تاثير الگوي طراحي اي دي دي آي اي (تحليل ،طراحي ،توليد،
اجرا و ارزيابي) با تاكيد بر يادگيري سيار بر خودپنداره ،انگيزه
پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس زبان انگليسي
مجتبی رضایی راد ،1خديجه ندري ،2روح اهلل محمدي اترگله

3

چکیده

این پژوهش با هدف بررسي تاثير الگوي طراحي آموزشي اي دي دي آي اي ( )ADDIEتحليل(،)Analysis
طراحي( ،)Designتوليد( ،)Developmentاجرا ( ،)Implementationارزيابي( )evaluationبا تاكيد بر يادگيري
سيار بر خود پنداره ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس زبان انگليسي با روش نیمه تجربی صورت
گرفته است .جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نكا ورودی سال 1391
است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند ،که با روش نمونه گیری خوشهای ،دو کالس به حجم  89نفر انتخاب
و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش ( )49و کنترل ( )40قرارگرفتند .ابزارهای مورد استفاده در این
پژوهش شامل  :آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس ،آزمون خود پنداره راج کمارساراسوت و یک آزمون محقق ساختهی زبان
میباشد .روایی آزمون محقق ساخته در چندین نوبت با اعمال نظر متخصصان تأیید شده است و محاسبه پایایی آزمون
از طریق بازآزمایی در حدود  0/87به 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 پيامك از طريق 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 فرضیههاي تحقیق ،از آزمون
كوواريانس( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج تحلیل دادهها نشان داد که میانگین نمرههاي گروه آزمایش ،نسبت به
گروه گواه ،از سطح باالتری برخوردار است .هم چنین این نتایج نشان داد که استفاده از الگوي طراحي آموزشي (تحليل،
طراحي ،توليد ،اجرا و ارزيابي) با تاكيد بر يادگيري سيار در افزايش خود پنداره ،انگیزه پیشرفت ،و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان در درس زبان انگليسي موثر است و باعث نوآوری در آموزش میگردد .
كليد واژه  :الگوي طراحي آموزشي ،يادگيري سيار ،انگيزه پيشرفت ،خودپنداره ،پيشرفت تحصيلي
 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه علوم تربيتي،مازندران ،ايران
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،گروه علوم تربيتي ،رودهن ،ايران
 .3دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری،گروه علوم تربيتي ،ساري ،ايران
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امروزه آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوریهاي اجتماعی در جامعه محسوب میشود .تغییر در آموزش
و پرورش ،یعنی انجام دادن کارها و برنامهها 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 ،روشها و عناصر جدیدی هستند
که در تغییرات و بهبود کارها و مطلوبیت آنها مؤثر واقع میشود .آموزش و پرورش باید در میان تغییرات و
نوآوری ها،اثبات و ایستایی ،ابزار تعادلی باشد(.صدری،1380 ،ص )14با توجه به گستردگي و پوشش وسيع
فعاليتهاي نظام آموزشي ،الزم است كه در طراحي و اجراي فعاليتهاي آن از مطلوب ترين شيوهها استفاده
كرد تا كيفيت آموزشي ارتقاء يابد (رستگار پور و همكاران .)1388 ،منظور نهايي از آموزش و تدريس ،رسيدن
به يادگيري بهتر است و اين هدف زماني تحقق خواهد يافت كه فرايندي اساسي و اصولي ،در انتخاب و ارائه
محتواي درسي براي دانش آموزان داشته باشيم ( .)Shanmugapriya 2011 ,Et alبنابر اين نظر « آن چه
خوب يادگرفته شود ،به خوبي نيز به ياد آورده مي شود (سيف ،)1385 ،بايد به اين مسأله توجه كرد كه يادگيري
اساسا چگونه ايجاد مي شود .مسلم ٌا ،تعبير ما از يادگيري خوب ،بايد با مالكهايي همراه باشد كه اين مالك
ها ،بدون برنامه و نقشههاي قبلي به دست نمي آيد  .چگونه مي توان در مسير يادگيري ،حركت كرد ،ولي براي
رسيدن به آن طرحي نداشت ؟ انتخاب طرحهاي مناسب و سازنده ،موجب رشد يادگيري شده و مطلوبيت آن
را نيز به همراه آورد  .افت يادگيري ،ريزش دانش آموزان در دورههاي تحصيل ،عدم انتخاب درست رشتههاي
تحصيلي ،تكرار پايه ،نرسيدن به عرصه توليد علم و در نهايت عقب ماندگي اساسي انساني ،همه از مشكالت
جانبي نبود طرحهاي مناسب در آموزش است (فردانش.)1386،
امروزه طراحي آموزشي به عنوان يك رشته علمي مهم ،در فناوري آموزشي مطرح است  .براي طراحي
آموزشي ،تعاريف بسياري آمده است كه همه آنها را در چهار فعاليت اساسي مي توان خالصه كرد  :تعيين
هدف ،تحليل آموزشي ،گزينش محتوا ،رسانه و تعيين نظام ارزشيابي ،كه همه اين ابعاد براي ايجاد يك نظام
تربيتي با با بازدههاي مطلوب بسيار الزم است (.)2004 ,Kempدر واقع،اساس فعاليت طراح آموزشي و هم
توليد كننده مواد آموزشي ،نظريههاي يادگيري است .به گونه اي كه يك طراح آموزشي اصول اوليه خود را از
نظريههاي يادگيري اقتباس مي كند والگوهاي طراحي مختلفي را با توجه به نيازهاي آموزشي ،موضوعات و
اهداف آموزشي ،به كارمي گيرد .در فرايند تدريس ،معلم در اين زمينه نقش مهمي را ايفا مي كند .به عبارتي،
اين معلم است كه بايد با طراحي آموزشي مناسب خود ،دانش آموزان را در جهت هدف تعيين شده هدايت
كند .طراحي آموزشي يك درس ،نقشه ای آموزشي است كه توسط معلم طراحي مي شود .الگوهاي طراحي
آموزشي براي تنظيم و سازمان دهي فعاليتهاي آموزشي طراحي شده اند .پژوهشها نشان مي دهد كه استفاده
از الگوهاي طراحي نظام مند آموزشي موجب افزايش يادگيري دانش آموزان در دروس مختلف مي شود
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(. )2000 ,Hmelo.2000,Barron
اغلب فعاليتهاي آموزشي كه توسط معلمان براي دانش آموزان تهيه مي شود ،به صورتي است كه برداشت
سطحي دانش آموزان (در حد حفظ و درك مفاهيم) را شامل مي شود (شعباني .)1384 ،با اين وجود اين شرايط،
چگونه مي توان براي فراگيراني كه وارد مقطعي جديد شده و با بعضي از مفاهيم و قوانين به صورت تخصصي
