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صفحههای 39-39


مقایسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دیک و کری
و الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانشآموزان


محبوبه مهرورز

***

**

سمانه عبدلی

مهسا مرادی

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی
دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش آموزان ساا او
دبیرستان در درس علوم باوده اسا ت تحقیاا حاضار از ناو شابه آزمایرای و طار
پیش آزمون -پس آزمون با  2گروه اس ت جامعهی مورد مطالعهی ایا پاژوهش را کلیاهی
دانش آموزان دختر پایهی او دبیرستان شهر شیراز که در سا تحصیلی  32-39مرغو
به تحصیل بودهاند ترکیل میدهدت حجم نمونه در ای پژوهش  45نفار از داناشآماوزان
دختر پایهی او دبیرستان بودند که نمونهگیری به دلیل محدودی

اجرا بهصورت نموناه-

گیری در دسترس انجام شدت ابزار گردآوری دادههاا پرساشناماهی انگیازش پیرارت
هرمنس ( )7311و آزمون یادگیری محقا ساخته ( )7932بود و به منظور محاسبهی پایایی
پرسشنامه ی انگیزش پیررت
دس

از آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان پایایی آن /71ت به

آمد و به منظور محاسبه پایایی آزمون یادگیری از کودرریچاردسون  22استفاده شد

و میزان پایایی آزمون یادگیری /19ت به دس

آمدت به منظاور تجزیاه وتحلیال دادههاا از

آزمون آماری کوواریانس استفاده شد و نتایج زیر به دس

آمد :روش مبتنای بار الگاوی

گانیه و الگوی دیک و کری تفاوتی در میزان تأثیر بر انگیزش ندارند اما مرخص شاد کاه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* محبوبه مهروز ،کارشناس ارشد تکنولوژی اموزشیmehrvarzmahboobe66@yahoo
** مهسا مرادی ،کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی moradi.mahsa92@gmail.com
*** سمانه عبدلی ،کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی samaneh.abdoli67@yahoo.com
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بی روشهای آموزشی (گانیه و دیک کری) ازنظر میزان یادگیری تفاوت معنیداری وجود
دارد و روش مبتنی بر الگوی گانیه بر یادگیری دانشآموزان اثربخشتر اس ت

کلید واژهها :الگوهای طراحی آموزشی ،الگووی طراحوی آموزشوی دووک و کوری ،الگووی طراحوی
آموزشی گانیه ،انگیزش ،وادگیری.
مقدمه
با تحول علم و فناوری و پیداوش نظروههای جدود در وادگیری ،رووکردهای جدودی نسوب بوه
علم و روشهای آموختن علوم مطرح شده اس و بوه مووازا آ ،،رووکردهوای جدوودی در تنیوین
اهداف تربیتی و فرآوند آموزش به وجود آمده اس (شنبانی .)1931 ،امروزه دودگاه بشر از تودرو
صرف در کالس درس فراتر رفته و به رووکردها و گراوشهای جدوود کوه حاصوا وافتوههوای علووم
تربیتی ،روا،شناسی ،جامنهشناسی و مدورو اند ،در عرصوهی تودرو

و منلموی توجوه دارد .اوون

رووکردها سبب میشوند که منلما ،با وسن نظر بیشتری به تدرو

و نقش خود بنگرند و با بوه-

کارگیری آ،ها ،کیفی وادگیری 1و رشد هموهجانبوهی دانوش آمووزا ،را بهبوود بنشوند (صوفوی،
 .)1931به همین دلیا امروزه شیوههای جدود و فنال در ووادگیری موردتوجوه بسویار رورار گرفتوه
اس  ،تأکید اون شیوهها بهجای ذخیرهسازی انبوهی از مطالب غیر مرتبط در ذهن دانوشآمووز ،بور
درگیر کرد ،دانشآموزا ،با مسائلی اس که با زندگی وارنی آنا ،مرتبط اس  .بهکوارگیری شویوه-
های جدود ،سبب میشود دانش آموزا ،به تفکر عمیق بپردازند ،چگونه ووادگرفتن را بیاموزنود و بوه
وادگیرندگانی مادامالنمر تبدوا شوند( .اسمی و هولفیش ،2ترجمه شرونتمداری.)1941 ،
امروزه ،وادگیری و آموزش از دغدغههای اصلی ذهن متنصصا ،تنلیم و تربی

اسو  .مشوکا

عمده دانش آموزا ،اون اس که در اکثر موارد اطالعا را براثر تکرار و تمورون حفو مویکننود،
بدو ،اونکه ارتباط آ،ها را با مطالبی که ربالً آموختهاند دروابند؛ بنابراون وادگیریشا ،طووطیوار
اس و دوام کمتری دارد .پژوهشهای بسیاری در اون زمینه بهمنظور مشنص کرد ،دالووا عودم
پیشرف تحصیلی دانش آموزا ،صور گرفته و نتاوج نشا ،داده اس که وکی از عواما تأثیرگواار
بر وادگیری و پیشرف

تحصیلی وادگیرندگا ،،کیفیو

تودرو

و چگوونگی ارائوه درس (آمووزش)

اس  .دروارع می توا ،شراوط وادگیری را به بهترون شکا فراهم ساخ  .برای رسید ،به اون شراوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Learning
2. Esmit and Holfish

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 47 ...
وادگیری و خلق دانش نو ،منلم باود از طروق انتقال تجربه ،نقش تسهیاکننده و هداو گوری را بوه
عهده گیرد؛ فردی که همواره با دانشآموزا ،فکر میکند ،عما میکنود و درنهاوو از طرووق هوم-
آموزی واد میگیرد (پاچرار ،و فیشر .)2117 ،1استفاده از روشهوای فنوال تودرو
اعتمادبهنف

باعوو تقووو

در دانشآموزا ،میشود ،مهار های ذهنی و عملی در دانشآموزا ،پرورش مویوابود،

جو خودتنظیمی بر کالس حاکم میشود ،به تفاو های فردی توجه میشود و زمینه برای نوآوری و
خالری فراهم میشود .در اون رووکرد ،همیاری و فنالی گروهوی جواوگزون ررابو هوای آموزشوی
میشود (میلر و پیترسو .)2119 ،2،درنتیجه به نظر میرسد وکی از کارهای مهم و ضروری در امور
تنلیم و تربی  ،تجهیز نمود ،منلما ،با روشهای مناسب و فنال واددهی و ووادگیری اسو  .روش-
هاوی کوه هدفشوا ،افوزاوش تناموا ،همکواری و رفارو بوین دانوشآمووزا ،و «ووادگیری چگونوه
وادگرفتن» باشد (اوکلی ،فلدر و برن .)2117 ،9
بیا ،صروح و رابافهم اهداف ،ارائه درس به شکا ساختاروافته و منظم ،فنال بوود ،شواگرد در
جروا ،آموزش و ارتباط داشتن مطالب جدود با دانش ربلی دانش آمووزا ،ضومن افوزاوش کیفیو
تدرو

