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چکیده
 ،)Analysis(تحلیل )ADDIE( الگوي طراحي آموزشي اي دي دي آي اي تاثیر  با هدف بررسي   این پژوهش 
طراحي)Design(، تولید)Development(، اجرا )Implementation(، ارزیابي)evaluation( با تاکید بر یادگیري 
سیار بر خود پنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي دانشجویان در درس زبان انگلیسي با روش نیمه تجربی صورت 
گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ورودی سال 1391 
است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای، دو کالس به حجم 89 نفر انتخاب 
این  در  استفاده  مورد  ابزارهای  قرارگرفتند.   )40( و کنترل   )49( آزمایش  در دو گروه  به صورت جایگزینی تصادفی  و 
پژوهش شامل : آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس، آزمون خود پنداره راج کمارساراسوت و یک آزمون محقق ساخته ی زبان 
می باشد. روایی آزمون محقق ساخته در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصان تأیید شده است و محاسبه پایایی آزمون 
از طریق بازآزمایی در حدود 0/87 به دست آمد. در ابتدای آزمایش از هر دو گروه، پیش آزمونی به عمل آمد. محتواي 
درسي گروه آزمایش بر اساس الگوي طراحي آموزشي اي دي دي آي اي به وسیله پیامک از طریق تلفن همراه و در 
نه جلسه و به گروه گواه، به روش معمول به آنان آموزش داده شد . در پایان آموزش نیز از هر دو گروه، پس آزمونی 
به منظور سنجش انگیزه، خود پنداره و پیشرفت تحصیلی به عمل آمد. به منظور آزمودن فرضیه هاي تحقیق، از آزمون 
کوواریانس)ANCOVA( استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که میانگین نمره هاي گروه آزمایش، نسبت به 
گروه گواه، از سطح باالتری برخوردار است. هم چنین این نتایج نشان داد که استفاده از الگوي طراحي آموزشي )تحلیل، 
طراحي، تولید، اجرا و ارزیابي( با تاکید بر یادگیري سیار در افزایش خود پنداره، انگیزه پیشرفت، و پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان در درس زبان انگلیسي موثر است و باعث نوآوری در آموزش می گردد .
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مقدمه
امروزه آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوری هاي اجتماعی در جامعه محسوب می شود. تغییر در آموزش 
و پرورش، یعنی انجام دادن کارها و برنامه ها و روندها به گونه متفاوت، با توجه به گستردگی و تنوعی که در 
ساختار اجتماعی جامعه وجود دارد. برنامه ریزی و فناوری و نوآوری راه ها، روش ها و عناصر جدیدی هستند 
که در تغییرات و بهبود کارها و مطلوبیت آن ها مؤثر واقع می شود. آموزش و پرورش باید در میان تغییرات و 
با توجه به گستردگي و پوشش وسیع  ابزار تعادلی باشد.)صدری، 1380،ص14(  ایستایی،  نوآوری ها،اثبات و 
فعالیت هاي نظام آموزشي، الزم است که در طراحي و اجراي فعالیت هاي آن از مطلوب ترین شیوه ها استفاده 
کرد تا کیفیت آموزشي ارتقاء یابد )رستگار پور و همکاران، 1388(. منظور نهایي از آموزش و تدریس، رسیدن 
به یادگیري بهتر است و این هدف زماني تحقق خواهد یافت که فرایندي اساسي و اصولي، در انتخاب و ارائه 
محتواي درسي براي دانش آموزان داشته باشیم )Shanmugapriya 2011 ,Et al(. بنابر این نظر » آن چه 
خوب یادگرفته شود، به خوبي نیز به یاد آورده مي شود )سیف، 1385(، باید به این مسأله توجه کرد که یادگیري 
اساسا چگونه ایجاد مي شود .مسلمٌا، تعبیر ما از یادگیري خوب، باید با مالک هایي همراه باشد که این مالک 
ها، بدون برنامه و نقشه هاي قبلي به دست نمي آید . چگونه مي توان در مسیر یادگیري، حرکت کرد، ولي براي 
رسیدن به آن طرحي نداشت ؟ انتخاب طرح هاي مناسب و سازنده، موجب رشد یادگیري شده و مطلوبیت آن 
را نیز به همراه آورد . افت یادگیري، ریزش دانش آموزان در دوره هاي تحصیل، عدم انتخاب درست رشته هاي 
تحصیلي، تکرار پایه، نرسیدن به عرصه تولید علم و در نهایت عقب ماندگي اساسي انساني، همه از مشکالت 

