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  مقاله مروري
  

  يعلوم پزشكآموزش كوئست در  وب بردكار
  
  *محمدرضا آرمات-حسين كريمي مونقي 
  

 

  چكيده
در اين نوشته، . حرف پزشكي مورد توجه قرار گرفته است هاي نوين آموزش و تربيت نيروي متخصص در امروزه شيوه :مقدمه

براي يافتن پاسخ  )inquiry based learning( اي جديد از آموزش مبتني بر پويش شيوه به عنوان) WebQuest( كوئست وب
  .گردد معرفي شده و كاربرد آن در آموزش علوم پزشكي، و به ويژه آموزش پرستاري تشريح ميدسترسي منابع عمدتاً اينترنتي،  اسؤاالت ب
هاي اطالعاتي معروف از جمله  ز جستجوي الكترونيك در بانكجهت دستيابي به مقاالت مرتبط با موضوع وب كوئست، ا :هاروش

PubMed ،Google Scholar ،Science Direct ،Nursing Consult ،CINAHL ،Web of Knowledge هاي  واژه با كليد
  .نشد افتيي پژوهش بسيار محدود بود و در ايران مقاله علوم پزشكيمقاالت مرتبط با وب كوئست در . استفاده گرديد webquestبامرتبط 
هايي توأم با تالش و پويش جهت يادگيري است كه از  محور، و مبتني بر فعاليت-اي نوآورانه، يادگيرنده وهيكوئست، ش وب :نتايج

 ها و با رايانه براي درگير ساختن و برانگيختن يادگيرندگان به شكل انفرادي يا مشاركتي در جهت جستجو، تحليل و تركيب داده آوري فن
در  شناختيهاي  محور، مهارت-يادگيرنده ها به عنوان يك شيوه آموزشي كوئست وب. برد هدف ساختن دانش يا معناي جديد بهره مي

تسهيل نموده و ارتقا  را و قضاوت، تفكر انتقادي، روحيه جستجوگري و حل مسأله يابيارزش سطوح باال از جمله تجزيه، تركيب،
هاي  پروژه گرايي، يادگيرندگان را در يادگيري مشاركتي و جستجو و تحقيق و نيز نظريه سازنده ي س ايدهها بر اسا كوئست وب .بخشند مي

هاي مهمي براي  اي وجود دارد كه فرصت هاي چندرسانه ها و تكنيك كوئست عالوه بر اين، ارتباطي قوي بين وب. سازند گروهي درگير مي
  .كند هي فراهم ميدر آموزش و يادد ياينترنت بعاستفاده از منا

خصوص در  هاي دانشگاهي و به كوئست، نه تنها در آموزش و پرورش عمومي، بلكه در آموزش در كشور ما مفهوم وب :گيري نتيجه
معرفي اين شيوه نوين آموزشي در حوزه علوم پزشكي كه بنيادهاي آن بر رويكردهاي نوين . پزشكي مفهومي ناشناخته است علوم

و پايدارتر  تر هاي موثرتر، عميق ها به يادگيري و يادگيرندگان را در اين رشته بگشايداي تازه  تواند دريچه توار است ميياددهي اس-يادگيري
  .تشويق نمايد

  
  كوئست، يادگيري مبتني بر پويش، يادگيري مبتني بر وب، اينترنت، تدريس، يادگيري وب: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
آموزش در حرف پزشكي از اركان بسيار مهم محسوب 

ها، در  از ديرباز، همچون بسياري از رشته. شود مي
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ها،  آموزش علوم پزشكي نيز شيوه رايج و حاكم در كالس
اين شيوه از تدريس در صورت . سخنراني بوده است

اجراي صحيح آن از ارزش خاصي برخوردار بوده و به 
با اين حال به نظر . انجامد يدرجات بااليي از يادگيري م

رسد اغلب اوقات اصول و مناسبت كاربرد اين رويكرد  مي
گيرد و در موارد بسيار،  سنتي به درستي مدنظر قرار نمي

همچنين معلم ). 1(از بازدهي الزم برخوردار نيست
هاي قديمي آموزش،  محوري از ديگر جوانب روش

انتقاد  پزشكي بوده كه در دهه اخيرعلوم باالخص در 
به . نظران را به همراه داشته است بسياري از صاحب

اغلب يادگيرنده را در  ،طوري كه اتخاذ چنين رويكردي
حالتي منفعل قرار داده و مانع برانگيختگي و رشد سطوح 

  ).2(گردد باالي شناختي و فرآيندهاي فكري در وي مي
هاي اخير، تقريباً  با پيشرفت و گسترش تكنولوژي در دهه

هاي  خوش دگرگوني هاي حيات بشري دست مامي عرصهت
آوري  رشد و توسعه ارتباطات و فن. اند اساسي گرديده

هاي شاخص اين دوره از زندگي انسان  اطالعات، از جلوه
هاي  كننده در به كارگيري رايانه توسعه مبهوت. است

هاي ارتباطي مبتني بر رايانه، به  شخصي و شبكه
با گستردگي جهاني، دسترسي  اي خصوص اينترنت، شبكه

تر از هر دوره ديگري در حيات  افراد را به اطالعات، آسان
اي  اين تحوالت، به گونه). 3(نموده است انسان
هاي  ناپذير نيازهاي انسان اين عصر را در عرصه اجتناب

خوش تغيير  اي، دست هاي حرفه مختلف از جمله آموزش
  ).5و4(دهد ر ميهاي جديدي فراروي او قرا كرده و چالش

