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 چکیده 

رتهای او مه انگیزش پیشرفت تحصیلی ،تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان تأثیر وبالگ مشارکتی برارتقاء یادگیری، یادداری

با توجه به اینکه نفوذ سریع فناوریهای نوین مانند  دانش آموزان در درس جغرافیای  سال دوم متوسطه انجام گرفته. اجتماعی

و وبالگ در زندگی آحاد مردم موجب تغییر در روش زندگی و روشهای آموزش شده است و هدایت نظام آموزشی  اینترنت

تغییرات را بسنجیم. متغیر  نکشور به سمت و سوی استفاده از این فناوریها را موجب شده است، برآن شدیم تا میزان تاثیر ای

گروه آزمایش روش مبتنی بر استفاده از وبالگ مشارکتی بوده و در  مستقل در این تحقیق نوع روش آموزش می باشد که برای

گروه کنترل از روشهای سنتی معمول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسرسال دوم 

وه آزمایش و نمونه این تحقیق دو کالس از دو مدرسه متفاوت که یکی به عنوان گر دوره متوسطه شهرسنندج می باشد.

دیگری به عنوان گروه کنترل بصورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری اطالعات در این پژوهش یک نمونه سوال 

و برای  همتای معلم ساخته برای پیش آزمون و دو نمونه سوال همتای دیگر برای پس آزمون و آزمون پیگیری بوده است.

ابزاری که برای سنجش مهارتهای اجتماعی در این  یزه پیشرفت هرمنس استفاده شد.ارزیابی انگیزه پیشرفت از آزمون انگ

گروههای مستقل و تحلیل  Tنتایج تحلیل داده ها با آزمونهای می باشد. TISSتحقیق مورد استفاده قرار گرفت سیاهه 

نین بر تثبیت چو هم ا ارتقا دهد.کواریانس نشان داد که استفاده از وبالگ مشارکتی توانسته است یادگیری دانش آموزان ر

 مهارتهای اجتماعی سنجش یادگیری)یادداری( دانش آموزان تأثیر دارد. اما انگیزش پیشرفت دانش آموزان را افزایش نمی دهد.

گردید. در دو بخش مثبت و منفی بوده که در بخش مثبت تاثیری مشاهده نشد اما باعث کاهش رفتار های منفی درگروه کنترل 

 ( همخوانی دارد.1389ضامنی و کاردان )ج بدست آمده با نتایج تحقیقات نتای

 

 واژگان کلیدی:
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 مقدمه : 1-1

عه نظام آموزش و بدون تردید یکی از عناصر اساسی تکوین و توسعه  فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی هر جام

پرورش آن است که در باب قضاوت کارآیی این نظام می توان از پیشرفت تحصیلی با مفهوم موفقیت دانشش  

آموزان در یک دوره یا پایه تحصیلی یاد کرد .یکی از اهداف و وظایف آموزش و پشرورش  ایجشاد زمینشه ای    

مسئول برای ایفای نقش در زنشدگی فشردی و    برای رشد همه جانبه فرد و تربیت انسانهای سالم و کار آمد و

اجتماعی است . در این راستا مولفه ها و عناصر مختلفشی تشأثیر گش ار هسشتند و برنامشه ریشزی و فعالیتهشای        

مختلفی نیز در این عرصه ضروری است.سرعت و میزان تولید علم در جهان و روش های نوین گشرد آوری،  

به تزاید جوامشع انسشانی بشه اسشتفاده از نمودهشای مختلشف        یاز روپردازش و توزیع اطالعات از یک سو و ن

اطالعات از سوی دیگر منجر به پدید آمدن دوره اجتماعی خاصی موسوم به عصشر اطالعشات ششده اسشت .     

همشانطور کشه گفتشه ششد     تاثیر شگرف این دوره بر شاخص های مختلف حیات جوامع کامال مشهود است . 

موزشی، پرورش علمی نسل فردا برای تصشدی بخششهای مختلشف جامعشه در     یکی از وظایف مهم نظامهای آ

جهت تعالی و توسعه متوازن جامعه است و یکی از راهکارهای دستیابی به این مهم آششنا سشاختن فراگیشران    

از این رو به نظر مشی رسشد آششنایی و آمشوزش      .با وجوه مختلف دانش و فناوری در زندگی اجتماعی است

رهای فناوری اطالعات یکی از جنبه هایی است که باید در برنامه رسمی نظام آموزشی کششور  استفاده از افزا

 (1381 )منتظر، .در سطح عمومی قرار گیرد

یکی از ابزارهای فناوری اطالعات وبالگ و وبالگ نویسی می باشد با توجه به اینکه افراد می تواننشد در       

ی به اشتراک بگ ارند و هم آموزی داشته باششند در ایشن مقالشه در    وبالگ نظرات و ایده های خود را به راحت

صدد بررسی این موضوع هستیم که آیا وبالگ مشارکتی که توسط دانش آموزان در گروههای کوچک تولیشد  

 می شود می تواند بر یادگیری آنها تاثیر بگ ارد؟  

 

 بیان مساله: 1-2

عات مورد عالقه پژوهشگران علوم تربیتی بوده و هسشت  پیشرفت تحصیلی و یادگیری همواره از موضو      

یادگیری و پیشرفت فراگیران می باشد. پژوهشهای متعشددی در   چرا که مهمترین هدف هر سازمان آموزشی،

آمشوزش راهبردهشای   ( تشاثیر  1384 )ملکشی،  از جملشه  زمینه عوامل موثر بر یادگیری فراگیران صورت گرفتشه 

 قنبشری و دیگشران،  ) ،یرندگان در افزایش میزان یشادگیری و یشادداری درس هشا   شناختی و فراشناختی به یادگ

اثربخششی   (1388 )مصشرآبادی و اسشتوار،  تاثیر روش نقشه مفهومی بر یادگیری دانششجویان پرستاری ( 1389

شناسشی و   پیشرفت تحصشیلی دانشش آمشوزان در دروس زیسشت شناسشی، روان      یادگیری و نقشه مفهومی بر
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 بر میزان یادگیری "روش یادگیری بر پایه مساله"با  "روش سخنرانی"تاثیر آموزش به  (1381)بقایی، فیزیک

و تحقیقات بسیار دیگری که در این مقال نمی گنجد اما موضوعی که بسیاری از پژوهشگران حوزه تعلشیم و  

و یشادگیری   ثیر آن بشر پیششرفت تحصشیلی   أتربیت به آن پرداخته اند موضوع یادگیری مشارکتی فراگیران و تش 

تشاثیر یشادگیری مششارکتی بشر رششد مهشارت هشای        بشه مطالعشه    (1386کرامتی، .)مهارتهای اجتماعی می باشد

تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصشیلی دانشش    (1388 کرامتی، )،ریاضی اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

رکتی و آمشوزش سشنتی   اثشرات یشادگیری مششا   ( 1383) نیسشی،  ،فیزیشک  آموزان در موضوع انشرژی در درس 

تشاثیر روش تشدریس   ( 1387 و )یادیشاری، برعملکرد تحصیلی، یادگیری مطالب،انگیزه پیشرفت و خودپنداره 

را مشورد مطالعشه     عملکرد تحصیلی دانش آمشوزان  یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت های اجتماعی و

 .قرار دادند

سنتی ناکارآمد و کند هستند و قدرت کشافی بشرای انتقشال     در دنیای پر شتاب کنونی، بسیاری از روشهای     

ایی که فناوریهشای نشوین در اختیشار مشا     هراه . بنابراین الزم است که از بازاهیم جدید به فراگیران را ندارندمف

قرار می دهند در این زمینه به نحو احسن استفاده نماییم. از جمله این فناوریها، فناوری اطالعات و ارتباطات 

ست که موجب خدمات و پیشرفتهای بسیار در عرصه آموزش و یادگیری شده است ل ا مشی تشوان بشا بهشره     ا

ا و روشهایی که این فناوری ایجاد کرده است، ضمن افزایش سشرعت در یشادگیری، ششرایط    ههراگیری از باز

 (1387)نوروزی، .یادگیری را برای استعدادها و سلیقه های گوناگون فراهم آورد

کی از فناوریهای نوین که نفوذ سریع آن در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی بسیاری از افشراد  ی     

بشه   1آمارها نشان می دهد که تعداد کشاربران اینترنشت تصشویری    .می باشد "اینترنت "و موسسات شده است،

میلیشون نفشر در سشال     300میالدی بشه   1995میلیون نفر در سال  13، از اطالعات عنوان معبر مناسب گردش

سشال جهشان را کشاربران فعشال      14از جمعیت بشاالی   ٪5 میالدی 2000سال میالدی رسیده است. در  2000

 640مشیالدی بشه حشدود     2004شمار این نوع کاربران تا سشال   دو پیش بینی می ش دادند اینترنت تشکیل می

همچنشین    (1381 شامل مشی ششود.)منتظر،  سال جهان را  14جمعیت باالی  ٪14که حدود  برسدمیلیون نفر 

( در تحقیقی با عنوان کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در دبیرستانهای ششهر تهشران   1383 )حج فروش،

نشه انجشام دادن تحقیشق، ترجمشه، اسشتفاده از لوحهشای فششرده ی        میدانش آمشوزان در ز  -1 :نتیجه گرفت که

 اگر در کالسهای درس -2بوده و نوآوریهای خود جوش داشته اند.آموزشی، اینترنت و اینترانت بسیار فعال 

زمینه کاوشگری را برای دانش آموزان به نحوی فراهم کنشیم کشه آزادانشه بتواننشد بشا فعهالیتهشای انفشرادی یشا         

گروهی با بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات به بررسی و تحقیق درباره موضوعهای مورد عالقشه ی  

موضوعهای آموزشی انتخابی خود بپردازند، آنها با کمک معلم خود حتی در ساختن برنامه درسی و  مرتبط با

                                 
1 Graphic Internet 
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به و یژه در تعمیق محتوای آموزشی و یادگیری بهتر از آنچه در برنامه درسی رسمی آنها وجشود دارد نقششی   

   موثر ایفا می کنند.

روبه ظهور تکنولوژیکی را می تشوان بشه عنشوان    ( عنوان می داردکه از بسیاری جهات انقالب 2011 )کیم،    

نشه   یک انقالب اجتماعی در نظر گرفت. از چنین دیدگاهی می توان وبالگها را به عنوان ابشزاری دانسشت کشه   

بلکه یک وبالگ یا فعالیت وبالگی، ابزاری آموزششی   ،فراتر از یک ژورنال آنالین یا یک یادداشت باشند تنها

( وب را بصورت یک نگرش نشه  2005با چنین برداشتی )دوانز  .ز محور می باشدمبتنی بر آموزش دانش آمو

تکنولوژی تعریف می کند. می توان ادعای دوانز را گسترش داد و گفت ابزارهای وب مثل وبالگها یک نشوع  

ماده ششده و حفش   طشوطی    آمتفاوت از نگرش یادگیری را فراهم می آورند که آموزش را از محتوای از قبل 

مطالب به حیطه منابع آموزشی باز گسترش می دهد که یادگیرندگان می توانند به سرعت به آن دسترسی  وار

پیدا کنند، به آن متصل شوند و آنرا گسترش دهند. با چنین نگرشی هشر یادگیرنشده بشر روی یشادگیری خشود      

گاه آموزش همانطور دارای قدرت نظر و حس کنترل است. با چنین رخدادی ما به عنوان یک فرهنگ به دید

 "بشاز بشودن   "که مدتها بوسیله نظریه پردازان تکنولوژیست مطرح شده است نزدیکتر می شویم .ویژگی فنی 

( مطرح شده است تبدیل به یک ویژگی اجتماعی باز می ششود و وبشالگ   2005در وبالگها که بوسیله دوانز )

وبالگ نویسان )دانش آموزان و معلمان( رخ مشی   محیطی را فراهم می کند که در آن تعامل چند الیه ای میان

دهد از این رو وبالگ ها می توانند به عنوان یک انجمن کار و تمشرین عمشل کننشد. بعشالوه فعالیشت وبشالگ       

نویسی نمونه خاصی از روابط اقتدار نامتمرکز  بین دانش آموز و معلم فراهم می کند که هر دوی آنها بتوانند 

 یری خود را با هم تقسیم کنند.بطور راحت منابع یادگ

( در یک مطالعه موردی با عنوان آموزش مبتنی بر وبالگ نشان داد که یادگیرندگان می توانند 2011کیم )     

آنها همچنین از طریق استفاده از گزینشه هشای نظشر و توضشیح و یشا       .از وبالگها به طرق مختلف استفاده کنند

سواالت دیگران پاسخ دهند و ترکیب تفکر، تعامل و بیان شخصشی باعشث    پیوند با وبالگی دیگر توانستند به

شده است که وبالگ ها تا حد زیادی تبدیل به یک ابزار یادگیری منحصر به فرد شوند. بنابراین وبالگ یشک  

ابزار قدرتمند برای آموزش است که می تواند بطور هم زمان یادگیرندگان را در سفر درونگرایی و همچنشین  

ایده ها شاید دلیل اصشلی اسشت کشه باعشث      این نوع تفکر مستقل و امکان تقسیم م دانش راهنمایی کند.تقسی

 شده وبالگ برای یادگیری تا این حد قدرتمند باشد. 

با توجه به آنچه آمد و همچنین توجه به اینکه جامعه جوان ایرانی از وبالگ استقبال زیادی نموده است       

. و نتایج تحقیق نویسی در جهان می باشد زبان اول وبالگ 10سی جزء به طوری که زبان فار

( مبنی بر اینکه کاربردهای مناسب فناوری اطالعات برای دوره عمومی بیشتر مبتنی بر 1387،)نوروزی

کاربردهای غیر اینترنتی نظیر بازیهای رایانه ای، بهره گیری از نرم افزارهای چند رسانه ای خود آموز و شبیه 
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زهاست در حالیکه کاربردهای مناسب فناوری اطالعات برای دوره متوسطه نظری و هنرستان بیشتر مبتنی سا

و همچنین بر کاربردهای اینترنتی و به ویژه پژوهش گروهی است که می توان با ابزارهای اینترنتی انجام داد 

این مساله حقیق تالش خواهد کرد که این ت تحقیقات در زمینه وبالگ و تاثیر آن بر یادگیری در ایران، دکمبو

را مورد بررسی قرار دهد که با توجه به اینکه پژوهشها ی گ شته مناسب بودن وبالگ را برای آموزش تأیید 

می کنند آیا وبالگ مشارکتی که توسط خود دانش آموزان و با راهنمایی معلم طراحی می شود می تواند 

شد و آیا این یادگیری پایدار است یا خیر و همچنین به این دلیل که یادگیری دانش آموزان تأثیر داشته بادر

دانش آموزان زمانی که بطور مشارکتی یک وبالگ را طراحی می کنند به نوعی در حال تمرین و یادگیری  

  مهارتهای اجتماعی هستند، این فعالیت تا چه میزان مهارتهای اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار داده است؟ 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش   1-3

همانگونه که شاهد هستیم اینترنت به سرعت در حال فرا گیر شدن و اثرگ اری بر زندگی مردم است در      

این میان پدیده ی وبالگ نویسی ابزار مناسبی است تا هر کس بتواند به راحتی ایده های خودرا به دیگران 

ش، ارتباط مداوم و مستمر با دانش آموزان است، با استفاده از و از آنجا که یکی از نیازهای آموز عرضه کند

نتایج این تحقیق می توان این نوید را داد تا معلمان استفاده خالقانه ی زیادی از این فناوری اینترنتی داشته 

باشند و از کاربردهای گوناگون وبالگ در کالس درس و برنامه ریزی های درسی خود بهره بگیرند و به 

کمبود وسایل و امکانات کالس خود را جبران نمایند. همچنین نتایج این تحقیق می تواند مورد  نوعی

قرار گیرد تا با تولید محتوای درسی مبتنی بر وب عدالت آموزشی را در نقاط  درسیاستفاده برنامه ریزان 

 نیمه برخوردار و کم برخوردار آموزشی به منصه ظهور برسانند.

 

 اهداف پژوهش  1-4

انگیزش پیشرفت  ،یادگیری، یادداری ارتقاء میزان تأثیر وبالگ مشارکتی بر این تحقیق تعیین هدف کلی      

که در این راستا می باشد  متوسطهسال دوم  ایدانش آموزان در درس جغرافیو مهارتهای اجتماعی تحصیلی 

 اهداف جزئی زیر مد نظر می باشد.

  .متوسطهسال دوم  ایدرس جغرافی در دانش آموزان یادگیری ارتقاءی در وبالگ مشارکت میزان تاثیر تعیین -1

 .متوسطهسال دوم  ایدانش آموزان در درس جغرافی یادداریمیزان تاثیر وبالگ مشارکتی در  تعیین  -2

ای سال درس جغرافی در دانش آموزان انگیزش پیشرفت درسیمیزان تاثیر وبالگ مشارکتی در  تعیین -3

 .دوم متوسطه
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ای سال درس جغرافی دردانش آموزان  مهارتهای اجتماعی بهبودمیزان تاثیر وبالگ مشارکتی در  تعیین -4

 .دوم متوسطه

با توجه با اینکه پیشینه تحقیق بطور اخص موضوع و بالگ مشارکتی و تاثیر آن بر یادگیری را پوشش نمی 

و پژوهشگر نمی تواند جهت خاصی را برای  دهد و بیشتر بر تأثیر فناوی اطالعات و ارتباطات متمرکز است

طرح  ،در این پژوهش به جای تدوین فرضیه ،تاثیر وبالگ مشارکتی بر یادگیری و سایر متغیرها مشخص کند

 سوال اصولی تر است که در این راستا سؤاالت زیر مطرح است.

 

 سؤاالت تحقیق: 1-5

 تاثیر دارد؟ متوسطهسال دوم  نش آموزاندا ایدرس جغرافی یادگیری ارتقاءآیا وبالگ مشارکتی در  -1

 تاثیر دارد؟ متوسطهسال دوم دانش آموزان  ایدرس جغرافی یادداریآیا وبالگ مشارکتی در  -2

 متوسطهسال دوم دانش آموزان  ایدرس جغرافی انگیزش پیشرفت درسیآیا وبالگ مشارکتی در میزان  -3

 تاثیر دارد؟

تشاثیر   متوسشطه سشال دوم  دانش آموزان درس جغرافی  اجتماعیمهارتهای  بهبودآیا وبالگ مشارکتی در  -4 

 دارد؟

 

 ریف مفهومی  اتع  1-6

وبالگ یک صفحه وب می باشد که معموال به صورت کوتاه و خالصه تهیه می شود و : وبالگ 1-1-6    

ها. مطالب اغلب به ترتیب زمانی که منتشر شده اند مرتب می شوند. همانند صفحات مجالت و یا روزنامه 

محتوا و اهداف هر یک از وبالگها به طور گسترده ای متفاوت است. از لینک ها و نظرات درباره سایر وب 

سایت ها گرفته تا اخبار درباره شرکت ها و اشخاص، ایده های مختلف درباره مسائل روز، خاطرات روزانه، 

خبرهای سیاسی و اجتماعی و شعر و ادبیات، عکس و موزیک، نرم افزارها و برنامه های کامپیوتری، 

 (2001 ،)یورن بارگر.فرهنگی و ورزشی و حتی مسائل تخیلی

تغییر نسبتا پایداری است در توان رفتاری )رفتار بالقوه (که در نتیجه تمرین تقویت  :یادگیری 1-2-6    

 (1386 شده رخ می دهد. )کمبیل به نقل از دکتر علی اکبر سیف،

عبارت است از نیروی انجام دادن خوب کارها نسبت به استانداردهای  :انگیزش پیشرفت 1-3-6    

 (1974 ،)مک کلندعالی

: مهارت اجتماعی استعدادی است که باعث بروز رفتارهایی می شود که به مهارتهای اجتماعی 1-4-6    

ران صورت مثبت و منفی تقویت می شوند و نه رفتارهایی که مورد تنبیه واقع می شوند یا توسط دیگ
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خاموش می شوند. این مهارت ها شامل مهارت در تشخیص خصوصیات گروه، مهارت ارتباط گیری با 

ارتباطات غیر کالمی، مهارت در تشخیص  رگروه، مهارت گوش دادن، مهارت همدردی، مهارت د

احساسات خویش و مهارت کنترل خویش می باشد و عوامل تعیین کننده مهارتهای اجتماعی را می توان 

 (1375، ترجمه نظری نژاد 1985 ،)کارتلج و میلبرن .ساسا شامل دو دسته شناختی و رفتاری دانستا

 تعاریف عملیاتی 1-7

 سوالی که نمرات آن بین صفر و 10 : میانگین نمره دانش آموزان از آزمون معلم ساختهیادگیری 1-1-7    

   .می باشد 10

پس از اجرای پس آزمون  سه هفته که به مدت  ن پیگیری()آزمو: نمره پس آزمون دومیادداری 1-2-7    

 .می باشد 10و نمرات آن بین صفر و اول به اجرا در می آید 

که در  TISSنمره فرد از مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی )مثبت و منفی( : مهارتهای اجتماعی 1-3-7    

ی بخش منفی در نظر گرفته شده و گویه ها گویه برا 19گویه برای بخش مثبت و  20با توجه به اینکه تعداد 

 95و در بخش منفی از صفر تا  100نمره داده می شوند برای بخش مثبت  دامنه ای از صفر تا  5از صفر تا 

 را شامل می شود. 