و ارائه آموزش ،باعو افزاوش وادگیری دانش آموزا ،میشود و وجود الگووی آموزشوی کوه

تمام اون عناصر را داشته باشد ،میتواند وضنی موجود را به حود مطلوو برسواند (بیراموی پوور و
لیار دار 1911 ،به نقا از علی آبادی .)1932،نظروههای طراحی آموزشی راهنماویهای دریقی در
زمینه ی کمک به وادگیری و رشد بهتر افراد ارائه میدهند .مسولماً بهتورون تصومیمهوا در طراحوی
آموزشی ،با توجه به میزا ،اطالع از نظروههای طراحی آموزشی اتناذ میشود و طوراح آموزشوی در
هر مورنیتی که ررار میگیرد به درک کاملی از نظروههای وادگیری و آمووزش نیواز دارد توا بتوانود
شراوط واددهی و وادگیری الزم را برای آ ،مورنی ارائه دهود .طوراح آمووزش جهو

پویشبینوی

روشهای مطلو واددهی وادگیری که هدفش تغییر در ابناد شناختی ،عواطفی و روانوی حرکتوی
اس از الگوهای طراحی آموزشی بهره میگیرد .الگوهای طراحی آموزشوی دووک و کوری و گانیوه
وکی از اون الگوها میباشند و در اون پژوهش ،سنی بر آ ،اس تا به اون سؤال پاسخ داده شود که
کداموک از الگوهای طراحی آموزشی دوک و کری و گانیه بر وادگیری و انگیزش پیشرف تحصیلی
دانش آموزا ،اثربنشتر اس ؟ با توجه به اهمی طراحی آموزشوی در رسوید ،بوه نتواوج مطلوو
وادگیری و با نظر به اونکه اوجاد وادگیری عمیق و پاودار از هدفهای بسیار مهم برنامههای آموزشی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Puacharearn & Fisher
2. Miller & Peterson
3. Oakley, Felder & Brent
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اس و دستیابی به اون هدف نیز همچو ،ساور اهداف بودو ،طراحوی دریوق آموزشوی امکوا،پواور
نیس  .در اون پژوهش سنی شده ا س تا تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر الگوهای دووک و کوری و
گانیه بر وادگیری و انگیزش پیشرف دانش آموزا ،در درس علوم بررسی شود.
با توجه به هدف پژوهش ،ابتدا به منرفی الگوهوای طراحوی آموزشوی دووک و کوری و گانیوه و
مراحا تشکیادهنده اون الگوها خواهیم پرداخ و پ

از منرفی هر الگو پژوهشهای انجامشده در

اون زمینه ارائه خواهد شد.
الگوهای طراحی آموزشی
ازآنجاکه نتاوج ،شراوط و روشهای متنددی در انواع مورنی های آموزشی وجود دارد ،بنوابراون
الگوهای طراحی آموزشی نیز بسیار متنوع و متنددند .چن ( ،2111به نقا از رضوی )1931،اظهوار
می دارد که در حال حاضر بیش از صد الگوی طراحی آموزشی وجود دارد .پرواضح اس که هرکودام
از اون الگوها دارای رابلی های خاصی هستند ،در ادامه به منرفی الگوهای دوک و کری (از حووزهی
رفتارگراوی) و گانیه (از حوزهی شناختی) خواهیم پرداخ .
الگوی طراحی آموزشی دوک و کری:

1

الگوی دوک و کری دودگاهی رفتارگراوی دارد .رضوی ( )1931پ

از بیا ،ووژگیهای رووکورد

رفتارگراوی ،الگوهای منطبق با اون دودگاه را نام برده اس کوه عبوار انود از :الگوهوای ،ADDIE
دوک وکری ( ،)1341گالسر ،)1377( 2کوک ،)1337( 9هینیچ )1341( 7و میگر .)1317( 7طراحی
آموزشی بر اساس اون دودگاه با مرحلهی تحلیا تکلیف آغاز میشود؛ تحلیوا تکلیوف روشوی بورای
تجزوهی وک تکلیف وا موضوع آموزشی به اجزای تشکیادهندهی آ ،و تشنیص تغییورا رفتواری
موردنیاز برای انجام آ ،تکلیف وادگیری موضوع اس  .سپ
را مشنص کند .پ

طراح باود توالی رووودادهای ووادگیری

از بیا ،هدفهای آموزشی ،فرص هاوی برای وادگیرنده فراهم مویشوود توا بوه

تمرون بپردازد و محتوای آموزشی را واد بگیرد .ارزشیابی از آموختههای دانشآموز بهعنوا ،آخورون
مرحلهی طراحی آموزشی منموالً بر اساس مالک از پویش تنیوینشوده صوور مویگیورد ،هموهی
وادگیرندگا ،با اون مالک ارزشویابی مویشووند و در صوور کسوب امتیواز الزم ،آمووزش بنودی را
درواف میکنند .الگوی دوک و کری پیوندی روی بین محرک و پاسخ اوجاد میکند .بهعبارتیدوگور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dick & Carey instructional design model
2. Glaser
3. Cook
4. Heinich
5. Mager

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 44 ...
بین مواد آموزشی و وادگیری مواد پیوند اوجاد میکند (آکبولو  .)2114 ،اون مدل در زمینوههوای
منتلفی توسط مبتدوا ،میتواند به کار گرفته شود .اون مدل وک فرآوند نظاممند اس  .سه عنصور
مهم آموزش عبار اند از :منلم ،دانشآموز و مواد وادگیری .رووکرد نظاممنود نقشوی کوه محویط در
وادگیری اوفا میکند را موردتوجه ررار میدهد (دوک و کواری ،1333 ،بوه نقوا از تووکر.)2112 ،1
طبق اون الگو ،طراح باوستی خرده مهار هاوی را که دانش آموزا ،باود بر آ ،مسلط شوند مشونص
کند و سپ

