحله فرآیند ،جهتگیریها توضیح داده میشود و در مرحله منابع
اطالعاتی ،وبسایتهایی که معتبر و حرفه ای است معرفی میگردند .در طی مرحله منابع
اطالعاتی ،مدرسان بهعنوان راهنمایانی عمل میکنند که مشکل را حل میکنند .در مرحله ارزیابی،
فراگیران ،امکان مقایسه آنچه را که یاد گرفتهاند مییابند .در این مرحله ،مدرس چهارچوبی
را برای ارزیابی انتظارات فراگیران تدوین مینماید و در نهایت در مرحله نتیجه گیری،
یادگیرندگان جمع بندی میکنند چه آموختهاند و چه خواهند آموخت (.)BinTaleb, 2020
کارکردهای وبکوئست شامل :تعامل ،دسترسی ،کاربرد و شکل ظاهری است .تعامل ،بیانگر
تعامالتی بین فراگیر و محتوا ،فراگیر و مدرس و فراگیر و سایر فراگیران میباشد (.)Chen, 2019
به عبارت دیگر« ،فراگیران میتوانندبهصورت همزمان ،شکل و محتوای محیط یادگیری را تغییر
دهند ( .)Steuer, 1992, p. 84تعامل یکی از مهمترین ویژگیهای یادگیری اینترنت محور است
 )Chou, 2003(.وبکوئست مشوق درگیری فعال با منابع اینترنتی است .همچنین باعث افزایش
انگیزه میشود ( .)Gurgil, Unal & Aksoy, 2019دسترسی به میزان رفع محدودیت ها و امکان
دسترسی یکسان به تمامی اجزا برای افراد اشاره دارد ( .)Kasatkina & Lichak, 2019مهمترین
ویژگی وبکوئست رفع نیاز یادگیرندگان است و انتظار میرود بتواند اکثر نیازهای فراگیران را
مرتفع نماید ( .)Kurt, 2012قابلیت کاربرد و وضع ظاهری برای وبکوئست بسیار ضروری است
( )Maragkou & Rangoussi, 2019چرا که به عناصر موجود در صفحه اینترنت ،سهولت
گردش در صفحات اینترنت و چینش مطالب در صفحات اشاره دارد .این ویژگی ،بار ذهنی
را کاهش داده و سهولت دسترسی را بهبود میبخشد ()Melnik, 2019
وبکوئست میتواند مشارکتی جدی در یادگیری داشته باشد و باعث افزایش انگیزه ،خالقیت
و یادگیری فعال میگردد .عالوهبراین ،شامل ابزاری جایگزین برای ارزیابی تواناییهای فراگیر در
استفاده از فنآوری برای یادگیری میگردد و به مدرسان ،ایدههایی را درباره کسب دانش و به
کار بستن آن ارایه مینماید .عالوه براین ،باعث بهبود مهارتهای سطح باال و حل مسأله میشود.
طبق ( ،) Moundridou & Zalavra, 2020تفکر سطح باال ،نوعی توانایی است که شامل مقایسه،
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طرح فرضیه ،کاربرد ،توضیح ،عمومیت بخشی و مکاشفه میباشد .وبکوئست را میتوان محیطی
برای یادگیری دانست که باعث بهبود مهارتهای سطح باال میشود که شامل محتوا ،تفکر انتقادی
و مهارتهای تفکر خالقانه میشود (.)Qiuxia & Jianpeng, 2019
وبکوئست ،فعالیتهای یادگیری مبتنی برتالش وجستجو است که درآن تمامی اطالعات
یادگیرنده یا بخش اعظم آن از اینترنت استخراج میشود ( .)Salic & Agad, 2019پس
وبکوئست دارای ساختاری است که از پیوندهایی برای دستیابی به منابع ضروری دراینترنت
استفاده میکند و فعالیتی موثق برای برانگیختن حس پژوهش فراگیرنده جهت پاسخ به پرسش
اصلی و توسعه مهارتهای فردی و مشارکت در فرآیند کار گروهی میباشد که تالش دارد
اطالعات جدید را برای کسب درکی عمیقتر شکل دهد ( .)Ulu & Ulusoy, 2019وبکوئست
این کار را با ترغیب یادگیرندگان به دیدن ارتباط مفهومی غنیتر،سادهترکردن مشارکت در دنیای
واقعی یادگیری وتعمق در فرآیندهای فراشناختی خود انجام میدهد .پس میتوان وبکوئست را
رویکردی نوآورانه ،یادگیرنده محور مبتنی بر فعالیتهای توأم با تالش وجستجو جهت یادگیری
دانست که از فنآوری دیجیتال و اینترنت برای درگیر ساختن فراگیران به شکل انفرادی یا
مشارکتی درجهت جست وجو ،تحلیل وترکیب دادهها در جهت ساختن دانش یا معنای جدید بهره
میبرد ( .)Yarmakeev & Valiakhmetova, 2019مدت زمان الزم برای اجرای وبکوئست
بستگی به گستردگی حوزه وهدف مورد نظر دارد که از این جنبه به دو نوع کوتاه مدت وبلند
مدت تقسیم میشود .هر دو از روشی مشابه استفاده میکند؛ اما هدفی متفاوت دارد .وبکوئست
کوتاه مدت طوری طراحی میشود که در دو یا سه جلسه تمام میشود ومیزان محدودی
از اطالعات جدید را برای درک وپردازش به فراگیران ارائه میدهد .وبکوئست بلند مدت بسته
به فعالیت در نظر گرفته شدهاست که معموال برای مدت زمانی یک هفته تا یک ماه طراحی
میشود و از فراگیران میخواهد اطالعات جدید را تحلیل نموده و با توضیح وترکیب نظرات
خود ،آنچه را درک کردهاند به شکلی معین نشان دهند ( Tirado-Morueta, Maraver-Lopez

