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بررسی تأثير یادگيری مبتنی بر وب (وبالگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی در
دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبيل
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چکيده
هدف از این مطالعه ،بررسی تأثیر یادگیری مبتنی
بر وب (وبالگ) با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر منطقی
دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل است .دادههای الزم در این مطالعه از
طریق پرسشنامه تفکر منطقی که توسط کمبر و همکاران
براساس نظریه مزیرو طراحی شده است بصورت پیش آزمون
و پس آزمون از دو گروه آزمایش و کنترل که هر کدام
 15نفر بودند جمعآوری شد .تحلیل دادههای بدست آمده
نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیداری از نظر سطح تفکر در سه مقوله درک و فهم،
تامل و تفکر و تفکر انتقادی وجود دارد و در آزمون t
در سطح  0/05معنیدار است و این نشان میدهد که
یادگیری مبتنی بر وبالگ بر رشد تفکر منطقی دانشجویان
تأثیر دارد.

 1دانش آموخته واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
تهران
 2استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
 3استاد دانشگاه تربیت معلم تهران
 4استاد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
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مقدمه
ویژگی اساسی انسان برخورداری او از قدرت
تفکر است و تعلیم و تربیت فرآیندی است که پرورش
فکر انسان را بر عهده دارد .اهمیت اندیشیدن و
تفکر برای انسان به اندازهای است که بدون آن
زندگی در شأن انسانی ممکن نیست .پس هدف عمده و
اصلی هر نظام آموزشی متفکر بار آوردن افراد است
در همین راستا عالقه به توسعه توانائیهای تفکر
منطقی در محافل آموزشی پدیده جدیدی نیست منشاء
چنین عالقهای به آکادمی افالطون 1بر میگردد و
نمونه آن را در گفتگوهای سقراط 2میتوانیم
ببینیم و پس از آن مربیان بزرگ همچون ارسطو،3
کانت ،4راسل ،5دیویی 6و دیگران هم به اهمیت تفکر
اشاره كردهاند .برتراندراسل ( )1926میگوید« :ما
باید فکر کردن را به بچه ها بیاموزیم و آنرا
موضوع تعلیم خود قرار دهیم( ».ص  )268جان دیویی
مربی قرن بیستم هم به اهمیت تفکر اشاره کرد و
آغاز آنرا بر خورد با مسأله یا موقعیت مسئله
دار میداند .وی در کتاب «ما چگونه فکر می
کنیم» 7میگوید« :آغاز اندیشیدن ،شک ،ابهام و یا
سرگشتگی است اندیشیدن به خودی خود پدید نمیآید
و به اعتبار «اصلهای کلی» صورت نمی گیرد؛ بلکه
همیشه چیزی (معین) است که آنرا بر میانگیزد اگر
از یک کودک (و یا حتی بزرگسال) که در تجربه خود
با هیچ مسئله ای رویارو نیست  -که او را بر
می انگیزد ،آزارش دهد ،و آرامش وی را بر هم زند
بخواهیم بیندیشد ،کاری بیهوده کرده ایم».1
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(نقیب زاده  ،1380ص  )170با اینکه همه مربیان به
ضرورت و اهمیت تفکر اشاره كردهاند اما کمتر به
ارائه شیوهای اساسی برای پرورش تفکر اشاره
کردهاند .استراتژیهای گوناگونی برای باال بردن
تفکر مطرح شده است :عمل منطقی ،1تحلیل انتقادی2
و حل مساله 3از جمله اینهاست( .اسمیت)2004 ،4
اصطالح تفکر منطقی 5برای اولین بار توسط جان
دیویی در تعلیم و تربیت مطرح شد به عقیده جان
دیویی تفکر منطقی فرایند حل حیرت و سرگشتگی است
که با یک تجربه یادگیری شروع می شود (کیم،6
 )2005پس از جان دیویی اندیشمندان مختلف به تفکر
در این زمینه پرداختند که میتوان از افرادی
همچون شون ،7پوگاچ ،8پاترونیس ،9لی ،10راجرز،11
