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 چکیده

ی تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی باایبی و الگاوی   هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه

دبیرستان در درس علوم باود  تحقیا    آموزان سال اول طراحی آموزشی گانیه بر انگیزش و یادگیری دانش

ی ایا   ی ماورد ماالعاه  آزمون با دو گروه است  جامعهپس-آزمونحاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش

مشغول  39-39ی اول دبیرستان شهر شیراز که در سال تحصیلیآموزان دختر پایهی دانشپژوهش را کلیه

ی اول آماوزان دختار پایاه   نفر از دانش 45در ای  پژوهش  دهد  حجم نمونهاند، تشکیل میبه تحصیل بوده

گیری در دسترس انجام شاد  ابازار   گیری به دلیل محدودیت اجرا به صورت نمونهدبیرستان بودند که نمونه

ی انگیزش پیشرفت هرمنس و آزمون یادگیری محق  ساخته بود و باه منواور   ها، پرسشنامهگردآوری داده

/  78ی انگیزش پیشرفت، از آلفای کرونباخ استفاده شد، و میازان پایاایی آن   پرسشنامهی پایایی محاسبه

استفاده شد و میزان پایایی  92ی پایایی آزمون یادگیری از کودرریچاردسونبدست آمد و به منوور محاسبه

استفاده شاد   /  به دست آمد  به منوور تجزیه و تحلیل داده از آزمون آماری کوواریانس89آزمون یادگیری 

و ای  نتایج حاصل شد که روش مبتنی بر الگوی گانیه و بایبی تفاوتی در میزان تاأثیر بار میازان انگیازش     

داری های آموزشی گانیه و بایبی از نور میزان یاادگیری تفااوت معناا   ندارند، اما مشخص شد که بی  روش

 تر است ان اثربخشآموزوجود دارد و روش مبتنی بر الگوی گانیه بر یادگیری دانش

، 4، الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی    3، الگوهای طراحی آموزشیی 2، یادگیری1انگیزش: هاواژه کلید
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 مقدمه

منید  آموختگیا  هتیک کیاربرد هید     سیازی دانیش  ترین عناصر آمادهامروزه آموزش از کلیدی

اقتصیادی، سیاسیی و ... اسیک. پیرورش ن ی       های مختلف اهتماعی، آموزشی، شا  در عرصهدانش

کارآزموده و مجرب در گرو آموزشی پویا و خالق اسک، اما با گ ترش دانیش و انججیار اطالعیات در    

-گوی آموزش کارآمد نی یک. یکیی از متی    های سنتی تدریس پاسخعصر امروز، کاربرد صر  روش

های تدریس فعال اسیک    ند از روشی هدفمترین ابزارهای آموزش هتک نی  به این هد ، استجاده

آمیوز در  هایی که یادگیرندگا  را در فرآیند آموزش فعال کرده و با گ ترش تجارب فعال دانشروش

کنید کیه   ( نیز اظتار می2005کند. معتمدی )این فرآیند، دستیابی به اهدا  آموزشی را ت ریع می

 مح وب آموزشی طراحی مت  مراح  از و درسی یبرنامه اصلی یهالجهؤم همله از تدریس روش»

تیوا  بیه   هیای تیدریس میی   ی درسی معتقدند که با اسیتجاده از روش پردازا  برنامهنظریه .شود می

هیا  آموزشی دسک یافک  اهدافی که به طور م تقی  یا غیرم تقی  تحک تأثیر این روش نظاماهدا  

توا  شیرای  ییادگیری را بیه بتتیرین شیک       در واقع  می (.2013، 1ریزی و همکارا امام)« ه تند

معلی  بایید از طرییق انتقیال      ،برای رسید  به این شرای  یادگیری و خلق دانیش نیو  فراه  ساخک. 

آمیوزا  فکیر   گری را به عتده گیرد  فردی که همواره بیا دانیش  تجربه، نقش ت تی  کننده و هدایک

(. 2004، 2پیاررا  و فیشیر  گییرد ) میی  آمیوزی ییاد  کند و در نتایک از طرییق هی   کند، عم  میمی

هیای  متارت ، پرورشآموزا های فعال تدریس باعث تقویک اعتماد به نجس در دانشاستجاده از روش

هیای  به تجاوتتوهه هو خودتنظیمی بر کالس،  پرورش، حاک  شد آموزا  دانش ذهنی و عملی در

ییاری و فعالییک   هی   ،در ایین رویکیرد  شیود.  زمینه برای نوآوری و خالقیک میشد   فراه فردی و 

رسد (. در نتیجه به نظر می2003، 3میلر و پیترسو ) گرددمیهای آموزشی گروهی هایگزین رقابک

هیای مناسیو و   یکی از کارهای مت  و ضروری در امر تعلی  و تربیک، تجتیز نمود  معلما  با روش

یش تعامی ، همکیاری و رفاقیک بیین     شیا  افیزا  هایی که هد روش یادگیری اسک. - فعال یاددهی

دو نمونیه از ایین    (.2004، 4اکلیی و همکیارا   باشید )  «یادگیری رگونه ییادگرفتن » و آموزا دانش

های م تنی بر الگوی گانیه و الگوی بای ی ه تند. در این بخش به معرفی کامی  ایین   ها، روشروش

 شود.ها پرداخته میدو الگو و ادبیات تحقیق مرت   با آ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Emamrizi and et al.      2. Puacharearn & Fisher 

3. Miller & Peterson      4. Oakley and et al. 
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 یابتیدا بیه بررسی    (یآموزشی  یدادهایرو یالگوی طراحی آموزشی گانیه )نظریهق   از معرفی 

 شود. ین الگو پرداخته میا ینظر یم ان

کیرد  یرو ی( مطرح شد، بیر م نیا  1895) 1هیکه توس  رابرت گان یآموزش یدادهایرو یهینظر

کیه در   یشیناخت  ینیدها یعمدتاً با فرآ ییگراشده اسک. شناخک یطراح ییگراشناخک یشناسروا 

ن دسک یاز ا یالگوها و موارد یین، شناسایاس، کشف قوانیشوند، مث  استقراء، قیر میدرگ یریادگی

د بیر  یی تأک یبیه هیا   یدگاه شناختی(. طراحا  آموزش در د2010، 2و همکارا  یسر و کار دارد )گو

برنید. بیه   یآموزش بتره می  یش اثربخشیافزا یبراد دارند و از آ  یتأک یند ذهنیبر فرآ یرونیرفتار ب

  یی ا  بیر تحل یی گراوهیود داشیک، شیناخک    ییدگاه رفتارگرایف و موضوع که در دی  تکلیتحل یها

 رنیده میورد توهیه    یادگی یذهنی  ید سیاختارها یی دگاه بایی ن دیی کنند. بر اساس اید میرنده تأکیادگی

را در نظیر داشیته باشیند و بیا فیراه  آورد        رندهیادگید نقش فعال یبا یواقع شود. طراحا  آموزش

ک یی رندگا  نزدیادگی یواقع یرا به زندگ یریادگیها و تجارب شده، فرصک یسازهیش  یهاکیموقع

مشیخ  بیه حی      یهیا کیی و فعال یآموزش یهاهد  یهیرندگا  در سایادگیکه  ییهاسازند. از آ 