نمره فرد از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس می باشد که با توجه به اینکه  انگیزه پیشرفت: 1-4-7    

 4گویه می باشد و هر یک از گویه ها دارای چهار گزینه بوده و از یک تا  29ای این پرسشنامه تعداد گویه ه

  .را شامل می شود 116تا  29نمره داده می شوند دامنه ای از 
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   فصل دوم مقدمه 2-1

ر یشادگیری  دوبشالگ مششارکتی   »تجربی مساله تحقیشق : یعنشی    هدف این فصل آشنایی با چارچوب نظری و

می باشد. بررسی مبانی نظری و تجربی اوالً : موجب مشخص تر شدن موضوع پژوهش مشی  « درس جغرافیا

باعث برقرار ی ارتباط منطقی میان اطالعات و یافته های پژوهش های قبلی، با اطالعشات و یافتشه    شود. ثانیاً:

گردد. ثالثاً: مطالعه روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گ شته، محقشق   های پژوهش حاضر می

را در انتخاب روش تحقیق و ابزار مناسب برای اندازه گیری یافتشه هشا کمشک خواهشد کشرد. رابعشًا: موجشب        

اجتناب از دوباره کاری یا انجام تحقیقات تکراری و توجه خاص محقق به ویژگی برجسته موضشوع تحقیشق   

 ( 56و  55ص، ص ،1376ی گردد. ) سرمد، بازرگان و حجازی؛ م

 

 پیشینه وادبیات تحقیق :

بررسی منابع تخصصی مربوط به موضوع پژوهش اطالعات بسیار مفید و ارزشمندی را در رابطه با      

مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش حاضر در اختیار قرار می دهد. لیکن با وجود مبانی نظری قوی و 

پژوهش های فراوانی که در زمینه فناوری اطالعات ارتباطات در یادگیری در کشورهای مختلف صورت 

بنابراین در این فصل سعی  .گرفته، این موضوع در کشور ما از پشتوانه تجربی بسیار ضعیفی برخوردار است

ع پژوهش حاضر دارد، شده است تا مبانی نظری و پژوهشی که ارتباط بیشتری با سوالها، فرضیه ها و موضو

ارائه گردد. با توجه به این موضوع تحقیق حاضر تا حدود زیادی ناشناخته و مبهم است و در منابع تخصصی 

در این فصل پیش از پرداختن به پیشینه  .و یافته های پژوهشی داخلی کمتر به آن پرداخته شده است

العات خواهیم پرداخت و در بخش دوم پژوهشی موضوع در ایران و جهان به مبانی نظری فن آوری اط

 پیشینه پژوهشی مربوط و در پایان جمع بندی کلی از مطالعات و تحقیقات انجام گرفته به عمل آمده است.

 

 فناوری اطالعات در آموزش و  پرورش 2-2

ی آن چه مسلم است، دنیای قرن بیست و یکم در واقع دنیای استیالی فنشاوری نشوین اطالعشات و دنیشا          

شتابزدگی تاریخ به لحاظ تغییرات و تکثرات شتاب آمیز علمی، اقتصادی، فرهنگشی و سیاسشی خواهشد بشود.     

سیستم های آموزشی در یک جامعه و به تبع آن آموزش و پرورش، قادر نخواهد بود هشم چشون جزیشره ای    

ی جهشانی  لی در دهکشده ی بین الملخود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعاالت گسترده

ای که قرن بیسشت  گرایی تاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژهی آموزشی هم به لحاظ تجربهبداند، زیرا جامعه

 و یکم را احاطه خواهند نمود، مطمئناً مرکز ثقل تغییرات، تحوالت و تکثرات قرن بیست و یکم خواهد بود.
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و ارتباطات، به عنوان عامل نجات و در عین حال تهدید  ی اطالعاتی و فناوری نوین اطالعاتهمیشه جامعه

کننده تلقی شده اند. اگر چه این فناوری ها به هیچ وجه بی طرف و خنثی نیستند، اما باید آنها را همان گونه 

که هستند وسائلی برای کسب اطالعات و برقراری ارتباط که با ساختارهای موجود جامعه پیوند خورده انشد  

 پ یرفت.

 

 تأثیر فناوری اطالعات بر نظام آموزشی   2-3

وظیفه عمده نظام آموزشی، تربیت و پروراندن همه جانبه ی فراگیران آن نظام برای ایفای نقش مناسب خشود  

در جامعه در جهت تعالی آن جامعه است. گرچه این تعریف را می توان از وجوه متفاوتی مورد بازبینی قشرار  

ی، پرورششی و پژوهششی و ... و کارکردهشای هشر یشک از آنهشا را در تکشوین        داد و نقش فراینشدهای آموزشش  

شخصیت فراگیر مورد بررسی قرار داد لیکن در یک نظر گاه کلی می توان حاصل کاربست و ساز و کارهای 

تعبیر نمود. سواد را در ساده ترین شکل به معنشای توانشایی    "سواد"پیش گفته در رشد متعلم را به دارا شدن 

دن و نوشتن ودر وجه گسترده تر به معنای درک و فهم در نظر می گیرند. لیکن پدیشد آمشدن تحشوالت    خوان

جدید در عرصه فناوری اطالعات و میزان تأثر جوامع از آن، بار معنایی سنگین تشری را بشر ایشن واژه وضشع     

 "تعداد شناسشایی اطالعشات  اسش  "کرده است که غالبا از آن به سواد اطالعاتی یاد می شود. بدین معنا نه تنهشا  

 در مقوله سواد اطالعاتی می گنجد. "توانمندی ارزیابی و استفاده موثر از آن  "بلکه 

از سوی دیگر بستر سازی در جهت حصول به تفکر انتقادی و به فعل در آوردن استعداد بالقوه ی      

زیرا فراگیر با دستیابی به این  فراگیر یکی از راهکارهای اصلی تربیت فراگیر در نظام های آموزشی است

مهارت خواهد توانست نظریات خود را بر اساس تعامل با محیط، دستکاری در تجارب شخصی و تجدید 

منجر به دستیابی به یادگیری موثر در  "سواد اطالعاتی  "نظر در آنها بنا نهد. چنین دیدگاهی در حیطه 

تان آگاهانه ی فراگیر با محیط پیرامون، دریافت و نهایتا بس فراگیر می گردد؛ چه در سایه ی آن امکان بده

انتقال اطالعات به وجود می آید که این امر موجب شکوفا شدن خرد ورزی و قوه ی خالقیت فراگیر شده، 

سرآغازی بر حرکت نظام آموزشی در راستای دستیابی به رسالت های اصیل تربیتی جامعه خواهد 

ی ملی، تربیت شهروند اجتماعی، موزش و پرورش می تواند در قبال توسعهبنابراین آ(1381 بود.)منتظر،

ی مدنی و ملی بین المللی، تدارک بستر الزم جهت دست یابی و ایجاد فرصت های مناسب استقرار جامعه

 آموزشی و به طور کلی ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان، خود را مسؤول و عامل بداند.

ه به فناوری اطالعات صرفاً به عنوان متغیرهای اقتصادی و اهرم های سیاسی نگشاه  بی تردید جوامعی ک       

ی وسیع احتماالت برای تغییر در آموزش از طریق فنشاوری اطالعشات را درک   نمی کنند، بهتر می توانند دامنه

کشانون  نکنند. بدین ترتیب می توان الگوهای پیش نهادی فناوری اطالعات در آموزش و پرورش را بشه عنشوا  
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ی ماهیت دانش، تکنیک های کاربردی و معیاری برای کنترل در جامعه فرض کرد. )هنسشون و  مباحث درباره

 (1373روال، ترجمه حیدری، 

 اینترنت و وبالگ   2-4

 مشی  قرار  مندان عالقه اختیار در ها وسرویس خدمات ارائه منظور به را متعددی ابزارهای و امکانات اینترنت

 با سازد می قادر را شما که است خدماتی و ها سرویس ارائه اینترنت ج اب بسیار های ویژگی از یکی. دهد

. ششوید  آگشاه  مطلب یک با رابطه در آنان نظرات نقطه از و نموده برقرار متقابل و پویا ارتباطی خود مخاطبان

 بشه  نیز خود و داده قرار راندیگ اختیار در را خود تجارب و دانش توانند می کاربران از یک هر راستا این در

 بشرای  قیمشت  ارزان ابشزاری  کنیشد  فرض(. دانش اشتراک)گردند مطرح ای شبکه جامعه یک از عضوی عنوان

، اخبشار ، عقایشد  آن از اسشتفاده  بشا  بتوانشد  کشه  باششد  قلمشی  صشاحب  یا و نویسنده هر اختیار در مطلب انتشار

 بیشان  مرسشوم  هشای  محشدودیت  بشدون ، عالقشه  مورد تموضوعا با رابطه در را خود نظرات نقطه و دیدگاهها

 شخصشی  روزنامشه  یشک  داششتن  به تمایل آیا؟  باشید می ابزاری چنین از استفاده به مند عالقه شما آیا .نماید

 چنشد  درطشی  بشریت؟ نمائید بیان، عالقه مورد موضوعات با ارتباط در را خود مطالب بتوانید آن در که دارید

 و تحشول  آن دسشتاوردهای  مهمتشرین  از یکی شک بدون که است گ اشته جدیدی ایدنی در قدم گ شته سال

 نمونشه  ( Blog ) بشالگ  یشا  و ( Weblog ) وبالگ. است اطالعات نشر نحوه با ارتباط در اساسی دگرگونی

 اسشتفاده  خواسشته  تنشوع  و وب بشودن  طرفشه  دو ویژگشی ، اینترنت ماهیت به توجه با که بوده زمنیه این در ای

. باششیم  مشی  آن چششمگیر  گسترش و رشد شاهد امروزه ما و قرارگرفته مندان عالقه توجه درکانون، گانکنند

 . است گ اشته اینترنت جهانی ادبیات عرصه در قدم که است جدیدی های واژه جمله از  " بالگ " هژوا

 

  نویسی وبالگ و وبالگ تاریخچه 2-5

 به وی آن در که ایجاد( وب مخترع) " برنرزلی  تیم " طتوس وبالگ اولین که هستند عقیده این بر برخی

 .نمود می اشاره شدند می فعال اینترنت روی بر و ایجاد زمان آن در که جدیدی های سایت

(http://info.cern.ch )  توسط وبالگ دومین "Marc Andreessen's" در  NCSA آن در نیز وی که ایجاد 

 تا 1996 های سال بین فاصله در(.  1996 اواسط تا) داد می انجام را " برنرزلی" وبالگ مشابه عملیاتی

 از. گردید ایجاد نیز دیگر جدید وبالگ چندین شود می برده نام " وب انفجار " عنوان به آن از که 1997

 و  Barger وبالگ،  Scripting مربوط اخبار Dave Winer به متعلق وبالگ به توان می اولیه های وبالگ

Cameron Barrett  ،و ها لینک از ای مجموعه شامل اغلب اولیه های وبالگ محتویات. نمود اشاره 

 ایجاد  به مند عالقه، نویسان وبالگ ادامه در. گردید می ایجاد، نویسنده عالقه با متناسب که بود توضیحاتی

 آینده در ار آن خواندن به تمایل خود که نمودند می درج را مطالبی آن در که شدند هائی وبالگ
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 که شدند خود برای خاص شخصیتی دارای ها وبالگ، ترتیب بدین(. شخصی خاطرات دفترچه نظیر)داشتند

 فرد هر شخصی خاطرات دفترچه مطالعه با شما. )بردند می ارث به خود مولف از "مستقیما را شخصیت این

 شوید. آشنا، ددار امکان که ای اندازه تا نیز وی شخصیتی متفاوت ابعاد با توانید می

 

  ها وبالگ شدن عمومی و گسترش 2-6

 مشی  دنبشال  منزل در که جانبی فعالیت یک عنوان به و افزار نرم و وب طراحان توسط اولیه های وبالگ اکثر 

 که بود هائی آوری فن های پتانسیل و توانمندی با رابطه در آنان اطالعاتی ماهیت و محتوی و ایجاد، نمودند

 ایشن  تشا  بود محدود و اندک بسیار ابتدا در ها وبالگ تعداد. شدند می مطرح دیگری از پس یکی زمان آن در

، نویسشی  وبالگ و وبالگ با دررابطه قیمت ارزان یا و رایگان سرویس چندین اندازی راه با 1999 سال در که

،  EditThisPage.com و Pitas, Livejournal ،Blogger نظیشر  هشائی  سرویس. نهاد افزایش به رو آنان تعداد

 عالقشه  و نبشود  بشاالئی  فنشی  دانش مستلزم ،فوق های سرویس از استفاده. باشند می زمینه این در هائی نمونه

 چششمگیر  رششد . )نمایند خود نظر مورد وبالگ ایجاد به اقدام سرعت به توانستند می وبالگ ایجاد به مندان

 2002 سال اواسط تا رقم این و ایجاد وبالگ زاره یک از بیش 2000 سال اواسط تا(نویسی وبالگ و وبالگ

 وبشالگ  هشای  سیستم توسط شده ایجاد های وبالگ تعداد موجود آمار اساس بر. رسید میلیون نیم از بیش به

 شصشت  از بشیش ) .گشردد  می ایجاد جدید وبالگ یک ثانیه چهل هر و رسیده چندصدهزار از بیش به نویسی

  (ماه هر در وبالگ هزار

 زیشادی  تعشداد . بود ای محاوره رسانه یک به آن تبدیل، ها وبالگ با ارتباط در مهم تحوالت همترینم از یکی

 یشا  و عالقشه  مشورد  موضشوعات  بشا  ارتبشاط  در بحشث  برای خود وبالگ از ها وبالگ نویسندگان و مولفین از

 ،متعشدد  های لینک بکارگیری با و استفاده دیگر های وبالگ در نویسندگان سایر توسط شده گفته موضوعات

 عالقشه  خواننشدگان ، ترتیت بدین. دهند می قرار  خوانندگان دراختیار را نظر مورد مباحث نمودن دنبال امکان

 نظشرات  نقطشه ، موجشود  دیدگاههای سایر از آگاهی بر عالوه و شرکت نظر مورد مباحثه در توانستند می، مند

 .نمایند خود وبالگ در نظر مورد مباحث نمودن بالدن و وبالگ ایجاد به اقدام "شخصا یا و بیان را خود

 کشه  گرفشت  نظر در "نفر چندین نفربا چندین" ارتباطات مشابه بتوان را فوق وضعیت شاید، ظاهری لحاظ از

 پیشاده ، نامشه  هشای  لیست  mailing lists یا و خبری های گشروه newsgroups  نظیر متفاوتی اشکال به تاکنون

 روی بشر  ششده  ارائشه  نطرات اینکه به توجه با ؛دارد وجود اساسی تفاوت یک ابطهر این در. است شده سازی

 بشا  را خشود  پاسشخ  آنشان  و نبوده ضروری افراد سایر به پاسخ، گردد می ارسال وبالگ مولف به متعلق فصای

 هشا  وبشالگ  گسشترش  و رششد  با همزمان که تحوالتی از دیگر یکی. کرد خواهند مشاهده، وبالگ به مراجعه

 نشام ه بش  ای پدیشده   ایجشاد  باعشث  کشه  بشود  نویسشان  وبشالگ  سشایر  توسشط  ها وبالگ مطالعه، گردید ققمح
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blogrolling  را آنشان ،  - بالگشر  - وبالگ مولف که را هائی سایت لیست که وبالگ یک از بخشی. )گردید 

 در "معمشوال  بخشش  ایشن . نماید می مشخص را زند می سر آنان به "اصطالحا و مطالعه همیشه و منظم بطور

 جالشب  خصایص از یکی(. گیرد می قرار مجزا صفحه یک در ویا بالگر صفحه چپ یا و راست سمت بخش

 .باشد می نویسان وبالگ بین( ای شبکه) ارتباطی جامعه یک ایجاد، ها لینک این

  نویسی وبالگ و وبالگ اخیر وضعیت 2-7

 وبشالگ  تعشداد  بشر  روز هشر  و داده ادامشه  را خشود  گسترش و توسعه روند همچنان نویسی وبالگ و وبالگ 

 نشرم  کنندگان پیاده) .دهند می تشکیل جامعه متفاوت اقشار را نویسان وبالگ جامعه .گردد می افزوده نویسان

، اطالعشاتی  معمشاران ، ارتباطشات  و اطالعشات  هشای  آوری فشن  کارشناسشان  و متخصصین، وب طراحان، افزار

 با... (.  و سیاستمداران، اطالعات آوری فن محققین و مشاوران، موزشیآ متخصصین، وکالء، نگاران روزنامه

 بشه  اقدام  2002 سال پائیز در MIT دانشگاه، نگاران روزنامه برای نویسی وبالگ مهم بسیار جایگاه به توجه

  .است نموده دانشجویان  برای خاص واحد یک ارائه

  ؟ چیست وبالگ 2-8

 وبالگ. است آن به کاربران عموم دستیابی قابلیت با و( شخصی وزنامهر یک مشابه) وب صفحه یک، وبالگ

. باششد  مشی  آن مولفشان  یا و مولف شخصیت نشاندهنده بالگ محتوی و بهنگام خاص نظم یک اساس بر، ها

 بشالگ  خوانندگان حالت این در. گیرد می شکل زمانی ساختار یک اساس بر مطلب نشر یا و استقرار اولویت

 می مطالعه را آن تمایل صورت در و مشاهده را شده منتشر مطالب یا و مطلب جدیدترین ابتدا در همواره ها

 . نمایند

 یک که صورتی در "مثال. نمایند می دنبال را آن نوعی به و بوده خاص فکری خط یک دارای ها وبالگ اکثر

 یشا  و  سشمینارها ، ها یرنمایشگاهنظ متفاوتی منابع از مطلب آوری جمع با، باشد آوری فن به مند عالقه بالگر

. دهشد  قشرار  خشود  مخاطبشان  اختیشار  در و ثبشت  خشود  بالگ در نظر مورد فرمت با را آنان، دیگر های سایت

، نماید می دنبال نوعی به را آن علمی مسائل و بوده خاص بیماری یک به مند عالقه بالگر یک که درصورتی

 منتششر  خود بالگ روی بر را نظر مورد بیماری با رابطه در شده منتشر جدید موضوعات و مقاالت تواند می

 مقاالت یافتن و جستجو با تواند می، باشد می اقتصادی مسائل به مند عالقه, بالگر یک که صورتی در. نماید

  .نماید منتشر خود بالگ روی بر را آنان، اقتصاد با رابطه در جدید

 یشک  از خاصشی  شکل  ها روزنامه بریده یا و عکس آلبوم یک منزله به خود بالگ از نویسان وبالگ از برخی

  یشا  و نمایشد  پیشدا  خصشوص  ایشن  در را مناسشب  لینک یک بالگر که زمانی. نمایند می استفاده online حافظه

 یشک  بالگ .دهد می قرار خود بالگ روی بر را آنان، بسپارد بخاطر را آنان دارد قصد که را خاصی اطالعاتی

 هشر  در و وب مرورگشر  یک از استفاده با توانند می مندان عالقه که فراهم را جستجو قابل الکترونیکی محیط
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 بشه  هشا  بشالگ  تمشامی  در کشه  هشائی  ویژگی از یکی. باشند داشته دستیابی آنان محتویات به جهان از ای نقطه

 خشاص  زمشانی  نظشم  یشک  اسشاس  بر بالگ روی بر اطالعات استقرار و انتشار ماهیت، شود می رعایت نوعی

 در توانشد  مشی  آن مولشف   کشه  باشد می online روزنامه یا و مجله یک مشابه وبالگ(. اطالعاتی تقویم)است

 بشالگ  از زیشادی  تعداد. نماید منتشر و درج را اطالعاتی آن در، دلخواه زمان در متفاوت موضوعات با ارتباط

 مولشف  کشه  باششند  می هائی سایت ویا ها بالگ سایر به ها لینک از ارزشمند و جالب ای مجموعه دارای ها

 .نماید می ارزیابی مفید و مثبت را آنان  بالگ

 

  ها وبالگ های ویژگی از برخی  2-8

 رایگشان  ابزارهشای  از اسشتفاده  با. است خودمانی یا و غیررسمی، شخصی "عموما ها بالگ شیوه و سبک     

 از هشا  وبشالگ . نمشود  وبالگ روی بر اطالعات نشر و ایجاد به اقدام سادگی به توان می وب روی بر موجود

 را خشود  خشاص  مخاطبان توانند می یک هر و بوده متعددی های گونه دارای اهداف و محتوی، کیفیت لحاظ

  .روزنامه تیراژ نظیر باشند دارا

 ،وبشالگ  ایجشاد  و نششر  ساده ابزارهای ارائه با همزمان و سرعت به و مطرح 90 دهه اواسط در ها وبالگ    

 ایجشاد  متعشددی  هشای  وبشالگ  راسشتا  ایشن  در. گرفتند قرار استقبال مورد و یافتهرشد   Blogger.com نظیر

 تجشارب  و ها فعالیت کننده منعکس که بوده online خاطرات دفترچه شامل که هائی بالگ از) است گردیده

 سایر به لینک و اندک توضیحاتی شامل "صرفا که کوچک یا و خصوصی هائی بالگ تا بوده نویسنده روزانه

 کشه  دارد وجشود  نیشز  هشائی  وبشالگ  رابطشه  این در .باشند می متن بر مبتنی ها وبالگ اکثر (.است موضوعات

 مشی  اسشتفاده  نیشز  ویشدئوئی  هشای  کلیپ و تصاویر، صوت نظیر اطالعاتی اقالم سایر از متن استفاده بر عالوه

 . ( Audioblog)صوتی بالگ  (Videoblogs)یویدئو بالگ (Photoblog) تصویری بالگ)نمایند

 وبشالگ  سشایر  به ها وبالگ مولفین. نماید می اشاره اطالعات سایر به نوعیه ب وبالگ یک در موجودیت هر

 و مناسشب  اسشتفاده  امکشان  تا  نموده  بندی تقسیم متفاوتی موضوعات اساس بر را آنان ای بگونه و لینک ها

 وبشالگ  یشک  خوانندگان. گیرد قرار کاربران اختیار در مربوطه عاتموضو به باتوجه ها وبالگ سایر از سریع

 نوششته  و مطالشب  ابتشدا  در. نماینشد  شروع را خود مطالعه دارند تمایل که وبالگ در ای نقطه هر از توانند می

 سشایر  بشه  لینشک  یا و جستجو امکان از استفاده با یا و نمایند مشاهده را بالگ روی بر شده منتشر جدید های

 آن توانشد  مشی  خوانندگان، بالگ یک مطالعه زمان در. نمایند مطالعه را شده منتشر قدیمی اطالعات، ها گبال

 و موضشوعی (، مطلشب  انتشار تاریخ و زمان اساس بر مطالعه)زمانی .نمایند مطالعه متفاوتی های اولویت با را

 از لیسشتی  ششامل  کشه  بوده Blogroll یک شامل اغلب ها وبالگ. خاصی های واژه کلید اساس بر جستجو یا

 هشا  وبشالگ  از زیشادی  تعداد.  نماید می پیشنهاد را آنان وبالگ مولف که است هائی وبالگ سایر به ها لینک
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 ششده  منتشر موضوع با رابطه در را خود نظرات نقطه که نمایند می فراهم خود خوانندگان برای را امکان این

 .نمایند اعالم سایت روی بر

 صشفحه  یشک  دارای "معموال  ها سایت وب. باشد می آنان سادگی ،ها بالگ با رابطه در جالب نکات از یکی

 سشایت . باشند می تکمیلی اطالعات مشاهده برای صفحات سایر به ها لینک از ای مجموعه همراه به اصلی

Srco وندش می سازماندهی اصلی صفحه یک تحت اطالعاتی صفحه  ها ده و است شده ایجاد سبک این به .

