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چکیده

هدف از پژوهش حاضر سنجش آموزش مبتنی بر وب کوئست بر یادگیری و رضایت از درس 
طراحی آموزشی است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه 
کنترل بوده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویانی هستند که در نیمسال تحصیلی 95-96 
به تعداد 107 نفر درس طراحی آموزشی را در دوره ابتدایی گذرانده اند. نمونه گیری تصادفی 
ساده شامل60 نفر است که در دو گروه گواه )30 نفر( وگروه آزمایش )30 نفر( قرارگرفته اند. 
ابزار پژوهش برای سنجش سطح رضایت پرسشنامه کرمی )1386( براساس مدل کرک پاتریک 
آزمون  از  آلفای کرونباخ 93/. شده است. برای سنجش یادگیری  با روش  آن  پایایی  بوده که 
تأیید  متخصص  افراد  را  سؤاالت  روایی  است که  شده  استفاده  استانداردشده  محقق ساخته 
یادگیری 83/. است.  از  آلفای کرونباخ در مؤلفه رضایت  از روش  آزمون،  پایایی  کرده اند و 
استفاده شده  واریانس و کواریانس چندمتغیری  آزمون های تحلیل  از  نیز  داده ها  برای تحلیل 
است. یافته ها بر اساس مقایسه روش آموزشی وب کوئست و روش آموزش سنتی در یادگیری 
آموزشی  یادگیری درس طراحی  نشان می دهد که  آموزشی  از درس طراحی  میزان رضایت  و 
در دانشجویان گروه آزمایش )دانشجویانی که برای یادگیری درس طراحی آموزشی، مبتنی بر 
طراحی  درس  یادگیری  در  )دانشجویانی که  با گروه کنترل  مقایسه  در  وب کوئست(  آموزش 
دانشجومعلمان  عملکرد  است.  بیشتر  چشمگیری  به طور  سنتی(  روش  به  آموزش  آموزشی، 
آموزش مبتنی بر وب کوئست نسبت به دانشجومعلمان آموزش به شیوه سنتی، در درس طراحی 

آموزشی به صورت معناداری متفاوت نشان داده شده است.
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مقدمه

با پيشرفت و گسترش فناوری در دهههای اخير، تقريبًا تمامی عرصههای حيات بشری دستخوش 
جلوههای  از  اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  توسعه  و  رشد  است.  شده  اساسی  دگرگونیهای 
اجتناب ناپذیر انسان است. توسعه خیرهكننده در به كارگيری فناوری اطالعات و شبکههای ارتباطی 
مبتنی بر کامپیوتر، به خصوص اينترنت، شبکهای با گستردگی جهانی، دسترسی افراد را به اطالعات 
آسانتر از ادوار پیشین کرده است. اين تحوالت، به گونهای اجتنابناپذير نيازهای انسان اين عصر 
را در عرصههای مختلف از جمله آموزشهای حرفهای، دستخوش تغيير كرده و چالشهای تازه ای 
فراروی او قرار داده است. امروزه يادگيری به كمك کامپیوتر و منابع الکترونیکی چشم انداز بسیار 
جذابی را در حوزه آموزش ترسیم کرده است. برای مثال ارائه مطالب آموزشی تعاملی نرم افزارهای 
آموزشی، كه دارای قابليت چندرسانهای )ارائه همزمان متن، صدا، تصاوير ثابت و متحرك( است، 
يادگيری به شيوه خودآموزی را به طور تصورناپذیری دگرگون کرده و قطعًا بسیاری از متدها را متحول 
کرده است که عبارت اند از: يادگيری مبتنی بر حل مسئله، يادگيری به كمك رايانه، يادگيری به كمك 
همتايان، يادگيری به كمك پروژه و يادگيری به شيوه اكتشاف. تقريبًا همگی اين شيوهها برای ارائه 
شيوه ای متفاوت و نوين از آموزش می کوشند و بر ارتقای سطح يادگيری و افزايش ماندگاری آن و نيز 
ارتقای حس اعتماد به نفس در يادگيرندگان تكيه دارند. در اين مقاله، وبكوئست یکی از شيوههای 
جديد آموزش و يادگيری كه مبتنی بر كوشش و جستجو برای يافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به 
منابع عمدتًا اينترنتی است، برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان معرفی میشود. اين شيوه نوين 
میتواند در آموزش بسياری از مطالب و موضوعات درسی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان کاربرد 

قدرتمندی داشته باشد. 

تام مارچ  آمريکا و همکارش  برنی داج، استاد دانشگاه سنديگو در كاليفرنيای  را  وبكوئست 
)داج،  میكند  فراهم  برای  سازندهيادگيری1  و جستجوی  تالش  مبنای  بر  چهارچوبی  ابداع کرده، 
2007(. وبكوئست راهبردی مبتنی بر جستجوگری و سازندگی مفاهيم، يادگيرندگان را به تفكری 
در حد عالی وادار می کند تا بدین ترتيب بتوانند اطالعات پيچيده را تحليل كنند و به كاربندند و 
از اين راه يك استراتژی آموزش و يادگيری بر خط و مهيج خلق كنند؛ همچنين نتيجه میگيرند كه 
وبكوئست به يادگيرندگان در يکپارچهكردن دانش و معانی خود با به كارگيری اطالعات موجود در 
اينترنت كمك میكند. ايشان معتقدند كه قابليت وبكوئست در طراحی فعاليتها نامحدود بوده 
و با برآوردن حس شهودی و كنجکاوی یادگیرندگان، آنها را درگير میسازد )سن فورد و همکارن، 

 .)2010

یادگیرندگان نمی توانند تنها با دریافت، کسب و پذیرش، یا گوش دادن و توجه منفعالنه، دانش 

1 . constructivist inquiry framework
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با خلق معنی و  باید  آموزش  بر  تأکید  بنابراین،  انتقال شکل نمی گیرد.  با  را فراگیرند؛ زیرا دانش 
درککردن، در ضمن مواجهه شدن با اطالعات جدید یا زمینه های جدید باشد. یادگیرندگان فعال به 
مشارکت، ساخت و همیاری با یکدیگر نیاز دارند. برای اینکه دانش به تصرف و مالکیت یادگیرنده 

درآید، باید یادگیری فعال به وقوع بپیوندد )کاراگیورگی1(.