مواجه مي شوند ،همان روشهاي آموزش سطحي را اجرا كرد ؛ در حالي كه بر وسعت و پيچيدگي اين مفاهيم
نيز اضافه شده است  .به همين علت ،اغلب شاهد عدم يادگيري پايدار و حتي يادآوري سطحي اين گونه درسها
خواهيم بود  .براي داشتن آموزشي موثر ،وجود طراحي كه در قالب خود ،انتخاب محتوا ،موضوع و روش را بر
داشته باشد ،بسيار الزم است  .اغلب انتقادهايي كه به رويكردهاي طراحي سنتي (مرسوم) وارد مي شود ،اين
است كه اين رويكردها اهداف يادگيري را كامال مشخص مي كنند؛ اما در بيان روش رسيدن به آنها اهداف،
ناتوان هستند ( .)2010,Sharples Et alآموزش الكترونيكي شيوه اي نوين در آموزش است كه به ارائه و اداره
فرصتهاي يادگيري براي ارتقای دانش و مهارت از طريق اينترنت و شبكههاي كامپيوتري مي پردازد و ماهيت
تحصيل و دانش اندوزي را از آموزش ( )Teachingبه يادگيري( )Learningتبديل كرده است(رضايي راد،
 ،1391ص  .)109آموزش الکترونیکی میبایست 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 میبایست برای سنجش
میزان تاثیرش مورد بررسی دقیق قرار گیرد .یادگیری الکترونیکی آمیزهای است از فناوری و تعلیم و تربیت.
مهمترین نقش طراح آموزشی به هم پیوند زدن این دو مفهوم است .طراح آموزشی باید تالشکند تا مطمئن
شود که یادگیری ضروری فراگیر ،رمز موفقیت او در دنیای فناوری باشد .طراح آموزشی نقش اصلی را در
طراحی موفق روند آموزشی الکترونیکی باری میکند .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  ADDIEکه به آن اشاره شد ،دارای عناصر الزم را برای یادگیری کیفی دارد،
چه برای آموزش الکترونیکی چه برای آموزش سنتی .اين الگو میتواند با استفاده از رویکرد تکرار و بازخورد
و ایجاد تغییرات فنی و طراحی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد  .اين الگو ،يكي از بهترين الگوهاي طراحي
آموزشي است ،چرا كه در عين سادگي ،داراي اصول پايه واوليه طراحي آموزشي است  .اصول پايه شامل
طراحي ،اجرا و ارزشيابي كه ساير الگوهاي طراحي آموزشي هم اين اصول را شامل مي شوند ،هر چند كه
ممكن است داراي جزئيات ديگري نيز باشند .بنابراين ،با توجه به ماهيت عمومي و كلي بودن اين الگو مي
توان از آن در تمامي موقعيتهاي يادگيري استفاده كرد ( .)Siemens 2002,اين الگو بر اساس رويكرد دانش
آموز -محور طراحي شده است كه بيشترين توجه را به نيازهاي دانش آموزان دارد ( .)2000,Stevensبا توجه
به ماهيت عمومي و كلي بودن آن ،از اصول نظريه شناخت گرايان در طراحي آن به كار گرفته شده است .آنها
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معتقدند كه دانش آموزان بايد در فرايند يادگيري فعال باشند .اين الگو ،از آنجايي كه اصول كلي را بيان كرده
است ،معلم از توانايي و انعطاف بيشتري برخوردار است و مي تواند آن را براي هر درسي به كار گيرد و مطابق
با نيازهاي آموزشي ،اهداف و موضوع تدريس ،جزئياتي را به آن اضافه كند .عالوه بر آن ،معلم در انتخاب روش
تدريس هم با توجه به موضوع تدريس خود،مختار است.
در يك برداشت كلي ،ارتباط شناخت گرايان با طراحي آموزشي در اين است كه الگوهاي طراحي ،به معلم
كمك مي كند تا دانش جديد را با اطالعات قبلي دانش آموزان مرتبط سازد ( . )2004,Saettlerدر اين الگو ،در
مرحله تحليل ،معلم حيطه كاري را كه قرار است آموزش دهد ،شناسايي مي كند .در واقع ،اين مرحله تشخيص
و ارزيابي موقعيت موجود است تا بتوان آن را با وضعيت مطلوب مقايسه كرد و براي اين شكاف موجود طراحي
مناسبي درنظر گرفت (.)2006,Rossettدر اين مرحله معلم وضعيت فراگيران را مشخص مي كند ،نيازسنجي
صورت مي گيرد و مشخص مي شود كه دانش آموزان در حال حاضر در چه سطحي از دانش و مهارت هستند
و قصد داريم كه آنها را به چه سطحي از دانش و مهارت برسانيم .اين مرحله يك پايه و شروع براي مراحل
بعدي است  .به اين صورت كه چون در اين مرحله نياز سنجي صورت مي گيرد و موقعيت موجود ،شناسايي
مي شود بايد بر طبق وضعيت موجود ،مراحل بعدي نيز سازمان دهي و مشخص شود  .اگر نتوان موقعيت
موجود را خوب شناسايي و مشكالت آن را تشخيص داد ،نمي توان برنامه خوب و مناسبي براي آن طراحي
كرد .طراحي ،در واقع ،يك روش منظم براي برنامه ريزي ،توسعه ،ارزشيابي و مديريت يك فرايند آموزشي
است كه همه اين عناصر به صورت تك تك در طراحي آموزشي شركت دارند .اين فرايند بايد روشن و منظم
باشد( .)2004,Kempدر اين مرحله ،در واقع چگونگي رسيدن به يادگيري مشخص مي شود .در مرحله توليد،
رسانه آموزشي و روشهاي مناسب و آزموني كه مطابق با موقعيت آموزشي مورد نظر باشد ،مشخص مي شود .
اين مرحله ،جهت دادن به ابزار و فرايندهاي مورد استفاده براي رسيدن به اهداف آموزشي است .در اين مرحله
بايد در انتخاب رسانه و راهبرد آموزشي مورد استفاده دقت الزم به عمل آيد و اين عمل با توجه به مخاطبان،
اهداف و موضوع يادگيري صورت گيرد  .درمرحله اجرا ،طراحي آموزشي را كه در سه مرحله قبلي صورت گرفته
است ،در كالس درس پياده مي كنند .اگراجراي طراحي آموزشي در كالس به خوبي صورت نگيرد ،بدين معني
است كه طراحي ما تا به اين مرحله به خوبي انجام نگرفته است .در مرحله ارزشيابي تكويني عالوه بر طراحي
صورت گرفته توسط معلم ،از عملكرد دانش آموزان هم در تمامي مراحل اجرا و آموزش ،به عمل مي آيد تا اگر
مشكلي وجود دارد ،با توجه به ماهيت چرخشي بودن اين الگو ،بتوان آن را برطرف كرد .در اين مرحله ،ارزشيابي
بخش مهمي از كار را تشكيل مي دهد ،كه در تمامي مراحل اين الگوي طراحي آموزشي ،انجام مي شود ،تا
هم تاثير آموزش ارائه شده مشخص شود و هم مشكل موجود در روند آموزش و شيوه تدريس معلم شناسايي
گردد .اين نوع ارزشيابي ،يك فرايند نظام دار است كه كيفيت و كارايي طراحي آموزشي را در هر مرحله ،عالوه
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بر ارزشيابي نهايي ،مشخص مي كند.مرحله ارزشيابي پاياني ،فرايند مشخص كردن كارآيي و اثربخش بودن
آموزش است .ارزشيابي از اهداف آموزشي ،وسايل و راهبردها از طريق جمع آوري دادهها و بازخوردي كه از
