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يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي بررسي تاثير برگزاري جلسات 

در دوره هاي کارورزي بر ميزان خود تنظيمي دانشجو معلمان  آموزشي گانيه

 دانشگاه فرهنگيان در شهرستان تبريز

 چکيده
يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي تاثير برگزاري جلسات تعيين هدف تحقيق حاضر 

در دوره هاي کارورزي بر ميزان خود تنظيمي دانشجو معلمان دانشگاه  آموزشي گانيه
 -روش پژوهش شبه تجربي از نوع پيش آزمونفرهنگيان در شهرستان تبريز مي باشد. 

گروه  معلمان دانشجو امعه آماري شامل کليهج .پس آزمون همراه با گروه کنترل بود
به تعداد  دانشگاه فرهنگيان شهرستان تبريز آزمايشي تجربي در رشته آموزش ابتدايي

 انتخابدر پژوهش حاضر از روش نمونه گيري در دسترس آماري نفر بود. نمونه  145
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گروه آزمايش دوره هاي آموزشي گانيه را در دوره کارورزي دريافت کردند.  قرار گرفتند.
مقياس خودتنظيمي توسط ميلر و در اين مطالعه، جهت گردآوري داده ها از پرسش نامه 

 يسوال(، راه انداز 9) يابيسوال(، ارز 9) رشيپذ اسيخرده مق 7 يکه دارا( 1999براون )
 9سوال( و سنجش ) 9سوال(، اجرا ) 9) يزير سوال(، برنامه 9) يسوال(، بررس 9)

استفاده شد. به منظور تحليل استنباطي داده ها از آزمون تحليل کوواريانس  ،سوال( بود
استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي 

 شد. معلمان شجوگانيه به طور کلي منجر به افزايش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي دان
 

 الگوي طراحي آموزشي گانيه، خودتنظيمي، دانشجويادگيري سيار، کلمات کليدي: 
 معلمان، کارورزي

 مقدمه
با تحول علم و فن آوري و پيدايش نظريه هاي جديد در يادگيري، رويکردهاي جديدي 
نسبت به علم و روش هاي آموختن علوم مطرح شده است و به موازات آن رويکردهاي 

. (۲01۲شعباني جديدي در تعيين اهداف تربيتي و فرآيند آموزش به وجود آمده است )
امروزه، ديدگاه بشر از تدريس صرف در کالس درس فراتر رفته و به رويکردها و گرايش 
هاي جديد که حاصل بافته هاي علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه شناسي و مديريت 

ه دارد. اين رويکردها سبب مي شوند که معلمان هستند؛ در عرصه تدريس و معلمي توج
با وسعت نظر بيشتري به تدريس و نقش خود بنگرند و با به کار گيري آنها، کيفيت 

(. به همين دليل، ۲011صفوي، يادگيري و رشد همه جانبه فراگيران را بهبود بخشند )
ته است. به کار امروزه شيوه هاي جديد و فعال در يادگيري مورد توجه بسيار قرار گرف

گيري شيوه هاي جديد، سبب مي شود فراگيران به تفکر عميق بپردازند، چگونه ياد 
، 1ولفيش و اسميتتبديل شوند ) "گرفتن را بياموزند و به يادگيرندگاني مادام العمر

( يادگيري سيار که به نوعي مرحله جديدي از يادگيري الکترونيک است، به عنوان 199۲

                                                                 

1- Smith   & Wolfish 
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ديد و منعطف تر از ساير روش هاي آموزشي گذشته مي تواند يک روش آموزش ج
( ۲01۲)اخوان،  محدوديت هاي آموزش سنتي را از طريق فن آوري سيار برطرف نمايد

و مکملي براي آموزش هاي سنتي از جمله آموزش حضوري باشد. يادگيري سيار در 
مکان و چگونگي  مقايسه با کالس هاي سنتي، به يادگيرندگان اجازه ميدهد تا زمان،

(، برخي ويژگي هايي را براي يادگيري سيار ذکر ۲011) 1مطالعه را انتخاب کنند. کاوس
کرده است که عبارت اند از: همه جا حاضر بودن، قابليت حمل، ترکيبي بودن، شخصي 

انعطاف پذيري باالي فن  و لحظه اي با آني بودن بودن، تعاملي بودن، مشارکتي بودن
، شرايط مساعدي را جهت رسيدن به اهداف آموزشي فراهم مي آورد؛ آوري هاي سيار

فراگير را همراهي نموده و عملکردش را در هر نقطه از فرآيند آموزش تسهيل مي کند 
 بيان مي کند که واژه يادگيري سيار به استفاده از دستگاه( ۲005) ٣(. وود۲008 ،۲چريس)

شخصي، تلفن همراه، لپ  تيار ديجيتالهاي فن آوري اطالعات دستي و سيار مانند دس
( يادگيري ۲01۲و همکاران ) 4تاپ، تبلت در آموزش و يادگيري اشاره مي کند. کيناش

سيار را به عنوان يادگيري که در آن از ابزارهاي سيار در محيط هاي آموزشي استفاده مي 
ه عنوان نوعي يادگيري سيار را ب 5شود، تعريف مي کنند. عالوه بر اين، آزدملي و کاوس

از يادگيري که اجازه مي دهد، يادگيرنده ها در هر زمان و مکاني به مواد يادگيري 
 (۲016. )الهيان، دسترسي پيدا کنند تعريف مي کنند

و مطالعه  يتيبه نظام ترب يبا نگاه. ابديارتقا  ينظام آموزش ديجامعه با تيفيک يارتقا يبرا
تجارب «. مؤلفه آن معلم است نيو ممتاز تر نيشاخص تر»توان گفت:  يعناصر آن م

 دار،يبه توسعه پا يابيدست ياست که برا تهآموخ يبه جامعه بشر ستميدوم قرن ب مهين
 يحوزه تخصص کيمعلم به عنوان  تيبه آموزش و پرورش و ترب شتريجوامع توجه ب