 یآگیاه  یآموزش یهارنده از هد یادگیشود. یم با توهه به مالک انجام یابیپردازند، ارزشیم أله م

مطیرح   یکند. از همله الگوهیا یاستجاده م یآموزش یهاها به عنوا  محرکز از هد یدارد و معل  ن

-هیو نظر (1893گلوث، یراشرح و ب   ) یالگو(، 1893 ، یش اهزا )مرینما یهیه، نظرین نظریدر ا

گیرا  شیناخک  یآموزشی  یطراح ی( اسک که برا1899گر، یگز و ویه و بری)گان یآموزش یدادهایرو ی

 (. 1380، یاند. )رضومورد استجاده قرار گرفته

 ( یک مدل سل له مرات ی از ییادگیری اراهیه داد کیه شیام  ایین مراحی  اسیک        1895گانیه )

. ییادگیری تیداعی   4سیازی،  . ییادگیری زنجییره  3پاسخ، -. یادگیری محرک2. یادگیری عالمتی، 1 

. ییادگیری اصی  ییا    2سیازی،  . یادگیری مجتیوم 2. یادگیری تمیزی یا تشخی  محرکات، 5کالمی، 

های یادگیری ( بازده1822(. گانیه )2010. یادگیری ح  م أله )گوی و همکارا ، 9قاعده آموزی و 

کنید  اطالعیات کالمیی )ییادگیری کلمیات، ییادگیری غیرکلمیات،        بندی میی را به پنج دسته ط قه

های ذهنی )تمایز ح ی، مجاهی  مح وس، مجاهی  تعریف شیده، قواعید و   دار(، متارتیادگیری معنا

آبیادی،  هیا )علیی  هیای حرکتیی و نگیرش   استجاده از قواعد سطح باال(، راه ردهای شناختی، متیارت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Robert Gagne       2. Guey and et al 
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های پنج گانیه، وهیود شیرای  درونیی و     (. گانیه معتقد اسک که برای ک و هر یک از قابلیک1392

سک. معیار تعیین شرای  بیرونی و درونی، ذهن فراگیر اسک  یعنی آ  ریه را بایید   بیرونی ضروری ا

در هنگام یادگیری در درو  ذهن فراگیر باشد، شرای  درونیی و آ  ریه را بایید در خیار  از ذهین      

گویند که برای ییادگیری،  نامند. گانیه و بریگز میفراگیر صورت پذیرد، شرای  خارهی و بیرونی می

طراح آموزشی، باید از وهیود تمیام شیرای  الزم اطمینیا  داشیته باشید و بیرای همیین،         مدرس یا 

کنند. این الگو شام  نیه روییداد آموزشیی متیوالی     هایی به نام وقایع آموزشی را پیشنتاد میفعالیک

(. در ادامه هیر ییک از   1882، 1کند )گانیه و همکارا اسک که شرای  ضروری یادگیری را فراه  می

 این الگو توضیح داده خواهد شد  مراح 

کند، مطمینن  ی یک محرک که توهه یادگیرندگا  را به خود هلو میبا اراهه  جلب توجه: 1

 ها ه تند.ی یادگیری و شرکک در فعالیکباشی  که یادگیرندگا   آماده

آموزا  را از اهدا  ییا پیامیدهای آمیوزش    بای تی دانش   مالع ساخت  فراگیر از اهداف:9

آموزند. اهدا  را ق   از شیروع آمیوزش بای یتی تتییه     آگاه کنی  تا بدانند که در طول دوره ره می

 کرد.

ره را که قرار اسک یادگیرندگا  بیاموزند بای تی بیه  آ  های گذشته:  فراخوانی یادگیری9

 اند، ارت اط دهی .دانند یا تجربه کردهره که از پیش میآ 

دهیی  تیا آمیوزش    دار محتوا را اراهه میهای معنابا استجاده از روشی مواد آموزشی:   ارائه5

 اثربخش شود.

هیا در  دهی  کیه بیه آ   آموزا  راه ردهایی را اراهه میبه دانشی راهنمای یادگیری:   ارائه4

 یادگیری محتوا کمک کند.

کنید  هیا کمیک میی   که به آ کنی  آموزا  را در فرآیندی درگیر میدانش  آزمون عملکرد: 6

 های هدید را درونی کنند و به درک درستی از مجاهی  برسند.دانش و متارت

هیا   آموزا ، بیازخوردی فیوری از عملکیرد آ   برای ارزیابی یادگیری دانش ی بازخورد:  ارائه8

 دهی .اراهه می

کنیی  کیه آییا     هتک ارزشیابی اثربخشی وقایع آموزشیی، بایید امتحیا      ارزیابی عملکرد: 7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gagne et al 
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 اند یا نه.پیامدهای مورد انتظار به دسک آمده

شیا  را  آمیوزا  کمیک کنیی  تخصی     برای ایین کیه بیه دانیش      انتقال و بسط یادگیری: 3

 (.1882ها باید دانش هدیدشا  را درونی کنند )گانیه و همکارا ، گ ترش دهند، آ 

 پردازی .طراحی آموزشی گانیه می در این بخش به نتایج برخی تحقیقات در ارت اط با الگوی

تیوا  میدل طراحیی    رگونیه میی  »( در تحقیقیی تحیک عنیوا     2011) 1خادهویی و همکارا 

ی گانیه دارند که نظریهبیا  می« حرکتی به کار برد -های روانیآموزشی گانیه را در آموزش متارت

ای گانییه، روشیی   ل نه مرحلیه آورد. به کارگیری مداطالعات با ارزش زیادی برای معلما  فراه  می

مند اسیک، ریرا کیه سیاختاری بیرای      ی یادگیری مؤثر و نظامب یار مناسو برای اطمینا  از برنامه

 دهد.  های درسی و نگرشی هامع ن  ک به آموزش در اختیار ما قرار میبرنامه

آموزشیی  ی تأثیر و کارایی دو روش مقای ه»( در پژوهشی تحک عنوا  2009) 2اوزمن و یونال

نشا  دادنید کیه میدل گانییه از میدل      « ی ذهنیماندهآموزا  عقومجاهی  اشکال هندسی در دانش

کننده میؤثرتر بیوده اسیک.گرره    مری  و تنی و  در ک و و نگتداری مجتوم بر هر دو گروه شرکک

نشیا   رنیین  کنندگا  تجاوت رندانی نداشته اما نتایج ه تأثیر هر دو مدل در تداوم آ  نزد شرکک

 باشد.  تری در برابر مدل مری  و تنی و  میداده که مدل گانیه نیازمند زما  تدریس ک 

بررسی تیأثیر میدل طراحیی آموزشیی     »( طی پژوهشی تحک عنوا  1382آبادی )برزگر و علی

دادند که  نشا « گانیه و بریگز بر یادداری، یادگیری و انگیزش پیشرفک تحصیلی درس علوم تجربی

باعیث   مرسوم یشیوه با در مقای ه تجربی علوم درس آموزشی طراحی در گانیه الگوی ریکارگی به

 معنیاداری  تجیاوت  گیروه  دو بیین  پیشیرفک  انگیزش از نظر اما شود می یادداری و یادگیری افزایش

  .ندارد وهود

تیأثیر اهیرای میدل آموزشیی م تنیی بیر       »( در پژوهشی تحک عنیوا   2013) 3کوتلو و منزی