محرک و راهبرد متناسب با هر خرده مهار را انتنا کند (بلوو و علویووو.)2112 ،2

اون مدل شاما  11مرحله اس  .1 :سنجش نیازها .2 ،انجام تحلیا آموزشی .9 ،تحلیا وادگیرنده و
زمینه .7 ،نوشتن اهداف عملکردی .7 ،تهیهی ابزارهای ارزشیابی .7 ،تهیوهی راهبردهوای آموزشوی،
 .4تهیه و انتنا مواد آموزشی .1 ،طراحی و انجام ارزشیابی تکووونی .3 ،تجدوودنظر در آمووزش و
 .11انجام ارزشیابی پاوانی (توکر.)2112 ،
دوک و کری به آموزش بهعنوا ،وک سیستم کاما مینگرند و بر رابطهی متقابوا بوین زمینوه،
محتوا ،وادگیری و آموزش تأکید میکنند .به گفته دوک و همکارا )2117( ،اجزاوی از ربیا منلوم،
وادگیرنده ،مواد ،فنالی های آموزشی ،سیستم انتقال و محیط وادگیری و عملکرد باهم تناما دارنود
و باهم کار میکنند تا پیامدهای وادگیری موردنظر را برای دانشآموزا ،اوجاد کنند .اون الگو متکوی
بر اون اندوشه اس که رابطهی رابا پیشبینی و رابااطمینانی بین محرک (مواد آموزشی) و پاسوخ
(وادگیری مواد) وجود دارد .اون مدل بر اون امر اصرار دارد که طراح باود خرده مهوار هوای الزاموی
وادگیرندگا ،برای رسید ،به رفتار موردنظر را مشنص کند (دوک و همکارا.)2117 ،،
گوستافسو ،و برنچ ( )2112منتقدند که الگوی دوک و کری الگووی مبتنی بور سیسوتم اسو ،
منلم باود در مورد محتوا ،راهبردها ،رسانهها و نیز ارزشویابی تصومیمگیوری کنود .اوون الگوو بورای
منلمانی مفید اس که در جستجوی راهبردهای آموزشی برای مشکال وادگیری هستند.
آکبولو  )2114( 9در تحقیقی به مقاوسهی دو الگوی طراحی آموزشی دووک و کوری و الگووی
موروسو ،،راس و کمپ پرداخ و در پاوا ،عنوا ،نمود کوه الگووی دووک و کوری دارای دوودگاهی
نظاممند اس .
الگوی طراحی آموزشی گانیه:7
مدل دوگر ،مدل گانیه و بروگز اس که مبنای نظری آ ،دودگاه شناختی اس  .طراحا ،آموزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Diane Tucker
2. Bello & Aliyu
3. Akbulut
4. Gagne instructional design model
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در دودگاه شناختی به جای تأکید بر رفتار بیرونی بر فرآوند ذهنی تأکید دارند و از آ ،برای افوزاوش
اثربنشی آموزش بهره میبرند .به جای تحلیا تکلیف و موضووع کوه در دوودگاه رفتوارگراوی وجوود
داش  ،شناخ گراوا ،بر تحلیا وادگیرنده تأکید میکنند .بر اساس اوون دوودگاه باوود سواختارهای
ذهنی وادگیرنده موردتوجه وارع شود .طراحا ،آموزشی باود نقش فنال وادگیرنده را در نظور داشوته
باشند و با فراهم آورد ،مورنی های شبیهسازیشده ،فرص هوا و تجوار ووادگیری را بوه زنودگی
وارنی وادگیرندگا ،نزدووک سوازند .ازآنجواویکوه وادگیرنودگا ،در سواوهی هودفهوای آموزشوی و
فنالی های مشنص به حا مساله می پردازند ،ارزشیابی با توجه به مالک انجام میشود .وادگیرنوده
از هدفهای آموزشی آگاهی دارد و منلم نیز از هدفهوا بوهعنووا ،محورکهوای آموزشوی اسوتفاده
میکند (رضوی .)1931 ،ازجمله الگوهای مطرح در اون نظروه الگوهای نظروهی نماوش اجزا (مروا
 ،)1319نظروهی شرح و بسط (راوگلوث  )1319و نظروهی رووودادهای آموزشوی (گانیوه و بروگوز و
ووگر  )1311هستند که برای طراحی آموزشوی شوناخ گورا مورداسوتفاده رورار گرفتنود (رضووی،
 .)1931گانیه ( )1344بازدههای وادگیری را به پنج دسته طبقهبنودی مویکنود :اطالعوا کالموی
(وادگیری کلما  ،وادگیری غیر کلما  ،ووادگیری مننویدار) ،مهوار هوای ذهنوی (تمواوز حسوی،
مفاهیم محسوس ،مفاهیم تنروف شده ،رواعد و استفاده از رواعد سطح بواال) ،راهبردهوای شوناختی،
مهار های حرکتی و نگرشها (علی آبادی .)1912 ،گانیه منتقد اس که بورای کسوب هور ووک از
رابلی های پنج گانه ،وجود شراوط درونی و بیرونی ضروری اسو  .منیوار تنیوین شوراوط بیرونوی و
درونی ،ذهن فراگیر اس  ،وننی آنچه را باود در هنگام وادگیری در درو ،ذهن فراگیر باشد ،شوراوط
درونی و آنچه را باود در خارج از ذهن فراگیر صور پاورد ،شراوط خارجی و بیرونی مینامند .گانیه
و بروگز ( ) 1332منتقدند که برای وادگیری ،مدرس وا طراح آموزشی ،باوود از وجوود تموام شوراوط
الزم اطمینا ،داشته باشد و برای همین ،فنالی هاوی به نام وراوع آموزشی را پیشنهاد میکنند .اون
الگو شاما نه رووداد آموزشی متوالی اس که شراوط ضروری ووادگیری را فوراهم مویکنود (گانیوه،
بروگز و واگر ،1332 ،1به نقا از هانو .)2112 ،2،در ادامه هر وک از مراحا اوون الگوو توضویح داده
خواهد شد:
7ت جلبتوجه :با ارائهی وک محرک که توجه وادگیرندگا ،را به خود جلوب مویکنود ،مطمو ن
باشیم که وادگیرندگا ،آمادهی وادگیری و شرک در فنالی ها هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gagne, Briggs & Wager
2. Hannon

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 43 ...
2ت مطلع ساخت تراگیر از اهداف :باوستی دانش آموزا ،را از اهداف وا پیامدهای آموزش آگاه
کنیم تا بدانند که در طول دوره چه میآموزند .اهداف را ربا از شروع آموزش باوستی تهیه کرد.
9ت تراخوانی یادگیریهای گذشته :آنچه را که ررار اس وادگیرندگا ،بیاموزنود باوسوتی بوه
آنچه که از پیش میدانند وا تجربه کردهاند ،ارتباط دهیم.
5ت ارائهی مواد آموزشی :با استفاده از روشهای مننیدار محتوا را ارائه میدهویم توا آمووزش
اثربنش شود.
4ت ارائهی راهنمای یادگیری :به دانش آموزا ،راهبردهاوی را ارائه میدهویم کوه بوه آ،هوا در
وادگیری محتوا کمک کند.
6ت آزمون عملکرد :دانشآموزا ،را در فرآوندی درگیر میکنیم که بوه آ،هوا کموک مویکنود
دانش و مهار های جدود را درونی کنند و به درک درستی از مفاهیم برسند.
1ت ارائهی بازخورد :برای ارزوابی وادگیری دانشآموزا ،،بازخوردی فوری از عملکرد آ،ها ارائوه
دهیم.
7ت ارزیابی عملکرد :جه ارزشیابی اثربنشی ورواوع آموزشوی ،باوود امتحوا ،کنویم کوه آووا
پیامدهای مورد انتظار بهدس آمدهاند وا نه.
3ت انتقا و بسط یادگیری :برای اونکه به دانشآموزا ،کمک کنویم تنصصشوا ،را گسوترش
دهند ،آ،ها باود دانش جدودشا ،را درونی کنند (گانیه  ،بروگز.)1332،
خادجووی ،رستمی و اسحاق )2111( 1در تحقیقی تح عنوا« ،چگونه میتوا ،مودل طراحوی
آموزشی گانیه را در آموزش مهار های روانی -حرکتی به کار برد» بیا ،میدارند که نظروهی گانیه
اطالعا با ارزش زوادی برای منلما ،فراهم میآورد .بهکارگیری مدل نوه مرحلوهای گانیوه ،روشوی
بسیار مناسب برای اطمینا ،از برنامهی وادگیری مؤثر و نظواممنود اسو  ،چراکوه سواختاری بورای
برنامههای درسی و نگرشی جامع نسب به آموزش در اختیار ما ررار میدهد.
اوزمن و وونال )2111( 2در پژوهشی تح عنوا« ،مقاوسوه توأثیر و کواراوی دو روش آموزشوی
مفاهیم اشکال هندسی در دانشآموزا ،عقبماندهی ذهنی» نشا ،دادنود کوه مودل گانیوه از مودل
مروا و تنیسو ،در کسب و نگهداری مفهوم بر هر دو گروه شرک کننده مؤثرتر بوده اسو  .گرچوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Khadjooi, Rostami, Ishaq
2. Ozmen & UnaL
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تأثیر هر دو مدل در تداوم آ ،نزد شرک کنندگا ،تفاو چندانی نداشته اما نتاوج همچنوین نشوا،
داده که مدل گانیه نیازمند زما ،تدرو

کمتری در برابر مدل مروا و تنیسو ،اس .