                                                                 

1- Cavus 

2 - Chris 

3 - Wood 

4- Kinash 

5- Ozdamli & Cavus 
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خ دادن به توسعه و پاس يتحقق هدف ها ييکه همه معلمان توانا يدارند؛ به گونه ا ازين
صاحب نظران  گر،يد يرا دارا باشند. از سو يامروز يجامعه  يها و ضرورت ها ازين

 ايخود  يحرفه ا فياز وظا ياست که بخش يمعتقدند، معلم توانا و اثر بخش، معلم
 يها کيو احيانا تطبيق تفک ريتفس ر،يرا با تمسک به قدرت تعب يريادگي يهدف ها

 افتهيسامان بدهد و بتواند  يو مطالعات علم يو مهارت يعمل يبرگرفته از آموزش ها
هوشمندانه و آگاهانه با  يمطالعات علم نيو همچن يو مهارت يعلم يآموزش ها يها

 (4: 1٣79 ،يمهر محمد) خاص کالس خود منطبق سازد. طيشرا
ستر است که در ب ييتفاوت ها يدارا يمعلمان در هر کشور تيترب يبرا طيشرا تدارک
 يل، تحقق معم تيآن شکل گرفته و البته به تناسب خاص موقع يخيتار - يفرهنگ

سدود مرا  يآموزش يفرهنگ ها نيکه تبادل تجربه ب ستيموضوع بدان معنا ن ني. اابندي
 يتيريدمو  يفرهنگ ياز مجرا يجهان يتجربه ها هنکته تمرکز دارد ک نيبداند، اما بر ا

 (150: 1٣98 ،گرانيو د يگذرند. )اظهر يم گريد يکشورها
دانشجو  آماده کننده يکه به نوع معلم تيدروس موجود در مراکز ترب نيتر ياز اساس يکي

ه گفته بباشد. از آنجا که  يم ياست، کارورز ندهيدر آ ينقش معلم رشيپذ يمعلمان برا
که  است ازياست که هزاران فوت و فن دارد، ن يحرفه ا ياز صاحب نظران، معلم يبرخ

 يتا توانمند ابنديو مهارت ب دهيد ميتعل ،«يکارورز» قياز طر بوممرز و  نيا ندهيآمعلمان 
ا کنار رآن ها  قيدهند و بتواند عال صيدانش آموزان را تشخ يها يناتوان نيها و همچن

اهر و معلم م کيدانش آموزان بپردازد.  تيو ترب ميهم بچنند و با عنصر محبت به تعل
هد، بلکه عاطفي شاگردش را پرورش د و يذهن يها ييتواند توانا يکار آزموده نه تنها م

سلي مفيد ناختالالت و نارسايي هاي آنها را پيدا کرده و براي تصحيح آنها مي کوشد تا 
 (۲: 1٣95ايزديان و ديگران، )دهد تحويل جامعه 

 د بهآماده سازي و مجهز نمودن دانشجو معلمان به مهارت هاي حرفه اي، قبل از ورو
ايي دانشگاه فرهنگيان و سازمان ه کالس درس، اصلي ترين وظيفه مراکز تربيت معلم

اي است که به انحاي مختلف، معلم تربيت مي کنند يا دورهاي آموزشي حين خدمت بر
گانه معلمان ترتيب ميدهند. کارورزي جزء ارزشمندي از برنامه تربيت معلم است و ي

 (.4٣-4۲: 1٣86رئوف، )شود.  تالش در عرصه تربيت معلم قلمداد مي
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کارورزي، اصطالحي رايج در حوزه آموزش و پرورش تجربي و پلي بين نظر و عمل 
( که دانش و نظريه دانشگاهي را با کاربرد و مهارت در محيط کار ۲01۲ ،1بوکاليا) است

تلفيق مي کند؛ در واقع پلي ميان محيط دانشگاهي و محيط کار است. کارورزي نوعي 
است که امکان کاربرد آموخته هاي نظري را در محيطي واقعي فراهم مي آورد.  فرآيند
ارتباط دانشجويان تجربيات ارزشمندي از محيط کار و موقعيت شغلي آينده خود  در اين

به دست مي آورند و استعدادها و توانايي هاي خود را مورد سنجش قرار مي دهند 
 (9-8: 1٣9٣تلخابي و فقيري، )

موارد  اين است که در اکثر کارورزيدر محيط هاي  دانشجو معلمانامروزه، مشکل عمده 
ا با مطالبي اطالعات را بر اثر تکرار و تمرين حفظ مي کنند، بدون اين که ارتباط آنها ر

از عوامل  نشان داده است که يکيپژوهش هاي مختلف که قبال آموخته اند دريابند. نتايج 
 ، کيفيت تدريس و چگونگيدانش آموزانيري و پيشرفت تحصيلي تأثيرگذار بر يادگ

ي همراه به عبارت ديگر، تعبير از يادگيري خوب، بايد با مالک هاي؛ ارايه آموزش است
وان در باشد که اين مالک ها بدون برنامه و نقشه قبلي به دست نمي آيد. چگونه مي ت

 ي نداشت؟ انتخاب طرح هايمسير يادگيري حرکت کرد. ولي براي رسيدن به آن طرح
 مناسب و سازنده موجب رشد يادگيري شده و مطلوبيت آن را نيز به همراه دارد.

