
تأثیر وبالگ بر یادگیری مشارکتی دانشجویان دانشکدۀ  بررسی

 روانشناسی و علوم تربیتی

 1نسب مهدوی یوسف

 2آبادی علی خدیجه

 41/9/99تاریخ پذیرش:  41/9/99تاریخ وصول:

 چکیده
در این پژوهش به تأثیر استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی پرداخته شده است. 

دانشگاه عالمه  99-19کارشناسی مدیریّت آموزشی سال 9نفر از دانشجویان ترم  93های این پژوهش ینآزمود

گذراندند بودند. این پژوهش با روش تک آزمودنی انجام یمطباطبائی که واحد مقدمات تکنولوژی آموزشی را 

ی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار روشتی تحقیق با هادادهگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه یادگیری مشارکتی بود. 

گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی به طور معناداری 

 ،پردازش گروهی ،مسئولیت پذیری فردی ،متقابل مثبت وابستگیهای آن)بر یادگیری مشارکتی و تمام مولفه

. در پایان هم راهکارها و پیشنهادهایی مبنی بر چگونگی استفاده از وبالگ ( موثر استتعامل، مهارت اجتماعی

 برای یادگیری و یادگیری مشارکتی ارئه شده است.

 وبالگ، یادگیری مشارکتی، وبالگ آموزشی: واژگان کلیدی

 مقدّمه

های نوین به زندگی بشر امروزی سبک زندگی را تغییر داده است. گذر زمان و ورود فناری

نوین همگام  هاییفناورنه تنها باید خود را با این  ن امروز برای بهره وری بیشتر زندگیانسا

 را نیز مشخص نماید . هاآنباید جهت حرکت  سازگار شود بلکه هاآننماید و با 

                                                                                                                         
این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخراج ( تربیت مدرس تهرانشی دانشگاه تکنولوِژی آموز دانشجوی دکتری. 4

 y.mahdavinasab@modares.ac.ir                        شده است(
 aliabadikh@yahoo.com                   . استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی 9
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-ها بیگانه نیستند، شاید تا چندین سال پیش واژهعرصه یادگیری و آموزش هم با این فناوری

امّا  آمدندیمیادگیری جدید به نظر  مدیریّت، سیستم 9.9الکترونیکی، وبهایی چون یادگیری 

 یهاپژوهش. شودیماستفاده  هاآناز  امروزه جایگاه خود را پیدا نموده و به صورت کاربردی

برای نمونه  برای یادگیری صورت گرفته، هایفناوردر زمینه به کارگیری این  هم مختلفی

در مدارس که در آن کامپیوتر وشبکه ایم یافتهدرمطالعات اخیر، ما  رکه د کندیمجاناسن بیان 

های دسترسی از راه دور به منابع کتابخانه، به ویژه پایگاه داده وب سایت وجود دارد نمرات 

 ) انجمن کتابداران مدرسه ای آمریکا، انجمن ارتباطات و فناوری"آزمون تمایل به باالتر دارد

 (549ص ،9991 ،4، به نقل از جاناسن 5ص آمریکا،

آموزشی که تا  یهاروششرفت در تکنولوژی آموزشی ما را قادر به استفاده از آری پی

همین اواخر به کارگیریشان دشوار یا غیر ممکن بود کرده است. معلمان از ابزارهای چون 

به نقل  9992همکاران، )وست و  کنندیموبالگ برای منظور تسهیل یادگیری استفاده 

سبب داشتن  هستند که به های نوینیفناوروبالگ ها نمودی از . (593، ص9991 9ازاسپکتور

 . باشندیممطرح  اینترنت شرایط و ویژگیهایشان به عنوان ابزاری در حال گسترش در شبکه

ندگان نشان داده که وبالگ ها ابزاری موثر دریادگیری یادگیرنتایج بسیاری از تحقیقات 

؛ 9993همکاران،  و 5لونیگ ؛2005، 1، وانگ و فانگ99999فون هو ،سینگ سیم) باشندیم

 (.14995استیونس و اسالوین، 3،9949؛ نوتیم2،9991فارمر، یو و بروکس

آموزشی، تحول در نگرش و  یهانظامتحوالت در  ترینیضروراز سویی دیگر یکی از 

استفاده معلمان و مدیران اجرایی نظام آموزشی یادگیری است که مورد -راهبردهای یاددهی

 (.4919)شعبانی،گیردیمقرار 
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دانش آموزانی که  . بر مبنای تحقیقاتباشدیمیادگیری مشارکتی نیز یکی از این راهبردها 

، کنندیمنمره بهتری کسب  هاآزمون، در دهندیمانجام  با الگوی مشارکتی تکالیف گروهی را

و در  اجتماعی مثبت و قوی تری برخوردارند یهامهارتدارند، از  یشتریباعتماد به نفس 

 .(4915 ،گروهی توانایی بیشتری دارند)صفوی یهامهارتو تسلط بر  درک

جدید برای  یهارسانهرشته تکنولوژی آموزشی به کارگیری صحیح  یهارسالتیکی از 

 شودیمانتقال داده  هاآنن به نوی هاییفناوراین مساله در کشورهایی که این  .باشدیمآموزش 

حادتر است زیرا که در استفاده از هر فناوری پیش از یادگیریِ استفاده از آن، باید فرهنگ 