امروزه يادگيري به كمك رايانه و منابع الكترونيك به طور 
ها و مشاغل  قابل توجهي جاي خود را در بسياري از حوزه

اي و  هاي رايانه توسعه شبكه. اي باز نموده است حرفه
آوري اطالعات و ارتباطات، امر آموزش از راه  پيشرفت فن

 لسات كالسي برخطساخته و به اين ترتيب ج دور را محقق
)on-line( گيرندگان  دهنده و آموزش كه در آن آموزش

در يك زمان از راه دور با يكديگر ارتباط دارند، جايگزين 
ارائه مطالب  ،همچنين. اند شدههاي درس سنتي  كالس

اي، كه داراي  هاي فشرده رايانه لوحدر آموزشي تعاملي 
تصاوير و دا، زمان متن، ص ارائه هم(اي  قابليت چندرسانه

يادگيري به شيوه خودآموزي را  ،است )متحركو  ثابت
  ).7و6(به طور غير قابل تصوري متحول نموده است

، حرفه پزشكي هاي علوم  حرفهسو با رشد ساير  هم
هاي  هاي گذشته با پيشرفت پرستاري نيز در دهه

هاي پرستاري به  گيري كه در ارائه مراقبت چشم
ها پاسخ گفته  ا حدي به اين چالشمددجويان خود داشته، ت

هاي نظري و  رسد در زمينه آموزش اما به نظر مي. است
-هاي سنتي ياددهي شيوه وچنداني نداشته  يباليني، پوياي

هاي درس، همچنان حاكم بالمنازع  يادگيري در كالس
شاغلين و . اند عرصه تعليم و تعلم در اين حرفه باقي مانده

فه چه در ايران و چه در تمامي آموختگان در اين حر دانش
هاي توسعه يافته و در حال  نقاط دنيا اعم از كشور

 شمار مؤيد آن توسعه، آن چنان كه شواهد پژوهشي بي
اي و  ست، همواره از نداشتن درك و دانش عميق حرفها

اي  هاي حرفه نيز اعتماد به نفس ناكافي در انجام فعايت
اي آنان از  ش حرفهمندند و اعتقاد دارند آموز خود گله

  ).11تا8و4(كيفيت مطلوبي برخوردار نبوده است
جديدي  اين نقصان، رويكردهاي نسبتاً رفعتالش براي  در

ياددهي پا به - هاي يادگيري در عرصه آموزش و فعاليت
هاي اخير  اند كه اغلب آنها در دهه عرصه ظهور گذاشته

توسط متخصصان و محققين عرصه تعليم و تربيت مطرح و 
ها كه اغلب رويكردي  از جمله اين روش ؛اند معرفي گرديده

بر حل  يادگيري مبتني: اند، عبارتند از را برگزيده استقرايي
مسأله، يادگيري به كمك رايانه، يادگيري به كمك همتايان، 

تقريباً . يادگيري به كمك پروژه، يادگيري به شيوه اكتشاف
اي متفاوت و نوين از  ها سعي در ارائه شيوه همگي اين شيوه

ارتقاي سطح يادگيري و افزايش  رآموزش داشته و ب
در  ماندگاري آن و نيز ارتقاي حس اعتماد به نفس

  ).12(يادگيرندگان تكيه دارند
هاي جديد  يكي از شيوهبه عنوان كوئست  اين مقاله، وب در

آموزش و يادگيري كه مبتني بر كوشش و جستجو براي 
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يافتن پاسخ سؤاالت از راه دسترسي به منابع عمدتاً 
برخي مقاالت مرتبط با معرفي مي شود و اينترنتي است، 

 شتواند در آموز وين مياين شيوه ن. گردد مرور ميآن 
بسياري از مطالب و موضوعات پرستاري به دانشجويان 

  .اين رشته در مقاطع مختلف كاربرد داشته باشد
  

  ها روش
كوئست و  براي يافتن منابع مرتبط با موضوع وب

تحقيقات موجود در مورد به كارگيري آن از جستجو در 
، PubMed ،ProQuestهاي اطالعاتي علمي  بانك

Nursing Consult ،CINAHL ،Web of 

Knowledge ،Chochrane Library ،Google 

Scholar ،Science Direct ،Ovid ،Scopus ،SID ،
magiran ،IranMedexهاي  ، با كليد واژهwebquest ،

inquiry based learning ،internet ،Teaching ،
Learning ،web-based learning به صورت مجزا و ،

  . استفاده شدتركيبي 
هاي  هاي فوق در محدوده زماني سال جستجو با كليدواژه

منجر به يافتن منابعي مرتبط با  2012ميالدي تا  2000
موضوع وب كوئست در پرستاري شد كه تعداد آنها در 

در  .نشريات منتشر شده در سطح دنيا بسيار محدود بود
م نشريات ايران به جز يك مورد مقاله غيرمرتبط با علو

در اين خصوص تعداد . پزشكي هيچ موردي يافت نگرديد
مورد از  22 منبع مرتبط با وب كوئست يافت شد كه 26

مورد  1ها و  آنها از نوع مقاالت منتشر شده در ژورنال
در ميان اين تعداد، فقط . بود) manuscript( شتهنو دست

) original(يك مورد مقاله، از نوع پژوهشي دست اول 
اي مروري، صرفاً به  ر مقاالت در قالب مقالهبود و ساي

معرفي وب كوئست به عنوان يك روش نوين تدريس 
مورد مقاله فوق فقط يك مورد در  22از . پرداخته بودند