 .)& Hernando-Gomez, 2018وبکوئست نظریه آموزشی نیست بلکه مدل وابزار آموزشی
همچون هر ابزار آموزشی یادگیرنده محور میباشد (.)Aydin, 2016
کاربرد وبکوئست نیز مستلزم سازماندهی کلی انجام فعالیتهاست .در این نوع آموزش،
مسئولیت یادگیری به یادگیرندگان منتقل میشود و به این لحاظ میبایست فعالیت خواسته شده
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کامال روشن وشفاف بیان شده باشد؛ به عبارت دیگر ،یادگیرندگان باید قادر باشند مراحل
گنجانده شده در فعالیتها را با انجام دستورالعملهای ساده وگویا به آسانی دنبال کنند ( Adanan,

 .)Adanan & Herawan, 2020استفاده از وبکوئست برای مقاصد آموزشی قادر است به دلیل
انعطاف و تحول ویژه که در جریان یاددهی -یادگیری ایجاد میکند در تحقق اهداف ،نقش
عمدهای ایفا کند .برخی پژوهشگران ( )Lahaie, 2008; Iskeceli-Tunc & Oner, 2016به این
نتیجه رسیدهاند که وبکوئست شیوهای نوآورانه ،یادگیرنده محور و مبتنی بر فعالیت توأم با تالش
جهت یادگیری است که از فنآوری در جهت درگیر ساختن و بر انگیختن یادگیرندگان به شکل
انفرادی و گروهی در جهت جستجو ،تحلیل و ترکیب و با هدف ساخت دانش بهره میگیرد .دو
پژوهشگر دیگر (( Asgari & Salehi, 2018نیز اثبات نموداند استفاده از وبکوئست برای
آموزش واژگان زبان خارجی به زبان آموزان بسیار مؤثر است .فردی دیگر ()Amalia, 2018
کاربرد وبکوئست را در آموزش مهارت صحبت کردن برای زبان آموزان موفق ارزیابی
نمودهاست .عبادی و رحیمی ( )Ebadi & Rahimi, 2018به این نتیجه رسیدند یادگیرندگانی که
با استفاده از وبکوئست آموزش میبینند مهارت نگرش مثبتی را نسبت به کالس درس مبتنی
بر وبکوئست دارندو مهارت های نوشتاری آنها نیز با این روش بهبود مییابد.
آیدین ( )Aydin, 2015در یک پژوهش نشان دادهاست وبکوئست ابزاری مؤثر در ارتقاء
تفکر انتقادی و دیگر مهارتهای تفکر سطح باالتر است و دانشآموزان در استفاده از
وبکوئست ،برای یادگیری دانش زبانی رضایت بیشتری دارند .دو پژوهشگر ( & Agad

