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مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر 

هاي استان  خالق دانشجویان دانشگاهانتقادي و تفکر 
کاربردي و هدف، مازندران است. این پژوهش از نظر 

یابی  از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه
-است. جامعۀ آماري شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه

به  1391- 92هاي استان مازندران در سال تحصیلی 
-نمونهنفر است که با استفاده از روش  312586تعداد 

اي، سه واحد دانشگاهی انتخاب  گیري تصادفی خوشه
ها، تعداد  اي با رعایت نسبت و با روش تصادفی طبقه

نفر دانشجو در دو گروه مردان و زنان به عنوان  385
نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطالعات، 

سؤال  22اي است که داراي  نامۀ محقق ساخته پرسش

نتقادي و تفکر خالق است. روایی در دو بعد تفکر ا
صوري و محتوایی آن به تأیید متخصصان امر رسیده و 
پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفاي کرونباخ 

هاي تحلیل  ها از آزمون است. براي تحلیل داده 86/0
مستقل و فرید من  t اي، تک نمونه tواریانس و 

شده است. نتایج نشان داد که اثربخشی آموزش  استفاده
تفکر  مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت

انتقادي و تفکر خالق دانشجویان معنادار است. 
همچنین اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و 
یادگیري سیار بر تفکر انتقادي و تفکر خالق 

  ساس جنسیت متفاوت است.دانشجویان بر ا
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  یادگیري سیار، تفکر انتقادي، تفکر خالق، دانشجویان.
  

  
  
  
  

  ah.amanzadeh@yahoo.com )*نویسنده مسئول( تاجیکستان موزگاريآدانشگاه  ،تکنولوژي آموزشیدانشجوي دکتري  .1
تاجیکستان موزگاريآدانشگاه  ،. استاد گروه علوم تربیتی2

   

 24/02/1394 دریافت:
 31/06/1394 پذیرش:

mailto:ah.amanzadeh@yahoo.com


 94پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال سوم، شماره نهم، تابستان  -فصلنامه علمی  58

  مقدمه
اطالعات و ارتباطات امروز به عنوان  آوري فن

ابزاري توانمند در خدمت بشر قرار گرفته و همه امور 
را در اکثر کشورهاي جهان تحت تأثیر قرار داده است. 
انفجار اطالعات، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با شیوه 
 پیچیدة کار و زندگی بشر در عصر حاضر دارد

همچون  آوري اطالعات ). فن1389افشانی،  (گل
آورانه، با توجه به حضور گسترده  آخرین دستاورد فن

ها و رویدادهاي  در تعلیم و تربیت همانند سایر جنبه
تعلیم و تربیت، نیازمند پرسش خردمندانه یا فلسفی 

 .) 1386زاده و باقري،  است (ضرغامی، عطاران، نقیب
آوري نوین در دنیاي کنونی متنوع این توانایی را  فن

فرآیند آموزش و یادگیري مؤثر آموزشی را  دارند که
 آوري فن ).2005 ،2و پرایس 1(کایرك وود تسهیل کنند
ت هاي  تواند از مشارکت می و ارتباطات 3اطالعا

اي آموزش  المللی در آموزش و توسعه حرفه بین
در حال حاضر  ).1386(زمانی، کریمی،  حمایت کند

هاي جدید وارد شده در حوزة آموزش  آوري فن
هاي یادگیري و مهارت  گسترة وسیعی از روش

ایجاد نموده است.  را آموزشی مؤثر بر زندگی فراگیران
آوري جدید بیشترین روش کاربردي، آموزش  فن در

است. منظور از آموزش الکترونیکی به  4الکترونیکی
 هاي الکترونیکی مانند گیري از سیستم طور کلی بهره

هاي  نشریه اي، رسانه چند هاي دیسک رایانه، اینترنت،
هاي مجازي و نظایر این که با  الکترونیکی، خبرنامه

جویی در وقت و  هدف کاستن از رفت و آمدها، صرفه
هزینه و کاهش اتالف انرژي ضمن یادگیري بهتر و 

گیرد. این روش دانشجویان را  مؤثرتر صورت می
کند تا آنان از خود خالقیت، نوآوري و  تشویق می

بر یادگیري ماندگار نشان بدهند.  کنجکاوي مؤثر

                                                             
1. Wood 
2. Prass 
3. Information Commuonication Technology 
4. E-Learning 

گیرند که چگونه به  ضمن اینکه فراگیران یاد می
هاي جدید و سریع دست یابند. استفاده از  آوري فن
هاي جدید اطالعاتی و ارتباطاتی در آموزش  آوري فن
هاي الکترونیکی؛ مانند  گیري از سیستم طور کلی بهره به

نیکی و هاي الکترو کامپیوتر، اینترنت، نشریه
هاست که با هدف  مجازي نظایر این هاي خبرنامه

جویی در وقت و  کاستن از رفت و آمدها و صرفه
شود  تر انجام می هزینه و ضمناً یادگیري بهتر و آسان

، 5). یادگیري سیار1389(صالحی، قلتاش، آزادمهر، 
سیم، مانند  اي بی یادگیري به کمک ابزارهاي رایانه

دستیار دیجیتالی شخصی و تلفن همراه ي دستی،  رایانه
هاي شخصی) است. به بیان  (حتی رایانه همراه و رایانه

توانیم بگوییم، یادگیري سیار، یادگیري ارتباط  دیگر می
سیم بین افراد است. یادگیري سیار، زیر مجموعۀ  بی

). یکی از 1386نژاد،  یادگیري الکترونیکی است (فتح
یادگیري الکترونیک اصطالحاتی است که در کنار 