درست و اصولی استفاده از آن موردتوجه قرا گیرد. رشد روز افزون  هاییوهشسازی شده و 

ین قاعده مستثنی نیست. اینترنت و امکانات آن دنیا را فرا گرفته و بی شک کشور ما هم از ا

 .باشدیمیکی از ابزارهای در حال گسترش بر روی شبکه وبالگ 

محتوای موجود در اینترنت مربوط به وبالگ هاست و درصد حجم وسیعی از اطّالعات و  

 (.4911 ،)ضیائی پورباالیی از محتوای فارسی موجود در اینترنت هم مربوط به و بالگ هاست

که وبالگ )بالگ( یک فضای مبتنی  کنندیمعنوان  بدون تاریخ () 9و بری 4آرمسترانگ 

ات از طریق مرورگر اطاّلعاست که در آن تمام فرایند نوشتن و ویرایش  بر وب برای نوشتن

ی اینترنت در دید عموم قرار و این نوشته به صورت سریع بر روی شبکه شودیم مدیریّتوب 

یق نرم افزارهای متعدد وبالگ نویسی کلمات و از طر تواندیم. کاربرِ وبالگ گیردیم

 .(9،9992نیکرک) خود را برروی شبکه قرار دهد هاییشهاند

جدید بودن، عدم مهارت در به  علّتچون وبالگ به  هایییفناوربرخی معلمان و اساتید از 

دیگری چون سرگرمی، دلنوشته،  هایینهزمکارگیری آن، و رواج استفاده ازوبالگ در 

و با  کنندینمها به عنوان ابزاری برای آموزش و یادگیری استفاده ت، خبر و همانند اینخاطرا

 آن آشنایی ندارند. هاییتقابل
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 کنولوژی آموزشی به دنبال بررسی تأثیردر این پژوهش محققین در راستای رسالت رشته ت

ال باشد. سؤیمرکتی استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری نوین در عرصه یادگیری و یادگیری مشا

از وبالگ بر ای افزایش به کارگیری میزان یادگیری  توانیماین است که آیا در کشور ایران 

مشارکتی در یادگیرندگان بهره برد؟ آیا استفاده از وبالگ برای یادگیری مشارکتی بر تعامل، 

 گذار است؟رتباط یادگیرندگان تأثیرو ا یادگیری

رونیکی در حال حرکت است. کشور ما هم خیزهایی در این زمینه دنیا به سمت یادگیری الکت

ی مختلف کشورمان به سمت آموزش هادانشگاهی اخیر هاسالبرداشته و از حرکت روبه رشد 

توان شاهد این دگرگونی بود. تا کنون پژوهشی در رابطه با به کارگیری وبالگ به عنوان یممجازی 

ت نگرفته است. از آنجا که وبالگ به عنوان ابزاری رو به ابزاری برای یادگیری مشارکتی صو ر

های تواند کاربردهای بسیاری در عرصه آموزش و پرورش داشته باشد یافتهیمرشد در فضای شبکه 

تواند رهنمودهای مهمی را برای اساتید و معلمانی که از وبالگ برای آموزش یماین پژوهش 

 یازهای موجود در این زمینه را برطرف سازد.کنند ارائه دهد و تاحدی نیماستفاده 

به  دهدمیباید با دنیای مجازی که خواه یا ناخواه بخشی از زندگی همه ما را تشکیل "

 ."صورت صحیح برخورد کنیم و هدایت گر آن باشیم پیش از آنکه جهت دهنده دنیای ما شود

آن تمام فرایند نوشتن و  باشد که درمی )بالگ( یک فضای مبتنی بر وب برای نوشتن وبالگ

و این نوشته به صورت سریع بر روی  شودیم مدیریّتات از طریق مرورگر وب اطّالعویرایش 

در این پژوهش وبالگ  (.9992)نیکرک، گیردیمی اینترنت در معرض دید عموم قرار شبکه

 فضایی است که دانشجویان برای درس مقدمات کامپیوتر ایجاد کردند.

مشترک  یهاهدفکوچک برای رسیدن به  یهاگروههم شامل تشکیل  ی مشارکتییادگیرمفهوم 

در این تحقیق یادگیری  (.99995، به نقل از وانگ و فانگ4919ودیگران  4)جانسونباشدیمیادگیری 

  کسب کردند.« یادگیری مشارکتی»که دانشجویان از آزمون  ییهانمرهمشارکتی 

                                                                                                                         
4 Johanson 
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ه در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شده شامل موارد زیر پنج مؤلفه اساس یادگیری مشارکتی ک

  باشد .یم

مهارت -91پردازش گروهی-99مسئولیت پذیری فردی -49متقابل مثبت وابستگی-4

 5پیشروندهتعامل -15اجتماعی

دهد که اعضای گروه به این درک رسیده یممثبت متقابل: وابستگی مثبت زمانی روی  وابستگی

اند که پیروزی یکی از اعضا بدون پیروزی دیگری ممکن یوستهپوری به هم ط هاآنباشند که 

یابیم یا همه غرق یا همه نجات میخورند)یمنیست؛ اگر کسی شکست بخورد همه شکست 

اعضای گروه درک کنند که تالش فرد فقط به سود خودش نیست بلکه به سود تمام  شویم(.می

 اعضای گروه است.