جانبي نبود طرح هاي مناسب در آموزش است )فردانش،1386(.
براي طراحي   . آموزشي مطرح است  فناوري  به عنوان یک رشته علمي مهم، در  آموزشي  امروزه طراحي 
آموزشي، تعاریف بسیاري آمده است که همه آن ها را در چهار فعالیت اساسي مي توان خالصه کرد : تعیین 
هدف، تحلیل آموزشي، گزینش محتوا، رسانه و تعیین نظام ارزشیابي، که همه این ابعاد براي ایجاد یک نظام 
تربیتي با با بازده هاي مطلوب بسیار الزم است  )Kemp, 2004(.در واقع،اساس فعالیت طراح آموزشي و هم 
تولید کننده مواد آموزشي، نظریه هاي یادگیري است. به گونه اي که یک طراح آموزشي اصول اولیه خود را از 
نظریه هاي یادگیري اقتباس مي کند والگوهاي طراحي مختلفي را با توجه به نیازهاي آموزشي، موضوعات و 
اهداف آموزشي، به کارمي گیرد. در فرایند تدریس، معلم در این زمینه نقش مهمي را ایفا مي کند. به عبارتي، 
این معلم است که باید با طراحي آموزشي مناسب خود، دانش آموزان را در جهت هدف تعیین شده هدایت 
کند. طراحي آموزشي یک درس، نقشه ای آموزشي است که توسط معلم طراحي مي شود. الگوهاي طراحي 
آموزشي براي تنظیم و سازمان دهي فعالیت هاي آموزشي طراحي شده اند .پژوهش ها نشان مي دهد که استفاده 
شود  مي  مختلف  دروس  در  آموزان  دانش  یادگیري  افزایش  موجب  آموزشي  مند  نظام  طراحي  الگوهاي  از 
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 . )2000 ,Hmelo.2000,Barron(
اغلب فعالیت هاي آموزشي که توسط معلمان براي دانش آموزان تهیه مي شود، به صورتي است که برداشت 
سطحي دانش آموزان )در حد حفظ و درک مفاهیم( را شامل مي شود )شعباني، 1384(. با این وجود این شرایط، 
چگونه مي توان براي فراگیراني که وارد مقطعي جدید شده و با بعضي از مفاهیم و قوانین به صورت تخصصي 
مواجه مي شوند، همان روش هاي آموزش سطحي را اجرا کرد ؛ در حالي که بر وسعت و پیچیدگي این مفاهیم 
نیز اضافه شده است . به همین علت، اغلب شاهد عدم یادگیري پایدار و حتي یادآوري سطحي این گونه درس ها 
خواهیم بود . براي داشتن آموزشي موثر، وجود طراحي که در قالب خود، انتخاب محتوا، موضوع و روش را بر 
داشته باشد، بسیار الزم است . اغلب انتقادهایي که به رویکردهاي طراحي سنتي )مرسوم( وارد مي شود، این 
است که این رویکردها اهداف یادگیري را کامال مشخص مي کنند؛ اما در بیان روش رسیدن به آن ها اهداف، 
ناتوان هستند )Sharples Et al,2010(. آموزش الکترونیکي شیوه اي نوین در آموزش است که به ارائه و اداره 
فرصت هاي یادگیري براي ارتقای دانش و مهارت از طریق اینترنت و شبکه هاي کامپیوتري مي پردازد و ماهیت 
تحصیل و دانش اندوزي را از آموزش )Teaching( به یادگیري)Learning( تبدیل کرده است)رضایي راد، 
1391، ص 109(. آموزش الکترونیکی می بایست فراتر از درس کالسی و مواد درسی و به محل کار برود . چرا 
نوآوری زیادی در طراحی آموزشی از راه دور صورت نمی گیرد؟  اگرچه هر نوآوری می بایست برای سنجش 
میزان تاثیرش مورد بررسی دقیق قرار گیرد. یادگیری الکترونیکی آمیزه ای است از فناوری و تعلیم و تربیت. 
مهم ترین نقش طراح آموزشی به هم پیوند زدن این دو مفهوم است. طراح آموزشی باید تالش  کند تا مطمئن 
را در  آموزشی نقش اصلی  باشد. طراح  فناوری  دنیای  او در  فراگیر، رمز موفقیت  یادگیری ضروری  شود که 
طراحی موفق روند آموزشی الکترونیکی باری می کند. یک آموزش الکترونیکی موفق بستگی به یک طراحي 
آموزشی موثر دارد .راهبردهای یادگیری در آموزش الکترونیکی تفاوت چندانی با راهبردهای آموزشی سنتی 
ندارند. الگوی طراحي آموزشي ADDIE که به آن اشاره شد، دارای عناصر الزم را برای یادگیری کیفی دارد، 
چه برای آموزش الکترونیکی چه برای آموزش سنتی. این الگو می تواند با استفاده از رویکرد تکرار و بازخورد 
و ایجاد تغییرات فنی و طراحی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد . این الگو، یکي از بهترین الگوهاي طراحي 
پایه شامل  اصول   . است  آموزشي  واولیه طراحي  پایه  اصول  داراي  در عین سادگي،  که  است، چرا  آموزشي 
الگوهاي طراحي آموزشي هم این اصول را شامل مي شوند، هر چند که  ارزشیابي که سایر  طراحي، اجرا و 
ممکن است داراي جزئیات دیگري نیز باشند. بنابراین، با توجه به ماهیت عمومي و کلي بودن این الگو مي 
توان از آن در تمامي موقعیت هاي یادگیري استفاده کرد ),Siemens 2002(. این الگو بر اساس رویکرد دانش 
آموز- محور طراحي شده است که بیشترین توجه را به نیازهاي دانش آموزان دارد )Stevens,2000(. با توجه 
به ماهیت عمومي و کلي بودن آن، از اصول نظریه شناخت گرایان در طراحي آن به کار گرفته شده است. آن ها 
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معتقدند که دانش آموزان باید در فرایند یادگیري فعال باشند. این الگو، از آنجایي که اصول کلي را بیان کرده 
است، معلم از توانایي و انعطاف بیشتري برخوردار است و مي تواند آن را براي هر درسي به کار گیرد و مطابق 
با نیازهاي آموزشي، اهداف و موضوع تدریس، جزئیاتي را به آن اضافه کند. عالوه بر آن، معلم در انتخاب روش 