بيان صريح و قابل فهم اهداف، ارايه درس به شکل ساختار يافته و منظم، فعال بودن 
شاگرد در جريان آموزش و مرتبط بودن مطالب جديد با مطالب قبلي ضمن افزايش 

رايه آموزش، باعث افزايش يادگيري فراگيران مي شود و وجود الگويي کيفيت تدريس و ا
آموزشي که تمام اين عناصر را داشته باشد، مي تواند وضعيت موجود را به حد مطلوب 

در دوره هاي پس بايد دقت کرد که هر نوع آموزش  (۲01۲)مهرورز و همکاران،  برساند
رزش نيست. آموزش بايد به خوبي قادر به ايجاد يک تجربه آموزشي با ا کارورزي

طراحي شود و زمينه را براي واقعيت بخشيدن به اهداف آموزشي فراهم کند. الگوي 
طراحي آموزشي گانيه يکي از الگوهاي برگرفته از رويکرد شناختي است. شناخت گرايي 

                                                                 

1 - Bukaliya 
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عمدتا با فرآيندهاي شناختي که در يادگيري درگير مي شوند، مثل استقراء، قياس، کشف 
، 1)گوآي و همکارانقوانين، شناسايي الگوها و مواردي از اين دست سر و کار دارد 

۲010.) 
در طراحي آموزشي مطابق الگوي گانيه ابتدا انواع محتواي آموزشي اعم از مهارت هاي 
ذهني، اطالعات کالمي، راهبردهاي شناختي، مهارت هاي حرکتي و نگرش ها تعيين 

طابق شرايط دروني و بيروني مشخص مي شود. گانيه از آنها م شده و ترتيب و توالي
 (۲01۲، ۲فردانشوقايع نه گانه آموزش براي رسيدن به اهداف آموزشي استفاده مي کند )

چگونه مي توان مدل طراحي  در تحقيقي تحت عنوان (۲011) ٣خادجويي و همکاران
، اظهار داشتند که حرکتي به کار برده -آموزشي گانيه را در آموزش مهارت هاي رواني 

نظريه گانيه اطالعات با ارزش زيادي براي معلمان فراهم مي آورد. به کار گيري مدل به 
مرحله اي گانيه، روشي بسيار مناسب براي اطمينان از برنامه يادگيري مؤثر و نظام مند 
است، چرا که ساختاري براي برنامه هاي درسي و نگرشي جامع نسبت به آموزش در 

 قرار مي دهد.اختيار 

پژوهشگران دريافته اند که فراگيران داراي پيشرفت باال، اغلب يادگيرندگان خود تنظيم 
هستند. اگر چه خود تنظيمي با کلمات خود کنترلي، خويشتن داري و خودفرماني مترادف 
است، اما تعاريف متعددي از آن وجود دارد که از چشم اندازهاي نظري گوناگون در 

تنظيمي ناشي مي شود. يادگيري خود تنظيمي عبارت از توانايي مشارکت يادگيري خود 
فعال از نظر فراشناختي، انگيزشي و رفتاري در فرآيند يادگيري است. يادگيرندگان خود 
تنظيم در دانش فراشناختي مهارت داشته و مي دانند چگونه فرآيندهاي ذهني خود را در 

چنين، آنها در مراحل مختلف يادگيري جهت پيشرفت و اهداف فردي سوق دهند. هم
اقدام به برنامه ريزي، خودنظارتي، خود کنترلي و خودسنجي مي کنند. از نظر انگيزشي 
اين نوع از يادگيري به داشتن باورها و نگرش هاي انطباقي مناسب در حوزه تحصيلي 

زمينه  به ويژه عالقه مندي در انجام تکاليف تحصيلي و تالش و پشتکار الزم در اين
                                                                 

1 - Guey et al 

2- Fardanesh 

3 - Khadjooi et.al 
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کمک فراواني نموده و سبب مي شود فرد خود را اليق، خود کار آمد و مستقل تصور 
نمايد. هم چنين، از نظر رفتاري، اين يادگيرندگان قادرند محيط هايي را براي يادگيري 

 (۲011)توکلي زاده،  بهينه انتخاب، پي ريزي و خلق نمايند
ا تدانش آموزان به کار مي برند  يادگيري خود تنظيمي، شامل راهبردهايي است که

ه کشناخت هايشان را تنظيم کنند. راهبردهاي يادگيري، فنون با روش هايي هستند 
، طبقه بندي يادگيرندگان براي اکتساب اطالعات از آنها استفاده مي کنند. نظريه پردازان

لي در کراهبردهاي يادگيري خود تنظيمي ارايه کرده اند؛ اما به طور  هاي مختلفي از
دي شده بيشتر اين طبقه بندي ها راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي به سه دسته طبقه بن

راهبردهاي  عبارتند از: راهبردهاي فراشناختي، اند که به اعتقاد پينتريج اين راهبردها
تنظيمي يک فرايند اجتماعي خود -در رويکرد شناختي شناختي و باورهاي انگيزشي. 

ازي که داراي مولفه هاي شناختي، انگيزشي و رفتاري است )حج سازه و چندوجهي است
 (.1٣87و نقش، 

تغيير  اصالح خودتنظيمي اغلب براي اشاره به تالش هايي بکار مي رود که افراد براي
مي دهند  افکار، احساس، اميال و رفتارهايشان در راستاي نيل به اهداف بلندمدت انجام

يا  خودتنظيمي تحت تأثير عوامل مختلفي )دروني (. بدون ترديد۲006)ريدر و ويت، 
 (.1٣91بيروني( قرار دارد )قائدي فر و عبدخدايي، 

 ند،ک مي هموار را پيشرفت در تدريس به رسيدن مسير که دروني عوامل مهمترين از يکي

 اررفت آورند، مي وجود به خودشان که هايي طريق محرک از فراگيران است؛ خودتنظيمي

 بوالقاسمي،نمايند )طالب زاده نوبريان، ا مي تسهيل را يادگيري و کنند مي تنظيم را خود

 بستگي اراده و به مهارت خودتنظيمي يادگيري (. رشد1٣90موسوي،  و نژاد عشوري

الو و تورس، ؛ به نقل از مونت1990؛ مک کومبز و مارزانو، 1997دارد )بالمنفلد و مارکس، 
۲004.) 

