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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه ی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی باایبی و الگاوی
طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانشآموزان سال اول دبیرستان در درس علوم باود تحقیا
حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه است جامعهی ماورد ماالعاهی ایا
پژوهش را کلیهی دانشآموزان دختر پایهی اول دبیرستان شهر شیراز که در سال تحصیلی 39-39مشغول
به تحصیل بودهاند ،تشکیل میدهد حجم نمونه در ای پژوهش  45نفر از دانشآماوزان دختار پایاهی اول
دبیرستان بودند که نمونهگیری به دلیل محدودیت اجرا به صورت نمونهگیری در دسترس انجام شاد ابازار
گردآوری دادهها ،پرسشنامهی انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون یادگیری محق ساخته بود و باه منواور
محاسبهی پایایی پرسشنامه ی انگیزش پیشرفت ،از آلفای کرونباخ استفاده شد ،و میازان پایاایی آن /78
بدست آمد و به منوور محاسبهی پایایی آزمون یادگیری از کودرریچاردسون 92استفاده شد و میزان پایایی
آزمون یادگیری  / 89به دست آمد به منوور تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری کوواریانس استفاده شاد
و ای نتایج حاصل شد که روش مبتنی بر الگوی گانیه و بایبی تفاوتی در میزان تاأثیر بار میازان انگیازش
ندارند ،اما مشخص شد که بی روش های آموزشی گانیه و بایبی از نور میزان یاادگیری تفااوت معنااداری
وجود دارد و روش مبتنی بر الگوی گانیه بر یادگیری دانشآموزان اثربخشتر است

کلید واژهها :انگیزش ،1یادگیری ،2الگوهای طراحی آموزشیی ،3الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی،4
5

الگوی طراحی آموزشی گانیه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 کارشناس ارشد رشتهی تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه ط اط ایی samaneh.abdoli67@yahoo.com
 دکتری ،عضو هیات علمی دانشگاه عالمه ط اط اییaliabadikh@yahoo.com
 کارشناس ارش رشتهی تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه ط اط ایی moradi.mahsa66@yahoo.com
 کارشناس ارشد رشتهی تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه ط اط ایی mehrvarzmahboobe66@yahoo.com
دریافت1939/7/1 :

نسخه نهایی1935/6/94 :

3. Instructional design models
5. Gagne instructional design model

پذیرش1935/8/8 :

1. Motivation
2. Learning
4. Bybee instructional design model
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مقدمه
امروزه آموزش از کلیدیترین عناصر آمادهسیازی دانیشآموختگیا هتیک کیاربرد هید منید
دانششا در عرصههای مختلف اهتماعی ،آموزشی ،اقتصیادی ،سیاسیی و  ...اسیک .پیرورش ن ی
کارآزموده و مجرب در گرو آموزشی پویا و خالق اسک ،اما با گ ترش دانیش و انججیار اطالعیات در
عصر امروز ،کاربرد صر روشهای سنتی تدریس پاسخگوی آموزش کارآمد نی یک .یکیی از متی -
ترین ابزارهای آموزش هتک نی به این هد  ،استجادهی هدفمند از روشهای تدریس فعال اسیک
روشهایی که یادگیرندگا را در فرآیند آموزش فعال کرده و با گ ترش تجارب فعال دانشآمیوز در
این فرآیند ،دستیابی به اهدا آموزشی را ت ریع میکند .معتمدی ( )2005نیز اظتار میکنید کیه
«روش تدریس از همله مؤلجههای اصلی برنامهی درسی و از مراح مت طراحی آموزشی مح وب
می شود .نظریهپردازا برنامهی درسی معتقدند که با اسیتجاده از روشهیای تیدریس مییتیوا بیه
اهدا نظام آموزشی دسک یافک اهدافی که به طور م تقی یا غیرم تقی تحک تأثیر این روشهیا
ه تند» (امامریزی و همکارا  .)2013 ،1در واقع میتوا شیرای ییادگیری را بیه بتتیرین شیک
فراه ساخک .برای رسید به این شرای یادگیری و خلق دانیش نیو ،معلی بایید از طرییق انتقیال
تجربه ،نقش ت تی کننده و هدایکگری را به عتده گیرد فردی که همواره بیا دانیشآمیوزا فکیر
میکند ،عم میکند و در نتایک از طرییق هی آمیوزی ییاد مییگییرد (پیاررا و فیشیر.)2004 ،2
استجاده از روشهای فعال تدریس باعث تقویک اعتماد به نجس در دانشآموزا  ،پرورش متارتهیای
ذهنی و عملی در دانشآموزا پرورش ،حاک شد هو خودتنظیمی بر کالس ،توهه به تجاوتهیای
فردی و فراه شد زمینه برای نوآوری و خالقیک میشیود .در ایین رویکیرد ،هی ییاری و فعالییک
گروهی هایگزین رقابکهای آموزشی میگردد (میلر و پیترسو  .)2003 ،3در نتیجه به نظر میرسد
یکی از کارهای مت و ضروری در امر تعلی و تربیک ،تجتیز نمود معلما با روشهیای مناسیو و
فعال یاددهی  -یادگیری اسک .روشهایی که هد شیا افیزایش تعامی  ،همکیاری و رفاقیک بیین
دانشآموزا و «یادگیری رگونه ییادگرفتن» باشید (اکلیی و همکیارا  .)2004 ،4دو نمونیه از ایین
روشها ،روش های م تنی بر الگوی گانیه و الگوی بای ی ه تند .در این بخش به معرفی کامی ایین
دو الگو و ادبیات تحقیق مرت

با آ ها پرداخته میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Emamrizi and et al.
2. Puacharearn & Fisher
3. Miller & Peterson
4. Oakley and et al.
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از معرفی الگوی طراحی آموزشی گانیه (نظریهی رویدادهای آموزشیی) ابتیدا بیه بررسیی

م انی نظری این الگو پرداخته میشود.
1

نظریهی رویدادهای آموزشی که توس رابرت گانیه ( )1895مطرح شد ،بیر م نیای رویکیرد
روا شناسی شناخکگرایی طراحی شده اسک .شناخکگرایی عمدتاً با فرآینیدهای شیناختی کیه در
یادگیری درگیر میشوند ،مث استقراء ،قیاس ،کشف قوانین ،شناسایی الگوها و مواردی از این دسک
سر و کار دارد (گوی و همکارا  .)2010 ،2طراحا آموزش در دیدگاه شناختی بیه هیای تأکیید بیر
رفتار بیرونی بر فرآیند ذهنی تأکید دارند و از آ برای افزایش اثربخشی آموزش بتره مییبرنید .بیه
های تحلی تکلیف و موضوع که در دیدگاه رفتارگرایی وهیود داشیک ،شیناخکگراییا بیر تحلیی
یادگیرنده تأکید میکنند .بر اساس ایین دییدگاه بایید سیاختارهای ذهنیی یادگیرنیده میورد توهیه
واقع شود .طراحا آموزشی باید نقش فعال یادگیرنده را در نظیر داشیته باشیند و بیا فیراه آورد
موقعیکهای ش یهسازی شده ،فرصکها و تجارب یادگیری را به زندگی واقعی یادگیرندگا نزدییک
سازند .از آ هایی که یادگیرندگا در سایهی هد های آموزشی و فعالییکهیای مشیخ