از ميان . ايران به چاپ رسيده كه از نوع غيرپژوهشي بود
مورد  9فقط  ،كوئست مقاالت يافت شده مرتبط با وب

  .پرستاري بود امرتبط ب

نابع يافت شده به طور دقيق مورد مطالعه و تحليل قرار م
در قالب ذكر نكات اصلي و  گرفتند و نتايج آن، عمدتاً

مرتبط در هر منبع و معرفي شيوه آموزشي مبتني بر 
ارائه در ادامه كوئست به همراه مزاياي استفاده از آن،  وب
  .گردد مي

  
  نتايج

ان در مقاله خود ضمن اشاره به همكارسن فورد و 
انگيز از به  اي جالب و هيجان هنمونبه عنوان   كوئست وب

كارگيري منابع اينترنتي، از آن به عنوان فرصتي براي 
د كه از نكن آموزش و يادگيري در حوزه پرستاري ياد مي

آموزند اطالعات مهم را تجزيه  طريق آن يادگيرندگان مي
كوئست به  د كه وبندار ظهار ميا ها آن .و تركيب نمايند

سازندگي  و مبتني بر جستجوگري راهبرد عنوان يك
مفاهيم، يادگيرندگان را وادار به تفكر در سطوح باال 

تا به اين ترتيب بتوانند اطالعات پيچيده را تحليل  نموده
كنند و به كاربندند، و از اين راه يك استراتژي آموزش و 

 ندگير ميهمچنين نتيجه. نديادگيري برخط و مهيج خلق كن
به يادگيرندگان در يكپارچه كردن دانش و   كوئست كه وب

معاني خود با به كارگيري اطالعات موجود در اينترنت 
در   كوئست وبقابليت كه ند معتقدايشان . كند كمك مي

ه ها نامحدود بوده و يادگيرندگان را ب طراحي فعاليت
ود درگير وسيله ارضاي حس شهودي و كنجكاوي خ

  ).4(سازد مي
ان در مطالعه اكتشافي، توصيفي، و كيفي همكارپريرا و 

پائولوي برزيل به اجرا در آمد، به  خود كه در سائو
كوئست با عنوان اداره منابع مادي در  ارزيابي يك وب

پرستاري، كه از مطالب درسي دانشجويان اين رشته در 
ه كارگيري ضمن ب ها آن. ندمقطع كارشناسي بود، پرداخت

 ندنفر از دانشجويان، استدالل كرد 23كوئست براي  وب
هاي  كوئست، اهميت فعاليت كه توسعه و كاربرد روش وب
دهد كه از محوريت ارزيابي  آموزشي نويني را نشان مي

دائمي و خودارزيابي كيفيت يادگيري دانشجويان در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             3 / 11

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-2517-en.html


  حسين كريمي مونقي و همكار  علوم پزشكيوب كوئست در آموزش 
 

 http://ijme.mui.ac.ir )4(13؛ 1392تير / در علوم پزشكي  مجله ايراني آموزش/  356

سازي راه حل مسائل واقعي  هايي با هدف شبيه موقعيت
. هاي روزانه پرستاري، برخوردارند شده در فعاليت تجربه

كه تجربه، اهميت انفورماتيك و  ندگيري كرد همچنين نتيجه
اي براي  هاي اطالعات را به عنوان ابزاري واسطه آوري فن

فعاليت تدريس در جهت ادغام دانش معتبر و واقعيت 
پيچيده و پوياي خدمات سالمت، با نگاهي به قابليت تبديل 

براي دستيابي به كيفيت مراقبت پرستاري، تأييد  دانش
  ).13(كند مي

ها  كوئست الهايي در مقاله خود با بيان اين كه وب
نمايند، آورده است كه اين  يادگيري مؤثر را تسهيل مي

شيوه آموزشي مقبوليت و رواج روزافزوني ميان 
دهندگان در سطوح دبستان و دبيرستان در سطح  آموزش

ها به  ها و دانشگاه ما كاربرد آن در دانشكدهدنيا يافته، ا
. گستردگي مدارس نبوده و به خوبي مستند نگرديده است

سيستم سطوح باالي ها با  كوئست او باور دارد كه وب
خواني داشته و به عنوان يك  بندي شناختي بلوم هم طبقه

هاي تفكر در  محور، مهارت-يادگيرنده شيوه آموزشي
تسهيل را  ارزيابي و قضاوتسطوح تجزيه، تركيب، 

ها  كوئست وي همچنين بيان داشته است كه وب. نمايند مي
از يك بنياد نظري در آموزش و يادگيري برخوردار 
هستند و تفكر انتقادي، روحيه جستجوگري، و حل مسأله 

او معتقد . بخشند را ارتقا مي يمجاز يو استفاده از فضا
ي از گير است كه حرفه پرستاري آماده بهره

هاست و نقش قابل توجهي براي اين رويكرد  كوئست وب
هاي آموزشي اخذ شده توسط  در ميان استراتژي نوين

توان  ها مي دهندگان اين حرفه در سطح دانشگاه آموزش
نظران،  الهايي نيز همچون ديگر صاحب. متصور شد

استدالل كرده است كه از ديدگاه نظريه سازندگي در 
ها،  كوئست توانند با به كار بستن وب مييادگيري، مربيان 

هاي مختلف،  كسب ديدگاه دگيري،از طريق ساختن يا
ايجاد زمينه مرتبط با دانش قبلي، و توسعه چهارچوبي 
براي ارزيابي و هدايت، به دانشجويان در يافتن معاني 

