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چکیده
مقدمه :با تحول علم و فناوری و پیدایش نظریههای جدید در یادگیری ،رویکردهای جدیدی نسبت به علم و روشهای آموختن علوم مطرح شده است و
به موازات آن شیوههای جدید و فعال در یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است .چرا که بهکارگیری شیوههای جدید و فعال ،سبب میشود فراگیران
چگونه یادگرفتن را بیاموزند ،مطالب را بهطور معنیدار به خاطر بسپارند و به کنترل و نظارت بر یادگیری خود بپردازند .پژوهش حاضر با هدف بررسی
تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر مهارتها ی خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان انجام گرفت.
روش :روش پژوهش حاضر شبه تجربی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی -گرایش
تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه به صورت در دسترس دانشجویانی بودند که واحد درسی مقدمات کامپیوتر را اخذ نمودهاند .حجم نمونه مورد
مطالعه  34نفر بود که پس از بررسی میزان تبحر و آشنایی آنها با فناوریهای رایانهای و آموزش مهارتهای اولیه ،همه افراد همتاسازی شده و به خط
پایه رسیدند سپس بهطور تصادفی در دو گروه  17نفری قرار گرفتند .محتوای آموزشی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه طراحی و تدوین شد و با
استفاده از اپلیکیشن شیرایت و تلگرام طی دوازده جلسه در اختیار دانشجویان گروه آموزش سیار قرار گرفت .در این مطالعه جهت گردآوری دادهها از
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت که دارای خرده مقیاسهایی تحت عناوین  -1راهبردهای شناختی (تکرار و مرور ،بسط و گسترش،
سازماندهی و درک مطلب) و  -2راهبردهای فراشناختی و خود نظم دهی (برنامهریزی ،نظارت و کنترل و نظم دهی) است و آزمون یادگیری که بهصورت
محقق ساخته بود استفاده شد .بهمنظور تحلیل استنباطی دادهها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه منجر به افزایش مهارتهای خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان
شده است.
واژههای کلیدی :یادگیری سیار ،الگوی طراحی آموزشی گانیه ،راهبردهای خودتنظیمی.
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بودن ،لحظـهای یـا آنی 8بودن محیطی را فـراهم میکند که

مقدمه
یادگیری یکی از گستردهترین و متنوعترین فعالیتهای بشری
است که اساس برنامههای درسی در آموزشگاههای مختلف،
دانشگاهها ،کارگاهها و  ...را تشکیل میدهد .یکی از مهمترین
موضوعات شنـاختی مرتبط با یـادگیری ،مفهوم

خودتنظیمی1

است که بهوسیله متخصصان به شکلهای متفاوتی تعریف شده
است .از نظر بنتریچ و شانک ( )2002خودتنظیمی رونـدی
است کـه در آن دانـشآمـوزان فعـال میشوند و به شناخت و
رفتارهایی دست مییابند که بهطور سیستمـاتیک آنها را
بـهسوی هدفشان سـوق مـیدهند ( Quoted from
 .)Hosseini & Samani, 2012سانتروک ( )2004معتقد
است منظور از خودتنظیمی

تولید و هدایت اندیشهها،

هیجانها و رفتارها توسط خود فرد بهمنظور رسیدن به هدف
است ( .)Quoted from Saif, 2015بر این اساس میتوان
گفت یادگیرندگان خودتنظیم کسانیاند که از لحاظ انگیزشی،
فراشناختی و رفتاری بهطور فعال در فرآیند یادگیری خود
شرکت میکنند .به عبارت دیگر مهارتهای خودتنظیمی و
یادگیری مباحث بسیار مهمی در فرآیند یاددهی -یادگیری
هستند؛ چرا که کوششهای معلمان بدون ایجاد یادگیری به
شکل معنیدار ،عالقه و ترغیب به استفاده از مهارتهای
خودتنظیمی در یادگیرندهها ،بسیار بیثمر خواهد بود .از طرفی
تحقق یادگیری معنیدار ،ایجاد عالقه و استفاده از مهارتهای
خودتنظیمی در گرو ارائه محتوای آموزشی با استفاده از الگوی
طراحی آموزشی و به روشی مناسب است.
یادگیری سیار عبارت است از؛ «هر نوع یادگیری که در
محیطهـا و فضاهـای یادگـیری دارای فناوریهـای سیار،
یادگیرندههای سیار و یادگیری سیار اتفاق میافتد» (El-
 )Hussein & Cronje, 2010و بهواسطه داشتن ویژگی
هایی چون :بدیع بودن ،همهجا حاضر 2بودن ،قابلیت حمل،3
ترکیب ی 4بودن ،شخص ی 5بودن ،تعامل ی 6بودن،