بیه حی

م أله میپردازند ،ارزشیابی با توهه به مالک انجام میشود .یادگیرنده از هد های آموزشی آگیاهی
دارد و معل نیز از هد ها به عنوا محرکهای آموزشی استجاده میکند .از همله الگوهیای مطیرح
در این نظریه ،نظریهی نمایش اهزا (مری  ،)1893 ،الگوی شرح و ب

(رایگلوث )1893 ،و نظریه-

ی رویدادهای آموزشی (گانیه و بریگز و ویگر )1899 ،اسک که برای طراحی آموزشیی شیناخکگیرا
مورد استجاده قرار گرفتهاند( .رضوی.)1380 ،
گانیه ( ) 1895یک مدل سل له مرات ی از ییادگیری اراهیه داد کیه شیام ایین مراحی اسیک
 .1یادگیری عالمتی .2 ،یادگیری محرک-پاسخ .3 ،ییادگیری زنجییرهسیازی .4 ،ییادگیری تیداعی
کالمی .5 ،یادگیری تمیزی یا تشخی

محرکات .2 ،یادگیری مجتیومسیازی .2 ،ییادگیری اصی ییا

قاعده آموزی و  .9یادگیری ح م أله (گوی و همکارا  .)2010 ،گانیه ( )1822بازدههای یادگیری
را به پنج دسته ط قهبندی میی کنید اطالعیات کالمیی (ییادگیری کلمیات ،ییادگیری غیرکلمیات،
یادگیری معنادار) ،متارتهای ذهنی (تمایز ح ی ،مجاهی مح وس ،مجاهی تعریف شیده ،قواعید و
استجاده از قواعد سطح باال) ،راه ردهای شناختی ،متیارتهیای حرکتیی و نگیرشهیا (علییآبیادی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robert Gagne
2. Guey and et al
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 .)1392گانیه معتقد اسک که برای ک و هر یک از قابلیکهای پنج گانیه ،وهیود شیرای درونیی و
بیرونی ضروری ا سک .معیار تعیین شرای بیرونی و درونی ،ذهن فراگیر اسک یعنی آ ریه را بایید
در هنگام یادگیری در درو ذهن فراگیر باشد ،شرای درونیی و آ ریه را بایید در خیار از ذهین
فراگیر صورت پذیرد ،شرای خارهی و بیرونی مینامند .گانیه و بریگز میگویند که برای ییادگیری،
مدرس یا طراح آموزشی ،باید از وهیود تمیام شیرای الزم اطمینیا داشیته باشید و بیرای همیین،
فعالیکهایی به نام وقایع آموزشی را پیشنتاد میکنند .این الگو شام نیه روییداد آموزشیی متیوالی
اسک که شرای ضروری یادگیری را فراه میکند (گانیه و همکارا  .)1882 ،1در ادامه هیر ییک از
مراح این الگو توضیح داده خواهد شد
 1جلب توجه :با اراههی یک محرک که توهه یادگیرندگا را به خود هلو میکند ،مطمینن
باشی که یادگیرندگا

آمادهی یادگیری و شرکک در فعالیکها ه تند.

 9مالع ساخت فراگیر از اهداف :بای تی دانشآموزا را از اهدا ییا پیامیدهای آمیوزش
آگاه کنی تا بدانند که در طول دوره ره میآموزند .اهدا را ق

از شیروع آمیوزش بای یتی تتییه

کرد.
 9فراخوانی یادگیریهای گذشته :آ ره را که قرار اسک یادگیرندگا بیاموزند بای تی بیه
آ ره که از پیش میدانند یا تجربه کردهاند ،ارت اط دهی .
 5ارائهی مواد آموزشی :با استجاده از روشهای معنادار محتوا را اراهه میدهیی تیا آمیوزش
اثربخش شود.
 4ارائهی راهنمای یادگیری :به دانشآموزا راه ردهایی را اراهه میدهی کیه بیه آ هیا در
یادگیری محتوا کمک کند.
 6آزمون عملکرد :دانشآموزا را در فرآیندی درگیر میکنی که به آ هیا کمیک مییکنید
دانش و متارتهای هدید را درونی کنند و به درک درستی از مجاهی برسند.
 8ارائهی بازخورد :برای ارزیابی یادگیری دانشآموزا  ،بیازخوردی فیوری از عملکیرد آ هیا
اراهه میدهی .
 7ارزیابی عملکرد :هتک ارزشیابی اثربخشی وقایع آموزشیی ،بایید امتحیا کنیی کیه آییا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gagne et al
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پیامدهای مورد انتظار به دسک آمدهاند یا نه.
 3انتقال و بسط یادگیری :برای ایین کیه بیه دانیشآمیوزا کمیک کنیی تخصی شیا را
گ ترش دهند ،آ ها باید دانش هدیدشا را درونی کنند (گانیه و همکارا .)1882 ،
در این بخش به نتایج برخی تحقیقات در ارت اط با الگوی طراحی آموزشی گانیه میپردازی .
خادهویی و همکارا  )2011( 1در تحقیقیی تحیک عنیوا «رگونیه مییتیوا میدل طراحیی
آموزشی گانیه را در آموزش متارتهای روانی -حرکتی به کار برد» بیا میدارند که نظریهی گانیه
اطالعات با ارزش زیادی برای معلما فراه میآورد .به کارگیری مدل نه مرحلیهای گانییه ،روشیی
ب یار مناسو برای اطمینا از برنامهی یادگیری مؤثر و نظاممند اسیک ،ریرا کیه سیاختاری بیرای
برنامههای درسی و نگرشی هامع ن ک به آموزش در اختیار ما قرار میدهد.
اوزمن و یونال )2009( 2در پژوهشی تحک عنوا «مقای هی تأثیر و کارایی دو روش آموزشیی
مجاهی اشکال هندسی در دانشآموزا عقوماندهی ذهنی» نشا دادنید کیه میدل گانییه از میدل
مری و تنی و در ک و و نگتداری مجتوم بر هر دو گروه شرکککننده میؤثرتر بیوده اسیک.گرره
تأثیر هر دو مدل در تداوم آ نزد شرکککنندگا تجاوت رندانی نداشته اما نتایج ه رنیین نشیا
داده که مدل گانیه نیازمند زما تدریس ک تری در برابر مدل مری و تنی و میباشد.
برزگر و علیآبادی ( )1382طی پژوهشی تحک عنوا «بررسی تیأثیر میدل طراحیی آموزشیی
گانیه و بریگز بر یادداری ،یادگیری و انگیزش پیشرفک تحصیلی درس علوم تجربی» نشا

دادند که

به کارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقای ه با شیوهی مرسوم باعیث
افزایش یادگیری و یادداری میشود اما از نظر انگیزش پیشیرفک بیین دو گیروه تجیاوت معنیاداری
وهود ندارد.