برزگر و علیآبادی ( )1932طی پژوهشی تح عنوا« ،بررسوی توأثیر مودل طراحوی آموزشوی
گانیه و بروگز بر وادداری و وادگیری و انگیزش پیشرف تحصیلی درس علوم تجربی» نشوا ،دادنود
که بهکارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقاوسه بوا شویوهی مرسووم
باعو افزاوش وادگیری و وادداری میشود؛ اما ازنظر انگیزش پیشرف بین دو گروه تفاو منناداری
وجود ندارد.
کولتا و منزی )2119( 1در پژوهشی تح عنوا« ،تأثیر اجرای مدل آموزشی مبتنی بر اونترنو
بر اساس مدل روودادهای آموزشی گانیه ،در درس فناوری اطالعا در مقطع ابتداوی ،بر پاووداری و
موفقی تحصیلی آنا »،به اون نتیجه دس وافتند که محیطهای وادگیری مبتنوی بور اونترنو  ،بوا
استفاده از راهکارهای مناسب بهگونه ای مثب وادگیری را تح تأثیر ررار میدهند و اثر مثبو بور
پاوداری موفقی دارد.
هانو )2112( ،در مقالهای تح عنوا« ،بهکارگیری مودل گانیوه و الرووالرد در آمووزش از راه
دور» اظهار کرد که مدل گانیه و بروگز را میتوا ،در آمووزش از راه دور مورداسوتفاده رورارداد .اوون
مدل باعو میشود دانشجووا ،به اهداف وادگیری برسوند و ووک تجربوهی آموزشوی مثبو داشوته
باشند .در محیط وادگیری از راه دور ،دانشجووا ،انتظار دارند بازخوردی سروع و مفصا از سؤاال و
پاسخهای خود درواف کنند و مدل گانیه اون امر را امکا،پاور میسازد.
سوری ( ،)1941در پژوهش خود نشا ،داد که تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بور الگووی گانیوه و
بروگز بر وادگیری دانشآموزا ،بیش تر از تأثیر طراحی آموزشی بر مبنای الگوی مروا و روش سنتی
اس .
با توجه به موارد وادشده ،هدف از طراحی و اجرای پژوهش حاضر ،مقاوسهی تأثیر روش آموزش
مبتنی بر الگوی طراحی آموزشوی گانیوه و الگووی طراحوی آموزشوی دووک و کوری بور انگیوزش و
وادگیری دانش آموزا ،سال اول دبیرستا ،در درس علوم بوده اس  .برای رسید ،به هدف پوژوهش
فرضیههای زور طرح شد:
 .1تأثیر آموزش با اسوتفاده از روش مبتنوی بور الگووی طراحوی ووادگیری گانیوه بور انگیوزش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kutlu & Menzi

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 11 ...
دانشآموزا ،بیشتر از تأثیر آموزش با استفاده از روش دوک و کری اس .
 .2تأثیر آموزش با استفاده از روش مبتنوی بور الگووی طراحوی ووادگیری گانیوه بور ووادگیری
دانشآموزا ،بیشتر از تأثیر آموزش با استفاده از روش دوک و کری اس .
روش
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،با توجه به اهداف پژوهش جوز پوژوهشهوای کواربردی اسو ؛ و
ازنظر نحوهی گردآوری دادهها ،در مجموعه تحقیقا آزماوشی ررار مویگیورد .در میوا ،طورحهوای
پژوهشی از روش شبه آزماوشی و طرح (پیشآزمو – ،پ آزمو )،استفادهشده اسو  .بوا توجوه بوه
اونکه در اون پژوهش رصد مقاوسهی دو الگوی طراحی آموزشی برای دانوشآمووزا ،را داشوتیم ،از
انتنا تصادفی گروهها استفاده شد و گروههای از ربا شکاگرفتوه ،بوهصوور تصوادفی بوهعنووا،
گروههای آزماوشی (دوک کری و گانیه) انتنوا شودند .متغیور کنتورل در اوون پوژوهش جنسوی
(دختر) ،سن آزمودنیها (پاوه اول دبیرستا )،و نوع مدرسه انتنابی (مدرسه دولتی) بوود .بوهمنظوور
عملیاتی کرد ،متغیر مستقا (روش مبتنی بر الگوی دوک و کری و روش مبتنوی بور گانیوه) ،موتن
فصاهای  7 ،9 ،2از کتا علوم اول دبیرستا ،،بر اساس کتا علوم تجربی سال  1932بور اسواس
مراحا تشکیادهنده ی الگوهای طراحی آموزشی دوک و کری و گانیوه طراحوی شود و در مدرسوه
شهید نوروزانی شهر شیراز اجرا گردود ،سپ
پیشرف هرمن

روی کلیهی دانشآموزا ،هر دو گروه ،آزمو ،انگیزش

و آزمو ،وادگیری محقق ساخته که پاواوی و رواوی آ ،محاسبه گردوود ،بوهعنووا،

پیشآزمو ،اجرا شد .پ

از اجرای پیش آزمو ،،در راستای اونکه شراوط هر دو گروه شبیه بوه هوم

باشد تا بهتر بتوانیم اثر متغیر مستقا را بررسی نماویم ،محقق بهعنووا ،آمووزشدهنوده در کوالس
حضور به عما آورد و در ساع درسی به انجام فنالیو پرداخو  .محقوق بوه مود  7جلسوه 31
دریقهای و در  9هفته متوالی ،محتوای درسی که مبتنی بر الگوی طراحی گانیه بود را بر روی ووک
گروه و محتوای درسی که مبتنی بر الگوی دووک و کوری بوود را بور روی گوروه دوگور اجورا نموود.
محتواها در هر دو کالس وکسا ،بود و تفاو گروههای آزماوشی در روش اجرا بود .وک هفتوه پو
از اتمام جلسا و فنالی های اجراوی ،آزمو ،انگیزش پیشرف تحصیلی و آزمو ،ووادگیری محقوق
ساخته بهعنوا ،پ آزمو ،بر روی هردو گروه آزماوش و کنترل اجرا گردود.
جامنهی آماری پژوهش حاضر ،شاما دانش آموزا ،دختر پاوهی اول دبیرستا ،شهر شویراز بوود
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که به دلیا محدودو

اجرا نمونهگیری مورداستفادهی ما به صور در دسترس بوود .بورای انتنوا

نمونه ،ابتدا وک مدرسه در شهر شیراز انتنا شد و دو کالس از دانشآموزا ،پاوهی اول دبیرسوتا،
اون مدرسه ،بهعنوا ،نمونهی پژوهش مورداستفاده ررار گرف که اون دو کالس بهصوور تصوادفی
در دو گروه ررار گرفتند.
به منظور گردآوری اطالعا از پرسشنامهی انگیزش پیشرف هرمن

و آزمو ،وادگیری محقق

ساخته استفاده شد.
7ت پرسشنامهی انگیزش پیررت

( )A.M.Tهرمنس ،وکی از راوجترون پرسشناموههوای

مداد کاغای برای سنجش نیاز پیشرف اس  .هرمن

( )1341بر مبنوای دانوش نظوری و تجربوی

موجود دربارهی نیاز به پیشرف و با بررسی پیشینههای پژوهشهوای مربووط بوه موضووع نیواز بوه
پیشرف  ،اون پرسشنامه را ساخته اس  .پرسشنامهی اولیه 32 ،سؤالی بود که بر مبنای ده ووژگی
متماوزکننده افراد دارای انگیزهی پیشرف باال از افراد باانگیزهی پیشرف پاوین تهیه گردود .پ