و  تالش  بر  مبتنی  يادگيری  »فعاليتهای  است:  تعريف كرده  بدينگونه  را  وبكوئست  داج2، 
جستجو كه در آن تمامی اطالعات به کارگرفته شده يادگيرنده يا بخش اعظم آن از اينترنت استخراج 
میشود« )الهایی، 2008و داج، 2007(. مارچ3، وبكوئست را با اندکی تفاوت به اين صورت 
تعريف كرده است: ساختاری از داربست يادگيری4 است كه از پيوندهایی برای دستيابی به منابع 
و  فعالیت موثقی  به واسطه وب کوئست  یادگیری  واقع  در  و  استفاده میكند  اينترنت  در  ضروری 
باز، توسعه  به يك پرسش اصلی و  برای پاسخ  يادگيرنده  برانگيختن حس تحقيق   5 برای  معتبری 
می کوشد  كه  میكند  فراهم  را  نهایی  گروهی  كار  فرايند  يك  در  مشاركت  و  فردی  مهارتهای 
اطالعات جديد را برای كسب درکی عميقتر شکل دهد. بهترين وبكوئستها اين كار را با ترغيب 
يادگيرندگان به ديدن ارتباطات مفهومی غنیتر، سادهكردن مشاركت در دنيای واقعی يادگيری و تعمق 

در فرايندهای فراشناختی خود انجام می دهند )مارچ، 2016(.

می توان بهترينكاربرد وبكوئست را برای عناوینی دانست كه تعريف بسيار دقیقی از آنها وجود 
دعوت  دارند  متعددی  حلهای  راه  مسائلی كه  با  رويارویی  و  خالقيت  به  را  يادگيرنده  و  نداشته 
آموزشی محسوب میشوند  ابزار  يا  مدل  بلکه يك  نيستند؛  آموزشی  نظریه  میكند. وبكوئستها 
)هامپتون، 2003(. كاربرد وبكوئست مثل )هر ابزار آموزشی يادگيرندهمحور( به سازماندهی کلی 
انجام فعاليتهای آموزشی نیازمند است، به این معنا که در اين نوع آموزش، مسئوليت يادگيری به 
يادگيرندگان منتقل میشود و فراگیر احساس تملک می کند و به همین ترتیب فعاليت خواسته شده 
كاماًل روشن و شفاف بيان شود. به عبارت ديگر، يادگيرندگان بايد قادر باشند مراحل ترتیب داده شده 
در فعاليتهای آموزشی را با انجام قوانین و استراتژی های ساده و گويا به آسانی دنبال کنند. داج شش 
جزء يا ويژگی را برای يك وبكوئست موفق پيشنهاد كرده است: »مقدمه6، وظیفه7، فرایند8، منبع9، 

ارزشیابی10 و نتیجه گیری11« )داج، 2007(.

1 . Karagiorgi
2. Dodge
3. March
4 . Scaffolded learning structure
5 . Authentic task
6 . Introduction
7. Task
8 . process
9 . Resources
10 . Evaluation, Assessment
11 . Conclusion
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جدول 1: انواع تکالیف معرفی شده در وب کوئست ها )داج، 2007(.

)Retelling tasks( 1. بازگویی اطالعات جمع آوری شده)Consensus building tasks( 7. دستیابی به اجماع

)Compilation tasks( 2. گردآوری و تاأیف)Persuasion Tasks( 8. متقاعدسازی و ترغیب

)Mystery( 3. معماگونه)Self-Knowledge tasks( 9. خودآموزی

)Journalistic tasks( 4. ژورنالیستی/ روزنامه نگاری)Analytic tasks( 10. تحلیل پدیده ها

)Designing tasks( 5. طراحی و برنامه ریزی)Judgmental Tasks( 11. قضاوتی

)Creative Products tasks( 6. فراورده خالق)Scientific tasks( 12. علمی

یادگیری مبتنی بر جستجو وقتی آغاز می شود که سؤال هایی برای پاسخگویی، مسائلی برای حل کردن، 
یا مجموعه ای از مشاهدات برای تبیین شدن به شاگردان ارائه می شود. در صورت کاربرد مؤثر این 
شواهد  جمع آوری  و  شناسایی  سؤال ها،  به  خوب  شکل دهی  نحوه  می توانند  دانش آموزان  روش، 
متناسب، ارائه نظامند نتایج، تحلیل و تفسیر نتایج، شکل دهی به نتیجه گیری ها و ارزیابی ارزش ها 
و اهمیت آن نتایج را فراگیرند )فردانش، 1395(. فراگیران یاد می گیرند که در محیط مشارکتی 
کار کنند و به دنبال اطالعاتی بروند که به حوزه های مورد مطالعه مربوط است. دانش آموزان مسئول 
یادگیری خود هستند و از فناوری برای اینکه فعالیت و تکلیف خود را کامل کنند استفاده می کنند. در 
وب کوئست به فراگیر یک سناریو یا یک تکلیف ارائه می شود؛ این تکلیف و مسئله باید حل شود یا 
پروژه ای است که باید کامل شود. همین طور به دانش آموز منابع اینترنتی داده می شود و از آنها خواسته 

می شود اطالعات را تحلیل و ترکیب کنند و به صورت راه حل های خالقانه ارائه دهند.

جدول 3 : نقش دانشجومعلمان در کالس های یادگیری مبتنی بر جست و جو )تورنبرگ، 2000 به نقل از محمدی عزیزآبادی و 

همکاران، 2010(

خود را یادگیرنده ی 
فعال در فرایند یادگیری 

می بینند.

- خود به سمت یادگیری می روند.

- عالقه مضاعف به یادگیری از خود نشان می دهند.

- به صورت مشاركتی با همکالسان و معلمان خود به جستجو و تحقیق می پردارند.

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

درباره موضوعات 
گوناگون حس كنجکاوی 

از خود نشان می دهند و 
مشاهده های متفاوت را 

می سنجند.

- در محیط اطراف خود جستجو می كنند و اطالعاتی را كه نیاز دارند، انتخاب کرده به کار می برند.