یورگن هابرماس 12و ....نام برد و حتی کسانی
همچون کمبر 13و همکارانش ( )2000به ایجاد ابزاری
برای سنجش میزان تفکر منطقی در دانشگاه بر اساس
نظریه مزیرو که آن هم تاحدودی متاثر از
اندیشههای جان دیویی هست پرداختند که قبالا با
ابزارهایی همچون آزمون تفکر انتقادی کورنل و
ارزیابی تفکر انتقادی واتسون گلیسر انجام میشد
که این ابزارها معموال توانایی حل مسائل خوب
سازماندهی شده را میسنجیدند و به ارزیابی
1
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توانایی حل مسائل بد سازماندهی شده قادر
نبودند .مزیرو 1دیدگاه دیویی در مورد تفکر
منطقی را تایید کرده و اشاره ميكند که تفکر
منطقی ارزیابی معتبر هست( .به نقل از کمبر 2و
همکاران ،2000 ،ص )384مزیرو هفت سطح از تفکر
منطقی را نام میبرد سه سطح نخست که از دیدگاه
مزیرو زیرمجموعه آنچیزی هست که او تفکر
غیرمنطقی می نامد عبارتند از اعمال از روی
عادت ،کارهای مبتنی بر درک و فهم ،و درون نگری.
اگر چه ممکن هست در این مقولهها اندیشیدن هم
تاحدی وجود داشته باشد اما تفکر انتقادی را در
بر نمیگیرد و در ماهیت غیرمنطقی هستند عمل از
روی عادت این است که یک کار قبالا یاد گرفته شده
است و از طریق استفاده مکرر به فعالیتی تبدیل
شده است که به طور خودکار یا با دقت کمتر انجام
میشود دوچرخه سواری یا رانندگی میتواند نمونهای
از عمل از روی عادت باشد .در سطح تفکر عمل
مبتنی بر درک و فهم از دانش موجود بدون تالش
برای ارزیابی آن دانش استفاده میشود بنابراین
یادگیری در سطح دیدگاههای قبلی باقی میماند .بر
خالف عمل مبتنی بر درک و فهم که به شناخت مربوط
میشود درون نگری به حوزه عاطفی مربوط است .درون
نگری به احساسها یا اندیشههای مربوط به خودمان
داللت دارد.
چهار سطح دیگر به عنوان سطوح عمل منطقی
تعریف میشوند .سه سطح اولش محتوا ،فرایند و
ترکیب این دو هست .سطح آخر ،تفکر در پیش فرضها
باالترین سطح تفکر منطقی را نشان میدهد .مزیرو
تفکر منطقی را به این صورت تعریف میکند« :تفکر
منطقی نقد فرضهای مربوط به محتوا یا فرایند حل
مساله را شامل میشود .نقد زمینهها یا پیش فرضها
با توجه به وضع و ارائه یک مساله متمایز از حل
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مساله هست .ارائه مساله شامل ایجاد موقعیت های
معماگونه و باال بردن پرسشهای مربوط به اعتبار
آن است» (مزیرو ،1991 ،ص )105مزیرو سپس اقدام
میکند به تقسیم کردن تفکر منطقی به سه مقوله
محتوا ،فرایند و تفکر در زمینه پیش فرض .1مزیرو
تفکرمنطقی در محتوا را  ،تفکر در آنچه درک می
کنیم ،میاندیشیم ،احساس میکنیم یا بر طبق آن
عمل می کنیم می داند .از دید مزیرو تفکر در
فرایند بیشتر به روش یا شیوه ای که ما فکر
میکنیم مربوط می شود و مزیرو تفکر منطقی در
فرایند را ارزیابی این که چگونه یک فرد اعمال
درک کردن ،فکر کردن ،احساس کردن یا عمل کردن و
سنجش اثربخشی در انجام آنها را ایفا میکند
میداند.
تفکر منطقی در پیش فرض به عنوان باالترین
سطح تفکر منطقی تلقی میشود چون از طریق این نوع
تفکر هست که ما می توانیم چهارچوب معنایی
خودمان را تغییر دهیم چون این نوع تفکر امکان
تغییر دیدگاه را باز میگذارد اگر بخواهیم تفکر
منطقی از دیدگاه مزیرو را بیان کنیم او این نوع
را به این صورت بیان میکند که ما در این نوع
تفکر از این که چرا درک میکنیم ،فکر میکنیم،
احساس میکنیم یا عمل میکنیم آگاه میشویم( .کمبر
و همکاران)1998،
موضوع تفکر منطقی حرف تازه ای نیست که در
ادبیات تعلیم و تربیت مطرح شده باشد .اما در
کشور ما بخاطر درک ناصحیح دست اندرکاران تعلیم
و تربیت از تفکر ،هنوز هم روشهایی که در ایجاد