است. در این  5شود، یادگیري مبتنی بر رایانه مطرح می
شود تا وي را از  روش کامپیوتر جایگزین معلم می

وظایف معمول خود جدا سازد و در عین حال به 
فراگیران این فرصت را بدهد که به مواد آموزشی در 
تمام اوقات و هر چند بار که بخواهند دسترسی داشته 

در حقیقت نقش و مسئولیت معلم از یک باشند. 
کننده  دهندة مطلق دانش به یک مربی و تشویق انتقال

هاي جدید از  آوري فن). 1386نژاد،  کند (فتح تغییر می
 موزگارآقبیل کامپیوترها عالوه بر اینکه به عنوان یک 

دهند، به عنوان یک برانگیزاننده و  آموز یاد می به دانش
ان را به بحث و مذاکره و آموز دانشتوانند  محرك می

). یکی دیگر از 2003، 6تفکر انتقادي برانگیزند (بکس
هاي آموزش الکترونیک که شبیه به (درمان  روش

است  7است آموزش مبتنی بر وب رفتاري) شناختی/
که در این شیوه، مفاد و محتواي آموزشی از طریق 
                                                             
5. M-learning 
6. Bax 
7. Web-Based –learning 



 59 ...بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت  :اف ؛ منصور نعمانزاده منه امانآ

 
  

اینترنت و به وسیلۀ مرورگر وِب به فراگیران منتقل 
). در تکالیف یادگیري از 1384حسینی،  شود (آل می

، گرایش مسئله بر اکتشاف »بدون پاسخ مشخص«نوع 
و جستجو متمرکز است تا بر حل مسئله و خاتمه 
یافتن آن. ارائه چنین تکالیفی به دانشجویان با استفاده 

آوري کامپیوتر و اینترنت به سادگی و سهولت  از فن
 2). الیم و چاي2003، 1پذیر است (دایلن امکان

آوري اطالعات و ارتباطات  ) معتقدند از فن2003(
عنوان ابزارهاي سازندگی استفاده کرد.  توان به می

ابزارهایی که به منظور پردازش اطالعات، ساختن 
توان از  دانش یا براي عینیت دادن به ادراك فرد می

سازي به  افزار وب ها استفاده کرد؛ براي مثال نرم آن
دهد که صفحات وب  آموزان این امکان را می شدان

هاي خود را به  مخصوص خودشان ایجاد کنند و ایده
). تفکر، محور 1388جهان عرضه نمایند (رحمانی، 
هاي ممکن در هنگام  حل اصلی شناخت و ارائۀ راه

مواجه با مسائل است. تفکر داراي عناصري است که 
ها با آن میزان  انسان ها و رموزي هستند که  شامل نشانه

یشان را  ها یادگیري خود را گسترش داده، آموخته
تفکر، فعالیت «برند.  کار می  کنند و به بازشناسی می

(شعبانی، » است دار ذهن براي حل مسئله  جهت
شده  از اقسام مختلف تفکر هدایت ). دو نوع 1372
دار)؛ تفکر انتقادي و تفکر خالق است. تفکر  (جهت

رسی ارزیابی، اصالح، تعویض و انتقادي به بر
سطوح باالتر   پردازد و به سازي یک مسئله می دوباره

یادگیري یعنی تجزیه و تحلیل و ترکیب مربوط 
شود. تفکر انتقادي، تفکري است مستدل و منطقی  می

به منظور بررسی و تجدید نظر عقاید، نظرات، اعمال 
اهد ها بر مبناي دالیل و شو گیري درباره آن و تصمیم
ها که نتایج درست و منطقی پیامد آن است  مؤید آن

است   نوعی تفکر که» تفکر خالق). «1388(رحمانی، 

                                                             
1. Dilon 
2. Lim and Chai 

پذیري، نوآوري و ارزش اجتماعی همراه  با انعطاف
ابعاد زندگی بشري بروز کرده   است. این تفکر درهمۀ 

ها مشترك است، هنگامی که قدرت  و بین تمام انسان
افراد با رشد مناسب فکري آگاهی و اطالعات ذهن 

شود  توأم باشد، آنگاه قدرت استدالل ذهنی بیشتر می
سطح باالست، به وجود   تفکري و تفکر خالق که 

آید مهارت تفکر آفریننده و خالق خلق آثار جدید،  می
تفکر تصویرسازي از موضوعات در ذهن است. 

هاي ذهن  ترین جلوه ترین و عالی خالق، از پیچیده
؛ که بر مبناي تخیل و شهود است و آدمی است

توان آن را فرایندي ذهنی دانست که از آن براي  می
 شود (گلکاري، راستگو، هاي نو استفاده می ایجاد ایده

ها در  تفکر خالق ترکیبی است از مهارت ).1392
گیري و مهارت حل مسئله. با استفاده از این  تصمیم

امدهاي هاي متفاوت مسئله و پی حل نوع تفکر راه
شوند و بدین ترتیب فرد  ها بررسی می هریک از آن
هاي تجربه  حل شود تا مسایل را از وراي راه قادر می

) 2003( 3). الولس1380شده خود دریابد (سیف، 
هاي آموزشی در پرورش تصورات  آوري فنکاربرد 

ذهنی یادگیرندگان را که ویژگی عمده خالقیت 
یی از قبیل زیر ها شود با ارائه نمونه محسوب می

پرورش تصورات ذهنی در  -1 مشخص نموده است:
هاي واقعی و خیالی مانند  سازي موقعیت شبیه
پرورش تصورات ذهنی با  –2هاي ماجراجویانه  بازي