مشارکـت ی7

یادگیرندگان در آن بهطور فعال به ساخت دانش میپردازند و
کنترل و مدیریت یادگیری را در اختیار آنها قرار میدهد و
تأثیر قابل توجهی در ایجاد یادگیری و تربیت یادگیرندگان
خودتنظیم دارد.
در آموزشهایی که از طریق فناوریهای سیار صورت می
گیرد مهمترین مسئلهای که مطرح است این است که آیا
استفـاده صـرف از فناوری ،یادگـیری را بهبـود مـیبخشد؟
تحقیقات بسیاری در این زمینه انجامشده و به عقیده بسیاری
از افراد استفاده صرف از فناوری در آموزش عامل تعیینکننده
کیفیت یادگیری نیست ،بلکه چگونگی طراحی و برنامهریزی
دوره است که اثربخشی دوره را تعیین میکند ( & Maleki
.)Aliabadi, 2010
اساس فعالیت طراح آموزشی نظریههای یادگیری است.
بهگونهای که یک طراح آموزشی اصول اولیه خود را از
نظریههای یادگیری اقتباس میکند و الگوهای طراحی مختلفی
را با توجه به نیازهای آموزشی ،موضوعات و اهداف آموزشی به
کار میگیرد .طراحان آموزشی بر اساس روانشناسی شناختی
و ساختن گرایی معتقدند که یادگیری در درون فرد اتفاق
میافتد .این امر موجب شده تا توجه از طراحی نظامهای
آموزشی به طراحی محیطهای یادگیری معطوف گردد و تغییر
یابد .هرچند هر دو محیط اشاره به یادگیری اطالعات دارند اما
آنچه اهمیت دارد این است که یادگیرنده در محیط یادگیری
بهطور فعال اطالعات را سازماندهی کند و بر اساس دانش قبلی
خود به تولید دانش بپردازد .نقش معلم هم از انتقالدهنده
اطالعـات بـه تسهیلکـننده یـادگیری تـغییر مـیکند
(.)Grabowski, 2008
الگوی طراحی آموزشی گانیه یکی از الگوهای برگرفته از
رویکرد شناختی است .در طراحی آموزشی مطابق الگوی گانیه
ابتدا انواع محتوای آموزشی اعم از مهارتهای ذهنی ،اطالعات
کالمی ،راهبردهای شناختی ،مهارتهای حرکتی و نگرشهای
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تعیینشده و ترتیب و توالی آنها مطابق شرایط درونی و بیرونی

انجام شد .نتایج حاکی از تأثیر معنیدار رویکرد یادگیری

مشخص میشود .گانیه از وقایع نهگانه آموزش برای رسیدن به

خودتنظیمی سیار روی دستاوردهـای یادگـیری و مهارتهای

اهداف آموزشی استفاده میکند.

یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان بود.