تفکر منطقی تأثیر گذار شناخته شدهاند همچون روش
تدریس حل مساله (کاظمی ، )1379 ،نادیده گرفته
میشود یا راهی انتخاب میشود که در ایجاد چنین
مهارتی تأثیر چندانی ندارد( .راستگو)1383 ،
بنابراین بررسی موضوعاتی از این قبیل در سطح
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دانشگاه هم احساس میشود چون دانشگاه محلی برای
پرورش مهارتهای سطح باالی فکری است و این نیاز
با ایجاد تکنولوژیهایی همچون اینترنت که اطالعات
را بصورت انبوه در اختیار دانشجویان قرار میدهد
بیشتر احساس میشود تا دانشجو بتواند با تکیه بر
تفکر منطقی سره را از ناسره تشخیص دهد .تحقیق
اسمیت ( )2004نشان میدهد که دانشجویان فرصت
اندکی برای تفکر در کالسهای شلوغ را دارند و
بنابراین تفکر بیشتر در خارج از کالس درس بویژه
در هنگام ارتباط با همساالن و انجام تکالیف به
همراه آنان میتواند صورت گیرد .اینترنت با
برداشتن موانع زمانی و مکانی موجود در کالس سنتی
یک چنین فرصتی را فراهم میکند تحقیقات انجام
شده نیز افزایش روزافزون استفاده جوانان و
نوجوانان از اینترنت و همچنین نگرش مثبت آنها
به این تکنولوژی نوین را نوید میدهد (اماندا 1و
همکاران )2001 ،تحقیق انجام شده در ایران در سال
 ،1381نیز میزان دسترسی دانش آموزان دبیرستانی
به اینترنت را  41درصد گزارش میدهد و طبق همین
تحقیق 78درصد معلمان اینترنت را یک ابزار
آموزشی معتبر میدانند( .اسالمی )1383 ،تحقیق
انجام شده توسط هونگ ،2ریدزوان 3و کوئک)2003( 4
نشان داد که دانشجویان دانشگاهها نگرش مثبتی
نسبت به استفاده از اینترنت در امر یادگیری
دارند (به نقل از اورال )2008 ،5امکانات و
ابزارهای اینترنتی نیز که روزبروز بر تعداد
آنها افزوده میشود بر غنی کردن این محیط مجازی
(اینترنت) میافزاید یکی از این ابزارها ،وبالگ
هست که در حالی که از زمان به وجود آمدن آن مدت
1
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اما در همین زمان اندک محبوبیت
زیادی
خاصی برای خود یافته است .در ایران نیز اولین
وبالگ فارسی از شهریور سال  1380شروع به کار کرد
و امروزه میلیونها نفر از آن استفاده میکنند به
طوری که  www. blogfa. comکه یکی از سرویسهای وبالگ
فارسی در ایران هست و از سال  1383کار خود را
آغاز کرده است بیش از یک میلیون عضو دارد .یکی
از عواملی که باعث محبوبیت روزافزون وبالگها شده
است ویژگی آنهاست .ایجاد سریع ،استفاده آسان و
عدم نیاز به نرم افزارهای خاص و آشنایی با
مهارتهای خاص از ویژگیهای وبالگ می باشد .افراد
برای اهداف خاصی از وبالگ استفاده می کنند اما
می توان این ابزار را در خدمت آموزش نیز بکار
برد .و از آن در غنی کردن موقعیت یادگیری
استفاده کرد« .پیروان نظریه سازندگی بر این
باورند که اساتید و دانشجویان باید دانش و
حقایق علمی را با مشارکت هم کشف ،تولید و
ساختارسازی کنند( » .تومی فوسنات 2به نقل از
شعبانی ،1383 ،ص )99عالوه بر این در عصر جدید
«دانشجویان باید بیاموزند که به جای انباشت
حقایق علمی در ذهن ،چگونه بیندیشند ،تصمیم
بگیرند ،درباره امور به درستی قضاوت کنند».
(ماتیوز 3به نقل از شعبانی :1383 ،ص )95و با
توجه به تحقیقات انجام شده به نظر میرسد وبالگ
یک چنین موقعیتی را فراهم ميكند .وبالگ به عنوان
کردن موقعیتهای
تکنولوژی معاصر با فراهم
معماگونه ومسئله دار به رشد فکری انسان کمک
ميكند .وبالگ نویسی فرصت اشتراک گذاشتن اندیشه
هایمان در سطح جهان را فراهم می سازد نظرات و
بازخوردهایی که این اندیشه ها در سطح وب خواهد
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داشت می تواند افراد را به بازنگری در تجربه