از

انجام اجرای آزماوش و تجزوه وتحلیا سؤاال و محاسبه همبستگی وکوک سؤاال با کوا آزموو،،
 23ماده (سؤال) بهعنوا ،پرسشنامهی نهاوی انگیزهی پیشرف انتنا شد .هرمن

برای محاسبه-

ی رواوی از رواوی محتوا که اساس آ ،را پژوهش ربلی دربارهی انگیزهی پیشورف تشوکیا مویداد،
استفاده کرد و همچنین او ضروب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرف گورا محاسوبه کورده
اس  .ضراوب به ترتیب سؤاال پرسشنامه در دامنهای از  ./74تا  ./91اس  .عالوه بر اوون ،در ووک
مطالنه ،هرمن

به وجود ضروب همبستگی بین اون پرسشنامه و آزمو ،اندرواف موضوع ()TAT

اشاره دارد .در پژوهش حاضر از رواوی محاسبهشده بهوسیله هرمن

استفاده شود ،اموا پاوواوی اوون

آزمو ،به صور جداگانه محاسبه گردود که در ادامه بدون منظور از روش محاسبه آلفوای کرونبوا
استفاده شد و میزا ،پاواوی آ ./14 ،به دس آمد.
2ت آزمون یادگیری محقا ساخته
آزمو ،وادگیری توسط محقق ساخته شد .اون آزمو ،شاما  11سوؤال چهارگزونوهای بوود کوه
بهصور صحیح -غلط تصحیح شد .رواوی 1و پاواوی 2آ ،به شرح زور اس  :بهمنظوور تنیوین رواووی
آزمو ،وادگیری در اون پژوهش از رواوی محتواوی استفاده شود .در اوون پوژوهش آزموو ،ووادگیری
علوم با توجه به جدول مشنصا هدف -محتوا تدوون گردود .عوالوه بور آ ،رواووی محتوواوی ابوزار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Validity
2. Reliability

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 19 ...
توسط منلم درس علوم نیز مورد تأوید ررار گرف  .برای اندازهگیری میزا ،پاواوی آزمو ،ووادگیری و
به دلیا اونکه نحوه تصحیح اون آزمو ،بر اساس صفر (پاسخ غلط) و ووک (پاسوخ صوحیح) بوود ،از
روش کودرروچاردسو 21 ،استفاده شد و مقدار آ ./49 ،بود.
بهمنظور تجزوهوتحلیا دادهها در اون پژوهش و آزمو ،فرضیههای تحقیق و با عناو بوه اونکوه
در اون پژوهش از طرح پیشآزمو - ،پ آزمو ،با دو گروه استفاده شد و بهمنظور تنودوا تفواو -
های اولیهی گروهها از روش آماری تحلیا کوواروان

استفاده شد.

تجزیهوتحلیل دادهها
یاتتهها
به منظور آزمود ،فرضیهی اول پژوهش ،مبنی بر اونکه «تأثیر آموزش با استفاده از روش مبتنی
بر الگوی گانیه بر انگیزش دانشآموزا ،بیش تر از تأثیر آمووزش بوا اسوتفاده از روش دووک و کوری
اس » ،عملکرد گروهها (دوک کری وگانیه) در رالب پیشآزمو ،و پ آزمو ،وادگیری و انگیزش بوا
استفاده از آزمو ،تحلیا کوواروان
های انجام کووارووان

سنجیده شد .ربا از اجرای تحلیا کوواروان

رعاوو شوود ،مهومتورون پویشفور

باود پیشفور -

انجوام تحلیوا کووارووان

کوه باوود

موردبررسی ررار گیرد ،وجود همگنی ضراوب رگرسیو ،اس  ،آ،گونه که خطوط رگرسویو ،هور دو
گروه موازی باشد .نتیجهی بررسی همگنی رگرسیو ،متغیر انگیزش در جدول ( )1ارائه میشود.
جدو  :7آزمون پیشترض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر انگیزش
منبع تغییر

مجموع مجاورها
پیشآزمو،

درجه
آزادی

میانگین
مجاورها

F
محاسبهشده

سطح
منناداری

پیشآزمو،

777/773

1

777/773

2/117

1/177

گروههای آزماوشی

772/131

1

772/131

9/172

1/17

تناما گروه و پیشآزمو،

742/211

1

742/211

2/717

1/111

خطا

724/77

71

219/121

در جدول ( )1نتاوج آزمو ،همگنی ضراوب رگرسیو ،عاما انگیزش آورده شده اس  .هما ،طور
که مالحظه می شود تناما گروه و پویش آزموو ،مننوی دار نیسو  .بنوابراون دادههوا از فرضویهی
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همگنی شیبهای رگرسیونی پشتیبانی میکند و اون فرضیه پاورفته میشود.
مفروضههای دوگری که برای انجام تحلیا کوواروان

باود رعاو شوود ،همگنوی وارووان هوا و

نرمال بود ،اس که همگنی واروان ها به وسیله آزمو ،لوون تأوید شد و نرموال بوود ،دادههوا نیوز
بهوسیله آزمو ،کلموگروف اسمیرنف محاسبه گردود و اون مفروضه نیز تأوید شد.
به دلیا اونکه مفروضههای انجام تحلیا کوواروان
کرد .خالصهای از نتاوج تحلیا کوواروان

تأوید شدند ،میتوا ،از اوون روش اسوتفاده

نمرا پیشآزموو ،و پو آزموو ،بوین اوون دو گوروه در

رابطه با فرضیهی اول اون پژوهش در جدول ( )2گزارش شده اس .
جدو  :2نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون انگیزش

پیشآزمو،

مجموع
مجاورا
044/024

1

گروهها

901/724

1

173/924

99227/911

71

221/179

222494/444

77

واروان

خطا

مجموع

درجه آزادی

میانگین
مجاورا

نسب F

سطح منناداری

744/721

2/173

./174

./743

./717

در جدول ( )2مجموع مجاورا  ،درجه آزادی ،میانگین مجاورا و مقدار  Fآورده شوده اسو
( .)F1,51=./679; p>./.5با توجه به میزا F ،مشاهده می شود که تفاو بین گروه مبتنوی بور
الگوی گانیه و دوک و کری ازنظر متغیر انگیزش مننادار نمیباشد؛ بنابراون ،بین نمرا گوروههوا در
آزمو ،انگیزش تفاو منناداری وجود ندارد و فر

صفر پژوهش پاورفته میشود.

بهمنظور بررسی فرضیهی دوم پژوهش ،مبنی بر اونکه «تأثیر آموزش با استفاده از روش مبتنوی
بر الگوی طراحی گانیه بر وادگیری دانشآموزا ،بیشتر از تأثیر آموزش با اسوتفاده از روش دووک و
کری اس » ،ابتدا پیشفر های انجام تحلیا کوواروان

مورد آزمو ،رورار گرفتنود کوه در جودول

( )9نتیجهی آزمو ،همگنی ضراوب شیبهای رگرسیو ،ارائه شد.