ها. اهداف مشترکی بین تفکر  اي استفاده از چند رسانه
انتقادي و تفکر خالق است که شامل: پیشرفت و 

جستجوگري، کنجکاوي و دانش وسیع     تغییر، روحیه
هم نزدیک  که به نحوي محکم این دو تفکر را به 

کرده، نیاز به ایجاد بستر مناسب براي ترویج این افکار 
 ).1390 (توکلی، سازد  را در جامعه ضروري می

هاي نوین آموزشی داراي  آوري فنیادگیري به کمک 
ویژگی شاگرد محوري و از نوع تشخیصی است. 
                                                             
3. Loveless 
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هاي آموزشی غیر پویا از قبیل متون  آوري فنبرخالف 
چاپی، مسیرهاي بسیار متفاوتی براي یادگیري و نقد 

ها به  آوري فن گذارد. این دانش فراروي یادگیرنده می
دهد تا بیشتر از آنکه صرفاً  یادگیرندگان فرصت می

ها باشند به جستجو  گوش دهنده و به یادآورنده درس
). بنابراین با عنایت 2002، 1(تینیو و اکتشاف بپردازند
ها،  هاي درسی بستر تمامی ارزش به این که برنامه

انتظارات و نیازهاي فردي و اجتماعی است و به 
یابی  لیل تشخیص و شناسایی نیازها و اولویتهمین د
هاي  گیري ترین عنصر در تصمیم ها محوري آن

شود. اهمیت درك مسائل، تقاضا  آموزشی محسوب می
و احتیاجات آموزشی فراوان دانشجویان، ضرورت 
توجه به نیازهاي آموزشی این قشر را بیش از پیش 

 هاي آموزشی سازد. در این میان برنامه آشکار می
هاي تفکر انتقادي و تفکر خالق به دانشجویان،  مهارت

اجتماعی آنان  –هاي روانی به دلیل باال بردن ظرفیت
ها و مسائل زندگی روزمره،  براي مقابلۀ مؤثر با چالش
هاي نوین آموزشی  يآور فنهاي  با استفاده از قابلیت

که در جهان رو به فزونی است و تمامی ابعاد زندگی 
حت تأثیر خود قرار داده، به شدت بشر را سخت ت
هاي تربیتی قرار گرفته است. البته  مورد توجه نظام

روش اجرا براي آموزش این مفاهیم، باید مبتنی بر 
هاي دانشجویان، به منظور شناخت  ها و قابلیت رغبت

خود و محیط اطرافش، با کاربرد اصول و کسب این 
و مهارت ) و 2001( 2ها در جامعه باشد. هندر

همکارانش معتقدند برنامه درسی باید با تأکید بر 
هاي تفکر انتقادي،  هاي برقراري ارتباط، مهارت مهارت
هاي حل مسئله،  هاي تفکر خالق، مهارت مهارت
هاي زندگی ساخت  هاي اجتماعی و مهارت مهارت

یابند. در این راستا، محور فعالیت کالس دانشجو 
ر چه بیشتر او در امر است و به منظور مشارکت ه

                                                             
1. Tinio 
2. Hendro 

ها براي او صورت  دار کردن آموخته یادگیري و معنی
رغم اهمیت موضوع، مطالعات  گیرد. متأسفانه به می

انجام شده در این زمینه در کشور بسیار ناکافی و 
  شود:  ها اشاره می نارساست که به چند نمونه از آن

)، در پژوهشی تأثیر 1392گلکاري و همکارانش (
آموزان  درسی مبتنی بر وبالگ بر خالقیت دانش برنامه

متوسطه در شهر بیرجند انجام دادند. نتایج نشان داد، 
برنامه درسی مبتنی بر وبالگ، بر خالقیت گروه 

  ). 1392 آزمایش مؤثر بوده است (گلکاري، راستگو،
بررسی «)، در پژوهشی با عنوان 1391فضلی (
ات بر بهبود آوري اطالع هاي آموزشی فن تأثیر دوره

عملکرد کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی 
 هاي آموزشی نشان داد که؛ گذراندن دوره» مازندران

ICDL هاي جدید، افزایش دقت  سبب افزایش مهارت
و اثربخشی، افزایش سرعت و مقدار انجام کار، 

مندي در انجام  افزایش موفقیت شغلی، جاذبه و عالقه
گردد و تفاوت  می کار و کاهش استرس کارکنان

ي در عملکرد کارکنان بر اساس جنسیت وجود معنادار
  ندارد.

)، در پژوهشی با 1390آق ارکاکلی و همکاران (
وري آ فنبررسی تأثیر کاربردهاي آموزشی «عنوان 

اطالعات و ارتباطات بر تفکر انتقادي و نگرش 
ان دختر سال اول متوسطه منطقه چهار آموز دانش
ري اطالعات و ارتباطات وآ فننشان دادند که » تهران

آموزان در کل و در  بر تفکر انتقادي دانش
هاي تحلیل، ارزشیابی و استنباط تأثیرگذار  مقیاس خرده
  است.