 .  باشند می ساختاری چنین دارای  ها سایت وب اکثر

 ساختار وبالگ 2-9

 دارای اسشت  ممکن وبالگ یک. است Entry از ای مجموعه بر مشتمل ای صفحه شامل وبالگ یک 2-1-9

 توجه و بوده خاص جایگاهی دارای بالگ یک اصلی صفحه ولی، باشد نیز قدیمی شده منتشر مطالب آرشیو

 . نماید می جلب خود به را انمخاطب تمامی

 . بود خواهد عموم اختیار در آن مطالعه و مشاهده امکان و داشته عمومی حالت والًممع وبالگ یک 2-2-9

  .باشد می مولف چندین یا و یک به متعلق معموالً بالگ در موجود ی ها موجودیت

 صشورتی  در مشثالً . نماینشد  می یتتبع هوشمندانه تفکری از بالگ یک در شده منتشر های موجودیت 2-3-9

 معرفشی  خشود  وبشالگ  در را آن تمایشل  صورت در تواند می، نماید پیدا را مناسبی لینک بالگ یک مولف که

  .نماید

 هشای  موجودیشت  افشزودن  امکشان  و بوده ساده عموما ها وبالگ لفینوم توسط شده استفاده ابزارهای 2-4-9

 .داشت خواهد وجود دلخواه زمان در متفاوت

 مطالشب  تشرین  جدیشد  از) .ششود  مشی  سازماندهی خاصی زمانی نظم و اولویت اساس بر وبالگ یک 2-5-9

  (شده منتشر مطالب ترین قدیمی سمت به شده منتشر

، فرهنگشی ، اجتمشاعی ، حقوقی، سیاسی:  نظیر گوناگون یها زمینه در می توانند متعدد های وبالگ  2-6-9 

 . اشندشته بدا وجود موارد سایر و علمی

 ششغلی  موقعیشت  بشا  جامعه متفاوت اقشار و نبوده جامعه از خاص قشر یک به متعلق ،وبالگ ایجاد 2-10-9

، دانششگاه  اسشاتید  ،دانششجویان ، کششورها  برخشی  جمهشور  رئشیس ). نماینشد  می وبالگ ایجاد به اقدام متفاوت

   نگاران( روزنامه، هنرمندان

 نشرم  کننشدگان  تولیشد  از یکشی ؟ اند شده متدوال اندازه این تا اه وبالگ چرا که گردد مطرح سوال این شاید 

 آنشان  که گردد برمی مطلب این به موضوع این علت کنم می فکر من " که گوید می رابطه این در بالگر افزار

 عقایشد  بیشان  امکان یا و شود نمی داده آنان به گفتن برای فرصتی شاید که دنیائی در. دارند گفتن برای چیزی
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 رابطشه  ایشن  در گزینه بهترین وبالگ شاید. بگویند بایست می که دانند می ولی ندارند را خود نظرات طهنق و

 ".باشد

. باششند  مشی  روز یک طی در خواننده هزار صدها دارای  ها وبالگ از برخی و متدوال سرعته ب ها وبالگ 

. آورنشد  مشی  بدسشت  هشا  وبالگ طریق از روزنامه مطالعه از قبل را خود نظر مورد اخبار متعددی گان خوانند

 آخشرین  نمشودن  دنبشال  و جدیشد  کتب چاپ به مربوط اخبار آخرین از وبالگ یک به مراجعه با توان می مثالً

 دارای صشرفاً  هشا  وبشالگ  برخی. گردید آگاه علوم متفاوت های زمینه در شده ایجاد اکتشافات و ها پیشرفت

 نظیشر   هشا  وبشالگ  از برخشی  عملکرد. شوند می اداره وهیگر صورت به دیگر برخی و باشند می مولف یک

 دارای هشم  بایسشت  مشی  خشوب  بالگشر  یک. نمایند می هدایت ها وبالگ سایر به را خوانندگان و بوده پرتال

  .دباش ویرایش زمینه در خاصی های مهارت هم و نوشتن زمینه در مهارت

 قشرار  منشدان  عالقشه  اختیار در متفاوتی های زمینه در را ها مهارت و اطالعات از ای مجموعه اغلب بالگرها 

 /http://www.futurepundit.com) متفاوت علوم)، /http://www.cronaca.com)شناسی باستان) دهند می

 کشارآئی  دارای ،هشا  روزنامشه  و مجشالت  از هشا  وبالگ /http://www.2blowhards.com) معاصر ادبیات)،  

 مشی  گشان  خوانند که بوده "راتظن " نام با بخش یک دارای ها بالگ از یزیاد تعداد و بوده بیشتری بمراتب

 بشا . نماینشد  بیشان  رابطشه  این دررا  خود نظر و مطالعه را خوانندگان سایر توسط شده ارائه نظرات نقطه توانند

 نچندی گ شت از پس تواند می خود دیدگاه و نظر ارائه بر عالوه وبالگ یک نویسنده، فوق ویژگی به توجه

 ارائشه  را مطلشب  یشک  با ارتباط در مجدد بررسی و نقد لزوم صورت در و باشد داشته را آن بازخورد، ساعت

 بشه  را آن بر تمرکز و موضوع یک ارائه برای قدرتمند و خودجوش، غیرمتمرکز محلی،   blogosphere.نماید

 را  خواننده ها میلیون نظرات نقطه ارائه برای منطقی و عقالنی ساختار یک  ها وبالگ .نماید می ارائه خوبی

 تشوان  می نویسان وبالگ اهداف جمله از. نماید می دنبال را مالی اهداف بندرت وبالگ یک.نمایند می فراهم

 هشم  ششاید ) نمشود  اشاره، سرگرمی و ها توانمندی معرفی، دیگران  با ارتباط برقراری منظور به آنان تمایل به

  مورد( سه از ترکیبی

. دارنشد  مشی  بشر  میشان  از را دیگشر  ای رسانه منابع با ارتباط در موجود های محدودیت و ها تبعیض، ها بالگ

 دارای، پراکنی سخن ایستگاههای و ها روزنامه که هستند اعتقاد این بر ها روزنامه خوانندگان از زیادی تعداد

 نمشی  صشدق   هشا  وبشالگ  با هرابط در موضوع این .باشند نمی مدنی هایی آزاد برای مناسبی و بهینه شرایط

 اقشدام  ،فرهنگشی  و تماعیجا، سیاسی متفاوت مسائل با ارتباط در و متفاوتی های عرصه در  ها وبالگ. نماید

 صشورت  در و شده منتشر مطالب مطالعه به قادر آزادنه کامالً رویکردی با مخاطبان و نموده اطالعات نشر به

 ایشن  و نبشوده  وبشالگ  بهترین منزله به ها وبالگ متداولترین.باشند می آن با ارتباط در خود دیدگاه بیان تمایل

 .است نسبی کامالً موضوع
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. نمشود  اسشتفاده  رایگشان  وبشالگ  یشک  ایجشاد  منظشور  بشه  توان می متعددی مراکز توسط شده ارائه امکانات از

(http://www.blogger.com )  1999 سشال  در گوبال ایجاد منظور به  سیستمایتک و جامع افزار نرم اولین 

 .است شده ایجاد جدید بالگ ها میلیون تاکنون زمان آن از و ارائه

  ها وبالگ ربردکا 2-10

 گردد. می اشاره آنان از برخی به که باشند می متعددی دستاوردهای و مزایا دارای ها وبالگ

 و  بشوده  رفتپیشش  حشال  در سشرعت  بشه  جهشان  سشطح  در اطالعات نشر و تولید میزان(: داده)مطلب انتخاب

 از انشدکی  بخشش  مطالعه امکان حتی، وضعیتی چنین در است بدیهی. نماید می طی را تصاعدی کامالً روندی

 یشافتن  و اطالعات فیلترینگ منظور به هائی مکانیزم و ها روش از استفاده مستلزم ما و نداشته وجود نیز آنان

 وبشالگ . باشیم می زمان محدود و ارزشمند بعمن دادن دست از بدون خاص رابطه یک در نظر مورد اطالعات

 بشا . نماینشد  فشراهم  را اطالعشات  ارائه برای مناسب بستری توانند می خاص موضوع یک روی بر تمرکز با ها

 و تهیشه  ششما  بشا  مششترک  عالیق با فردی توسط که وبالگ یک روی بر شده منتشر مطالب خواندن و مطالعه

 بنشدی  جمشع  و ترکیب با. گردد می فراهم معقول زمانی در نظر مورد مطالب یافتن احتمال، است شده منشتر

 از ای مجموعشه  بشه  تشوان  مشی ، انتخابی وبالگ چندین از خاص موضوع یک با ارتباط در شده منتشر مطالب

 بشه  مربشوط  موضشوعات  سشایر  از ای خالصشه  هشا  وبالگ اینکه به توجه با. یافت دست عالقه مورد اطالعات

 خشود  مخاطشب  بشه  را موضوع یک با ارتباط در مناسب اطالعاتی دید یک آنان، نمایند می ئهارا نیز را دیگران

 امکشان  خواننشده  بشه  گیشرد  مشی  قرار توجه مورد وبالگ چندین در که موضوعاتی و مطالب. نمایند می منتقل

 یشب ترت بشدین . داد خواهشد  خشاص  موضشوع  یک با ارتباط در را نویس وبالگ چندین نظرات نقطه از آگاهی

 triangulation فشوق  فرآینشد  بشه . نمایشد  پیشدا  را آن به نسبت مناسبی دید، مطلب تمام مطالعه از قبل خواننده

 .شود می گفته

   شخصی تجارب و دانش مدیریت 2-11

 زمشانی  مقشاطع  در کشه  بوده آن نویسان وبالگ های اندیشه و افکار از بایگانی یک منزله به وبالگ محتویات 

 اسشاس  بشر  و جسشتجو  مراکشز  از استفاده با توان می خاص اطالعاتی به نیاز درصورت و شده نوشته متفاوتی

 توسشط  کشه  خاص موضوع یک با مرتبط متعدد ی ها لینک وجود. نمود مراجعه آنان به خاص واژه کلید یک

 را خشاص  موضوع یک با رابطه در موجود وضعیت نمودن دنبال امکان، گردد می مشخص وبالگ یک مولف

 .دهد می قرار مندان عالقه رااختی در

 بشرای  ای محاوره رسانه یا و محیط به ها وبالگ، گردید اشاره  قبل بخش در که همانگونه:  سویه دو ارتباط

 و یکطشرف  از خواننشدگان  و نویسشان  وبالگ بین اطالعاتی تعامل امکان و تبدیل تخصصی و عمومی مباحث
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 نحشو  بشه  وب بشودن  دوطرفشه  ماهیت از فوق ویژگی. گردد می همفرا دیگر طرف از خوانندگان با خوانندگان

 .گیرد می بکار خود اهداف جهت در را آن و استفاده احسن

 مشی  ایجشاد  ای شبکه جامعه در را مناسبی  های پتانسیل و ها فرصت نویسی وبالگ پدیده:  ای شبکه جامعه

 در آنشان  ترتیب بدین. شد خواهند شناخته خود خوانندگان توسط زمان مرور به ها وبالگ نویسندگان. نماید

 هشر  ای ششبکه  جامعشه  در. کردنشد  نمی را آن تصور هرگز شاید که گرفت خواهند قرار هائی فرصت معرض

 دسشتاوردهای  از توانشد  مشی  نیز خود و باشد داشته اطالعات ارائه و تولید در سهمی دارای تواند می شخص

 در توانشد  مشی  کامپیوتر یک که بوده نظیر به نظیر های شبکه نظیر فوق شبکه. نماید استفاده دیگران اطالعاتی

 روی بشر  نظشر  مشورد  منشابع  تواند می هم و نماید استفاده کامپیوترها سایر روی بر موجود منابع از لحظه یک

 ایسشتگاههائی  دارای ای ششبکه  جامعشه . دهشد  قشرار  کامپیوترهشا  سایر اختیار در استفاده جهت را خود سیستم

 عهشده  بشر  را دیگشران  اطالعات از استفاده و اطالعات ارائه و تولید در سهمی یک هر آن در که است (انسان)

 .داشت خواهند

 جامعشه  یشک  در اطالعشات  آزادنشه  چشرخش  خصشوص  در مثبشت  تاثیری دارای ها وبالگ: اطالعات روتینگ

 و نداششته  تعلشق  یکسان مانساز یا و جامعه یک به اغلب وبالگ یک نویسنده و خواننده. باشند می اطالعاتی

 در هشا  اندیششه  و افکشار  تقابشل  شاهد ما ترتیب بدین. داشت نخواهد وجود خاصی مرز آنان بین ارتباط برای

 در روابطشی  چنشین  ایجاد. نماید می ایجاد را اطالعاتی جامعه یک زمنیه که بوده جهانی و گسترده مقیاس یک

 .است ممکن غیر گاهاً و مشکل امری وبالگ از خارج دنیای

 

   وبالگ و آوری فن 2-12

 علشت  .باششد  می تحول و تغییر حال در سرعت به  ها وبالگ خصوص در الزم های مهارت و ها آوری فن

  .نمود جستجو زیر عوامل در توان می را سرعت همه این

 در صشرفاً  کشه  امکانشاتی  یشا  و انحصشاری  و خشاص  افزار نرم یک به وبالگ یک عملیات :انحصار وجود عدم

 دارای خشود  وبشالگ  عملکشرد  حشوزه  در نویسشان  وبشالگ . باشد نمی وابسته است خاص سازمان یک اختیار

 یشا  و داده تغییشر  را آن محتویشات  یشا  و ظشاهری  شکل توانند می زمان هر در و باشند می مناسبی عمل آزادی

 بشرای  الزم بسشتر  هشا  وبشالگ . نمایند اضافه آن به خاص مقام یک اجازه کسب بدون را جدیدی های ویژگی

 ششکوفائی  بشه  قشادر  خشاکی  کشره  ایشن  سشاکنین  از یک هر و نموده ارائه ها زمنیه تمامی در را انسان خالقیت

 .بود خواهند اطالعاتی متفاوت محصوالت آفرینش و خود خالقیت

 بشه  لتمایش  کننشد  مشی  زنشدگی  اطالعاتی مدرن جامعه یک در که افرادی تمامی: کاربران گسترده تنوع و تعداد

 ارزیشابی ، شده منتشر موارد به نسبت سریع بازخورد دریافت، دیگران تجارب از استفاده، خود تجارب انتشار
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 هشا  وبشالگ  (دیشروز  از بهتر امروزمان و امروز از بهتر فردایمان). دارند را خود تجارب و دانش بهبود و نتایج

 ششاهد  وبشالگ  در جدیشد  موضشوع  یشا  و یدها یک طرح از پس و نموده ایجاد را قدرتمند ارتباطی شبکه یک

، صشحیح  و ارزشمند مطلب یک ارائه درصورت تریتب بدین. بود خواهیم ارتباطی شبکه در آن سریع حرکت

 ششده  منتششر  مطلب که صورتی در و شده فراهم دیگران برای ممکن زمان سریعترین در آن از استفاده امکان

 را خشود  اششتباه  تواند می، آنان بررسی و نظر مورد ازخوردهایب سریع دریافت با آن نویسنده، باشد نادرست

 .نماید تصحیح وقت اسرع در

 در. باششند  مشی  افشزار  نشرم  کننشدگان  پیشاده  خود نویسان وبالگ از زیادی تعداد: نویسان وبالگ شغلی رتباطا

 مطلوب یفیتیک با محصول یک جدید های ویژگی تشریح به قادر نویس وبالگ عنوان به آنان مواردی چینین

  .بود خواهند متعدد آورهای فن از استفاده با و تر

  

 تعداد وبالگها 2-13

Blogcount.com   ،سراسشر  در هشا  وبالگ با رابطه در دقیقی و مناسب اطالعات که است مراکزی جمله از 

 تعشداد  ، 2003 سشال  ژوئن در.  نماید می ارائه خصوص این در را متعددی گزارشات و آوری جمع را جهان

 پنجشاه  معشادل  را وبشالگ  هر ظرفیت که صورتی در. است شده برآورد میلیون 2/  9 تا 2/  4  بین ها وبالگ

 .داشت خواهد را گیگابایت 81 معادل ظرفیتی  blogosphere،  بگیریم نظر در بایت کیلو

  ؟ هستند افرادی چه به متعلق ها وبالگ 2-14

 بشالگ  دارای اینترنت کاربران درصد دو تقریباً،  Jupiterتحقیقاتی موسسه توسط شده انجام بررسی اساس بر

 اینترنشت  بشه  Dial-up صشورت  بشه  باششند  مشی  وبشالگ  دارای کشه  افرادی اتفاق به قریب اکثریت. باشند می

 هفتشاد  .باشند می! سال در دالر هزار شصت از تر پائین درآمدی دارای آنان از نیمی از بیش و نموده دستیابی

. نماینشد  مشی  اسشتفاده  اینترنشت  از کشه  اسشت  سشال  پشنج  از بشیش  کشه  اسشت  افرادی به متعلق ها الگب درصد

 المللشی  بشین  موسسشه  توسشط  کشه  هشائی  وبشالگ  درصشد  پنجشاه  از (. بیش Blogging by the numberمنبع)

 نوششته  انگلیسی زبان به آنان که است واقعیت این نشان دهنده است شده پیمایش، انسانی علوم و تکنولوژی

 ،فرانسشوی ، فارسشی ، لهسشتانی ، پرتقالی:  ترتیب به اند شده نوشته آنان با ها وبالگ که برتری زبان ده و شده

 .باشند می ایسلندی و هلندی، ایتالیائی، آلمانی، اسپانیائی

 

  ؟ نمایند می مطالعه را ها وبالگ کسانی چه 2-15

 اینترنشت  کشاربران  از درصشد  چهشار  صشرفاً  که است نموده اعالم خود بررسی در Jupiter تحقیقاتی موسسه

 شصشت ) ششوند  مشی  خوانشده  مردان توسط عموماً ها وبالگ. نمایند می ها وبالگ خواندن و مطالعه به اقدام
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 دالر هشزار  شصشت  از بیش آنان درآمد مجموع که اینترنت خانگی کاربران(. زنان درصد چهل و مردان درصد

 چهشار  و پنجشاه  از بیش. دهند می تشکیل را ها وبالگ گان خوانند از درصد یک و شصت، باشد می سال در

 اسشتفاده  اینترنشت  بشه  دستیابی برای Broadband گزینه از درصد شش و چهل و Dial-up اینترنت از درصد

 مشی  اسشتفاده  اینترنشت  از کشه  است سال پنج از بیش ها وبالگ گان خوانند از درصد سه و هفتاد.  نمایند می

 ( Blogging by the Numbers منبع) .نمایند

 

 ها وبالگ با رابطه در جالب نکاتی

 .باشد می "blog" واژه دارای whois ریجستری در شده ثبت Domain هزار ده از بیش

 ششده  ارائشه  غیررسشمی  مطالعشه  اساس بر. )گردند می بهنگام مرتبه یک روز سه هر در متوسط بطور ها بالگ

 2003 سشال  مشی  مشاه  در،  Nielsen/NetRatingsتحقیقشاتی  موسسشه  ررسشی ب اساس بر ( BlogCount توسط

LiveJournal اختصشاص  خشود  بشه  اینترنشت  روی بر متداول های سایت بین در را رتبه پنجاهمین و شصت 

 کننده( بازدید  184000 روز ده هر. )بود داده

 وتربیت تعلیم در آن کاربرد و وبالگ 2-16

 از و ششود  مشی  نوششته  ای محشاوره  زبان به و کرد اداره آنرا توان می نفر یک با تنهایی به:  وبالگ مشخصات

 اطالعشات  کشردن  روز بشه  قابشل  مکرراً شود می دار نشان تایپ ساعت حتی و روز ترتیب به صفحات آنجاکه

 لینکهشای  آدرس وبالگهشا  کنار در معموالً کند می ایجاد نیز را دیگر سایتهای با لینک قراری بر امکان و است

 .شود می آورده مفید

 در دارد نیشاز  سشاخت  جهشت  را خاصی فنی مهارتهای وب صفحات:  وب صفحات با وبالگ مقایسه        

 خشدمات  کننشده  ارائشه  سرویسشهای  بیششتر  همچنشین . است کاربرد و استفاده قابل سهولت به وبالگ که حالی

 کنشیم  معرفی راwww.persianblog.com یتسا ،ایرانیان برای توانیم می جمله آن از باشد می رایگان وبالگ

 کلیک و تایپ با همزمان دیگر طرف از. دهد می قرار اختیار در راحتی به را فارسی وبالگ ساخت امکان که

 در کشه  اسشت  دسترسشی  قابل و گرفته قرار سایت روی بالفاصله وبالگ نوشته و اطالعات، ارسال زبانه روی

 روز بشه  را موجشود  اطشالع  اینترنشت  نقطه هر از تواند می وبالگ کننده دایجا شخص و کاربر طبیعتاً میان این

 نظشرات  حتشی  و اسشتفاده  وبشالگ  بشه  کننشده  مراجعه افراد نظر از می توان وب پایین در قسمتی ایجاد با. کند

 .کرد اصالح را موجود

 ششده  پاالیش اطالعات نندتوا می وبالگها هستیم مواجه زیادی بسیار اطالعات با که آنجا از: وبالگ قابلیتهای

 بشه  آسشان  دسترسشی  امکشان  کنشد  می ایجاد را مفیدی لینک وب وقتی. دهند قرار اختیار در را شده گزینش و

 کشردن  پیشدا  بشرای  افشراد  جسشتجو  بشا  همزمان نیز و. دهد می قرار گان خواننده اختیار در نیز را باالتر متنهای
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 و شود می پاالیش مجدداً نیز، منتشر گزارشهای و شود می زیاد نیز آنها ای رسانه سواد رشد طبیعتاً اطالعات

 مشی  پیشدا  دست اطالعات با رابطه در خاصی ارزیابی به متفاوت دیدگاههای معرض در گرفتن قرار ضمن نیز

 .کرد توان می استفاده نیز وبالگ گان خواننده حمایتی دیدگاه یا انتقادها از و کند

 وبالگ انواع 2-17

 هستند. خاص موضوعی باره در کوتاه خبری قطعات   Basic:ساسیا وبالگهای 

موجب تولید وبالگهشای گروهشی    وبالگ تولید در مختلف نویسندگان مشارکت  Groop :گروهی وبالگهای

 می شوند.