در عین حال که اعضای گروه باید مسئول رسیدن به اهداف گروه باشند  مسئولیت پذیری فردی:

و هریک از اعضا باید مسئول وظیفه و کار خودش باشد. گروه باید اهداف را روشن سازد و 

ی فردی اعضا ء و پیشرفت در رسیدن به اهداف را مشخص نماید. در این مولفه هاتالش

شود و یمشود و نتایج به گروه داده یمارزیابی کارکرد هریک از اعضاء به صورت انفرادی 

 شوند .یمافرادی که به کمک و حمایت و تشویق بیشتر نیاز دارند مشخص 

پردازش گروهی: پردازش گروهی تفکر و بحث اعضای گروه در مورد اینکه گروه چگونه 

نسون، رسیدن شود)جاتواند بهتر عمل کند را شامل میدرحال به اهداف است و چگونه می

(. در این مؤلفه گروه باید به توصیف این بپردازد که عمل کدام یک از اعضا موثراست و 9992

 شود.کدام یک مؤثر نیست و در مورد ادامه و یا حذف این رفتارها تصمیم گیری می
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شود که شامل میمربوط  های اجتماعی: این مؤلفه به روابط بین فردی یادگیرندگانمهارت

رت، رهبری اثربخش، تصمیم گیری و حل تضاد، مدیریّت تعارض و ارتباطات :گفتگو، مباش

 است.

دهد که یادگیرندگان منابع و دانش خود را برای هم به اشتراک تعامل: تعامل زمانی روی می

نمایند. یادگیرندگان مشارکتی هم از  یقدردانهای یکدیگر برای یادگیری گذارند،تالش

های شناختی مهم و های فردی. فعالیترند و هم از حمایتحمایت نظام تحصیلی برخوردا

پویای بین فردی وجود دارند که تنها در زمانی که یادگیرندگان در سدد ارتقاء یادگیری 

دهد. این موارد شامل توضیح شفاهی،چگونگی حل یک مساله ،بحث یکدیگرند روی می

ها و ارتباط بین یادگیری، سیی ماهیت موضوع یادگیری، تدریس یک دانش به همکالدرباره

های حاضر با ها و ارتباط برقرار کردن بین یادگیریتدریس یک دانش به همکالسی

 باشد.های گذشته مییادگیری

فضایی از طریق  ی کوچک هستند کههاگروهی  به را، ابزارهای ارتباطی عالی وبالگ ها

نمایند و به منظور بیان یمایشان را تسهیم ه هدهند، در آن فضا یادگیرندگان ایدیماینترنت ارائه 

سازند تا زمان بیشتری صرف یمکنند. بالگ ها دانشجویان را قادر یمعقایدشان باهم همکاری 

نمایند. یممحتوا و مطالب را توزیع  هاآنی مشترک نمایند، یعنی جایی که هاگروهکار با 

 9991و همکاران،  4کند. )ریپمنیمتقویت  بنابراین ارتباط دانشجویان را با نویسندگی مشارکتی

 (2005 به نقل از وانگ و فانگ،

به  نجایکاربرد وبالگ در آموزش صورت گرفته که در ا ادر رابطه ب یاریبس یهاپژوهش

 (9999سینگ سیم ،فون هو، ) نماییمیم یاشاره ا هاآناز  یتعداد

 یهاشبکهیری مشارکتی در یادگ هاییتمز( پژوهشی در رابطه با 2005وانگ و فانگ )

نفر از دانشجویان نویسندگی و بالغت دانشگاه ملی فارموسا انجام دادند .در  15 وبالگ بر روی

برای دوره یک محیط یادگیری آنالین طراحی شد. ابزار  ،چهره هفته ای کنار جلسات چهره به

                                                                                                                         
4. Repman 
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یادگیریندگان با این  مسوّنشان داد که دو  ی بود. نتایجسؤال 99پرسشنامه  هادادهجمع آوری 

. بخشدیمکه ارتباطات غیر همزمان پیشرفت تحصیلی دانشجویان را بهبود  اندموافقموضوع 

را  شانیادگیریاستفاده از وبالگ در بین اعضای گروه اطمینان در  دانشجویان بیان کردند که

 یهامهارت ثر براین این تجارب یادگیری را بهبودی مؤ. بعضی از دانشجویابردیمباال 

از یادگیری به وسیله کاربرد  هاآن( . یادگیرندگان بیان کردند که 25)% انددانستهشان اجتماعی

(. اکثریت 99شان خوشنود و راضی هستند )%بالگ ها به عنوان ابزار جدید فناوری ارتباطی

مک نموده. ها به گروه در انجام پروژه کآن یهاتالش(اعتقاد داشتند که 39پاسخ دهندگان )%

و باز خورد در یافت  اندیدهسنجها خود را ن(بیان کردن که آ39پاسخ دهندگان )%سه چهارم 

نیاز به بهبود دارند کمک کرده است.  بر این توانایی که در چه زمینه ای هاآنکرده اندکه به 

ت پیدا دس یشانهاهدفثری به اعتقاد داشتند که آنها به طور مؤ (پاسخ دهندگان19اکثریت )%

. اندیافتهبه روابط کاری خوبی دست  هاآن(از یادگیرندگان اعتقاد اشتند که 39. )%اندکرده

زمان خود در  مدیریّت( بیان کردند که قادر به 29.3%بیست و هشت تن از پاسخ دهندگان )

 اینترنت و ارتباط با دیگران از طریق وبالگ هستند .