کوتلو و منزی )2013( 3در پژوهشی تحک عنیوا «تیأثیر اهیرای میدل آموزشیی م تنیی بیر
اینترنک بر اساس مدل رویدادهای آموزشی گانیه ،در درس فناوری اطالعات در مقطیع ابتیدایی ،بیر
پایداری و موفقیک تحصیلی آنا » به این نتیجه دسک یافتند که محی هیای ییادگیری م تنیی بیر
اینترنک ،با استجاده از راهکارهای مناسو ،به طور مث تی یادگیری را تحک تأثیر قرار میدهند و اثیر
مث تی بر پایداری موفقیک دارند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Khadjooi et al
2. Ozmen & Unal
3. Kutlu & Menzi
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هانو  )2002( 1در مقالهای تحک عنوا «بهکارگیری مدل گانیه و الرییالرد در آمیوزش از راه
دور» اظتار کرد که مدل گانیه و بریگز را میتوا در آموزش از راه دور مورد استجاده قیرار داد .ایین
مدل باعث میشود دانشجویا به اهدا یادگیری برسیند و ییک تجربیهی آموزشیی مث یک داشیته
باشند .در محی یادگیری از راه دور ،دانشجویا انتظار دارند بازخوردی سریع و مجص از سؤاالت و
پاسخهای خود دریافک کنند و مدل گانیه این امر را امکا پذیر میسازد.
سوری ( )1329در پژوهش خود تحک عنوا «مقای هی الگوهای مختلف طراحی آموزشی در
یادگیری کتو علوم دب تا در منطقه 3کر » نشا داد که تأثیر طراحی آموزشی م تنی بر الگیوی
گانیه و بریگز بر یادگیری دانشآموزا بیشتر از تأثیر طراحی آموزشیی بیر م نیای الگیوی مریی و
روش سنتی اسک.
الو و ناو )2015( 2در پژوهش خود تحک عنوا «طراحی مجدد محیی ییادگیری مشیارکتی
بررسی ادراک و تعام دانشآموزا در ابزارهای وب  »2برای طراحی محی یادگیری ،مدل گانیه را
با مدل هاناسن تلجیق کردند و به این نتیجه رسیدند که با این تلجیق ،رواب متقاب دانشآموزا در
ابعاد مختلف افزایش پیدا میکند.
گاکدمیر و همکارا  )2013( 3در تحقیق خود با عنوا «استجاده از وقایع آموزشی نیهگانیه در
سی ت های مدیریک یادگیری» ،دورههای آنالین سی ت مدیریک یادگیری خود را بر م نای الگوی
گانیه طراحی کردند و به این نتیجه رسیدند که این دوره برای کاربرا مجید بود.
روش تدریس دیگری که در این پژوهش استجاده شد ،روش تدریس م تنی بر الگیوی طراحیی
آموزشی بای ی میباشد .در ایین بخیش بیه معرفیی الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی (الگیوی پینج
مرحلهای) و پیش از آ  ،م انی نظری این الگو میپردازی .
بعد از ظتور رویکردهای رفتاری و شناختی در عرصیهی آمیوزش ،رویکیرد سیاختنگراییی در
اواخر قر بی ت مورد تأکید قرار گرفک .ساختنگرایا معتقدند که ساختار دانش ریزی نی ک که
خار از ذهن شاگرد وهود داشته باشد ،بلکه ساختار دانیش حاصی تعامی م یتمر بیا سیازههیای
موهود و آزمایش و پاالیش بازنماییهای ذهنی آ برای ییافتن درک صیحیحتیری از هتیا خیار
اسک و بر این اساس ،فعالیک یادگیری باید محور توهه قیرار گییرد ،نیه فرآینید آمیوزش (فیردانش،
 .)1399اصول طراحی آموزشی بر ط ق دیدگاه ساختنگرایا ع ارتانید از گنجانید ییادگیری در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hannon
2. Leow & Neo
3. Gokdemir et al
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زمینههای مربوط و واقعی ،گنجاند یادگیری در تجارب اهتماعی ،تشویق و داشتن نظر در فرآینید
یادگیری ،ک و تجربه در زمینهی فراگرد سیاختن دانیش ،تشیویق خودآگیاهی از فراگیرد سیاختن
دانش ،اراههی تجربه و تقدیر از دیدگاههای مختلف و تشویق استجاده از روشهیای اراهیه .عیالوه بیر
الگوی بای ی که نمونهای از الگوهای ساختنگرایی در زمینهی طراحی آموزشی اسک ،مییتیوا بیه
این الگوها اشاره کرد الگوی تحقیق در عم یا الگیوی طراحیی مشیارکتی (راییدینه و همکیارا ،
 ،)1885الگوی آموزش واقعگرا (بران جورد و همکارا  ،)1880 ،الگیوی اسیتاد-شیاگردی شیناختی
(کالینز ،براو و نیومن ،)1898 ،الگوی ییادگیری تولییدی (ویتیراک ،)1889 ،الگیوی محیی هیای
یادگیری عمدی با حمایک کامپیوتر (اسکاردامالیا ،)1884 ،الگوی یادگیری اکتشافی (برونیر،1820 ،
 ،)1882الگوی طراحی ساختن تج یر (بلک و مککلینتاک ،)1885 ،الگوی ابزارهای ذهنی (کومرز،
هاناسن و میز ،)1882 ،الگوی یادگیری م تنی بر م یأله (سیاوری و دافیی )1885 ،و الگیوی روش
پروژهای (کیلپاتریک( )1819 ،فردانش )1382 ،و الگیوی بیای ی ( )1890کیه در ادامیه توضییحاتی
دربارهی آ اراهه میگردد.
1