 یکشدیگر  تجربه در مشارکت و مسائل برای ریزی برنامه: Family and Friends خانوادگی و دوستانه وبالگ

 ت.مورد نظر اس

 .کنند می کار مشترک پروژه روی که همکارانی : Collaborative مشارکتی وبالگ

 هستند. ویدئو یا صدا، عکس بر متمرکز : Photo – audio or video وبالگ

 مطرح است. محلی وقایع و خبرها در مشارکت : Community انجمن وبالگ

 .شود یم طراحی مشتری جلب برای که وبالگی Business تجاری وبالگ

 کاربرد دارد. گروهعلمی در اطالعات ارائه برای Knowledge عملی وبالگ

 اموزشی دربرنامه وبالگ برد کار یای مزا

 .شود می فراگیران در انگیزه حف  و ایجاد کارموجب این در ج ابیت

 سشر  سشورد پ یک وبا( کالسی روزنامه) نام به مشترک وبالگ یک با چون موزانآ دانش ؛فراگیران سازی فعال

 مشورد  در خفشاش  درس آمشوزش  مشورد  در مشثال . اسشت  بخشش  یشک  در تحقیق مسئول کدام هر دارند کار و

 چگشونگی  ،خفاش زندگی، خفاش انواع مورد در) گرفت صورت تحقیق خفاش مورد در مختلفی موضوعات

 توسشط  ششخص  هشر  مطالشب  و اسشت  گروهی کار چون(...و پناهگاه کردن درست، مختلف فصول گ راندن

 عقشب  گشروه  اعضشای  سشایر  از تشا  کنند عمل تر فعال زمینه این در مجبورند ها بچه شود می خوانده دیگری

 قضشاوت  خشود  ها بچه بلکه گیرد نمی صورت ها بچه بین مربی طریق از ای مقایسه حقیقت در یعنی .نمانند

 .هستند اعضا دیگر و خود اشکاالت کننده تصحیح و کننده

 حیطه در بلکه میدهد قرار آموزش مورد شناختی حیطه در را کودک تنها نه: ختلفم های حیطه در گیری یاد

 دانشش  نگرشهای بر تواند می برنامه واین است موثر دیداری زمینه ودر حرکتی -حسی رشد مانند دیگر های

 .گ ارد جای به تاثیراتی نیز موزانآ

 .وبالگ رد گروهی روزنامه تکمیل برای همکاری وحس مسئولیت احساس ایجاد

 .جستجو و تحقیق، مشاهده، مطالب تایپ در مهارت و حس چند از استفاده
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 پیشینه پژوهش :  2-18

در این قسمت به نتایج تحقیقاتی اشاره می شود که در ایشران و سشایر کششورهای جهشان در زمینشه فنشاوری       

  .یادگیری پرداخته اند –اطالعات به ویژه وبالگ در فرایند یاددهی 

 تحقیقات انجام شده در ایران   2-1-18

( در پژوهشی با عنوان تأثیر یادگیری مبتنی بر وب )وبالگ( با رویکرد حل مساله بشر  1388، و دیگران نامور)

رشد تفکر منطقی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه آزاد به بررسی تشأثیر یشادگیری مبتنشی بشر وب بشر      

نفشره از دانششجویان دختشر رششته زبشان       30تحقیق آنها یک نمونشه   نمونه .تفکر منطقی دانشجویان پرداختند

نفره ی آزمایش و کنترل تقسیم شدند و به گروه آزمشایش راهنماییهشای الزم    15انگلیسی بود که به دو گروه 

در زمینه استفاده از وب داده شد نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنشی داری  

الزم به ذکر اسشت کشه    .ر سطح تفکر در سه مقوله درک و فهم، تأمل و تفکر و تفکر انتقادی وجود دارداز نظ

درصد نشان داد که یشادگیری مبتنشی    05/0گروههای مستقل در سطح  Tنتایج این تحقیق با استفاده از آزمون 

می کنند که بایشد از اینترنشت    بر وب بر رشد تفکر منطقی دانشجویان تأثیر دارد آنها در پژوهش خود پیشنهاد

نهایت بهره را در زمینه یادگیری و تفکر بر چرا که این فناوری محشدودیت هشای زمشانی و مکشانی را از بشین      

برده و امکان فراگیری را برای همه و در همه سنین در هر مکانی فراهم می آورد همچین امکان ارتباط معلشم  

بنابراین بهتشر اسشت کشه جهشت راهنمشایی دانششجویان و ارائشه        و متعلم دیگر به کالس درس محدود نیست 

اطالعات الزم به آنها حداقل هر گروه آموزشی یک وبالگ آموزشی ایجاد نماید. در پژوهشی دیگر ضامنی و 

( با عنوان تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی در یشک نمونشه   1389کاردان )

سشوالی محقشق    24اده از روش پیمایشی که ابزار گرد آوری اطالعات آنهشا یشک پرسششنامه    نفری با استف 88

ساخته بود به بررسی دیدگاه معلمان در خصوص تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر تثبت و پایداری مواد 

معنای کلشی  درسی، مهارتهای استدالل، یادگیری فعال، قدرت خالقیت، تغییر نگرش و در نهایت یادگیری در 

 .آن پرداختند و به نتایج زیر دست یافتند

کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در تغییر نگشرش دانشش آمشوزان بشه درس      .1

 ریاضی موثر است.

کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در تثبیت مطالب درس ریاضی نزد دانشش   .2

 آموزان موثر است.

ارت استدالل ریاضی دانشش آمشوزان   کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در مه .3

  .موثر است
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کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در افزایش خالقیشت دانشش آمشوزان مشوثر      .4

 است.

کاربرد  فناوری اطالعشات و ارتباطشات در یشادگیری فعشال درس ریاضشی مشوثر        .5

 است.

شبکه هشای ارتبشاطی و رسشانه     کنند که زمینه الزم برای آموزش با استفاده از آنها در تحقیق خود پیشنهاد می

های الکترونیکی فراهم شود. البته در این پژوهش با توجه به آنکه از ابزار پرسشنامه جهشت نظشر خشواهی از    

معلمان استفاده شده است نمی توان نتایج بدست آمده را تأثیر مستقیم فناوری اطالعات بر یادگیری دانسشت  

موثر باشند که در ایشن تحقیشق شناسشایی نششده انشد و متغیشر        چرا که ممکن است عوامل دیگری بر یادگیری

مستقلی با عنوان فناوری اطالعات در جریان یادگیری وارد نگردیده تا نتایج آن بشا گروههشای دیگشر مقایسشه     

 شود و تأثیر آن را اندازه گرفت.

ی بر مهارت امال نویسشی  ( در پژوهش خود با عنوان تأثیر برنامه یادگیری الکترونیک1389ضرابیان و دیگران )

پشس   –دانش آموزان کالس سوم ابتدایی مبتنی بر اصول طراحی آموزشی با روش نیمه تجربی پشیش آزمشون   

نفره از دانش آموزان دختر پایه سوم کشه در آن گشروه آزمشایش درس     62آزمون با گروه کنترل در یک نمونه 

یافت می نمود و در گروه کنترل شیوه سشنتی اسشتفاده   امال را با استفاده از برنامه تحت شبکه محقق ساخته در

گروههای مستقل نشان داد که بین استفاده از برنامه الکترونیکشی تحشت    Tمی شد با استفاده از آزمون آماری 

شبکه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایشه ی سشوم در درس امشالء و مولفشه هشای وابسشته بشه آن ششامل         

و حرکتی در امال نویسی ارتباط معنی داری وجود دارد همچنشین بشین پیششرفت    مهارتهای دیداری، شنیداری 

تحصیلی دانش آموزان در درس امال با استفاده از روش آموزش تحشت ششبکه و روش سشنتی تفشاوت معنشی      

داری وجود دارد به عالوه بین قابلیت های پیش نیاز درس امال شامل مهارتهای دیداری، شنیداری و حرکتشی  

 مون گروه کنترل و آزمایش در امالء فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.  در پس آز

نفشره از کارکنشان    100(در یک مطالعه شبه آزمایششی دو گروهشی در یشک نمونشه     1388 ،علوی و همکاران) 

دانشگاه علوم پزشکی با عنوان بررسی رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی سریع در آمشوزش ضشمن خشدمت    

گاه علوم پزشکی تهران، میزان یادگیری، رضایت از دوره، زمان صرف شده و تعداد افشراد بکشار   کارکنان دانش

گرفته شده در تدوین محتوا بر اساس دو رویکرد: تدوین محتوای الکترونیکی مرسوم بر اساس مدل طراحشی  

یشادگیری  و تشدوین محتشوا بشا رویکشرد      Macromedia flashو بشا اسشتفاده از نشرم افشزار      ADDIEآبششاری  

تحلیشل، طراحشی و تشدوین و اسشتفاده از نشرم       ششامل پشردازش مشوازی سشه مرحلشه ی،      الکترونیکی سشریع، 

که نظیر دیگر ابزارهشای یشادگیری الکترونیکشی سشریع، بسشیاری از فراینشدها را بشه          Adobe Presenterافزار

ش آزمون، پس آزمون، آزمشون  صورت خودکار می سازد را مورد مطالعه قرار داد و نشان داد که نمره های پی
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پایانی و خود ارزیابی کارکنان از میزان یادگیریشان در دو گروه تفاوت معنا داری ندارد. رضشایت از محتشوای   

آموزشی، رضایت از شیوه آموزش، رضایت از برنامه آموزش الکترونیکی و رضایت کلی در دو گروه تفشاوت  

 24و رد رویکرد سشریع   141رد یادگیری الکترونیکی مرسوم، معنا داری نداشت. زمان تدوین محتوا در رویک

روز کاری بود در نتیجه با توجه به عدم تفاوت دو رویکرد م کور در میزان یادگیری یادگیرنشدگان، رضشایت   

مندی آنها و کاهش قابل توجه زمان تدوین دوره، در رویکرد یادگیری الکترونیکشی سشریع، اسشتفاده از آن را    

 یشنهاد می نماید.برای آموزش پ

( در پژوهشی با عنوان رتبه بندی روشهای کاربرد فنشاوری اطالعشات در فراینشد    1387، نوروزی و همکاران)

یادگیری مدارس، کاربردهای فناوری اطالعشات و ارتباطشات  را کشه بشر اسشاس مطالعشه تجشارب         –یاددهی 

هره گیری از نظر خبرگشان فنشاوری   روش مختلف استخراج کردند سپس با ب 23کشورهای مختلف در قالب  

اطالعات در آموزش و پرورش و بر اساس ده شاخص متفاوت برای سه مقطع تحصشیلی عمشومی، متوسشطه    

نظری و هنرستان این روش ها را ارزیابی نمودند و در پایان با بهره گیری از تکنیک تصمیم گیشری گروهشی   

روشهای نوآورانه را برای مقاطع مختلف تحصشیلی بشه    )تاپسیس( داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و بهترین

 شرح زیر نتیجه گرفتند:

 رتبه بندی روشها برای دوره عمومی  

 -5بازیهای ماجرا جویانه  -4شبیه سازیها  -3نرم افزارهای چند رسانه ای خود آموز  -2بازیهای آموزشی 1-

نرم افزارهشای گرافیکشی    -7ارائه اطالعات برنامه های نمایش و  -6نرم افزارهای چند رسانه ای کمک معلم 

پشژوهش گروهشی   -11دایره المعشارف   -10آموزش از طریق صفحات وب ساده  -9کتابهای الکترونیکی  -8

پسشت   -14نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای  -13مرور و جستجو از طریق اینترنت  -12

 -18برنامشه هشای مشدیریت اطالعشات      -17واژه پرداز  -16تی گروه ها و انجمن های اینترن -15الکترونیکی 

یششادگیری  -22زبانهشای برنامشه نویسشی     -21پشژوهش انفشرادی    -20نششر رومیشزی    -19تابلوهشای مباحثشه   

 طراحی به کمک رایانه  -23الکترونیکی 

 

 رتبه بندی روشها برای دوره متوسطه نظری  

نشرم   -4آموزش از طریشق صشفحات وب سشاده    - 3نت مرور و جستجو از طریق اینتر -2پژوهش گروهی1-

 -7شبیه سشازیها   -6برنامه های نمایش و ارائه اطالعات  -5افزارهای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای 

نرم افزارهای چنشد رسشانه ای    -9گروه ها و انجمن های اینترنتی  -8نرم افزارهای چند رسانه ای خود آموز 

پشژوهش انفشرادی    -13پست الکترونیکشی   -12تابلوهای مباحثه   -11کترونیکی کتابهای ال -10کمک معلم 

نرم افزارهشای   -17زبانهای برنامه نویسی  -16برنامه های مدیریت اطالعات  -15یادگیری الکترونیکی  -14
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نششر   -22دایشره المعشارف    -21واژه پرداز   -20بازیهای ماجرا جویانه  -19بازیهای آموزشی  -18گرافیکی 

 طراحی به کمک رایانه -23رومیزی  

 
 

   رتبه بندی روشها برای هنرستان

نرم افزارهای تولید محتوای آموزشی چند رسانه  -3مرور و جستجو از طریق اینترنت  -2پژوهش گروهی1-

نشرم افزارهشای    -7برنامه های نمشایش و ارائشه اطالعشات     -6شبیه سازیها  -5طراحی به کمک رایانه  -4ای 

نشرم افزارهشای    --10گروه ها و انجمن های اینترنتشی   -9آموزش از طریق صفحات وب ساده  -8گرافیکی 

نرم افزارهای چند رسشانه ای   -13کتابهای الکترونیکی  -12تابلوهای مباحثه   -11چند رسانه ای خود آموز 

زبانهشای   -17برنامه های مشدیریت اطالعشات    -16پست الکترونیکی  -15پژوهش انفرادی  -14کمک معلم 

واژه پشرداز   -21یشادگیری الکترونیکشی    -20بازیهای آموزشی  -19بازیهای ماجرا جویانه  -18برنامه نویسی 

نتایج این تحقیق آموزش از طریق صفحات وب سشاده را بشرای دوره    .دایره المعارف -23نشر رومیزی   -22

به رتبه بندی نموده است و می توان نتیجه رت 23متوسطه در رتبه سوم و برای هنرستان در رتبه هشتم رتبه از 

 گرفت که استفاده از صفحات وب برای آموزش دانش آموزان متوسطه و هنرستان یک روش مناسب است.

( با عنشوان بررسشی نتشایج کشاربرد فنشاوری اطالعشات و ارتباطشات در        1383 ،حج فروش)در پژوهشی دیگر 

دانش آمشوز پایشه ی اول    789بر روی  82/1381و81/1380دبیرستانهای شهر تهران که طی دو سال تحصیلی 

دبیرستان صورت گرفته و به آموزش دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زبان  13کالس در  13

انگلیسی )هرکالس یکی از دروس( به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است. نوآوریهایی کشه بشا   

ارتباطات در کالسهای مورد مطالعه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتشه   بهره گیری از فناوری اطالعات و

اند، ناظر بر کار گروهی، تحقیق مبتنی بر اینترنت، جست و جوی اطالعشات، تحقیشق و یشادگیری مششارکتی     

 بوده است. نتایج این تحقیق به شرح زیر می باشد :

ده از لوحهای فشرده آموزششی، اینترنشت و اینترانشت    دانش آموزان در نتیجه انجام دادن تحقیق، ترجمه، استفا

بسیار فعال بوده و نو آوریهای خود جوشانه داششته انشد.فعالیتهای معلمشان بشر اثشر بکشار گیشری نوآوریهشا و         

ابتکارات آموزشی همراه با فناوری اطالعات و ارتباطات، تغییر یافته است و تقریبا آنان نقش راهنما و مشاور 

اگر در کالسهای درس، زمینه هشای کاوششگری را بشرای دانشش     .آموزی را بر عهده داشته اند فعالیتهای دانش

آموزان به نحوی فراهم آوریم که آنها بتوانند آزادانه با فعالیتهای انفرادی یا گروهی با بهره گیشری از فنشاوری   

ا موضشوعهای آموزششی   اطالعات و ارتباطات به برررسی و تحقیق درباره ی موضوعهای مورد عالقه مرتبط ب

انتخابی خود بپردازند، آنها با کمک معلم خود حتی در ساختن برنامه درسی و بشه ویشژه در تعمیشق محتشوای     

 آموزشی و یادگیری بهتر از آنچه در برنامه درسی رسمی آنها وجود دارد، نقشی موثر ایفا می کنند.
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بر فنشاوری اطالعشات و ارتباطشات در آمشوزش     آموزش مبتنی ( در یک مقاله مروری با عنوان 1388  ،مهران)

فرآیند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیشادی برخشوردار اسشت. دانششگاه هشای      بیان می دارد که  عالی

عصر حاضر با دگرگونی عمده ای مواجه هستند. کمبشود بودجشه، افشزایش ششمار دانششجو، تغییشر جمعیشت        

تماع به تغییرات سازمانی نیاز دارد، تغییراتی کشه بشا نیازهشای    دانشجویی، نیازهای آموزشی متنوع و جدید اج

یشادگیری بشدون   "جدید هماهنگ باشند. با آموزش مبتنی بر فنشاوری اطالعشات و ارتباطشات )فشاوا(، امکشان      

متناسب با نیازهای دانشجو فراهم می شود. استفاده از فاوا نماد دوره جدیشدی از   "محدودیت زمانی و مکانی

فاوا، الگوی فکری آموزش را دگرگون، مدل های موجود آموزشی را غنشی تشر و ششیوه هشای      آموزش است.

آموزشی جدیدی را نیز ایجاد می کند. این مدل ها ویژگی های آموزش مبتنی بر فناوری را بشه اششتراک مشی    

الی داششته و  گ ارند و شیوه های جدید آموزش و یادگیری را پیشنهاد می کنند که در آنها، یادگیرنده نقش فع

   .بر یادگیری خودراهبر، مستقل، انعطاف پ یر و تعامل کننده تاکید دارد

( در پژوهشی با عنوان مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش 1389، صفاریان)

 پس آزمون با گروه –تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی با استفاده از روش شبه آزمایشی پیش آزمون 

نفره از دانش آموزان پسر پایه چهارم دبستان نشان داد که یادگیری گروه آزمایش با    60کنترل در یک نمونه 

تفاوت معنا داری با یادگیری گروه کنترل)روش  ،بکارگیری نرم افزارهای آموزشی در دروس ضرب و زاویه

و کسر موثر بوده است و نتیجه می تدریس سنتی( ندارد اما این تفاوتها در یادگیری دروس تقسیم، مساحت 

 گیرد که در کل استفاده از نرم افزارهای آموزشی در یادگیری درس ریاضی از روش سنتی موثر تر است.