ارتباط «)، در پژوهشی با عنوان 2010بهاري (
با  هاي شهرستان نکا مدیران دبستان ICTدانش 

 ICTنشان داد که؛ بین دانش » آموزان خالقیت دانش
ها ارتباط معنادار  آموزان آن مدیران و خالقیت دانش

آوري  وجود دارد. همچنین بین سایر دانش فن
هاي سیالی،  اطالعات و ارتباطات مدیران و مؤلفه
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پذیري، ابتکار و بسط و گسترش معنایی  انعطاف
  دارد. آموزان ارتباط وجود خالقیت دانش

)، در پژوهشی با عنوان 1389شجایی لنگري (
افزارهاي آموزشی درس ریاضی بر  تأثیر کاربست نرم«

» آموزان پایه پنجم پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش
افزارهاي آموزشی موجب  نشان داد که؛ استفاده از نرم

افزارها بر  شود اما در تأثیر نرم افزایش خالقیت می
معناداري مالحظه نشده  پیشرفت تحصیلی تفاوت

  است.
)، در پژوهشی با عنوان 1389گرجی کرسامی (

بررسی تأثیر رسانه آموزشی اینترنت بر تفکر انتقادي «
ها  نشان داد که؛ استفاده از محیط سایت» جوانان ساري

به عنوان یک رسانه آموزشی بر تفکر انتقادي تأثیر 
  معناداري دارد.
- «تأثیر فنعنوان )، در پژوهشی با 1389صالحی (

خالقیت و ثربخشی ابر ت تباطات و ارطالعاآوري ا
بین نشان داد که؛ شهر فسا» هاي  ان دبیرستانبیرد
و کنند  میده ستفااینترنت از انی که ابیردثربخشی ا
وت اـتفکنند،  ده نمیتفاـساینترنت از انی که ابیرد
آوري نوو همچنین بین خالقیت د دارد؛ جوداري ومعنا
ده ستفات اتباطات و ارطالعاآوري ا از فن نی کهابیرد
د جوداري ومعناوت تفاکنند،  ده نمیستفاکنند و ا می

  دارد.
بررسی «، در پژوهشی با عنوان )2010( معافی

آوري اطالعات و ارتباطات و  رابطه بین دانش فن
» ساري  خالقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان

اطالعات و ارتباطات آوري  نشان داد که؛ بین دانش فن
با خالقیت کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین 

-  آوري اطالعات و ارتباطات با قابلیت بین دانش فن
پذیري، بسط و گسترش معنایی، ابتکار و  هاي انعطاف

  سیالی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.
تأثیر استفاده «)، در پژوهشی با عنوان 1386زنگنه (

اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر  ريوآ فناز 

آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر  خالق در دانش
ي اطالعات و آور فننشان داد که؛ استفاده از » تهران

طور کلی و در  ارتباطات در آموزش در خالقیت به
  یک عنصر از آن یعنی ابتکار تأثیر معناداري دارد.

ثیر تأ«)، در پژوهشی با عنوان 2009( 1هاگ سول
هاي  اي بر بازتاب هاي رایانه دو ترکیب براي رده
نشان داد که بازتاب انتقادي » انتقادي و توانمندسازي

تاپ با کنترل متغیرهاي  هاي داراي لپ در کالس
انگیزش، خودکارآمدي، جنس، نمرات و پیش زمینه 

  فرهنگی افزایش یافته است.
)، در پژوهشی با عنوان 2002( 2و همکاران ویلر 

هاي آنالین مانند اینترنت در  آوري تأثیر استفاده از فن«
آموزان یک مدرسه ابتدایی  ترویج تفکر خالق دانش

نشان داد که میزان » روستایی در غرب انگلیس
هاي آموزشی رایانه  آموزان در محیط خالقیت در دانش

  محور به طور چشمگیري افزایش یافته است.
شده و با وجود  بنابراین با توجه به مطالب ارائه

هاي جدید اطالعاتی  آوري فنها و امکاناتی که  قابلیت
و ارتباطی دارند، هدف از پژوهش حاضر بررسی 
اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار 
بر مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق دانشجویان 

هاي استان مازندران است؛ که بر مبناي آن  دانشگاه
  زیر مطرح گردیده است.هاي  فرضیه
یادگیري سیار بر  و رایانه مبتنی بر وب، آموزش - 1

هاي استان  دانشگاه دانشجویان مهارت تفکر انتقادي
 مازندران مؤثر است.

یادگیري سیار  و مبتنی بر وب، رایانه آموزش - 2
 هاي استان دانشگاه بر مهارت تفکر خالق دانشجویان

  مازندران مؤثر است.
موزش مبتنی بر وب، رایانه و اثربخشی آ - 3

یادگیري سیار بر مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق 

                                                             
1. Solhaug 
2. Wheeler at all 
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هاي استان مازندران بر اساس  دانشگاه دانشجویان
  جنسیت متفاوت است.

اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و  - 4
 تفکر خالق و یادگیري سیار بر مهارت تفکر انتقادي

مازندران بر اساس نوع هاي استان  دانشجویان دانشگاه
  دانشگاه متفاوت است.

اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و  - 5
تفکر خالق  و یادگیري سیار بر مهارت تفکر انتقادي

هاي استان مازندران بر اساس سن  دانشجویان دانشگاه
  متفاوت است.

هاي  آوري در این پژوهش متغیر مستقل شامل؛ فن
یادگیري سیار، یادگیري  هاي آن، نوین آموزش و مؤلفه

مبتنی بر رایانه، یادگیري مبتنی بر وب است و 
 هاي تفکر انتقادي همچنین متغیر وابسته شامل؛ مهارت

جنسیت، سن و نوع دانشگاه به  تفکر خالق است. و
کننده در نظر گرفته شده است و در  عنوان متغیر تعدیل

  این پژوهش مورد کنترل قرار گرفت.
  ها مواد و روش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر  
یابی است.  ماهیت، توصیفی و از نظر روش، زمینه

هاي  جامعۀ آماري پژوهش را کلیۀ دانشجویان دانشگاه
به تعداد  1391- 92 استان مازندران در سال تحصیلی

دهند. براي تعیین حجم نمونه  نفر تشکیل می 312586
اي و  (تصادفی خوشهگیري ترکیبی  با روش نمونه