بنابراین یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی

 )2013( Eftekhari et alدر پژوهشی به بررسی تأثیر

گانیه در یک محیط یادگیری سیار ،تعاملی ،باز و غیرخطی

استفـاده از تلفـن همـراه در خودتنظیمی و پیشـرفت

اتفـاق میافتد کـه یـادگـیرندگـان بـهطور فعال به ارزیابی،

دانشآموزان در حفظ قرآن پرداختند .جامعه آماری پژوهش

تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری پرداخته و از طریق دستکاری

شامل همه دانشجویان عالقهمند به حفظ قرآن در مقطع

اطالعـات بـه سـاخت دانـش جدید یـا حـل مسائـل تـازه نائل

کارشناسی در دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی  90-91بود

میآیند .آنها بهطور مداوم دانش قبلی خود را با ساختار

که از بین آنها  30نفر بهطور تصادفی انتخاب شدند .نتایج

اطالعاتی که در محیط یادگیری ارائه میشود مقایسه میکنند،

پژوهش نشان داد که استفاده از تلفن همراه به دالیل زیر بر

هم به دنبال تأیید دانش قبلیشان هستند و هم معانی جدیدی

کالسهای چهـره به چهـره ترجـیح داده شـد :امکانات

را برای دانش قبلی خود جستوجو میکنند .بر همین اساس

چندرسانـهای مانند استفـاده از صـدا و تصویر بهطور همزمان،

میتوان گفت یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی

قابلیتهای گرافیکی و داشتن ویژگیهایی از قبیل قابل حمل

گانیه تأثیر بسزایی در بهبود مهارتهای خودتنظیمی و

بودن ،سهولت استفاده ،انعطافپذیری و مرتبط بودن با نیازهای

یادگیری یادگیرندگان دارد.

فردی و سبک یادگیری یادگیرندگان .بهعبارت دیگر استفاده از

در این مطالعه تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی

تـلفن همـراه تـأثیر مثبتـی روی خودتنظیمی و پیشرفت

آموزشی گـانیه بر مهارتهای خودتنظیمی و یـادگیری

دانش آموزان در حفظ قرآن داشته است ( Eftekhari et al.,

دانشجویان مورد مطالعه قرار گرفت .از جمله پژوهشهایی که

.)2013

به بررسی تأثیر یادگیری سیار بر خودتنظیمی و یادگیری
پرداختهاند میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

 )2010( Papzan & Sulaimanyدر پژوهشی به
مقایسه آموزش سیار (آموزش از طریق تلفن همراه) و سنتی

 )2012( Sha et alدر پژوهشی به اندازهگیری

(آموزش از طریق سخنرانی) و تـأثیر آنهـا روی یـادگیری

یادگـیری خودتنظیمی یـادگیرندگـان در محیط یادگیری

دانـشآموختگـان کشاورزی پرداختند .این پژوهش در مدرسه

سیار پرداختند .این پژوهش در یک کالس درس علوم تجربی

کشاورزی خوشه زرین رامسر استان کرمانشاه انجام شد .نمونه

در سنگاپور انجام شد .نتایج نشان داد که خودتنظیمی در

شامل  30نفر از دانشآموزان پسر بود که به روش نمونهگیری

محیط یادگـیری سیـار مـیتواند سه جنبه خودارزیابی از

تصادفی انتخاب شدند .نتایج پژوهش نشان داد آموزش سیار

فرآیندهای روانشناختی ،یادگیری و پیشرفت تحصیلی را تحت

نسبت به آموزش سنتی تأثیر بیشتری بر میزان یادگیری

تأثیر قرار دهد .در واقع این نوع یادگیری نهتنها رفتارهای

دانشآموختگان دارد (.)Papzan & Sulaimany, 2010

شناختی و فراشناختی یادگیرندگان را باال برد ،بلکه فراگیران

با توجـه به پژوهشهای مذکـور میتوان گفت که

با خودتنظیمی خود ،توانستند به پیشرفت تحصیلی بیشتری

پژوهشگران تنها به بررسی تأثیر یادگیری سیار بر خودتنظیمی

دست یابند.

و یادگیری پرداختهاند ،بدون در نظر گرفتن این مسئله که

 )2016( Zheng et alدر پژوهشی تأثیر رویکـرد

ممکن است در این پژوهشها ،افزایش یا کاهش خودتنظیمی

یـادگـیری خودتنظیمی سیار را روی دستاوردهـای یادگـیری

و یادگیری فراگیران تحت تأثیر عواملی غیر از روش آموزش

و مهارتهـای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان مورد بررسی

سیار مانند نحـوه سازمانـدهی و ارائـه محتوا قرار داشته باشد.