الگوی  5مرحلهای توس راهر بیای ی ( )1890مطیرح شید .وی از بیدعکگیزارا مطالعیهی
برنامهی درسی علوم زی تی 2میباشد (ارهین و همکارا  .)2009 ،3این میدل مخصیوی ییادگیری
موضوعات هدید و یا یادگیری موضوعات آشناتر با عمق بیشتر اسک .این الگیو ییک فرآینید خطیی
نی ک .در این الگو ،دانشآموزا ه از دانش ق لیشا و ه از دانش دسک اولشا که در مرحله-
ی اکتشا ک و کردهاند ،استجاده میکنند (نیوبای .)2004 ،4مدل بای ی شام فعالیکهایی اسیک
که عالقهی دانشآموزا را به تحقیق افزایش میدهد و باعث استجادهی فعاالنه از اطالعات میشیود.
این مدل در هر مرحله ،دانشآموزا را تشویق میکند تیا در فعالییکهیا درگییر شیوند و هی زمیا
دانششا را ب ازند (کولوموس و همکارا  .)2012 ،5این مدل نه تنتا در متیارتهیای سیطحی در
زندگی روزانه به کار گرفته میشود ،بلکه در ک و متارتهیای سیطوح بیاال و حرفیهای نییز میورد
استجاده قرار میگیرد و باعث بت ود سطوح باالی تجکر میشود (آسیش.)2010 ،2
الگوی پنج مرحلهای بای ی شام پنج مرحله اسیک  .1فعیال کیرد  .2 ،اکتشیا  .3 ،توضییح
داد  .4 ،ب

و  .5ارزشیابی .هر یک از این مراح دارای دستورالعم خای خود میباشد( .بای ی،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Roger Bybee
)2. Biological Science Curriculum Study (BSCS
3. Ergin et al
4. Newby
5. Kolomuc et al
6. Acish
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 .)2008در ادامه به توضیح این مراح میپردازی .
 .1فعال سازی 1در این مرحله با بر ه زد تعادل شناختی دانشآموزا یا با هلو توهه آ -
ها به حوادث زندگی واقعی ،آ ها را برمیانگیزانی .
 .2اکتشا

2

بعد از این که عالقیهی دانیشآمیوزا برانگیختیه شید ،در مرحلیهی اکتشیا از

تجاربشا برای مشاهده ،همعآورده داده ،پیشبینی سؤاالت آزمو و تصحیح فرضییههیا اسیتجاده
میکنند .این اطالعات به آ ها کمک میکند که بتوانند به سیؤاالتی کیه در مرحلیهی ق ی مطیرح
شده بود ،پاسخ دهند .در این مرحله ،معل تجارب اکتشافی هدایک شده یا آزاد و پرسید سیؤال را
برای دانشآموزا ت تی میکند ،به طوری که آ هیا بیه راحتیی تصیورات غلی شیا را در میورد
مجاهی مختلف ابراز میکنند.
 .3توضیح داد

3

در این مرحله ،دانشآموزا از مشاهدات و دادههای خود یک توضیح علمیی

از نتایجی که به دسک آوردهاند ،اراهه میدهند .در این مرحله داشتن دایرهی لغات علمی مناسو که
به تجارب ق لی دانشآموزا مربوط اسک ،حاهز اهمیک اسک.
 .4شرح و ب

4

در این مرحله م اهلی دیگر برای دانشآموزا طراحی میشود تیا بتواننید از

دانش هدیدشا استجاده کنند ،راهح اراهه دهند ،تصمی گیری کنند و به نتایج منطقی برسند .این
مرحله معموالً به شک یک فعالیک اکتشافی دیگر یا ب

مرحلهی اکتشا اسک.