 )Pitonang, 2019استدالل میکنند وبکوئست به فراگیران در نقد ،ارزیابی و استفاده
هوشمندانه از منابع وب در جهت ساختن معنای فردی و استقالل در یادگیری کمک شایانی
مینماید.
برخی دیگر ) )Awada, Burston & Ghannage, 2019ادعا میکنند وبکوئست
فعالیتهای مختلفی را برای مطالعه عمیق محتوا فراهم میکند و مهارتهای تفکر انتقادی را از
طریق ارزیابی منابع وب برای تعیین اعتبار اطالعات و انتقاد از متون مختلف ،تسهیل میکند.
با توجه به اهمیت فنآوریهای نوین ازجمله وبکوئست و عدم استفاده از آن در کشور
بخصوص در حوزه زبانهای خارجی ،پژوهش حاضر  ،از معدود پژوهشهایی است که به استفاده
از آن در آموزش زبان انگلیسی در سطح دانشگاه میپردازد و امید است باعث توجه مدرسین
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به این فنآوری نوین شود لذا هدف این پژوهش همان طور که بیان شد بررسی تأثیر دو نوع روش
تدریس سنتی و تدریس با کمک وبکوئست بر میزان یادگیری و یادداری مطالب درس زبان
عمومی میباشد .بر اساس مطالب بیان شده و هدف پژوهش ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر
شکل گرفت:
 -3بین میزان یادگیری دانشجویان در درس زبان عمومی از طریق وبکوئست نسبت به تدریس
روش سنتی تفاوت وجود دارد.
 -5بین میزان یادداری دانشآموزان در درس زبان عمومی از طریق وبکوئست نسبت به تدریس
روش سنتی تفاوت وجود دارد.
در این پژوهش از یک وبکوئست که توسط محقق برای این پژوهش و متناسب با محتوای
کتاب درسی طراحی شده بود استفاده شد .هر وبکوئست دارای شش قسمت می باشد :مقدمه،
وظیفه ،فرآیند ،منابع ،ارزشیابی و نتیجه گیری.
مقدمه :در این بخش ،برای یادگیرندگان یک پیش زمینه فراهم می شود و عالقه و انگیزه الزم
برای شروع کار در آنها به وجود می آید .هدف این بخش جذاب کردن موضوع برای آنهاست تا
به فعالیت عالقه مند شوند.
وظیفه :در ابتدا مدرس منابع مشخصی را در اینترنت پیدا می کند و سپس مجموعه فعالیتهایی را
برای یادگیرندگان در نظر می گیرد تا آنها اطالعات را از سایت های گوناگون جمع آوری و با
موضوع فعالیت ترکیب کنند .این تکلیف باید مورد عالقه یادگیرندگان و قابل اجرا باشد.
فرآیند :فرآیند شامل گام هایی است که یادگیرندگان با استفاده از لینک هایی که در هر گام قرار
می گیرند ،باید تکالیفشان را انجام دهند .در این بخش ،مدرس یادگیرندگان را از طریق تکالیف
و روش کار راهنمایی می کند .همچنین روش های مدیریت زمان ،تعیین نقش ها ،شیوه های مؤثر
جمعآوری اطالعات ،راهبرد هایی برای کار کردن در گروه و راهنماییهایی برای نوشتن یک
سناریو ارائه می دهد.
منابع :این بخش از وب کوئیست شامل فهرستی از منابع است که یادگیرندگان برای کامل کردن
تکلیفشان به آنها نیاز خواهند داشت .بعد از اینکه مدرس ،موضوع را مشخص کرد و قسمت
معرفی و تکلیف را نوشت ،باید منابعی که دانشآموزان می توانند از آنها استفاده کنند را به آنها
معرفی کند.
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ارزشیابی :هر وبکوئست به فرمی برای ارزشیابی کار یادگیرندگان نیاز دارد .ارزشیابی باید بر
مبنای اهداف و وظایفی که از یادگیرندگان خواسته می شود از آنها به عمل آید و همه محتوا را در
بر گیرد.
نتیجهگیري:

نتیجه گیری خاتمه وبکوئست است که به جمع کردن پروژه و بازنگری آنچه

یادگیرنده یاد گرفته است اختصاص دارد.
روش

این پژوهش از نظر هدف ،کااربردی و از لحااظ روش شابه آزمایشای باود .تعاداد  311دانشاجوی
دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا که در نیمسال اول سال تحصیلی  99-99درس زباان عماومی
را انتخاب کرده بودند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .در ایان ناوع نموناهگیاری باه هار
یک از افراد جامعه ،احتمال مساوی داده میشود تا در نمونه قرار گیارد باه ایان ترتیاب کاه از کال
دانشجویان به تعداد  311نفر با انجام عمل قرعه کشای دو کاالس  52نفاره یاک کاالس باه عناوان
گروه کنترل و یک کالس به عنوان گروه آزمایش انتخاب شد .همه افراد شرکت کننده به صورت
داوطلب در پژوهش شارکت کردناد و باه آنهاا اطمیناان داده شاد .اطالعاات جماعآوری شاده باه
صورت کامالً محرمانه باقی خواهد ماند و تنها برای اهاداف پژوهشای ماورد اساتفاده قارار خواهاد
گرفت .در این پژوهش دو شاخص عمده میازان یاادگیری و یاادداری دانشاجویان در دو گاروه باا
یک پیش آزمون و دو پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
چون از سطح زبانی دانشجویان اطالعاتی در دست نبود و معموال دانشجویان در درس زبان
عمومی تفاوتهای زیادی از لحاظ دانش واژگان ،دستور زبان و مهارتهای زبانی همچون
خواندن با همدیگر دارند .از هر دو گروه کنترل و آزمایش به طور هم زمان و تحت شرایط کامالً
یکسان ،آزمون تعیین سطح زبانی آکسفورد گرفته و مورد تحلیل قرار گرفت .اطالعات بهدست
آمده نشان داد دو گروه ،تفاوت معناداری با هم ندارند .سپس ،گروه آزمایش با استفاده از
وبکوئست و گروه کنترل با روش سنتی به مدت دو ماه مطالب درس زبان عمومی را فرا گرفتند
و بعد از اتمام آموزش از هر دو گروه ،آزمونی تحت عنوان میانترم برای دانشجویان و پسآزمون
برای این پژوهش به منظور بررسی میزان یادگیری دانشجویان گرفته شد .هم چنین ،بعد از یک ماه
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دوباره همان آزمون با عنوان پایان ترم ولی جهت بررسی پایایی و سنجش یادداری دانشآموزان به
اجر ا درآمد که به شرح جدول  ،3در قالب طرح سری های زمانی ترسیم شده است.
جدول:1طرحسريهايزماني 

گروه

پیش آزمون

متغیر وابسته

پسآزمون3

پسآزمون 5

آزمایش

تست اول

وب کویست

تست دوم

تست سوم

کنترل

تست اول

-------------

تست دوم

تست سوم

یافته هاي پژوهش

برای گردآوری اطالعات از آزمونی که دارای  52سؤال بود و توسط پژوهشگران طراحی گردیده
بود استفاده شد تا تأثیر استفاده از وبکوئست در یادگیری مطالب درس زبان عمومی سنجیده
شود .روایی محتوایی آزمون در چندین نوبت بررسی شد و با اعمال نظر سه تن از همکاران گروه
زبان انگلیسی که حداقل سابقه بیش از ده سال در آموزش زبان انگلیسی داشتند تأیید گردید
و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  2/99بهدست آمد .از آمار توصیفی برای بررسی
محاسبه فراوانی و میانگین نمرات آزمون و ارایه اطالعات از طریق جداول و از آمار استنباطی برای
تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار  SPSSو از طریق انجام آزمون  tمستقل و تحلیل
واریانس استفاده شد .
جدول.1مقاسيهميانگيننمراتپيشآزموندرسزبانانگليسيعمومي 