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 17 ...
جدو  :9آزمون پیشترض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر یادگیری
مجموع مجاورها
F
درجه آزادی میانگین مجاورها
محاسبهشده
پیشآزمو،

منبع تغییر

سطح منناداری

پیشآزمو،

11/292

1

11/292

1/111

1/111

گروههای آزماوشی

71/777

1

71/777

19/772

1/111

تناما گروه و پیشآزمو،

1/712

1

1/712

1/797

1/797

خطا

173/499

71

2/33

در جدول ( )9نتاوج آزمو ،همگنی ضراوب رگرسیو ،عاما وادگیری آورده شده اسو  .چووF ،
محاسبهشده برای تناما گروه و پیشآزمو ،مننیدار نمیباشد ،بنابراون دادهها از فرضیهی همگنوی
شیبهای رگرسیونی پشتیبانی میکند و اون فرضیه پاورفته میشود.
ازجمله پیشفر های دوگر بورای انجوام تحلیوا کووارووان  ،همگنوی وارووان هوا اسو کوه
بهوسیله ی آزمو ،لوون بررسی شود و تأویود گردوود ،نرموال بوود ،متغیرهوا نیوز از طرووق آزموو،
کولموگروف اسمیرنف محاسبه شد و اون پیشفر
فر های تحلیا کوواروان

نیز مورد تأوید ررار گرف  .با تأوید شد ،پیش-

میتوانیم اون آزمو ،را انجوام دهویم کوه نتواوج آ ،در جودول  7ارائوه

گردود.
جدو  :5نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون یادگیری
مجموع

میانگین

نسب F

سطح منناداری

پیشآزمو،

33/171

1

33/171

99/727

./111

گروهها

117/317

1

117/317

27/737

1/111

171/717

71

2/373

9711/111

77

مجاورا

واروان

خطا

مجموع

درجه آزادی

مجاورا

هما،طور که در جدول ( )7مشاهده میشود ،نتاوج تحلیا کوواروان

بیوانگر آ ،اسو کوه اثور

متغیر مستقا (الگوهای طراحی آموزشی دوک و کری و گانیه) در میوزا ،ووادگیری دانوش آمووزا،
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مننادار اس  .(F1,51= 26/694; p=./000) ،بهمنظور فهم اونکه کداموک از الگوهوای طراحوی
آموزشی دوک و کری و گانیه تأثیر بیشتری بر وادگیری داشتهاند ،میانگین تندواشده گوروههوا در
جدول ( )7ارائه گردود.
جدو  :4میانگی گروهها پس از تعدیل نمرات در متغیر یادگیری
متغیر
وادگیری

گروهها

میانگین تندواوافته

انحراف استاندارد

دوک و کری

7/721

1/994

گانیه

3/292

1/927

بر اساس اطالعا جدول ( ،)7پو

از تنودوا نمورا پویشآزموو ،،اثور مننویدار عاموا بوین

آزمودنیهای گروهها  51,1)=26/69, p<./05)Fوجود داشو  .نمورا میوانگین تنودواشودهی
وادگیری در اون جدول نشا ،میدهد که گروه آموزشدوده بر مبنای الگوی طراحی آموزشی گانیه،
در مقاوسه با گروهی که بر مبنای الگوی دوک و کوری آمووزشدووده بودنود در متغیور ووادگیری از
میانگین باالتری برخوردار بودند؛ بنابراون روش آموزشی گانیه در متغیر وادگیری اثربنشتر از روش
مبتنی بر الگوی طراحی دوک و کری بوده اس .
بحث و نتیجهگیری
با توجه به پژوهش انجامشده و بر اساس وافتهها ،هر وک از فرضیههای پژوهش موردبررسی ررار
گرف و با ساور پژوهشهای انجامشده در اون زمینه مقاوسه میگردد:
ترضیهی او پژوهش:
تأثیر آموزش با استفاده از روش مبتنی بر الگوی گانیه بر انگیزش دانش آموزا ،بیشتر از توأثیر
آموزش با استفاده از روش دوک و کری اس  .وافتههای اون پژوهش نشا ،داد بین انگیزش دانوش-
آموزانی که از طروق الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزشدودهانود و دانوشآمووزانی کوه بوا الگووی
طراحی آموزشی دوک و کری آموزشدودهاند تفاو مننیداری وجود ندارد ،اون وافته از پژوهش بوا
وافتهی راضیطباطباوی و همکارا ،)1911(،برزگر و علیآبوادی( ،)1932موالکی( ،)1913مجودانیا،

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 14 ...
( )1919و نورانی( )1917همسوس .
راضیطباطباوی و همکارا ،)1911(،در پژوهشی با عنوا« ،مقاوسهی اثربنشی طراحی آموزشی
ملهم از سه نظروهی رفتارگراوی ،شناخ گراوی و ساخ گراوی در تغییر نگرشهوای اجتمواعی» بوه
اون نتیجه رسیدند که تفاو مننیداری در شکاگیری و تغییر نگرش دانشآموزانی کوه بور اسواس
رووکرد رفتارگراوی آموزشدودهاند با دانشآموزانی که بر اساس رووکرد شناخ گراوی آموزشدووده-
اند ،وجود ندارد.
برزگر و علیآبادی( ،)1932طی پژوهشی تح عنوا« ،بررسوی توأثیر مودل طراحوی آموزشوی
گانیه و بروگز بر وادداری و وادگیری و انگیزش پیشرف تحصیلی درس علوم تجربی» نشوا ،دادنود
که بهکارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقاوسه بوا شویوهی مرسووم
ازنظر انگیزش پیشرف

بین دو گروه تفاو منناداری وجود ندارد .اون نتیجه با نتیجه پژوهش الن

جن و الووک جاس ( )2111ناهمسو اس  .الن جن و الووک جاسو

( )2111بوه (نقوا از برزگور

 )1932نیز پژوهشی را با عنوا" ،آوا عواما آموزشوی و طراحوی آموزشوی در مفهووم خوود دانوش
آموزا ،تأثیر دارند؟" انجام دادند و به اون نتیجه رسیدند که دانشآموزانی دارای موفقی
بودند که عناصر آموزش و طراحی آموزشی محتوای آموزش در آموزش آنا ،دخالو