كند كه پرستاران  گيري مي او در پايان نتيجه. كمك كنند

هاي  ها را در فعاليت كوئست وبتوانند  دهنده مي آموزش
به اين مطلب كه آنها مبتني  لمآموزشي خود بگنجانند، با ع

بر رويكردهاي صحيح آموزشي بوده و با اصول 
  ).14(سوهستند يادگيري هم

و ادونوگوئه طي يك مطالعه پايلوت كه بر روي  دروزد
دانشجوي پرستاري در مقطع كارشناسي با هدف  11

انجام  كوئست كوتاه مدت انفرادي وباجرا و ارزيابي يك 
دادند، دريافتند كه دانشجويان نظر مثبتي در خصوص 

ها بيان داشتند كه  آن. كوئست داشتند اجراي وب
يادگيري براي دانشجويان  زكوئست راه متفاوتي ا وب

اين مطالعه نشان داد كه به كارگيري . فراهم ساخت
درگير شدن تكنولوژي در سطح پايين، سبب بهبود ميزان 

هاي  دهندگان در امر فعاليت يادگيرندگان و آموزش
  ).15(يادگيري گرديد –ياددهي

  
  كوئست وب معرفي

ديگو  ، كه توسط برني داج استاد دانشگاه سنكوئست وب
در كاليفرنياي آمريكا و همكارش تام مارچ ابداع گرديد، 
 چهارچوبي بر مبناي تالش و جستجوي سازنده

)constructivist inquiry framework ( براي يادگيري
   ).16(كند فراهم مي

مبتني بر اين ) constructivist theory( گرا نظريه سازنده
درك و دانشي از جهان  "ساختن"كه افراد با  ستفرض ا

بر . گيرند ياد مي، )reflection(از راه تجربه و تعمق 
يادگيرنده نياز دارد مسائل گرايي،  اساس رويكرد سازنده

ا مسائل بالقوه را موشكافانه جستجو كند، سؤال طرح ي
و راهبردي براي  هاي قبلي را مرور كرده نمايد، دانسته

بنابراين يادگيرندگان، خالق دانش ). 17(ارائه دهد مداخله
كوئست مشوق يادگيري  وب. خود به شكلي فعال هستند

بندي بلوم بوده  در باالترين سطح دستيابي بر اساس طبقه
هاي  دهندگان و پرستاران به كمك شيوه براي آموزشو 

نمودن  يخالقانه متعدد، فرصت هدايت و اختصاص
)individualize (آورد يادگيري فراهم مي)4 .(  
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: كوئست را بدين گونه تعريف كرده است داج، وب
هاي يادگيري مبتني بر تالش و جستجو كه در آن  فعاليت"

يرنده يا بخش اعظم آن تمامي اطالعات مورد استفاده يادگ
 مارچ، ).18و16و14("شود از اينترنت استخراج مي

كوئست را با اندكي تفاوت به اين صورت تعريف كرده  وب
 scaffolded(ساختاري از داربست يادگيري : است

learning structure ( است كه از پيوندهايي براي
كند و  دستيابي به منابع ضروري در اينترنت استفاده مي

براي برانگيختن حس ) authentic task( موثق اليتيفع
يادگيرنده جهت پاسخ به يك پرسش اصلي و باز،  حقيقت

هاي فردي و مشاركت در يك فرآيند كار  توسعه مهارت
كه تالش دارد اطالعات جديد كند فراهم ميگروهي نهايي 

بهترين . دهدشكل تر را براي كسب دركي عميق
با ترغيب يادگيرندگان به ديدن ها اين كار را  كوئست وب

مشاركت در دنياي  دنتر، ساده كر ارتباطات مفهومي غني
و تعمق در فرآيندهاي فراشناختي خود،  واقعي يادگيري

  ).19و12(دهند انجام مي
كوئست، رويكردي نوآورانه،  تعريفي ديگر، وب در

هايي توأم با تالش و  و مبتني بر فعاليت ،محور-يادگيرنده
رايانه براي  آوري جستجو جهت يادگيري است كه از فن

درگير ساختن و برانگيختن يادگيرندگان به شكل انفرادي 
ها در  يا مشاركتي در جهت جستجو، تحليل، و تركيب داده

  ).14(برد دانش يا معناي جديد بهره مي نجهت ساخت
  

  كوئست وب انواع
ها بستگي به  كوئست مان الزم براي اجراي وبز مدت

گستردگي حوزه و هدف مورد نظر دارد كه از اين جنبه 
 long(و بلندمدت ) short term(به دو نوع كوتاه مدت 

term (هر دو نوع از اصول و روشي . شوند تقسيم مي
. اما هدف متفاوتي دارند، كنند مشابه استفاده مي

شوند كه در  ي طراحي ميمدت طور اههاي كوت كوئست وب
كمتر از دو يا سه جلسه به اتمام رسند و ميزان محدودي 
از اطالعات جديد را براي درك و پردازش به يادگيرندگان 

هاي بلندمدت بسته به فعاليت  كوئست وب. نمايند ارائه مي
در نظر گرفته شده، معموالً براي محدوده زماني يك هفته 

غالباً از يادگيرندگان  شوند كه ماه طراحي مي يك تا
خواهند اطالعات جديد را تحليل نموده و با توضيح يا  مي

اند، به شكلي  تركيب نظرات خود، آن چه را درك كرده
  ).3(معين نشان دهند

توان براي طيف وسيعي از  ها را مي كوئست با اين كه وب
موضوعات به كار برد، اما آنها براي هر موضوعي ممكن 