اینترنک بر اساس مدل رویدادهای آموزشی گانیه، در درس فناوری اطالعات در مقطیع ابتیدایی، بیر    

هیای ییادگیری م تنیی بیر     به این نتیجه دسک یافتند که محی « پایداری و موفقیک تحصیلی آنا 

دهند و اثیر  های مناسو، به طور مث تی یادگیری را تحک تأثیر قرار میکاراینترنک، با استجاده از راه

 مث تی بر پایداری موفقیک دارند.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Khadjooi et al           2. Ozmen & Unal       3. Kutlu & Menzi 
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کارگیری مدل گانیه و الرییالرد در آمیوزش از راه   به»ای تحک عنوا  ( در مقاله2002) 1هانو 

استجاده قیرار داد. ایین    توا  در آموزش از راه دور مورداظتار کرد که مدل گانیه و بریگز را می« دور

ی آموزشیی مث یک داشیته    شود دانشجویا  به اهدا  یادگیری برسیند و ییک تجربیه   مدل باعث می

باشند. در محی  یادگیری از راه دور، دانشجویا  انتظار دارند بازخوردی سریع و مجص  از سؤاالت و 

 سازد.  پذیر میهای خود دریافک کنند و مدل گانیه این امر را امکا پاسخ

ی الگوهای مختلف طراحی آموزشی در مقای ه»( در پژوهش خود تحک عنوا  1329سوری )

نشا  داد که تأثیر طراحی آموزشی م تنی بر الگیوی  « کر 3یادگیری کتو علوم دب تا  در منطقه 

تر از تأثیر طراحی آموزشیی بیر م نیای الگیوی مریی  و      آموزا  بیشگانیه و بریگز بر یادگیری دانش

 روش سنتی اسک.

طراحی مجدد محیی  ییادگیری مشیارکتی     »( در پژوهش خود تحک عنوا  2015) 2الو و ناو

یادگیری، مدل گانیه را  برای طراحی محی « 2آموزا  در ابزارهای وب بررسی ادراک و تعام  دانش

آموزا  در دانشبا مدل هاناسن تلجیق کردند و به این نتیجه رسیدند که با این تلجیق، رواب  متقاب  

 کند.ابعاد مختلف افزایش پیدا می

گانیه در  استجاده از وقایع آموزشی نیه »( در تحقیق خود با عنوا  2013) 3گاکدمیر و همکارا 

های آنالین سی ت  مدیریک یادگیری خود را بر م نای الگوی ، دوره«های مدیریک یادگیریسی ت 

 که این دوره برای کاربرا  مجید بود. گانیه طراحی کردند و به این نتیجه رسیدند

روش تدریس دیگری که در این پژوهش استجاده شد، روش تدریس م تنی بر الگیوی طراحیی   

 الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی )الگیوی پینج       باشد. در ایین بخیش بیه معرفیی     آموزشی بای ی می

 پردازی .  و پیش از آ ، م انی نظری این الگو می ای(مرحله

گراییی در  ی آمیوزش، رویکیرد سیاختن   از ظتور رویکردهای رفتاری و شناختی در عرصیه بعد 

گرایا  معتقدند که ساختار دانش ریزی نی ک که اواخر قر  بی ت  مورد تأکید قرار گرفک. ساختن

هیای  خار  از ذهن شاگرد وهود داشته باشد، بلکه ساختار دانیش حاصی  تعامی  م یتمر بیا سیازه      

تیری از هتیا  خیار     های ذهنی آ  برای ییافتن درک صیحیح  و پاالیش بازنماییموهود و آزمایش 

اسک و بر این اساس، فعالیک یادگیری باید محور توهه قیرار گییرد، نیه فرآینید آمیوزش )فیردانش،       

انید از  گنجانید  ییادگیری در    گرایا  ع ارت(. اصول طراحی آموزشی بر ط ق دیدگاه ساختن1399

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hannon     2. Leow & Neo    3. Gokdemir et al 
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واقعی، گنجاند  یادگیری در تجارب اهتماعی، تشویق و داشتن نظر در فرآینید  های مربوط و زمینه

ی فراگرد سیاختن دانیش، تشیویق خودآگیاهی از فراگیرد سیاختن       یادگیری، ک و تجربه در زمینه

هیای اراهیه. عیالوه بیر     های مختلف و تشویق استجاده از روشی تجربه و تقدیر از دیدگاهدانش، اراهه

تیوا  بیه   ی طراحی آموزشی اسک، میی گرایی در زمینهای از الگوهای ساختنمونهالگوی بای ی که ن

این الگوها اشاره کرد  الگوی تحقیق در عم  یا الگیوی طراحیی مشیارکتی )راییدینه و همکیارا ،      

شیاگردی شیناختی   -(، الگیوی اسیتاد  1880گرا )بران جورد و همکارا ، (، الگوی آموزش واقع1885

هیای  (، الگیوی محیی   1889(، الگوی ییادگیری تولییدی )ویتیراک،    1898یومن، )کالینز، براو  و ن

، 1820(، الگوی یادگیری اکتشافی )برونیر،  1884یادگیری عمدی با حمایک کامپیوتر )اسکاردامالیا، 

(، الگوی ابزارهای ذهنی )کومرز، 1885کلینتاک، (، الگوی طراحی ساختن تج یر )بلک و مک1882

( و الگیوی روش  1885(، الگوی یادگیری م تنی بر م یأله )سیاوری و دافیی،    1882هاناسن و میز، 

( کیه در ادامیه توضییحاتی    1890( و الگیوی بیای ی )  1382( )فردانش، 1819ای )کیلپاتریک، پروژه

 گردد.ی آ  اراهه میدرباره

ی گیزارا  مطالعیه  ( مطیرح شید. وی از بیدعک   1890) 1ای توس  راهر بیای ی مرحله 5الگوی 

(. این میدل مخصیوی ییادگیری    2009، 3باشد )ارهین و همکارا می 2ی درسی علوم زی تینامهبر

تر اسک. این الگیو ییک فرآینید خطیی     موضوعات هدید و یا یادگیری موضوعات آشناتر با عمق بیش

-شا  که در مرحلهشا  و ه  از دانش دسک اولآموزا  ه  از دانش ق لینی ک. در این الگو، دانش

هایی اسیک  (. مدل بای ی شام  فعالیک2004، 4کنند )نیوبایاند، استجاده میشا  ک و کردهی اکت

شیود.  از اطالعات می ی فعاالنهدهد و باعث استجادهآموزا  را به تحقیق افزایش میی دانشکه عالقه

زمیا   هیا درگییر شیوند و هی     کند تیا در فعالییک  آموزا  را تشویق میاین مدل در هر مرحله، دانش

هیای سیطحی در   (. این مدل نه تنتا در متیارت 2012، 5شا  را ب ازند )کولوموس و همکارا دانش

ای نییز میورد   هیای سیطوح بیاال و حرفیه    شود، بلکه در ک و متارتزندگی روزانه به کار گرفته می

 (.2010، 2شود )آسیشگیرد و باعث بت ود سطوح باالی تجکر میاستجاده قرار می

. توضییح  3. اکتشیا ،  2. فعیال کیرد ،   1 ای بای ی شام  پنج مرحله اسیک  مرحله الگوی پنج