وادار نماید و این امر هم به یادگیری عمیق و
تفکر منطقی فراگیر میانجامد.
همچنین رشد
1
(سویلج )2006 ،ورد در اولین کنفرانس در زمینه
وبالگ ،مقالهای با عنوان وبالگ و استدالل را ارائه
کرد و ادعا کرد که وبالگها میتوانند به عنوان
ابزاری در خدمت آموزش عالی و تحقیق مورد
استفاده قرار گیرند او گفت که وبالگها میتوانند:
قدرت استدالل را باال ببرند.ابزار حمایتی و پشتیبان برای تدریس ویادگیری باشند.
سودمندیهایی برای سازمانهای آموزشی داشتهباشد.
ورد بر این نکته تاکید میکند که «هیچ سبک
خاص تدریس که توسط وبالگها ارائه شود وجود ندارد
جز این که وبالگ فراگیران را به بررسی ،بیان،
نقد ،مشارکت و به اشتراک گذاشتن آزادنه تشویق
میکند» او ادامه میدهد که «اگر رویکردی در
تدریس باشد که فراگیران را به تولید دانش و
بیان دیدگاههای خودشان به طور آزادانه و مداوم
تشویق کند در این صورت وبالگها میتوانند به این
امر کمک کنند» (اندرسون )2004 ،تحقیق استیلر و
فیلو در زمینه استفاده از وبالگ بعنوان ابزاری
برای باال بردن تفکر نشان داد که عمق تفکر
دانشجویان با نوشتن در وبالگ نسبت به ترمهای قبل
بطور معنیداری افزایش یافته است )2003( .نوشتن
مطالب و محتوای درسی در وبالگ نویسنده وبالگ را
مجبور میکند راجع به تحقیقش ،برنامه درسی اش،
تکالیفش ،بحث هایش بطور انتقادی و منطقی
بیندیشد عالوه بر فرایند نوشتن و اندیشیدن ،وبالگ
ارتباط و مشارکت با دوستان و معلمان را نیز
افزایش می دهد .ویلیامز وجاکوب،2004( 2ص )12از
پژوهشن
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تربیتي
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تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که وبالگ آزادی
بیشتری برای دانشجویان فراهم ميكند ،میزان
یادگیری آنها از همساالن خود بیشتر از کتاب درس
و معلم میشود و قدرت مشارکت و ارتباط دانشجویان
با هم را افزایش میدهد و در نهایت این که
وبالگها توانایی این را دارند که به طور واقعی
تکنولوژی تعاملی بشوند .همچنین گانلی ( )2004و
رابرتسون و ویتینگ ( )2006از تحقیقات خود به این
نتیجه دست یافتند که مهارتهای تفکرانتقادی و
منطقی دانشجویانشان بطور وسیعی با دانستن این
که حرفهای آنها در دسترس همه کسانی است که به
اینترنت وصل هستند بهبود یافت .ینگ خی و پریا
شارما ( )2004در تحقیق خود درباره استفاده از
وبالگ دریافتند که اکثر دانشجویان تجربه خود با
وبالگ را مثبت تلقی میکنند و به آن گرایش دارند
با این استدالل که وبالگ فضایی فراهم میسازد تا
اندیشهها و تفسیرهای خودشان را سازمان بخشند که
این امر به یادگیری و اندیشیدن آنها کمک میکند،
همچنین وبالگ فضای یادگیری ارتباطی وسیعی فراهم
میسازد که آنها میتوانند از طریق آن با بیرون
از کالس درس ارتباط برقرار کنند عالوه بر این،
دانشجویان از کشف این نوع تکنولوژی جدید لذت
برده بودند و از آن به عنوان ابزاری که در
آینده کاری خود میتوانند از آن استفاده کنند
یاد کرده بودند .در این تحقیق ،محقق با مطالعه
چنین پیش زمینهای این هدف را تعقیب میکند که
آیا یادگیری مبتنی بر وب با رویکرد حل مساله به
رشد تفکر منطقی دانشجویان در سطوح مختلف تفکر
(با توجه به نظریه تفکر منطقی مزیرو) کمک ميكند
یا نه؟ محقق برای تعقیب این هدف سوالهای زیر را
در تحقیق مطرح میکند:
 -1آیا دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با
رویکرد مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه
با دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند
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از