تدریس هم با توجه به موضوع تدریس خود،مختار است.
در یک برداشت کلي، ارتباط شناخت گرایان با طراحي آموزشي در این است که الگوهاي طراحي، به معلم 
کمک مي کند تا دانش جدید را با اطالعات قبلي دانش آموزان مرتبط سازد )Saettler,2004( . در این الگو، در 
مرحله تحلیل، معلم حیطه کاري را که قرار است آموزش دهد، شناسایي مي کند. در واقع، این مرحله تشخیص 
و ارزیابي موقعیت موجود است تا بتوان آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرد و براي این شکاف موجود طراحي 
مناسبي درنظر گرفت )Rossett,2006(.در این مرحله معلم وضعیت فراگیران را مشخص مي کند، نیازسنجي 
صورت مي گیرد و مشخص مي شود که دانش آموزان در حال حاضر در چه سطحي از دانش و مهارت هستند 
و قصد داریم که آن ها را به چه سطحي از دانش و مهارت برسانیم. این مرحله یک پایه و شروع براي مراحل 
بعدي است . به این صورت که چون در این مرحله نیاز سنجي صورت مي گیرد و موقعیت موجود، شناسایي 
نتوان موقعیت  اگر   . نیز سازمان دهي و مشخص شود  بر طبق وضعیت موجود، مراحل بعدي  باید  مي شود 
موجود را خوب شناسایي و مشکالت آن را تشخیص داد، نمي توان برنامه خوب و مناسبي براي آن طراحي 
کرد. طراحي، در واقع، یک روش منظم براي برنامه ریزي، توسعه، ارزشیابي و مدیریت یک فرایند آموزشي 
است که همه این عناصر به صورت تک تک در طراحي آموزشي شرکت دارند. این فرایند باید روشن و منظم 
باشد)Kemp,2004(. در این مرحله، در واقع چگونگي رسیدن به یادگیري مشخص مي شود. در مرحله تولید، 
رسانه آموزشي و روش هاي مناسب و آزموني که مطابق با موقعیت آموزشي مورد نظر باشد، مشخص مي شود . 
این مرحله، جهت دادن به ابزار و فرایندهاي مورد استفاده براي رسیدن به اهداف آموزشي است. در این مرحله 
باید در انتخاب رسانه و راهبرد آموزشي مورد استفاده دقت الزم به عمل آید و این عمل با توجه به مخاطبان، 
اهداف و موضوع یادگیري صورت گیرد . درمرحله اجرا، طراحي آموزشي را که در سه مرحله قبلي صورت گرفته 
است، در کالس درس پیاده مي کنند .اگراجراي طراحي آموزشي در کالس به خوبي صورت نگیرد، بدین معني 
است که طراحي ما تا به این مرحله به خوبي انجام نگرفته است. در مرحله ارزشیابي تکویني عالوه بر طراحي 
صورت گرفته توسط معلم، از عملکرد دانش آموزان هم در تمامي مراحل اجرا و آموزش، به عمل مي آید تا اگر 
مشکلي وجود دارد، با توجه به ماهیت چرخشي بودن این الگو، بتوان آن را برطرف کرد. در این مرحله، ارزشیابي 
بخش مهمي از کار را تشکیل مي دهد، که در تمامي مراحل این الگوي طراحي آموزشي، انجام مي شود، تا 
هم تاثیر آموزش ارائه شده مشخص شود و هم مشکل موجود در روند آموزش و شیوه تدریس معلم شناسایي 
گردد. این نوع ارزشیابي، یک فرایند نظام دار است که کیفیت و کارایي طراحي آموزشي را در هر مرحله، عالوه 
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بر ارزشیابي نهایي، مشخص مي کند.مرحله ارزشیابي پایاني، فرایند مشخص کردن کارآیي و اثربخش بودن 
آموزش است. ارزشیابي از اهداف آموزشي، وسایل و راهبردها از طریق جمع آوري داده ها و بازخوردي که از 
عملکرد دانش آموزان دریافت مي شود، صورت مي گیرد. ارزشیابي پایاني در واقع دانش منتقل شده، نگرش 
و بازخوردهاي دانش آموزان را مورد ارزیابي قرار مي دهد، تا مشخص شود که آیا نتایج مطلوب، حاصل شده، 
یا این که باید دوباره طراحي مورد نظر بازبیني و تجدید نظر شود و در نهایت این که،آیا طراحي آموزشي مورد 
نظر توانسته است شکاف بین وضعیت موجود را که در ابتداي آموزش وجود داشت، با وضعیت مطلوب و آنچه 

را که مد نظراستاد بوده است، پر کند؟)رستگار پور و همکاران، 1388، ص 88(.
در راستاي فعالیت هاي آموزشي، عالیق و انگیزه ها، مبحثي بسیار مهم در فرایند یاددهي – یادگیري است ؛ 
چرا که کوشش هاي معلمان و دانش آموزان بدون ایجاد انگیزه براي رسیدن به یادگیري، بسیار بي ثمر خواهد 
بود . به طور کلي، حتي اگر طرحي مناسب و اصولي داشته باشیم و در آن، اجزاء را نیز به خوبي روشن کنیم 
و به بهترین شکل آن را اجرا کنیم، بدون توجه به مسائل انگیزشي و بدون توجه به اجزا انگیزشي در طراحي 
آموزشي، مسلمّا با شکست مواجه خواهیم شد . باید به این مطلب توجه داشت که در طراحي براي یادگیري، 
براي  نیاز  پیش  نوعي  و  پرورشي  هدف  عنوان  به  را  آن  و  برگزینیم  رفتار  دلیل  و  علت  عنوان  به  را  انگیزه 

فعالیت هاي تربیتي بدانیم )سیف، 1387(.
یا  موفقیت ها  از  آن ها  تصورات  حاصل  درسي،  مختلف  موضوع هاي  به  نسبت  دانشجویان  نگرش هاي 
شکست هاي آنان است و درس انگلیسي هم ازجمله دروسي است که مطالب آن از نظم منطقي برخوردار بوده 
و مطالب آن از ساده به مشکل ارائه مي شود. از این رو، موضوع هایي که در ابتداي کتاب ارائه مي شوند، در 
واقع آمادگي هاي شناختي الزم را در دانشجویان براي یادگیري موضوع هاي بعدي فراهم مي آورد. همراه با این 
آمادگي شناختي که در دانشجویان ایجاد مي شود، باید نگرش مثبتي نسبت به این درس به صورت آمادگي هاي 
انگیزشي براي یادگیري در آنان ایجاد کرد. در این میان، وظیفه معلم عالوه برتدریس، ایجاد خودپنداره و نگرش 
مثبت نسبت به درس در دانشجویان است .چرا که استادان این توانایي را دارند تا تمرین هاي روزمره و خسته 
به کارگیري  تغییر دهند.  دانشجویان  براي  تعاملي و لذت بخش  به صورت  یادگیري  به تجربه هاي  را  کننده 