بای ی، باشد. ). ارزشیابی. هر یک از این مراح  دارای دستورالعم  خای خود می5 و . ب  4داد ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Roger Bybee     2. Biological Science Curriculum Study (BSCS) 

3. Ergin et al                    4. Newby     5. Kolomuc et al 

6. Acish 



 32 4931اول،بهاروتابستانیشمارهیپنجم،دوره، ی درسی های برنامه پژوهش

 پردازی .در ادامه به توضیح این مراح  می(. 2008

-آموزا  یا با هلو توهه آ شناختی دانش  در این مرحله با بر ه  زد  تعادل 1. فعال سازی1

 انگیزانی .ها را برمیها به حوادث زندگی واقعی، آ 

ی اکتشیا  از  آمیوزا  برانگیختیه شید، در مرحلیه    ی دانیش   بعد از این که عالقیه 2. اکتشا 2

هیا اسیتجاده   بینی سؤاالت آزمو  و تصحیح فرضییه آورده داده، پیششا  برای مشاهده، همعتجارب

ی ق ی  مطیرح   کند که بتوانند به سیؤاالتی کیه در مرحلیه   ها کمک میکنند. این اطالعات به آ می

شده بود، پاسخ دهند. در این مرحله، معل  تجارب اکتشافی هدایک شده یا آزاد و پرسید  سیؤال را  

شیا  را در میورد   هیا بیه راحتیی تصیورات غلی      کند، به طوری که آ آموزا  ت تی  میبرای دانش

 کنند.جاهی  مختلف ابراز میم

های خود یک توضیح علمیی  آموزا  از مشاهدات و داده  در این مرحله، دانش3. توضیح داد 3

ی لغات علمی مناسو که دهند. در این مرحله داشتن دایرهاند، اراهه میاز نتایجی که به دسک آورده

 آموزا  مربوط اسک، حاهز اهمیک اسک.به تجارب ق لی دانش

شود تیا بتواننید از   آموزا  طراحی می  در این مرحله م اهلی دیگر برای دانش4شرح و ب   .4

گیری کنند و به نتایج منطقی برسند. این ح  اراهه دهند، تصمی دانش هدیدشا  استجاده کنند، راه

 ی اکتشا  اسک.مرحله معموالً به شک  یک فعالیک اکتشافی دیگر یا ب   مرحله

آمیوزا  بیه درک   ارزشیابی برای این ضرورت دارد کیه تعییین کنیی  آییا دانیش       5.ارزشیابی5

های دیگر تعمیی  دهنید   اند یا خیر و آیا قادرند یادگیری خود را به زمینهصحیحی از مجاهی  رسیده

 ،2یا خیر. ارزشیابی ممکن اسک به صورت رسمی ییا غیررسیمی انجیام شیود )اسی یلی و همکیارا       

2011.) 

کارگیری روش بیای ی در آمیوزش اشیاره    ی بهنتایج برخی تحقیقات در زمینه در این بخش به

 شود.می

ی تأثیر روش آموزش م تنی بر مقای ه»( در پژوهشی تحک عنوا  1381آبادی )مرادی و علی

آمیوزا  سیال سیوم راهنمیایی در     ای بای ی و سنتی بر خالقیک و یادگیری دانیش الگوی پنج مرحله

آمیوزا  تیأثیر دارد و   دند که روش آموزش بای ی بر یادگیری و خالقییک دانیش  نشا  دا« درس علوم

 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.

تیأثیر الگوهیای طراحیی آموزشیی     »( در پژوهش خود تحک عنوا  1398آبادی )مالکی و علی

بیه ایین   « دانشجویا ای بای ی در آموزش م تنی بر ش که بر یادگیری و یادداری گانیه و پنج مرحله

نتیجه دسک یافتند که بین یادگیری و یادداری دانشجویانی که با الگیوی طراحیی آموزشیی بیای ی     

داری اند، تجاوت معنیا اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهآموزش دیده

-موزشی بای ی آموزش دییده وهود دارد و یادگیری و یادداری در دانشجویانی که با الگوی طراحی آ

 تر اسک.اند بیشاند، ن  ک به دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده

هیای آزمایشیگاهی بیا    اهیرای فعالییک  »( در تحقیق خیود بیا عنیوا     2014) 1کارسلی و ایاس

بر سرعک واکنش و آموزا  در رابطه با عوام  مؤثر استجاده از مدل یادگیری بای ی بر یادگیری دانش

ها باعیث  به این نتیجه رسیدند که استجاده از مدل بای ی در این فعالیک« های علمیپیشرفک متارت

 کند.  ها را در فرآیند یادگیری درگیر میآموزا  شده و آ ی دانشافزایش انگیزه

گاهی های آزمایشی تأثیر فعالیک»( در پژوهش خود تحک عنوا  2014) 2دمیرکیوگلو و کاگاتی

بیه ایین نتیجیه    « آموزا  کالس نت  درس شیمیگرایی بای ی بر ادراک دانشبر م نای مدل ساختن

کیارگیری میدل بیای ی    رسیدند که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تجاوت معناداری در رابطه با بیه 

بنیابراین،   اند بوده اسیک و وهود دارد و این تجاوت به نجع گروه آزمایش که با این روش آموزش دیده

 گرایی باال ب رند.   های یادگیری ساخکبای ک متارت خود را در طراحی محی معلما  می

های طراحی شیده بیر   تأثیر انیمیشن»( در پژوهش خود با عنوا  2012کولوموس و همکارا  )

 بیه ایین نتیجیه   « آموزا  کالس نت م نای الگوی بای ی بر ادراک تغییرات فیزیکی و شیمیایی دانش

دسک یافتند که عملکرد گروه آزمایشی که با این روش آموزش دیده بودند، از عملکرد گروه کنتیرل  

آموزا  گیروه کنتیرل ادراک بتتیری از    آموزا  گروه آزمایش از دانشرنین دانشبتتر بوده اسک. ه 

 تغییرات فیزیکی و شیمیایی داشتند.

تیأثیر میدل ییادگیری بیای ی بیر      »( در تحقیق خود تحیک عنیوا    2011اسی لی و همکارا  )

به این نتیجه رسیدند که بین گیروه  « آموزا  در موضوعات حرکتی و قدرتیپیشرفک تحصیلی دانش

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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 اند بوده اسک.استجاده کرده

تأثیر الگوی طراحیی آموزشیی بیای ی بیر     »در پژوهشی با عنوا  ( 2010) 1فاضلیا  و همکارا 

بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه      « آموزا  مدارس متوسیطه یادگیری و یادداری درس علوم برای دانش

هیای مرسیوم   آموزانی که با شیوهآموزانی که با مدل بای ی آموزش دیده بودند، ن  ک به دانشدانش

 یادداری بتتری از درس علوم داشتند.آموزش دیده بودند، یادگیری و 

-با توهه به تحقیقات بیا  شده و تأثیر مث ک الگوهای تیدریس مناسیو بیر فرآینید ییاددهی     

گیری از الگوهای هدید، بایید اسیتجاده از آ    یادگیری، برای سمک و سو داد  مدارس به سوی بتره