روی

از نظر میانگین نمره در سطح «عمل
عادت» آزمون تفکر منطقی تفاوت دارند؟
 -2آیا دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با
رویکرد مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه
با دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند
از نظر میانگین نمره در سطح «درک و فهم»
آزمون تفکر منطقی تفاوت دارند؟
 -3آیا دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با
رویکرد مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه
با دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند
از نظر میانگین نمره در سطح «تامل و تفکر»
آزمون تفکر منطقی تفاوت دارند؟
-4آیا دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با
رویکرد مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه
با دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند
از نظر میانگین نمره در سطح «تفکر انتقادی»
آزمون تفکر منطقی تفاوت دارند؟
روش
تجربی1
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امه
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روش تحقیق این پژوهش از نوع نیمه
است .تحقیق نیمه تجربی بخاطر نامناسب بودن روش
تحقیق تجربی در مواقعی که موضوع مورد مطالعه
انسان باشد مورد استفاده قرار میگیرد« .محقق در
تحقیقات نیمه تجربي که در آنها امکان کنترل یا
دستکاري متغیریا متغیرها وجودندارد ،ميکوشد با
شناسایي هر چه بیشتر این متغیرها و گسترش آگاهي
الزم در این زمینه روش خود را به روش تحقیق
تجربي حقیقي نزدیک کند( ».نادري ،1385 ،ص )57
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان
کاردانی و کارشناسی رشته زبان انگلیسی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل که در سال تحصیلی 86-87
مشغول به تحصیل بودند می باشد که تعدادشان 230
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نف ر بود .روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع
نمونه گیری تصادفی خوشه ای است .و واحد نمونه
گیری کالس است به همین خاطر یک کالس از کل کالسهای
دانشجویان رشته زبان انگلیسی به صورت تصادفی
انتخاب شد .ابتدا از بین کارشناسی و کاردانی
بصورت تصادفی یکی انتخاب شد بعد از بین
دانشجویان دوره کارشناسی یک کالس بصورت تصادفی
انتخاب شد .در این نمونه گیری به متغیر جنسیت
توجهی نشد اما گروه انتخاب شده به عنوان نمونه
آماری که بصورت تصادفی انتخاب شدند دانشجویان
دختر بودند .اما تقسیم نمونه به گروه آزمایش و
کنترل برحسب تمایل و استقبال خود آنها صورت
گرفت بخاطر اینکه عضویت در گروه آزمایش نیازمند
دارا بودن یک سری امکانات همچون دارا بودن
کامپیوتر و امکان اتصال به اینترنت و همچنین
مهارتهای کاربا کامپیوتر و آشنایی با اینترنت
از سوی دانشجویان بود لذا امکان انتخاب تصادفی
گروه آزمایش و کنترل امکان پذیر نبود به همین
خاطر محقق از دانشجویان این کالس خواست تا هر
کسی که مایل به شرکت در این پژوهش باشد خود را
معرفی کند به این صورت کسانی که آمادگی شرکت در
گروه آزمایشی را داشتند بصورت گروه آزمایش
انتخاب شد و بقیه افراد کالس بصورت گروه کنترل
در نظر گرفته شد .پس از آن یک سری جزوههای
آشنایی با چگونگی کار با اینترنت به دانشجویان
گروه آزمایش ارائه شد و راهنمایی های الزم هم در
طول ترم انجام شد کل دانشجویان گروه نمونه 30
نفر بود که از این تعداد  15نفر به عنوان گروه
آزمایش و  15نفر دیگر نیز به عنوان گروه کنترل
در نظر گرفته شدند.
اطالعات الزم از طریق پیش آزمون –پس آزمون
برای دو گروه آزمایش و گواه بدست آمد .ابزار
جمع آوری اطالعات در این تحقیق ،پرسشنامه تفکر
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منطقی 1است که توسط کمبر 2و همکاران ()2000
براساس نظریات جان دیویی 3و مزیرو 4تهیه شده
است( .لوکاس و تان« )2006 ،5این پرسشنامه برای
استفاده در برنامههای دانشگاهی طراحی میشود».
(مزیرو ،2000 ،ص )393این آزمون دارای چهار سطح و
طبقه اعمال عادی (انجام کارها برطبق عادت) ،
درک و فهم ،تفکر و تامل و تفکر انتقادی میباشد
و کل آزمون دارای  16سوال با مقیاس پنج درجهای
لیکرت است .با توجه به این که این آزمون براساس
ادبیات موجود در این زمینه طراحی شده است از
نظر روایی مورد تایید متخصصان قرار گرفته است و
پایایی آن هم در تحقیقات قبلی با استفاده از
آلفای کرانباخ بررسی شده است که برای هر سطح
بطور جداگانه مشخص شده است با اجرای این
پرسشنامه بر روی  265دانشجو ،میزان آلفا برای
سطح اعمال عادی ،./621برای سطح درک و فهم ،./757
برای سطح تفکر  ./631و برای سطح تفکر انتقادی
 ./675بدست آمده است (کمبر و دیگران)2000 ،
در این تحقیق برای تحلیل دادهها از روشهای
آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شد همچنین برای بررسی فرضیههای تحقیق
از آمار استنباطی به شرح زیر استفاده شد .به
دلیل اینکه نمرات حاصل از آزمون ،کمی و پیوسته
بود و خصیصه مورد آزمون (تفکر منطقی) نیز توزیع
نرمال داشت .از آزمونهای آماری پارامتریک
استفاده شد و با توجه به این که دو گروه مستقل
آزمایش و کنترل وجود داشت برای بررسی میزان
تفاوت در دو گروه از آزمون دو سویه  tبرای
گروهای مستقل استفاده شد محاسبات آماری از طریق
1
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150