 و سنجش رضات بر روی 4مله از وبالگ برای تأدر مورد استفاد(پزوهش را 9992نیکرک)

 یهاکنندهدانشجویان دانشگاه فورموسا انجام داد. نتایج نشان داد که دانشجویان معتقدند تسهیل 

 .کنندیمبرخط نقش مهمی را در زمینه تعامل برخط ایفا 

 ( پژوهشی را صورت دادند که در آن وبالگ نویسی برای بروز9993همکاران ) و 9لونیگ

از محتوا وبالگ ها و  هاداده. روش جمع آوری  گرفتیمتفکر و تعامل با دیگران صورت 

زمینه یابی بود . بیشتر نظرات راجع به وبالگ نویسی مثبت بود . دلیل نظرات مثبت نقش وبالگ 

بود. نظرات منفی به محدودیت  هایدهاها در کمک به اشتراک گذاری و دسترسی به منابع و 

از دانشجویان بیان کردند که وبالگ ها برای  % 34.طبق نتایج  شدیمانع فنی مربوط مو و زمان

از وبالگ ها  تا حدود زیادی عنوان کردند که %51بودند .  تا حدود زیادی ساده استفاده

                                                                                                                         
4 Reflection 

9 Loving 
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، مشکل زمان، مشکالت فرستادن مطلب رضایت داشتند. مشکالت استفاده از وبالگ شامل

یزه برای نوشتن بود. دانشجویان شرکت کننده در دوره استفاده از نگرانی امنیت و کمبود انگ

 وبالگ پس از این تجربه قدرت تحلیل و ارزشیابی بیشتری نسبت به نیمسال قبلی پیدا کردند

 (.9999، فون هو سینگ سیم ،)

( تحقیقی در رابطه با استفاده دانشجویان از وبالگ برای انعکاس 9991) 4به ونکچون و 

. مشارکت کنندگان این تحقیق در دو مرحله هایشان انجام دادندیتفعالادگیری و فرایند ی

 19 دوّمو در مرحله  دانشجو 54 اوّلمطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله 

نشان  هایافتهات به صورت زمینه یابی بود. اطاّلعدانشجوی دوره کارشناسی بودند. جمع آوری 

، اشتراک گذاری احساسات، ارتباط با ز وبالگ ها برای انجام تکالیفن اداد که دانشجویا

 کردندیمو احساس  سنجیدندیمو همچنین وبالگ آموزش گر را  کردندیمآموزشگر استفاده 

 (.9999سینگ سیم ،فون هو) افزایش پیدا کرده است شانیادگیریکه مهارت نوشتن و توانایی 

انجام داد که در آن دانشجویان راجع به محتوا و  ( تحقیقی9991) 9فارمر، یو و بروکس

. در این پژوهش از دانشجویان کردندیم در وبالگ ها بحث و تفکر شانیادگیریتجارب 

 یشانهاهمکالسخواسته شد در هفته حداقل یک مطلب ارسال نمایند و با دیگر وبالگ های 

 هایافته. سی محتوای وبالگ ها بودابی و برردر تعامل باشند. جمع آوری داده به صورت زمینه ی

وبالگ  یهاجنبهحاکی از آن بود که بیشتر دانشجویان معتقد بودند که یکی از ارزشمندترین 

 . باشدیم هایشانیاتوانا کردن دانشجویان برای تعامل و ارتباط با همدوره

 ی انجام داد.(پژوهشی در مورد به کارگیری وبالگ برای بادگیری زبان انگلیس9949)9نوتیم 

و ارتباطات  یعلوم اجتماع یدانشکده یدختر کارشناس یدانشجو 99 یبررس نیمشارکت کنندگان ا

ها نشان داد که دانشجویان وبالگ را به ها به صورت پرسشنامه ای بود.یافته. جمع آوری دادهبودند

غت و ثبت تجارب عنوان ابزاری برای توسعه زبان انگلیسی مهارت نوشتن ، خواندن ، گنجینه ل
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دانند دانشجویان هم چنین وبالگ را به عنوان فرصتی برای ابراز وجود آزاد در نوشتن یادگیری می

برای مخاطبان منطقه ای و جهانی، بروز خالقیت ، مهارت تفکر انتقادی و تحلیلی، تعامل اجتماعی و 

انستند. در کل علی رغم درابطه خوب بین نویسنده و خواننده و حمایت از اجتماع یادگیری می

ها نشان ها نگرش مثبتی در رابطه با استفاده از وبالگ داشتند. یافتههای اندک آنبرخی محدودیت

راهبردهای  هایی که باعث توسعه نویسندگی وتوانند انگیزه یادگیری و فرصتداد که وبالگ ها می

 یادگیری چون تفکر انتقادی است را فراهم آورند.