گروه 

تعداد  ميانگين 

انحراف

تفاوت

استاندارد

ميانگين

کنترل

52

35/52

5/55

2/25

آزمایش

52

32

3/29

T

درجه

معناداري 

آزادي 
5/229

52

2/25

با توجه به اطالعات جدول  ،5مالحظه میشود اختالف میانگین نمرات پیشآزمون بین دو گاروه
کنترل و آزماایش  2/252اسات و بارای قوااوت معنااداری ایان اخاتالف ،چاون ساطح معنااداری
( )2/25بزرگتر از سطح معناداری  2/22میباشد؛ بنابراین ،فار

صافر رد نمای شاود و مایتاوان
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نتیجه گرفت تفاوت میانگین در دو گروه (کنترل و آزماایش) معناادار نیسات و باه عباارت دیگار ،
دانشجویان با یک رفتار ورودی همگنی در عرصه آموزش قرارگرفتهاند.
فرضیه اول :بین میزان یادگیری دانشجویان در درس زبان عمومی از طریق وبکوئست نسابت باه
تدریس روش سنتی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول.3مقایسهميانگيننمراتپسآزمون 

گروه 

تعداد  ميانگين 

انحراف

تفاوت

استاندارد

ميانگين 

کنترل

52

32/15

1/221

3/92-

آزمایش

52

35/52

3/92

T

درجه

معناداري 

آزادي 
1/15-

52

2/21

با توجه به اطالعات جدول  ،1مالحظه میشاود اخاتالف میاانگین نمارات پاسآزماون  3باین دو
گروه کنترل و آزمایش  3/92است و برای قواوت معناداری این اختالف ،چون ساطح معنایداری
صفر رد شده و فر

()2/21کوچک تر از سطح معناداری  2/22میباشد؛ بنابراین فر

تحقیاق باا

 92درصد اطمینان پذیرفته میشود و میتوان قواوت کرد تفاوت میانگین نمارات پاسآزماون اول
در دو گروه (کنترل و آزمایش) معنادار باوده و اساتفاده از وبکوئسات بار میازان یاادگیری درس
زبان عمومی نسبت به روش سنتی از تفاوت معناداری برخوردار است.
فرضیه دوم :بین میزان یادداری دانشآموزان در درس زبان عمومی از طریق وبکوئسات نسابت
به روش سنتی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول.1مقایسهميانگيننمراتپسآزمون 1

گروه 

تعداد  ميانگين 



تفاوت

T

ميانگين 
کنترل

52

32/59

1

آزمایش

52

32/99

3/93

3/52

درجه

معناداري 

آزادي 
2/25

52

2/225
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول  2مشاهده میشود اختالف میانگین نمارات پاس آزماون 5
بین دو گروه آزمایش و کنترل  3/52است و برای قواوت در خصوص معنادار بودن این اخاتالف،
چون سطح معناداری  2/22کوچک تر از سطح معنیداری  2/22میباشاد؛ بناابراین فار
شده و فر

صافر رد

پژوهش با  92درصد اطمیناان پذیرفتاه مایشاود لاذا مایتاوان نتیجاه گرفات تفااوت

میااانگین نماارات پااسآزمااون دوم در دو گااروه آزمااایش و کنتاارل معنااادار بااوده و اسااتفاده از
وبکوئست بر میزان یادداری مطالب درس زبان عمومی نسبت به روش سنتی تاأثیر بیشاتری داشاته
است.