قرار دادند .این مطالعه از طریق  60دانشجوی دوره کارشناسی

همچنین با وجود اینکه برخی پژوهشگران در پژوهشهای خود
به معرفی الگوهای طراحی آموزشی مناسب جهت ارائه
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آموزشهای برخط و سیار پرداختند ( ;Royal, 2007

خودتنظیمی را دادهاند (،)Pintrich & De Groot, 2003

 .)Khodabandelou et al., 2012استفاده از الگوهای

لذا پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل  22گویه

طراحی آموزشی در طراحی محتوای آموزشهای سیار مورد

است که در دو بخش -1 :مقیاس استفاده از راهبردهای

غفلت قرار گرفته است .بر این اساس انجام پژوهشی که به

شناختی ،شامل چهار مقوله؛ راهبردهای تکرار و مرور (شامل

بررسی تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی

سؤاالت  ،)19 ،12 ،4راهبردهای بسط و گسترش (شامل

گانیـه بـر راهبردهـای خودتنظیمی و یادگـیری دانشجویان

سؤاالت  ،)20 ،9 ،6راهبردهای سازماندهی (شامل سؤاالت ،1

بپردازد ضروری به نظر میرسد .هدف پژوهش حاضر بررسی

 )22 ،17 ،14 ،2و راهبردهای درک مطلب (شامل سؤاالت ،7

تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر

 -2 .)8مقیاس استفاده راهبردهای فراشناختی و خود نظم

مهارتهای خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان است .بر این

دهی؛ شامل سه مقوله راهبردهای برنامهریزی (شامل سؤاالت

اساس فرضیات این مطالعه عبارتند از:

 ،)21 ،13کنترل و نظارت (شامل سؤاالت  )18 ،16 ،10 ،3و

 .1یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه
بر مهارتهای خودتنظیمی دانشجویان تأثیر معنیدار دارد.
 .2یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه
بر یادگیری دانشجویان تأثیر معنیدار دارد.
روش

نظم دهی (شامل سؤاالت  )15 ،11 ،5است .پرسشنامه
ال
 MSLQاز نوع آزمونهای بسته پاسخ پنج گزینهای (کام ً
ال
موافق= ،5موافق= ،4نظری ندارم= ،3مخالفم= 2و کام ً
مخالفم= )1است .الزم به ذکر است که سؤاالت شماره ،23 ،22
 33و  34مطابق با فرم )1990( Pintrich & De Groot
بر عکس سایر موارد نمرهگذاری شدهاند .بر اساس پرسشنامه

طرح تحقیق مورد استفاده در این پژوهش ،شبه تجربی از نوع

مورد استفاده در پژوهش مذکور سؤاالت  8و  9که مطابق فرم

پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این

اصلی معادل سؤاالت  33و  34هستند بهصورت معکوس (کامالً

پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی-گرایش

ال
موافق= ،1موافق= ،2نظری ندارم= ،3مخالفم= 4و کام ً

تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک و نمونه عبارت از دانشجویانی

مخالفم= )5نمرهگذاری میشوندPintrich & De Groot .

بود که واحد درسی مقدمات کامپیوتر را اخذ نمودهاند .الزم به

( )1990برای بررسی روایی پرسشنامه  MSLQاز روش

ذکر است همه این دانشجویان دارای جنسیت مؤنث بودند .در

آماری تحلیل عاملی استفاده کردهاند .این محققان با به کار

پژوهش حاضر از روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.