كوئست براي  به كارگيري وب مثالً. نداست مناسب نباش
تدريس جدول ضرب، نام عناصر شيميايي جدول تناوبي، 

به عبارت . و يا پرچم كشورهاي مختلف مناسب نيست
مسلم و  يها تيديگر نبايد آنها را براي تدريس واقع

، فرايندهاي بسيار ساده، و يا )raw facts(مشخص 
 تدريس اطالعات ها براي كوئست وب. تعاريف، به كار برد

علوم  به عنوان مثالي در آموزش. اند طراحي نشده ساده
 اپزشكي، استفاده از اين شيوه براي آموزش نام داروه

بهترين . كه جنبه حفظ كردني دارند، مناسب نخواهد بود
كوئست براي عناويني است كه تعريف بسيار  كاربرد وب

خالقيت و دقيقي از آنها وجود نداشته و يادگيرنده را به 
هاي  كند كه راه حل رويارويي با مسائلي دعوت مي

هاي  توان به دوراهي به عنوان مثال مي). 17(متعددي دارند
اشاره نمود كه ممكن است يافتن راه حل مشخص  القياخ

گيري چندان ساده نباشد و نياز به  و دقيق براي تصميم
  .فكري داشته باشد تعمق و ژرف انديشي و يا هم

  
  كوئست وب اجزاي

ها نظريه آموزشي نيستند، بلكه يك مدل يا  كوئست وب
همچون هر ابزار ). 17(شوند ابزار آموزشي محسوب مي

كوئست نيز  محور، كاربرد وب-آموزشي يادگيرنده
 در اين نوع. هاست ي كلي انجام فعاليتده سازمانمستلزم 

آموزش، مسؤوليت يادگيري به يادگيرندگان منتقل 
بايست فعاليت خواسته شده  ين لحاظ ميشود و به ا مي

به عبارت ديگر، . كامالً روشن و شفاف بيان شده باشد
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يادگيرندگان بايد قادر باشند مراحل گنجانده شده در 
هاي ساده و گويا به  با انجام دستورالعمل ها را فعاليت

  ).3(آساني دنبال نمايند
كوئست مؤفق  شش جزء يا ويژگي را براي يك وب داج

، )Task(، وظيفه )Introduction(مقدمه : پيشنهاد كرده است
، ارزشيابي )resources( ، منابع)process(فرايند 

)evaluation/assessment(گيري  ، و نتيجه
conclusion)()16 .(هر يك از  مختصر در اينجا به توضيح

  :شود اين شش جزء پرداخته مي
ف و اهميت آن اهدا ،عنوان يا موضوع اصلي يادگيري :مقدمه

اي مرتبط  را بيان كرده و به يادگيرنده قدري اطالعات زمينه
دهد تا وي بتواند بين موضوع  با مسأله مورد نظر ارائه مي

بخش . هاي قبلي خود ارتباط برقرار نمايد جديد و دانسته
تصوير  اويمقدمه در يك پاراگراف كوتاه كه ممكن است ح

ها را ترسيم  قعي فعاليتنيز باشد، به شكلي جذاب، صحنه وا
نمايد و سعي دارد عالقه، هيجان و كنجكاوي يادگيرنده را  مي

نسبت به موضوع برانگيخته و وي را به حل مسأله و يا 
كننده، ترغيب  دار و هدايت يافتن پاسخ سؤاالت هدف

  ).22تا20و18و3(نمايد
كوئست  ترين و دشوارترين بخش وب مهم ):تكليف(وظيفه

اين بخش حاوي توضيح و توصيف يك . هدد را تشكيل مي
فعاليت واقع بينانه، قابل انجام و جالب است كه در آن 

گردد تا او بتواند  مقصد و كانون توجه يادگيرنده بيان مي
وقت و انرژي و توان خود را براي انجام اين فعاليت اداره 

اين تكليف صرفاً داراي يك راه حل ساده و واحد . دكن
هاي  شود كه روند اي انتخاب و طراحي مي گونهنبوده و به 

تفكر در سطوح باالتر را در يادگيرنده تسهيل و تشويق 
اساساً، در اين قسمت آنچه كه قرار است در پايان . نمايد

. گردد كار به شكل يك محصول حاصل شود، تبيين مي
نهايي ممكن است از نوع نمايش  ولاين محص
انجام مصاحبه با  اي، نگارش يك مقاله، چندرسانه

هاي  متخصصين، تهيه مواد آموزشي براي بيماران، نفشه
، ارائه تدريس يك موضوع )concept maps(مفهومي 

خاص، ايجاد پايگاه يا صفحات در اينترنت، و يا 
سؤاالت  سخها، پا هايي از اين دست باشد كه در آن فعاليت

دهنده نهفته  شده توسط آموزش دار طرح باز و هدف
ها، داشتن خالقيت  در تعيين تكاليف و نيز انجام آن .است

مارچ، بر اهميت استفاده از تكاليف . امر بسيار مهمي است
ها تأكيد  كوئست در وب يزندگ اتيبر واقع يمبتن يكاربرد

طراحي . الزم ايجاد شود گيزهدارد تا در يادگيرندگان ان
، زيرا بازتابي داردمحيط واقعي يادگيري اهميت خاصي 

ز پيچيدگي محيطي خواهد بود كه يادگيرندگان قرار است ا
تا كنون دوازده نوع  ).23و18و9و3(در آن نقش ايفا كنند