هیای سینتی   وزی هانشیین شییوه  آمی الگوها در فضای مدارس حاک  شود و تجکر و بازسازی و تجربه

ریه کیه امیروزه در فرآینید آمیوزش شیاهد آ        (. در حالی که آ 1882، 2گردد )اسمیک و هولجیش

ه تی ، با این امر تناقض دارد. امروزه با وهود طراحی الگوهای تدریس متعدد که هر یک بیا هید    

رنیا  بیا   توایی مختلف، ه های محاند،  شاهد آ  ه تی  که معلما  در زمینهای طراحی شدهویژه

پردازند. در صورتی که با پیشرفک علی  و محتیوای   های سنتی و مرسوم به تدریس میتکیه بر روش

ی محتوا نیز بای تی به روز شده و رسیید  بیه اهیدا  آموزشیی را ت یریع      های اراههآموزش، روش

ی مزاییا و  و بررسی همیه هان یه  کنند. ال ته این امر نیازمند انجام داد  تحقیقات و مطالعات متعدد 

ها با یکدیگر اسک تا معلما  بیا آسیودگی خیاطر بیه     ی آ های الگوهای تدریس و مقای همحدودیک

 گزینش و اهرای الگوی مناسو اهدا  و درس مورد نظر اقدام کنند.  

ی تیأثیر روش  مقای یه   با توهه به موارد یاد شده هد  از طراحیی و اهیرای پیژوهش حاضیر،    

آمیوزا  سیال اول   م تنی بر الگوی طراحیی گانییه و بیای ی بیر انگییزش و ییادگیری دانیش        آموزش

 های زیر طرح شد دبیرستا  در درس علوم بود. برای رسید  به هد  پژوهش، فرضیه

انید و  آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده. بین انگیزش دانش1

 دار وهود دارد.اند تجاوت معناالگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیدهآموزانی که با دانش

اند و آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده. بین یادگیری دانش2

 دار وهود دارد.اند تجاوت معناآموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیدهدانش

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Fazelian  and et al.      2. Esmith & Hoolfish 
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 روش پژوهش

پس آزمو  بیا دوگیروه اسیتجاده    -ش حاضر از روش ش ه آزمایشی و طرح پیش آزمو در پژوه

دهنده در کالس حضور به عم  آورد و در ساعک درسی به انجام شده اسک. محقق به عنوا  آموزش

 ی روی کلییه   هیای آزمایشیی،  هیا بیه عنیوا  گیروه    فعالیک پرداخک. پس از انتخاب تصادفی کیالس 

گروه، آزمو  انگیزش پیشرفک هرمنس و آزمیو  ییادگیری محقیق سیاخته کیه      آموزا  هر دو دانش

آزمو  اهرا شد. پس از اهرای پیش آزمو ، محقق پایایی و روایی آ  محاس ه گردید، به عنوا  پیش

هجته محتوای درسی که م تنی بر الگیوی گانییه بیود را بیر      3ای در دقیقه  80ی هل ه 5به مدت 

درسی که م تنی بر الگوی بای ی بود را بر گروه دیگر اهیرا کیرد. محتواهیا    روی یک گروه و محتوای 

-ی اول دبیرسیتا ( و تجیاوت گیروه   از کتاب علوم پایه 4و  3و  2در هر دو کالس یک ا  بود )فص  

هیای اهراییی، آزمیو     های آزمایشی در روش اهرا بود. یک هجته پیس از اتمیام هل یات و فعالییک    

آزمو  بر روی هر دو گروه و آزمو  یادگیری محقق ساخته به عنوا  پسانگیزش پیشرفک تحصیلی 

 اهرا گردید.

ی اول دبیرستا  شتر شیراز بیود  آموزا  دختر پایهی آماری پژوهش حاضر شام  دانشهامعه

. بیرای انتخیاب   بیه صیورت در دسیترس بیود     گیری مورد استجادهنمونهکه به دلی  محدودیک اهرا، 

ی اول دبیرسیتا   آموزا  پایهدا یک مدرسه در شتر شیراز انتخاب شد و دو کالس از دانشنمونه، ابت

ی پژوهش مورد استجاده قرار گرفک که این دو کالس به صورت تصیادفی  این مدرسه به عنوا  نمونه

 در دو گروه قرار گرفتند.

و آزمو  ییادگیری  ( 1820ی انگیزش پیشرفک هرمنس )پرسشنامهبرای گردآوری اطالعات از 

 محقق ساخته استجاده شد.

های مداد کاغیذی بیرای   نامهترین پرسشهرمنس یکی از رایج 1ی انگیزش پیشرفکپرسشنامه

ی نییاز بیه   سنجش نیاز پیشرفک اسک. هرمنس بر م نیای دانیش نظیری و تجربیی موهیود دربیاره      

نامیه را  به پیشرفک، ایین پرسیش  های مربوط به موضوع نیاز ی پژوهشپیشرفک و با بررسی پیشینه

ی افیراد دارای  سؤالی بود که بر م نای ده ویژگی متمایز کننده 82ی اولیه نامهساخته اسک. پرسش

ی پیشرفک پایین تتیه گردید. پس از اهرای آزمایش و تجزیه ی پیشرفک باال از افراد با انگیزهانگیزه

ماده یا سؤال به عنیوا    28االت با ک  آزمو ، یک سؤب تگی یک ی ه و تحلی  سؤاالت و محاس ه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. A.M.T 
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از رواییی محتیوا    1ی رواییی پیشرفک انتخاب شد. هرمنس برای محاس هی نتایی انگیزهنامهپرسش

رنیین  داد، استجاده کیرد و هی   ی پیشرفک تشکی  میی انگیزهکه اساس آ  را پژوهش ق لی درباره

گرا محاس ه کرده اسک. ضیرایو بیه ترتییو    یشرفکوی ضریو هم  تگی هر سؤال را با رفتارهای پ

باشد. عالوه بر این، در یک مطالعیه، هیرمنس بیه    /. می30/. تا 52ای از نامه در دامنهسؤاالت پرسش

ی اشاره دارد. برای محاسی ه  2نامه و آزمو  اندریافک موضوعب تگی بین این پرسشوهود ضریو ه 

روش محاس ه آلجای کرون اخ استجاده شد، و  میزا  پایایی  ی انگیزش پیشرفک ازنامهپرسش 3پایایی

 /. به دسک آمده اسک.92آ   

بیه منظیور تعییین رواییی از     آزمو  یادگیری محقق ساخته که توس  محققا  آماده شید،  در 

. در این پژوهش آزمو  یادگیری علوم بیا توهیه بیه هیدول مشخصیات      شدروایی محتوایی استجاده 

توا تدوین گردید. عالوه بر آ ، روایی محتوایی ابزار توس  معل  درس علوم نیز مورد تأیید مح-هد 

گیری میزا  پایایی آزمو  یادگیری از روش کودرریچاردسو  استجاده شید و  قرار گرفک. برای اندازه

 /. بود.23مقدار آ  

قیق و با توهه به ایین  های تحها در این پژوهش و آزمو  فرضیهبه منظور تجزیه و تحلی  داده

-آزمو  با دو گروه استجاده شد، به منظور تعدی  تجاوتپس -آزمو که در این پژوهش از طرح پیش

 آماری تحلی  کواریانس استجاده شد.ها از روشی گروههای اولیه

 