عملكرد دانش آموزان دريافت مي شود ،صورت مي گيرد .ارزشيابي پاياني در واقع دانش منتقل شده ،نگرش
و بازخوردهاي دانش آموزان را مورد ارزيابي قرار مي دهد ،تا مشخص شود كه آيا نتايج مطلوب ،حاصل شده،
يا اين كه بايد دوباره طراحي مورد نظر بازبيني و تجديد نظر شود و در نهايت اين كه،آيا طراحي آموزشي مورد
نظر توانسته است شكاف بين وضعيت موجود را كه در ابتداي آموزش وجود داشت ،با وضعيت مطلوب و آنچه
را كه مد نظراستاد بوده است ،پر كند؟(رستگار پور و همكاران ،1388 ،ص .)88
در راستاي فعاليتهاي آموزشي ،عاليق و انگيزه ها ،مبحثي بسيار مهم در فرايند ياددهي – يادگيري است ؛
چرا كه كوششهاي معلمان و دانش آموزان بدون ايجاد انگيزه براي رسيدن به يادگيري ،بسيار بي ثمر خواهد
بود  .به طور كلي ،حتي اگر طرحي مناسب و اصولي داشته باشيم و در آن ،اجزاء را نيز به خوبي روشن كنيم
و به بهترين شكل آن را اجرا كنيم ،بدون توجه به مسائل انگيزشي و بدون توجه به اجزا انگيزشي در طراحي
آموزشي ،مسلم ّا با شكست مواجه خواهيم شد  .بايد به اين مطلب توجه داشت كه در طراحي براي يادگيري،
انگيزه را به عنوان علت و دليل رفتار برگزينيم و آن را به عنوان هدف پرورشي و نوعي پيش نياز براي
فعاليتهاي تربيتي بدانيم (سيف.)1387 ،
نگرشهاي دانشجويان نسبت به موضوعهاي مختلف درسي ،حاصل تصورات آنها از موفقيتها يا
شكستهاي آنان است و درس انگليسي هم ازجمله دروسي است كه مطالب آن از نظم منطقي برخوردار بوده
و مطالب آن از ساده به مشكل ارائه مي شود .از اين رو ،موضوعهايي كه در ابتداي كتاب ارائه مي شوند ،در
واقع آمادگيهاي شناختي الزم را در دانشجويان براي يادگيري موضوعهاي بعدي فراهم مي آورد .همراه با اين
آمادگي شناختي كه در دانشجويان ايجاد مي شود ،بايد نگرش مثبتي نسبت به اين درس به صورت آمادگيهاي
انگيزشي براي يادگيري در آنان ايجاد كرد .در اين ميان ،وظيفه معلم عالوه برتدريس ،ايجاد خودپنداره و نگرش
مثبت نسبت به درس در دانشجويان است .چرا كه استادان اين توانايي را دارند تا تمرينهاي روزمره و خسته
كننده را به تجربههاي يادگيري به صورت تعاملي و لذت بخش براي دانشجويان تغيير دهند .به كارگيري
نوآوريهاي گوناگون در مهارتهاي تدريس انگليسي در رسيدن به اين مهم ،موثر است.
در دانشگاهها باال بردن کیفیت یادگیری و تدریس همواره از مسائل پر اهمیت بوده است  .برای نیل به
این مقصود کمک گرفتن از فناوری برای پشتیبانی فعالیت تدریس و یادگیری با توجه به کاستیهاي موجود
میتواند اثرگذار باشد  .در حال حاضر سیسستم آموزشی دانشگاهها به شکلی است که دانشجویان قابلیت
دسترسی همیشگی به استادان را ندارند  .دانشجویان نمی توانند هر زمان که نیاز به یاگیری در زمینه ای
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  )2003,Starr( .هیچ تلفیقی
بین آموختههاي کالس و محیط بیرونی افراد صورت نمی گیرد و موقعیتهاي یادگیری دانشجویان معطوف
به کالس درس است  .این مسئله در مورد برخی از رشتهها به علت نیاز به حجم باالی ارائه آموزشها به
صورت میدانی و عملیاتی نمود بیشتری پیدا میکند  .تنوع بعضی از رشتهها و لزوم یک سو بودن و تعامل در
آموزههاي مرتبط با آنها برای نیل به اهداف توسعه کشور ،همچنین قابلیتی که محتوای آموزشی در برخی از
رشتهها به صورت کالسی ،عملی از خود نشان میدهند ،فراهم شدن چنین بستری را تسهیل مینماید (2002,
.)Hawkes & Halversonآنچه که مشخص است ،یادگیری دانشجویان زمان طوالنی ندارد و همکاری
و تعامل بین دانشجویان و استادان ،همچنین بین خود دانشجویان در امر یادگیری در حد پایینی میباشد
( )2007, Kamar & Ongondoحمایت و پشتیبانی آکادمیک برای کمک به یادگیری و دسترسی به منابع
مطالعاتی مورد نیاز توسط دانشجویان و گروههاي مطالعاتی در سطح پایینی است  .اخبار و اطالعات اضطراری
دانشگاهها به موقع به دست دانشجویان نمی رسد  .بسیاری از دانشجویان با توجه به رشته تحصیلی خود
نیاز به تمرینات و حل مسائل دارند که دسترسی به آنها برای ايشان مشکل است .دانشجویان هیچ انتخابی
در زمینه چگونگی آموزش دیدن خود ندارند ( .)Brown 2003,هم چنان در اکثر دانشگاهها از سیستم تهیه
جزوهها برای ارائه دروس استفاده میشود  .در حالی که میدانیم وقت استادان و دانشجویان بسیار گرانبهاست،
اما همچنان این وقت صرف تهیه و تکثیر جزوهها و منابع امتحانی با نوشتن آنها میگردد (Gregson 2009,
 )& Jordaanدانشجویان از امکان مشاوره غیرحضوری با استادان خود بهره مند نیستند  .در حال حاضر
اساتید نمی توانند به صورت انفرادی به ارزیابی دانشجویان در زمینه ای خاص بپردازند و مفاهیم مورد نیاز
هر فرد را به او انتقال دهند  .استادان کماکان به کمک تخته مفاهیم پر اهمیت آموزشی را به دانشجویان
منتقل میکنند ( .)2008,Balasundaram & Ramadossروشهاي آموزشی موجود اطالعات مورد نیاز
دانشجویان را به سرعت در اختیار آنها نمی گذارد و برای شرایط گوناگون دانشجویان انعطاف پذیر نسیت و
نمی تواند به اندازه کافی ایجاد انگیزه نماید ( .)2007,Petersدانشجویان احتیاج به تکنیک هایی دارند که
در فهم بهتر دروس به آنها کمک کند و راهنماییهاي الزم را فراهم آورد ،هم چنین به آنها جهت بدهد .
همواره دانشجویان به اطالعات جامع ،جهانی و به روز نیازمندند  .برای دسترسی به اطالعات مورد نیاز بهره
جستن از فناوریها توسط دانشجویان یک موضوع بدیهی است  .بنابراین فناوری در افزایش میزان دسترسی به
اطالعات یک رابط انکارناپذیر است ( . )Herrod & 2007,Chaseبه 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 محیطهاي آموزش الکترونیک شاهدی بر این مدعا است  .در این میان یک شکل
آموزش الکترونیک استفاده از فناوریهاي سیار است که به موجب آن دستگاههاي قابل حمل به شبکههاي
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عمومی آموزشی متصل میشوند و مفهومی به نام یادگیری سیار را شکل میدهند (& Balasundaram