بستن روش تحلیل عاملی ،برای مقیاس باورهای انگیزشی سه

حجم نمونه مورد مطالعه  34نفر بود که پس از بررسی میزان

عامل خودکارآمدی ،ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و

تبحر و آشنایی آنها با فناوریهای رایانهای و آموزش

برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل

مهارتهای اولیه ،همه افراد همتاسازی شده و به خط پایه

استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای

رسیدند .سپس بهطور تصادفی در دو گروه  17نفری قرار

فراشناختی و مدیریت تالش (خود نظم دهی) را به دست

گرفتند .در این مطالعه جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه

آوردند )1990( Pintrich & De Groot .برای بررسی

راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت ( & Pintrich

پایایی پرسشنامه  MSLQاز روش آلفای کرونباخ استفاده

 )De Grootو آزمون یادگیری که بهصورت محقق ساخته بود

کردند و برای خرده مقیاسهای خودکارآمدی ،ارزشگذاری

استفاده شد .پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی پینتریچ و دی

درونی ،اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و خود

گروت دارای  47گویه است که در دو بخش باورهای انگیزشی

نظم دهی (استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت تالش)

و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،تنظیم شده است .با توجه

به ترتیب ضرایب آلفای  0/83 ،0/75 ،0/87 ،0/89و  0/74را

به اینکه طراحان این مقیاس اجازه استفاده بخشی از مقیاس

به دست آورند.

مثالً فقط بخش میزان استفاده از راهبردهای یادگیری

حمزه ئی و همکاران ،تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه73 ...
آزمون مربوط به یادگیری ،جهت سنجش میزان یادگیری

بود .همچنین جهت تحلیل دادهها بهصورت استنباطی از آزمون

یادگیرندگان در درس مربوطه مورد استفاده قرار گرفت .این

تحلیل کوواریانس استفاده شد و تمامی تحلیلها از طریق

آزمون از نوع محقق ساخته بود که در سه سطح آسان ،متوسط

نرمافزار  SPSSنسخه  18صورت گرفت.

و دشوار طراحی شد .اعتبار و روایی صوری و محتوایی آزمون
توسط مدرس و متخصصان تکنولوژی آموزشی مورد تائید قرار
گرفت .شیوه اجرای پژوهش به این صورت بود که پیشآزمون
یادگیری و مهارتهای خودتنظیمی در هر دو گروه آزمایش و
گواه اجرا شد .مباحث آموزشی مورد نظر طی  12جلسه بهطور
هم زمان در هر دو گروه ارائه شد .شیوه ارائه مطالب در گروه

یافتهها
یافتههای پژوهش ،بهصورت توصیفی و تحلیلی ارائه گردیده
است .در گزارش حاضر ابتدا بهمنظور بدست آوردن دید کلی
از دادهها ،ابتدا دادههای توصیفی سپس یافتههای حاصل از
آزمون تحلیل کوواریانس به تفکیک فرضیهها ارائه شده است.

آموزش سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه به این

فرضیه اول :یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی

صورت بود که ابتدا فیلم آموزشی مبحث مورد نظر بر اساس

آموزشی گانیه بر مهارتهای خودتنظیمی تأثیر معنیداری

الگوی طراحی آموزشی گانیه توسط پژوهشگر و با همکاری

دارد.

مدرس ،طـراحی و تـدوین شد .هنگـام طـراحی فیلمهای

جدول  .1میانگین و انحراف معیار راهبردهای خودتنظیمی در دو

آموزشی بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه با توجه به

گروه سنتی و سیار در پیشآزمون و پسآزمون

اینکه مبحث آموزشی مورد نظر (یادگیری نرمافزار سوئیش
مکس 1و ساخت پروژههای چندرسانهای با استفاده از آن ) یک
مهارت عملی است و از بین قابلیتهای پنجگانه گانیه ،جزء

آزمون
پیشآزمون

مهارتهای عملی محسوب میشود در گام اول از ایجاد تغییر
در کانالهای حسی یا محرکهای محیطی ،گام دوم از ارائه

