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 چکیده
ر و با با همدیگ بخشي الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيهي ميزان اثرمقایسههدف پژوهش حاضر، 

 مایشيآزشبه . براي رسيدن به این هدف از روشبودسوم راهنمائي  درس حرفه وفن یادگيري درروش مرسوم 

سوم  آموزانمامي دانش. جامعه این پژوهش تو از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد

اي انتخاب گيري خوشهاین جامعه بود که از طریق نمونه نفر از 93راهنمائي پسر شهرستان قدس و نمونه آن 

گوي طراحي آموزشي رایگلوث الگروه  يه و الگوي طراحي آموزشي گان گروه ،اهشدند و در سه گروه گو

در  ها. براي تحليل دادهآزمون و آزمون یادداري اجرا شدسآزمون، پبراي هر سه گروه پيشقرار گرفتند. 

آمار  و در بخش رات، محاسبه شدهایي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمبخش آمار توصيفي، شاخص

دست آمده هج ب. نتایليل کوواریانس بهره گرفته شدحاستتنباطي و براي بررسي فرضيه پژوهش از آزمون ت

طح در سو الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه  آموزش مرسومي هاتفاوت بين گروهکه  نشان داد

یگلوث تفاوت معناداري ولي بين الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و را باشدمي معنادار درصد39معناداري 

 . مشاهده نشد

 ، یادگیریطراحی آموزشی، گانیهرایگلوث، آموزش، کلیدی:  واژگان

                                                           
( نویسنده مسئول)دانشجوي دکتري رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس  .4

hojjat.dehganzadeh@gmail.com 
 يوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائدانشجوي دکتري رشته تکنول .2

 عالمه طباطبائيتکنولوژي آموزشي دانشگاه دانشيار  .9

 دانشگاه عالمه طباطبائي تکنولوژي آموزشي استادیار .1
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 مقدمه

گي کسب چگون"ي به شناسي تربيتي که در یادگيرز روانبسياري از تحقيقات آموزشي ا

ه بر فرایند ک هاي یادگيري. نظریهدهند ریشه گرفته استاهميت مي " دانش توسط یادگيرنده

ع یادگيري وقدارند اتفاقاتي که در مکيد العات توسط یادگيرنده تأیادگيري و پردازش اط

ارند که کيد د؛ به عبارتي بر این تأدهندافتند را مورد بررسي قرار ميدر ذهن یادگيرنده مي

طراحي  .(4399، 4الندا) دهدهایي را موقع یادگيري انجام ميیادگيرنده چه کارها و فعاليت

تغييرات مطلوبي در مهارت د آوردن وجوهاي مطلوب آموزشي براي بهآموزشي شامل روش

هاي هاي آموزشي به موقعيتبکارگيري نظریه (.2349، 2)واگار آموزان استدانش و دانشِ

ها ثير مهمي بر روي آنآموزان تأدرگيري دانش(. 2341، 9چاليشان) یادگيري بستگي دارد

 موزشيهاي آانند به بکارگيري روش و استراتژيتوو معلمان مي براي یادگيري دارد

ها براي بگارگيري استراتژي (.2342و همکاران،  1)لي آموزان را ارتقا دهنددرگيري دانش

 (.2341، 9مولينز) باشدموزان براي محتواي مهم و مرتبط مؤثر ميآجلب و تمرکز توجه دانش

 رایندشود، طراحي آموزشي فمنظم شروع ميریزي موثر و تدریس اثربخش با برنامه

رایه استفاده از اصول آموزشي اریزي رویدادهاي آموزشي براي را براي برنامهسيستماتيکي 

هاي کاربردي و عملي ي اصول آموزش و یادگيري را براي آموزش، طراحان آموزشکندمي

 (.2349، 6)عاقل گيرندکار ميبه

اي هها در موقعيتتحقيقات کمي در مورد ارتباط بين علوم نظري و بکارگيري آن

ها ند آرعبارتي شکاف بزرگي بين دانش نظري و کارببه .انجام گرفته شده است آموزشي

( با مطرح 4333) 7بار جان دیویي. براي اولينآموزشي وجود داردهاي عملي در موقعيت

 ها برقرارکاربردهاي عملي آن هاي علمي وپلي مابين نظریه " 9علوم پيوندي "کردن عبارت 

                                                           
1. Landa 

2. Waqar 

3. Çalışkan 

4. Leigh 

5. Mullins 

6. Agel 

7. Dewey 

8. Linking Science 



 121                                  ....   مرسوم روش و گانیه، رایگلوث آموزشی طراحی الگوهای اثربخشی یمقایسه