 هاافتهی

بیا  آمیوزانی کیه   بین انگیزش دانیش »م نی بر این که   ی اول پژوهشبه منظور آزمود  فرضیه

آمیوزانی کیه بیا الگیوی طراحیی      انید و دانیش  استجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده

هایی کیه بیا روش بیای ی و    ، عملکرد گروه«دار وهود دارداند تجاوت معناآموزشی بای ی آموزش دیده

ه از آزمیو   آزمو  یادگیری و انگیزش با استجادآزمو  و پسگانیه آموزش دیده بودند، در قالو پیش

هیای انجیام   فیر  تحلی  کوواریانس سنجیده شد. ق ی  از اهیرای تحلیی  کووارییانس بایید پییش      

کیه بایید میورد بررسیی قیرار       کوارییانس ترین پیش فر  انجام تحلی  کوواریانس رعایک شود، مت 

ی گونه که خطوط رگرسیو  هیر دو گیروه میواز   باشد، آ گنی ضرایو رگرسیو  میگیرد، وهود ه 

 تایید قرار گرفک. ی بررسی همگنی رگرسیو  متغیر انگیزش محاس ه شد و مورد باشد. نتیجه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Validity      2. TAT         3. Reliability 
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تیوا  از ایین روش   های انجام تحلیی  کووارییانس تأییید شیدند، میی     به دلی  این که مجروضه

آزمو  بین این دو گروه آزمو  و پسای از نتایج تحلی  کوواریانس نمرات پیشخالصهاستجاده کرد. 

 گزارش شده اسک. 1ی اول این پژوهش در هدول در رابطه با فرضیه

 

 : نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون انگیزش1جدول 

 سطح معناداری Fن  ک  میانگین مجذورات درهه آزادی مجموع مجذورات من ع تغییر

 /.344 /.813 905/214 1 905/214 پیش آزمو 

 /.991 /.023 329/5 1 329/5 های آزمایشیگروه

   352/235 51 192/12003 واریانس خطا

    53 000/233409 مجموع

 

/.( محاسی ه  023)  Fمجموع مجذورات، درهه آزادی، میانگین مجذورات و مقیدار  1در هدول 

  F=(4/03)محاسی ه شیده از    Fکیه  ( آورده شده اسک. به دلیی  ایین  1و  51شده با درهه آزادی )

تجاوت توا  گجک که می ٪85تر اسک، بر این اساس با اطمینا  هدول با همین درهه آزادی کورک

بین نمرات  بنابراین .باشدمین معناداربای ی از نظر متغیر انگیزش م تنی بر الگوی گانیه و  بین گروه

بیر  شیود.  یفر  صجر پژوهش پذیرفتیه می   ها در آزمو  انگیزش تجاوت معناداری وهود ندارد وگروه

بیر انگییزش    م تنی بر الگوی بیای ی و گانییه  های گونه نتیجه گرفک که روش توا  ایناین اساس می

 آموزا  تأثیر یک ا  و مشابتی دارند.دانش

آمیوزانی کیه بیا    بین یادگیری دانش»که  ی دوم پژوهش، م نی بر اینبه منظور بررسی فرضیه

آمیوزانی کیه بیا الگیوی طراحیی      انید و دانیش  آموزش دیدهاستجاده از الگوی طراحی آموزشی گانیه 

هیای انجیام تحلیی     فیر  ، ابتیدا پییش  «دار وهیود دارد اند تجاوت معنیا آموزشی بای ی آموزش دیده

هیای تحلیی  کوارییانس    فر با تأیید شد  پیش کواریانس مورد آزمو  قرار گرفتند و تایید شدند. 

 اراهه گردید. 2که نتایج آ  در هدول  توانی  این آزمو  را انجام دهی می
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 آزمون یادگیری  نتایج تحلیل کوواریانس پس9جدول 

 من ع تغییر
مجموع 

 مجذورات
 درهه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fن  ک 

 /.000 332/15 922/22 1 922/22 پیش آزمو 

های گروه

 آزمایشی
251/18 1 251/18 529/4 039/0 

   322/4 51 441/222 واریانس خطا

    54 000/4441 مجموع

 

( محاسی ه  529/4)  Fمجموع مجذورات، درهه آزادی، میانگین مجذورات و مقدار 2در هدول 

  F=(4/03)محاسی ه شیده از    F( آورده شده اسیک. بیه دلیی  اینکیه     1و  51شده با درهه آزادی )

داری بیه دسیک   ره سطح معنادانی  رنا رنین میتر اسک و ه هدول با همین درهه آزادی بزرگ

 دار بیین تیر باشید، وهیود اخیتال  معنیا     گر کورکی آزمو  از سطح خطای مورد نظر پژوهشآمده

داری به دسک آمده از سیطح  بینی  که سطح معناشود. در این آزمو  نیز میگیری میها نتیجهداده 

تیوا  گجیک کیه بیین مییزا       میی  ٪85 تر اسک. بر این اساس بیا اطمینیا   خطای مورد نظر کورک

آموزانی که بیا روش بیای ی   اند ن  ک به دانشآموزانی که با روش گانیه آموزش دیدهیادگیری دانش

داری وهود دارد و این تجاوت به نجع گروهیی اسیک کیه بیا روش گانییه      اند تجاوت معناآموزش دیده

 اند.آموزش دیده

 

 یریگجهیبحث و نت

های پژوهش مورد بررسیی  ها، هر یک از فرضیهانجام شده و بر اساس یافتهبا توهه به پژوهش 

 گردد های انجام شده در این زمینه ذکر میها با سایر پژوهشی آ قرار گرفک و مقای ه

آموزانی که با استجاده از الگوی طراحی گانیه آموزش بین انگیزش دانش ی اول پژوهش فرضیه

 دار وهود دارد.اند تجاوت معناکه با الگوی طراحی بای ی آموزش دیدهآموزانی اند و دانشدیده

آمیوزانی کیه از طرییق الگیوی طراحیی      های این پژوهش نشا  داد بیین انگییزش دانیش   یافته

 بیه رغی  شیترت    داری وهیود نیدارد.   آموزشی گانیه و الگوی طراحی آموزشیی بیای ی تجیاوت معنیا    
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هیای صیرفاً   از طراحا  نظیر م یاعدی ن ی ک بیه موقعییک      گرایی، ب یاریی اصول ساختنفزاینده

ای کیه  کنید کیه در اقیدامات آموزشیی    ( در این رابطیه اظتیار میی   1882) 1ساختارگرا ندارند. دیک

اند، این ضرورت وهود دارد که یادگیرنده کنتیرل کامی  بیر فرآینید آمیوزش      گراییساختن برم نای

پذیر نی ک  ریو  بیه   یادگیری. این امر خیلی امکا  هایداشته باشد، مث  انتخاب اهدا  و فعالیک

هیای  آید که دو نجر به یک تج یر ییا درک از واقعییک برسیند و ایین نقیش فعالییک      ندرت پیش می

گراییی  ( نییز در مقابی  رویکیرد سیاختن    1882) 2رساند. مری آموزشی ساختارمند را به حداق  می

-شیا  را در موقعییک  های ذهنی درونیگا  مدلکند که در حالی که یادگیرندصر ، خاطرنشا  می

هیای ذهنیی دیگیرا     توانند بیا انتزاعییات و میدل   دهند، با این وهود نمیهای آموزشی گ ترش می

 ارت اط برقرار کنند.