( در یک مطالعه موردی با عنوان یادگیری بر اساس وبالگ، تکنولوژی به 2011  ،و دیگران 2کانگ)    

را به عنوان یک سکوی ارتباطی و آموزشی در دو کالس ؛ مساله استفاده از وبالگ آموزش تبدیل می شود

سا ل آخر در کره مورد مطالعه قرار می دهد که در آن کالسهای مورد مطالعه از وبالگها به عنوان یک محیط 

یادگیری استفاده می کردند که در آن مشارکت فعال، بحث و گفتگو در میان اعضای تیم برای حل وظایف 

 :م بود. نتایج این مطالعه نشان داد کهوموضوعات یادگیری الز

بحث و تبادل نظری که در یک وبالگ رخ  می دهد تشکیل یک تعامل چند بعدی و چند الیه ای  -1

  .در میان اعضا می دهد

یک وبالگ می تواند به عنوان یک مکان عمل کند که در آن معلمان و دانش آموزان می توانند  -2

  .به کنندروابط نامتمرکز را در میان خود تجر

وبالگ فرصتی فراهم می آورد تا یک محیط یادگیری شکل گیرد که در آن هم دانش آموز و هم   -3

 معلم یک گروه کاری را تجربه می کنند و در عین حال فردیت خود را در شبکه حف  می نمایند. 

                                 
KangInae  2 
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یشا یشک یادداششت    آنها در تحقیق خود نتیجه می گیرند که وبالگها چیزی باالتر از یک مجله خبشری آنالیشن   

هستند بلکه وبالگ یا فعالیت وبالگی )مبتنی بر وب( یک ابزار آموزشی اسشت بشرای تشدریس بشا محوریشت      

(وب را به عنوان یشک نگشرش و نشه    2005) 3یادگیری، اساس اجتماعی و اساس محتوایی. در این زمینه داونز

هیم و پیششنهاد کنشیم کشه ابزارهشای     یک فناوری تعریف می کند مهم است که این دیدگاه داونز را گسترش د

مبتنی بر وب مثل وبالگها دارای یک نوع متفاوت از نگرش یادگیری هستند که آموزش را از محتشوای فعلشی   

و یادگیری طوطی وار به حیطه منابع باز آموزشی گسترش می دهد، کشه در آن یادگیرنشدگان مشی تواننشد بشه      

شوند و آن را گسترش دهند. با چنین نگرشی هر یادگیرنده بر سرعت به آن دسترسی پیدا کنند، به آن متصل 

یادگیری خود کنترل، حق رأی و قدرت دارد. حتی ویژگی  فنی باز بودن  در میان وبالگها کشه توسشط داونشز    

مطرح شده تبدیل به یک ویژگی اجتماعی می شود و وبالگها می توانند به عنوان یشک جامعشه کشاری عمشل     

ان و دانش آموزان می توانند به راحتی منابع یادگیری را به عنوان همکار همدیگر تقسشیم  کنند که در آن معلم

 کنند.

معلشم کشه از وبالگهشای     26در یک مطالعه بشه تحلیشل محتشوای وبالگهشای     ( 2011، و دیگران 4لوئیک)     

لشم را مشورد   گروهی استفاده می کردند پرداختند و موضوعاتی مانند خودآگاهی، مدیریت کشالس و نقشش مع  

بحث قرار دادند آنها به این نتیجه رسیدند که موضوعات وبالگها بیشتر به دو صورت توصیفی و انتقادی می 

( نتیجه گرفتند که استفاده از وبالگ معلمشان را  2011، لوئیک و دیگران. )باشد که نوع توصیفی رایج تر است

موضشوعاتی کشه آنهشا     هند ردو بدل و منعکس نمایند.قادر می سازد تا ایده های خود را را هر زمانی که بخوا

در وبالگ ها می نوشتند متفاوت بود معلمان شرکت کننده در این تحقیق اغلب درباره کشار تشدریس مطلشب    

می نوشتند که شامل مدیریت کالس، فرایند و وظایف در طول دوره بود یافته های این تحقیق شبیه به یافتشه  

( است که در آن واقعیت تدریس یکی از درون مایه های اصلی است از آنجا که 2010 ،5)کیلی وی و مولونی

واقعیت برای اغلب شرکت کنندگان در این تحقیق با کار تدریس مرتبط بود اغلب پست های )وبالگهشا( بشه   

این موضوع پرداخته بودند. معلمان شرکت کننده در این مطالعه در مورد تئوری هشا و روششهای تشدریس یشا     

نتایج این مطالعه نششان داد کشه معلمشان بیششتر آمشادگی دارنشد تشا از         .التی در مورد تدریس نمی نوشتندسوا

تدریس مهارتها و دانش خود انتقاد کنند و این نکته مثبتی است که معلمان خود آگاه بوده و دانش و مهشارت  

بازخوردی ارائه مشی دهشد تشا حرفشه     این کار به معلمان  .خود را به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار داده اند

معلمی خود را توسعه دهند بعضی از موضوعات وبالگها مربوط به بوجود آوردن یک حس اجتماعی بود که 
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یک شروع خوب برای شکوفا سازی اجتماعات یادگیری در محیط های آنالین بود و کمترین موضشوعی کشه   

ی تدریس بود که ممکن است بیانگر این باشد که معلمان هنوز نمی تواننشد  به آن پرداخته شده بود تئوری ها

تئوری را با عمل منسجم کنند. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد حتی اگر وبالگ اجباری نباشد و معلمشان  

در انتخاب موضوع آزاد باشند تمام موضوعات به تدریس و عمل مربوط می شود و تجربه ما نشان داد که از 

 و همچنین برای بحث های انتقادی در موضوعات مختلف استفاده می کنند.این رسانه، هدفمند 

ناختی و رضشایت دانشش آمشوزان از    شش ( در یک مطالعه به بررسی رابطشه بار 2011، 6جرج آر بردفورد)      

اجشرا   دانشش آمشوز   1401سشوالی بشر روی    24یادگیری آنالین پرداخت در این تحقیق که از یک پرسششنامه  

  .یون چندگانه نتایج زیر به دست آمده استسگردید با استفاده از تحلیل رگر

 رابطه مثبت و معنا داری بین بار شناختی و رضایت از یادگیری آنالین وجود دارد. -1

درصد از واریانس رضشایت دانشش آمشوزان از یشادگیری را تبیشین مشی کنشد ایشن در          25بار شناختی  -2

الزم بشه   .ی یک رابطه ما بین رضایتمندی و بارشناختی گزارش نششده اسشت  حالیست که قبل از این حت

ذکر است که دانش آموزان شرکت کننده در این تحقیق قبال در دوره هایی ثبشت نشام نمشوده بودنشد کشه      

 بصورت آنالین به آنها تدریس می شد.

ادراکی دانشش امشوزان را ارتقشا     آیا وبالگ می تواند یادگیری "(در یک مطالعه با عنوان2010 ،هالیک اولیویا)

از دانش آموزان خواستند تا در طول دوره در یک بحشث و تبشادل نظشر وبالگشی ششرکت نماینشد تشا         " .دهد

آنها یادگیرندگان را از نظر سن، جنسیت و تجربشه قبلشی اسشتفاده از     .یادگیری انعکاسی خود را بهبود بخشند

به آن پاسخ دادند به نتایج زیر  دانش آموز 67یک پرسشنامه که  وبالگ کنترل نمودند و به نتایج زیر از طریق

  .دست یافتند

 اکثریت فراگیران گزارش نمودند که وبالگ یادگیری آنها را ارتقا می دهد.  -1

وبالگ به فراگیران این امکان را می دهد که در مورد مفاهیم درسی خارج از کالس بحشث و تبشادل    -2

 نظر نمایند.

 ران ارزشی برای توضیحات همکالسی های خود قایل نبودند.تعدا کمی از فراگی -3

 

آنان در پژوهش خود موضوعاتی را که باید آموزش دهندگان در صورت استفاده از وبشالگ در تشدریس مشد    

 نظر قرار دهند به شرح زیر فهرست نمودند:

  .این ابزار اگر با مفاهیم آموزشی سازگار شود کارآیی بهتری خواهد داشت -1
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که تجربه کار با کشامپیوتر در ابتشدای دوره بطشور چششم گیشری بشر روی ادراک دانششجو از         از آنجا -2

یادگیری تأثیر گ اشت باید در ابتدای دوره ی آموزش، توضیحات و راهنمایی های الزم به دانششجویان  

 ارائه شود تا اعتماد الزم به این ابزار را کسب کنند.

ن از طریق وبالگ ارتقا داد ولی اگر وبالگ بشدون سشاختار   تعامل اجتماعی استاد و شاگرد را می توا -3

باشد ممکن است منجر به گفتگو میان دانش آموزان شود اما وبالگ با ساختار درست، مشی توانشد منجشر    

 به تمرکز بیشتری در مورد دروس دوره شود.

ودن تعامل دانش آموزان (به مطالعه پتانسیل وبالگ برای تشویق نم82007،و برایان دیویسون 7هال هازل)     

و پیآمدهای آن از نظر یادگیری مشارکتی پرداختند و نتیجه گرفتند که وبالگها می توانند مزایای قابل مقایسشه  

و بیشتری در پروژه های طراحی شده به منظور درگیر شدن در یادگیری درسی دارند. و نکتشه ای کشه بیششتر    

، و دیگشران  9کان تی ونگ)ر بحث های آنالین می باشد.حائز احمیت است همکاری و حمایت همکالسان د

(در یک مطالعه با عنوان نقشه یادگیری پویا بر اساس وبالگ  نتیجه گرفتند که اگر اسشاتید را بشا نقششه    2008

یادگیری پویا بر اساس وبالگ پشتیبانی نمود می توانند به راحتی یادگیرندگان را در یک محشیط حشل مسشاله    

ین روش ها می تواند در تمشام سشطوح یشادگیری از درسشت کشردن یشک کایشت) هواپیمشا ی         ا .درگیر نمایند

کاغ ی( تا سطح فارغ التحصیلی مورد استفاده قرار گیرد چشون در ایشن محشیط اسشتفاده از نقششه پویشا ابشزار        

قدرتمندی است برای نشان دادن، ارائه کردن، ارتباط شخصی و تقسیم دانش. در ایشن طشرح چنشدین مزیشت     

   .جود داردو

ما با استفاده از راهکارهای حل مساله می توانیم فرایند یادگیری جدید را به نحوی پاالیش کنشیم تشا    -1

 اثر آن بیشتر شود و از تکنولوژی برای ارتقای تحقیق استفاده شود و در فرایند آموزش گنجانده شود 

منبشع طالیشی اطالعشات واقعشی و      یادگیرندگانی که از مطالب نقشه یادگیری پویا استفاده می کنند به -2

فعلی در مورد موضوعات مورد مطالعه شان دسترسی دارند و یادگیرندگان می تواننشد بشا بهشره گیشری از     

چنین منابع با کیفیتی برای هر مساله ای در زمینه مورد مطالعه که با آن مواجه مشی ششوند راه حلشی پیشدا     

خود بسازند و از مرحله یادگیری به مرحله فراششناختی   کنند و یک پایگاه دانش معنادار و همیشگی برای

  .برسند

معلمان خوب همیشه سعی می کنند تا دانش آموزان را به شرکت در بحث های گروهشی و مطالعشه    -3

اما این فعالیتها هشر چنشد    .کتابهای غیر درسی تشویق کنند تا فکر خود را تیزتر کنند و آن را صیقل دهند

ادی از دانش آموزان نمی توانند به این محیط ها وارد ششوند و دلیشل آنهشا تنهشا     مهم است هنوز تعداد زی
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نبود اطالعات نیست بلکه فقدان ابزارهای مورد نیاز بشرای تششخیص ایشن نکتشه اسشت کشه کشدام منشابع         

دیجیتالی دارای اطالعات مرتبط هستند ولی از طریشق نقششه یشادگیری پویشا بشر اسشاس وبشالگ تمشامی         

و مرتبط برای دانش آموزان فراهم می شود تا یادگیری خود را ارتقا بخششند نکتشه جالشب    اطالعات الزم 

این است که یک نقطه شروع را ایجاد می کند تا شخص را به یشک تصشویر بزرگتشر برسشاند و او را بشه      

 یافتن مواد مناسب و جدید ترغیب می کند.

به نتایجی در زمینشه  پ یرش استفاده از وبالگ  ( در یک مطالعه با عنوان2008 ،و دیگران 10چاین النگ هسو)

  .عوامل مرتبط با استفاده از وبالگ به شرح زیر دست یافتند

راحتی استفاده و ل ت از استفاده مهمترین عوامل در ایجاد نگرش مثبت نسبت به استفاده از وبشالگ   -1

تمال کمتری دارد بشه آن  چراکه اگر کاربران وبالگ را امری جالب و ل ت بخش درک نکنند اح می باشد.

توجه کنند و راحتی استفاده نیز موثر است چرا که مشکل بودن می توانشد باعشث ایجشاد مقاومشت و بشی      

 و باید ارائه دهنگان وبالگ به این نکته توجه کنند. رغبتی کاربر شود

ر محیط استفاده درک شده هیچ تأثیری بر استفاده از وبالگ نداشت چرا که استفاده درک شده فقط د -2

 های کاری مهم بود.

تقسیم دانش تأثیری بر انگیزه استفاده از وبالگ نداشت و افرادی که در وبالگها شرکت مشی کردنشد    -3

 بطور درونی دارای این انگیزه هستند که دانش را به دیگران انتقال دهند.

 

مهارتهای اجتماعی نوجوانشان  ای به بررسی رابطه بازیهای رایانه ای با  ( در مطالعه1381 ،دوران و همکاران) 

دانش آموز پسر سشال اول دبیرسشتان بشه عنشوان نمونشه انتخشاب نمشوده و بشا اسشتفاده از           258آنها  پرداختند.

  .و یک پرسشنامه محقق ساخته به نتایج زیر دست یافتند  TISSپرسشنامه مهارتهای اجتماعی  

 این رابطه معنا دار نیست.تجربه بازی با مهارتهای اجتماعی رابطه معکوس دارد اما  -1

انتخاب منزل به عنوان محل بازی و یا ترجیح  تنها بودن در محل بازی با مهارتهای اجتماعی رابطشه   -2

 معکوس و معنا داری دارد.

مبادرت به بازیهای رایانه ای تأثیر معنا داری در الگوی تعامالت بشین فشردی و در نتیجشه مهارتهشای      -3

 اجتماعی بر جای می گ ارد.

( به مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی )تفحص گروهی( بر رششد  1388 ،فهامی و عزتی)یک پژوهش دیگر   در

مولفه های مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه پنجم پرداختند در این پژوهش که بشه روش ششبه آزمایششی    

نشد کشه میشانگین نمشره     نفر نمونه انجشام ششد و نتیجشه گرفت    320پس آزمون با گروه کنترل  با  –پیش آزمون 
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مهارت اجتماعی گروه آزمایش به طور قابل توجهی در گروه آزمایش افزایش یافشت همچنشین نمشره مهشارت     

احترام گ اشتن به دیگران، مسئولیت پ یری، دوست یابی ومشارکت در فعالیتهای گروه نیز در گروه آزمایش 

 تفاوت معنا داری را نشان داد.

( عملکرد دوره متوسطه را در ایجشاد مهارتهشای اجتمشاعی دانشش آمشوزان بشا       1384 ،فاتحی زاده و همکاران)

گشروه اصشلی    9مهارت اجتمشاعی در   369روش کیفی مورد بررسی قرار داد آنها ابتدا چک لیستی مشتمل بر 

دبیران   -1گروه 4تهیه کرده و سپس با آموزش کارشناسانی برای جمع آوری اطالعات به مشاهده رفتارهای 

کادر دفتری )شامل مدیر، معاونین آموزششی   -4دبریان پرورش و  -3مشاوران  -2ه دروس و کلیه پایه ها کلی

و پرورشی ( پرداختند مشاهده ها و ثبت فراوانی ها به صورت کمی و کیفشی انجشام ششد و همچنشین ششیوه      

مشاه   4درسه به مشدت  تدریس معلمان و استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر فعالیتهای گروهی در کالس و م

مورد مشاهده قرار گرفت و درصد فراوانی مهارتهای اجتمشاعی مششاهده ششده بشه ترتیشب عبشارت بودنشد از        

، مقابلشه ای   07/4، خشود گردانشی    57/6، مسئولیت پ یری  61/22، جرئت ورزی  46/55مهارتهای ارتباطی 

 44/0و آششنایی بشا قشوانین اجتمشاعی      84/1، درک ارزششهای اجتمشاعی    58/2پر کردن اوقات فراغت  62/3

درصد بود و گزارش نمودند که نتایج بدست آمده بیانگر آن است که اگر مدرسه بخواهد عملکشرد واقعشی و   

موثری در انتقال کلیه مهارتهای ضروری اجتماعی به دانش آموزان داشته باشد، باید فرصتهای عمدی، برنامشه  

زمینه داشته باشد و وضعیت موجود پاسخگوی تأمین همه نیازهشای  های مدون و طرحهای قابل اجرا در این 

 .اجتماعی دانش آموزان نیست

( به مقایسه ی مهارتهای اجتماعی، خود پنشداره و عملکشرد تحصشیلی دانشش     1389 ،کردی و همکاران)      

طالعشه آنهشا   نمونشه ی مشورد م   .آموزان دختر و پسر کم شنوای مدارس راهنمایی عادی و اسشتثنایی پرداختنشد  

دانشش آمشوز کشم ششنوا      28پسشر( از مشدارس اسشتثنایی و    15دختشر و 15دانش آموز کم شنوا ) 30متشکل از 

پسر( از مدارس عادی بودند و از نظر متغیرهای هوش، دوره تحصیلی و نوع ناشنوایی همتشا   14دختر و 14)

و پسر مدارس عادی و استثنایی از سازی شده بودند و نتیجه گرفتند که  بین دانش آموزان کم شنوا ی دختر 

 لحاظ مهارتهای اجتماعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

( مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را مورد مطالعه قشرار دادنشد در ایشن    1385 ،گرمارودی و وحدانی نیا)      

نفشره از والشدین    1410مطالعه با استفاده از پرسشنامه مهارتهای اجتماعی )نسخه والدین( که در یشک نمونشه   

درصشد دانشش    65بشوده و   8/52دانش آموزان اجرا گردید نتیجه گرفتند که میانگین امتیاز مهارتهای اجتماعی 

در امتیشاز مهارتهشای اجتمشاعی قشرار داششتند و همچنشین مهارتهشای         50آموزان در هر دو جنس زیر صشدک  

 اجتماعی با پایه و جنس ارتباط معنی داری دارد.
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 مقدمه فصل سوم 3-1

بطور کلی هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص کند، چه شیوه و چشه روششی را اتخشاذ    

نماید تا او را هر چه دقیق تر ،آسانتر ، سریعتر و ارزانتر  در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی بشرای پرسشش یشا    

( انتخشاب روش انجشام تحقیشق بسشتگی بشه هشدفها و       1382یقی مورد نظر کمک کند. )نادری،پرسشهای تحق

ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد .و روش اصلی ترین نقشش را در تحقیشق بشر عهشده دارد     

 )همان منبع( 

 

 روش تحقیق  3-2

الک : الف( هدف تحقیشق ب( نحشوه   بطور کلی روشهای تحقیق را در علوم رفتاری می توان با توجه به دو م

 :تقسیم می شوند تحقیقات علمی نیز بر اساس هدف به سه دسته.گرد آوری داده ها تقسیم نمود

تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به دانشش موجشود در    بنیادی، هدف اساسی آن آزمودن نظریه ها، 3-1-2

 تعدیل یا رد می کنند. رسی کرده آنها را تأیید،تحقیقات بنیادی نظریه ها را بر .یک زمینه ی خاص است

کاربردی، هدف این تحقیقات توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و بشه سشمت کشاربرد     3-2-2

عملی دانش هدایت می شود، نتایج این تحقیقات در تعلیم و تربیت مثال در طراحشی برنامشه هشای درسشی و     

 ام آموزشی بکار می رود.کمک به اتخاذ تصمیم های مربوط به نظ

تحقیق و توسعه: فرایندی است به منظور تدوین و تشخیص مناسشب بشودن یشک فشرآورده آموزششی       3-3-2

(. پشژوهش حاضشر نیشز بشر     1382روشها و برنامه های درسی( انجام می شود )سشرمد و همکشاران،    )طرحها،

ی دانشش آمشوزان اسشت و یکشی از     اساس هدف آن که بررسی تاثیر وبالگ مشارکتی بشر یشادگیری و یشاددار   

طرحهای درون نظام آموزشی را )برنامه درسی( در بر می گیرد از لحاظ هدف در این دسته از تحقیقات قرار 

می گیرد.اما همانطور که قبال اشاره شد تحقیقات علمی را بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز به چند دسته 

 تحقیقات آزمایشی-2یقات توصیفی)غیر آزمایشی( تحق  -1تقسیم نموده اندکه عبارتند از 

 تحقیق توصیفی ) غیر آزمایشی (  -1
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تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کشردن ششرایط یشا پدیشده هشای مشورد       

بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا بشرای ششناخت بیششتر ششرایط موجشود بشدون دخشل و        

 ستقل  بکار برد.تصرف در متغیر م

تحقیقات آزمایشی به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر استفاده می ششود و   -2

 ویژگیهای این نوع تحقیقات این است: 

 .الف( دستکاری متغیرهای مستقل

  .ب( ثابت نگهداشتن و کنترل سایر متغیرها غیر از متغیرهای مستقل 

 یا متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته.)همان منبع( ج( مشاهده تأثیر متغیر  

با توجه به اینکه در این پژوهش انتساب تصادفی تک تک افراد درگروههشا مقشدور نیسشت  و گروههشا ابتشدا      

خود شکل گرفته اند و پژوهشگر فقط  دو گروه را بطور تصادفی به گروه گواه و کنترل انتساب نموده اسشت  

و در چنین شرایطی که انتساب تصشادفی تشک تشک     حقیق تمام آزمایشی عنوان کردنمی توان این تحقیق را ت

از طرحهای شبه آزمایشی استفاده می کننشد در تحقیشق حاضشر نیشز از طشرح دو گروهشی        ،افراد مقدور نباشد

در آن دو کشالس بشا توجشه بشه همکشاری معلشم و        ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون استفاده می شود که

ند و سپس یکی از کالسها با رعایشت اصشل انتسشاب    انات دو مدرسه بصورت هدفمند انتخاب شدوجود امک

آن را می توان به صشورت زیشر    تصادفی درد گروه آزمایش و کالس دیگر در گروه کنترل جای داده شدندکه

   .نمایش داد

(E) 2  گروه آزمایشیT     X       T           

) (C 3     گروه کنترلT    ---    T               

پس آزمون را نمایش مشی دهنشد . همشانطور کشه در      3Tو 2Tمتغیر مستقل  و Xپیش آزمون ، Tکه در آن 

طرح فوق مشاهده می شود انتساب تصادفی افراد عنوان نشده است و جهت کنترل تفاوت میان آزمودنیهشا از  

 (1381 روش تحلیل کواریانس استفاده می شود .) خورشیدی و قریشی ،

 

 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری   3-3 

 جامعه : 

عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یشک صشفت مششترک باششند. بشه       جامعه آماری

منظور گردآوری دادهای مورد نیاز در باره جامعه می توان یکی از دو روش زیر را به کشار بشرد : الشف( گشرد     

و همکشاران   آوری داده ها از طریق شمارش کل افراد. ب( گرد آوری داده ها از طریق نمونه گیشری) سشرمد  

،1382. ) 
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جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسرسال دوم دوره متوسطه رشته انسانی شهر سنندج  می 

 در پایه دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند . 90/89باشد که در سال تحصیلی 

 

تعشداد کالسشهای  سشال دوم     : با توجه به اینکه در این تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل الزم اسشت از نمونه 

رشته انسانی دو کالس بطور تصادفی در دو مدرسه متفاوت انتخاب شد و بطشور تصشادفی یشک کشالس بشه      

 عنوان گروه آزمایش و کالس دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد.