.5ارزشیابی 5ارزشیابی برای این ضرورت دارد کیه تعییین کنیی آییا دانیشآمیوزا بیه درک
صحیحی از مجاهی رسیدهاند یا خیر و آیا قادرند یادگیری خود را به زمینههای دیگر تعمیی دهنید
یا خیر .ارزشیابی ممکن اسک به صورت رسمی ییا غیررسیمی انجیام شیود (اسی یلی و همکیارا ،2
.)2011
در این بخش به نتایج برخی تحقیقات در زمینهی بهکارگیری روش بیای ی در آمیوزش اشیاره
میشود.
مرادی و علیآبادی ( )1381در پژوهشی تحک عنوا «مقای هی تأثیر روش آموزش م تنی بر
الگوی پنج مرحلهای بای ی و سنتی بر خالقیک و یادگیری دانیشآمیوزا سیال سیوم راهنمیایی در
درس علوم» نشا دادند که روش آموزش بای ی بر یادگیری و خالقییک دانیشآمیوزا تیأثیر دارد و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Engaging
2. Explore
3. Expanding
4. Elaboration
5. Evaluation
6. Acisli et al
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این تأثیر به نجع گروه آزمایش بوده اسک.
مالکی و علیآبادی ( )1398در پژوهش خود تحک عنوا «تیأثیر الگوهیای طراحیی آموزشیی
گانیه و پنج مرحله ای بای ی در آموزش م تنی بر ش که بر یادگیری و یادداری دانشجویا » بیه ایین
نتیجه دسک یافتند که بین یادگیری و یادداری دانشجویانی که با الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی
آموزش دیده اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهاند ،تجاوت معنیاداری
وهود دارد و یادگیری و یادداری در دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دییده-
اند ،ن ک به دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهاند بیشتر اسک.
کارسلی و ایاس )2014( 1در تحقیق خیود بیا عنیوا «اهیرای فعالییکهیای آزمایشیگاهی بیا
استجاده از مدل یادگیری بای ی بر یادگیری دانشآموزا در رابطه با عوام مؤثر بر سرعک واکنش و
پیشرفک متارتهای علمی» به این نتیجه رسیدند که استجاده از مدل بای ی در این فعالیکها باعیث
افزایش انگیزهی دانشآموزا شده و آ ها را در فرآیند یادگیری درگیر میکند.
دمیرکیوگلو و کاگاتی )2014( 2در پژوهش خود تحک عنوا «تأثیر فعالیکهای آزمایشیگاهی
بر م نای مدل ساختنگرایی بای ی بر ادراک دانشآموزا کالس نت درس شیمی» بیه ایین نتیجیه
رسیدند که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تجاوت معناداری در رابطه با بیهکیارگیری میدل بیای ی
وهود دارد و این تجاوت به نجع گروه آزمایش که با این روش آموزش دیدهاند بوده اسیک و بنیابراین،
معلما میبای ک متارت خود را در طراحی محی های یادگیری ساخکگرایی باال ب رند.
کولوموس و همکارا ( )2012در پژوهش خود با عنوا «تأثیر انیمیشنهای طراحی شیده بیر
م نای الگوی بای ی بر ادراک تغییرات فیزیکی و شیمیایی دانشآموزا کالس نت » بیه ایین نتیجیه
دسک یافتند که عملکرد گروه آزمایشی که با این روش آموزش دیده بودند ،از عملکرد گروه کنتیرل
بتتر بوده اسک .ه رنین دانشآموزا گروه آزمایش از دانشآموزا گیروه کنتیرل ادراک بتتیری از
تغییرات فیزیکی و شیمیایی داشتند.
اسی لی و همکارا ( )2011در تحقیق خود تحیک عنیوا «تیأثیر میدل ییادگیری بیای ی بیر
پیشرفک تحصیلی دانشآموزا در موضوعات حرکتی و قدرتی» به این نتیجه رسیدند که بین گیروه
آزمایش و گروه کنترل تجاوت معناداری وهود دارد و این تجاوت به نجع گروه آزمایش که از این الگو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Karsli & Ayas
2. Demircioglu & Çagatay
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استجاده کردهاند بوده اسک.
فاضلیا و همکارا  )2010( 1در پژوهشی با عنوا «تأثیر الگوی طراحیی آموزشیی بیای ی بیر
یادگیری و یادداری درس علوم برای دانشآموزا مدارس متوسیطه» بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه
دانشآموزانی که با مدل بای ی آموزش دیده بودند ،ن ک به دانشآموزانی که با شیوههیای مرسیوم
آموزش دیده بودند ،یادگیری و یادداری بتتری از درس علوم داشتند.
با توهه به تحقیقات بیا شده و تأثیر مث ک الگوهای تیدریس مناسیو بیر فرآینید ییاددهی-
یادگیری ،برای سمک و سو داد مدارس به سوی بترهگیری از الگوهای هدید ،بایید اسیتجاده از آ
الگوها در فضای مدارس حاک شود و تجکر و بازسازی و تجربهآمیوزی هانشیین شییوههیای سینتی
گردد (اسمیک و هولجیش .)1882 ،2در حالی که آ ریه کیه امیروزه در فرآینید آمیوزش شیاهد آ
ه تی  ،با این امر تناقض دارد .امروزه با وهود طراحی الگوهای تدریس متعدد که هر یک بیا هید
ویژهای طراحی شدهاند ،شاهد آ ه تی که معلما در زمینههای محتوایی مختلف ،ه رنیا بیا
تکیه بر روشهای سنتی و مرسوم به تدریس میپردازند .در صورتی که با پیشرفک علی و محتیوای
آموزش ،روشهای اراهه ی محتوا نیز بای تی به روز شده و رسیید بیه اهیدا آموزشیی را ت یریع
کنند .ال ته این امر نیازمند انجام داد تحقیقات و مطالعات متعدد و بررسی همیه هان یهی مزاییا و
محدودیکهای الگوهای تدریس و مقای هی آ ها با یکدیگر اسک تا معلما بیا آسیودگی خیاطر بیه
گزینش و اهرای الگوی مناسو اهدا و درس مورد نظر اقدام کنند.
با توهه به موارد یاد شده هد از طراحیی و اهیرای پیژوهش حاضیر ،مقای یهی تیأثیر روش
آموزش م تنی بر الگوی طراحیی گانییه و بیای ی بیر انگییزش و ییادگیری دانیشآمیوزا سیال اول
دبیرستا در درس علوم بود .برای رسید به هد پژوهش ،فرضیههای زیر طرح شد
 .1بین انگیزش دانش آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهانید و
دانشآموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیدهاند تجاوت معنادار وهود دارد.
 .2بین یادگیری دانش آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهاند و
دانشآموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیدهاند تجاوت معنادار وهود دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fazelian and et al.
2. Esmith & Hoolfish
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش ش ه آزمایشی و طرح پیش آزمو -پس آزمو بیا دوگیروه اسیتجاده
شده اسک .محقق به عنوا آموزشدهنده در کالس حضور به عم آورد و در ساعک درسی به انجام
فعالیک پرداخک .پس از انتخاب تصادفی کیالسهیا بیه عنیوا گیروههیای آزمایشیی ،روی کلییهی
دانشآموزا هر دو گروه ،آزمو انگیزش پیشرفک هرمنس و آزمیو ییادگیری محقیق سیاخته کیه
پایایی و روایی آ محاس ه گردید ،به عنوا پیشآزمو اهرا شد .پس از اهرای پیش آزمو  ،محقق
به مدت  5هل هی  80دقیقهای در  3هجته محتوای درسی که م تنی بر الگیوی گانییه بیود را بیر
روی یک گروه و محتوای درسی که م تنی بر الگوی بای ی بود را بر گروه دیگر اهیرا کیرد .محتواهیا
در هر دو کالس یک ا بود (فص  2و  3و  4از کتاب علوم پایهی اول دبیرسیتا ) و تجیاوت گیروه-
های آزمایشی در روش اهرا بود .یک هجته پیس از اتمیام هل یات و فعالییکهیای اهراییی ،آزمیو
انگیزش پیشرفک تحصیلی و آزمو یادگیری محقق ساخته به عنوا پسآزمو بر روی هر دو گروه
اهرا گردید.
هامعهی آماری پژوهش حاضر شام دانشآموزا دختر پایهی اول دبیرستا شتر شیراز بیود
که به دلی محدودیک اهرا ،نمونهگیری مورد استجاده بیه صیورت در دسیترس بیود .بیرای انتخیاب
نمونه ،ابتدا یک مدرسه در شتر شیراز انتخاب شد و دو کالس از دانشآموزا پایهی اول دبیرسیتا
این مدرسه به عنوا نمونهی پژوهش مورد استجاده قرار گرفک که این دو کالس به صورت تصیادفی
در دو گروه قرار گرفتند.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامهی انگیزش پیشرفک هرمنس ( )1820و آزمو ییادگیری
محقق ساخته استجاده شد.
پرسشنامهی انگیزش پیشرفک 1هرمنس یکی از رایجترین پرسشنامههای مداد کاغیذی بیرای
سنجش نیاز پیشرفک اسک .هرمنس بر م نیای دانیش نظیری و تجربیی موهیود دربیارهی نییاز بیه
پیشرفک و با بررسی پیشینهی پژوهشهای مربوط به موضوع نیاز به پیشرفک ،ایین پرسیشنامیه را
ساخته اسک .پرسشنامهی اولیه  82سؤالی بود که بر م نای ده ویژگی متمایز کنندهی افیراد دارای
انگیزهی پیشرفک باال از افراد با انگیزه ی پیشرفک پایین تتیه گردید .پس از اهرای آزمایش و تجزیه
و تحلی سؤاالت و محاس هی ه ب تگی یک یک سؤاالت با ک آزمو  28 ،ماده یا سؤال به عنیوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. A.M.T
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پرسشنامهی نتایی انگیزهی پیشرفک انتخاب شد .هرمنس برای محاس هی روایی 1از رواییی محتیوا
که اساس آ را پژوهش ق لی دربارهی انگیزهی پیشرفک تشکی میداد ،استجاده کیرد و هی رنیین
وی ضریو هم تگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفکگرا محاس ه کرده اسک .ضیرایو بیه ترتییو
سؤاالت پرسشنامه در دامنهای از  ./52تا  ./30میباشد .عالوه بر این ،در یک مطالعیه ،هیرمنس بیه
وهود ضریو ه ب تگی بین این پرسشنامه و آزمو اندریافک موضوع 2اشاره دارد .برای محاسی هی
پایایی 3پرسشنامهی انگیزش پیشرفک از روش محاس ه آلجای کرون اخ استجاده شد ،و میزا پایایی
آ