 .)2008,Ramadossانعطاف پذیری باالی فناوری سیار ،شرایط مساعدی را برای یاری رساندن به آموزش گر
و فراگیر در جهت نیل به اهداف آموزشی فراهم میآورد ( .)2004,Attewelدر تعریف یادگیری سیار باید گفت
که یادگیری سیار ،ارسال و انتقال مضمون یادگیری از طریق دستگاههاي سیار مانند لب تاب ها ،رایانههاي
جیبی ،گوشیهاي تلفن همراه و یا دیگر دستگاههاي دستی همراه میباشد ،که به یادگیری اجازه میدهد تا
فراگیر را همراهی نموده و عملکردش را در هر نقطه از فرایند آموزش تسهیل کند  .هم چنین به افراد استفاده
کننده یاد میدهد تا در یادگیری ،آن چیزی را میخواهند ،در جایی که میخواهند و در زمانی که میخواهند،
داشته باشند  .استفاده از یادگیری سیار()Mobile Learningباعث میشود که امر یادگیری و آموزش محدود
به کالس و فضای آموزشی نباشد.یادگیری سیار قابلیت حرکت یادگیرنده را افزایش میدهد .معلم و مطالب
درسی در هر جایی که یادگیرنده قرار دارد ،حضور دارند .این نوع یادگیری نیاز به حضور فیزیکی معلم را از
بین میبرد و آموزش حتی در جایی که معلم حضور ندارد ،ادامه مییابد  .بدین ترتیب فرصتهاي آموزشی
یکسانی برای دانش آموزان ایجاد میشود .در روش سنتی بیشتر بار آموزش بر دوش معلم بوده و یادگیرنده
نقش منفعلی دارد .در صورتی که سیستم یادگیری سیار باعث میشود یادگیرنده نقشی فعال داشته باشد و
برای یادگیری به تعامل بپردازد .یادگیرنده با استفاده از خدماتی که تجهیزات سیار در اختیارش قرارمی دهند،
میتواند 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 آنها را کنترل کند( .)Jiao&2010,Liuدر غیر این صورت فرآیند یادگیری به خوبی
انجام نمی شود .در یادگیری سیار،عالوه بر جلوگیری از تاثیرات منفی یادگیری سنتی نمایشهاي صوتی و
تصویری به کار رفته در این نوع آموزش میتواند نقش مهمی در رفع خستگی یادگیرنده داشته باشد .استفاده
از امکاناتی که تکنولوژی سیار در اختیار یادگیرنده قرار میدهد ،کارایی یادگیری را باال میبرد .از سوی دیگر
در آموزش سنتی معلم آموزشی یکسان به همه مخاطبان ارائه میکند ،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 سیستمهاي
سیار متمرکز بر فرد و شخصی شده هستند ،میتوان آموزشی متناسب با سطح دانش یادگیرنده ارائه کرد و با
این کار هر شخص را متناسب با دانش خودش آموزش داد ( .)2007,Bullتحقیقات و بررسیهاي به عمل آمده
در این زمینه نیز اکثرا حاکی از مفید بودن این الگو در ایجاد یادگیری و پيشرفت تحصيلي بهتر در یادگیرندگان
بوده است .با توجه به موارد فوق پژوهش حاضر هم به بررسي تاثير الگوي طراحي ( ADDIEتحليل ،طراحي،
توليد ،اجرا و ارزيابي) با تاكيد بر يادگيري سيار بر خودپنداره ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان
در درس زبان انگليسي پرداخته است .
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روش پژوهش