 

 ابزار گردآوری اطالعات   3-4 

همتای معلم ساخته برای پیش آزمون و دو نمونشه  ابزار گرد آوری اطالعات در این پژوهش یک نمونه سوال 

سوال همتای دیگر برای پس آزمون  و آزمون پیگیری می باشد جهت سنجش میزان تشأثیر متغیشر مسشتقل در    

یادداری دانش آموزان برای هر کدام از گروهها یک آزمون دیگر که از نظر اهشداف بشا پشیش آزمشون و پشس      

ته بعد از برگزاری پس آزمون به اجرا در آمد.در پژوهش حاضر بشرای  هف 3آزمون هماهنگی داشت به فاصله 

( بشر اسشاس روششهای    1987)هرمنس، .ارزیابی انگیزه پیشرفت از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد

وی  .سشوال بشود   92تجربی و نظریات موجود درباره انگیزه پیشرفت پرسشنامه ای را تهیه کرد که ابتدا شامل 

ویژگی متمایز کننده ی افراد دارای انگیشزه ی پیششرفت بشاال از افشراد دارای      10پژوهشهای موجود بر اساس 

 .انگیزه ی پیشرفت پایین را برای ساخت پرسشنامه به شرح زیر مد نظر قرار داد

 باال بودن سطح آرزو -1

 انگیزه قوی برای تحرک به سوی باال  -2

 اری متوسط مقاومت طوالنی در مواجهه با تکالیف با سطح دشو -3

 تمایل به اعمال تالش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام  -4

 ادراک پویایی از زمان ، یعنی احساس اینکه امور سریع روی می دهند  -5

 آینده نگری -6

 توجه به مالک شایستگی ولیاقت در انتخاب دوست -7

 بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار -8

 انجام دادن کاری به نحو احسن  -9

 ک کردن پایین رفتار ریس-10

 

 روش جمع آوری اطالعات   3-5
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 29پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سواالت و محاسبه همبستگی یک یک سواالت بشا کشل آزمشون    

سوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. الزم به ذکر است کشه پشس از تحلیشل سشواالت     

ویژگشی   9پرسشنامه وارد نشد، ل ا پرسشنامه نهایی تنها بر اساس  رهیچ سوال معنا داری برای ویژگی دهم د

ساخته شد.سواالت پرسشنامه به صورت جمالت ناتمام بیان شد و به دنبال هر جمله چند ویژگی داده ششده  

این گزینه ها در گزینه نوشته شد.  4سوال پرسشنامه  29جهت یکسان سازی ارزش سواالت برای هر  است.

شدت انگیزه پیشرفت از زیاد به کم یا از کم به زیاد باشد بشه آنهشا نمشره داده مشی ششود.نمره       بر حسب اینکه

گ اری پرسشنامه با توجه به ویژگی های نه گانه که سواالت بر اساس آن تهیه شده اسشت انجشام مشی گیشرد     

بعضشی از سششواالت بششه صششورت مثبشت و بعضششی دیگششر بششه صششورت منفشی ارائششه شششده اسششت در سششواالت    

و در سششواالت شششماره  4و بششه دال  3، بششه ج  2، بششه ب  1بششه الششف  29و1،4،9،10،14،15،16،20،23،27،28

داده مشی ششود و    1و بشه دال  2،بشه ج   3به ب 4به الف 26و2،3،5،6،7،8،11،12،13،17،18،19،21،22،24،25

 می باشد. 116تا  29دامنه تغییرات نمرات از 

الت به دست می آید اگر باال باشد نشانگر انگیشزه پیششرفت بشاال و    نمره کل یعنی نمره ای که از مجموع سوا

 نمرات پایین نشانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد. 

 .مشی باششد   TISSابزاری که برای سنجش مهارتهای اجتماعی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت سیاهه 

گزینه تنظیم گردیشده و از اصشال صشدق نمشی      6رت در گویه می باشد که در مقیاس لیک 39این سیاهه دارای 

 کند تا همیشه صدق می کند درجه بندی شده است.

این پرسشنامه از دو قسمت رفتارهای منفی و مثبت تشکیل شده است که شیوه نمره گ اری برای هر دو 

 ،3،6،7،9،11،15،17،18،24بخش رفتارهای مثبت شامل گزاره های شماره . قسمت یکسان می باشد

 ،1،2،4و بخش رفتارهای منفی شامل گزاره های   39و  25،26،28،29،30،33،34،35،37،38

است الزم به ذکر است که سیاهه مهارتهای اجتماعی  36و5،8،10،12،13،14،16،19،20،21،22،23،27،31،32

عدم در نسخه اصلی به علت  23گویه است که گویه شماره  40فوستر و ایندر بیتزن در اصل دارای 

ردیف  39تا  1هماهنگی با فرهنگ کشورمان ح ف شده است ولی در پرسشنامه ترجمه شده گویه ها از 

 شده اند.

 روایی و اعتبار ابزار گرد اوری اطالعات : 3-6

 سیاهه مهارتهای اجتماعی : 3-1-6

  8051/0یی برای پرسشنامه اصلی مهارتهای اجتماعی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بخش منفی پایشا 

( گزارش شده است این پرسششنامه در سشال   1992توسط ایندر بتیزن و فوستر ) 8071/0و برای بخش مثبت 
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توسط امینی در سطح شهر تهران برای دانش آموزان دختر دوم راهنمایی اعتبشار یشابی ششده کشه بشرای       1378

 کرد.گزارش  68/0و برای بخش منفی آن ضریب اعتبار  71/0بخش مثبت آن ضریب 

 

 

 ( را در پژوهش خود گزارش نموده است :3-1( شاخص های توصیفی زیر )جدول 1378امینی )

انحراف  میانگین حداکثر حداقل تعداد بخش

 استاندارد

 19/13 21/69 95 34 150 مثبت

 08/12 07/31 82 6 150 منفی

 

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات : 3-7

درصد، جدول فراوانی و...( به توصشیف   وصیفی، همچون )نمودار، میانگین،استفاده از آمار تدر این تحقیق با 

گشروه هشای مسشتقل وتحلیشل      Tا اسشتفاده  از آزمشون آمشاری   بش  متغیرها و همچنین در بخش آمار اسشتنباطی 

 کواریانس به آزمون فرضیه ها پرداخته می شود.

 

 متغیر های تحقیق: 7-4

نوع روش آموزش می باشد  هدب بدرار هدروم آزمدای  روش مبت دی بدر         متغیر مستقل در این تحقیقمتغیر مستقل : 

   استفادم از وبالگ مشارهتی بودم و در هروم ه ترل از روشهار س تی معمول استفادم ش م است.

 تحصیلی و مهارتهار اجتماعی انگیزش پیشرفت  ،متغیر وابستب : یادهیرر، یاددارر 

 عالقب متغیرهار م اخلب هر : هوش،

 ترل : پایب تحصیلی   متغیر ه 
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 فصل چهارم

 

 تجزیه و تحلیل اطالعات
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( شاخصشهای اجمشالی توصشیفی     1-4طی جشدول)  در این فصل یافته های تحقیق نشان داده می شود در ابتدا

بشا اسشتفاده از آمشار توصشیفی بشه       مربوط به پیش آزمون و پس آزمون و پس آزمشون دوم )یادداری(نششان و   

ف نمرات گروهها می پردازیم و در ادامه با استفاده از آزمونهای آماراستنباطی متناسب به آزمون فرضیه توصی

ها می پردازیم. همانطور که در فصل قبل نیز عنوان شد برای دستیابی به هدف تحقیق دو گروه، ششامل یشک   

س سشال دوم کشه دبیشر    بشرای هشر دو گشروه )دو کشال     کشه  .گروه آزمایش و یک گروه کنترل انتخشاب گردیشد  

به منظور کنترل پیشرفت تحصیلی قبلی یک پیش آزمشون از درس جغرافیشا بشه     جغرافیای آنها مشترک بودند(

  .( نشان داده شده است2-4که شاخص های توصیفی آن در جدول )عمل آمد 

 

 آمار توصیفی مربوط به متغیرها:

 

 

 گروهها(یاد داری) دوم آزمونپس ون و پس آزمون و( شاخصهای اجمالی توصیفی مربوط به پیش آزم1-4جدول )

 پس آزمون دوم )یادداری( پس آزمون پیش آزمون گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 5,0952 8,1000 78640. 8,7500 1,5312 5,1500 آزمایش

 99523. 91191. 1,17918 5,9048 1,4928 5,1429 شاهد

 

 

 ( نشان از معنی دار بودن بررسی ها می دهد.1-4بررسی کلی وضعیت گروه ها در جدول )
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 شاخص های توصیفی مربوط به پیش آزمون به تفکیک گروهها (2-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 5,1500 میانگین

 34240. خطای معیار میانگین

 5,0000 میانه

 انحراف معیار

 رین نمرهپایین ت

 باال ترین نمره

1,5312 

3 

8 

 21 تعداد گروه کنترل

 5,1429 میانگین

 32576. خطای معیار میانگین

 5,0000 میانه

 انحراف معیار

 پایین ترین نمره

 باال ترین نمره

1,4928 

3 

8 

 
اشد و از نظر میانگین نمرات دو گروه در پیش آزمون تقریبا یکسان می ب (2-4)داده های جدول طبق نمایش

 .پراکندگی نمرات نیز نمرات دو گروه پراکندگی یکسانی را نشان می دهد

 

 

همانطور که در طرح تحقیق توضیح داده شد بعد از اجرای متغیر مسشتقل از گروههشا آزمشون دیگشری )پشس      

داده آزمون( به عمل آمد که در ادامه شاخص های توصیفی، فراوانی و شکل توزیع نمرات پس آزمون نششان  

 می شود. 

 



53 

 

 

 

 

 

 شاخص های توصیفی مربوط به پس آزمون به تفکیک گروهها (3-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 8,7500 میانگین

 17584. خطای معیار میانگین

 9,0000 میانه

 انحراف معیار

 پایین ترین نمره

 باال ترین نمره

.78640 

8 

10 

 21 تعداد گروه کنترل

 5,9048 میانگین

 25732. خطای معیار میانگین

 6,0000 میانه

 انحراف معیار

 پایین ترین نمره

 باال ترین نمره

1,17918 

4 

9 

 

 

 

 .شاخص های آمار توصیفی نمرات پس آزمون به تفکیک گروههشا نششان داده ششده اسشت     (3-4)در جدول 

زمون بشاالتر مشی باششد و رششد     نسبت به پیش آگروه آزمایش همانطور که مشاهده می شود میانگین نمرات 

بیشتر می باشد. همچنین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش پراکندگی کمتشری   گروهاین میانگین نمرات در 

 نسبت به گروه کنترل دارد.
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 شاخص های توصیفی مربوط به پس آزمون دوم  به تفکیک گروهها (4-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 8,1000 میانگین

 20391. خطای معیار میانگین

 8,0000 میانه

 انحراف معیار

 پایین ترین نمره

 باال ترین نمره

.91191 

6 

9 

 21 تعداد گروه کنترل

 5,0952 میانگین

 21718. خطای معیار میانگین

 5,0000 میانه

 انحراف معیار

 پایین ترین نمره

 باال ترین نمره

.99523 

4 

7 

 

 

خص های آمار توصیفی نمرات پس آزمون دوم به تفکیک گروهها نشان داده شده است شا (4-4)در جدول 

 پایین تر می باشد.هر دو گروه همانطور که مشاهده می شود میانگین نمرات نسبت به پس آزمون اول 

 

 

ار با توجه به اینکه دو متغیر دیگر )انگیزه پیشرفت و مهارتهای اجتماعی( در ایشن تحقیشق مشورد مطالعشه قشر     

 گرفته اند در ادامه شاخص های توصیفی به این متغیرها ارائه می شود.
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 شاخص های توصیفی مربوط به انگیزه پیشرفت به تفکیک گروهها (5-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 70,2000 میانگین

 2,40679 خطای معیار میانگین

 72,5000 میانه

 10,76349 انحراف معیار

 21 تعداد رلگروه کنت

 70,7143 میانگین

 2,24366 خطای معیار میانگین

 69,0000 میانه

 10,28175 انحراف معیار

 

شاخص های توصیفی انگیزه پیشرفت به تفکیک گروهها نمایش داده شده است همشانطور   (5-4)در جدول 

میانگین گروه کنترل مشی باششد و   که در جدول مشاهده می شود میانگین گروه آزمایش در این متغیر باالتر از 

 تقریبا یکسان می باشد.  پراکندگی آنها

 

 شاخص های توصیفی مربوط به مهارتهای اجتماعی مثبت به تفکیک گروهها (6-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 68,5000 میانگین

 1,88694 خطای معیار میانگین

 66,0000 میانه

 8,43863 انحراف معیار

 21 تعداد نترلگروه ک
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 67,0952 میانگین

 2,01057 خطای معیار میانگین

 66,0000 میانه

 9,21360 انحراف معیار

 

نشان می دهند که در مقیاس مهارتهای اجتماعی مثبت میانگین نمرات گروه آزمایش ( 6-4)داده های جدول 

گروه کنترل بیشتر از گشروه آزمشایش مشی     باالتر از میانگین نمرات گروه کنترل می باشد اما پراکندگی نمرات

 باشد.

 

 شاخص های توصیفی مربوط به مهارتهای اجتماعی منفی   به تفکیک گروهها (7-4)جدول 

 20 تعداد گروه آزمایش

 27,8500 میانگین

 1,82854 خطای معیار میانگین

 29,0000 میانه

 8,17747 انحراف معیار

 21 تعداد گروه کنترل

 34,2857 نمیانگی

 1,55861 خطای معیار میانگین

 36,0000 میانه

 7,14243 انحراف معیار

 

نشان می دهند در مقیاس مهارتهشای اجتمشاعی منفشی میشانگین نمشرات       (7-4)همانطور که داده های جدول 

ه بشا گشروه   گروه آزمایش پایین تر از میانگین نمرات گروه کنترل می باشد یعنی اینکه گروه کنتشرل در مقایسش  

 آزمایش از نظر مهارتهای اجتماعی منفی وضعیت بد تری دارد.

 

 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها :   4-1

  .در این قسمت از بحث برای پاسخ به سوالهای تحقیق از آزمونهای آماری مناسب استفاده می شود
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تطاثیر   متوسططه زان سال دوم دانش آمو ای: آیا وبالگ مشارکتی در میزان یادگیری درس جغرافی1سوال 

 دارد؟

گروههای مستقل اسشتفاده مشی ششود و بشه بررسشی معنشا داری تفشاوت         Tبرای پاسخ به این سوال از آزمون 

 .میانگین گروهها در پس آزمون می پردازیم

 

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون به تفکیک گروهها  (8-4جدول )

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 نمرات پیش آزمون 

 

 34240. 1,53125 5,1500 20 آزمایش

 32576. 1,49284 5,1429 21 کنترل

 

 
در جدول فوق میانگین و انحراف معیار نمشرات پشیش آزمشون بشه تفکیشک گروههشا نششان داده ششده اسشت          

روه آزمایش باالتر از گروه کنتشرل اسشت و پراکنشدگی    همانطور که داده های جدول نشان می دهند میانگین گ

 .بیشتر است. اما آیا این تفاوت معنی دار است آزمایشنمرات نیز در گروه 

 

 ( آزمون معنا داری تفاوت بین میانگین نمرات پیش آزمون گروه کنترل و آزمایش     9-4جدول)

غیر
مت

ت  
ضعی
و

سها
یالن
وار

 
همگنی واریانسهای 

 لمستق Tآزمون  لون

F ری
ادا
معن

 T  ت
جا
در

ی
زاد
آ

ری 
ادا
معن

 

ت 
او
تف

 ها
ین
نگ
میا

 

ت 
او
تف

ف 
حرا
ان

دها
دار
تان
اس

 

 درصد اطمینان 95فاصله 

 باال پایین  

 96248. 94819.- 47231. 00714. 988. 39 015. 857. 033. برابری واریانسها

 

گروههشای کنتشرل و آزمشایش از     ( مشاهده می شود که اختالف میانگین نمرات پیش آزمشون 9-4در جدول )

یعنی گروهها از نظر یادگیری درس جغرافیشا   لحاظ آماری معنی دار نیست 

 در ابتدا تفاوت معنی داری ندارند.

  

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون به تفکیک گروهها (10-4جدول)
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 معیار میانگین خطای انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 نمرات پس آزمون

 

 17584. 78640. 8,7500 20 آزمایش

 25732. 1,17918 5,9048 21 کنترل

 

میانگین نمرات پس آزمون گروهها به تفکیک نمشایش داده ششده اسشت همشانطور کشه در       (10-4)در جدول 

نگین نمشرات پشس آزمشون    جدول نیز مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش باالتر از میشا 

 گروه کنترل می باشد اما آیا این تفاوت معنی دار است ؟ 

 

 

 ( آزمون معنا داری تفاوت بین میانگین نمرات پس آزمون گروه کنترل و آزمایش11-4جدول)

غیر
مت

 

سها
یالن
وار
ت 
ضعی
و

 

همگنی واریانسهای 

 مستقل Tآزمون  لون

F 

ری
ادا
معن

 

T دی
آزا
ت 
جا
در

 

ری
ادا
معن

 

ت 
او
تف

 ها
ین
نگ
میا

 

ف 
حرا
ت ان

او
تف

دها
دار
تان
اس

 

 درصد اطمینان 95فاصله 

 باال پایین  

 3,48173 2,20875 31467. 2,84524 000. 39 9,042 311. 1,054 برابری واریانسها

 

 

 
 

)/,,/(( تفاوت معنا داری11-4داده های جدول ) 001039049  pdft     را بین میشانگین نمشرات پشس

شان می دهند یعنی می توان نتیجه گرفت که دانش آموزان گشروه آزمشایش عملکشرد بهتشری     آزمون گروهها ن

نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون داشته اند اما آیا این تفاوت به علت وجشود متغیشر مسشتقل    

پشیش  اختالف نمرات پس آزمشون و   -1می باشد؟برای پاسخ به این سوال می توان به دو صورت عمل نمود 

بشا   -2گروههای مستقل میانگین ها را با هم مقایسه نمود و  Tآزمون را محاسبه نموده و با استفاده از آزمون 

استفاده از تحلیل کواریانس و کنترل تفاوت اولیه میان آزمودنیها، کشه در ایشن قسشمت بشا اسشتفاده از هشر دو       

 آزمون به این دو سوال پاسخ داده می شود.