هاي علمي و بين نظریه "واسطي "ردن اینکه به ک( نيز با مطرح4379) 4. رالف تایلرکرد

بين این دو مورد  هاي عملي نياز است به این شکاف بزرگها در موقعيتنکاربردهاي آ

که بر ي آموزشي است همان نظریه "واسط "یا  "پيوندي  ". این علم اشاره کرده است

هد دمعلم انجام ميکه باشد کارهایي مي. این تأکيد در مورد کيد دارداي آموزشي تأهروش

 (.4399الندا، ) باشدگيرندگان ميهاي معلم و یادگيري یادعبارتي ارتباط بين فعاليتیا به

. اندهاسط خيلي توجه و تأکيد داشتسال اخير متخصصان آموزشي به این دانش ودر بيست

آموزش  بهبود فرایند موجبکردن فرایند آموزشي خش و کارآمدموزشي با اثربمتخصصان آ

 ست کهي متخصصان آموزشي این ا(. بنابراین وظيفه4399، 2و استاین ) رایگلوث اندشده

براي  ايي پایههاي آموزشآموزشي فراهم آورند و این نظریه هايدانشي را براي توليد نظریه

 . طراحي آموزشي است

 اگر روزي از من بخواهند کهکند دار چنين بيان ميري معنيپرداز یادگينظریه 9آزوبل

ي من عبارت خواهد بود از لهشناسي تربيتي را در یك جمله خالصه کنم این یك جمروان

ت ر ساخ، دانش موجود ددهدیادگيري را تحت تأثير قرار ميترین عاملي که مهم"اینکه 

که آزوبل  ايتوجه به جمله . با(2339 نقل از الندا،آزوبل؛ به) "باشدشناختي یادگيرنده مي

ه را یادگيرند گرایانگراست و شناختشود وي یك شناختمطرح کرده است مشخص مي

ا کنند تبررسي مي راي پردازش اطالعات و یادگيري وي دهند و نحوهمرکز توجه قرار مي

هم ها فران آموزش را براي آني پردازش اطالعات و یادگيري یادگيرندگامطابق با نحوه

 شناختي یادگيرندهبه ساخت  شوند واقعاًه ميمدارس ما اراییي که در هازش. ولي آموسازند

. تا زماني ودششناسي تربيتي است توجه ميدار که به قول آزوبل معرف روانو یادگيري معني

این  ،ه دهيمت شناختي یادگيرندگان، آموزش ارائوجود در ساخکه بدون توجه به دانش م

 ن یادگيري براي یادگيرندگانموفقيت در پي نخواهد داشت و چودار نبوده و آموزش معني

ري نخواهند ادگياي را براي ییادگيرندگان انگيزه آميز نبودهموفقيتدنبال آن دار و بهمعني

الش باشد یادگيرندگان براي یادگيري تاي براي یادگيري وجود نداشتهداشت واگر انگيزه

                                                           
1. Ralph Tyler 

2. Reigeluth Stein 

3  . Ausubel 
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به  ند که هيچ چيزيک. آزوبل نيز بيان ميد خورددر امر یادگيري شکست خواهننکرده و 

(. 4369، آزوبل)کند ي یادگيرندگان را مسموم نميگيزهدرپي انهاي پيي شکستاندازه

ي موفق در امر یادگير هاآن دار کنيمادگيري را براي یادگيرندگان معنيولي اگر بتوانيم ی

بل؛ )آزو "کندگان ایجاد انگيزه ميدار خودش در یادگيرنديیادگيري معن ". خواهند بود

ت و این امر منجر به موفقيالش یادگيرندگان شده ت. این انگيزه موجب (4997 ،نقل از سيفبه

 خواهد بود. 

اي ا بردنبال فراهم کردن آموزشي است که یادگيري رپژوهشگر در این پژوهش به

احي آموزشي الگوهاي طرله پژوهشگر این مسأ. به موجب دار کندیادگيرندگان معني

الگوها،  کند تا با استفاده از اینهاي یادگيري شناختي را انتخاب ميبرگرفته شده از نظریه

راهم ا این الگوها شرایطي را فزیر .دار باشده منجر به یادگيري معنيآموزشي را فراهم سازد ک

 . شوددار ميد که آموزش منجر به یادگيري معنيکننمي

طراحي آموزشي رایگلوث و  ، الگويدي که ذکر شد در این پژوهشب مواربه موج

وانند یادگيري ت. این الگوها بنابر خاستگاه و خصوصياتي که دارند ميشده استانتخاب  گانيه