نوآوري هاي گوناگون در مهارت هاي تدریس انگلیسي در رسیدن به این مهم، موثر است. 
به  . برای نیل  از مسائل پر اهمیت بوده است  باال بردن کیفیت یادگیری و تدریس همواره  در دانشگاه ها 
این مقصود کمک گرفتن از فناوری برای پشتیبانی فعالیت تدریس و یادگیری با توجه به کاستی هاي موجود 
قابلیت  دانشجویان  که  است  شکلی  به  دانشگاه ها  آموزشی  سیسستم  حاضر  حال  در   . باشد  اثرگذار  می تواند 
زمینه ای  یاگیری در  به  نیاز  زمان که  توانند هر  نمی  دانشجویان   . ندارند  را  استادان  به  دسترسی همیشگی 
خاص دارند، مورد آموزش قرار گرفته و یا پاسخ سواالت خویش را به دست آورند . با توجه به سیستم آموزشی 
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موجود فعل و انفعاالت آموزشی در یک سطح باقی مانده و تقویت نمی شوند . )Starr,2003( هیچ تلفیقی 
بین آموخته هاي کالس و محیط بیرونی افراد صورت نمی گیرد و موقعیت هاي یادگیری دانشجویان معطوف 
به کالس درس است . این مسئله در مورد برخی از رشته ها به علت نیاز به حجم باالی ارائه آموزش ها به 
صورت میدانی و عملیاتی نمود بیشتری پیدا می کند . تنوع بعضی از رشته ها و لزوم یک سو بودن و تعامل در 
آموزه هاي مرتبط با آن ها برای نیل به اهداف توسعه کشور، همچنین قابلیتی که محتوای آموزشی در برخی از 
رشته ها به صورت کالسی، عملی از خود نشان می دهند، فراهم شدن چنین بستری را تسهیل می نماید ),2002 
Hawkes & Halverson(.آنچه که مشخص است، یادگیری دانشجویان زمان طوالنی ندارد و همکاری 
می باشد  پایینی  حد  در  یادگیری  امر  در  دانشجویان  خود  بین  همچنین  استادان،  و  دانشجویان  بین  تعامل  و 
)Kamar & Ongondo ,2007( حمایت و پشتیبانی آکادمیک برای کمک به یادگیری و دسترسی به منابع 
مطالعاتی مورد نیاز توسط دانشجویان و گروه هاي مطالعاتی در سطح پایینی است . اخبار و اطالعات اضطراری 
با توجه به رشته تحصیلی خود  از دانشجویان  دانشگاه ها به موقع به دست دانشجویان  نمی رسد . بسیاری 
نیاز به تمرینات و حل مسائل دارند که دسترسی به آن ها برای ایشان مشکل است. دانشجویان هیچ انتخابی 
در زمینه چگونگی آموزش دیدن خود ندارند ),Brown 2003(. هم چنان در اکثر دانشگاه ها از سیستم تهیه 
جزوه ها برای ارائه دروس استفاده می شود . در حالی که می دانیم وقت استادان و دانشجویان بسیار گرانبهاست، 
 Gregson 2009,( اما همچنان این وقت صرف تهیه و تکثیر جزوه ها و منابع امتحانی با نوشتن آن ها می گردد
در حال حاضر   . نیستند  مند  بهره  استادان خود  با  امکان مشاوره غیرحضوری  از  دانشجویان   )& Jordaan
اساتید نمی توانند به صورت انفرادی به ارزیابی دانشجویان در زمینه ای خاص بپردازند و مفاهیم مورد نیاز 
به دانشجویان  را  . استادان کماکان به کمک تخته مفاهیم پر اهمیت آموزشی  انتقال دهند  او  به  را  هر فرد 
منتقل می کنند )Balasundaram & Ramadoss,2008(. روش هاي آموزشی موجود اطالعات مورد نیاز 
دانشجویان را به سرعت در اختیار آن ها نمی گذارد و برای شرایط گوناگون دانشجویان انعطاف پذیر نسیت و 
نمی تواند به اندازه کافی ایجاد انگیزه نماید )Peters,2007(. دانشجویان احتیاج به تکنیک هایی دارند که 
در فهم بهتر دروس به آن ها کمک کند و راهنمایی هاي الزم را فراهم آورد، هم چنین به آن ها جهت بدهد . 
همواره دانشجویان به اطالعات جامع، جهانی و به روز نیازمندند . برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز بهره 
جستن از فناوری ها توسط دانشجویان یک موضوع بدیهی است . بنابراین فناوری در افزایش میزان دسترسی به 
اطالعات یک رابط انکارناپذیر است )Herrod & 2007,Chase( . به علت آشنایی دانشجویان با فناوری در 
یک سطح قابل قبول امروزه بسیاری از مراکز آموزشی برای انتقال محتواهای آموزشی خود سعی در به خدمت 
گرفتن فناوری دارند . ایجاد محیط هاي آموزش الکترونیک شاهدی بر این مدعا است . در این میان یک شکل 
آموزش الکترونیک استفاده از فناوری هاي سیار است که به موجب آن دستگاه هاي قابل حمل به شبکه هاي 
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 Balasundaram &( عمومی آموزشی متصل می شوند و مفهومی به نام یادگیری سیار را شکل می دهند
Ramadoss,2008(. انعطاف پذیری باالی فناوری سیار، شرایط مساعدی را برای یاری رساندن به آموزش گر 
و فراگیر در جهت نیل به اهداف آموزشی فراهم می آورد )Attewel,2004(. در تعریف یادگیری سیار باید گفت 
که یادگیری سیار، ارسال و انتقال مضمون یادگیری از طریق دستگاه هاي سیار مانند لب تاب ها، رایانه هاي 
جیبی، گوشی هاي تلفن همراه و یا دیگر دستگاه هاي دستی همراه می باشد، که به یادگیری اجازه می دهد تا 
فراگیر را همراهی نموده و عملکردش را در هر نقطه از فرایند آموزش تسهیل کند . هم چنین به افراد استفاده 
کننده یاد می دهد تا در یادگیری، آن چیزی را می خواهند، در جایی که می خواهند و در زمانی که می خواهند، 
داشته باشند . استفاده از یادگیری سیار)Mobile Learning(باعث می شود که امر یادگیری و آموزش محدود 
به کالس و فضای آموزشی نباشد.یادگیری سیار قابلیت حرکت یادگیرنده را افزایش می دهد. معلم و مطالب 
درسی در هر جایی که یادگیرنده قرار دارد، حضور دارند. این نوع یادگیری نیاز به حضور فیزیکی معلم را از 
بین می برد و آموزش حتی در جایی که معلم حضور ندارد، ادامه می یابد . بدین ترتیب فرصت هاي آموزشی 
یکسانی برای دانش آموزان ایجاد می شود. در روش سنتی بیشتر بار آموزش بر دوش معلم بوده و یادگیرنده 
باشد و  یادگیرنده نقشی فعال داشته  نقش منفعلی دارد. در صورتی که سیستم یادگیری سیار باعث می شود 
برای یادگیری به تعامل بپردازد. یادگیرنده با استفاده از خدماتی که تجهیزات سیار در اختیارش قرارمی دهند، 
می تواند با سایر یادگیرندگان در هر جایی که باشند، تعامل و ارتباط داشته باشد .در روش تدریس خصوصی، 
معلم با ارتباط نزدیک با یادگیرنده قادر است احساساتی نظیر خستگی و عصبانیت را که در یادگیری تاثیر منفی 
دارند،تشخیص دهد و آن ها را کنترل کند)Jiao&2010,Liu(. در غیر این صورت فرآیند یادگیری به خوبی 
انجام نمی شود. در یادگیری سیار،عالوه بر جلوگیری از تاثیرات منفی یادگیری سنتی نمایش هاي صوتی و 
تصویری به کار رفته در این نوع آموزش می تواند نقش مهمی در رفع خستگی یادگیرنده داشته باشد. استفاده 
از امکاناتی که تکنولوژی سیار در اختیار یادگیرنده قرار می دهد، کارایی یادگیری را باال می برد. از سوی دیگر 
در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان به همه مخاطبان ارائه می کند، در حالی که تمام افراد یادگیرنده در یک 
سطح قرار ندارند و هر یک از نظر سطح توانایی و دانش با هم متفاوت هستند. با توجه به این که سیستم هاي 
سیار متمرکز بر فرد و شخصی شده هستند، می توان آموزشی متناسب با سطح دانش یادگیرنده ارائه کرد و با 
این کار هر شخص را متناسب با دانش خودش آموزش داد )Bull,2007(. تحقیقات و بررسی هاي به عمل آمده 
در این زمینه نیز اکثرا حاکی از مفید بودن این الگو در ایجاد یادگیری و پیشرفت تحصیلي بهتر در یادگیرندگان 
بوده است. با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر هم به بررسي تاثیر الگوي طراحي ADDIE )تحلیل، طراحي، 
تولید، اجرا و ارزیابي( با تاکید بر یادگیري سیار بر خودپنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي دانشجویان 