 
 نگین و انحراف استاندارد اختالف نمرات پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروههامیا (12-4جدول )

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر
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اختالف نمرات پیش 

 آزمون و پس آزمون

 22243. 99472. 3,6000 20 آزمایش

 28372. 1,30018 7619. 21 کنترل

 

( مشاهده می شود میانگین اختالف نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گشروه  12-4همانطور که در جدول )

 آزمایش باالتر از این میانگین در گروه کنترل می باشد اما آیا این تفاوت معنی دار است؟ 

 
 ( آزمون معنا داری تفاوت بین میانگین اختالف نمرات پس آزمون و پیش آزمون  گروه کنترل و آزمایش13-4جدول)

متغیر
 

ت واریالنسها
وضعی

همگنی واریانسهای  
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معن
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 درصد اطمینان 95فاصله 

 باال پایین

 3,57210 2,1040 36288. 2,83810 000. 39 7,821 339. 937. برابری واریانسها

 

(  همگنی واریانسها را نشان می دهد همچنین نشان می دهد  13-4گروههای مستقل ) جدول  Tج آزمون نتای

هششای گششروه آزمششایش و کنتششرل یششک تفششاوت معنششی دار اسششت  ه کششه تفششاوت بششین میششانگین اخششتالف  نمششر
)/,,/( 001039827  pdft      بدین معنی که متغیر مستقل در گشروه آزمشایش توانسشته اسشت میشانگین

 تاثیر دارد .  ات را باال ببرد  یعنی می توان نتیجه گرفت که و بالگ مشارکتی در پیشرفت درس جغرافینمرا

همگنشی رگرسشیون     -1با استفاده از تحلیل کواریانس باید دو مفروضشه اساسشی یعنشی    1برای پاسخ به سوال 

 داد .رابطه خطی بین متغیر وابسته و متغیر تصادفی کمکی را مورد بررسی قرار  -2و

 

 بررسی همگنی رگرسیون:   -1

 ( بررسی اثرات بین متغیرها جهت بررسی همگنی رگرسیون14-4جدول )

 مجموع مج ورات منبع تغییرات

درجات 

 معنا داری F میانگین مج ورات آزادی

 003. 10,393 6,551 1 6,551 گروهها

 000. 25,752 16,233 1 16,233 پیش آزمون

تعامل گروه و پیش 

 نآزمو

.003 1 .003 .005 .944 

   630. 37 23,323 واریانس خطا
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    41 2303,000 کل

a. R Squared = .810 (Adjusted R Squared = .794) 

 

( نشان می دهند که تعامل بین گروه و پشیش آزمشون یشک تعامشل معنشی دار نیسشت       14-4داده های جدول )

 ود.بنابراین فرض همگنی شیب های رگرسیون تأیید می ش

 

 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون ( و متغیر وابسته )پس آزمون(  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
( مشاهده می شود میان نمرات پیش آزمون و پس آزمون رابطه خطشی مششاهده   1-4همانطور که در نمودار )

 ی رگرسیون را نیز نتیجه می شود و خطهای رگرسیون تقریبا موازی هستند و می توان همگن

تهدفی کمکی و وابس( بررسی رابطه خطی میان متغیرهای تصا1-4نمودار)  
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67202گرفت . در نمودار فوق همچنین شدت رابطه در دو گروه آزمایش  /R  302و کنترل /R  نشان

داده شده است که نشان می دهد همبستگی میان نمرات پیش آزمون و پشس آزمشون در هشر دو گشروه بیششتر      

 باشد . میr/50از

 

 
 ( نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون گروههای کنترل و آزمایش15-4جدول )

 منبع تغییرات

مجموع 

 مج ورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مج ور اتا معنا داری F مج ورات

 410. 000. 26,445 16,233 1 16,233 پیش آزمون

 780. 000. 134,804 82,750 1 82,750 گروه

    614. 38 23,326 خطا

     41 2303,000 کل

 
 

( نشان می دهند که بین نمرات پیش آزمشون و پشس آزمشون    15-4داده های جدول ) نتایج تحلیل کواریانس،

رابطه معنا داری وجود دارد همچنین میتوان نتیجه گرفت که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ، اثر معنشا دار  

   یانگین تعدیل شده پس آزمونعامل بین آزمودنیها وجود داشت نمرات م

 

( نشان می دهد که نمرات پس آزمون گروه آزمایش  بطور معنا داری باالتر از میشانگین گشروه   15-4)جدول  

کنترل می باشد با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که وبالگ مششارکتی در میشزان یشادگیری درس جغرافیشا     

 تأثیردارد.

 

 نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل  ( میانگین تعدیل شده16-4جدول )

 میانگین گروه

خطشششششششششای 

 انحراف معیار

 درصد اطمینان  95فاصله 

 حداکثر حداقل

 a8,748 .175 8,394 9,103 آزمایش

 a5,906 .171 5,560 6,252 کنترل
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تطاثیر  وسططه  جغرافیای دانش آموزان سال دوم متدرس : آیا وبالگ مشارکتی در میزان یادداری 2سوال 

 دارد؟

 

 روههای مستقل استفاده می شود.گ  Tبرای پاسخ به این سوال  از آزمون

 

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون  دوم )آزمون یادداری( به تفکیک گروهها  (17-4جدول )

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

نمرات پس آزمون 

 دوم

 20391. 91191. 8,1000 20 آزمایش

 18868. 86465. 5,3810 21 کنترل

 

 

( میانگین نمرات پس آزمون دوم گروهها به تفکیک نمایش داده شده است همانطور که در 17-4در جدول )

جدول نیز مشاهده می شود میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش باالتر از میشانگین نمشرات پشس آزمشون     

 ترل می باشد اما آیا این تفاوت معنی دار است ؟ گروه کن

 

 
 ( آزمون معناداری تفاوت میانگین نمرات پس آزمون دوم گروه کنترل و آزمایش   18-4جدول)

 متغیر

t 

درجات 

 معناداری آزادی

تفشششششاوت 

 میانگین ها

تفششششششششاوت 

انحشششششششراف 

 استانداردها 

 درصد اطمینان  95فاصله 

 حداکثر حداقل

 3,28023 2,15787 27744. 2,71905 000. 39 9,800 وم پس آزمون د

9,787 38,590 .000 2,71905 .27781 2,15693 3,28117 
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( نشان می دهد که بشین میشانگین نمشرات گشروه آزمشایش و      18-4گروههای مستقل )جدول  Tنتایج آزمون 

بود ، تفاوت معنشی داری وجشود    کنترل در پس آزمون دوم که به منظور ثبات یادگیری )یادداری( برگزار شده

)/,,/(دارد 00103989  pdft      یعنی می توان نتیجه گرفت که وبالگ مششارکتی بشر یشادداری درس

 جغرافیا تأثیر دارد.

برای پاسخ دقیق تر به این سوال از آزمون تحلیل کواریانس برای ح ف اثرات پس آزمشون اول اسشتفاده مشی    

 .شود

   

 ین متغیر تصادفی کمکی )پس آزمون اول ( و متغیر وابسته )پس آزمون دوم(  بررسی وجود رابطه خطی ب

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( مشاهده می شود میان نمرات پس آزمون اول  و پس آزمون دوم  رابطه خطشی  2-4همانطور که در نمودار )

 نتیجه گرفت. مشاهده می شود و خطهای رگرسیون تقریبا موازی هستند و می توان همگنی رگرسیون را نیز

 

 ( بررسی برابری واریانسها جهت بررسی تساوی خطای واریانسها  19-4جدول )

F df1 df2 Sig. 

س ( بررسی رابطه خطی میان متغیرهای تصادفی کمکی) پس آزمون اول( و وابسته)پ2-4نمودار)

 آزمون دوم(
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.550 1 39 .463 

 

نشان می دهند که مفروضه تساوی خطای واریانسها زیر سوال نرفته و برقرار است  (19-4)داده های جدول 

)/,,,/( 05039211550  pdfdfF 
 

 ل کواریانس نمرات پس آزمون گروههای کنترل و آزمایش( نتایج تحلی20-4جدول ) 

 منبع تغییرات

مجموع 

 مج ورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مج ور اتا معنا داری F مج ورات

 248. 001. 12,531 8,831 1 8,831 پس آزمون اول

 .254 .001 12,944 9,122 1 9,122 گروه

    705. 38 26,779 خطا

     41 1893,000 کل

 

( نشان می دهد که پس از تعدیل نمرات پس آزمون اول ، اثر معنشی دار عامشل بشین    20-4ده های جدول )دا

2540001094412آزمودنی ها 2
138 /,/,/),(  PF   وجود دارد و نمرات میانگین تعدیل شده جشدول

رل ( نشان می دهد که میانگین نمرات پس آزمون دوم )یادداری( گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنتش 19-4)

 باالتر می باشد می توان نتیجه گرفت  که وبالگ مشارکتی در یادداری درس جغرافیا تاثیر دارد.

 

 ( میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون دوم  گروه آزمایش و کنترل 21-4جدول )

 میانگین گروه

خطای 

 انحراف معیار

 درصد اطمینان 95فاصله 

 حداکثر حداقل

 a7,411 .270 6,864 7,959 آزمایش

 a5,751 .261 5,224 6,278 کنترل

 

جغرافیای دانش آموزان سطال دوم  درس : آیا وبالگ مشارکتی در میزان انگیزش پیشرفت درسی 3سوال 

 تاثیر دارد؟ متوسطه

 گروههای مستقل استفاده شد. Tبرای پاسخ به این سوال از آزمون 
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 گیزش پیشرفت به تفکیک گروهها میانگین و انحراف استاندارد نمرات ان (22-4جدول )

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 2,40679 10,76349 70,2000 20 آزمایش نمرات انگیزش پیشرفت  

 2,24366 10,28175 70,7143 21 کنترل

 

ه شده است همانطور کشه  ( میانگین نمرات انگیزش پیشرفت  گروهها به تفکیک نمایش داد22-4در جدول )

در جدول نیز مشاهده می شود میانگین نمرات انگیزش پیشرفت  گروه آزمایش پایین تر  از میانگین نمشرات  

 انگیزش پیشرفت  گروه کنترل می باشد اما آیا این تفاوت معنی دار است ؟

 

 و آزمایش  ( آزمون معناداری تفاوت میانگین  نمرات انگیزش پیشرفت  گروه کنترل 23-4جدول)

 متغیر
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ت م
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ف 
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 درصد اطمینان  95فاصله 

 حداکثر حداقل

 6,13354 7,16211- 3,28662 51429.- 876. 39 156.- انگیزش پیشرفت 

-.156 38,646 .877 -.51429 3,29039 -7,17167 6,14310 

 

( نشان می دهند که میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانش آمشوزان گشروه کنتشرل و    23-4جدول )داده های 

)/,,/(آزمایش تفاوت معنا داری با هم ندارند 050391560  pdft   یعنی می توان نتیجه گرفت کشه

 وبالگ مشارکتی بر انگیزش پیشرفت دانش آموزان تأثیر ندارد.

 

 

دانطش آمطوزان سطال دوم     ایزان مهارتهای اجتمطاعی درس جغرافیط  : آیا وبالگ مشارکتی در می4سوال 

 تاثیر دارد؟ متوسطه
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برای پاسخ به این سوال با توجه به آنچه در فصل سوم آمد که مقیاس مهارتهشای اجتمشاعی دارای دو خشرده    

از  مقیاس منفی و مثبت می باشد تفاوت میانگین آزمشودنی هشا را در دو مقیشاس بطشور جداگانشه بشا اسشتفاده       

 گروههای مستقل  مورد آزمون قرار می دهیم.  Tآزمون 

 
 
 

 
 

 در مقیاس مثبت : -1

 

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت به تفکیک گروهها  (24-4جدول )

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

مهارتهشششای اجتمشششاعی  

 مثبت

 1,88694 8,43863 68.5000 20 آزمایش

 2,01057 9,21360 67,0952 21 کنترل

 

میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت گروههشا بشه تفکیشک نمشایش داده ششده اسشت        (24-4)در جدول 

همانطور که در جدول نیز مشاهده می شود میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت   گروه آزمشایش بشاالتر     

 ؟ت مهارتهای اجتماعی مثبت  گروه کنترل می باشد اما آیا این تفاوت معنی دار استاز میانگین نمرا

 

 آزمون معناداری تفاوت میانگین  نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت گروه کنترل و آزمایش   (25-4)جدول

 متغیر
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 اطمیناندرصد  95فاصله 

 حداکثر حداقل

مهارتهای اجتماعی 

 مثبت

.508 39 .614 1,40476 2,76339 -4,18473 6,99425 

.509 38,944 .613 1,40476 2,75734 -4,17274 6,98226 
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( نشان می دهد که بین میانگین نمشرات مقیشاس   (25-4)گروههای مستقل )داده های جدول  Tنتایج آزمون 

ی مثبششت دانششش آمششوزان گششروه کنتششرل و آزمششایش تفششاوت معنششی داری وجششود         مهارتهششای اجتمششاع 

)/,,/(ندارد 050395080  pdft           و مشی تشوان نتیجشه گرفشت کشه وبشالگ مششارکتی بشر مهارتهشای

 اجتماعی دانش آموزان تأثیر ندارد.

 

 
 

 
 

 در مقیاس منفی : -2

 

 عی منفی به تفکیک گروههامیانگین و انحراف استاندارد نمرات مهارتهای اجتما (26-4)جدول 

 خطای معیار میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

مهارتهای اجتماعی 

 منفی

 1,82854 8,17747 27,8500 20 آزمایش

 1,55861 7,14243 34,2857 21 کنترل

 

ی گشروه آزمشایش   نشان می دهد که میانگین نمرات مقیاس مهارتهای اجتماعی منفش  (26-4)داده های جدول 

کمتر از گروه کنترل می باشد به این معنی که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل از مهارتهشای اجتمشاعی   

 منفی کمتری برخوردار است  اما آیا این تفاوت یک تفاوت معنا دار است؟

 

 

 ترل و آزمایش  آزمون معناداری تفاوت میانگین  نمرات مهارتهای اجتماعی منفی گروه کن (27-4)جدول

 متغیر
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 درصد اطمینان  95فاصله 

 حداکثر حداقل

مهارتهششای اجتمششاعی 

 منفی

-2,688 39 .011 -6,43571 2,39459 -11,27924 -1,59219 

-2,679 37,722 .011 -6,43571 2,40267 -11,30084 -1,57059 
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نشان می دهد تفاوت میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی منفشی گشروه    (27-4)همانطور که داده های جدول 

آزمایش و کنترل یک تفاوت معنی دار است به این معنی که دانش آموزان گروه آزمایش مهارتهشای اجتمشاعی   

از وبالگ مشارکتی مهارتهای اجتمشاعی   منفی کمتری از گروه کنترل دارند و می توان نتیجه گرفت که استفاده

 منفی آنها را نسبت به گروه کنترل کاهش داده است.

تک نمونه ای  میانگین نمرات مهارتهای مثبشت و منفشی گروههشای کنتشرل و      Tدر ادامه با استفاده از آزمون 

ارتهای اجتمشاعی(  )مه TISSآزمایش را با میانگین نمرات مقیاس مثبت و منفی مهارتهای اجتماعی پرسشنامه 

 ( مقایسه می کنیم . 1378پژوهش امینی )

568میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت گروه آزمایش /X 0967و کنترل /X  ( 22در جشدول-

کشرده اسشت . آیشا    را گزارش  X/2169( برای این بخش میانگین1378( نشان داده شده است و امینی )4

 ( تفاوت معنا داری دارند؟1378میانگین های گروهها آزمایش و کنترل با میانگین گزارش ده توسط امینی )

 

آزمون معناداری تفاوت میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی مثبت گروه کنترل  (28-4)جدول

 (1378و آزمایش با میانگین پژوهش امینی )

 گروهها
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 درصد اطمینان 95فاصله 

 حداکثر حداقل

 3,2394 4,6594- 71000.- 711. 19 376.- گروه آزمایش

 2,0792 6,3087- 2,11476- 305. 20 1,052- گروه کنترل

 

مشاهده می شود میانگین نمرات بخش مثبت مهارتهای اجتمشاعی هیچکشدام    (28-4)همانطور که در جدول 

( تفشاوت معنشا داری   1378گزارش شده توسط امینی )X/2169از گروههای کنترل و آزمایش با میانگین 

 ندارند .

-23در جشدول )  X.2834و کنترل X.8527میانگین نمرات مهارتهای اجتماعی منفی گروه آزمایش

را گشزارش کشرده اسشت. آیشا      X.0731( برای این بخش میانگین1378)( نشان داده شده است و امینی 4

( تفشاوت  1378میانگین های گروهها آزمایش و کنترل در این بخش  با میانگین گزارش شده توسشط امینشی )  

 معنا داری دارند؟
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ه کنترل و آزمون معناداری تفاوت میانگین  نمرات مهارتهای اجتماعی منفی   گرو (29-4)جدول

 (1378آزمایش با میانگین پژوهش امینی )

 گروهها

 

t
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 درصد اطمینان 95فاصله 

 حداکثر حداقل

 6072. 7,0472- 3,22000- 094. 19 1,761- گروه آزمایش

 6,4669 0355.- 3,21571 052. 20 2,063 گروه کنترل

 

 

مشاهده می شود میانگین نمرات بخش منفی مهارتهای اجتماعی هیچکدام از  (29-4)دول همانطور که در ج

( تفشاوت معنشا داری   1378گزارش شده توسشط امینشی )  X.0731گروههای کنترل و آزمایش با میانگین 

 ندارند.
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 فصل پنجم

 

 بحث و نتیجه گیری
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تا با برداشتن موانع زمانی و مکانی موجود در کالسهای درس سنتی ا فراهم نموده ه اینترنت فرصتی رامروز 

 (2001و همکاران،  11شرایط الزم برای یادگیری را در هر زمان و مکان و در هر سنی فراهم آورد )اماندا

ع به کمبود بودجه، افزایش شمار دانشجو، تغییر جمعیت دانشجویی، نیازهای آموزشی متنوع و جدید اجتما

تغییرات سازمانی نیاز دارد، تغییراتی که با نیازهای جدید هماهنگ باشند. با آموزش مبتنی بر فناوری 

متناسب با نیازهای دانشجو  "یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی"اطالعات و ارتباطات )فاوا(، امکان 

ی خودراهبر، مستقل، انعطاف پ یر و فراهم می شود که در آنها، یادگیرنده نقش فعالی داشته و بر یادگیر

( افزایش روز افزون استفاده جوانان و نوجوانان از اینترنت به گزارش 1388 )مهران،. تعامل کننده تاکید دارد

درصد از دانش آموزان دبیرستانی به اینترنت دسترسی داشتند  41قریب به  1381( که در سال 1383اسالمی )

اینترنت را یک ابزار آموزشی معتبرمعرفی کرده بودند، این نوید را می دهد درصد از معلمان  78و همچنین 

که جامعه نگرش مثبتی نسبت به تکنولوژی اینترنت دارد. امکانات و ابزارهای اینترنتی نیز روز به روز در 

که  حال گسترش هستند و بر غنی کردن محیط مجازی )اینترنت( می افزایند یکی از این ابزارها وبالگ است

با وجود اینکه مدت زمان زیادی از پیدایش آن نمی گ رد اما در همین زمان اندک محبوبیت زیادی برای 

شروع بکار کرد و امروزه میلیون ها نفر از آنها  1380در ایران نیز اولین وبالگ فارسی سال  .خود یافته است

آنها ست. دسترسی سریع، استفاده آسان،  استفاده می کنند. از عواملی که باعث محبوبیت وبالگها شده ویژگی

این ابزار را می توان در آموزش نیز بکار  عدم نیاز به نرم افزارهای خاص و آشنایی با مهارتهای خاص.

پیروان نظریه سازندگی بر این باورند که اساتید » گرفت و از آن در غنی کردن موقعیت یادگیری استفاده کرد.

)تومی « ایق علمی را با مشارکت هم کشف، تولید و ساختار سازی کنندو دانشجویان باید دانش و حق

( وبالگها چیزی باالتر از یک مجله آنالین یا یک یادداشت هستند بلکه  1383 ،به نقل از شعبانی 12فوسنات

وبالگ یا فعالیت وبالگی) مبتنی بر وب( یک ابزار آموزشی است برای تدریس با محوریت یادگیری، اساس 

                                 
11 Amanda 
12 Twomey Fosnat 
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(وب را به عنوان یک نگرش و نه یک فناوری 2005) 13ی و اساس محتوایی. در این زمینه داونزاجتماع

مهم است که این دیدگاه داونز را گسترش دهیم و پیشنهاد کنیم که ابزارهای مبتنی بر وب  .تعریف می کند

ی و یادگیری مثل وبالگها دارای یک نوع متفاوت از نگرش یادگیری هستند که آموزش را از محتوای فعل

طوطی وار به حیطه منابع باز آموزشی گسترش می دهد که در آن یادگیرندگان می توانند به سرعت به آن 

دسترسی پیدا کنند، به آن متصل شوند و آن را گسترش دهند. با چنین نگرشی هر یادگیرنده بر یادگیری 

ن وبالگها که توسط داونز مطرح شده خود کنترل، حق رأی و قدرت دارد. حتی ویژگی فنی باز بودن در میا

تبدیل به یک ویژگی اجتماعی می شود و وبالگها می توانند به عنوان یک جامعه کاری عمل کنند که در آن 

و  14کانگ)معلمان و دانش آموزان می توانند به راحتی منابع یادگیری را به عنوان همکار همدیگر تقسیم کنند

د مزایای قابل مقایسه و بیشتری در پروژه های طراحی شده به منظور وبالگها می توانن .(2011 ،دیگران

درگیر شدن در یادگیری درسی دارند. و نکته ای که بیشتر حائز احمیت است همکاری و حمایت همکالسان 

 (2007 ،16و برایان دیویسون 15)هال هازل در بحث های آنالین می باشد.

وشن شدن تأثیر وبالگها در یادگیری و تثبت آن پژوهش حاضر در راستای مطالعات قبلی و به منظور ر     

و مهارتهای  بررسی میزان تأثیر وبالگ مشارکتی بر یادگیری ، یادداری ، انگیزش پیشرفت تحصیلیبا هدف 

 4صورت پ یرفت که این هدف کلی در قالب  اجتماعی  دانش آموزان در درس جغرافی سال دوم انسانی

ام از اهداف جزیی یک سوال پژوهشی مطرح شد مورد بررسی قرار گرفت که هدف جزیی که برای هرکد

 در ادامه نتایج مربوط به هر یک از سواالت ارائه خواهد شد.