پسآزمون

انحراف

گروهها

تعداد

میانگین

سنتی

17

79/00

5/65

سیار

17

77/76

6/20

سنتی

17

71/64

8/16

سیار

17

83/05

6/91

معیار

نمایشی عملکرد ،گام سوم از فراخوانی مهارتهای تشکیل
دهنده عملکرد و ارائه اطالعات پیش نیاز،گام چهارم از ارائه
ابزار و وسایل الزم و سر فصل آموزشی مورد نظر ،گام پنجم از
ارائه فرصت تمرین همراه با بازخورد ،گام ششم از انجام عملکرد
توسط فراگیر ،گام هفتم از ارائه بازخوردهای اطالعاتی ،گام
هشتم از انجام تمام عملکرد توسط فراگیر و در گام نهم از ادامه
تمرین به وسیله فراگیر استفاده شد .سپس از طریق نرمافزار
استوری الین 2از فیلم تهیهشده خروجی موبایل گرفته و از
طریق نرمافزار شیرایت و شبکه اجتماعی تلگرام در اختیار
آزمودنیها قرار داده شد .در آخر هم پسآزمون یادگیری و
مهارتهای خودتنظیمی همزمان در هر دو گروه اجرا شد و
دادههای بهدستآمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در این
پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل

همانطور که جدول  1نشان میدهد ،میانگین و انحراف
معیار پیش آزمون در گروه آموزش سنتی و گروه آموزش سیار
به ترتیب ( 79/00و  )5/65و ( 77/76و  )6/20گزارششده
است .عالوه بر این میانگین و انحراف معیار گروه آموزش سنتی
در پسآزمون به ترتیب ( 71/64و  )8/16گزارششده است که
شاهد کاهش میانگین و افزایش انحراف معیار هستیم .همچنین
در پسآزمون میانگین و انحراف معیار گروه آموزش سیار به
ترتیب ( 83/05و  )6/91گزارش شده است که شاهد افزایش
آنها هستیم.
پس از بررسی دادههای توصیفی با استفاده از آزمون
شاپیرو -ویلک طبیعی بودن دادهها مشخص شد .سپس نتایج

دادهها استفاده شد .آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار

.Swish Max

1

. Story Line

2
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با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
جدول  .2بررسی آزمون تحلیل کوواریانس در متغیرهای راهبردهای خودتنظیمی
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مدل اصالح شده

1115/24

2

557/62

9/48

0/001

جدا شده

1289/98

1

1289/98

21/94

0/0001

همپراش (پیش از آموزش)

8/30

1

8/30

0/14

0/71

اثراصلی (آموزش)

1074/10

1

1074/10

18/27

0/0001

خطای باقیمانده

1822/51

31

58/79

-

-

مجموع

206376/00

34

-

-

-

مجموع تصحیح شده

2937/76

33

-

-

-

با توجه به جدول  2مقدار  Fدر متغیر اثر اصلی

میانگین و انحراف معیار گروه آموزش سنتی در پسآزمون به

(آموزش) برابر با ( )18/27است که در سطح  0/05معنیدار

ترتیب ( 14/91و  )3/28گزارش شده است که شاهد افزایش

است ( .)p≥0/05بنابـراین بـا حـذف اثـر متغـیر همپـراش

آنها هستیم .همچنین در پسآزمون میانگین و انحراف معیار

(پیشآزمون) میتوان گفت اختالف معنیداری بین گروهها

گروه آموزش سیار به ترتیب ( 16/91و  )2/04گزارششده

وجود دارد .در نتیجـه یـادگیری سیـار بر اسـاس الگـوی

است که شاهد افزایش میانگین و کاهش انحراف معیار

طراحی آموزشی گانیه بر راهبردهای خودتنظیمی

هستیم.

دانشجویان تأثیر معنیدار دارد و فرضیه ما مورد تایید است.

جدول  .3میانگین و انحراف معیار یادگیری در دو گروه سنتی و
سیار در پیشآزمون و پسآزمون

فرضیه دوم :یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی
آموزشی گانیه بر یادگیری دانشجویان تأثیر معنیدار دارد.