 ./92به دسک آمده اسک.
در آزمو یادگیری محقق ساخته که توس محققا آماده شید ،بیه منظیور تعییین رواییی از

روایی محتوایی استجاده شد .در این پژوهش آزمو یادگیری علوم بیا توهیه بیه هیدول مشخصیات
هد -مح توا تدوین گردید .عالوه بر آ  ،روایی محتوایی ابزار توس معل درس علوم نیز مورد تأیید
قرار گرفک .برای اندازه گیری میزا پایایی آزمو یادگیری از روش کودرریچاردسو استجاده شید و
مقدار آ  ./23بود.
به منظور تجزیه و تحلی دادهها در این پژوهش و آزمو فرضیههای تحقیق و با توهه به ایین
که در این پژوهش از طرح پیشآزمو  -پسآزمو با دو گروه استجاده شد ،به منظور تعدی تجاوت-
های اولیهی گروهها از روشآماری تحلی کواریانس استجاده شد.
یافتهها
به منظور آزمود فرضیهی اول پژوهش م نی بر این که «بین انگیزش دانیشآمیوزانی کیه بیا
استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهانید و دانیشآمیوزانی کیه بیا الگیوی طراحیی
آموزشی بای ی آموزش دیدهاند تجاوت معنادار وهود دارد» ،عملکرد گروههایی کیه بیا روش بیای ی و
گانیه آموزش دیده بودند ،در قالو پیشآزمو و پسآزمو یادگیری و انگیزش با استجاده از آزمیو
تحلی کوواریانس سنجیده شد .ق ی از اهیرای تحلیی کووارییانس بایید پییشفیر هیای انجیام
کوواریانس رعایک شود ،مت ترین پیش فر

انجام تحلی کوارییانس کیه بایید میورد بررسیی قیرار

گیرد ،وهود ه گنی ضرایو رگرسیو میباشد ،آ گونه که خطوط رگرسیو هیر دو گیروه میوازی
باشد .نتیجهی بررسی همگنی رگرسیو متغیر انگیزش محاس ه شد و مورد تایید قرار گرفک.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Validity
2. TAT
3. Reliability
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به دلی این که مجروضههای انجام تحلیی کووارییانس تأییید شیدند ،مییتیوا از ایین روش
استجاده کرد .خالصهای از نتایج تحلی کوواریانس نمرات پیشآزمو و پسآزمو بین این دو گروه
در رابطه با فرضیهی اول این پژوهش در هدول  1گزارش شده اسک.
جدول  :1نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون انگیزش
ن کF

سطح معناداری

من ع تغییر

مجموع مجذورات درهه آزادی میانگین مجذورات

پیش آزمو

214/905

1

214/905

./813

./344

گروههای آزمایشی

5/329

1

5/329

./023

./991

واریانس خطا

12003/192

51

235/352

مجموع

233409/000

53

در هدول  1مجموع مجذورات ،درهه آزادی ،میانگین مجذورات و مقیدار  )./023( Fمحاسی ه
شده با درهه آزادی ( 51و  )1آورده شده اسک .به دلیی ایینکیه  Fمحاسی ه شیده از )F=(4/03

هدول با همین درهه آزادی کورکتر اسک ،بر این اساس با اطمینا  ٪85میتوا گجک که تجاوت
بین گروه م تنی بر الگوی گانیه و بای ی از نظر متغیر انگیزش معنادار نمیباشد .بنابراین بین نمرات
گروهها در آزمو انگیزش تجاوت معناداری وهود ندارد و فر

صجر پژوهش پذیرفتیه مییشیود .بیر

این اساس میتوا اینگونه نتیجه گرفک که روشهای م تنی بر الگوی بیای ی و گانییه بیر انگییزش
دانشآموزا تأثیر یک ا و مشابتی دارند.
به منظور بررسی فرضیهی دوم پژوهش ،م نی بر این که «بین یادگیری دانشآمیوزانی کیه بیا
استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهانید و دانیشآمیوزانی کیه بیا الگیوی طراحیی
آموزشی بای ی آموزش دیدهاند تجاوت معنیادار وهیود دارد» ،ابتیدا پییشفیر هیای انجیام تحلیی
کواریانس مورد آزمو قرار گرفتند و تایید شدند .با تأیید شد پیشفر هیای تحلیی کوارییانس
میتوانی این آزمو را انجام دهی که نتایج آ در هدول  2اراهه گردید.
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جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس پسآزمون یادگیری
من ع تغییر

مجموع
مجذورات

درهه آزادی

میانگین
مجذورات

ن کF

سطح معناداری

پیش آزمو

22/922

1

22/922

15/332

./000

18/251

1

18/251

4/529

0/039

واریانس خطا

222/441

51

4/322

مجموع

4441/000

54

گروههای
آزمایشی

در هدول  2مجموع مجذورات ،درهه آزادی ،میانگین مجذورات و مقدار  )4/529( Fمحاسی ه
شده با درهه آزادی ( 51و  )1آورده شده اسیک .بیه دلیی اینکیه  Fمحاسی ه شیده از )F=(4/03