تحصیلی

داشوتند .الون

جن و الووک جاس  ،اصول کلی طراحی آموزشی را در پژوهش خود مورداستفاده رورار داده بودنود.
ازجمله دالوا مننادار نشد ،فرضیهی اول پژوهش ،می توا ،بوه اوون نکتوه اشواره کورد کوه متغیور
انگیزش پیشرف نیازمند تنداد جلسا بیشتری برای آموزش اس ؛ همچنوین ممکون اسو ابوزار
مورداستفاده در اون پژوهش به منظور سنجش متغیر انگیزش (آزموو ،هورمن ) بورای درس علووم
مناسب نباشد.
ترضیهی دوم پژوهش:
در فرضیه ی دوم پژوهش مبنی بر ((تأثیر آموزش با استفاده از روش مبتنی بور الگووی طراحوی
گانیه بر وادگیری دانش آموزا ،بیش تر از تأثیر آموزش با استفاده از روش دوک و کری اسو )) ،بوا
توجه به نتاوج بهدس آمده میتوا ،گف که الگوی طراحی گانیه روشی مناسب و موؤثر در افوزاوش
وادگیری دانشآموزا ،اس .
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پوژوهشهووای هوانو ،)2112( ،آکبووولتی ( ،)2114گوستافسوو ،و بوورنچ ،)2111( 1خووادجووی،
رستمی و اسحاق ( ،)2111اوزمن و وونوال ( ،)2111برزگور و علویآبوادی ( ،)1932کولتوا و منوزی
( ،)2119سوری ( ،)1941روچارد و آگوس ( ،)1347پیپر و ماور ( ،)1317ووتراک وکوارتر ()1347
همسو با نتاوج بهدس آمده در اون پژوهش میباشند .پیشورف سوروع علووم و تکنولووژی در رور،
حاضر بشر را به جاوی رسانده اس که نیازمند فراگیری مهار های اندوشید ،،تفکر و پردازشهوای
وادگیری درونی اس ؛ و منلم وظیفه دارد تا به فراگیرا ،در تجزوهوتحلیا و بازسازی برداشو هوای
خووش کمک نماود و شراوط و فرص های وادگیری را برای آنا ،فراهم سازد .در جه فنوالسوازی
دانش آموزا ،در فرآوند واددهی – وادگیری الگوهای بیشماری مطرح شده اس که هرووک از اوون
الگوها بر اساس رووکردهای منتلف صاحبنظرا ،و روا ،شناسا ،تربیتی طراحی شده اس  .وکی از
الگوهای فنال الگوی گانیه اس  ،به منظور فهم تأثیر مطلو اون الگو بر ووادگیری باوود بوه مراحوا
تشکیادهنده ی الگوی گانیه توجه کورد ،بوا توجوه بوه مراحوا موجوود در الگووی گانیوه مویتووا،
ووژگیهای زور را برای آ ،بیا ،کرد1 :و -2از نکا مثب روش تودرو

مبتنوی بور الگووی گانیوه

مرحله جلب توجه اس  ،مهار در جلب توجه به همراه دانش خردمندانوه از دانوشآمووز درگیور در
آموزش ،بنشی از هنر منلمی اس و میتواند در انگیزه ی دانش آموزا ،برای ادامه ووادگیری موؤثر
وارع شود -9 .مرحله بیا ،اهداف آموزشی در الگوی گانیه سبب میشود که وادگیرندگا ،،هودف از
آموزش را درک کنند و انتظاری را کسب کنند که منموالً سرتاسر مدتی که وادگیری ر مویدهود
تداوم دارد ،بنوابراون وکوی دوگور از نقواط مثبو الگووی گانیوه بیوا ،اهوداف آموزشوی و آشوناوی
وادگیرندگا ،با اهداف اس  .به طورکلی بهتر اس فر

نکنیم دانشآموز هدف درس را میداند-7 .

در مرحله ی بازخوانی دانش پیشین ،دانش سازما،وافته ای کوه روبالً آموختوه شوده اسو بازووابی
میشود تا بهصور بنشی از زمینهی مننادار بزرگتری برای اطالعا جدود وارع شود و همین امر
موجب بهبود وادگیری میشود -7 .دانش آمووزا ،در گوام پونجم وننوی مرحلوه «ارائوهی راهنموای
وادگیری« با داشتن راهنمای وادگیری کافی ،به نقطهای رسانده میشوند که رووداد ترکیبی درونی
وادگیری را عمالً به وروع میرسانند و آثار لا برد ،از وادگیری در چهرههاوشوا ،دووده مویشوود.
آ،ها درک کرده اند که چگونه کوار را انجوام دهنود .بوا ترتیوب داد ،تکوالیف متنووع جدوود بورای
وادگیرنده اطمینا ،از انتقال وادگیری به بهترون وجه صور میگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Gustafson & Branch
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هانو )2112( ،اظهار کرد که مدل گانیه و بروگز باعو میشود دانشجووا ،به اهوداف ووادگیری
برسند و وک تجربه ی آموزشی مثب داشوته باشوند .ازآنجاکوه الگووی گانیوه در زمورهی الگوهوای
شناختی اس  ،نتیجهی پژوهش حاضر نشا ،داد رووکرد شناخ گراوی باعو افزاوش وادگیری موی-
شود که دریقاً اون نتیجه همسوو بوا پوژوهش روچوارد و آگوسو ( ،)1347پیپور و مواور ( )1317و
ووتراک وکارتر ( )1347اس  ،آنا ،به پژوهشهاوی در مورد راهبردهای شوناختی پرداختنود .نتواوج
اون مطالنا نشا ،داد .آموزش راهبردهای شناختی توسط وادگیرنده تأثیر بیشتری بور روی درک
مطلب و وادگیری دانشآموزا ،داشته اس .
درباره ی الگوی دوک و کری ،گوستافسو ،و برنچ ( )2111میگووند :اون الگو مسیری مسوتقیم
دارد که طبق آ ،باود آموزش را با ردمهای آهسته طی کرد .چنین الگوهاوی در برابر پیچیدگیهای
فرآوند طراحی شکس میخورند .اون رووکرد منتقد اس که تمام اجوزا در آمووزش ضوروریانود و
هیچکدام را نباود از رلم انداخ ؛ بنابراون به نظر میرسد اون مدل ،مدلی ثاب اس ؛ درحالیکه وک
الگوی طراحی آموزشی باوستی اننطافپاور و با هر شراوطی سازگار باشد ،اما الگووی دووک و کوری
اون رابلی را ندارد که برای گروههای منتلف و در شراوط منتلف رابااستفاده باشد و اوون ووژگوی
سن بود ،و اننطافناپاوری اون الگو باعو میشود که گاهی مانع از رشد خالری شود.
پیرنهادها
طبق نتاوج پژوهشهای وادشده و نتاوج بهدس آمده از اون پژوهش ،طراحا ،آموزشی و منلما،
در فرآوند طراحی و آموزش باوود بور مشوارک وادگیرنودگا ،و تشوووق وادگیرنودگا ،بوه پوردازش
اطالعا تأکید داشته باشند و پیشنهاد میشود از الگوی طراحی وادگیری گانیه بوهمنظوور افوزاوش
وادگیری وادگیرندگا ،استفاده شود ،طراحی آموزشی بهره وری و وادگیری را از طروق کاربرد فرآوند
برنامهروزی نظاممند بهبود میدهد .مهار در کاربرد وکرووهی طراحی ،فرد را رادر مویسوازد کوه
جه