- با معلم و همکالسان خود درباره مشاهده های و سؤاالت پیش آمده مذاكره می كنند.

- نظرات شخصی خود را به خوبی می سنجند.
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سؤاالتشان را افزایش

می دهند، برای سؤاالت

خود توضیحاتی ارائه

می دهند و از مشاهده ها

استفاده می کنند.

- دانشجومعلمان به صورت های متنوع سؤاالت خود را مطرح می کنند.

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

- مشاهدات و جستجوی نقادانه انجام می دهند.

- استفاده از سؤال را بخش مهمی از یادگیری قلمداد می کنند.

- مجموعه های از دیدگاه ها و نظرات گذشته را جمع آوری می كنند.

فعالیت های یادگیری را

طراحی و اجرا می كنند.

- راه هایی را كه بتوان به خوبی نظرات گوناگونی را آزمود طراحی می كنند.

- روش هایی را كه نظرات گوناگون را توسعه، تأیید یا رد می كند، طراحی می كنند.

- فعالیت هایی از قبیل استفاده از مواد آموزشی، مشاهده، ارزشیابی و ثبت اطالعات را انجام می دهند.

- اطالعات را دسته بندی می کنند و مهم ترین آن ها را اجرا می کنند.

- جزئیات را می بینند، وقایع و توالی آنها را پیگیری می كنند، به تغییرات توجه می كنند. و تفاوت ها و 

شباهت ها را جستجو می کنند.

روش های  از  استفاده  در 
فعالیت،  انجام  گوناگون 
و  مذاكره  یکدیگر  با 

گفتگو می كنند.

- نظرات خود را به روش های گوناگونی از قبیل استفاده از مجله ها، ترسیم، گزارش و گرافیك بیان 

می کنند.

مطلب  و  می كنند  صحبت  خود  همکالسان  و  معلمان  والدین،  با  یادگیری  فعالیت های  درباره   -
می نویسند.

تمرین های یادگیر یشان 

را نقد می كنند.

- از شاخص هایی برای ارزیابی كارشان استفاده می كنند.

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

- یادگیری خودشان را به معلم و همکالسانشان انعكاس می دهند.

و كاربرد  فهم  بلکه  نيست؛  اطالعات  يا جمعآوری  و  قبلی  دانش  فعالسازی  هدف وبكوئست، 
اطالعات جديد در يك محيط واقعی است. اگر دانش يا اطالعات كسبشده، برای ايجاد معنایی 
نمی شود  محسوب  وبكوئست  از  نوع  يك  انجام شده  فعاليت  نشوند،  شکلدهی  و  تبديل  جديد 

.)2013 همکاران،  و  )کریمی 

وبكوئستها دربرگيرنده اصول يادگيری و فعاليتهای شناختی از جمله يادگيری مشاركتی1، 
داربست يادگيری2، حل مسئله3، يادگيری و تفكر شکلدهنده ارزيابی4، واقعی و عینی5، يادگيری 
تفكر  مهارتهای  ياددهی-يادگيری،  مدل  اين  در  انگيزه7  افزايش  و  يادگيری6،  فّعال  و  اجتماعی 

1 . learning cooperative
2 . scaffolding
3 . problem solving
4 . transformational learning and thinking
5  . authentic assessment
6  . social and cognitive learning, active learning
7  . motivation
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در حد بسیار که شامل تفكر محتوایی1 تفكر انتقادی و تفكر خالق است ارتقا میيابد )کریمی و 
همکاران، 2013(. آموزش به كمك وبكوئست مبتنی بر نظریه سازندهگراست. داج معتقد است كه 
مهارتهای تفكر كه در به كارگيری وبكوئست ممکن است به كار آيد شامل مقايسه، طبقهبندی، 
قياس، استقرا، تحليل خطاها2، دفاع از ايده3، انتزاع و تحليل نظرات4 است. وی همچنین می گوید  
و  نقادانه  تفكر  تقويت  هدف  با  آموزشی كه  محتواهای  از  دسته  آن  در  میتوان  را  وبكوئستها 
موقعيتهایی كه  در  نيز  و  شده اند  طراحی  مشاركت  و  همکاری  بر  مبتنی  يادگيری  رويکردهای 
يادگيرندگان به كسب مهارت كارگروهی در محيطهای اجتماعی گوناگون، درگيرشدن در فعاليت 
حل مسئله، يا شکلدهی اطالعات و دانش كسبشده به كار گرفت )کریمی و همکاران، 2013(.

روبهرو  جديد  اطالعات  از  مقدار چشمگیری  با  را  يادگيرندگان  وبكوئست،  هر  به كارگيری   
خواهد كرد كه باید برای درك و فهم آنها بکوشند. وبكوئستها به شركتكنندگان كمك میكنند تا 
استانداردهای مربوط به مهارتهای تفكر انتقادی و تجزيه و تحليل را رعايت کنند. وبكوئستها 
بر اساس ايده جستجو و تحقيق و نيز نظریه سازندگی، يادگيرندگان را در يادگيری مشارکتی و كار 
روی پروژههای گروهی درگير میسازد. عالوه بر اين، ارتباطی قوی بين وبكوئستها و تكنيكهای 
چندرسانهای وجود دارد كه فرصتهای مهمی را برای استفاده از اينترنت در آموزش و ياددهی فراهم 

میكند )محمد و همکاران، 2010(. 