 بسیاری صورت گرفته : یهاپژوهشدگیری مشارکتی هم در زمینه یا

دانش آموزان مقطع ابتدایی به بررسی  4939( در پژوهش بر روی 4995)4استیونس و اسالوین

یادگیری مشارکتی بر آگاهی فراشناختی دانش آموزان پرداخته و  یهاروشدراز مدت  تأثیر

در مقایسه با گروه یادگیری سنتی گروه یادگیری مشارکتی  هاییآزمودنگزارش نمودند که 

فراشناختی در سطح باالتری قرار داشتند و از راهبردهای فراشناختی  هاییآگاهدر زمینه 

 (.4915)با توانی آخوره، برندیمبیشتری در فرآیند یادگیری خود بهره 

نفر از  59( نیز در پژوهش مشابه در دانشگاه کارولینا بر روی 4991) 9فلدر و برنت

فنی که به مدت یک ترم تحصیلی انجامید به این نتیجه رسیدند که کاربرد  یهارشتهشجویان دان

 مهمی بر عملکرد و میزان یادگیری دانشجویان دارد)با توانی آخوره، تأثیرروش مشارکتی 

4915.) 

یادگیری مشارکتی بر  تأثیرپژوهشی با عنوان مطالعه  4914-19 محمدرضا کرامتی در سال

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه پنجم ابتدایی مشهد به عنوان پایان  یهامهارترشد 

قابل توجه  تأثیرنامه دوره دکتری در دانشگاه تربیت معلم تهران انجام شده است. نتایج حاکی از 

اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دختران و  یهامهارتروش یادگیری مشارکتی بر رشد 

اجتماعی دختران  یهامهارترشد  ینمرهگنان نشان داده است که ایج همپسران بوده است. نت
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تقریباً به یک اندازه افزایش داشته است. اما نمره پیشرفت تحصیلی ریاضی پسران بیش از 

 (.4911 دختران افزایش پیدا کرده است )سلطانی،

جویان دانش استفاده از وبالگ بر یادگیری مشارکتی هدف این پژوهش بررسی تأثیر

 بود. طباطبائیدانشگاه عالمه  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 برای رسیدن به هدف پژوهش فرضیه زیر مطرح گردید: 

استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی بر یادگیری مشارکتی دانشجویان 

 دارد . تأثیر

لفه پنج مؤلفه بود برای هر کدام از مؤارکتی و پرسشنامه آن دارای از آنجا که یادگیری مش

 ها نیز یک فرضیه فرعی مطرح شد.

)اتکاء( متقابل مثبت برای یادگیری مشارکتی بر همبستگی استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری

 دارد . دانشجویان تأثیر

رمسئولیت پذیری فردی استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی ب

 دارد.  ن تأثیردانشجویا

 استفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی بر روی پردازش گروهی

 دارد . دانشجویان تأثیر

ی اجتماعی هامهارتاستفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یادگیری مشارکتی وبالگ بر 

 دارد . دانشجویان تأثیر

 دارد . ری مشارکتی بر تعامل دانشجویان تأثیردگیاستفاده از وبالگ به عنوان ابزاری برای یا

 روش پژوهش

 مهین یقیتحق یهاطرح یتک آزمودن یهاطرحاست. یگروه یتک آزمودن یروش پژوهش

در واقع  .شودیم دهیسنج یآزمودن کیوابسته در  ریدر متغ رییتغ هاآنهستند که در  یشیآزما

ممکن است بر  قیچرا که تمرکز تحق ست؛گمراه کننده ا یتا اندازه ا یاصطالح تک آزمودن
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شخص واحد باشد  کی زیو ن یانسان یهاگروه گرید ای ازمانس خانواده،گروه، زوج، کی

 .(4913 ابانگرد،ی)ب

پژوهش حاضر به بررسی یک پدیده نو که پیش از این دانشجویان تجربه ای در این زمینه  

ی از طریق وبالگ. تعیین سطح نشانگر آن بود که ، آموزش و یادگیرپرداختیمنداشتند 

دانشجویان دوره هیچ آشنایی و تجربه قبلی راجع به استفاده از وبالگ به خصوص برای 

 یادگیری و آموزش نداشتند. از این رو پاسخ آنها به پیش آزمون که همه گزینه عدم آشنایی را

اقعی باشد چون فاقد هر گونه تجربه ای و توانستینمکه معادل با صفر بود انتخاب کرده بودند 

تغییر  هاآندر مورد موضوع بودند و چه بسا اگر اندک تجربه ای در این زمینه داشتند پاسخ 

مشخص شد و سپس متغییر  هاآناز این رو با استفاده از روش تک آزمودنی سطح  کردیم

 ین روشی استفاده شده بود.مشابه هم از چن یهاپژوهشارائه شد. در پیشینه  هاآنمستقل به 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و 

موزشی ثبت نام واحد مقدمات تکنولوژی آ بود که در طباطبائیعلوم تربیتی دانشگاه عالمه 

پژوهش  . در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و نمونه اینکرده بودند

آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه  مدیریّت کارشناسی 9کلیه دانشجویان ترم 

 بودند که برای درس مقدمات تکنولوژی آموزشی ثبت نام کرده بودند.  طباطبائیعالمه 

 ابزار پژوهش

مولفه به  5برای این تحقیق از پرسشنامه یادگیری مشارکتی استفاده شد. این پرسشنامه دارای 

 نقطه ای سازماندهی شده بود. 5شرح زیر بود و به صورت پرسشنامه لیکرت 

)رسیدن  9پردازش گروهی-9 9مسئولیت پذیری فردی -9 4همبستگی متقابل مثبت -ا

 4تعامل -5 1مهارت اجتماعی-1گروهی به اهداف، به هم پیوستگی (
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، 11رامتی، الزمی، مستی، االت پرسشنامه توسط محقق و با مطالعه ادبیات تحقیق)کسؤ