آمیوزانی کیه بیا اسیتجاده از الگیوی طراحیی گانییه        ی دوم پژوهش  بین یادگیری دانشفرضیه

دار وهیود  انید تجیاوت معنیا   با الگوی طراحی بای ی آموزش دییده آموزانی که اند و دانشآموزش دیده

 دارد.

توا  گجک که الگوی طراحی گانیه روشی مناسیو و میؤثر در   با توهه به نتایج بدسک آمده می

(، 2011های خادهویی و همکارا  )سو با پژوهشآموزا  اسک. این نتیجه ه افزایش یادگیری دانش

(، سوری 2002(، هانو  )2013(، کوتلو و منزی )1382آبادی )برزگر و علی(، 2009اوزمن و یونال )

 4(، ریچاردز و آگوسیک 2008) 3(، ماریاناکیز2013(، گاکدمیر و همکارا  )2015(، الو و ناو )1329)

 باشد.  ( می1825) 2(، ویتراک و کارتر1892) 5(، پیپر و مایر1825)

توا  مدل طراحی آموزشی رگونه می»عنوا  ( در تحقیقی تحک 2011خادهویی و همکارا  )

ی گانیه اطالعات دارند که نظریهبیا  می« حرکتی به کار برد -های روانیگانیه را در آموزش متارت

ای گانییه، روشیی ب ییار    آورد. به کارگیری میدل نیه مرحلیه   با ارزش زیادی برای معلما  فراه  می

هیای  مند اسک، ررا که ساختاری برای برنامهؤثر و نظامی یادگیری ممناسو برای اطمینا  از برنامه

 دهد.  درسی و نگرشی هامع ن  ک به آموزش در اختیار ما قرار می

ی تأثیر و کیارایی دو روش آموزشیی   مقای ه»( در پژوهشی تحک عنوا  2009اوزمن و یونال )

میدل گانییه از میدل    نشا  دادنید کیه   « ی ذهنیماندهآموزا  عقومجاهی  اشکال هندسی در دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dick      2. Merril     3. Maryannakis 

4. Rickards & August   5. Peper & Mayer   6. Wittroc & Carter 
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کننده میؤثرتر بیوده اسیک.گرره    مری  و تنی و  در ک و و نگتداری مجتوم بر هر دو گروه شرکک

رنیین نشیا    کنندگا  تجاوت رندانی نداشته اما نتایج ه تأثیر هر دو مدل در تداوم آ  نزد شرکک

 باشد.  و  میتری در برابر مدل مری  و تنی داده که مدل گانیه نیازمند زما  تدریس ک 

بررسی تیأثیر میدل طراحیی آموزشیی     »( طی پژوهشی تحک عنوا  1382آبادی )برزگر و علی

دادند که  نشا « گانیه و بریگز بر یادداری، یادگیری و انگیزش پیشرفک تحصیلی درس علوم تجربی

باعیث   مرسوم یشیوه با در مقای ه تجربی علوم درس آموزشی طراحی در گانیه الگوی کارگیری به

 معنیاداری  تجیاوت  گیروه  دو بیین  پیشرفک انگیزش از نظر اما شود  می یادداری و یادگیری افزایش

  .ندارد وهود

تأثیر اهرای مدل آموزشی م تنی بر اینترنک »( در پژوهشی تحک عنوا  2013کوتلو و منزی )

ی، بر پاییداری و  بر اساس مدل رویدادهای آموزشی گانیه، در درس فناوری اطالعات در مقطع ابتدای

های یادگیری م تنیی بیر اینترنیک، بیا     به این نتیجه دسک یافتند که محی « موفقیک تحصیلی آنا 

دهند و اثر مث ک بیر  های مناسو به طور مث تی یادگیری را تحک تأثیر قرار میاستجاده از استراتژی

 پایداری موفقیک دارد. 

کارگیری مدل گانییه و الرییالرد در آمیوزش از راه    به»ای تحک عنوا  ( در مقاله2002هانو  )

توا  در آموزش از راه دور مورد استجاده قیرار داد. ایین   اظتار کرد که مدل گانیه و بریگز را می« دور

ی آموزشیی مث یک داشیته    شود دانشجویا  به اهدا  یادگیری برسیند و ییک تجربیه   مدل باعث می

نشجویا  انتظار دارند بازخوردی سریع و مجص  از سؤاالت و باشند. در محی  یادگیری از راه دور، دا

 سازد.  پذیر میهای خود دریافک کنند و مدل گانیه این امر را امکا پاسخ

ی الگوهای مختلف طراحی آموزشی در مقای ه»( در پژوهش خود تحک عنوا  1329سوری )

طراحی آموزشی م تنی بر الگوی نشا  داد که تأثیر « کر  3یادگیری کتو علوم دب تا  در منطقه 

تر از تأثیر طراحی آموزشیی بیر م نیای الگیوی مریی  و      آموزا  بیشگانیه و بریگز بر یادگیری دانش

 روش سنتی اسک.

طراحی مجیدد محیی  ییادگیری مشیارکتی      »( در پژوهش خود تحک عنوا  2015الو و ناو )

یادگیری، مدل گانیه را  ای طراحی محی بر« 2آموزا  در ابزارهای وب بررسی ادراک و تعام  دانش

آموزا  در با مدل هاناسن تلجیق کردند و به این نتیجه رسیدند که با این تلجیق، رواب  متقاب  دانش

 کند.ابعاد مختلف افزایش پیدا می
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گانیه در  استجاده از وقایع آموزشیی نیه  »( در تحقیق خود با عنوا  2013گاکدمیر و همکارا  )

های آنالین سی ت  مدیریک یادگیری خود را بر م نای الگوی ، دوره«دیریک یادگیریهای مسی ت 

 گانیه طراحی کردند و به این نتیجه رسیدند که این دوره برای کاربرا  مجید بود.

ی پیژوهش حاضیر نشیا     باشد نتیجهی الگوهای شناختی میها که الگوی گانیه در زمرهاز آ 

سیو بیا  پیژوهش    شود که دقیقاً این نتیجه هی  عث افزایش یادگیری میگرایی باداد رویکرد شناخک

 باشیید. ماریانییاکیز در پییژوهش خییود نشییا  داد رویکردهییای رفتییارگرایی و ( مییی2008ماریانییاکیز )

رنیین ریچیارد و آگوسیک    کنید. هی   گرایی ب یار مؤثرتر عمی  میی  گرایی ن  ک به ساختنشناخک

هیایی در میورد راه ردهیای    ( بیه پیژوهش  1825تراک و کیارتر ) ( و وی1892(، پیپر و مایر )1825)

شناختی پرداختند که نتایج این مطالعات نشا  داد آموزش راه ردهای شناختی توسی  یادگیرنیده   

 آموزا  داشته اسک. تری بر روی درک مطلو و یادگیری دانشتأثیر بیش

الگو توهه کیرد، بیا توهیه بیه      ی اینبه منظور ت یین این فرضیه باید به مراح  تشکی  دهنده

های زیر را برای آ  بیا  کیرد  از نکیات مث یک روش    توا  ویژگیمراح  موهود در الگوی گانیه می