ضمن  آن ها  میكنند.  تسهيل  را  مطلوب  آموزشی  فعاليت  راه های گوناگون،  از  وبكوئستها 
فراهمكردن ساختار و راهنما برای آموزش دهندگان و آموزشگيرندگان به دانشجويان كمك میكنند 
آموزش دهنده  منابع فراهمشده توسط  بر خود  منابع،  بر جستجوی  به جای تمركز  را  تا ذهن خود 
متمركز سازند و آخر اینکه به كارگيری وبكوئستها همراه با فعاليت مشارکتی مثبت، نگرشهای 
مثبت و كاهش اضطراب خواهد بود )محمد و همکاران، 2010(. از طرفی، با تمام مزايایی كه 
برای وبكوئست گفته شد، اين شيوه دارای محدوديتهایی نيز هست؛ ازجمله اين محدوديتها 
میتوان به موارد زير اشاره کرد: ممکن است زمان زيادی برای آشناساختن يادگيرندگان با اين روش 
آموزش الزم باشد )جاکوبس و همکاران، 2007(. برخی از يادگيرندگان ممکن است دانش كافی 
در زمینه روش استفاده از رايانه و منابع موجود در وب را نداشته باشند و اين امر ممکن است سبب 
ناهماهنگی در آموزش گروهی شود؛ ممکن است انجام برخی از تكاليف درسی در روش وبكوئست 
دليل  به  يادگيرندگان  و  باشد  داشته  نياز  آموزشی  از مدت زمان حضور در مؤسسه  بيش  زمانی  به 

1 . content thinking
2 . analyzing errors
3 . constructing support
4 . analyzing perspectives  
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محدوديت در دسترسی به رايانه و اينترنت، قادر به انجام آنها در خارج از مؤسسه نباشند )مارچ1 
و 2004(. همچنين ممکن است بروز اشکاالت فنی احتمالی و غيرمنتظره، مانع پيشبرد موفقيتآميز 
آموزش شود، ممکن است يافتن وبسايت مناسب برای محتوای آموزشی مدنظر دشوار باشد يا فعال 
و روزآمد نباشد )جاکوبس2 و همکاران، 2007( و يا اصال وجود نداشته باشد )لهایی3، 2007(.  

و  بر كوشش  مبتنی  یادگیری كه  و  آموزش  از شیوه های جدید  یکی  مقاله، وب كوئست  این  در 
جستجو برای یافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسی به منابع عمدتًا اینترنتی است معرفی می شود. این 
شیوه نوین می تواند در آموزش بسیاری از مطالب و موضوعات به دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان 
و  یادگیری  روش  این  تأثیرگذاری  درباره  اندكی  مطالعات  باشد.  داشته  مختلف كاربرد  مقاطع  در 
مقایسه آن با سایر روش ها انجام شده و در كشور ما نیز تاكنون از این روش استفاده نشده است؛ به 
همین دلیل، تأثیر آن بر یادگیری با توجه به زمینه آموزشی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ما مشخص 
نشده است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان یادگیری دانشجومعلمان با یکی از الگوهای 
مبتنی بر وب به نام وب كوئست در مقایسه با روش سنتی كالس درس و میزان رضایت از درس 
طراحی آموزشی انجام شده است. در این راستا، نجفی و همکاران در سال1391 در پژوهشی با 
عنوان مقایسه یادگیری تفسیر الکتروكاردیوگرام با دو روش وب كوئست و سخنرانی در دانشجویان 
وب كوئست  آزمایشی  گروه  در  شركت كننده  دانشجویان  یادگیری  میان  که  دادند  نشان  پرستاری، 
در روش  دانشجویان شركت كننده  بنابراین،  دارد.  معناداری وجود  تفاوت  و گرو شاهد سخنرانی 
وب کوئست نسبت به همتایان خود در گروه روش سنتی سخنرانی كالسی، یادگیری بیشتری داشتند. 
کرمی و همکاران در سال 1392 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فراگیران از محیط ترکیبی 
و طراحی دوره بر اساس )مدل گانیه و بریگز4( رضایت بیشتری از محتوای دوره در مقایسه با گروه 
سنتی داشتند، می توان این گونه تبیین کرد که به کارگیری روش های متنوع برای آموزش موجب افزایش 
جذابیت محیط یادگیری می شود و به کارگیری فناوری آموزشی مثاًل برنامه های آموزشی چندرسانه ای 
موجب تغییر رویکرد آموزش از مدرس محوری به فراگیرمحوری می شود و مشارکت بیشتر فراگیران 
در مباحث را باعث می شود. در پژوهش کریمی5 )2013( که هدف اجرای یادگیری فعال از طریق 
وب کوئست را برای آموزش جلوگیری از فاجعه داشتند، به این نتیجه رسیدند که آموزش از طریق 
وب کوئست برای جلوگیری از فاجعه، عملکرد بهتر و تعامل یادگیری بیشتری نسبت به آموزش به 
روش سنتی داشته است و از کیفیت یادگیر راضی تر بوده اند. نتیجه پژوهش موسوی نسب )1391( 

1. March
2 . JacobsM
3 . Lahaie U.
4 . Ganye, R.M and Briggs, L.J
5. Salerno
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نیز نشان می دهد که کاربران این دوره آموزشی مبتنی بر وب کوئست را در مجموع مثبت ارزیابی 
کرده اند. اساس یافته های این تحقیق می تواند برای اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر وب كوئست 
برشمردیم، می توان گفت  پژوهش هایی که  به  توجه  با  آید.  به کار  پرستاران  مداوم  آموزش  امر  در 
ولی  شده  انجام  ایران  درون  پژشکی  حوزه  و  خارجی  مطالعات  در  وب کوئست  طریق  از  آموزش 
طرفی  از  و  است  نشده  انجام  دانشجومعلمان  آموزش  به خصوص  آموزش  در  بنیادی  صورت  به 
میزان رضایت دانشجومعلمان می تواند سبب افزایش انگیزه در به کارگیری این روش شود. بنابراین 
هدف پژهش حاضر آموزش مبتنی بر وب کوئست بر یادگیری و رضایت از درس طراحی آموزشی 
دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بوده و با توجه به نقش و اهیمت شیوه آموزشی وب کوئست بر 

یادگیری، فرضیه های این پژوهش عبارت اند از:

1- آموزش مبتنی بر وب کوئست در آموزش دانشجومعلمان، موجب افزایش یادگیری آنها می شود.

2- آموزش مبتنی بر وب کوئست در آموزش دانشجومعلمان، موجب افزایش رضایت آنها می شود.

3- آموزش مبتنی بر وب کوئست در آموزش دانشجومعلمان، موجب افزایش اثربخشی آموزش 
می شود.