 احتمال که طوري به به بازخورد پاسخگويي و عملکرد بر نظارت توانايي به خودتنظيمي

 گفته باشد، داشته بخشي رضايت نتايج و برسد شکل ممکن بهترين به مطلوب عملکرد

 کند مي را قادر افراد که دارد اشاره هايي راهبرد آموزش به خودتنظيمي شود. سازة مي
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(. 1٣87دهند )محمد اميني،  يادگيري رشد فرايند در را خود هاي هدف گيري جهت
تعيين  در تواند مي رو اين از است و شده تعبير سازگارانه شاخص کارکرد به خودتنظيمي

؛ 1976باشد )بندورا،  کننده عملکرد تعيين و گرايي کمال گوناگون هاي جنبه بين روابط
شناسان ، روان1960(. از دهه ي 199٣؛ به نقل از آلدن و بيلينگ، 1980کانفر و هاگرمن، 

 خودتنظيمي فردي که فرايندهاي درون درک براي هايي تالش شخصيت و اجتماعي

 پژوهش (. براساس۲010فينکل،  و اند )فيتزسيمونز انجام داده دهد، مي ارتقا را مطلوب

(، 1991و هيکسون،  بارنت دروني )سينک، کنترل منبع با خودتنظيمي شده هاي انجام
 باميستر ؛ وهس،۲007موراون،  و )تايس، باميستر، شميولياجرايي  عملکرد هاي قابليت

ديگر )پينکاس،  افراد با خود عملکرد مقايسۀ مثل اجتماعي عوامل ( و۲005سياروکو،  و
 (.1٣9۲، کارشکي و عطاردي)( رابطه دارد ۲008الک وود، شيماک و فورنير، 

در خود  ز تلفن همراه( در پژوهشي به بررسي تأثير استفاده ا۲01٣افتخاري و همکاران )
همه  تنظيمي و پيشرفت دانشجويان در حفظ قرآن پرداختند. جامعه آماري پژوهش شامل
ال سدانشجويان عالقه مند به حفظ قرآن در مقطع کارشناسي در دانشگاه اصفهان در 

ه طور تصادفي انتخاب شدند. نتايج نفر ب ٣0بود که از بين آنها  91-1٣90تحصيلي 
ه چهره بد که استفاده از تلفن همراه به اين داليل بر کالس هاي چهره پژوهش نشان دا

همزمان،  چندرسانه اي مانند استفاده از صدا و تصوير به طور ترجيح داده شد: امکانات
فاده، قابليت هاي گرافيکي و داشتن ويژگي هايي از قبيل قابل حمل بودن، سهولت است

ه عبارت فردي و سبک يادگيري يادگيرندگان، ب انعطاف پذيري و مرتبط بودن با نيازهاي
موزان در ديگر، استفاده از تلفن همراه تأثير مثبتي روي خود تنظيمي و پيشرفت دانش آ

 حفظ قرآن داشته است.
 در پژوهشي به بررسي تأثير روش آموزش از طريق تلفن (۲01٣) نادري و همکاران

يج نشان ان پيراپزشکي پرداختند. نتاهمراه بر خودنظم دهي فراشناختي و نگرش دانشجوي
گرش نداد که آموزش از طريق تلفن همراه تأثير مثبتي بر خودنظم دهي فراشناختي و 

 دانشجويان دارد.
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( در پژوهشي به اندازه گيري يادگيري خود تنظيمي يادگيرندگان ۲01۲و همکاران ) 1شا
س علوم تجربي در در محيط يادگيري سيار پرداختند. اين پژوهش در يک کالس در

سنگاپور انجام شد. نتايج نشان داد که خودتنظيمي در محيط يادگيري سيار مي تواند سه 
جنبه خودارزيابي از فرآيندهاي روان شناختي، يادگيري و پيشرفت تحصيلي را تحت 
تأثير قرار دهد. در واقع اين نوع يادگيري نه تنها رفتارهاي شناختي و فراشناختي 

فراگيران با خود تنظيمي خود، توانستند به پيشرفت  را باال برد، بلکهيادگيرندگان 
 تحصيلي بيشتري دست يابند.

( در پژوهشي تأثير رويکرد يادگيري خود تنظيمي سيار را روي ۲016) ۲ژنگ و همکاران
دستاوردهاي يادگيري و مهارت هاي يادگيري خود تنظيمي دانشجويان مورد بررسي 

دانشجوي دوره کارشناسي انجام شد. نتايج حاکي از  60قرار دادند. اين مطالعه از طريق 
ر روي دستاوردهاي يادگيري و مهارت يادگيري خود تنظيم سيا تأثير معني دار رويکرد

 هاي يادگيري خود تنظيمي دانش آموزان بود.
، «ستجربه و تعامل با دانش آموزان و محيط کالس در»نشان داد  ۲017بورگ در سال 

وهش نقش مهمي در توسعه دانش پايه براي تدريس معلمان دارد. در برخي ديگر از پژ
سي ، به بررسي جنبه هاي مختلف برنامه در۲014 و يوناياشو، ۲016ها جين در سال 

نامه تربيت معلم از منظر شيوه هاي آموزش، شيوه اجرا، صالحيت اجرا، ارزشيابي بر
 درسي و نشانگر هاي کيفيت در نظام تربيت معلم پرداختند.

کارورزي با مشارکت و تعامل فعال بين  کهنشان داده است  1٣97موسي پور در سال 
ا، همکاري اساتيد و معلمان راهنماي مجرب، فعاليت دانشجومعلمان مدارس و دانشگاه ه

در مدرسه و کالس درس، افزايش زمان حضور در کالس درس، گذراندن پيش نياز و 
واحد هاي درسي مورد نياز قبل از دوره کارورزي به تدريج دانش موضوعي، دانش عمل 

                                                                 

1 - Sha 

2 - Zheng et al 
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بهره گيري از دانشگاه و  تربيتي و دانش عمل تربيتي موضوعي دانشجو معلمان را با
 مدرسه افزايش مي دهد.