Questionnair for Reflective Thinking
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3
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4
Mezirow
5
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نرم افزار آماری  spss12انجام شد .همچنین برای
بررسی پیشرفت تحصیلی از نتایج امتحان پایان ترم
استفاده شد که نتیجه دو گروه نیز با استفاده از
 tگروههای مستقل مورد مقایسه گرفت.
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یافته ها
سوال اول -سوال اول تحقیق این است که آیا
دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با رویکرد
مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه با
دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند از
نظر میانگین نمره در سطح «عمل از روی عادت»
آزمون تفکر منطقی تفاوت دارند؟
جدول شماره-1مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش و
کنترل در سطح تفکر عمل از روی عادت
گروهها
گروه
آزمایش
گروه
کنترل
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امه
تربیتي
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تعداد

میانگین

15

9/46

t

-1/86
15

درجه
آزادی
28

میزان
معنی
داری
.07

11/20

نتیجه به دست آمده از مقایسه پس آزمون گروه
آزمایش و کنترل نشان داد که دو گروه اگر چه از
نظر میانگین با هم تفاوت دارند اما این تفاوت
با استفاده از آزمون  tمعنی دار نشد یعنی
تفاوتهای به دست آمده قابل توجه نیست t .محاسبه
شده با درجه آزادی  )-1/86( 28بدست آمد که از t
جدول در سطح معنی داری  )2/05( /05کوچکتر است
بنابراین فرض صفر در اینجا تایید می شود و در
می یابیم که دو گروه از نظر عمل از روی عادت در
پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنیداری ندارند
بنابراین پاسخ به این سوال تحقیق نمی تواند
مثبت باشد.
سوال دوم تحقیق این است که آیا دانشجویانی
که درکنار کالس درس سنتی با رویکرد مبتنی بر وب
آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشجویانی که به
شیوه سنتی آموزش دیدهاند از نظر میانگین نمره
در سطح «درک و فهم» آزمون تفکر منطقی تفاوت
دارند؟
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جدول شماره  -2مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش و
کنترل در سطح درک و فهم
گروهها
گروه
آزمایش
گروه
کنترل

تعداد

میانگین

15

18/40

15

16/73

درجه
آزادی

t

میزان معنی
داری

28

3/99

.000

جدول شماره  3معنی داری دو گروه آزمایش و
کنترل را در سطح درک و فهم نشان میدهد Tبدست
آمده ( )99 .3بزرگتر از tجدول ( )76 .2در سطح
معنی داری /001هست یعنی با  99درصد اطمینان می
توانیم بگوییم که تغییرات بدست آمده ناشی از
شانس و خطا نیست بلکه تفاوت واقعی هست.
بنابراین پاسخ به این سوال مثبت هست و با توجه
به این که دو گروه از هر لحاظ بجز متغیر مستقل
باهم یکسان بودند در نتیجه میتوانیم بگوییم که
دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با رویکرد
مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه با
دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند از
نظر میانگین نمره در سطح «درک و فهم» آزمون
تفکر منطقی تفاوت دارند و میانگین نمره
دانشجویان گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می
باشد.
سوال سوم تحقیق این است که آیا دانشجویانی
که درکنار کالس درس سنتی با رویکرد مبتنی بر وب
آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشجویانی که به
شیوه سنتی آموزش دیدهاند از نظر میانگین نمره
در سطح «تامل و تفکر» آزمون تفکر منطقی تفاوت
دارند؟
جدول شماره  -3مقایسه نمرات پس آزمون گروه
آزمایش و کنترل در سطح تامل و تفکر منطقی
گروهها