، ویلیام، کارول،  9،9992، برور و کلین9949 9، منگدو و ایولینگ9995وانگ و فانگ ، 

لفه های پرسشنامه یادگیری مشارکتی در برگیرنده وابستگی ( تهیه گردید و مؤ9995، 1هاوتو

 3امل (، پردازش گروهی)شسؤال9(، مسئولیت پذیری فردی)شامل سؤال 2متقابل مثبت)شامل 

 (بود. سؤال 1(و تعامل) شامل سؤال2(، مهارت اجتماعی)شامل سؤال

گردید و در  تأییدو محتوایی مولفه های ابزار  ن موضوع روایی صوریتخصّصیبا کمک م

 شد. تأیید./39مرحله بعد پایایی مولفه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ با ضریب 

 . پایایی پرسانامه1جۀول

 پرسشنامه تسؤاالتعداد  خآلفای کرونبا

 یادگیری مشارکتی 99 399/9

کل اعضای کالس در مورد محتوایی  -4صورت گرفت: 49-4ر اجرای پژوهش مراحل د

  تدریس شود تعیین سطح شدند. بودکه قرار 

شیوه ایجاد وبالگ و -9.پرسشنامه یادگیری مشارکتی بر روی کل نمونه اجرا شد -9

نفره تقسیم شدند.  9 یهاگروهکل کالس به  -1آموزش داده شد. وبالگ نویسی به دانشجویان

از هر گروه خواسته شد تا برای خود وبالگ  -2وبالگ گروهی برای کالس ایجاد شد.  -5

و  نمودندیمافراد هر گروه مطالب ارئه شده از طریق وبالگ را مطالعه  -3گروهی تشکیل دهد. 

با مشارکت یکدیگر بر روی وبالگ خود قرار  تمرین درسی ارائه شده از طریق وبالگ را

در ادامه افراد هر گروه به وبالگ کل کالس خود مراجعه و  -1.)هر هفته یک تمرین( دادندیم

و همچنین به وبالگ های دیگر  دادندیمانجام شده خود را در معرض نمایش قرار  هایینتمر

ابراز نظر  هاآنسبت به کار همگروهی ها و دیگر اعضای کالس رفته و در بخش نظرات ن
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 -49بعد از اتمام نیمسال تحصیلی آزمون یادگیری محتوای ارائه شده برگزار شد. -9کردند. .یم

تک نمونه ای  یآزمونپرسشنامه با  یهاداده -44. پرسشنانه یادگیری مشارکتی اجراشدسپس 

 مورد بررسی قرار گرفت.

 

 هایافته

ی تک آزمونلفه های آن با امه یادگیری مشارکتی و مؤیج پرسشنبعد از اجرای پژوهش نتا

 ای مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه
تأثیر استفاده از وبالگ بر مؤلفه های یادگیری تک نمونه ای  یت آزمونتجزیه و تحلیل  . نتایج2جدول 

 مشارکتی 

 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 
 خطای انحراف میانگین

انحراف 

 رداستاندا
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین

14/25 /9 000 /03 41/9 3/97 93 
یادگیری 

 مشارکتی

برای یادگیری  یمقدارتنشان داده شده  9همانگونه که در جدول  4در مورد فرضیه 

یادگیری  بر استفاده از وبالگگفت  توانیم %95است و با اطمینان  95/41مشارکتی برابر با 

 د.دار تأثیر مشارکتی
تأثیر استفاده از وبالگ بر همبستگی مثبت تک نمونه ای  یت آزمونتجزیه و تحلیل  . نتایج3ول جد

 متقابل

 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 

خطای انحراف 

 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین

 همبستگی مثبت متقابل 93 4/10 39/ 65/ 000/ 16/97

برای همبستگی مثبت  یمقدارتنشان داده شده  9همانگونه که در جدول  4-4ضیه در مورد فر

 ی مثبتهمبستگبر استفاده از وبالگ گفت  توانیم %95است و با اطمینان  93/42متقابل برابر با 

 د.دار ل تأثیرمتقاب
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لیت پذیری تأثیر استفاده از وبالگ بر مسئوتک نمونه ای  یت آزمونتجزیه و تحلیل  . نتایج4جدول 

 فردی

 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 

خطای انحراف 

 میانگین
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مسئولیت پذیری فردی 93 3/95 69/ 911/ 9000/ 8/43

برای مسئولیت  یمقدارتنشان داده شده  1همانگونه که در جدول  4-9در مورد فرضیه 

 تبر مسئولیاستفاده از وبالگ گفت  توانیم %95است و با اطمینان  19/1ابر با پذیری فردی بر

 د.دار تأثیرپذیری فردی 

 پردازش گروهیتأثیر استفاده از وبالگ بر تک نمونه ای  یآزمونتتجزیه و تحلیل  . نتایج5جدول 

 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 
 خطای انحراف میانگین

انحراف 

 ارداستاند
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین

 پردازش گروهی 93 3/89 958/ 92/ 000/ 9/33

برای پردازش  یمقدارتنشان داده شده  5همانگونه که در جدول  4-9 هیفرضمورد  در

بر پردازش استفاده از وبالگ گفت  توانیم %95است و با اطمینان  99/9گروهی برابر با 

 د.دار تأثیرگروهی 

 مهارت اجتماعیتأثیر استفاده از وبالگ بر تک نمونه ای  یت آزمونتجزیه و تحلیل  یج. نتا6جدول 