وک طراحی اثربنش با متنصصا ،موضوع درسی همکاری کند .همچنین منلم ،وادگیرندگا،

را برای توجه کرد ،به مننا و ارتباط داد ،موضوعا به دانش پیشین راهنمواوی کنود و بوهصوور
مستقیم به دانشآموزا ،بازخورد مثب نشا ،دهد .به نظر میرسود ارتبواط بررورار کورد ،در موورد
هدف ،کاری اس که با صراح و صدار وک منلم همخوا ،اس  .عالوه بور آ ،،بوه منلوم کموک
میکند تا بر «هدف آماج» باری بماند ،بنابراون منلما ،باود به اون نکته توجه کوافی مبواول دارنود.
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ازجمله پیشنهادهای دوگر نیز اون اس که ارائهی مطالب محرک باوود کوامالً واضوح باشود چراکوه
ارائهی محرکهای مناسب به عنوا ،بنشی از روودادهای آموزشی دارای اهمی اس  .منلموا ،باوود
توجه داشته باشند ،عملکردی که فراگیر از خود بروز میدهد تأویدی اس بر اونکه وادگیری اتفاق
افتاده اس  .بهمنظوور اطمینوا ،از اونکوه چنوین توانواویهواوی وارنواً صوور پاورفتوه ،الزم اسو
نمونه های اضافی از عملکرد مطالبه شوود .توجوه داشوته باشوید کوه منلوم پاسوخ را بوه وادگیرنوده
نمیگوود بلکه آ ،خط فکری را پیشنهاد میکند که احتمواالً بوه ترکیوب مفواهیم و رواعود وابسوته
بهراعده ی آموختنی ختم خواهد شد .منلما ،باود با افوزود ،بور مقوادور تمورون ،توأثیر بسوزاوی در
افزاوش مقدار وادداری را فراهم نماوند و تنوع تمرون در انتقال مهار های ذهنی بوه مورنیو هوای
تازه ،اثر مطلو دارد .ازجمله پیشنهادها مفید دوگر ،آموزش چگونگی سازما،دهی ،نظار و کنترل
در طی فرآوندها اس .
از جمله محدودو های پژوهش حاضر آ ،اس که آزماوش بر روی دانش آموزا ،دختور انجوام
شده اس  .بنابراون در تنمیم وافتهها به پسرا ،باود جانب احتیاط صور گیرد و به منظور افوزاوش
تنمیم دهی پیشنهاد می شود تحقیق فوق بر روی پسرا ،نیز انجام شود.
منابع
الفت تارسی
 .1اسمی  ،فیلیپ و هولفیش ،گوردو .)1941( .،تفکار منطقای( .ترجموه علوی شورونتمداری).
تهرا :،انتشارا سم .
 .2برزگر ،راضیه ،علی آبادی ،خدوجه .)1932( .بررسی تأثیر مدل طراحی آموزشی گانیه و بروگوز
بر وادگیری و وادداری و انگیزش پیشرف

تحصیلی درس علوم تجربوی .تصالنامه علمای-

پژوهری پژوهش در برنامهریزی درسی.11 ،
 .9رضوی ،عباس .)1931( .مباحث نوی در تناوری آموزشی .اهواز :دانشگاه شهید چمرا.،
 .7سوری ،منصومه .)1941( .مقایسه الگوهای مختلف طراحی آموزشی در یاادگیری کتاب

علوم دبستان در منطقه  9کرج .پاوا،نامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطباوی.
 .7شنبانی ،حسن .)1931( .روش تدریس پیررتته .تهرا :،سم .

مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و 31 ...
 .7صفوی ،اما،اهلل .)1931( .روشها تنون و الگوهای تدریس .تهرا :،سم .
 .4علی آبادی ،خدوجه .)1912( .مقدمات تکنولوژی آموزشی .تهرا :،پیام نور.
 .1راضی طباطباوی ،محموود؛ حواتمی ،جوواد؛ فوردانش ،هاشوم؛ مجودانیا ،،آذر و اسوالمی ،زهورا.
( .) 1911مقاوسه اثربنشی طراحی آموزشی ملهم از سه نظروه رفتار گراوی ،شناخ گراووی و
ساخ گراوی در تغییر نگرشهای اجتمواعی .تصلنامه علمای – پژوهرای روانرناسای

دانرگاه تبریز .19
 .3مالکی ،مائده .)1913( .تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و بایبی در محیط یاادگیری
مبتنی بر وب بر یادگیری یادداری و انگیزش دانرجویان .پاوا،ناموه کارشناسویارشود،
دانشگاه عالمه طباطباوی.
 .11مجودانیا ،،آذر .)1919( .مقایسه تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر  9رویکارد
رتتارگرایی شناخ

گرایی ساخت گرایی بار نگارش .پاووا ،ناموه کارشناسوی ارشود،

دانشگاه عالمه طباطباوی.
 .11نورانی ،خدوجوه .)1917( .تأثیر الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر رویکارد شاناخ
گرایی و ساخت گرایی بر پیررت

تحصیلی یادداری و انگیازش پیرارت

داناش

آموزان .پاوا،نامه کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطباوی.
بت انگلیسی
12. Akbulut, Y. (2007). Implications of two well-known models for
instructional designers in distance education: Dick-Carey versus
Morrison-Ross-Kemp. Turkish Online Journal of Distance
Education, 2, 8.
13. Bello, H. & Aliyu, U.O. (2012). Effect of Dick and Carey
instructional model on the performance of electrical/electronic
technology education students in some selected concepts in technical
colleges of northern Nigeria. Educational Research, 3, 3, 277-283.
14. Dick, W., Carey, L., and Carey, J. O. (2005). The Systematic
Design of Instruction. (6th ed.). Allyn Bacon. pp. 1–12.
15. Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). Principles of
instructional design (4th ed.). CA: Holt McDougal.

2931پاییزوزمستان،شمارهیدوم،

دورهیسوم
 ،پژوهشهای برنامهی درسی

32

16. Gustafson, K. L., & Branch, R. M. (2002). Survey of instructional
development models (4th ed.). ERIC Clearinghouse on Information
and Technology, Syracuse University, Syracuse New York.
17. Hannon, P. (2002). Gagne and Lorillard’s Models of Instruction
Applied to Distance Education. International Review of Research
in Open and Distance Learning, 2, 3.
18. Khadjooi, K., Rostami, K., & Ishaq, S. (2011). How to use Gagne’s
model of instructional design in teaching psychomotor skills.
Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench. 4(3), 116119.
19. Kutlu, M. O., & Menzi, N. (2013). The Effect of Implementation of
Internet-Based Teaching Model Considers Gagne's instructional
Events Model in Information Technology Course for Primary
(Elementary) Education to Academic Success and Retention.
International Journal of Humanities and Social Science, 18, 3.
20. Miller, C. K., & Peterson, R. L. (2003). Creating a positive
climate: cooperative learning, safe & responsive schoole.
Available online at:
21. Oakley, B., felder, r. M. Brent, R., & Elhajj, I. (2004). Student
Centered Learning. 2(1), 9-31. Available online at:
http://www.ncsu.edu/felderpublic/papers/oakleypaper(jscl).pdf
22. Ozmen, R. G., & Unal, H. (2008). Comparing the effectiveness and
efficiency of Two Methods of teaching Geometric Shape Concepts
to Students with Mental Retardation. Educational Sciences: Theory
& Practice, 8 (2), 669-680.
23. Peper, R.J., & Mayer, R.E. (1986). Generative effects of note taking
during science lectures. Journal of Educational Psychology, 78(l),
34-38.
24. Puacharearn, p., & Fisher, D. (2004). The effectiveness of
cooperative learning integerated with constructivist teaching on
improving learning environment in the secondary school science
classrooms. Paper presented at the IASCE conference. Carlton
hotel, 21-25.
25. Rickards, J.P., & August, G.J. (1975). Generative underlining

39 ... مقاوسهی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی دوک و
strategies in prose recall. Educational Psychology.67 (6), 860-65.
26. Tucker, D. (2002). The Application of Dick and Carey systems
approach model to a macromedia flash tutorial. Master’s Project
Instructional Design and Technology. 4. Available online at:
http://www.learningdomain.com/MEdHOME2/InstructionalDesign/
Dick_Carey.Application.pdf.
27. Wittroc. M., & Carter, J. (1975). Generative processing of
hierarchically organized words. American Journal of Psychology,
88 (3), 489-501
28. www.indiana edu/safeschl/cooperative- learning.pdf.