15

18/60

15

17/66

2/16

28

.03
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گروه
آزمایش
گروه

تعداد

میانگین

t

درجه
آزادی

میزان
معنی
داری
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کنترل

 Tبدست آمده از مقایسه دو گروه در سطح تفکر
منطقی در پس آزمون نشان می دهد که دو گروه
تفاوتشان معنی دار هست چون  tمحاسبه شده ()2/16
با درجه آزادی  28بزرگتر از  tجدول ( )2/04در
سطح معنی داری  .05هست بنابراین با  95درصد
اطمینان میتوانیم بگوییم که دو گروه باهم تفاوت
دارند و با توجه به اینکه دو گروه در همه شرایط
بجز متغیر مستقل باهم یکسان بودند در نتیجه
تغییر حاصل شده ناشی از اعمال متغیر مستقل در
گروه آزمایش می باشد و این نتیجه بدست می آید
که یادگیری مبتنی بر وب با رویکرد حل مساله بر
رشد «تامل و تفکر منطقی» دانشجویان تأثیرگذار
بوده است.
آیا
که
است
این
تحقیق
چهارم
سوال
دانشجویانی که درکنار کالس درس سنتی با رویکرد
مبتنی بر وب آموزش دیدهاند در مقایسه با
دانشجویانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند از
نظر میانگین نمره در سطح «تفکر انتقادی» آزمون
تفکر منطقی تفاوت دارند؟
جدول شماره  -4مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش و
کنترل در سطح تفکر انتقادی
گروهها