روش پژوهش

نوع  از  داده ها  گردآوری  منظر  از  کاربردی  حاضر  پژوهش  شرکت کنندگان:  و  اجرا  روش  الف( 
پژوهش های شبه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. به عبارت دیگر، 
تحصیلی  سال  در  خامنه ای گرگان،  آیت الله  پردیس  فرهنگیان  دانشگاه  دانشجومعلمان  از  گروهی 
1395-96، در دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه گواه و 
آزمایشی تقسیم شده اند؛ سپس گروه گواه به صورت سنتی و گروه آزمایشی به صورت یادگیری مبتنی 
وب کوئست آموزش دیده اند. همچنین از هر دو گروه گواه و آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون گرفته 
شده است. متغیر مستقل در پژوهش نیز محیط یادگیری مبتنی بر وب کوئست و متغیرهای وابسته نیز 
شامل رضایت فراگیران و یادگیری آنان است. جامعه آماری اینگونه است که از مجموع دانشجویانی 
)107 نفر( که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 درس طراحی آموزشی در دوره ابتدایی را 
اخذ کرده اند، 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه 30 نفری در گروه های گواه و 

آزمایشی تقسیم شده اند.

اجرای پژوهش حاضر به صورت زیر است:

1. در مرحله اول یک دوره آموزشی مبتنی بر وب کوئست طراحی شده است. بر اساس نیازسنجی 
آموزشی انجام شده در کالس درس، دوره آموزشی طراحی آموزشی در دوره ابتدایی، انتخاب و بر 
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اساس مدل مریل به دو صورت آموزش سنتی و مبتنی بر وب کوئست طراحی شده است. اجزای 
تشکیل دهنده آموزش بر اساس مدل مریل شامل یادآوری، کاربرد، کشف و ابداع است که در پژوهش 
حاضر هر سه سطح انتخاب شده است. همچنین در بخش محتوا در سطح ُخرد، برای جزئی از 
کتاب درسی، با ارائه 1( سطح محتوا و 2( نوع عملکرد برای دو شکل اولیه و ثانویه به صورت 
سؤالی و بیانی که نشانگر نوع عملکرد برای دو شکل محتوایی به صورت تعمیم و مثال با همان 

مفاهیم و مثالی برای هر مفهوم ارائه شده است.

2. در مرحله دوم نیز از همه 60 نفر در ارتباط با طراحی آموزشی در دوره ابتدایی پیش آزمون 
گرفته شده و پس از 5 جلسه آموزش به روش سنتی برای گروه گواه و به روش مبتنی بر وب کوئست 
برای گروه آزمایشی، پس آزمون گرفته شده است. در این مرحله برای اینکه شرایط گروه های کنترل 
و آزمایشی تقریبًا یکسان باشد، از یک مدرس برای هر دو گروه استفاده شده است. همچنین برای 
سنجش میزان رضایت فراگیران از دوره، از مکان سایت پردیس آیت الله خامنه ای گرگان باری آموزش 
هر دو گروه استفاده شده است و در نهایت با هدف سنجش میزان رضایت فراگیران و یادگیری 
به ترتیب از مراحل اول و دوم مدل ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی کرک پاتریک یعنی مراحل 

واکنش و یادگیری استفاده است. 

ب( ابزار پژوهش

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه برای سنجش رضایت و آزمون برای سنجش یادگیری بوده است. 
اندازه گیری سطح رضایت فراگیران از طریق پرسشنامه ای که کرمی در سال 1386 بر اساس مدل 
کرک پاتریک تدوین کرده انجام شده است. پرسشنامه 23 سؤالی اشاره شده مؤلفه های محتوا )8 
این  روایی  را سنجش کرده است  امکانات )5 سؤال(  و  استاد )9 سؤال( و سازماندهی  سؤال(، 
پرسشنامه به صورت محتوایی  تأیید شده است و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برابر 
با 83/. است که  برابر  آلفای کرونباخ  نیز  از اجرای پژوهش  با 93/. است )کرمی، 1386(. پس 
نشان دهنده آن است که پرسشنامه استفاده شده از پایایی خوبی دارد )کرمی، 1391(. برای سنجش 
یادگیری از پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده که هر دو آزمون به صورت بازپاسخ بوده و تعداد 
برای  است.  تأیید شده  متخصص  افراد  توسط  نیز  روایی سؤاالت  است.  بوده  تا   5 نیز  سؤاالت 
با  برابر  یادگیری  از  مؤلفه رضایت  در  آلفای کرونباخ  آزمون  از  نتایج حاصل  نیز،  پایایی  سنجش 
0/83 است که نشان دهنده آن بود که پرسشنامه پایایی مناسبی دارد. برای تحلیل داده های حاصل از 
پرسشنامه نیز از آزمون های تحلیل واریانس و کواریانس چندمتغیری با بهره گیری از نرم ا فزار آماری 

SPSS استفاده شده است. 
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یافته های پژوهش

فرضیه اول: آموزش مبتنی بر وب کوئست در آموزش دانشجومعلمان موجب افزایش 
یادگیری آنها می شود. به عبارت دیگر، میزان یادگیری فراگیرانی که با روش مبتنی بر 
وب کوئست آموزش دیده اند از آنهایی که به صورت سنتی آموزش دیده اند، به طور 

معناداری بیشتر است که نتایج در جداول شماره 1 و 4 آمده است.

جدول شماره 1: جدول توصیفی میزان یادگیری

انحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

پیش آزمون
308/331/56سخنرانی

308/132/01وب کوئست

پس آزمون

3013/172/61سخنرانی

3016/803/19وب کوئست

جدول فوق نشان دهنده آن است که هر دو گروه در پیش آزمون نمرات تقریبًا یکسانی دارند؛ اما در 
پس آزمون، گروه مبتنی بر وب کوئست نسبت به فراگیرانی که به روش سنتی آموزش دیده اند، نمرات 
آموزش  بر وب کوئست  مبتنی  روش  به  فراگیرانی که  معدل  بدین صورت که  را گرفته اند.  باالتری 
دیده اند 16/80 از 20 و معدل گروه سنتی 13/17 از 20 است. برای بررسی معناداربودن تفاوت 

میانگین دو گروه در پس آزمون از آزمون تحلیل کواریانس )آنکوا( استفاده شده است.

نرمال بودن  از:  عبارت اند  شرایط  این  که  باشند  برقرار  شرایطی  باید  فوق  آزمون  انجام  از  قبل 
داده ها، برابری واریانس و همبستگی بین متغیر همپراش )Covariate( با متغیر مستقل. در اینجا 
آزمون نرمال بودن با استفاده از مقادیر چولگی و کشیدگی انجام شده است. نتایج جدول شماره 2 
نشان دهنده آن است که چون مقدار کشیدگی و چولکی بین 2 تا 2- قرار دارد توزیع نرمال است.