در درس زبان انگلیسي پرداخته است .
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روش پژوهش
روش پژوهش از نوع نیمه تجربي با طرح پیش آزمون و پس آزمون با استفاده ازگروه آزمایش)متغیر مستقل : 
طراحي محتواي درسي مورد نظر بر اساس الگوي طراحي آموزشي ADDIE با تاکید بر یادگیري سیار(وگروه 
کنترل)محتواي درسي مورد نظر در گروه گواه به همان شیوه معمول تدریس(و بعد از اتمام تدریس، دو گروه 
آزمایش و کنترل با هم مقایسه و تاثیر این الگو بررسي شد. متغیر وابسته، خودپنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت 
تحصیلي بود. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا ورودی 
سال 1391 است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای، دو کالس 
به حجم 89 نفر انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش )49( و کنترل )40( قرارگرفتند . 

در این مطالعه بر اساس نوع متغیرهای مورد نظر، به منظور سنجش و اندازه گیری آن ها از سه مقایسه به 
شرح ذیل استفاده شد : 

آزمون معلم ساخته درس زبان انگلیسي 
انگلیسی عمومی وجود  زبان  پیشرفت تحصیلی درس  گیری  اندازه  برای  ای  ابزاراستانداردشده  که  آنجا  از 
انگلیسي توسط استاد همکار پژوهش که خود مدیرگروه این رشته در دانشگاه  نداشت. سؤاالت آزمون زبان 
بود، مطابق جدول دوبعدي )محتوا،هدف( و با توجه به بارم بندي درس زبان انگلیسي طرح شد تا بدین ترتیب 
سؤال هاي آزمون مطابق با اهداف و محتواي موردآزمایش باشد. آزمون معلم ساخته زبان انگلیسي، به صورت 
پیش آزمون و پس آزمون براي سنجش پیشرفت تحصیلي به کار گرفته شد. براي تعیین روایي سؤاالت آزمون، 
جدول مشخصات تهیه شد که شامل محتوا و هدف هاي آموزشي و تعداد سؤاالتي است که براي هر کدام از 
آن ها در نظر گرفته شد. هم چنین این آزمون معلم ساخته زبان انگلیسی در اختیار پنج نفر از استادان زبان خارجه 
قرار داده شد و روایی صوری این آزمون توسط آن ها مورد تایید قرار گرفت. از بین 30 سوال، 20 سؤال، در این 
آزمون مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی پایایی از روش بازآزمایی استفاده شد. پایایی آزمون- آزمون مجدد 
بعد از یک هفته نشان داد که میزان همبستگی دو بار اجرا برابر با r./ 87 = که در سطح معناداری 0/001 به 

دست آمد که پایایی باالیی محسوب می شود. 