جراي ا، به شناسايي عوامل تاثير گذار بر 1٣96رستگاري؛ موسي پور و ناطقي در سال 
اجراي  آموزش باليني در آموزش دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان و ارائه الگويي جهت

سازي و تواند به به موثر اين نوع آموزش اقدام کرده و نشان داد کارورزي باليني مي
 اعتالي برنامه جديد کارورزي دانشگاه فرهنگيان، کمک کند.

رنامه ، تحليلي با هدف بررسي شيوه هاي کنوني کارورزي در ب1٣80لياقت دار در سال 
ن تربيت معلم کشور انجام داده است. در اين پژوهش گروهي از متخصصان و استادا

قرار  لم کشور و دانشجو معلمان مورد مصاحبهتربيت معلم، مسئوالن برنامه تربيت مع
قرار داده  گرفتند. اکثر مصاحبه شوندگان رويه کنوني کارورزي در ايران را مورد انتقاد

امل دلسردي اند و نه تنها آن را اثر بخش و سازنده ندانسته اند؛ بلکه آن را يکي از عو
مکاري کارورزي به عدم ه داوطلبان معلمي به شمار آورده اند و از مهم ترين مشکالت

 معلمان ناظر و مدارس مجري طرح کارورزي اشاره نموده اند.
علم ، در مطالعه تطبيقي برنامه درسي تربيت م1٣87مواليي نژاد و ذکاوتي در سال 

ه به منظور کشورهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي، ايران به اين نتايج دست يافتند ک
ئوري تربيت معلم، راهبردهاي تلفيق تئوري و عمل، توازن دستيابي کيفيت بخش نظام ت

راري و عمل در برنامه درسي، تدوين استانداردها با صالحيت هاي حرفه معلمي و برق
مله جارتباط قوي ميان نظام تربيت معلم پيش از خدمت با دانشگاه ها و مدارس، از 

 اشد.اساسي ترين اصالحات در دانشگاه هاي تربيت معلم کشور مي ب
ي پيشرفت يادگيري برا -استفاده از راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي در فرآيند ياددهي

هميت ادر يادگيري، ايجاد يادگيري معنادار و کنترل و مديريت يادگيري بسيار حايز 
تنظيمي است. از طرفي، تحقق يادگيري معني دار و استفاده از راهبردهاي يادگيري خود

ناسب مآموزشي با استفاده از الگوي طراحي آموزشي و به روشي در گرو ارايه محتواي 
استفاده  است. در نتيجه انجام پژوهشي که بتواند اثربخشي يادگيري سيار طراحي شده با

روري از الگوي طراحي آموزشي گانيه را بر راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بسنجد ض
 به نظر مي رسد.
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نيه گيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گاهدف پژوهش حاضر، بررسي تأثير ياد
طالعه اين م هبر راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي دانشجويان است. بر اين اساس، فرضي

يادگيري  عبارتند از: يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه بر راهبردهاي
 معلمان دانشگاه فرهنگيان تاثير دارد. دانشجو خود تنظيمي

 تحقيق روش
 کنترل گروه با آزمون پس –تحقيق حاضر به صورت نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون 

متغير مستقل در اين تحقيق اجراي درس کارورزي بوده و متغير وابسته . گرفت انجام
 باشد.تحقيق نمرات خودتنظيي دانشجو معلمان در پس آزمون مي

 پس و يافت حضور کالس در مجري آزمون پيش مرحله در پرسشنامه توزيع موقع در
 پس حلهمر در. شد داده توضيح مجزا سوال هر پرسشها، به واقعي پاسخ لزوم و تبيين از

 نآزمو پيش منوال به ها پرسشنامه به پاسخ آموزشي جلسات برگزاري از بعد آزمون
 .گرفت صورت

 
 پژوهش طرح خالصه 1-3 جدول

 پيش گروه هاگروه
 آزمون

 متغير
 مستقل

 پس
 آزمون

 تدرياف دمع ،کنترل گروه
 آموزش

1E 1T 1X 2T 

 ذراندنگ ،آزمايش گروه
 وزشيآم هاي دوره

1C 1T - 2T 
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 گروه آزمايشي تجربي در رشته آموزش ابتدايي معلمان امعه آماري شامل کليه دانشجوج
)بر اساس اطالعات بدست آمده  نفر بود 145به تعداد  دانشگاه فرهنگيان شهرستان تبريز

در پژوهش حاضر آماري . نمونه اداره کل آموزش و پروش استان آذربايجان شرقي( از
نفر بود.  ٣0شد. حجم نمونه مورد مطالعه  انتخاباز روش نمونه گيري در دسترس 
گروه آزمايش دوره هاي آموزشي نفره قرار گرفتند.  15سپس به طور تصادفي در دو گروه 

 لريم يميپرسشنامه خودتنظگيري ابزار اندازه دند.گانيه را در دوره کارورزي دريافت کر
( قصد SRQو براون ) لريم يميپرسشنامه خودتنظ( مي باشد. 1999) (SRQو براون )

 کرتيبه صورت ل سوال 6٣ يپرسشنامه دارا نيا را دارد. يميخود تنظ يمولفه ها يابيارز
 ي،زير برنامهي، بررس ي،انداز راهي، ابيارز، رشيپذ يمولفه  7بوده است و  يپنج درجه ا

 .سنجد يم سنجش، اجرا
ظيمي شيوه اجراي پژوهش به اين صورت بود که پيش آزمون راهبردهاي يادگيري خود تن

زش در هر دو گروه آزمايش و گواه اجرا شد. مباحث آموزشي مورد نظر که شامل آمو
. ايه شدجلسه به طور همزمان در هر دو گروه ار 1۲نرم افزار سوييش مکس بود طي 

بحث شيوه ارايه مطالب در گروه آزمايش به اين صورت بود که ابتدا فيلم آموزشي م
س، مورد نظر بر اساس الگوي طراحي آموزشي گائيه توسط پژوهشگر و با همکاري مدر