جدول شماره 2: آزمون نرمال بودن داده ها

انحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر
چولگیکشیدگی

انحراف استانداردمقدارانحراف استانداردمقدار

0/3170/608-308/231/790/2240/309پیش آزمون

3014/983/420/9250/3093/460/608پس آزمون
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جدول شماره 3: آزمون برابری واریانس ها

سطح معناداریمقدار لونمتغیر

1/260/266پیش آزمون

0/0660/798پس آزمون

نتایج جدول باال نشان دهنده آن است که واریانس دو گروه برابر است؛ زیراکه سطح معناداری بیشتر 
از 0/05 است.

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

سطح معناداریFمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

یادگیری
200/321200/3239/100/000پیش آزمون

220/451220/4542/940/000پسآزمون

نتایج جدول باال نشان می دهد که مقدار F پیش آزمون، برابر با 39/10 است که این مقدار در سطح 
0/001 معنادار است و بین متغیر همپراش با متغیر مستقل همبستگی وجود دارد. به تفسیر دیگر، 
هر دو گروه فراگیران در پیش آزمون نمرات تقریبًا یکسانی دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل 
کواریانس نشان می دهد که میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون بعد از خارج کردن تأثیر پیش آزمون 
متفاوت است؛ چراکه مقدار F برابر با 42/94 بوده که در سطح 0/001 معنادار است و در نتیجه 

این فرضیه تأیید می شود.

فرضیه دوم : آموزش مبتنی بر وب کوئست در آموزش دانشجومعلمان موجب افزایش رضایت 
آنها می شود.

جدول شماره 5: آمار توصیفی رضایت دانشجومعلمان از نوع آموزش

انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر وابسته و گروه

محتوا
303/250/41سنتی

304/120/32وب کوئست

استاد
303/470/44سنتی

304/070/34وب کوئست

سازماندهی و امکانات
303/550/44سنتی

303/760/37وب کوئست
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جدول توصیفی فوق نشان می دهد که در مؤلفه های محتوا، استاد و سازماندهی و امکانات میانگین 
رضایت دانشجومعلمانی که به صورت آموزش مبتنی بر وب کوئست آموزش دیده اند، به ترتیب برابر 
با 4/12، 4/07 و 3/76 بوده و همچنین میانگین گروه مقابل نیز به ترتیب برابر با 3/25، 3/47 و 
3/55 برای مؤلفه های فوق است. به عبارت دیگر، میانگین رضایت دو گروه در مؤلفه های محتوا، 
آزمون  از  تفاوت  این  معناداربودن  بررسی  برای  متفاوت است که  امکانات  و  استاد و سازماندهی 

تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شده است.

برای رعایت پیش فرض های استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری از آزمون های باکس، المبدای 
ویلکز و لون استفاده شده است. در آزمون باکس، متغیرها معنی دار نبوده و شرط همگنی ماتریس های 
واریانس به درستی رعایت شده است )جدول شماره 6(. بر اساس آزمون المبدای ویلکز )جدول 
شماره 6( اثر گروه بر ترکیب مؤلفه های محتوا، استاد و سازماندهی و امکانات معنی دار بوده است. 
این آزمون نیز قابلیت استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز می شمارد. در نهایت 
متغیرها  تمامی   F مقادیر  است که  آن  گویای  نیز   )7 )جدول شماره  لون  آزمون  از  نتایج حاصل 

معنی دار نبوده و برای همه متغیرها شرایط همسانی واریانس های بین گروهی رعایت شده است.

جدول شماره 6: نتایج آزمون باکس و المبدای ویلکز

آزمون المبدای ویلکزآزمون باکس

Box’s MF1DF2DFSIGVALUEFSIG

14/012/20462/4370/0690/30342/910/000

جدول شماره 7: نتایج آزمون لون

FDF1DF2SIGمتغیر وابسته

1/951580/168محتوا

2/541580/117استاد

1/821580/182سازماندهی و امکانات

امکانات  و  سازماندهی  مؤلفه  که  می دهد  نشان  چندمتغیری  واریانس  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
در رضایت  معناداری  تفاوت  بر وب کوئست  مبتنی  و  آموزش سنتی  نوع  دو  هر  در   )3.640=F(
دانشجویان از دوره آموزشی ایجاد نکرده، اما دو مؤلفه محتوا )F=84.92( و استاد )F=34.22( به 
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طور معنی داری در میزان رضایت فراگیران از دوره آموزشی تفاوت ایجاد کرده است؛ به طوری که 
در مؤلفه های محتوا و استاد، میزان رضایت فراگیرانی که به صورت مبتنی بر وب کوئست آموزش 
دیده اند نسبت به فراگیرانی است که به صورت سنتی آموزش دیده اند، به طور معناداری بیشتر است. 

جدول شماره 8: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نوع آموزش بر رضایت فراگیران

FSIGدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

رضایت

11/48184/920/000محتوا

5/267134/220/000استاد

0/60013/6400/061سازماندهی و امکانات

اثربخشی  افزایش  دانشجومعلمان، موجب  آموزش  در  بر وب کوئست  مبتنی  آموزش  فرضیه سوم: 
می شود. آموزش 

از دیدگاه کرک پاتریک مؤلفه های یادگیری و رضایت به عنوان دو سطح اول ارزشیابی اثربخشی 
دوره های آموزشی، تعیین کننده اثربخشی هستند. در پژوهش حاضر نمره رضایت مجموع سه مؤلفه 
سازنده آن یعنی محتوا، استاد و سازماندهی و امکانات است و نمره یادگیری میانگین نمره پس آزمون 

منهای نمره پیش آزمون است.