آزمون

گروهها

تعداد

میانگین

سنتی

17

4/61

2/57

سیار

17

4/73

2/40

سنتی

17

14/91

3/28

سیار

17

16/91

2/04

بر اساس جدول  ،3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون
پیشآزمون

در گروه آموزش سنتی و گروه آموزش سیار به ترتیب (4/61

انحراف

و  )2/57و ( 4/73و  )2/40گزارش شده است .عالوه بر این
پسآزمون

جدول  .4بررسی آزمون تحلیل کوواریانس در متغیر یادگیری
منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

معنیداری

مدل اصالح شده

183/53

2

91/76

31/49

0/0001

جدا شده

1004/76

1

1004/76

344/82

0/0001

همپراش(پیش از آموزش)

149/53

1

149/53

51/31

0/0001

اثر اصلی(آموزش)

30/59

1

30/59

10/50

0/003

خطای باقیمانده

90/32

31

2/91

-

-

مجموع

8882/12

34

-

-

-

مجموع تصحیح شده

273/86

33

-

-

-

معیار

حمزه ئی و همکاران ،تأثیر یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه75 ...
با توجه به جـدول  4مقدار  Fدر متغیر اثـر اصلـی

حاضر بودن ،قابلیت حمل ،ترکیبی بودن ،شخصی بودن،

(آمـوزش) بـرابـر بـا ( )10/50است کـه در سطح 0/05

تعاملی بودن ،مشارکتی بودن ،لحظهای یا آنی بودن مورد

معنیدار است ( .)p≥0/05بنابراین با حذف اثـر متغیر

حمایت نظریهپردازان ساختن گرا قرار گرفته و امکان ساخت

همپراش (پیشآزمون) میتوان گفت اختالف معنیداری

دانش ،مدیریت زمان ،کنترل و نظارت بر یادگیری را در

بین گروهها وجود دارد .در نتیجه یادگیری سیار بر اساس

اختیار فراگیر قرار میدهد .بر این اساس میتوان گفت

الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری دانشجویان تأثیر

یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه منجر

معنیدار دارد و فرضیه ما مورد تایید است.

به افزایش مهارتهای خودتنظیمی دانشجویان شده است.

بحث و نتیجهگیری

در رابطه با افزایش یادگیری دانشجویان نیز میتوان چنین
استدالل کـرد کـه یادگیری سیار بـر اساس الگـوی طراحی

این پژوهش باهدف بررسی تـأثیر یـادگیری سیار بر اساس

آموزشی گانیه بهواسطه بیان صریح و قابل فهم اهداف ،ارائه

الگـوی طـراحی آمـوزشی گـانیه بـر مهارتهای

درس به شکل ساختار یافته و منظم ،فعال بودن شاگرد در

خودتنظیمی و یادگیری دانشجویان انجام شد .نتایج نشان

جریان آموزش ،مرتبط بودن مطالب جدید با مطالب قبلی،

داد که یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه

ارائه بازخوردهای فـوری اطالعـاتی ،در بـرداشتن سه نوع

مـوجب افـزایش مهارتهای خودتنظیمی و یـادگیری

ارزشیابـی اطالعـات ورودی ،آزمـون عملکـرد (ارزشیابی

دانشجویان شد .نتیجه بهدستآمده با نتایج پژوهشهای

تکوینی) و ارزیابی عملکرد (ارزشیابی پایانی) ،بدیع بودن

،)2013( Eftekhari et al ،)2016( Zheng et al

ابزار یادگیری ،ضمن افزایش کیفیت تدریس و ارائه آموزش

Papzan & Sulaimany ،)2012( Sha et al

باعث افزایش یادگیری دانشجویان شده است.

( )2010از نظر تأثیر مثبت روی متغیرهای یادگیری و
مهارتهای خودتنظیمی همسویی دارد .الزم به ذکر است

با توجه نتایج بدست آمده از این پژوهش پیشنهاداتی
به شرح ذیل ارائه میگردد:

که پژوهشهای ناهمسو با نتایج این پژوهش توسط
پژوهشگر یافت نشد.