روش پژوهش از نوع نيمه تجربي با طرح پیش آزمون و پس آزمون با استفاده ازگروه آزمایش(متغير مستقل :
طراحي محتواي درسي مورد نظر بر اساس الگوي طراحي آموزشي  ADDIEبا تاكيد بر يادگيري سيار)وگروه
کنترل(محتواي درسي مورد نظر در گروه گواه به همان شيوه معمول تدريس)و بعد از اتمام تدريس ،دو گروه
آزمايش و كنترل با هم مقايسه و تاثير اين الگو بررسي شد .متغير وابسته ،خودپنداره ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت
تحصيلي بود .جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نكا ورودی
سال  1391است که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند ،که با روش نمونه گیری خوشه ای ،دو کالس
به حجم  89نفر انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش ( )49و کنترل ( )40قرارگرفتند .
در این مطالعه بر اساس نوع متغیرهای مورد نظر ،به منظور سنجش و اندازه گیری آنها از سه مقایسه به
شرح ذیل استفاده شد :
آزمون معلم ساخته درس زبان انگليسي

از آنجا که ابزاراستانداردشده ای برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی عمومی وجود
نداشت .سؤاالت آزمون زبان انگليسي توسط استاد همکار پژوهش كه خود مدیرگروه اين رشته در دانشگاه
بود ،مطابق جدول دوبعدي (محتوا،هدف) و با توجه به بارم بندي درس زبان انگليسي طرح شد تا بدين ترتيب
سؤالهاي آزمون مطابق با اهداف و محتواي موردآزمايش باشد .آزمون معلم ساخته زبان انگليسي ،به صورت
پیش آزمون و پس آزمون براي سنجش پيشرفت تحصيلي به كار گرفته شد .براي تعيين روايي سؤاالت آزمون،
جدول مشخصات تهيه شد كه شامل محتوا و هدفهاي آموزشي و تعداد سؤاالتي است كه براي هر كدام از
آنها 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 آنها مورد تایید قرار گرفت .از بین  30سوال 20 ،سؤال ،در این
آزمون مورد تأييد 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./ 87که در سطح معناداری  0/001به
دست آمد که پایایی باالیی محسوب میشود.
آزمون خود پنداره راج کمارسارا سوت()Rajkumar Saraswat