  .)16( ها معرفي شده اند كوئست در وب) 1جدول(از تكاليف
  

  ها شده در وب كوئست يمعرف فيانواع تكال :1جدول
  )consensus building tasks(دستيابي به اجماع   7  )retelling tasks(آوري شده  جمعبازگويي اطالعات   1
  )persuasion tasks(سازي و ترغيب  متقاعد  8  )compilation tasks(گرد آوري و تأليف   2
  )self-knowledge tasks(خودآموزي   9  )mystery tasks(معما گونه   3
  )analytic tasks(ها  تحليل پديده  10  )journalistic tasks(روزنامه نگاري / ژورناليستي  4
  )judgmental tasks(قضاوتي   11  )designing tasks(طراحي و برنامه ريزي   5
  )scientific tasks(علمي   12  )creative product tasks(فرآورده خالق  6
  

دهد كه يادگيرنده چگونه بايد كار را مرحله  توضيح مي :فرآيند
توان در اين قسمت  مي. به مرحله با موفقيت به انجام رساند

 گيدر خصوص چگونبراي يادگيرندگان هايي را  توصيه

بخش حاوي  اين. ي محصول نهايي خود گنجاندده سازمان
هايي براي دستيابي به منابع و پاسخ سؤاالت،  دستورالعمل

ها، به كارگيري داربست فكري  ترتيب و مراحل انجام فعاليت
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هاي مختلف به يادگيرندگان و توزيع  فراهم شده، دادن نقش
هاي خاص به منظور  ها جهت انجام فعاليت مناسب مسؤوليت

هرچند كه . است حفظ همكاري و هماهنگي بين اعضاي گروه
كوئست رشد خالقيت يادگيرندگان مدنظراست، اما  در وب
هاي انجام كار نيز براي  ست كه مرزها و محدودها  ضروري

نكته كليدي براي . يادگيرندگان به طور واضح تبيين شوند
ست كه دانش و يا اطالعات را دريافت، ا يادگيرندگان اين

ه طوري كه معناي نمايند ب) transform(پردازش، و تبديل 
سازي  كوئست، فعال هدف وب. جديدي براي خود خلق كنند

آوري اطالعات نيست، بلكه فهم و كاربرد  دانش قبلي و يا جمع
اگر دانش يا اطالعات . اطالعات جديد در يك محيط واقعي است

دهي نشوند،  كسب شده، براي ايجاد معنايي جديد تبديل و شكل
كوئست محسوب  ن يك وبفعاليت صورت گرفته به عنوا

  ).23و21و18و3(نخواهد شد
اي از منابع انتخاب  كننده مجموعه اين قسمت معرفي :منابع

شده توسط مدرس است كه يادگيرندگان با مراجعه به اين 
كوئست را به انجام  توانند كار را پيش برده و وب فهرست مي

 انتخاب اين منابع، كاري بسيار حساس و مهم بوده و. رسانند
. ممكن است نيازمند صرف وقت، دقت و حوصله بسيار باشد

منابع عمدتاً از طريق اينترنت قابل دستيابي هستند، اما ممكن 
ها يا  هاي فشرده، كتاب است از ديگر انواع منابع نظير لوح

مراجعه به و مجالت چاپي، فيلم و ويديو، مصاحبه با افراد، 
يدن تكليف معنادار حاوي با برگز. ها بهره برد نهادها يا سازمان

كوئست، منابع اينترنتي ابزاري قدرتمند در  سؤاالت باز در وب
 هنگامدهنده  آموزش. آموزش به يادگيرندگان خواهد بود

انتخاب و گردآوري منابع، اوالً بايد سطح دانش و مهارت 
ي تمامي ايادگيرندگان را مد نظر قرار داده و ثانياً محتو

صفحه اصلي يك پايگاه اينترنتي وجود هايي را كه در  پيوند
دارد، از نظر مطابقت با اهداف و نيز كاركرد و به روز بودن 

براي هر پيوند توضيحي مختصر در  بررسي نمايد و ترجيحاً
انتخاب منابع به اين شيوه سبب . مورد محتوي آن ارائه نمايد

آموزش به حداكثر برسد و شانس  فرصتشود استفاده از  مي
يادگيرندگان به منابع نامربوط كاهش  دستيابي

  ).23و22و18(يابد
اين بخش كه از اهميت اساسي برخوردار است،  :ارزشيابي
 دهد كه كار انجام شده چگونه به كمك يك ابزار توضيح مي

ابزار ارائه شده، . شود ، ارزشيابي مي)rubric( مشخص
هاي مختلف عملكرد يادگيرندگان يا محصول  دربرگيرنده جنبه

 ،نمايد هايي را توصيف و ارائه مي نهايي آنان است و شاخص
ند؛ و طبيعتاً با اهداف و ا كننده سطوح مختلف مهارت كه منعكس

خواني  هم هاي ذكر شده در قسمت وظيفه و فرآيند فعاليت
يادگيرندگان قبل از آغاز كار بايد بدانند چه انتظاري از . دارند

بندي و  ه محتوي، زمانتكاليف شفاهي از جنب. رود آنان مي
اي از نظر طراحي گرافيكي،  نحوه ارائه؛ و تكاليف چندرسانه

قدرت جذب و درگير ساختن مخاطب مورد ارزيابي قرار 
ممكن است ارزشيابي به صورت فردي و يا گروهي . گيرند مي

اين به وضوح بيان شده و دهي  نمره ،اين شيوهدر . انجام شود
طرفي يادگيرندگان كيفيت كار خود را د تا از يآ امكان فراهم مي