هدول با همین درهه آزادی بزرگتر اسک و ه رنین میدانی رنا ره سطح معناداری بیه دسیک
آمدهی آزمو از سطح خطای مورد نظر پژوهشگر کورکتیر باشید ،وهیود اخیتال معنیادار بیین
دادهها نتیجهگیری میشود .در این آزمو نیز میبینی که سطح معناداری به دسک آمده از سیطح
خطای مورد نظر کورکتر اسک .بر این اساس بیا اطمینیا  ٪85مییتیوا گجیک کیه بیین مییزا
یادگیری دانشآموزانی که با روش گانیه آموزش دیدهاند ن ک به دانشآموزانی که بیا روش بیای ی
آموزش دیدهاند تجاوت معنا داری وهود دارد و این تجاوت به نجع گروهیی اسیک کیه بیا روش گانییه
آموزش دیدهاند.
بحث و نتیجهگیری
با توهه به پژوهش انجام شده و بر اساس یافتهها ،هر یک از فرضیههای پژوهش مورد بررسیی
قرار گرفک و مقای هی آ ها با سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه ذکر میگردد
فرضیهی اول پژوهش بین انگیزش دانش آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی گانیه آموزش
دیدهاند و دانشآموزانی که با الگوی طراحی بای ی آموزش دیدهاند تجاوت معنادار وهود دارد.
یافتههای این پژوهش نشا داد بیین انگییزش دانیشآمیوزانی کیه از طرییق الگیوی طراحیی
آموزشی گانیه و الگوی طراحی آموزشیی بیای ی تجیاوت معنیاداری وهیود نیدارد .بیه رغی شیترت
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فزایندهی اصول ساختنگرایی ،ب یاری از طراحا نظیر م یاعدی ن ی ک بیه موقعییکهیای صیرفاً
ساختارگرا ندارند .دیک )1882( 1در این رابطیه اظتیار مییکنید کیه در اقیدامات آموزشییای کیه
برم نای ساختنگرایی اند ،این ضرورت وهود دارد که یادگیرنده کنتیرل کامی بیر فرآینید آمیوزش
داشته باشد ،مث انتخاب اهدا و فعالیکهای یادگیری .این امر خیلی امکا پذیر نی ک ریو بیه
ندرت پیش میآید که دو نجر به یک تج یر ییا درک از واقعییک برسیند و ایین نقیش فعالییکهیای
آموزشی ساختارمند را به حداق میرساند .مری  )1882( 2نییز در مقابی رویکیرد سیاختنگراییی
صر  ،خاطرنشا میکند که در حالی که یادگیرندگا مدلهای ذهنی درونیشیا را در موقعییک-
های آموزشی گ ترش میدهند ،با این وهود نمیتوانند بیا انتزاعییات و میدلهیای ذهنیی دیگیرا
ارت اط برقرار کنند.
فرضیهی دوم پژوهش بین یادگیری دانش آمیوزانی کیه بیا اسیتجاده از الگیوی طراحیی گانییه
آموزش دیدهاند و دانشآموزانی که با الگوی طراحی بای ی آموزش دییدهانید تجیاوت معنیادار وهیود
دارد.
با توهه به نتایج بدسک آمده میتوا گجک که الگوی طراحی گانیه روشی مناسیو و میؤثر در
افزایش یادگیری دانشآموزا اسک .این نتیجه ه سو با پژوهشهای خادهویی و همکارا (،)2011
اوزمن و یونال ( ،)2009برزگر و علیآبادی ( ،)1382کوتلو و منزی ( ،)2013هانو ( ،)2002سوری
4

( ،)1329الو و ناو ( ،)2015گاکدمیر و همکارا ( ،)2013ماریاناکیز ،)2008( 3ریچاردز و آگوسیک
( ،)1825پیپر و مایر ،)1892( 5ویتراک و کارتر )1825( 2میباشد.

خادهویی و همکارا ( )2011در تحقیقی تحک عنوا «رگونه میتوا مدل طراحی آموزشی
گانیه را در آموزش متارتهای روانی -حرکتی به کار برد» بیا میدارند که نظریهی گانیه اطالعات
با ارزش زیادی برای معلما فراه میآورد .به کارگیری میدل نیه مرحلیهای گانییه ،روشیی ب ییار
مناسو برای اطمینا از برنامهی یادگیری مؤثر و نظاممند اسک ،ررا که ساختاری برای برنامههیای
درسی و نگرشی هامع ن ک به آموزش در اختیار ما قرار میدهد.
اوزمن و یونال ( )2009در پژوهشی تحک عنوا «مقای هی تأثیر و کیارایی دو روش آموزشیی
مجاهی اشکال هندسی در دانشآموزا عقوماندهی ذهنی» نشا دادنید کیه میدل گانییه از میدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dick
2. Merril
3. Maryannakis
4. Rickards & August
5. Peper & Mayer
6. Wittroc & Carter
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مری و تنی و در ک و و نگتداری مجتوم بر هر دو گروه شرکککننده میؤثرتر بیوده اسیک.گرره
تأثیر هر دو مدل در تداوم آ نزد شرکککنندگا تجاوت رندانی نداشته اما نتایج ه رنیین نشیا
داده که مدل گانیه نیازمند زما تدریس ک تری در برابر مدل مری و تنی و میباشد.
برزگر و علیآبادی ( )1382طی پژوهشی تحک عنوا «بررسی تیأثیر میدل طراحیی آموزشیی
گانیه و بریگز بر یادداری ،یادگیری و انگیزش پیشرفک تحصیلی درس علوم تجربی» نشا

دادند که

به کارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقای ه با شیوهی مرسوم باعیث
افزایش یادگیری و یادداری می شود اما از نظر انگیزش پیشرفک بیین دو گیروه تجیاوت معنیاداری
وهود ندارد.

کوتلو و منزی ( )2013در پژوهشی تحک عنوا «تأثیر اهرای مدل آموزشی م تنی بر اینترنک
بر اساس مدل رویدادهای آموزشی گانیه ،در درس فناوری اطالعات در مقطع ابتدایی ،بر پاییداری و
موفقیک تحصیلی آنا » به این نتیجه دسک یافتند که محی های یادگیری م تنیی بیر اینترنیک ،بیا
استجاده از استراتژیهای مناسو به طور مث تی یادگیری را تحک تأثیر قرار میدهند و اثر مث ک بیر
پایداری موفقیک دارد.
هانو ( )2002در مقالهای تحک عنوا «بهکارگیری مدل گانییه و الرییالرد در آمیوزش از راه
دور» اظتار کرد که مدل گانیه و بریگز را میتوا در آموزش از راه دور مورد استجاده قیرار داد .ایین
مدل باعث میشود دانشجویا به اهدا یادگیری برسیند و ییک تجربیهی آموزشیی مث یک داشیته
باشند .در محی یادگیری از راه دور ،دانشجویا انتظار دارند بازخوردی سریع و مجص از سؤاالت و
پاسخهای خود دریافک کنند و مدل گانیه این امر را امکا پذیر میسازد.
سوری ( )1329در پژوهش خود تحک عنوا «مقای هی الگوهای مختلف طراحی آموزشی در
یادگیری کتو علوم دب تا در منطقه  3کر » نشا داد که تأثیر طراحی آموزشی م تنی بر الگوی
گانیه و بریگز بر یادگیری دانشآموزا بیشتر از تأثیر طراحی آموزشیی بیر م نیای الگیوی مریی و
روش سنتی اسک.
الو و ناو ( )2015در پژوهش خود تحک عنوا «طراحی مجیدد محیی ییادگیری مشیارکتی
بررسی ادراک و تعام دانشآموزا در ابزارهای وب  »2برای طراحی محی یادگیری ،مدل گانیه را
با مدل هاناسن تلجیق کردند و به این نتیجه رسیدند که با این تلجیق ،رواب متقاب دانشآموزا در
ابعاد مختلف افزایش پیدا میکند.
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گاکدمیر و همکارا ( )2013در تحقیق خود با عنوا «استجاده از وقایع آموزشیی نیهگانیه در
سی ت های مدیریک یادگیری» ،دورههای آنالین سی ت مدیریک یادگیری خود را بر م نای الگوی
گانیه طراحی کردند و به این نتیجه رسیدند که این دوره برای کاربرا مجید بود.
از آ ها که الگوی گانیه در زمرهی الگوهای شناختی میباشد نتیجهی پیژوهش حاضیر نشیا
داد رویکرد شناخکگرایی باعث افزایش یادگیری میشود که دقیقاً این نتیجه هی سیو بیا پیژوهش
ماریانییاکیز ( )2008میییباشیید .ماریانییاکیز در پییژوهش خییود نشییا داد رویکردهییای رفتییارگرایی و
شناخکگرایی ن ک به ساختنگرایی ب یار مؤثرتر عمی مییکنید .هی رنیین ریچیارد و آگوسیک
( ،)1825پیپر و مایر ( )1892و ویتراک و کیارتر ( )1825بیه پیژوهشهیایی در میورد راه ردهیای
شناختی پرداختند که نتایج این مطالعات نشا داد آموزش راه ردهای شناختی توسی یادگیرنیده
تأثیر بیشتری بر روی درک مطلو و یادگیری دانشآموزا داشته اسک.
به منظور ت یین این فرضیه باید به مراح تشکی دهندهی این الگو توهه کیرد ،بیا توهیه بیه
مراح موهود در الگوی گانیه میتوا ویژگیهای زیر را برای آ بیا کیرد از نکیات مث یک روش
تدریس م تنی بر الگوی گانیه مرحلهی هلو توهه میباشد ،متارت در هلو توهه به همراه دانیش
خردمندانه از دانشآموز درگیر در آموزش ،بخشی از هنر معلمی اسک و میتواند در انگیزهی دانش-
آموزا برای ادامهی یادگیری مؤثر واقع شود .مرحلهی بیا اهدا آموزشی در الگوی گانییه سی و
میشود که یادگیرندگا هد از آموزش را درک کنند و انتظاری را ک و کنند که معموالً سرتاسر
مدتی که یادگیری رخ میدهد تداوم دارد ،بنابراین یکی دیگیر از نقیاط مث یک الگیوی گانییه بییا
اهدا آموزشی و آشنایی یادگیرندگا با اهدا میباشد .به طورکلی بتتر اسک فر