متارت در هلو توهه به همراه دانیش  باشد، ی هلو توهه میتدریس م تنی بر الگوی گانیه مرحله

-ی دانشتواند در انگیزهو می اسکبخشی از هنر معلمی  ،آموز درگیر در آموزشخردمندانه از دانش

ی بیا  اهدا  آموزشی در الگوی گانییه سی و   ی یادگیری مؤثر واقع شود. مرحلهآموزا  برای ادامه

که معموالً سرتاسر  کنندانتظاری را ک و و که یادگیرندگا  هد  از آموزش را درک کنند شود می

ی دیگیر از نقیاط مث یک الگیوی گانییه بییا        بنابراین یکدهد تداوم دارد،  مدتی که یادگیری رخ می

-به طورکلی بتتر اسک فر  نکنی  دانشباشد. اهدا  آموزشی و آشنایی یادگیرندگا  با اهدا  می

کیه قی الً    ای یافتیه دانیش سیازما   ی بازخوانی دانش پیشین، در مرحله داند. آموز هد  درس را می

تری بیرای اطالعیات   ی معنادار بزرگ از زمینهشود تا به صورت بخشی  آموخته شده اسک بازیابی می

گیام پینج  یعنیی    آمیوزا  در دانیش شیود.  د و همین امر موهو بت ود ییادگیری میی  هدید واقع شو

شیوند   ای رسانده میی  با داشتن راهنمایی یادگیری کافی به نقطه ی راهنمای یادگیریی اراههمرحله

رسیانند و آثیار لیذت بیرد  از ییادگیری در       ع میی که رویداد ترکی ی درونی یادگیری را عمالً به وقو

 تکالیف داد  ترتیو بااند که رگونه کار را انجام دهند.  ها درک کردهشود. آ  هایشا  دیده می رتره

 گیرد. می صورت وهه بتترین به یادگیری انتقال از اطمینا  یادگیرنده برای هدید متنوع

(، در 1398میالکی )  باشید، های مالکی مییافتهرنین نتایج پژوهش حاضر، مخالف با نتایج ه 
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ای بای ی در آموزش م تنیی  تأثیر الگوی طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله»پژوهش خود با عنوا  

ی تیأثیر الگیوی بیای ی و گانییه     بیه مقای یه  « بر ش که بر یادگیری، یادداری وانگییزش دانشیجویا   

که میزا  یادگیری، انگییزش پیشیرفک تحصییلی و    های پژوهش حاکی از این بود پرداخک که یافته

یادداری دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بای ی آموزش دیده بودند به طور معناداری بییش  

سیو بیود    اند. یکی از دالی  ناه از دانشجویانی بود که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده

باشید، دانشیجویا  دارای توانمنیدی    ادگیرنیدگا  میی  این پژوهش با پژوهش فوق، مقطع تحصیلی ی

تیر  های دارای ساختار ک  ه تند، در صورتی که برای سینین پیایین  بتتری در کار کرد  در محی 

تواند مجیدتر باشد، دلی  دیگر این اسک که پیژوهش میالکی در محیی     های ساختارمندتر میمحی 

ی  واقعی تدریس انجام شده که این امیر نییز   وب صورت پذیرفته در حالی که پژوهش حاضر در مح

 تواند در متجاوت بود  نتایج تأثیر داشته باشد.می

 

 پیشنهادها

شده و نتایج به دسک آمده از ایین پیژوهش، طراحیا  آموزشیی و     های بیا ط ق نتایج پژوهش

به پردازش معلما  در فرآیند طراحی و آموزش باید بر مشارکک یادگیرندگا  و تشویق یادگیرندگا  

شود از الگوی طراحی یادگیری گانیه به منظیور افیزایش   اطالعات تأکید داشته باشند و پیشنتاد می

رنین معل  یادگیرندگا  را بیرای توهیه کیرد  بیه معنیا و      یادگیری یادگیرندگا  استجاده شود، ه 

آموزا  بازخورد ارت اط داد  موضوعات به دانش پیشین راهنمایی کند و به صورت م تقی  به دانش

رسد ارت اط برقرار کرد  در مورد هد  کاری اسیک کیه بیا صیراحک و      به نظر میمث ک نشا  دهد. 

،  باقی بمانید  « هد  آما »کند تا بر خوا  اسک. عالوه بر آ  به معل  کمک میصداقک یک معل  ه 

ادهای دیگر نیز این اسیک  بنابراین معلما  باید به این نکته توهه کافی م ذول دارند. از همله پیشنت

های مناسو به عنوا  بخشی  محرک یههررا که ارا ،مطالو محرک باید کامالً واضح باشد یههاراکه 

عملکردی که فراگییر  معلما  باید توهه داشته باشند، باشد.  از رویدادهای آموزشی دارای اهمیک می

که فتاده اسک. به منظور اطمینا  از اینکه یادگیری اتجاق ا یدی اسک بر اینأیدهد ت از خود بروز می

توهیه  های اضافی از عملکرد مطال ه شیود.   الزم اسک نمونه ،های واقعاً صورت پذیرفته ییرنین توانا

کند کیه   بلکه آ  خ  فکری را پیشنتاد می «گوید پاسخ را به یادگیرنده نمی»داشته باشید که معل  

بیا  معلمیا  بایید    .ی آموختنی خت  خواهید شید   به قاعده احتماالً به ترکیو مجاهی  و قواعد واب ته
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و تنیوع تمیرین در   نمایند افزود  بر مقادیر تمرین، تأثیر ب زایی در افزایش مقدار یادداری را فراه  

 د.اثر مطلوب دار ،های تازههای ذهنی به موقعیکانتقال متارت
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 شتید رمرا  دانشگاه  اهواز .آموزشی فناوری در نوی  مباحث (.1380ع اس. ) رضوی، .3

ی الگوهای مختلف طراحی آموزشی در یادگیری کتب مقایسه(. 1329سوری، معصومه. ) .4

 ی ارشد، دانشگاه عالمه ط اط ایینامه. پایا کرج 9علوم دبستان در مناقه

 . تترا   پیام نورمقدمات تکنولوژی آموزشی(. 1392علی آبادی، خدیجه. ) .5

 تترا   سمک . طراحی آموزشی، مبانی، رویکردها و کاربردها(. 1382فردانش، هاش . ) .2

 تترا   سمک. مبانی نوری تکنولوژی آموزشی(. 1399فردانش، هاش . ) .2

الگوهیای طراحیی آموزشیی گانییه و پینج      (. تیأثیر  1398آبیادی، خدیجیه. )  مالکی، ماهده و علی .9

ی ناماه فصال  ای بای ی در آموزش م تنی بر ش که بر یادگیری و ییادداری دانشیجویا .  مرحله

 15سال پنج ، شماره ، شناسی تربیتیروان

ی روش آموزش م تنیی بیر   (. مقای ه1381آبادی، خدیجه و درتا ، فری رز. )مرادی، مت ا  علی .8

آموزا  سال سوم راهنمیایی در  ی ی و سنتی بر خالقیک و یادگیری دانشای باالگوی پنج مرحله

 .پاییز (،24)2 .شناسیهای نو در روانی یافتهنامهفصلدرس علوم. 
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