جدول شماره 9: آمار توصیفی رضایت دانشجومعلمان از نوع آموزش

انحراف استانداردمیانگینتعدادمتغیر وابسته و گروه

یادگیری
304/831/55سنتی

308/672/77وب کوئست

رضایت

3010/280/777سنتی

3011/950/435وب کوئست

به  دانشجومعلمانی که  رضایت،  و  یادگیری  مؤلفه های  در  که  می دهد  نشان  باال  توصیفی  جدول 
صورت آموزش مبتنی بر وب کوئست آموزش دیده اند نسبت به گروه سنتی، میانگین نمره بیشتری 
کسب کرده اند. نتیجه آزمون المبدای ویلکز نیز برابر با 0/000 محاسبه شده که نشانگر آن است که 
تفاوت میانگین گروه ها در سطح 0/01 معنادار است. بر این اساس می توان اینگونه نتیجه گرفت 
که با احتساب دو متغیر تعیین کننده اثربخشی آموزشی، محیط یادگیری مبتنی بر وب کوئیست در 
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مقایسه با محیط یادگیری سنتی، اثربخشتر است. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری 
طور  به   )105.17=F( رضایت  و   )43.657=F( یادگیری  مؤلفه  دو  است که  آن  نشان دهنده  نیز 
معنی داری در میزان اثربخشی فراگیران از دوره آموزشی تفاوت ایجاد کرده است و اثربخشی دوره 
آموزشی که به صورت مبتنی بر وب کوئست آموزش دیده اند نسبت به فراگیرانی که به صورت سنتی 

آموزش دیده اند به طور معناداری بیشتر است.

جدول شماره 10: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری اثربخشی دوره آموزشی

FSIGدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر وابسته

اثربخشی

220/42143/6570/000یادگیری

41/7131105/170/000رضایت

بحث و نتیجه گیری

و  محیطی  نوآوری های  و  تحوالت  سریع  و  ماندگار  یادگیری  کنونی،  عصر  اطالعاتی  جامعه  در 
بهره مندی حداکثری از امکانات موجود، نیاز به بستری دارد تا بتواند گزینش متفکرانه تحوالت و 
پذیرش و انطباق پذیری هوشمندانه را به همراه داشته باشد. در چنین جامعه ای برای تحقق اهداف، 
اقدام به تعلیم و تربیت انسان هایی خالق و تحول آفرین هستند؛ بنابراین اساسی ترین اقدام در چنین 
یاد  زمانی  هر  و  مکان  هر  در  می توانند  است که  افرادی  از  همه جانبه  اجتماعی، حمایت  موقیعت 
این  در  یادگیری  اهمیت  نشانگر  بدین صورت عمل کنند،  تربیت  و  تعلیم  اگر سیستم های  بگیرند. 
سیستم آموزشی خواهد بود؛ در غیر این صورت با جامعه ای راکد مواجه هستیم. یافته های پژوهشی 
اطالعاتی  جامعه  برای  یادگیری  فرهنگ  با  ایران  در  یادگیری  فرهنگ  است که  واقیعت  این  مؤید 
هم خوانی ندارد و این ناهم خوانی محیط یادگیری عصر فناوری اطالعات و ارتباطات باعث می شود 
که یادگیری در تمام سطوح به سمت یادگیری مستقل، فعال، مشارکتی و خودانگیخته سوق داده 
شود. کرمی در پژوهش خود گفته است: »آنچه به طور مسلم از جستجوی منابع موجود در اينترنت 
برمی آيد اين است كه هنوز در كشور ما مفهوم وبكوئست، نهتنها در آموزش و پرورش عمومی بلکه 
در آموزشهای دانشگاهی، مفهومی ناشناخته است« ) کرمی، 1391(. در سال های اخیر مطالعات 
زیادی درباره روش های تدریس گزارش کرده اند. گرایش آموزش به استفاده از وب و فناوری های 
ارتباطی و اطالعاتی وب مدار، نگرش ها و فرصت های تازه ای را در فرایند توسعه آموزش و یادگیری 
مبتنی بر اینترنت به وجود آورده است. فناوری بستر همگرایی با هدف دستیابی به ترقی آموزشی 
بر مبنای دانایی با نگرش جهانی ترسیم و اجرا شده است. در این پژوهش، روش آموزش مبتنی بر 
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وب کوئست در دانشگاه فرهنگیان در درس طراحی آموزش با استفاده از الگوی مریل بررسی شده 
است؛  سازنده گرایی  رویکرد  اساس  بر  آموزشی  نوین  از شیوه های  یکی  روش وب کوئست  است. 
بر وب کوئست )مطالعه موردی( در  مبتنی  آموزش  ارزشیابی  برای  این اساس، پژوهش حاضر  بر 
دانشگاه فرهنگیان اجرا شده است. برای سنجش تأثیر آموزش مبتنی بر وب کوئست دو متغیر وابسته، 
»یادگیری« و »رضایت« سنجش شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دانشجومعلمانی که 
با روش وب کوئست آموزش دیده اند نسبت به دانشجومعلمانی که از روش سنتی آموزش دیده اند از 
میزان یادگیری و رضایت بیشتری برخوردارند. نتیجه این پژوهش با نتایج کرمی )1391( با عنوان 
نتایج کریمی و  »تأثیر محیط یادگیری ترکیبی بر رضایت و یادگیری کارشناسان بخش صنعت« و 
نتایج نجفی و همکاران  آموزش پزشکی« و  با عنوان »کاربرد وب کوئست در  همکاران )1392( 
)1391( با عنوان »مقایسه یادگیری تفسیر الکتروکاردیوگرام با دو روش وب کوئست و سخنرانی 
این مطالعات، روش وب کوئست روشی است  در دانشجویان پرستاری« همخوانی دارد. در تمام 
که ماهیت فعاالنه دانشجو و استراتژی بسیار مؤثر آموزشی برای دانش آموز یا دانشجوی این عصر 
را می طلبد. همچنین در این پژوهش با ارائه یک الگویی منحصر به فرد، به نام الگوی مریل )در 
سطح خرد برای جزئی از کتاب درسی با ارائه دادن کتاب درسی در سطح محتوا و نوع عملکرد 
و ارائه به دو شکل اولیه و ثانویه به صورت سؤالی و بیانی، که نشانگر نوع عملکرد برای دو شکل 
محتوایی به صورت تعمیم و مثال، با همان مفاهیم و مثالی که در کتاب و واحد درسی طراحی 
آموزشی در دانشگاه فرهنگیان برای دانشجو معلمان  برای هر مفهوم( ارائه شده است که در بستری 
مبتنی بر جستجو، طراحی و آموزش داده شده است؛ البته با همسانی محتوای طراحی آموزشی از 
الگوی مریل برای هر دو گروه، در محیط وب کوئست به دانشجومعلمان بر اساس محتوای درسی 
یک سناریو یا تکلیف داده شد و این تکلیف مسئله ای بود که باید حل می شد و دانشجومعلم با منابع 
اینترنتی که قباًل در اختیار آنها قرار داده شده، مثل )طراحی سایت، وبالگ، نرم افزارهای آموزشی و 
کتاب های الکترونیکی با جاذبه های بصری و زیباشناختی( به جستجو و حل مسئله می پردازند؛ در 
این میان فراگیران با محیطی مهیج و دلخواهی مواجهه می شوند که در صدد آن هستند تا عالوه بر 
فهم مسئله آموزشی به ارزشیابی یافته های خویش و دیگران بپردازند و آنگاه به صورت چالشی چشم 
به راه هرگونه انتقاد و دفاع خروجی خود از طراحی آموزشی بر اساس الگوی مریل باشند. ناگفته 
نماند که استاد هم در فرایند آموزش به تمام بازخوردهای دانشجومعلمان پاسخ می دهد و توصیه ها 
و پیشنهادهایی برای بهره وری بیشتر و استفاده مفیدتر از امکانات وب کوئست ارائه می دهد. نتیجه 
با گزارش های  علمان  دانشجو  است که  داده  نشان  دانشجومعلمان  رضایت  بخش  در  مطالعه  این 
کتبی یا شفاهی، ارائه چندرسانه ای، کارهای هنری و... مناسب ترین ابزار ارزشیابی از میزان رضایت 
فراگیران از روش بوده است. یافته های آماری از میزان رضایت نشان داد که فراگیران گروه یادگیری 
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مبتنی بر وب کوئست رضایت بیشتری از ارائه محتوا در قیاس با گروه سنتی دارند و از لحاظ آماری 
درس  این  استاد  از  دانشجومعلمان  رضایت  میزان  سنجش  در  دیگر  مؤلفه  بوده اند.  متفاوت  هم 
بوده است. با وجود یکسانی استاد در هر دو گروه و نقش استاد در آموزش مبتنی بر وب کوئست 
در منبع اینترنتی بوده است، گروه آموزش مبتنی بر وب کوئست رضایت معنادار و بیشتری داشتند. 
این نتیجه اینگونه تفسیر می شود که هرچند ارائه عملی محتوای کتب درسی ابتدایی با الگوی مریل 
کمی سخت به نظر می رسد، اما آنچه موجب افزایش جذابیت محیط آموزشی می شود، به کارگیری 
آموزش  در  اینترنتی است. همانطور که  منابع  و  آموزشی  انیمیشن های  اینفوگرافیک،  چندرسانه ای، 
مبتنی بر وب کوئست بیان شد، رویکرد سازنده گرایی با فعال نگهداشتن فراگیران، ساخت دانش، 
یک  عنوان  به  معلم  نقش،  تغییر  و  تعاملی  یادگیری  معنادار،  یادگیری  استفاده  مشارکتی،  یادگیری 
یادگیرنده در کالس درس ایفای نقش می کند، او در جایگاه راهنما در کالس حضور دارد و فراگیران 
را به تفکر انتقادی، تحلیل و ترکیب در سرتاسر فرایند یادگیری و آموزش وامی دارد. مؤلفه دیگری 
که در سنجش رضایت دانشجومعلمان مؤثر بوده سازماندهی و امکانات بوده است. با توجه به اینکه 
دانشگاه فرهنگیان دانشگاه نوپایی است، در بخش سازماندهی و امکانات کیفیت ایده آلی ندارد؛ اما 
ارائه محتوا مبتنی بر وب کوئست با استفاده از بستر اینترنتی، کار را آسان کرده و محقق با استفاده از 
امکانات اینترنتی فراهم شده در دانشگاه، فضایی چالشی و معماگونه طراحی کرده که باعث می شود 