 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 

خطای انحراف 

 میانگین
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین انحراف استاندارد

 مهارت اجتماعی 93 /399 959/ 985/ 9000/ 10/51

برای مهارت  یمقدارتنشان داده شده  2ه در جدول همانگونه ک 4-1 هیفرض مورد در

بر مهارت استفاده از وبالگ گفت  توانیم %95است و با اطمینان  54/49اجتماعی برابر با 

 د.دار تأثیراجتماعی 
تأثیر استفاده از وبالگ بر مؤلفه های یادگیری تک نمونه ای  یآزمونتتجزیه و تحلیل  . نتایج7جدول 

 مشارکتی 
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 مقدارتی
سطح معناداری با 

 %95سطح اطمینان 
 خطای انحراف میانگین

انحراف 

 استاندارد
 9ارزش آزمون: تعداد میانگین

 تعامل 93 4/06 966/ 914/ 9000/ 9/74

برای تعامل برابر با  یمقدارتنشان داده شده  3همانگونه که در جدول  4-5 هیفرض مورد در

 د.دار تأثیربر تعامل فاده از وبالگ استگفت  توانیم %95است و با اطمینان  31/9

همچنین آزمون یادگیری محتوای پایانی نشانگر پیشرفت یادگیرندگان در رابطه با محتوای 

 یادگیری بود .

 گیریبحث و نتیجه

ثر بودن استفاده از وبالگ به عنوان ؤبر م یپژوهش مبن یاصل هاییهفرض هاداده لیتحل با

این فرضیه با  یهادادهحاصل از تحلیل  هاییافته. شد تأییدی مشارکت یریادگی یبرا یابزار

و 9داوی  (،9949نوتیم ) (،9991) 4به ونک(، چون و 9995وانگ و فانگ ) یهاپژوهش

( که در مورد 9993همکاران ) و 1لونیگ (،9991) 9، یو و بروکس (، فارمر9993گوالتی )

(، استیونس و 4914-19تی )کرامچون  ییهاپژوهشوبالگ صورت گرفته بود و هم با 

(که در مورد یادگیری 491 5به نقل از باتوانی آخوره،4991) 2(، فلدر و برنت4995)5اسالوین

 مشارکتی صورت گرفته بود همسویی دارد. 

فره قرار نسه  یهاگروه در انیدانشجو پژوهش نیا یساز ادهیپ یبرا ها :یهفرضتبیین علّت تأیید 

 ودوبالگ گروه خ یبر رو یارائه شده را به صورت گروه هایینتمرو  فیگرفته بودند و تکال

 نیعدر و  شدیممحاسبه  یبه صورت گروه هاینتمر ازی. امتدادندیمو وبالگ کل کالس قرار 

 هایینتمربخش از  کیهم مورد توجه بود.  رندهیادگیهر یفرد یریپذ تیحال مسئول

امر موجبات تعامل و  نیبازخورد و نظر بود که او دادن  هاگروه گریکار د دنید رندگانیادگی

                                                                                                                         
1 Chen&bonk 
2 Davi & Gulati 
3 Farmer,Yue  & Brooks 
4 Loving 
5. Stevens & Slavin 
6. Felder & Brent 
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 ینوع بهوبالگ ارائه شده بود و  قیاز طر هاینتمر. آوردیمرا فراهم  شتریمشارکت ب

از  یابیارزش .به انجام آن بپردازند یبه صورت گروه رندگانیادگیشده بود که  یسازمانده

سوق  گریکدی تیاهم و از هم و تقوب یریادگیرا به  رندگانیادگیبود که  یگروه هم طور جینتا

 یریادگی یساز ادهیپ یو داشتن امکانات برا تیجذاب استفاده از وبالگ، یراحت .دادیم

افراد  دیدر د نیبود. عالوه بر ا یمشارکت یریادگی یبرا یفناور نیاز علل موثر بودن ا یمشارکت

در استفاده  رندگانیادگی ترشیب زهیباعث انگ هاگروهکالس و خارج از کالس قرار گرفتن کار 

 پس از تجربه در این زمینه را مشاهده نمایید: نمونه ای از نظرات دانشجویان .از وبالگ بود

اتی خود اطاّلعاز نقطه نظر دیگران بهره مند شد و بر بار  توانیماز طریق وبالگ  :ف.س

 برایم لذت بخش بود .افزود. قبل از آن هیچ تجربه ای از کار گروهی به این صورت نداشتم و 

وبالگ این امکان را به فرد بدهد که بتوان  کردمینمقبل از آشنایی با وبالگ فکر  :ز.ش

کار آموزشی از طریق آن انجام شود. ولی بعد از آشنایی با وبالگ و کار کردن با آن نظر خیلی 

یک  خوبی نسبت به استفاده از وبالگ در ذهنم شکل گرفت و ترغیب شدم که خودم هم

 وبالگ داشته باشم.