)Rajkumar Saraswat(آزمون خود پنداره راج کمارسارا سوت
راج   )test- Self concept(خودپنداره نامه  پرسش  از  دانشجویان  خودپنداره  سطح  گیری  اندازه  برای 
کمارساراسوت از دانشگاه مارت )MART( دهلی نو ترجمه ابوالفضل کرمی استفاده شد.این پرسش نامه دارای 
6 بعدجسمانی،اجتماعی، خلق و خو، آموزشی، اخالقی و عقالنی( بوده و هر بعد دارای 8 سوال است . برای 
پاسخ گویی به سواالت محدودیت زمانی وجود ندارد؛ ولی 20 دقیقه برای پاسخ گویی کافی است . دانشجو 
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در پاسخ گویی به سواالت 5 گزینه دارد و باید طبق توصیف خودپنداره خود از حداکثر قبول تا حداقل قبول را 
انتخاب کند .مجموع 48 نمره کل خود پنداره فرد را نشان می دهد. نمره باال نشانگر خودپنداره باال و نمره پایین 
خودپنداره پایین را نشان می دهد . ضریب پایایی ابعاد گوناگون0/68 تا 0/88 بوده است و همچنین اعتبار آن 

توسط متخصصان مورد تایید است .

)Hermens(پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنس
)Test Achievement Motivation( دارای 29 پرسش چهارگزینه اي  انگیزه پیشرفت  نامه  پرسش 
است. دامنه تغییرات آن 29 تا 116 می باشد . نمره باال نشانگر انگیزه پیشرفت باال و نمره پایین نشان دهنده 
انگیزه پیشرفت پایین می باشد .هرمنس براي برآورد روایي آزمون، روش اعتبار محتوی را به کار گرفت که بنیان 
آن بر پژوهش هاي پیشین درباره انگیزه پیشرفت بود. او همچنین ضریب همبستگي دو پرسش را با رفتارهاي 
پیشرفت گرا برآورد کرد که نشان دهنده روایي باالي آزمون بود)0r/88=( برای برآورد پایایي نیز دو روش آلفاي 
کرونباخ و بازآزمایي پس از گذشت سه هفته به کار گرفته شد که پایایي به ترتیب 0/82 و 0/85 به دست آمد.

 در این پژوهش سه فصل از کتاب زبان عمومي بر پایه الگو ADDIE با تاکید بر یادگیري سیار طراحي شد و 
در طي جلسه، پژوهشگران و استاد، گروه آزمایش را با الگوي طراحي آموزشي مزبور و طراحي محتواي درسي مورد 
نظر براساس این الگو آشنا ساختند. پس از هماهنگي با استاد مربوطه توسط وي گروه آزمایش شش جلسه به این 
روش یعني عالوه بر تدریس بر اساس این الگو در مرحله اجرا از یادگیري سیار یعني انتقال مفاهیم از طریق ارسال 
پیامک صورت گرفت، و گروه گواه به همان شیوه معمول توسط همان استاد در کالس دیگري آموزش دیدند. 
سؤال هاي پیش آزمون با تایید چندتن از استادان باتجربه و باسابقه تهیه و در اختیار دانشجویان هر دو گروه قرار 
گرفت. در پایان آموزش نیز از هر دو گروه، پس آزمونی به منظور سنجش انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت 

تحصیلی به عمل آمد. به منظور آزمودن فرضیه ها تحقیق، از آزمون t گروه هاي مستقل استفاده شد.
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یافته هاي پژوهش
جدول 1: ميانگين و انحراف استاندارد متغيرها در گروه هاي آزمايش و كنترل

گروه کنترلگروه آزمایشآزمون هامتغیرها
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

100/9421/20100/2822/59پیش آزمونانگیزه پیشرفت
115/8029/90100/4023/73پس آزمون 

142/2744/99144/6546/03پیش آزمونخودپنداره
168/2743/98145/8845/03پس آزمون 

17/141/1517/051/15پیش آزمونپیشرفت تحصیلی
18/041/3417/101/15پس آزمون 

نتایج بررسی داده ها در جدول فوق، نشان می دهد که در گروه آزمایش که تحت تاثیر شیوه طراحی آموزشی بر 
اساس الگوی ADDAE قرار گرفته بودند، میانگین متغیرهای پژوهش)انگیزه پیشرفت، خود پنداره و پیشرفت 
تحصیلی( رشد قابل مالحظه ای در پس آزمون نسبت به پیش آزمون داشته است. این در حالی است که نمرات 
گروه کنترل در پیش آزمون و پس آزمون تقریبا مساوی بوده است. بنابراین به لحاظ توصیفی می توان ادعا 
کرد که شیوه طراحی آموزشی بر اساس الگوی ADDAE، انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی 

دانشجویان را افزایش داده است.

جدول 2: آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغيرهای پژوهش

آزمون هامتغیرها
گروه کنترلگروه آزمایش

nK-SP-ValuenK-SP-Value

انگیزه پیشرفت
490/9680/305400/8210/510پیش آزمون
491/1170/164400/8330/491پس آزمون 

خودپنداره
490/9660/308400/7290/663پیش آزمون
490/8260/503400/9710/302پس آزمون 

پیشرفت تحصیلی
491/1580/137401/0670/205پیش آزمون
491/2720/079401/0100/260پس آزمون 

از آنجا که در تحلیل کوواریانس متغیر وابسته)نمرات پس آزمون( باید دارای توزیع نرمال باشد، نتایج بررسی 
داده ها در جدول شماره 2، نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد)α=0/05(، متغیر هاي پژوهش )انگیزه 
پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی(، در پیش آزمون و پس آزمون در گروه هاي آزمایش و کنترل از یک 
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توزیع نرمال برخوردارند، چرا که )α P-Value= 0/05 <(. بنابراین یکی از شروط استفاده از آزمون تحلیل 
کوواریانس برقرار می باشد. 