خروجي  از فيلم تهيه شده "طراحي و تدوين شد. سپس، از طريق نرم افزار استوري الين
آزمودنيها  و شبکه اجتماعي تلگرام در اختيار "رم افزار شريتموبايل گرفته و از طريق ن

ر هر دقرار داده شد. در آخر هم پس آزمون راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي هم زمان 
ر اين دو گروه اجرا شد و داده هاي به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. د

مار آيل داده ها استفاده شد. پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي جهت تجزيه و تحل
رت توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار است. همچنين، جهت تحليل داده ها به صو

رم افزار استنباطي از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. تمامي تحليل ها از طريق ن
SPSS18 .انجام شد 
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 يافته هاي تحقيق 
 ت.آورده شده اس ۲آزمودني ها در جدول نتايج حاصل از يافته هاي جمعيت شناختي 

 
 شناختي جمعيت ايه يافته 2 جدول

 کنترلگروه  گروه آزمايش متغير

 فراواني مقياس                
درصد 
 فراواني

 فراواني
درصد 
 فراواني

تعداد 
خواهر و 

 برادر

0-1 ٣ ۲0 4 ٣6 

1-۲ 9 60 8 54 

 ۲0 ٣ ۲0 ٣ ۲بيشتر از 

شاغل 
بودن 

 والدين

دووالد هر 
 شاغل

4 66/۲6 ٣ ۲0 

 66/66 10 60 9 يک والد شاغل

 ٣٣/1٣ ۲ 66/6 1 هر والد بيکار

 
 درصد در 54در گروه آزمايش و  دانشجو معلماندرصد از  60، ۲با توجه به جدول 

هر دو گروه  در دانشجو معلمان ند. بيشتراهبود خواهر يا برادر ۲تا  1داراي  کنترل گروه
 .والد شاغل بودند يک داراي حداقل
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استفاده  1اسميرنف-براي بررسي نرمال بودن داده هاي پژوهش از آزمون کالموگروف
-شد. نتايج بدست آمده حامي از نرمال بودن داده ها داشت. نتايج آزمون کالموگروف

 است. آورده شده ٣اسميرنف در جدول 
 

 ها داده دنبو نرمال بررسي جهت اسميرنف-کالموگراف آزمون نتايج :3 جدول

 آماره
سطح معني 

 داري

درجه 
 آزادي

 مقياس گروه مرحله

 پيش آزمون 15 ۲00/0 141/0

 کنترل

 خودتنظيمي

 پس آزمون 15 ۲00/0 1۲4/0

 پيش آزمون 15 055/0 ۲٣5/0

 آزمايش

 پس آزمون 15 1۲8/0 195/0

 
ر گرفت، برقراري کوواريانس مورد تأييد قرا با توجه به اينکه مفروضه هاي الزم براي

 اجرا شد. تحقيقاين آزمون براي فرضيه 

 پژوهش به صورت زير بود: فرضيه
د يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه بر راهبردهاي يادگيري خو»

تحليل  نتايج حاصل از بررسي «ان دانشگاه فرهنگيان تاثير دارد.معلم دانشجو تنظيمي
 آورده شده است. 4کوواريانس براي فرضيه تحقيق در جدول 

 
 
 
 
 

                                                                 

1- Kolmogorov-Smirnov 
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 آزمون پيش اثر کنترل با گروه دو آزمون پس کوواريانس تحليل آزمون نتايج :4 جدول

 آزمون پس – خودتنظيميمتغير وابسته: 

 منبع
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

آماره 
 فيشر

سطح 
معني 
 داري

ضريب 
 ايتا تأثير

الگوي 
 تصحيح شده

480/1432
45 

2 
740/7162

2 

740/8
61 

000/0 985/0 

 783/3074 1 783/3074 مقدار ثابت
972/3
6 

000/0 578/0 

 001/0 006/0 014/0 180/1 1 180/1 پيش آزمون

 گروه
421/1224

31 
1 

421/1224
31 

130/1
472 

000/0 982/0 

 - - - 166/83 27 487/2245 خطا

 مجموع
000/1897

091 
30 - - - - 

مجموع 
 تصحيح شده

667/230 29 - - - - 

 
آموزشي  الگوي طراحينتايج معني داري براي متغير کواريت نشان دهنده تاثير معني دار 

ود. معلمان دانشگاه فرهنگيان ب دانشجو گانيه بر راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي
روه گپژوهش، بين دو هاي همچنين با توجه به سطح معني داري بدست آمده براي گروه

 هايداري از جهت راهبردهاي )پس از گذارندن دورهکنترل و آزمايش تفاوت معني
فت گبا در نظر گرفتن ضريب ايتا مي توان  آموزشي براي گروه آزمايش( وجود دارد.

س درصد واريان 50/98، پس از تعديل اثر پيش آزمون، الگوي طراحي آموزشي گانيه
 يين مي کند.نمره پس آزمون را تب
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 بحث و نتيجه گيري کلي

انيه اين پژوهش با هدف بررسي تأثير يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گ
ن داد انجام شد. نتايج پژوهش نشا معلمانبر راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي دانشجو

ش يادگيري سيار بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه به طور کلي منجر به افزاي
، با نتيجه به دست آمده. راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و خرده مقياس هاي آن شد

ادگيري يکه حاکي از تأثير معني دار رويکرد ( ۲016نتايج پژوهش هاي ژنگ و همکاران )
مي خود تنظيمي سيار بر روي دستاوردهاي يادگيري و مهارت هاي يادگيري خود تنظي

مکاران هچنين، اين يافته با يافته هاي افتخاري و  دانش آموزان بود، هم سو است. هم
انه اي که نشان دادند استفاده از تلفن همراه به داليلي چون امکانات چندرس( ۲01٣)

ويژگي  مانند استفاده از صدا و تصوير به طور همزمان، قابليت هاي گرافيکي و داشتن
ا نيازهاي ي و مرتبط بودن بهايي از قبيل قابل حمل بودن، سهولت استفاده، انعطاف پذير