نکنی دانش-

آموز هد درس را میداند .در مرحلهی بازخوانی دانش پیشین ،دانیش سیازما یافتیهای کیه قی الً
آموخته شده اسک بازیابی میشود تا به صورت بخشی از زمینهی معنادار بزرگتری بیرای اطالعیات
هدید واقع شود و همین امر موهو بت ود ییادگیری مییشیود .دانیشآمیوزا درگیام پینج یعنیی
مرحلهی اراههی راهنمای یادگیری با داشتن راهنمایی یادگیری کافی به نقطهای رسانده مییشیوند
که رویداد ترکی ی درونی یادگیری را عمالً به وقوع مییرسیانند و آثیار لیذت بیرد از ییادگیری در
رترههایشا دیده میشود .آ ها درک کردهاند که رگونه کار را انجام دهند .با ترتیو داد تکالیف
متنوع هدید برای یادگیرنده اطمینا از انتقال یادگیری به بتترین وهه صورت میگیرد.
ه رنین نتایج پژوهش حاضر ،مخالف با نتایج یافتههای مالکی میباشید ،میالکی ( ،)1398در
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پژوهش خود با عنوا «تأثیر الگوی طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحلهای بای ی در آموزش م تنیی
بر ش که بر یادگیری ،یادداری وانگییزش دانشیجویا » بیه مقای یهی تیأثیر الگیوی بیای ی و گانییه
پرداخک که یافتههای پژوهش حاکی از این بود که میزا یادگیری ،انگییزش پیشیرفک تحصییلی و
یادداری دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیده بودند به طور معناداری بییش
از دانشجویانی بود که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهاند .یکی از دالی ناه سیو بیود
این پژوهش با پژوهش فوق ،مقطع تحصیلی یادگیرنیدگا مییباشید ،دانشیجویا دارای توانمنیدی
بتتری در کار کرد در محی های دارای ساختار ک ه تند ،در صورتی که برای سینین پیایینتیر
محی های ساختارمندتر میتواند مجیدتر باشد ،دلی دیگر این اسک که پیژوهش میالکی در محیی
وب صورت پذیرفته در حالی که پژوهش حاضر در محی واقعی تدریس انجام شده که این امیر نییز
میتواند در متجاوت بود نتایج تأثیر داشته باشد.
پیشنهادها
ط ق نتایج پژوهشهای بیا شده و نتایج به دسک آمده از ایین پیژوهش ،طراحیا آموزشیی و
معلما در فرآیند طراحی و آموزش باید بر مشارکک یادگیرندگا و تشویق یادگیرندگا به پردازش
اطالعات تأکید داشته باشند و پیشنتاد میشود از الگوی طراحی یادگیری گانیه به منظیور افیزایش
یادگیری یادگیرندگا استجاده شود ،ه رنین معل یادگیرندگا را بیرای توهیه کیرد بیه معنیا و
ارت اط داد موضوعات به دانش پیشین راهنمایی کند و به صورت م تقی به دانشآموزا بازخورد
مث ک نشا دهد .به نظر می رسد ارت اط برقرار کرد در مورد هد کاری اسیک کیه بیا صیراحک و
صداقک یک معل ه خوا اسک .عالوه بر آ به معل کمک میکند تا بر «هد آما » باقی بمانید،
بنابراین معلما باید به این نکته توهه کافی م ذول دارند .از همله پیشنتادهای دیگر نیز این اسیک
که اراههی مطالو محرک باید کامالً واضح باشد ،ررا که اراههی محرکهای مناسو به عنوا بخشی
از رویدادهای آموزشی دارای اهمیک میباشد .معلما باید توهه داشته باشند ،عملکردی که فراگییر
از خود بروز میدهد تأییدی اسک بر این که یادگیری اتجاق افتاده اسک .به منظور اطمینا از اینکه
رنین تواناییهای واقعاً صورت پذیرفته ،الزم اسک نمونه های اضافی از عملکرد مطال ه شیود .توهیه
داشته باشید که معل «پاسخ را به یادگیرنده نمیگوید» بلکه آ خ فکری را پیشنتاد میکند کیه
احتماالً به ترکیو مجاهی و قواعد واب ته به قاعده ی آموختنی خت خواهید شید .معلمیا بایید بیا
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افزود بر مقادیر تمرین ،تأثیر ب زایی در افزایش مقدار یادداری را فراه نمایند و تنیوع تمیرین در
انتقال متارتهای ذهنی به موقعیکهای تازه ،اثر مطلوب دارد.
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