شکل.1مقایسهميانگيندوگروهدرسهآزمون 

با توجه به اینکه اختالف معناداربودن میانگین گروههای کنترل و آزمایش باا اساتفاده از آزماون
تی محاسبه گردید مشخص گردید آموزش بهوسیله وبکوئست اثر بخاش باوده اسات .باا تحلیال
واریانس درونگروهی و برون گروه ها نتایج باهدسات آماده در آزماون تای در معنااداری و عادم
معناداری تفاوت میانگین نمرات گروهها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفات .بررسای فرضایه اول باا
استفاده از آزمون تحلیل واریانس در جدول  2ارایه شده است.
جدول1نتایجآزمونتحليلواریانس 

F

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات 

آزادي 

مربعات 

بین گروهی

25/52

5

2/22

5/22

درون گروهی

52

29/22

39

2/25

جمع

95

52

معناداري 

2/22
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با توجه به جدول  ،2جدول تحلیل واریانس و مقدار معنااداری گازارش شاده در آن ،ایان نتیجاه
بهدست میآید که اختالف معنااداری باین میازان یاادگیری دانشاجویان در درس زباان عماومی از
طریق وبکوئست نسبت به تدریس روش سنتی بین دو گروه کنترل و آزمایش وجود دارد .پس باا
نتایج حاصل شده از پیشآزماون و پاسآزماون در دو گاروه مایتاوان گفات آماوزش باه کماک
وبکوئست نسبت به روش سنتی تأثیر گذار میباشد.
بررسی فرضیه دوم با استفاده از آزمون تحلیل واریانس در جدول  5ارایه شده است.
جدول.6نتایجآزمونتحليلواریانسیرايفرضيه 1

مجماااااااوع

درجه

مياااااانگين F

مربعات 

آزادي 

مربعات 

بینگروهی

12/95

5

2/92

درونگروهی

91/23

39

2/51

جمع

339/52

52

3/52

معناداري 
2/21

با توجه به جدول ( 5تحلیل واریانس) و مقدار معنا داری گزارش شده در آن ،مشااهده مایکنایم
 2/215کوچک تر از سطح آزمون  2/22است لذا نتیجه مایگیاریم اخاتالف معنااداری باین میازان
یادداری دانشجویان در درس زبان عمومی به کمک وبکوئست نسبت به تدریس روش سنتی باین
دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد .پس با توجه باه نتاایج حاصال شاده از پایشآزماون و پاس
آزمون در دو گروه میتوان گفت آموزش با کمک وبکوئست نسبت به تادریس روش سانتی در
یادداری مطالب تأثیر گذار میباشد.
بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش باا اساتفاده از وبکوئسات بار یاادگیری و یاادداری
مطالب درس زبان عمومی صورت گرفت .نتایج پاژوهش نشاان داد دانشاجویانی کاه باا اساتفاده از
وبکوئست آموزش دیده بودناد عملکارد بهتاری در یاادگیری و یاادداری مطالاب درسای نسابت
به دانشجویانی که به روشهای سنتی و رایج آموزش دیده بودند داشتند.
نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هاای عباادی و رحیمای هامساو و همخاوان باود ( & Ebadi

 .)Rahimi, 2018پژوهشااگران تحقیااق حاضاار در راسااتای یافتااههااای پااژوهش خااود باااور دارد
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وبکوئساات آمااوزش را بااه فرآیناادی یادگیرنااده محااور ،مبتنای باار فعالیااتهااایی باارای اکتشاااف
و جستجو مبدل میکند که در سایه این امر یادگیری موثر رخ میدهد .واقعیت امار ایان اسات کاه
امروزه بهرهگیری از فنآوریهای نوین در سایر عرصههاا بخصاوص در عرصاه تعلایم و تربیات باا
داشتن ویژگیهایی که دارا است به اماری ضاروری و اجتنااب ناپاذیر تبادیل شادهاسات ( & Sen