برای اندازه گیری سطح خودپنداره دانشجویان از پرسش نامه خودپنداره( )test- Self conceptراج
کمارساراسوت از دانشگاه مارت ( )MARTدهلی نو ترجمه ابوالفضل کرمی استفاده شد.این پرسش نامه دارای
 6بعدجسمانی،اجتماعی ،خلق و خو ،آموزشی ،اخالقی و عقالنی) بوده و هر بعد دارای  8سوال است  .برای
پاسخ گویی به سواالت محدودیت زمانی وجود ندارد؛ ولی  20دقیقه برای پاسخ گویی کافی است  .دانشجو
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در پاسخ گویی به سواالت  5گزینه دارد و باید طبق توصیف خودپنداره خود از حداکثر قبول تا حداقل قبول را
انتخاب کند .مجموع  48نمره کل خود پنداره فرد را نشان میدهد .نمره باال نشانگر خودپنداره باال و نمره پایین
خودپنداره پایین را نشان میدهد  .ضریب پایایی ابعاد گوناگون 0/68تا  0/88بوده است و همچنین اعتبار آن
توسط متخصصان مورد تایید است .
پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنس()Hermens

پرسش نامه انگيزه پيشرفت ( )Test Achievement Motivationدارای  ۲۹پرسش چهارگزينه اي
است .دامنه تغییرات آن  29تا  116میباشد  .نمره باال نشانگر انگیزه پیشرفت باال و نمره پایین نشان دهنده
انگیزه پیشرفت پایین میباشد .هرمنس براي برآورد روايي آزمون ،روش اعتبار محتوی را به کار گرفت که بنيان
آن بر پژوهشهاي پيشين درباره انگيزه پيشرفت بود .او همچنين ضريب همبستگي دو پرسش را با رفتارهاي
پيشرفت گرا برآورد کرد که نشان دهنده روايي باالي آزمون بود( )=0r/88برای برآورد پايايي نيز دو روش آلفاي
کرونباخ و بازآزمايي پس از گذشت سه هفته به کار گرفته شد که پايايي به ترتيب  0/82و  0/85به دست آمد.
در اين پژوهش سه فصل از كتاب زبان عمومي بر پايه الگو  ADDIEبا تاكيد بر يادگيري سيار طراحي شد و
در طي جلسه ،پژوهشگران و استاد ،گروه آزمايش را با الگوي طراحي آموزشي مزبور و طراحي محتواي درسي مورد
نظر براساس اين الگو آشنا ساختند .پس از هماهنگي با استاد مربوطه توسط وي گروه آزمايش شش جلسه به اين
روش يعني عالوه بر تدريس بر اساس اين الگو در مرحله اجرا از يادگيري سيار يعني انتقال مفاهيم از طريق ارسال
پيامك صورت گرفت ،و گروه گواه به همان شيوه معمول توسط همان استاد در كالس ديگري آموزش ديدند.
سؤالهاي پيش آزمون با تاييد چندتن از استادان باتجربه و باسابقه تهيه و در اختيار دانشجويان 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 فرضیهها تحقیق ،از آزمون  tگروههاي مستقل استفاده شد.
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یافتههاي پژوهش
جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها در گروههاي آزمایش و کنترل
متغیرها

آزمون ها

انگیزه پیشرفت
خودپنداره
پیشرفت تحصیلی

گروه آزمایش

گروه کنترل

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پیش آزمون

100/94

21/20

100/28

22/59

پس آزمون

115/80

29/90

100/40

23/73

پیش آزمون

142/27

44/99

144/65

46/03

پس آزمون

168/27

43/98

145/88

45/03

پیش آزمون

17/14

1/15

17/05

1/15

پس آزمون

18/04

1/34

17/10

1/15

نتایج بررسی دادهها در جدول فوق ،نشان میدهد که در گروه آزمایش که تحت تاثیر شیوه طراحی آموزشی بر
اساس الگوی  ADDAEقرار 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 میتوان ادعا
کرد که شیوه طراحی آموزشی بر اساس الگوی  ،ADDAEانگیزه پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی
دانشجویان را افزایش داده است.
جدول  :2آزمون  K-Sجهت بررسی نرمال بودن متغيرهای پژوهش
متغیرها
انگیزه پیشرفت
خودپنداره
پیشرفت تحصیلی