نفر دانشجو  385ها، تعداد  اي) با رعایت نسبت طبقه
در دو گروه مردان و زنان به عنوان نمونۀ آماري 

نشان داده  1انتخاب شدند. نتایج ارائه شده در جدول 

نامه  شده است. ابزار گردآوري اطالعات، پرسش
سؤال و در دو بعد  22اي است که داراي  محقق ساخته
سؤال)، در  11نتقادي و تفکر خالق هر کدام با (تفکر ا

طیف لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی 
کم) طراحی و تدوین شده است. روایی صوري و 

نظران امر محتوایی ابزار به تأیید متخصصان و صاحب
رسید و پایایی ابزار، با استفاده از ضریب آلفاي 

دانشجویان  نفر از 20کرونباخ و با اجرا بر روي 
هاي استان مازندران که به صورت تصادفی  دانشگاه

به دست آمد که بیانگر  α=86/0انتخاب شدند رقم 
نامه از پایایی باالیی جهت احراز  این است پرسش

ها در  برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده
بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، 

هاي  استنباطی از آزمون میانگین و در بخش آمار
اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن  - کولموگروف
تک  tهاي تحلیل واریانس و  ها و آزمون توزیع داده
ها  مستقل براي بررسی فرضیه tاي (گروهی) و  نمونه

  شده است. استفاده SPSS18افزار  با استفاده از نرم
  ها اطالعات و داده
ها در این پژوهش از روش  گردآوري داده

محقق گیرد.  اي و روش میدانی انجام می کتابخانه
نامۀ محقق  آوري اطالعات از پرسش جهت جمع

اي که بر مبناي ادبیات پژوهش طراحی و  ساخته
 22نامه با  تدوین شده، استفاده کرده است. این پرسش

یم ) تنظتفکر انتقادي و تفکر خالقسؤال در دو بعد (
  شده و داراي سه قسمت است:

در قسمت اول، هدف پژوهش و توضیحاتی  -  1

 تعداد جامعه و نمونه آماري .1 جدول
جمع   غرب استان (شهرهاي نوشهر و تنکابن)  مرکز استان (شهرهاي ساري و بابل)  شرق استان (شهرهاي بهشهر و نکا)  خوشه

  پیام نور  آزاد  دولتی  پیام نور  آزاد  دولتی  پیام نور  آزاد  دولتی  دانشگاه  کل
    زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد  جنس
  182737  3689  3456  9923  9870  4890  4670  15329  14365  23185  22110  13890  14270  8120  7650  9125  8705  5125  4365  جامعه
  1  0.02  0.02  0.05  0.05  0.03  0.03  0.08  0.08  0.13  0.12  0.08  0.08  0.04  0.04  0.05  0.05  0.03  0.02  نسبت
  385  8  7  21  21  10  10  32  30  49  47  30  30  17  16  19  18  11  9  نمونه
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  گویی به سؤاالت ارایه شده است. راجع به نحوة پاسخ
سؤاالتی به منظور کسب  در قسمت دوم  - 2

هاي شخصی نمونه آماري  اطالعات درباره ویژگی
اطالعاتی از قبیل: (جنسیت، دوره تحصیلی، رشته، 

  حصیل) خواسته شده است.سن و دانشگاه محل ت
در قسمت سوم گویه هایی در دو بعد (تفکر  - 3

انتقادي و تفکر خالق) تهیه و تنظیم شده که در طیف 
لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) 

نامه محقق ساخته است،  است. از آنجایی که پرسش
لذا محقق پس از مطالعۀ ادبیات پژوهش و شناسایی 

هاي زندگی شامل (تفکر انتقادي و  هارتهاي م مؤلفه
سؤال تهیه و  22اي را با  نامه تفکر خالق) پرسش

تنظیم کرده و در اختیار استادان راهنما و مشاور قرار 
داد. سپس نظرات اصالحی آنان را اعمال کرد، 

نامه در اختیار  همچنین با پیشنهاد استاد راهنما، پرسش
آموزشی و  چند تن از استادان رشته تکنولوژي

شناسی قرار داده شد و پس از مداقه و بررسی  روان
آنان اصالحات تکمیلی به عمل آمد و نهایتاً پس از 
انجام اصالحات نهایی روایی صوري و محتوایی ابزار 

جهت تعیین پایایی ابزار، مورد تأیید قرار گرفته است. 
هاي استان مازندران به  تن از دانشجویان دانشگاه 20

صادفی انتخاب شده و در یک پیش آزمون صورت ت
شدند. براي تعیین اعتبار از آزمون  شرکت داده

 α=0.86استفاده شد که رقم » ضریب آلفاي کرونباخ«
به دست آمد که از نظر آماري، ضریب پایایی قابل 

 قبولی است. 