گويي و  مورد قضاوت قرار دهند و از طرف ديگر پاسخ
دهي كه ممكن است امري مبهم و محرمانه  مسؤوليت نمره

گردد و لذا  ميدهنده به يادگيرندگان منتقل  باشد، از آموزش
  ).23و22و18و4(گردندميدر طي روند يادگيري تواناتر  آنان

شود، با  كوئست با مقدمه آغاز مي نان كه وبچ هم :نتيجه گيري
گيري با  در اغلب موارد، نتيجه. يابد گيري نيز خاتمه مي نتيجه

بندي پروژه بوده و  واقع جمع اين قسمت در. مقدمه مرتبط است
يادگيرنده . كند آن چه را كه يادگيرنده آموخته است، مرور مي

ويق شده كوئست تش در اين بخش به تعمق بر روي تجربه وب
شود  و در برخي موارد از او سؤاالتي برانگيزاننده پرسيده مي

. تا يادگيري و تفكر وي به خارج از حوزه درس گسترش يابد
ممكن است فهرستي از اسامي تهيه كنندگان، منابع و پيوندهايي 
به منابع اضافي ديگر براي پايه ريزي تحقيقات بعدي در انتهاي 

  ).23تا21و18(اين بخش آورده شود
  

  كوئست مزاياي استفاده از وب
هاي  ها دربرگيرنده اصول يادگيري و فعاليت كوئست وب

 cooperative(شناختي از جمله يادگيري مشاركتي 

learning( داربست يادگيري ،)scaffolding( حل مسأله ،
)problem solving(دهنده  ، يادگيري و تفكر شكل
)transformational learning and thinking( ارزيابي ،

، يادگيري اجتماعي و )authentic assessment(واقعي و عيني 
، يادگيري فعال )social and cognitive learning(شناختي 

)active learning( و افزايش انگيزه ،)increased 
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motivation (يادگيري،  –همچنين در اين مدل ياد دهي. هستند
ال كه شامل تفكر محتوايي هاي تفكر در سطوح با مهارت

)content thinking( تفكر انتقادي و تفكر خالق است، ارتقا ،
بندي بلوم  كوئست با سيستم طبقه آموزش به كمك وب. يابد مي
د كه ينما محور ارائه مي- اي يادگيرنده سو بوده و شيوه هم

) constructivist( گرا ماهيت آنها مبتني بر نظريه سازنده
هاي تفكر كه در به كارگيري  تقد است كه مهارتداج مع. هستند

بندي،  است به كارآيد شامل مقايسه، طبقه  كوئست ممكن وب
، دفاع از ايده )analyzing errors(قياس، استقرا، تحليل خطاها 

)constructing support( انتزاع، و تحليل نظرات ،)analyzing 

perspectives(ر آن دسته توان د ها را مي كوئست وب. هستند
از محتواهاي آموزشي پرستاري كه با هدف تقويت تفكر 
نقادانه و رويكردهاي يادگيري مبتني بر همكاري و مشاركت 

هايي كه يادگيرندگان به كسب  اند و نيز در موقعيت طراحي شده
هاي اجتماعي گوناگون، درگير  مهارت كار گروهي در محيط

العات و دانش دهي اط شكل شدن در فعاليت حل مسأله، يا
كسب شده از پرستاري و ساير حرف مرتبط با سالمت، نياز 

  ).18(دارند، به كار گرفت
كوئست، يادگيرندگان را با مقدار قابل  وبهر به كارگيري 

بايست براي  توجهي از اطالعات جديد روبرو خواهد كرد كه مي
ها به شركت  كوئست وب. درك و فهم آنها كوشش نمايند

هاي  كنند تا استانداردهاي مربوط به مهارت ميكنندگان كمك 
ها  كوئست وب. تفكر انتقادي و تجزيه و تحليل را رعايت نمايند

بر اساس ايده جستجو و تحقيق و نيز نظريه سازندگي، 
يادگيرندگان را در يادگيري مشاركتي و كار بر روي 

عالوه بر اين، ارتباطي قوي . سازد هاي گروهي درگيرمي پروژه
اي وجود دارد كه  هاي چندرسانه ها و تكنيك كوئست وببين 

هاي مهمي براي استفاده از اينترنت در آموزش و  فرصت
  ).24(دكن ياددهي فراهم مي

ها به طرق گوناگون فعاليت آموزشي مطلوب را  كوئست وب
آنها ضمن فراهم كردن ساختار و راهنما براي . كنند تسهيل مي
گيرندگان، به دانشجويان كمك  آموزشدهندگان و  آموزش

كنند تا ذهن خود را به جاي تمركز بر جستجوي منابع، بر  مي
و ، دهنده متمركز سازند خود منابع فراهم شده توسط آموزش

ها همراه با فعاليت مشاركتي  كوئست باالخره به كارگيري وب
  ).24(هاي مثبت، و كاهش اضطراب خواهد بود مثبت، نگرش

كوئست ذكر گرديد، اين  ي كه براي وبيا تمام مزايااز طرفي، ب
ها  از جمله اين محدوديت. هايي نيز هست شيوه داراي محدوديت

ممكن است زمان زيادي : توان به موارد زير اشاره نمود مي
براي آشنا ساختن يادگيرندگان با اين روش آموزش مورد نياز 

كافي در  برخي از يادگيرندگان ممكن است از دانش ؛)9(باشد
زمينه نحوه استفاده از رايانه و منابع موجود در وب برخوردار 
نباشند و اين امر ممكن است سبب ناهماهنگي در آموزش 