 .)Neufeld, 2006بهره گیری از وبکوئست نیز به نوبه خود یکی از راههایی است که قادر اسات
آموزش را از شکل سنتی و خشک و غیر کار آمد خود خارج کرده و آن را باه فرآیناد انگیزشای،
فعال ،پایدار و عمیق تبدیل کند .به این ترتیب یادگیرندگان در اساتفاده از ایان ابازار قاادر خواهناد
بود که ضمن فاصله گرفتن از مزرهای متعاارف و روشهاای تکاراری ،از توانمنادیهاای خاود در
جهت فعالیت ساازنده و مفیاد در جهات محقاق سااختن اهاداف آموزشای و تربیتای اقادام نمایناد
(.)Ikpeze & Boyd, 2007
از مزایای استفاده از وبکوئست میتوان به جذابیت آن ،متکی بودن به فعالیت دانشجو ،متناساب
بودن آن با ذوق و سلیقه دانشاجو ،اساتفاده مفیاد از وقات کاالس ،تقویات تفکار نقاداناه ،افازایش
مهارتهای دیجیتال ،کمک به تمرکز روی تکلیف ،تحریک خالقیت و کمک به سایر دانشجویان
اشاره نمود .از معایب استفاده از وبکوئست میتوان به نامناسب بودن آن برای برخای دانشاجویان،
سرعت پائین اینترنت ،نبود رایانه کافی و زمان بر بودن تولید وبکوئست اشاره نمود.
نتاایج برخای پاژوهشهاا ) (Sole & Mardomingo, 2004نشاان داده اسات از وبکوئسات
میتوان برای آموزش زبان خارجی در چهارچوب یادگیری تکلیف محور و دیدگاه سازندهگرایای
استفاده نمود .در این پژوهشها ،به ابزاری اشاره میشود که به حال مساأله و پشاتیبانی از یاادگیری
اشاره دارد.
معدود پژوهشهایی نیز انجام شده است که نشان میدهد وبکوئست موفقیت چنادانی در زباان
آماوزی نادارد .بارای مثاال دو پژوهشاگر ( )Sox & Rubinstein, 2009هشات وبکوئسات را
بررسی کردند تا دریابند آیا به افزایش دانش در آن حوزه منجر شده و نیازهای زبانی دانشجویان را
تامین مینماید .آنها اینطور جمع بندی کردند که وبکوئسات بایساتی دارای امکانااتی هامچاون
امکان عالمت گذاری کلمات مهم و دستورالعمل های گام به گام باشد که فاقد آنهاست.
همان دو پژوهشگر دریافتند که وبکوئست به گاویشوران ماادری در نوشاتار باه زباان ماادری
کمک میکند .پژوهش آنها بررسی فعالیتهای ارتباطی در مباحثه های آنالین بود .پس از بررسای
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محتوای تولیدی  39گویشور انگلیسی زبان ،دریافتناد مشاارکت ایان افاراد در محایط وبکوئسات
بسیار باال بوده است .به عبارت دیگر ،دانشجویانی که با وبکوئست تعامال داشاتند حواور ذهنای
فعاالنهتری در بحثها داشتند .با توجه به ظهور فنآوریهای ناوین بخصاوص در حاوزه اطالعاات
و ارتباطات ،الزم است از این نوآوریها در حوزه یادگیری و یاددهی استفاده مناساب شاود .افاراد
در این دوران بایستی باه ساواد دیجیتاال مجهاز شاده و بتوانناد از ایان فانآوریهاا درجهات رشاد
و ارتقای خود استفاده نمایند .با توجه به اینکه این فنآوریها در هماه جاا و در هار سااعت قابال
دسترسی هستند آشنا بودن دانشجویان با این ابزار به آنها کمک میکند خاارج از محایط درسای از
این ابزار استفاده نموده و دانش خویش را افزایش دهند .لذا الزم است توجاه زیاادی باه اساتفاده از
این فنآوریهای نوین شود تا جامعهای پویا در مسیر خودآموزی داشاته باشایم .فرهنا

یاادگیری

دیجیتالی و خودمحور در کشور فراگیر نشدهاست و الزم است دانشجویان باا ایان فانآوریهاا کاه
یکی از آنها وبکوئست است بیشتر آشنا شوند .یاادگیری در عصار کناونی بایساتی خودانگیختاه،
مشارکتی ،فعال و مستقل باشد .میتوان ادعا کرد علیرغم پژوهشهایی که در زمیناه وبکوئسات
انجام شدهاست هنوز بسیاری از افراد بخصوص معلمین و دانشجو معلمین با این فانآوریهاا بیگاناه
هستند .استفاده از فنآوریهای نوین در امر آموزش و تدریس باعث ایجااد فرصاتهاای فاراوان و
یکسان آموزشی فارغ از وضاعیت اقتصاادی و جغرافیاایی افاراد مایشاود ( Bloom, Engelhart,