نيز  فردي و سبک يادگيري يادگيرندگان بر کالس هاي چهره به چهره ترجيح داده شد،
شان دادند ( که ن۲01٣همخواني دارد. عالوه بر اين، با نتايج پژوهش نادري و همکاران )

ان نشجويآموزش از طريق تلفن همراه تأثير مثبتي بر خودنظم دهي فراشناختي و نگرش دا
ست د( نيز يافته هايي در همين راستا، به ۲01۲دارد، هم سو است. شا و همکاران )

ه آوردند و نشان دادند که خود تنظيمي در محيط يادگيري سيار مي تواند سه جنب
ثير خودارزيابي از فرآيندهاي روان شناختي، يادگيري و پيشرفت تحصيلي را تحت تأ

ش هاي ناهمسو با نتايج اين پژوهش توسط قرار دهد. الزم به ذکر است که پژوه
 پژوهشگر يافت نشد.

( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند 1٣95ايزديان و محمدي ونديشي و ميرحيدري )
که کارورزي در برنامه درسي دوره کارشناسي دانشگاه فرهنگيان به مثابه ي يک گفتمان 

ا براي ادغام آکادميک نظريه و پا به عرصه گذاشته است و مفاهيم، موضوعات و مباني ر
کاربرد با توجه به ديدگاه هاي تربيتي پايه ريزي کرده و با استفاده از نظريه و نظارت به 
دنبال مستندسازي علمي آن است. اين گفتمان شرايط فرهنگي، اجتماعي، تاريخي، 

صل شناختي يک تفکر خاص درباره توسعه حرفه اي را شامل مي گردد که به گونه اي مف
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و جزء به جزء به موضوع کارورزي مي پردازد و بافت موقعيتي اين پديده و برداشت 
هاي مختلف از آن را در يک زمان و تطور آن را در طي زمان قابل بررسي مي سازد. 
مباني نظري کارورزي يادگيري تجربي و مشاهده اي است که بر ديدگان آموزش و 

يف و روايت از عناصر اصلي آن است و پرورش تجربي استوار است. مشاهده، توص
آموزش نويسندگي به روايت نويسي و گزارش نويسي از لوازم اصلي آن است که به 
مشاهده گر کمک مي کند تا بتواند از يک مشاهده تاملي به يک نگارش تاملي دست پيدا 
کند. از اين رو تبيين انواع سبک ها و شيوه هاي مشاهده، توصيف، روايت نويسي و 

 گزارش نويسي از گام هاي عملي تدوين برنامه کارورزي است.

نظور ( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که به م1٣95محمديان و درزي و صالحي )
رش را دستيابي به معلماني کارآمد و ماهر که بتوانند نيازها و اهداف آموزش و پرو

ه به نوعي نشجو معلمان امروز کبرآورده سازند، برنامه هايي با عنوان کارورزي براي دا
زي معلمان آينده مي باشند، طراحي شده است. اهميت و ضرورت اجراي برنامه کارور
ياري براي کسب صالحيت هاي حرفه اي معلمان تا آن اندازه مهم است که به عقيده بس

ه ان دانشگااز افراد، بدون گذراندن واحد هاي مربوط به کارورزي، نبايد به دانش آموختگ
ارورزي کفرهنگيان، اجازه تدريس در مدارس داده شود. به سبب اهميت اثر بخشي برنامه 

ز در موفقيت کار معلمي است که در برنامه هاي تربيت معلم کشور هاي جهان پس ا
ارس به آموزش هاي نظري، دانشجو معلمان زير نظر استادان راهنما و با تجربه، در مد

ين محيط واقعي مدرسه، مهارت هاي حرفه اي را تمر تمرين معلمي مي پردازند و در
ي کرده و بسط مي دهند. در کشور نيز، نظام آموزش و پرورش همانند ساير کشورها

ه بوده جهان، بر اهميت و ضرورت کارورزي براي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگيان آگا
ن پژوهش براساس اي و در راه رسيدن به اين امر برنامه هايي طراحي و اجرا شده است که

موجود از نظر قوت و فرصت تا حدودي مناسب مي باشد البته هموز نقطه  وضعيت
اي هضعف و تهديدهايي وجود دارد که با باال بردن کيفيت سيستم کارورزي و آموزش 
مر را االزم براي مسئوالن اجرايي اين طرح در دانشگاه و مدارس مي توان کاستي هاي 

 .عيت مطلوب رسيدجبران نمود و به وض
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اليت ( در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که فع1٣95جمشيدي توانا و امام جمعه )
ها و فرصت هاي يادگيري رسمي که در برنامه درسي کارورزي طراحي و تدوين مي 

ه بشود به دانشجو معلمان کمک مي کند که در مدرسه، مسائل آموزشي را ببينند و 
ه يک مسائل از زواياي متفاوت و مکرر بپردازند تا آن حد کبررسي، تجزيه و تحليل 

ز ميان اتا دانشجو معلمان  موضوع بارها مورد پژوهش به شکل فردي با جمعي قرار گيرد
اد استاد راهنما راه حل هاي متنوع، بهترين راه را برگزينند يا با ادغام و تعديل چند پيشنه

ي عمل دها و فعاليت ها فرصت هايي را براو دانشجو معلمان با مجموعه اي از پيشنها
ياي دانشجو معلمان فراهم کنند تا مسائل مختلف آموزشي را از ابعاد مختلف و زوا

عاليت هاي فگوناگون ببينند و براي انجام فعاليت ها به تدوين نحوه اجرا و ارزيابي از 
در صورت  بيابند وخود بپردازند و با بازانديشي، علت موفقيت و يا عدم موفقيت خود را 

ا و استاد نياز مجددا در مراحل، بازنگري نمايند. هدايت، حمايت و ارزيابي معلم راهنم
زي، کارورز در مکان هاي واقعي تدريس و با حضور واقعي، نه تصنعي در مکان کارور

ي تجارب ارزشمندي را در اختيار دانشجو معلمان قرار مي دهد که بدون بستر ساز
ه اي س و چتر حمايتي اعضاي مدارس و دانشگاه تحقق نمي يابد و زمينمناسب در مدار

را براي رشد دانش موضوعي، دانش عمل تربيتي، دانش عمومي و به خصوص دانش 
 تربيتي موضوعي فراهم نمي کند.