آزمون ها

گروه کنترل

گروه آزمایش

n

K-S

P-Value

n

K-S

P-Value

پیش آزمون

49

0/968

0/305

40

0/821

0/510

پس آزمون

49

1/117

0/164

40

0/833

0/491

پیش آزمون

49

0/966

0/308

40

0/729

0/663

پس آزمون

49

0/826

0/503

40

0/971

0/302

پیش آزمون

49

1/158

0/137

40

1/067

0/205

پس آزمون

49

1/272

0/079

40

1/010

0/260

از آنجا که در تحلیل کوواریانس متغیر وابسته(نمرات پس آزمون) باید دارای توزیع نرمال باشد ،نتایج بررسی
دادهها در جدول شماره  ،2نشان میدهد که در سطح اطمینان  95درصد( ،)α=0/05متغیرهاي پژوهش (انگیزه
پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی) ،در پیش آزمون و پس آزمون در گروههاي آزمایش و کنترل از یک
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توزیع نرمال برخوردارند ،چرا که ( .)> α P-Value= 0/05بنابراین یکی از شروط استفاده از آزمون تحلیل
کوواریانس برقرار میباشد.
جدول  : 3آزمون لون جهت بررسی برابری واریانسها
متغیرها
انگیزه پیشرفت
خود پنداره
پیشرفت تحصیلی

گروه

t-test

Levene›s Test

تعداد

کنترل

40

آزمایش

49

کنترل

40

آزمایش

49

کنترل

40

آزمایش

49

مF
0/150
0/032
0/063

 P-Valueتفاضل میانگین ها
0/700
0/858
0/092

-0/66
2/38
-0/378

مT
-0/143
0/246
-0/143

ƒd
87
87
87

P-Value
0/887
0/806
0/707

یکی دیگر از شروط استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس همسانی(برابری) واریانسها است .نتایج بررسی دادهها
در جدول شماره  ،3نشان میدهد که در سطح اطمینان  95درصد( α)، F=0/05محاسبه شده آزمون لون برای
متغیرهاي پژوهش(انگیزه پیشرفت 0/150 :م ،Fخودپنداره 0/032 :م Fو پیشرفت تحصیلی 0/063 :م )Fفرض
همگنی واریانس گروههاي آزمایش و شاهد را مورد تایید قرار داده است ،چرا که ( .)> α P-Value= 0/05از
طرفی  tمحاسبه شده نیز نشان داد با وجود تفاوت اندکی که بین میانگینهاي دو گروه آزمایش و کنترل وجود
دارد ،میتوان میانگینهاي دو گروه را قبل از اعمال مداخله طراحی آموزشی به روش  ،ADDAEمساوی در نظر
گرفت( .)> α P-Value= 0/05لذا برابری واریانسها و میانگینها در گروههاي مورد مطالعه در پیش آزمون
نشان میدهد که دانشجویان به طور یک نواخت در دو گروه تقسیم شده بودند و شرایط جهت استفاده از آزمون
تحلیل کوواریانس برقرار میباشد.
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 میتوان 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 شیبها باید برابر باشند).
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نمودار  : 1نمودار پراکنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر انگیزه
پیشرفت

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

نمودار  : 2نمودار پراکنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر
خودپنداره

نمودار شماره  ،2نیز نشان میدهد که شیب خط رگرسیونی برای متغیر خود پنداره در گروههاي 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  : 3نمودار پراکنش جهت بررسی برقراری رابطه خطی بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر
پیشرفت تحصیلی

نمودار شماره  ،3نیز نشان میدهد که شیب خط رگرسیونی برای متغیر پیشرفت تحصیلی در گروههاي آزمایش و
کنترل تقریبا یکسان بوده و بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون همبستگی مثبت و معناداری برقرار است.
فرضیه پژوهش :الگوي طراحي ( ADDIEتحليل ،طراحي ،توليد ،اجرا و ارزيابي(با تاكيد بر يادگيري سيار
بر خود پنداره ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان در درس زبان انگليسي تاثير دارد .
جدول  :4آزمون تحليل کوواريانس جهت بررسی تاثیر روش  ADDIEبر متغیرهای مورد مطالعه
متغیر ها
انگیزه پیشرفت
خودپنداره
پیشرفت تحصیلی

نمره پیش آزمون

35079/282

1

گروههاي مورد مطالعه

4813/233

1

4813/233

خطا

7860/277

86

91/399

-

کل

1103172/000

89

-

-

-

نمره پیش آزمون

110525/099

1

110525/099

154/795

0/000

گروههاي مورد مطالعه

12952/237

1

12952/237

18/140

0/000

خطا

61404/827

86

714/010

-

-

کل

2410458/000

89

-

-

-

نمره پیش آزمون

55/932

1

55/932

58/958

0/000

گروههاي مورد مطالعه

16/884

1

16/884

17/797

0/000

خطا

81/586

86

0/949

-

-

کل

27782/000

89

-

-

-

آزادي

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه

ميانگين مربعات

مF

P-Value

35079/282

383/806

0/000

52/662

0/000
-
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نتایج بررسی دادهها در جدول شماره  ،4نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،در سطح اطمینان
 95درصد( ،)α=0/05اختالف 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= 0/05بنابراین
با اطمینان  95درصد میتوان ادعا کرد که میانگین نمرات انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی
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 اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اختالف مشاهده شده در هر دو گروه آزمایش و کنترل
یکسان بوده است؟ نتایج بررسی دادهها در جدول شماره  4نشان میدهد در سطح اطمینان  95درصد ،استفاده
از طراحی آموزشی به شیوه  ADDIEبا تاكيد بر يادگيري سيار ،نمره پس آزمون انگیزه پیشرفت ،خودپنداره
و پیشرفت تحصیلی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه شاهد در درس زبان انگليسي افزایش داده است؛ چرا
که .)P-Value =0/000< α= 0/05( :لذا از آنجا که دانشجویان به طور یک نواخت در گروههاي کنترل
و آزمایش تقسیم شده بودند ،اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر طراحی آموزشی به شیوه  ADDIEبا تاكيد
بر يادگيري سيار بوده است ،بنابراین میتوان با اطمینان  95درصد ادعا کرد که اين روش ،انگیزه پیشرفت،
خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگليسي افزایش داده است.
بحث و نتيجه گيري