ها و  هاي پژوهش در دو بخش توصیف داده یافته
هاي  گردد. یافته ها ارائه می تحلیل استنباطی داده

درصد از نمونه آماري  38توصیفی نشان داده است که 
اند. فراوانی جنسیت نمونه  درصد مرد بوده 62زن و 

از آنان  48.8دهندگان زن و % از پاسخ 51.2آماري %
از  28.8گردید که؛ % باشند؛ و همچنین مالحظه  مرد می

در دانشگاه  37.9نمونه آماري در دانشگاه دولتی، %

در دانشگاه پیام نور تحصیل  33.3اد اسالمی و %آز
ترین فراوانی مربوط به دانشگاه آزاد و  کنند. بیش می
ترین مربوط به دانشگاه دولتی است. فراوانی سن  کم

سال  30تر از  از نمونه آماري کم 50.1% نمونه آماري
 15.3سال سن و % 40تا  30از آنان بین  34.6سن، %

دارند. در این پژوهش جهت سال سن  40باالتر از 
ها از آزمون  بررسی و آزمون نرمال بودن توزیع داده

شده که نتایج حاصله  اسمیرنوف استفاده- کولموگروف
  ) آمده است:2در جدول شماره (

 ها تجزیه و تحلیل نرمال بودن توزیع داده .2 جدول

  سؤال
انحراف 
  معیار

  میانگین
حجم 
  نمونه

سطح 
 معناداري

  3.32  1.094  تفکر انتقادي
385  

0.096  
  0.063  3.29  0.973  تفکر خالق
  0.170  3.27  0.755  متغیر اصلی

 95فوق؛ چون در سطح اطمینان % 2مطابق جدول 
، سطح معناداري a=05/0گیري  و خطاي اندازه

0.05Sig>  محاسبه شده است، لذا فرض صفر تأیید و
ها از توزیع نرمال  گردد. لذا داده فرض تحقیق رد می

کنند و جهت تجزیه و تحلیل استنباطی  پیروي می
هاي آماري پارامتریک مجاز  ها، استفاده از آزمون داده

  است.
فرضیه شماره یک: آموزش مبتنی بر وب، رایانه و 

انتقادي دانشجویان یادگیري سیار بر مهارت تفکر 
  .هاي استان مازندران مؤثر است دانشگاه

 میانگین و انحراف استاندارد تفکر انتقادي .3جدول 

  انحراف معیار  نمرات میانگین  متغیر
  1.094  3.32  تفکر انتقادي
؛ میانگین و انحراف 3جدول هاي داده مطابق

  است. 1.094و  3.32به ترتیب استاندارد تفکر انتقادي

 تجزیه و تحلیل فرضیه شماره یک .4جدول 

  متغیر
نوع 
  آزمون

انحراف 
  معیار

  میانگین
حجم 
  نمونه

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفکر 
  انتقادي

T  تک
  اي نمونه

1.094  3.32  385  384  0.000  
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و  95؛ چون در سطح اطمینان %4مطابق جدول 
 df=384با درجه آزادي  a=5گیري % خطاي اندازه

محاسبه شده است،  Sig=0.000سطح معناداري 
 3تفاوت میانگین محاسبه شده با میانگین فرضی 

معنادار است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید 
توان ادعا نمود  شد و در مورد فرضیه شماره یک می

آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر «که: 
هاي استان  انتقادي دانشجویان دانشگاهمهارت تفکر 

  »مازندران مؤثر است.
فرضیه شماره دو: آموزش مبتنی بر وب، رایانه و 
یادگیري سیار بر مهارت تفکر خالق دانشجویان 

  .هاي استان مازندران مؤثر است دانشگاه
 . میانگین و انحراف استاندارد تفکر خالق5جدول 

  معیارانحراف   نمرات میانگین  متغیر
  0.973  3.297  تفکر خالق

؛ میانگین و انحراف 5هاي جدول مطابق داده
  است.  0.973و  3.297استاندارد تفکر خالق به ترتیب

 تجزیه و تحلیل فرضیه شماره دو .6جدول 

  متغیر
نوع 
  آزمون

انحراف 
  معیار

  میانگین
حجم 
  نمونه

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

تفکر 
  خالق

T  تک
  اي نمونه

0.973  3.29  385  384  0.000  

و  95؛ چون در سطح اطمینان %6مطابق جدول 
 df=384با درجه آزادي  a=5% گیري خطاي اندازه

محاسبه شده است، تفاوت  Sig=0.000سطح معناداري
معنادار  3میانگین محاسبه شده با میانگین فرضی 

است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید شد و 

توان ادعا نمود که:  در مورد فرضیه شماره دو می
آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر «

هاي استان  مهارت تفکر خالق دانشجویان دانشگاه

فرضیه شماره سه: اثربخشی ». ثر استمازندران مؤ
آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر 
مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق دانشجویان 

ندران بر اساس جنسیت هاي استان ماز دانشگاه
  متفاوت است.

 Sig=0.000چون  10بر اساس نتیجه آزمون لوین
ن هاي دو گروه یکسا محاسبه شده است، لذا واریانس

و  95؛ در سطح اطمینان %7است. مطابق جدول 
 df=383با درجه آزادي  a=5گیري % خطاي اندازه

محاسبه شده است،  Sig=0.000چون سطح معناداري 
هاي دو گروه از لحاظ آماري معنادار  تفاوت میانگین

است، لذا فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید 
توان ادعا نمود  شمارة سه می گردد در مورد فرضیه می

اثربخشی آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري «که: 
سیار بر مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق 

هاي استان مازندران بر اساس  دانشگاه دانشجویان
جنسیت متفاوت است و مهارت تفکر انتقادي و تفکر 
خالق در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر 

  »ش یافته است.پرور
فرضیه شماره چهار: اثربخشی آموزش مبتنی بر 

تفکر انتقادي و  وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت
هاي استان مازندران  تفکر خالق دانشجویان دانشگاه

  بر اساس نوع دانشگاه متفاوت است.
با  0.592محاسبه شده  F؛ چون 8مطابق جدول 

در  382و درجه آزادي مخرج  2درجه آزادي صورت 
 Fاز  a=5گیري % و خطاي اندازه 95سطح اطمینان %

تر است و سطح معناداري  جدول بحرانی کوچک
0.554=Sig ها در سه  محاسبه شده، تفاوت میانگین