 
در رابطه با نتيجه به دست آمده مي توان اين گونه استدالل کرد که يادگيرندگان خود  

تنظيم کساني هستند که از لحاظ انگيزشي، فراشناختي و رفتاري به طور فعال در فرآيند 
يادگيري خود شرکت مي کنند و به نظارت و کنترل يادگيري خود مي پردازند. يکي از 

دگيري سيار را مورد حمايت قرار مي دهد، ساختن گرايي رويکردهاي يادگيري که يا
است. ساختن گرايان يادگيري را فرآيندي پويا مي دانند که در آن يادگيرندگان به طور 
فعال مفاهيم و عقايدشان را بر مبناي دانش فعلي و قبلي مي سازند. در واقع فراگيران 

هم در سطح عملياتي )وقتي که وقتي که به طور فعال در يک فرآيند درگير مي شوند، 
وقتي که آنها در  آنها در يک مهارت فيزيکي درگير مي شوند و هم در سطح شناختي

حال پردازش ذهني اطالعات و يا محرک ها هستند( ياد مي گيرند. يادگيري سيار به 
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واسطه داشتن ويژگي هايي چون همه جا حاضر بودن، قابليت حمل، ترکيبي بودن، 
عاملي بودن، مشارکتي بودن، لحظه اي با آني بودن مورد حمايت نظريه شخصي بودن، ت

پردازان ساختن گرا قرار گرفته و امکان ساخت دانش، مديريت زمان، کنترل و نظارت 
بر يادگيري را در اختيار فراگير فرار مي دهد. بر اين اساس، مي توان گفت يادگيري سيار 

ر به افزايش مهارت هاي خود تنظيمي بر اساس الگوي طراحي آموزشي گانيه منج
 شده است. معلمان دانشجو

 پيشنهادات 
ساس يادگيري سيار بر امي شود  با توجه نتايج به دست آمده از اين پژوهش پيشنها

ر کنترل و نظارت ب الگوي طراحي آموزشي گانيه امکان ساخت دانش، مديريت زمان،
مراکز  بر اين اساس، پيشنهاد مي شودقرار مي دهد.  کارورزانيادگيري را در اختيار 

 رند.خود تنظيم از اين شيوه آموزشي بهره گي دانشجومعلمانآموزش عالي جهت تربيت 

 منابع

 زا کارورزي» (،1٣95) شرف،ا ميرحيدري، و هرهز ونديشي، حمديم فاطمه؛ ايزديان،
 ص تکنولوژي، و علوم در ژوهشپ المللي بين نفرانسک سومين ،«امروز ات ديروز

 01 تا 8 و 5 تا ۲

 اهلل تنعم پور، موسي و مريم نواده، صفر محمد؛ السعيد عبد شفيعي، محبوبه؛ اظهري، 
 ديدج رنامهب زا رهنگيانف شگاهدان معلمان دانشجو زيسته تجربه» (.1٣98)

 بهار عالي، موزشآ درسي برنامه طالعاتم فصلنامه ،«يرانا علمم ربيتت کارورزي
 .169 - 149 ص ،91 شماره ،10 دوره تابستان، و

 .4 ص نامه، پژوهش ربيتي،ت وعمل پژوهش يانم روابط (،1٣79) محمود، حمدي،م مهر

 ص دوم، اپچ فاطمي، اراتانتش هران:ت ورزي؛کار و معلم تربيت ،(1٣75) على، رئوف،
 .56 تا 50
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 ص ارسباران، انتشارات تهران: رورش؛پ و آموزش صولا مباني (،861٣) لي،ع رئوف،
4۲- 45 

 چاپ روان، شرن تهران: دوم(؛ )ويرايش ارورزيک و علمم تربيت (،1٣86) لي،ع رؤوف،
 8 – 1 ص سوم،

 انشگاهد آموزشنامه «کارورزي فتمانگ تحليل» (.1٣9٣) محمد، ي،فقير محمود، ي،تلخاي 
 ۔ سالم .1٣ -8 ص فرهنگيان، دانشگاه 5 شماره ول،ا سال مستانز فرهنگيان،

 :انتهر انساني؛ علوم در تحقيق روش بر اي مقدمه (.٣8۲1) ر م، نيا، حافظ
 81۲ ص هشتم، چاپ سمت، انتشارات
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The effect of internships on students-teacher self-regulation 

rogayyeh Rafieyan1 

 

 

Abstract: 

 

this study investigated The effect of holding mobile learning sessions based 
on Gagne educational design model in internships on the level of self-
regulation of students and teachers of Farhangian University in Tabriz. The 
quasi-experimental research method was pretest-posttest with a control 
group. The statistical population included all student-teachers of the 
experimental group in the field of primary education of Farhangian 
University of Tabriz, 145. The statistical sample in the present study was 
selected from the available sampling method. The sample size was 30 people 
student tea. They were randomly divided into two groups of 15. The 
experimental group received Gagne! training courses in the internship course. 
In this study, the self-regulatory scale questionnaire by Miller and Brown 
(1999) which has 7 subscales including acceptance (9 questions), evaluation 
(9 questions), commissioning (9 questions), review (9 questions), Planning (9 
questions), execution (9 questions) and assessment (9 questions) were used 
in order to collect data. Covariance analysis was used for inferential analysis 
of data. The results showed that mobile learning based on Ganyeh educational 
design pattern in general led to an increase in self-regulated learning 
strategies of teacher students. 

Keywords: Mobile learning, Gagne' Educational Design Pattern, Self-
Regulation, Student-teachers, Internship 
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