همانگونه که از نظرهای دانشجویان پیداست عدم آشنایی یکی از علل استفاده نکردن از 

وبالگ برای یادگیری و آموزش از طریق وبالگ است و دانشجویان پس از تجربه استفاده از 

 . اندبردهآن پی  اهمّیتوبالگ به 

 گرفتیمقرار  یابیالگ کار گروه مورد ارزوب فیکامل تکال ازیگرفتن امت یاز آنجا که برا

افراد  نیمثبت متقابل ب یبودند و وابستگ دهیکل بودن رس کیبودن و  یکیرفته رفته به احساس 

 هاینتمرو  نوع وبالگ ها. گروه کار کنند تیموفق یبرا کردندیم شآمده بود و آنان تال شیپ

مشخص بود  یگروه یفرد در کارهابودن نقش هر  یگروه نیشده بود که در ع یطراح یطور

 امو در انج رندیاعضا بازخورد بگ گریهم از مدرس و هم از د هاآنکه  شدیمباعث  نیو ا

  .کوشاتر باشند یفرد فهیوظ
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 یکار کل گروه و اعضا یابیبه ارز افراد پردازش گروهی هم که در آن لفهمورد مؤ در

 دیدر معرض د یژگیوگفت  توانیم دهندیم یبازخورد و نظرات اصالحو  پردازندیم گرید

 .نمودیم تر ساده درون گروهی راو اصالح  یابیوبالگ امر ارز عموم قرار گرفتن

 اًبحث و گفتگو مخصوص وجود، ابرازگفت که  توانیممهارت اجتماعی  تأیید علّتدرباره 

 یداشتند موارد و ترس از جمع اندنکردهرا در کالس کسب  هامهارت نیکه ا یانیدانشجو یبرا

عموم  دیدر معرض د داشت. تعامل با افراد خارج از کالس، یدر وبالگ ها نمود خوب که بود

در وبالگ ها  یبود که به خوب یموارد دیگر نقد کردن و مورد نقد قرار گرفتن از قرار گرفتن،

 ینظر ده ،یبه صورت گروه هاینتمرتعامل در انجام دادن  یوبالگ ها برا تیقابل. نمود داشت

 تأییدبود که باعث  یاز موارد ظراتدربخش ن نیو تحس قیتشو ،انجام کار ینحوهدرباره 

 .شدتعامل  هیفرض

به ارائه  ایمیدهرس هاآنپژوهش و تجربیاتی که در حین اجرای تحقیق به  هاییافتهبا توجه به 

ن و مدرسینی که از .امید است که این پیشنهادها یاریگر پژوهشگراپردازیمیمپیشنهادهایی 

باشد تا گامی در جهت ارتقای آموزش کشور عزیزمان  کنندیموبالگ برای تدریس استفاده 

 برداشته باشیم. 

با توجه به قابلیت وبالگ ها در ثبت زمان ارائه مطلب جدید و به روز رسانی سریع از 

غیر  یهاآموزش وبالگ ها به عنوان ابزاری برای کارپوشه الکترونیکی استفاده شود . در

تلفیقی یادگیری مشارکتی استفاده از وبالگ ها مورد توجه قرار گیرد و در استفاده  حضوری و

از رایانه و شبکه برای یادگیری مشارکتی نقش و مسئولیت پذیری فردی یادگیرندگان مورد 

ه ارزیابی قرار گیرد تا دیگر اعضای گروه از کم کاری دیگران دلسرد نشوند. برای اینک

در محیط وبالگ بهتر صورت گیرد نظر دهی در وبالگ یکدیگر و تعامل  یادگیری مشارکتی

بعد از انجام تکالیف هفتگی توسط  دی چون نمره دهی تقویت شود و حتماًاز طریق موار

و  یادگیرندگان وارائه آن در وبالگ از طریق بخش نظردهی به آنان بازخورد شود

بخش نظرات پاسخ نظرات خوانندگان را بدهند تا این تعامل  یادگیرندگان تشویق شوند تا در

 معرض عموم قرار گیرد و دیگران تشویق به شرکت در بحث شوند.
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برای ایجاد تعامل بیشتر و سادگی ارتباط وبالگ های یکدیگر را در بخش شود یمپیشنهاد 

 یهاگروهالگ های مشارکتی عالوه بر وب هاییتفعالپیوندهای وبالگ خود قرار دهند و برای 

کوچک یک وبالگ گروهی برای کل کالس ایجاد شود تا یادگیرندگان تکالیف وبحث های 

 یکدیگر تحریک شوند. هاییتفعالخود را در آنجا قرار دهند و با دیدن 

رمزدار و دیگر مواردی که جلوی سوءاستفاده را  مطالب مهم به صورت پی دی اف،

کم حجم برای  یهاقالبای کاستن مشکل سرعت کم از ارائه شود و همچنین بر گیردیم

 وبالگ ها استفاده شود.

دیگر استفاده از وبالگ)ابزار بحث کالسی، ابزار یادگیری  یهاجنبهآتی به  یهاپژوهشدر 

زمان،کارپوشه الکترونیک و...( پرداخته شود و عالوه بر وبالگ تحقیقاتی در  مدیریّت تلفیقی،

صورت گیرد و پژوهشی  هاآنو کاربرد آموزشی  9.9و به گسترش وبمورد دیگر ابزارهای ر

ین نکه باید یک وبالگ آموزشی داشته باشد صورت گیرد. همچ هایییژگیوهم در مورد 

انجام پژوهش در مورد مقایسه به کارگیری وبالگ به صورت تلفیقی و غیرحضوری صورت 

 گیرد.
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