که رضایت حداقلی را در دانشجومعلمان نسبت به شیوه آموزشی سنتی بیافریند.

متغیر وابسته دیگر در پژوهش حاضر، یادگیری دانشجومعلمان بوده است که برای سنجش این 
متغیر، از طرح پیش آزمون-پس آزمون )آزمون یادگیری( استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده این 
است که آموزش مبتنی بر وب کوئست به صورت چشمگیری متفاوت از آموزش سنتی است؛ یعنی 
متفاوت  معناداری  به صورت  آموزشی  در درس طراحی  نهایی  آزمون  در  دانشجومعلمان  عملکرد 
نشان داده شده است. با توجه به اینکه محقق مدرس این واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان است 
و طراحی فضای وب کوئست و ارائه و اجرا را با توجه به دانش فناوری انجام داده، اما محدودیتی 
و مسّلط  امکانات کامپیوتری  نداشتن  اینترنت،  به  نبودن همگان  در دسترس  فنی،  اشکاالت  چون 
نبودن بعضی از فراگیران با فضای وب، آموزش را در بعضی جاها دچار مشکل کرده است. در پایان 
پیشنهاد می شود که آموزش دهندگان می توانند با بررسی محتوای وب كوئست های مرتبط با اهداف 
آموزشی خود كه دیگران طراحی کرده و از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار داده اند و با اعمال 
تغییرات و یا حتی گاهی بدون تغییر از آنها برای آموزش دانشجومعلمان خود استفاده کنند. همچنین 
دستاندركاران، از جمله مسئولين مراكز توسعه آموزش الکترونیکی دانشگاهها، ضمن معرفی هرچه 
بيشتر اين شيوه به جامعه فرهنگیان، باالخصاستادان، مربيان و دانشجومعلمان در حوزه يادگيری-
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ياددهی و سرمايهگذاری در اين زمينه از مزايای به كارگيری آن در زمينههای مختلف بهرهمند گردند 
و به اين ترتيب گامی در جهت ارتقای کمی و کیفی و نيز افزايش ماندگاری يادگيری در بین دانشجو 

معلمان بردارند. 
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