ممكن است انجام برخي از تكاليف درسي در  ؛گروهي گردد
كوئست به زماني بيش از مدت زمان حضور در  وب روش

مؤسسه آموزشي نياز داشته باشد و يادگيرندگان به دليل 
محدوديت در دسترسي به رايانه و اينترنت، قادر به انجام آنها 

روز بهمچنين ممكن است ). 20و18(در خارج از مؤسسه نباشند
آميز  تفقيواشكاالت فني احتمالي و غير منتظره، مانع پيشبرد م

سايت مناسب براي  آموزش شود، ممكن است يافتن وب
 آمدروز و محتواي آموزشي مورد نظر دشوار باشد، يا فعال

  ).18(باشد وجود نداشته اصالو يا ) 9(نباشد
هاي  كوئست توانند با بررسي محتوي وب دهندگان مي آموزش

مرتبط با اهداف آموزشي خود، كه ديگران طراحي نموده و از 
اند و با اعمال  اينترنت در دسترس همگان قرار دادهطريق 

تغييرات و يا حتي گاهي بدون تغيير، از آنها براي آموزش 
از طريق يك جستجوي ساده . يادگيرندگان خود استفاده نمايند

توان به تعداد زيادي  مي "webquest"و استفاده از كليدواژه 
ها،  يوندهاي طراحي شده در محيط وب و نيز پ كوئست از وب

هاي الزم را در باب  هايي كه راهنمايي سايت صفحات، و يا وب
در . دهد، دست يافت مندان قرار مي اين موضوع در اختيار عالقه

معروف و مرتبط با   سايت زير آدرس اينترنتي سه وب
  :كوئست آمده است وب

http://webquest.org 
http://questgarden.com/search 
http://zunal.com/index.php 

  
  گيري نتيجه

چه به طور مسلم از جستجوي منابع موجود در اينترنت  آن
كوئست، نه  ست كه هنوز در كشور ما مفهوم وبا آيد اين برمي

هاي  تنها در آموزش و پرورش عمومي، بلكه در آموزش
ها و  لذا با توجه به مزيت. دانشگاهي، مفهومي ناشناخته است

كوئست، كه يك شيوه  وص وبهاي ذكر شده در خص محدوديت
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نوين آموزشي مبتني بر وب و بر اساس جديدترين مفاهيم و 
هاي آموزشي، از جمله نظريه ساختارگرايي است،  نظريه

اندركاران، از جمله مسؤولين مراكز  گردد دست توصيه مي
ها ضمن معرفي هرچه بيشتر  توسعه آموزش پزشكي دانشگاه

باالخص اساتيد، مربيان و اين شيوه به جامعه علوم پزشكي، 
گذاري در اين  ياددهي، و سرمايه- شاغلين در حوزه يادگيري

مند  هاي مختلف بهره زمينه، از مزاياي به كارگيري آن در زمينه
و به اين ترتيب گامي در جهت ارتقاي كمي و كيفي و  ؛گردند

  .نيز افزايش ماندگاري يادگيري در علوم پزشكي بردارند
كارگيري اين شيوه  گردد در زمينه به د مياز طرفي، پيشنها

هاي مختلف  ها و رشته آموزشي، ميزان تأثير آن در حوزه

مندي  درسي، ميزان پذيرش يادگيرندگان، و نيز رضايت
گيرندگان، و به طور كلي جوانب  دهندگان و آموزش آموزش

  .هاي الزم صورت پذيرد مختلف استفاده از اين شيوه، پژوهش
  

  قدرداني
شگران مراتب تشكر صميمانه خود را از پرسنل خدوم پژوه

كتابخانه دفتر توسعه آموزش پرستاري و كتابخانه مركزي 
دانشكده پرستاري و مامايي مشهد كه دسترسي به مقاالت و 

  .دارند منابع مرتبط را فراهم نمودند، ابراز مي
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Review Article 
 

Using WebQuest in Medical Education 
 

Hossein Karimi Moonaghi1, Mohammad Reza Armat2 
 

Abstract 
 
Introduction: Today modern teaching and learning approaches in medical education have received 
considerable attention. This paper aims to introduce WebQuest as a new method of inquiry-based learning 
through the use of Internet. Also its application in medical sciences education in general, and especially 
nursing education is explained. 
Methods: To find articles related to the WebQuest topic, the popular databases including PubMed, Google 
Scholar, Science Direct, Nursing Consult, CINAHL, Web of Knowledge were searched using WebQuest 
related keywords. Very few medical articles were found, and there was no research article published in Iran. 
Results: WebQuest is a new method of student-centered, inquiry-based learning which uses computer 
technology to engage and motivate students individually or collaboratively in exploring, analyzing, and 
synthesizing data to construct a new understanding or meaning. WebQuests, as a student-centered activity, 
enhance and facilitate higher order cognitive skills, including analysis, synthesis, evaluation and judgment, 
critical thinking. They also cultivate students’ exploratory and problem solving mentality.  
Based on constructivist learning theory and inquiry learning, WebQuests involve learners in collaborative 
learning process and group projects. There is a strong link between WebQuests and multi-media techniques 
which provide significant opportunity for utilizing internet resources in teaching and learning experiences. 
Conclusion: It seems the concept of WebQuest is still less known both general and higher education, and 
particularly in medical education in Iran. Introducing this method in medical education which is based on 
new approaches of teaching and learning processes can provide a different view and encourage students to 
learn more effectively, deeply, and indelibly. 
 
Keywords: WebQuest, Inquiry- based Learning, Web-based Learning, Internet, Teaching, Learning. 
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