تعداد

میانگین

15

17/46

15

16/06

گروه
آزمایش
گروه
کنترل
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t

2/17

درجه
آزادی
28

میزان
معنی
داری
.03

دو گروه از نظر میزان بر خورداری از تفکر
انتقادی با توجه به آزمون  tمتفاوت هستند چون t
محاسبه شده ( )2/17با درجه آزادی  28بزرگتر از t
جدول ( )2/04در سطح معنی داری  .05میباشد
بنابراین با  95درصد اطمینان میتوانیم بگوییم
که تفاوت دو گروه ناشی از شانس و خطا نیست بلکه
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متغیر مستقل میتواند عامل این تفاوت باشد بدین
ترتیب پاسخ به سوال تحقیق مثبت هست و بین دو
گروه از نظر میزان تفکر انتقادی تفاوت وجود
دارد و با توجه به میانگین دو گروه میانگین
گروه آزمایش بیشتر است بنابراین رویکرد مبتنی
بر وب تأثیرگذار بوده است.
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بحث و نتيجه گيری
ظهور اینترنت در قرن حاضر و وارد شدن آن در
عرصه تعلیم و تربیت شاید بتواند یکی از معدود
فرصت هایی باشد که در جهت کمک به تعلیم و تربیت
و بویژه رشد فکر ی دانش آموزان و دانشجویان
موثر باشد البته امروزه شاهد استفاده روزافزون
از اینترنت در امر آموزش در کشورهای پیشرفته
هستیم و آموزش هم تحت تأثیر ورود اینترنت به
آموزش به صورتهای گوناگون قرار گرفته است که می
توانیم دانشگاههای مجازی ،آموزش الکترونیک،
آموزش تلفیقی را به عنوان شاهدی براین ادعا
بیان کنیم ورود این فناوریها به عرصه آموزش
ضرورت توجه بیشتر به تفکر و تفکر منطقی را
بیشتر ميكند چرا که در دنیای امروز هر لحظه بر
دانش بشری افزوده می شود و دیگر نه میتوان همه
آن اطالعات را بخاطر سپرد و نه ضرورتی برای این
کار وجود دارد بلکه بایستی رشد تفکر منطقی را
در انسانها پرورش داد تا سره و ناسره را از هم
تشخیص دهد و آنچه را که با توجه به شواهد و
دالیل پذیرفتنی هست بپذیرد و آنچه را که دالیل
کافی ندارد کورکورانه قبول نکند.
نتایج این تحقیق که اثر بخشی استفاده از
وبالگ را در رشد تفکر منطقی نشان میدهد همسو با
نتایج تحقیق کمپبل ( )2003میباشد او نیز در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که استفاده از
وبالگ در کنار کالس درس مهارتهای خالق و تفکر
تحلیلی دانشجویان را باال میبرد همچنین فرصت
تعامل بیشتر با دانشجویان دیگر و در نتیجه باال
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بردن عملکرد تحصیلی را فراهم میسازد .همچنین
نتیجه بدست آمده از این تحقیق همسو با نتایج
تحقیق ویلیامز و جاکوب ( )2004میباشد آنها در
تحقیق خود به این نتیجه رسیده بودند که استفاده
از وبالگ میزان یادگیری دانشجویان و تامل آنها
را نسبت به همکالسیهای خود بیشتر ميكند نتایج
دیگری هم که از این تحقیق بدست آمد و همسو با
تحقیقات دیگر بود مشارکت بیشتر دانشجویان در
کالس درس و انگیزه بیشتر آنها در کالس درس بود که
البته این نتایج با ابزار خاصی سنجیده نشد و
هدف این تحقیق نیز نبود اما این امور در طول
ترم از طرف دانشجویان دیده شد و می تواند موضوع
تحقیقات دیگری باشد نتایج این تحقیق همچنین
همسو با نتایج تحقیق استیلر و فیلو ( )2003می
باشد تحقیق آنها نشان داده بود که هم عمق و هم
دامنه و وسعت تفکر دانشجویان در وبالگهای کالس
درس نسبت به کالسهایی که از این ابزار استفاده
نكردهاند بیشتر شده است که در این تحقیق فرضهای
دو ،سه و چهار این تحقیق همین امر را تایید
کردند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق ینگ خی
و پریا مارشا ( )2004نیز همسو میباشد آنها در
تحقیق خود دریافتند که کثر دانشجویان تجربه خود
با وبالگ را مثبت تلقی میکنند و به آن گرایش
دارند با این استدالل که وبالگ فضایی فراهم
میسازد تا اندیشه ها و تفسیرهای خودشان را
سازمان بخشند که این امر به یادگیری و اندیشیدن
آنها کمک ميكند ،همچنین وبالگ فضای یادگیری
ارتباطی وسیعی فراهم می سازد که آنها می توانند
از طریق آن با بیرون از کالس درس ارتباط برقرار
کنند عالوه بر این ،دانشجویان از کشف این نوع
تکنولوژی جدید لذت برده بودند و از آن به عنوان
ابزاری که در آینده کاری خود میتوانند از آن
استفاده کنند یاد کرده بودند .نتایج تحقیق چاک
رابرتسون و ویث ویتینگ ( )2006نیز همسو با نتایج
بدست آمده این تحقیق میباشد آنها در تحقیق خود
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دریافته بودند که استفاده از وبالگ تفکر منطقی و
انتقادی دانشجویان را به طور قابل توجهی بهبود
میبخشد.
در آخر باید گفت که ظهور اینترنت و کاربرد
آن در آموزش را باید به فال نیک گرفت و از آن
نهایت بهره را در زمینه یادگیری و پرورش تفکر
برد چرا که این فناوری محدودیتهای زمانی و
مکانی را از بین برده است و امکان فراگیری را
برای همه در هر سن و در هر مکانی فراهم کرده
است همچنین امکان ارتباط با معلم و استاد دیگر
با استفاده از این ابزار به کالس درس محدود نیست
بلکه هر زمان امکان این ارتباط وجود دارد حتی
اگر فرسنگها از هم فاصله داشته باشند و این
امکان یادگیری مادام العمر و اندیشیدن را برای
دانشجویان فراهم میسازد.
با توجه ب ه نتایج این تحقیق که سودمند بودن
استفاده از اینترنت در امر آموزش را نشان میدهد
پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
راجع به امور مربوط به دانشجویان:
پیشنهاد میشود دوره ای کوتاه مدت برای آشناکردن دانشجویان با اینترنت و چگونگی استفاده از
آن ارائه شود.
پیشنهاد میشود امکانات استفاده از اینترنتبرای دانشجویان با مهیا کردن سایتهای کامپیوتری
در دانشگاه و با ارائه تسهیالتی برای وصل شدن
ارزان قیمت دانشجویان از خانه فراهم شود.
راجع به امور مربوط به دانشگاه و اساتید:
پیشنهاد میشود دورهای کوتاه مدت برای آشناکردن اساتید با اینترنت و استفادههای آموزشی از
اینترنت فراهم شود.
پیشنهاد می شود که جهت راهنمایی دانشجویان وارائه اطالعات الزم به دانشجویان حداقل هر گروه
آموزشی یک وبالگ آموزشی ایجاد نمایند.
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