 

 جغرافیای دانش آموزان سال دوم متوسطهدرس : آیا وبالگ مشارکتی در میزان یادگیری 1سوال  5-1

 تاثیر دارد؟

گروههای مستقل و تحلیل کواریانس نشان داد که نمرات پس  Tی نتایج تحلیل داده ها با آزمونها      

آزمون گروه آزمایش بطور معنا داری باالتر از نمرات گروه کنترل که در طول دوره به روشهای معمول 

آموزش می دیدند، بود به این معنی که استفاده از وبالگ مشارکتی توانسته است یادگیری دانش آموزان را 

کاربرد   ( که نتیجه گرفته بودند:1389یج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات ضامنی و کاردان )نتا ارتقا دهد.

نتایج تحقیق ضرابیان و . فناوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری فعال درس ریاضی موثر است

(بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس امال با استفاده از روش آموزش تحت شبکه و 1389دیگران)
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روش سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد به عالوه بین قابلیت های پیش نیاز درس امال شامل مهارتهای 

دیداری، شنیداری و حرکتی در پس آزمون گروه کنترل و آزمایش در امالء فارسی تفاوت معنی داری وجود 

ا برای دوره که مناسب بودن آموزش از طریق صفحات وب ساده ر (1387دارد، نوروزی و همکاران )

رتبه بندی  رتبه ابزارهای فناوری اطالعات 23متوسطه در رتبه سوم و برای هنرستان در رتبه هشتم رتبه از 

اگر در کالسهای درس، زمینه های کاوشگری را برای دانش آموزان به  (1383کرده بودند. حج فروش)

ی یا گروهی با بهره گیری از فناوری اطالعات و نحوی فراهم آوریم که آنها بتوانند آزادانه با فعالیتهای انفراد

ارتباطات به برررسی و تحقیق درباره ی موضوعهای مورد عالقه مرتبط با موضوعهای آموزشی انتخابی خود 

بپردازند، آنها با کمک معلم خود حتی در ساختن برنامه درسی و به ویژه در تعمیق محتوای آموزشی و 

( 1389مه درسی رسمی آنها وجود دارد، نقشی موثر ایفا می کنند. صفاریان )یادگیری بهتر از آنچه در برنا

و دیگران  17استفاده از نرم افزارهای آموزشی در یادگیری درس ریاضی از روش سنتی موثر تر است. کانگ

( بحث و تبادل نظری که در یک وبالگ رخ  می دهد تشکیل یک تعامل چند بعدی و چند الیه ای 2011)

اعضا می دهد تا یک محیط یادگیری شکل گیرد که در آن هم دانش آموز و هم معلم یک گروه در میان 

( رابطه مثبت و معنا داری بین بار شناختی و رضایت از 2011)18کاری را تجربه می کنند جرج آر بردفورد

یادگیری آنها  ( اکثریت فراگیران گزارش نمودند که وبالگ2010یادگیری آنالین وجود دارد هالیک اولیویا )

را ارتقا می دهد. وبالگ به فراگیران این امکان را می دهد که در مورد مفاهیم درسی خارج از کالس بحث 

همخوانی دارد و می توان گفت که شاید وبالگها به این دلیل که تعامل بیشتری در بحث  و تبادل نظر نمایند.

و  19و همچنین نتیجه تحقیق چاین النگ هسوهای درسی و غیر درسی بین دانش آموزان ایجاد می کند 

که عنوان نمود تقسیم دانش تأثیری بر انگیزه استفاده از وبالگ نداشت و افرادی که در  (2008دیگران )

وبالگها شرکت می کردند بطور درونی دارای این انگیزه هستند که دانش را به دیگران انتقال دهند موجب 

ه نموده و در صدد ارائه اطالعات به همکالسی هایشان باشند و تأثیر مطالعه می شود تا فراگیران بیشتر مطالع

 و بحث گفتگو بر یادگیری بر کسی پوشیده نیست.

جغرافیای دانش آموزان سال دوم متوسطه درس : آیا وبالگ مشارکتی در میزان یادداری 2سوال  5-2

 تاثیر دارد؟

گروههای مستقل و تحلیل کواریانس برای  Tاول از آزمون برای پاسخ به این سوال نیز همانند سوال       

گروهای مستقل و تحلیل کواریانس  Tنتایج آزمون  .ح ف اثرات پس آزمون بر آزمون پیگیری استفاده شد

تفاوت معنا داری را بین نمرات آزمون پیگیری دو گروه نشان داد و در آزمون پیگیری نیز نمرات گروه 
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گواه بود و می توان نتیجه گرفت که استفاده از وبالگ مشارکتی در تدریس بر تثبیت آزمایش باالتر از گروه 

( 1389یادگیری )یادداری( دانش آموزان تأثیر دارد. نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات ضامنی و کاردان )

کان تی  کاربرد  فناوری اطالعات و ارتباطات در تثبیت مطالب درس ریاضی نزد دانش آموزان موثر است

( یادگیرندگانی که از مطالب نقشه یادگیری پویا  مبتنی بر وبالگ استفاده می کنند به 2008و دیگران ) 20ونگ

منبع طالیی اطالعات واقعی و فعلی در مورد موضوعات مورد مطالعه شان دسترسی دارند و یادگیرندگان می 

له ای در زمینه مورد مطالعه که با آن مواجه می توانند با بهره گیری از چنین منابع با کیفیتی برای هر مسا

شوند راه حلی پیدا کنند و یک پایگاه دانش معنادار و همیشگی برای خود بسازند و از مرحله یادگیری به 

( اشاره نمو 2008مرحله فراشناختی برسند همخوانی دارد و می توان به نتایج تحقیق کاتی ونگ و دیگران )

یادگیری پویا با ویژگیهایی که دارند می توانند افراد را از مرحله شناخت به فراشناخت که وبالگها ی با نقشه 

 برسانند و در تثبیت یادگیری آنها موثر باشند. 

 

جغرافیای دانش آموزان سال درس آیا وبالگ مشارکتی در میزان انگیزش پیشرفت درسی :3سوال  5-3

 تاثیر دارد؟ وسطهتدوم م

که میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانش گروههای مستقل نشان داد  Tده ها با آزمون نتایج تحلیل دا      

آموزان گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنا داری با هم ندارند به این معنی که استفاده از وبالگ مشارکتی در 

 انگیزش پیشرفت دانش آموزان را افزایش نمی دهد. ،تدریس

 

جغرافیای دانش آموزان سال دوم ی در میزان مهارتهای اجتماعی درس : آیا وبالگ مشارکت4سوال  5-4

 تاثیر دارد؟ متوسطه

با توجه به اینکه ابزار استفاده شده در این پژوهش مهارتهای اجتماعی را در دو بخش مثبت و منفی       

ه شد و نتایج اندازه می گرفت برای پاسخ به این سوال هر دو مهارت منفی و مثبت در بین گروهها مقایس

گروههای مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات مقیاس مهارتهای اجتماعی  Tتحلیل داده ها با آزمون 

مثبت دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری وجود ندارد اما تفاوت میانگین نمرات 

به این معنی که دانش آموزان  مهارتهای اجتماعی منفی گروه آزمایش و کنترل یک تفاوت معنی دار است

گروه آزمایش مهارتهای اجتماعی منفی کمتری از گروه کنترل دارند و می توان نتیجه گرفت که استفاده از 

 وبالگ مشارکتی مهارتهای اجتماعی منفی آنها را نسبت به گروه کنترل کاهش داده است. 
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گ شته بیشتر به رابطه استفاده از وبالگها با با توجه به اینکه تحقیقات  4و  3در بحث در مورد سواالت 

اند و هیچگونه تحقیق خاصی رابطه و تأثیر وبالگ بر انگیزش پیشرفت یا مهارتهای  یادگیری پرداخته

اجتماعی را مورد نظر قرار نداده اند نمی توان همسوئی یا غیر همسوئی تحقیق حاضر با تحقیقات گ شته را 

ه ذکر چند نمونه تحقیق که به نوعی یکی از متغیرهای مورد مطالعه آنها غیر بحث نمود در این قسمت تنها ب

  .از یادگیری بوده می پردازیم به امید آنکه راه را برای تحقیقات آتی در این زمینه ها هموار سازیم

منطقی  ( تأثیر یادگیری مبتنی بر وب )وبالگ( با رویکرد حل مساله بر رشد تفکر1388نامور و دیگران )      

( تاثیر فناوری اطالعات و 1389دانشجویان را مثبت گزارش نمودند در پژوهشی دیگر ضامنی و کاردان )

ارتباطات بر تثبت و پایداری مواد درسی، مهارتهای استدالل، یادگیری فعال، قدرت خالقیت، تغییر نگرش را 

دادن تحقیق، ترجمه، استفاده از  (دانش آموزان در نتیجعه انجام1383حج فروش ) .مثبت ارزیابی کردند

لوحهای فشرده آموزشی، اینترنت و اینترانت بسیار فعال بوده و نو آوریهای خود جوشانه داشته اند. لوئیک و 

( در تحلیل محتوای وبالگهای معلمان نشان دادند که معلمان بیشتر آمادگی دارند تا از 2011دیگران )

ند و این نکته مثبتی است که معلمان خود آگاه بوده و دانش و مهارت تدریس مهارتها و دانش خود انتقاد کن

خود را به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار داده اند این کار به معلمان بازخوردی ارائه می دهد تا حرفه 

بعضی از موضوعات وبالگها مربوط به بوجود آوردن یک حس اجتماعی بود  .معلمی خود را توسعه دهند

ع خوب برای شکوفا سازی اجتماعات یادگیری در محیط های آنالین بود. دوران و همکاران که یک شرو

 اما این رابطه معنا دار نیست. .( تجربه بازی رایانه ای با مهارتهای اجتماعی رابطه معکوس دارد1381)

ی رابطه معکوس انتخاب منزل به عنوان محل بازی و یا ترجیح  تنها بودن در محل بازی با مهارتهای اجتماع

 و معنا داری دارد .

 

 محدودیت های تحقیق: 5-5

با توجه به اینکه در مطالعات آزمایشی و شبه آزمایشی انتخاب تک تک افراد نمونه به صورت  تصادفی  -1

می تواند یکی از عوامل موثر در کنترل تفاوت های اولیه در بین آزمودنیها باشد در این تحقیق با توجه به 

السهای دانش آموزان از قبل شکل گرفته بود و محقق برای آنکه بعضی از شرایط را از جمله)معلم، اینکه ک

پایه و دوره تحصیلی و ..( را کنترل نماید و همچنین آزمودنیها با همدیگر در طول دوره در تماس نباشند دو 

 کالس مربوط به یک معلم را در دو مدرسه مختلف انتخاب نمود.

بتوان تأثیر وبالگ بر  انگیزش پیشرفت  و مهارتهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار داد با توجه برای آنکه  -2

به اینکه ابزار مطالعه دو متغیر انگیزش پیشرفت و مهارتهای اجتماعی استفاده شده دارای گویه های کافی 
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کبار در پایان دوره از این برای دو نیمه کردن به صورت پیش آزمون و پس آزمون را نداشتند به ناچار فقط ی

 آزمونها استفاده و نمره های دانش آموزان با همدیگر مقایسه گردید.

با توجه به اینکه یک دبیر در هر دو کالس  تدریس می نمود و از قبل از هدف تحقیق مطلع بود  ممکن  -3

لیل مالحظات اخالقی است بطور نا خواسته و سوگیری شرایط دو کالس را بطور متفاوت تغییر دهد و به د

 و اداری توان کنترل در اختیار پژوهشگر نبود.

کنترل فعالیت همه ی افراد گروه آزمایش خارج از ساعات مدرسه در بحث و گفتگوی وبالگی و ارائه  -4

 مطالب در آن با توجه به مراجعات گروه آزمایش در ساعات متناوب به وبالگ برای پژوهشگر مقدور نبود.

 

 

 هادهای پژوهش :پیشن 5-6

(مبنی بر اینکه  معلمان در وبالگهای خود بیشتر 2011با توجه به نتایج تحقیق لوئیک و دیگران ) -1     

آمادگی دارند تا از تدریس مهارتها و دانش خود انتقاد کنند و این نکته مثبتی است که معلمان خود آگاه بوده 

حلیل قرار داده اند این کار به معلمان بازخوردی ارائه و دانش و مهارت خود را به صورت انتقادی مورد ت

اینکه تدریس بر اساس وبالگ نیاز به آموزش و  جهت به می دهد تا حرفه معلمی خود را توسعه دهند

مهارت معلمان دارد پیشنهاد می شود که به آموزش معلمان در ساخت وبالگها و ابزارهای مبتنی بر وب 

و برایان  22(و هال هازل2011و دیگران ) 21یج تحقیقات زیادی از جمله کانگپرداخت و نظر به اینکه نتا

( نشان داد که وبالگها یک محیط تعاملی چند جانبه فراهم می نماید که اعضا می توانند در 2007)23دیویسون

آن به راحتی نظرات خود را بیان کنند می توان از این طریق ایجاد وبالگهای تخصصی هر رشته  بحث های 

علمی مربوط به هر رشته را تقویت نمود و معلمان از طریق هم افزایی به ارتقا دانش و مهارتهای خود 

 بپردازند.

(در یک مطالعه با عنوان نقشه یادگیری پویا بر اساس وبالگ  نتیجه 2008و دیگران ) 24کان تی ونگ -2      

گ پشتیبانی نمود می توانند به راحتی گرفتند که اگر اساتید را با نقشه یادگیری پویا بر اساس وبال

یادگیرندگان را در یک محیط حل مساله درگیر نمایند و همچنین یادگیرندگانی که از مطالب نقشه یادگیری 

پویا  مبتنی بر وبالگ استفاده می کنند به منبع طالیی اطالعات واقعی و فعلی در مورد موضوعات مورد 

دگان می توانند با بهره گیری از چنین منابع با کیفیتی برای هر مساله ای مطالعه شان دسترسی دارند و یادگیرن

در زمینه مورد مطالعه که با آن مواجه می شوند راه حلی پیدا کنند و یک پایگاه دانش معنادار و همیشگی 
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در  برای خود بسازند و از مرحله یادگیری به مرحله فراشناختی برسند نظر به موارد فوق پیشنهاد می شود

روشهای تدریس مبتنی بر وبالگ ابتدا منابع غنی اینترنتی شناسایی شود و به فراگیران معرفی شود تا آنها با 

 استفاده از این منابع به یادگیری و ارتقای دانش خود بپردازند.

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که روش مبتنی بر وبالگ گروهی نسبت به روش سنتی می تواند  -3      

ب یادگیری بیشترو همچنین تثبیت یادگیری فراگیران شود پیشنهاد می شود که در مدارس و مناطقی که موج

که البته این خود مستلزم آموزش و امکان دسنترسی به اینترنت وجود دارد از این روشها بهره گرفته شود. 

ط معلمان و خصوصاً دانش توانایی به کار گیری فناوریهای نوین، از جمله رایانه،اینترنت و وبالگ توس

 آموزان )در استفاده از وبالگ مشارکتی( است.

 

 منابع و مآخ 

 

( بی سوادیهای جدید چالشی تازه برای نهادهای آموزشی، پیک نور، سال 1385ابراهیم زاده، عیسی ) -1

 48-40سوم، شماره دوم صص 

جمه رضا نجف بیگی و اصغر (تکنولوژی اطالعات در جهان سوم، تر1375استوور، ویلیام جیمز، )-2

 صرافی زاده، تهران دانشگاه آزاد اسالمی

مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی با یادگیری بر پایه مساله بر یادگیری  (1381)مژگان ،بقایی الکه-3

  8، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی شماره یادداری دانشجویان و

شنایی با تکنولوژی آموزشی، ترجمه مجید آذرخش و جعفر مهراد، آ (1377، )و هولمز، دیانا بهان، کیت-4

 انسانی دانشگاهها )سمت(. دوین کتب علومتتهران، سازمان مطالعه و 

( بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در 1383حج فروش، احمد و اورنگی، عبدالمجید )-5

 29-23،  صص 9ی، سال سوم، شماره دبیرستانهای شهر تهران، فصلنامه نوآوریهای آموزش

( راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی )از نظریه 1381خورشیدی، عباس و قریشی، محمد رضا )-6

 تا عمل(، تهران، انتشارات یسطرون.

(، بررسی رابطه بازیهای رایانه ای و مهارتهای 1381دوران، بهناز، آزاد فالح، پرویز و اژه ای، جواد )-7

 17-4، صص1اعی نوجوانان، مجله روانشناسی، سال ششم، شماره اجتم

 ، تهران، نشر آگاه.روشهای تحقیق در علوم رفتاری( 1376سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه ) -8
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( مقایسه ی تأثیر آموزش به کمک نرم 1389صفاریان، سعید؛ فالح، وحید و میرحسینی، سید حمزه،)-9

روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات افزارهای آموزشی و 

 36-21در علوم تربیتی، سال اول، شماره دوم، صص 

( تأثیر کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در یادگیری درس 1389ضامنی، فرشیده و کاردان، سحر )-10

 38-23صص  شماره اول،  م تربیتی، سال اول،ریاضی، فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در علو

( 1389، )، مهرانرضا و فرج اللهی ؛سرمدی، محمد ؛زندی، بهمن ؛رستگار پور، حسن ؛ضرابیان، فروزان-11

 –نشریه علمی نش آموزان مبتنی بر اصول طراحی تأثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت امال نویسی دا

 248-235،صص  3، شماره 4جلد هارم،پژوهشی فناوری آموزش، سال چ

علوی، سیده شهره؛ ابراهیم زاده ، عیسی؛ کریم زادگان مقدم، داوود؛ عطاران، محمد؛ مهرداد، رامین و -12

( بررسی رویکرد نوین یادگیری الکترونیکی سریع در آموزش ضمن خدمت کارکنان 1388گلستان، بنفشه، )

 88-67، صص3ن آموزش عالی ایران، سال دوم، شماره دانشگاه علوم پزشکی تهران، فصلنامه انجم

( بررسی کیفی عملکرد دبیرستان 1384فاتحی زاده ، مریم ، نصر اصفهانی ، احمد رضا و فتحی ، فاطمه )-13

-165، صص 2در ایجاد و پرورش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ، مجله روانشناسی ، سال نهم ، شماره 

185 

آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در  (1388)ناهید ،ریف صنایعیمهران,ظ ،فرج الهی-14

 171-167، صص 4، فصلنامه راهبردهای آموزش ،سال دوم، شماره آموزش عالی

( مطالعه تأثیر یادگیری مشارکتی )تفحص گروهی ( بر رشد 1388فهامی ، ریحانه و عزتی ، محسن )-15

شهر اصفهان در سال  5موزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه ی مولفه های مهارتهای اجتماعی دانش آ

پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی مرو  –، فصلنامه علمی  88/87تحصیلی 

 76-63دشت، سال دوم، شماره چهارم، صص 

ه مفهومی بر میزان تاثیر تدریس به روش نقش (1389) ،مریم ،احسانیو  عزت ،پاریاد؛ هعاطف ،قنبری-16

-112صص  ،گام های توسعه در آموزش پزشکی ،اریتدانشجویان پرس یادگیری و یادداری یک درس در

118 

تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در موضوع ( 1388کرامتی، محمد رضا )-17

 49-31صص 2، شماره 39سال ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،فیزیک انرژی در درس

تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت ( 1386کرامتی، محمد رضا )-18

 55-39صص 1، شماره 37سال  ، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،ریاضی تحصیلی
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فزایش یادگیری و یادداری تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر ا( 1384ملکی، بهرام )-19

 50-42ص 37، مجله تازه های علوم شناختی شماره درسی مختلف متون

 ،آموزش مهارتهای فناوری اطالعات و تأثیر آن بر یادگیری موثر و فراگیر( 1381منتظر، غالمعلی )-20

 187-175، ص42پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا )س( سال دوازدهم، شماره  –فصلنامه علمی 

( روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. 1382سیف نراقی، مریم ) ؛نادری، عزت اله-21

 تهران، انتشارات بدر.

بررسی تأثیر یادگیری ( 1388)شریعتمداری، علی  و سیف نراقی، مریم  ؛نادری، عزت اله ؛نامور، یوسف-22

کر منطقی در دانشجویان رشته زبان دانشگاه آزاد مبتنی بر وب )وبالگ( با رویکرد حل مساله بر رشد تف

 162-139اسالمی واحد اردبیل، پژوهشنامه تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد، سال هجدهم ،صص 

( رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری 1387زندی، فرامک و موسی مدنی، فریبرز ) ؛نوروزی، معصومه-23

صص  ، سال هفتم، 26یری مدارس فصلنامه نوآوریهای آموزشی، شماره یادگ–اطالعات در فرایند یاددهی 

9-32 

مقایسه اثرات یادگیری مشارکتی و آموزش ( 1383)محمد ،شیخیانیو نجاریان بهمن ،عبدالکاظم ،نیسی-24

آموزان سال دوم متوسطه انگیزه پیشرفت و خودپنداره دانش سنتی برعملکرد تحصیلی، یادگیری مطالب،

 44-25صص 4و3شماره  11سال  مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ،وشهرب نظری شهر

، تکنولوژیهای جدید ارتباطی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه (1373ومان )ا ،روال ؛ریسج، هنسون-25

 داوود حیدری، تهران انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری  (1387)محمد ،میرزاخانیو ینپرو ،کدیور؛ فریدون ،یاریاری-26

فصلنامه  (عملکرد تحصیلی دانش آموزان )دبیرستان مشارکتی بر عزت نفس، مهارت های اجتماعی و

 164-143صص 3شماره  روانشناسی دانشگاه تبریز
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