جدول 3 : آزمون لون جهت بررسی برابری واريانس ها 

گروهمتغیرها
Levene›s Testt-test

ƒdP-ValueمTتفاضل میانگین هاP-ValueمFتعداد

انگیزه پیشرفت
40کنترل
0/143870/887-0/66-490/1500/700آزمایش

خود پنداره
40کنترل
490/0320/8582/380/246870/806آزمایش

پیشرفت تحصیلی
40کنترل
0/143870/707-0/378-490/0630/092آزمایش

یکی دیگر از شروط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس همسانی)برابری( واریانس ها است. نتایج بررسی داده ها 
در جدول شماره 3، نشان می دهد که در سطح اطمینان 95 درصد)α(، F=0/05 محاسبه شده آزمون لون برای 
متغیر هاي پژوهش)انگیزه پیشرفت: 0/150 مF، خودپنداره: 0/032 مF و پیشرفت تحصیلی: 0/063 مF( فرض 
همگنی واریانس گروه هاي آزمایش و شاهد را مورد تایید قرار داده است، چرا که )α P-Value= 0/05 <(. از 
طرفی t محاسبه شده نیز نشان داد با وجود تفاوت اندکی که بین میانگین هاي دو گروه آزمایش و کنترل وجود 
دارد، می توان میانگین هاي دو گروه را قبل از اعمال مداخله طراحی آموزشی به روش ADDAE، مساوی در نظر 
گرفت)α P-Value= 0/05 <(. لذا برابری واریانس ها و میانگین ها در گروه هاي مورد مطالعه در پیش آزمون 
نشان می دهد که دانشجویان به طور یک نواخت در دو گروه تقسیم شده بودند و شرایط جهت استفاده از آزمون 

تحلیل کوواریانس برقرار می باشد. 
  یکی دیگر از شروط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، خطی بودن است، یعنی بین متغیر وابسته)نمرات 
پس آزمون( و کمکی)نمرات پیش آزمون( باید یک رابطه خطی وجود داشته باشد. این بررسی را می توان توسط 
نمودار پراکنش انجام داد. هم چنین نوع رابطه متغیر وابسته و کمکی باید یکسان باشد)هر رابطه خطی دارای 

یک شیب است و این شیب ها باید برابر باشند(. 
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نمودار 1 : نمودار پراكنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بين پيش آزمون و پس آزمون متغير انگيزه 
پيشرفت

 نمودار شماره 1، نشان می دهد که شیب خط رگرسیونی برای متغیر انگیزه پیشرفت در گروه هاي آزمایش 
و کنترل تقریبا یکسان بوده و بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون همبستگی مثبت و معناداری برقرار است.

: نمودار پراكنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بين پيش آزمون و پس آزمون متغير  نمودار 2 
خودپنداره

نمودار شماره 2، نیز نشان می دهد که شیب خط رگرسیونی برای متغیر خود پنداره در گروه هاي آزمایش و 
کنترل تقریبا یکسان بوده و بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون همبستگی مثبت و معناداری برقرار است.
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: نمودار پراكنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بين پيش آزمون و پس آزمون متغير  نمودار 3 
پيشرفت تحصيلی

  نمودار شماره 3، نیز نشان می دهد که شیب خط رگرسیونی برای متغیر پیشرفت تحصیلی در گروه هاي آزمایش و 
کنترل تقریبا یکسان بوده و بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون همبستگی مثبت و معناداری برقرار است.

فرضیه پژوهش: الگوي طراحي ADDIE )تحلیل، طراحي، تولید، اجرا و ارزیابي)با تاکید بر یادگیري سیار 
بر خود پنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلي دانشجویان در درس زبان انگلیسي تاثیر دارد .

جدول 4: آزمون تحليل كوواريانس جهت بررسی تاثير روش ADDIE بر متغيرهای مورد مطالعه

 ها
غیر

مجموع مربعاتمنبع تغییراتمت

جه 
در

دي
 P-ValueمFمیانگین مربعاتآزا

فت
شر

ه پی
گیز

35079/282135079/282383/8060/000نمره پیش آزمونان

4813/23314813/23352/6620/000گروه هاي مورد مطالعه
--7860/2778691/399خطا
---1103172/00089کل

اره
پند

خود

110525/0991110525/099154/7950/000نمره پیش آزمون
12952/237112952/23718/1400/000گروه هاي مورد مطالعه

--61404/82786714/010خطا
---2410458/00089کل

لی
صی

تح
ت 

شرف
55/932155/93258/9580/000نمره پیش آزمونپی

16/884116/88417/7970/000گروه هاي مورد مطالعه
--81/586860/949خطا
---27782/00089کل
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نتایج بررسی داده ها در جدول شماره 4، نشان می دهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، در سطح اطمینان 
95 درصد)α=0/05(، اختالف معناداری در میانگین نمرات دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای 
انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی وجود دارد، چرا که)P-Value =0/000< α= 0/05(. بنابراین 
پیشرفت تحصیلی  پیشرفت، خودپنداره و  انگیزه  نمرات  میانگین  ادعا کرد که  اطمینان 95 درصد می توان  با 
دانشجویان در پیش آزمون و پس آزمون یکسان نبوده و از لحاظ آماری، اختالف معناداری بین این نمرات 
وجود دارد، به طوری که نمرات انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در پس آزمون بیشتر 
شده است. در ادامه این پرسش مطرح مي شود که آیا اختالف مشاهده شده در هر دو گروه آزمایش و کنترل 
یکسان بوده است؟ نتایج بررسی داده ها در جدول شماره 4 نشان می دهد در سطح اطمینان 95 درصد، استفاده 
از طراحی آموزشی به شیوه ADDIE با تاکید بر یادگیري سیار، نمره پس آزمون انگیزه پیشرفت، خودپنداره 
و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه شاهد در درس زبان انگلیسي افزایش داده است؛ چرا 
که: )P-Value =0/000< α= 0/05(. لذا از آنجا که دانشجویان به طور یک نواخت در گروه هاي کنترل 
و آزمایش تقسیم شده بودند، اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر طراحی آموزشی به شیوه ADDIE با تاکید 
بر یادگیري سیار بوده است، بنابراین می توان با اطمینان 95 درصد ادعا کرد که این روش، انگیزه پیشرفت، 

خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسي افزایش داده است.