 .1انجام پژوهشهایی که در آنها تأثیر یادگیری سیار
بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه را بر متغیرهایی

در رابطـه با نتیجـه بدست آمـده میتوان این گونـه

چون :خودکارآمدی ،حل مسئله ،خالقیت ،تفکر انتقادی و

استدالل کـرد کـه یـادگیرندگان خودتنظیم کسانی اند که

گرایش به رشته تحصیلی و یادداری و  ...مورد بررسی قرار

از لحاظ انگیزشی ،فراشناختی و رفتاری بهطور فعال در

دهد.

فرآیند یادگیری خود شرکت میکنند و به نظارت و کنترل

 .2انجام پژوهشهایی که در آنها تأثیر یادگیری سیار

یادگیری خود میپردازند .یکی از رویکردهای یادگیری که

بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه بر خودتنظیمی و

یادگیری سیار را مورد حمایت قرار میدهد ساختن گرایی

یادگیری دانشجویان پسر مورد بررسی قرار دهد.

است .ساختن گرایان ،یادگیری را فرآیندی پویا میدانند که

 .3اجرای یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی

در آن یادگیرندگان بهطور فعال مفاهیم و عقایدشان را بر

آموزشی گانیه در جامعهای از دانشجویان که رشته تحصیلی

مبنای دانش فعلی و قبلی میسازند .در واقع فراگیران وقتی

آنها با فناوری اطالعات و تکنولوژیهای آموزشی ارتباط

که بهطور فعال در یک فرآیند درگیر میشوند ،هم در سطح

چندانی ندارد و بررسی میزان رضایتمندی آنها.

عملیاتی (وقتی که آنها در یک مهارت فیزیکی درگیر می

 .4اجرای پژوهشی که در آن به مقایسه تأثیر یادگیری

شوند) و هم در سطح شناختی (وقتی که آنها در حال

سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی طراحی

پردازش ذهنی اطالعات و یا محرکها هستند) یاد میگیرند.

آموزشی رایگلوث روی خودتنظیمی و یادگیری پرداخته

یادگیری سیار به واسطه داشتن ویژگیهایی چون همه جا

شود.

1396  بهار و تابستان،3  شماره، فناوری برنامه درسی76
استفاده شود و سپس بررسی تأثیر آن روی خودتنظیمی و
.یادگیری

 اجرای پژوهشی که در آن از یادگیری سیار بر اساس.5
الگوی طراحی آموزشی گانیه برای آموزش مفاهیم نظری
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Abstract
Introduction: By evolution of science and technology and appearance of new learning theories, there are new
approaches in science and learning, equally active and new ways of learning. The application of active and new
ways of learning make learners learn self-learning, meaningful learning, and self-controlled learning. The purpose
of this study is investigating the effect of mobile learning based on Gagnie's instructional design on students' selfregulation skills and learning.
Method: A quasi-experimental study with pretest- posttest and control group was applied. The statistical
population in this study includes all the students who were majoring in educational technology in Arak University.
The sample consists of students taking the course of "Introduction to Computer Skills". Convenience sampling
was used in this study. The sample size was 34 students. After checking their experiences and familiarity with
computer-based technology, they were taught the initial baseline skills. Then they were randomly divided into two
groups with 17 participants. The content was designed and developed based Gagne's instructional design model
and was administrated by the SHAREit and Telegram application for twelve sessions to the mobile group students.
Pintrich and DeGroot's self-regulation questionnaire was utilized that contains two subscales of cognitive strategies
(rehearsal, elaboration, organization and critical thinking) and metacognitive strategies (planning, monitoring and
regulation) and teacher made test was used for assessing learning. Covariance analysis was used for inferential
analysis of data.
Results: The results showed that mobile learning based on Gagnie's instructional design increase students' selfregulation skills and learning.

Keywords: Mobile learning, Gagne's instructional design, Self-regulation strategies.