در حال حاضر نرم افزارهاي آموزشي گوناگوني موجود است كه با توجه به نوع آموزش در اختيار استادان
مراكز آموزشي قرار مي گيرد ؛ولي آنچه كه در استفاده از اين گونه برنامهها بايد در نظر داشت ،توجه به طراحي
آموزشي آنها است .طراحي آموزشي صورت گرفته بايد با سن و ويژگيهاي مخاطب ،محتواي آموزشي ،مدت
زمان آموزش و امكانات موجود همخواني داشته باشد .عالوه بر اين استفاده از نرم افزارهاي آموزشي با توجه به
محدوديت زماني و امكانات براي همه استادان و همه دروس امكان پذير نيست .بنابراين ،با استفاده از الگوهاي
طراحي آموزشي مي توان اين مشكل را تا حدي برطرف ساخت .طراحي آموزشي مناسب با محتواي آموزشي
مي تواند كيفيت آموزشي را ارتقاء بخشد  .يكي از اين الگوهاي طراحي آموزشي الگوي طراحي ADDIEاست
 .اين الگو بر مبناي نظريه شناخت گرايان طراحي شده است و به دليل ويژگيهاي مثبتي كه دارد ،از جمله كلي
و جامع بودن آن مي توان در هر موقعيت آموزشي با توجه به ويژگيهاي مخاطب و محتوا از آن استفاده کرد.
ما به دنبال ایجاد یک فضای آموزشی گسترده هستیم که محدودیتهاي محیطهاي 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  ،ADDIEیادگیرنده بدون وابستگی
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به مرکز آموزشی خودش میتواند تواناییهاي بالقوه خود را به فعلیت برساند.
نتايج پژوهش نشان داد كه دانشجويان گروه آزمايش در پس آزمون محتواي درسي كه براساس الگوي
طراحي آموزشي  ADDIEمبتني بر يادگيري سيار طراحي شده بود ،عملكرد بهتري نسبت به گروه گواه
براساس الگوي طراحي آموزشي كه همان محتوا را به شيوه سنتي آموزش ديده بودند ،داشتند  .بنابراین میتوان
با اطمینان  95درصد ادعا کرد که اين روش ،انگیزه پیشرفت ،خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را در
درس زبان انگليسي افزایش داده است .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشهاي مجتهدزاده و همكاران (،)1390
رستگارپور و همكاران ( ،)1388سلیمی (،)1387سراجي ( ،2000,Hilary ،)1386به نقل از پورجمشیدی،)1386،
2006,Almekhlafi ،2002,Chuan Kung ،2006,Lee ،2000,Deci Granville & Singhو
 2007,Tsai& Jenksهم سو بوده است .همگي محققان استفاده از نرم افزار چندرسانه ای را در ایجاد عالقه
و تغییر نگرش فراگيران مؤثر میدانند و فراگيران با بهره گیری از این امکانات ،پیشرفت تحصیلی بیشتری به
دست آورده اند .این ابزارها مهارتهاي زبان انگلیسی دانشجویان را بهبود بخشیده است  .اگر نتايج حاصل
از اين پژوهش و تحقيقات مشابه ،مؤيد اثربخشي كاربرد تلفن همراه و الگوهاي طراحي آموزشي در آموزش
و يادگيري است ،ديگر جاي ترديد و نگراني در استفاده از چندرسانه ایها در آموزش ،باقي نخواهد ماند .در
يك جمع بندي كلي و نهايي مي توان نتيجه تحقيق را با پشتوانه پژوهشهاي قبلي به اين صورت بيان كرد
كه دستگاههاي همراه الکترونیکی میتوانند ،محيط يادگيري را دگرگون سازند ،آن را جذاب كنند ،سبب جذب
دانشجویان و فراگيران به فرايند يادگيري شوند ،محركهاي تقويت كننده اي به روند آموزش و يادگيري تزريق
كنند تا كيفيت آموزشي بهبود يابد و به اين صورت باعث افزايش انگيزه فراگيران نسبت به يادگيري دروس
شوند .با افزايش انگيزه ،تالش و كوشش دانشجویان براي يادگيري بيشتر و در نتيجه نمرات دانشجویان بهتر و
بیشتر مي شود .افزايش انگيزه و باال رفتن نمرات باعث به وجود آمدن نگرش مثبت دانشجویان نسبت به خود
و تواناييهاي شان و در نهايت به ايجاد خود پنداره ي مثبت مي انجامد .از آن جا که دستگاههاي الکترونیکی
همراه (تلفن همراه) قادر به بهينه كردن آموزش و يادگيري است و محيطهاي آموزشي متنوع و غني فراهم مي
آورد ،نظام آموزشي ما بايد با بهره گيري مناسب و اصولي از آن ،در روند آموزش و برنامههاي درسي ،تحولي
ایجاد كند .از چندرسانه ایها مي توان به عنوان يك ابزار آموزشي مفيد و مؤثر در كليه مراحل موضوعهاي
آموزشي استفاده كرد ،زيرا آنها تواناييها و امكانات بالقوه قدرتمندي براي بهينه كردن امور آموزشي دارند.
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