گروه از لحاظ آماري معنادار نیست، لذا فرض صفر 

 تجزیه و تحلیل فرضیه شماره سه .7جدول 

 سطح معناداري درجه آزادي  حجم نمونه  میانگین  معیارانحراف   گروه  آزمون نوع  متغیر نوع

  مستقل t  جنسیت
  188  2.97  0.853  مردان

383  0.000  
  197  3.56  0.506  زنان
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گردد و در مورد فرضیه  تأیید و فرض تحقیق رد می
اثربخشی آموزش «توان ادعا نمود که:  شماره چهار می

بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر مبتنی 
هاي استان  انتقادي و تفکر خالق دانشجویان دانشگاه
  مازندران بر اساس نوع دانشگاه متفاوت نیست

فرضیه شماره پنج: اثربخشی آموزش مبتنی بر 
وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر انتقادي و 

تان مازندران هاي اس تفکر خالق دانشجویان دانشگاه
 بر اساس سن متفاوت است.

با  0.162محاسبه شده  F؛ چون 9مطابق جدول 
در  382و درجه آزادي مخرج  2درجه آزادي صورت 

 Fاز  a=5گیري % و خطاي اندازه 95سطح اطمینان %
تر است و سطح معناداري  جدول بحرانی کوچک

0.851=Sig ها در سه  محاسبه شده، تفاوت میانگین
گروه از لحاظ آماري معنادار نیست، لذا فرض صفر 

گردد و در مورد فرضیه  تأیید و فرض تحقیق رد می
اثربخشی آموزش «توان ادعا نمود که:  شماره پنج می

مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر 

هاي استان  گاهانتقادي و تفکر خالق دانشجویان دانش
  »مازندران بر اساس سن متفاوت نیست.

فرضیه اصلی تحقیق: آموزش مبتنی بر وب، رایانه 
و یادگیري سیار بر تفکر انتقادي و تفکر خالق 

  هاي استان مازندران مؤثر است. دانشجویان دانشگاه
بر اساس نتایج آزمون فریدمن و مطابق اطالعات 

خطاي و  95؛ در سطح اطمینان %10جدول 
، چون سطح معناداري a=5گیري % اندازه

0.326=Sig  محاسبه شده، لذا از لحاظ آماري تفاوت

اي چهار گروه مشاهده نشده  معناداري در میانگین رتبه
است. مطابق اطالعات جدول فوق، مهارت تفکر 

) و مهارت تفکر 3.32انتقادي داراي باالترین میانگین (
  ) است.3.22ترین میانگین ( اي پایینخالق دار

  بحثو گیري  نتیجه
هایی که در زندگی بشر رخ  تحوالت و دگرگونی

داده، به دلیل آموزش و یادگیري است. چون محیط 
است، انسان  زندگی آدمی همواره در معرض تغییر

ها ناچار است یاد بگیرد  براي غلبه بر این دگرگونی

 هاي فرضیه شماره چهار تجزیه و تحلیل استنباطی داده .8جدول 

  سطح معناداري Fنسبت   میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات  آزمون نوع  متغیر نوع
تحلیل   نوع دانشگاه

 واریانس

  0.554  0.592  0.339  2  0.678  ها بین گروه
  0.573  382  218.779  ها درون گروه

    384  219.458  کل

 هاي فرضیه شماره پنج تجزیه و تحلیل استنباطی داده .9جدول 

  سطح معناداري F نسبت  مجذورات میانگین  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغییرات  آزمون نوع  متغیر نوع
سن 

  دانشجویان
تحلیل 
 واریانس

  0.851  0.162  0.093  2  0.185  ها بین گروه

  0.574  382  219.272  ها درون گروه
    384  219.458  کل

  میانگین، انحراف استاندارد متغیرهاي اصلی و نتیجه آزمون فریدمن .10جدول 

ف
ردی

  

  آزمون فریدمن  انحراف معیار  میانگین  نوع مهارت
  سطح معناداري  درجه آزادي  تعداد  اي رتبه میانگین

  0.326  3  385  2.54  1.094  3.32 انتقاديمهارت تفکر   3
  2.49  0.973  3.29 مهارت تفکر خالق  4
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شناختی آموزش  ). از نظر روان1389افشانی،  (گل
مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر 
انتقادي و تفکر خالق یک زمینه علمی هوشمند است 

باید از طریق درگیر کردن ذهن فراگیران و  که می
ها  هاي تفکر، خالقیت و یادگیري، آن پرورش فنون فن

د تا از طریق این را وادار به انجام فعالیت نمای
دهی محیط پیرامون و  ها بتواند به شکل فعالیت

 اثرگذاري بر محیط مبادرت ورزند. (گلکاري و
). بنابراین در این پژوهش اثربخشی 1392همکاران، 

آموزش مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر 
مهارت تفکر انتقادي و تفکر خالق دانشجویان 

ان موردبررسی قرار گرفت. هاي استان مازندر دانشگاه
هاي این پژوهش نشان داد که مبانی آموزش  یافته

مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر 
هاي  انتقادي و تفکر خالق تأثیر معناداري دارد. یافته

این پژوهش با نتایج تحقیقات گلکاري و همکارانش 
ر )، در پژوهشی تأثیر برنامه درسی مبتنی ب1392(

آموزان متوسطه در شهر  وبالگ بر خالقیت دانش
)، تحت عنوان 1390بیرجند، آق ارکاکلی و همکاران (
ي اطالعات و آور فنبررسی تأثیر کاربردهاي آموزشی 

ان دختر آموز دانشارتباطات بر تفکر انتقادي و نگرش 
تهران، گرجی کرسامی  4سال اول متوسطه منطقه 