بحث و نتیجه گیري
در حال حاضر نرم افزارهاي آموزشي گوناگوني موجود است که با توجه به نوع آموزش در اختیار استادان 
مراکز آموزشي قرار مي گیرد ؛ولي آنچه که در استفاده از این گونه برنامه ها باید در نظر داشت، توجه به طراحي 
آموزشي آن ها است. طراحي آموزشي صورت گرفته باید با سن و ویژگي هاي مخاطب، محتواي آموزشي، مدت 
زمان آموزش و امکانات موجود همخواني داشته باشد. عالوه بر این استفاده از نرم افزارهاي آموزشي با توجه به 
محدودیت زماني و امکانات براي همه استادان و همه دروس امکان پذیر نیست. بنابراین، با استفاده از الگوهاي 
طراحي آموزشي مي توان این مشکل را تا حدي برطرف ساخت. طراحي آموزشي مناسب با محتواي آموزشي 
مي تواند کیفیت آموزشي را ارتقاء بخشد . یکي از این الگوهاي طراحي آموزشي الگوي طراحيADDIE است 
. این الگو بر مبناي نظریه شناخت گرایان طراحي شده است و به دلیل ویژگي هاي مثبتي که دارد، از جمله کلي 
و جامع بودن آن مي توان در هر موقعیت آموزشي با توجه به ویژگي هاي مخاطب و محتوا از آن استفاده کرد. 
ما به دنبال ایجاد یک فضای آموزشی گسترده هستیم که محدودیت هاي محیط هاي آموزشی سنتی از قبیل 
محدودیت در تعداد افراد یادگیرنده، محل برگزاری دوره آموزشی، زمان برگزاری دوره آموزشی، حضور استاد و 
... را نداشته باشد. در این سیستم نوین آموزشی با محتواي الگوي طراحي ADDIE، یادگیرنده بدون وابستگی 
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به مرکز آموزشی خودش می تواند توانایی هاي بالقوه خود را به فعلیت برساند. 
الگوي  براساس  آزمون محتواي درسي که  آزمایش در پس  نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان گروه 
به گروه گواه  بود، عملکرد بهتري نسبت  یادگیري سیار طراحي شده  بر  ADDIE مبتني  طراحي آموزشي 
براساس الگوي طراحي آموزشي که همان محتوا را به شیوه سنتي آموزش دیده بودند، داشتند . بنابراین می توان 
با اطمینان 95 درصد ادعا کرد که این روش، انگیزه پیشرفت، خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در 
درس زبان انگلیسي افزایش داده است. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش هاي مجتهدزاده و همکاران )1390(، 
رستگارپور و همکاران )1388(، سلیمی )1387(،سراجي )Hilary ،)1386,2000، به نقل از پورجمشیدی،1386(، 
Almekhlafi,2006و   ،2002,Chuan Kung  ،2006,Lee  ،2000,Deci Granville & Singh
Tsai& Jenks,2007 هم سو بوده است. همگي محققان استفاده از نرم افزار چندرسانه ای را در ایجاد عالقه 
و تغییر نگرش فراگیران مؤثر می دانند و فراگیران با بهره گیری از این امکانات، پیشرفت تحصیلی بیشتری به 
دست آورده اند. این ابزارها مهارت هاي زبان انگلیسی دانشجویان را بهبود بخشیده است . اگر نتایج حاصل 
از این پژوهش و تحقیقات مشابه، مؤید اثربخشي کاربرد تلفن همراه و الگوهاي طراحي آموزشي در آموزش 
و یادگیري است، دیگر جاي تردید و نگراني در استفاده از چندرسانه ای ها در آموزش، باقي نخواهد ماند. در 
یک جمع بندي کلي و نهایي مي توان نتیجه تحقیق را با پشتوانه پژوهش هاي قبلي به این صورت بیان کرد 
که دستگاه هاي همراه الکترونیکی می توانند، محیط یادگیري را دگرگون سازند، آن را جذاب کنند، سبب جذب 
دانشجویان و فراگیران به فرایند یادگیري شوند، محرک هاي تقویت کننده اي به روند آموزش و یادگیري تزریق 
کنند تا کیفیت آموزشي بهبود یابد و به این صورت باعث افزایش انگیزه فراگیران نسبت به یادگیري دروس 
شوند. با افزایش انگیزه، تالش و کوشش دانشجویان براي یادگیري بیشتر و در نتیجه نمرات دانشجویان بهتر و 
بیشتر مي شود. افزایش انگیزه و باال رفتن نمرات باعث به وجود آمدن نگرش مثبت دانشجویان نسبت به خود 
و توانایي هاي شان و در نهایت به ایجاد خود پنداره ي مثبت مي انجامد. از آن جا که دستگاه هاي الکترونیکی 
همراه )تلفن همراه( قادر به بهینه کردن آموزش و یادگیري است و محیط هاي آموزشي متنوع و غني فراهم مي 
آورد، نظام آموزشي ما باید با بهره گیري مناسب و اصولي از آن، در روند آموزش و برنامه هاي درسي، تحولي 
ایجاد کند. از چندرسانه ای ها مي توان به عنوان یک ابزار آموزشي مفید و مؤثر در کلیه مراحل موضوع هاي 

آموزشي استفاده کرد، زیرا آن ها توانایي ها و امکانات بالقوه قدرتمندي براي بهینه کردن امور آموزشي دارند. 
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