. )Furst, Hill, & Krathwohl, 1956
در این پژوهش معلوم شد وبکوئست بر یاادگیری و یاادداری مطالاب درسای تاأثیر مثبات دارد
گرچه یافتههای خالف آن نیز گزارش شده است .یافتههای آماری در این پژوهش نشاان دادهاسات
که دانشجویان در گروه وبکوئست موفقیت بیشتری در مقایسه باا گاروه دیگار داشاتند .الزم باه
ذکراست که استفاده از این فنآوریها در کالس درس هم کار مادرس را دشاوارتر مایشاود هام
دارای سختیهای خاص خود میباشد ( )Arsanjani & Faghih, 2015اما آنچه این نوع تادریس
را رضایت بخشتر میکند استفاده از امکانات مختلفی همچون فیلمهاای آموزشای ،مناابع اینترنتای
و چند رسانهای میباشد(.)Ai, 2017
رویکرد سازندهگرایی که در این پژوهش از آن استفاده شد باعث فعاال نگااهداشاتن دانشاجویان
میشود .به دانشاجویان امکاان تولیاد مطلاب مایدهاد .یاادگیری را معناا دار مایکناد .تعامال باین
دانشجویان ایجاد میکند و مدرس بهجای کنترل کالس ،در نقش راهنما در کنار دانشجویان ظااهر
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میشود .نکته دیگری که باعث موفقیت این روش بوده ،امکان سازماندهی مطالب آموزشی توساط
وبکوئست بودهاست ( .)Awada & Diab, H, 2018با توجه به ایانکاه هماه چیاز در بساتر وب
رخ میدهد امکان سازماندهی مطالب بسیار آسان اسات و نیااز باه صارف هزیناه از طارف مؤسساه
آموزشی نیز ندارد .البته بایستی به خاطر داشات محادودیتهاایی هامچاون :اشاکاالت فنای ،عادم
دسترسی همگان به اینترنت ،نداشتن امکانات رایانهای یا گوشیهاای هوشامند و پاائین باودن ساواد
دیجیتال در برخی دانشجویان ،باعث عدم موفقیت ایان رویکردهاای ناوین مایشاود ( & Awada

 .)Ghaith, 2015میتوان به مدرسین توصیه کرد بهجای تولید وبکوئست توسط خاود هامچاون
پژوهش حاضر ،از وبکوئستهای فراوانی که توسط دیگران تولید شاده و در اینترنات باه راحتای
در دسااترس اساات اسااتفاده کننااد .الزم اساات مساائولین حااوزه فاانآوری در ماادارس ،دانشااگاهها
و مؤسسات آموزشی نیز به این ابزار توجه نماوده ،باا آنهاا آشانا باشاند و دانشاجویان را باه سامت
استفاده از این ابزار سوق دهند.
یافته های این پژوهش ،لزوم استفاده از ابزارهای فنآورانه در تدریس را برجسته تر می نماید لاذا
الزم است راهکارهایی را برای ترغیب مدرسین به استفاده از این فنآوری در تدریس باهطاور عاام
و تدریس زبان بهطور خاص اندیشید .بررسی ها نشان داده است در حوزه اساتفاده از وبکوئسات
برای زبانآموزی ،پژوهشهای کمای انجاام شاده اسات و برخای از یافتاههاا باا یکادیگر متنااقض
میباشند لذا الزم است پژوهشهای بیشتری در این حوزه صورت پذیرد .عالوه بر ایان ،پژوهشای
در خصوص تأثیر وبکوئست بر خواندن و نوشتن مهارتهای زبان خارجی صورت نگرفته اسات.
الزم است در خصوص نگرش دانشجویان به این ابزار نیاز بررسایهاایی صاورت پاذیرد .در ضامن
با توجه به محیط این پژوهش که در دانشگاه دخترانه انجاام شاد الزم اسات نسابت باه تعمایم دادن
نتایج این پژوهش محتاط بود و عنصر جنسیت نیز مورد توجه قارار گیارد و پاژوهش هاایی در ایان
خصوص انجام شود.
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