ر رسانه آموزشی اینترنت )، با عنوان بررسی تأثی1389(
بر تفکر انتقادي جوانان شهرستان ساري، صالحی 

ت تباطات و ارطالعاآوري ا تأثیر فن)، با عنوان 1389(
، شهر فساي ها نبیرستاان دبیردخالقیت و ثربخشی ابر 

ي آور فن)، تحت عنوان تأثیر استفاده از 1386زنگنه (
اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خالق در 

آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهران در  شدان
)، ویلر و 2009داخل کشور و تحقیقات سول هاك (

)، در خارج از کشور همسو است. 2002همکاران (
هاي نوین آموزش  یادگیري ناشی از استفاده از روش

مبتنی بر وب، رایانه و یادگیري سیار بر مهارت تفکر 
   .ه استانتقادي و تفکر خالق اثر مستقیم داشت

  

  منابع
حافظی کن  ؛آفرین آق ارکاکلی، رقیه؛ صفري، نوش

بررسی تأثیر کاربردهاي " ).1390( کت، حسین.
وري اطالعات و ارتباطات بر تفکر آ آموزشی فن

آموزان دختر سال اول  انتقادي و نگرش دانش
پژوهش در . "تهرانمتوسطه منطقه چهار 

ریزي درسی (دانش و پژوهش در علوم  برنامه
 نور، پیام انشگاهد  ،درسی) ریزي برنامه -  تربیتی

  تهران.
مدیران  ICTارتباط دانش " ).1389بهاري، فاطمه. (

هاي شهرستان نکا با خالقیت  دبستان
نامه کارشناسی ارشد دانشگاه  پایان». آموزان دانش

  ساري.آزاد اسالمی واحد 

بررسی تفکر در دانشجویان ". )1390( آروین. توکلی،
 ."آموزش مجازي و سنتی با رویکرد انتقادي

  یش ملی شهر الکترونیک.نما
اي بر آموزش از  ). مقدمه1384الحسینی، سیدحسین. (

  راه دور. تهران : انتشارات منادي تربیت.
مدل مفهومی نقش " ).1388( رحمانی، جهانبخش.

کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق آوري  فن
 ."آموزان تفکر انتقادي و خالق در دانش
  .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 ).1386( عشرت؛ کریمی، مهدي. بی زمانی، بی
هاي نوین و رویکردهاي کار آموزي معلم  مهارت"

نامه  ماه، "آوري اطالعات و ارتباطات در عصر فن
  .29، شماره ایران انجمن انفورماتیک
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ي آور فنتأثیر استفاده از " ).1386( حسین. زنگنه،
اطالعات و ارتباطات بر پرورش تفکر خالق در 

. "موزان پسر سال سوم متوسطه شهر تهرانآ دانش
شناسی و  دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روان

  علوم تربیتی.
شناسی پرورشی.  روان .)1383سیف، علی اکبر. (

  مؤسسه انتشارات آگاه.تهران: 
تأثیر ") .1389( شجاعی لنگري، سیده مرضیه.

افزارهاي آموزشی درس ریاضی بر  کاربست نرم
آموزان پایه  پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانش

نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد  پایان ."پنجم
  اسالمی واحد ساري .

هاي آموزشی و  مهارت .)1372( شعبانی، حسن.
  تهران: انتشارات سمت.پرورشی. 
اصغر.  عباس؛ آزادمهر، مسلم؛ قلتاش، صالحی،

بر ت تباطات و ارطالعاآوري ا فنتأثیر " ).1389(
شهر هاي  ان دبیرستانبیردخالقیت و ثربخشی ا

ت در تباطات و ارطالعاآوري ا فصلنامه فن. "فسا
ره دوم. دانشگاه آزاد شمال اول ـ . ساتربیتیم علو

  .49 اسالمی واحد ساري. ص
زاده، میر  سعید؛ عطاران، محمد؛ نقیب ضرغامی،

بررسی " ).1386( عبدالحسین؛ باقري، خسرو.
آوري  هاي فلسفی درباره نسبت فن دیدگاه

هاي  فصلنامه نوآوري. "اطالعات و تعلیم و تربیت
  ، سال ششم. 19 . شمارهآموزشی

اي  جلوه آموزش مجازي؛" ).1386( نژاد، فرامرز. فتح
، 183. شماره مجله تدبیر، "علمی سوماز انقالب 

  .86مرداد 
هاي  بررسی تأثیر دوره"). 1391( فضلی، حسین.
آوري اطالعات بر بهبود عملکرد  آموزشی فن

 ."کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري .

بررسی تأثیر رسانه " ).1389( گرجی، کرسامی. علی.
 ."نترنت بر تفکر انتقادي جوانان ساريآموزشی ای

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
  مازندران.

مبانی  ).1389( غالمعلی. افشانی جویباري، گل
تکنولوژي نوین و مدیریت روابط عمومی در 

 هزاره سوم، انتشارات عصر ماندگار.چاپ اول.

 گلکاري، محمد؛ راستگو، محسن؛ مقدم، محمدتقی.
تأثیر برنامه درسی مبتنی بر وبالگ بر "). 1392(

. "ان متوسطه در شهر بیرجندآموز دانشخالقیت 
  .7، شماره مجله تکنولوژي آموزشی

بررسی رابطه بین دانش " ).1389( معافی، هاجر.
آوري اطالعات و ارتباطات و خالقیت کارکنان  فن

نامه کارشناسی ارشد  . پایان"وپرورش آموزش
  ساري.دانشگاه آزاد واحد 
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