. ولي آیا آموزشي که از طریق این الگوها صورت را براي یادگيرندگان فراهم سازنددار معني

 ؟ ثير شان باهم دیگر تفاوت دارددارند یا ميزان تأ اني در یادگيريثير یکسگيرد تأمي

 اهداف پژوهش 

زان سوم آموآموزشي رایگلوث در یادگيري دانش طراحي الگوي اثربخشي ميزان بررسي. 4

 راهنمایي در درس حرفه و فن 
وم آموزان سحي آموزشي گانيه در یادگيري دانشطرا الگوي اثربخشي ميزان بررسي. 2

 راهنمایي در درس حرفه و فن 
رایگلوث و گانيه در یاگيري  ي ميزان اثر بخشي الگوهاي طراحي آموزشيمقایسه. 9

 در درس حرفه و فن آموزان سوم راهنمایي دانش
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 های پژوهش فرضیه

ي طراحي آموزشي رایگلوث آموزش آموزاني که از طریق الگودانش یادگيري ميزان. 4

 . بيننداز طریق روش سنتي آموزش ميآموزاني است که بيشتر از دانش بينندمي
ينند بگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميآموزاني که از طریق الدانش یادگيري ميزان. 2

 . بينندق روش سنتي آموزش ميیآموزاني است که از طربيشتر از دانش
گوي طراحي آموزشي رایگلوث و آموزاني که از طریق الدانش یادگيري ميزان بين. 9

ي بينند تفاوت معنادارآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميدانش

 .وجود دارد
 پژوهش روش

آزمون با گروه کنترل آزمون و پسو از طرح پيش آزمایشيدر این پژوهش از روش شبه

انتخاب و به کمك همين صورت تصادفي ها به. دراین طرح آزمودنياستفاده شده است

آموزان . جامعه این پژوهش تمامي دانشو آزمایش جایگزین شدندهاي گواه روش در گرو

جامعه بود که از طریق نفر از این  93سوم راهنمائي پسر شهرستان قدس و نمونه آن 

که به  دو آزمایشي یك و آزمایشي ،ي انتخاب شدند و در سه گروه گواهاگيري خوشهنمونه

يه و الگوي طراحي آموزشي ، الگوي طراحي آموزشي گانهاي مرسومب با روشترتي

س پ براي هر سه گروه پيش آزمون و، قرار گرفتند. ه شدرایگلوث، آموزش براي آنها ارای

 . اجرا شد آزمون

 های پژوهش یافته

ر دگيرد. ورد تجزیه و تحليل قرار ميهاي حاصل از اجراي پژوهش مدر این بخش یافته

هایي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مورد استفاده بخش آمار توصيفي، شاخص

قرار گرفته است و در بخش آمار استتنباطي و براي بررسي فرضيه پژوهش از آزمون تحليل 

 .ه استشددست آمده در ادامه ارایه هنتایج ب کوواریانس بهره گرفته شده است.
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 ، یادداری و یادگیری به تفکیک روشتوصیف آماری نمرات پیش آزمون .1لجدو

 شاخص هاي آماري 

 روش 

 انحراف استاندارد ميانگين حداکثر حداقل تعداد

 مرسوم

 37622/9 4333/9 33/42 33/4 23 پيش آزمون

 94439/2 4333/49 33/47 33/9 23 یادگيري

 17393/2 1333/42 33/46 33/7 23 یادداري 

 رایگلوث

 97919/2 9499/6 33/41 /333 43 پيش آزمون

 43119/9 2692/47 33/23 33/3 43 یادگيري

 99334/9 1797/46 33/23 33/3 43 یادداري 

 گانيه
 43731/9 7333/9 33/41 33/4 23 پيش آزمون

 32473/2 7333/49 33/23 33/3 23 یادگيري

 79914/2 9333/41 33/23 33/3 23 یادداري 

امل ش ،آزمون، یادگيري و یادداريات پيشهاي توصيفي مربوط به نمرآماره 4جدول  در

ر تفکيك گروه آورده شده است. ببه نمرات، حداکثر استاندارد و حداقل وانحراف ،ميانگين

 در روش تدریس مرسومگروه درج در جدول فوق، ميانگين نمرات اساس اطالعات من

ميانگين  باشد.مي  1/42و  4/49 ، 4/9ترتيب برابر با بهیادگيري و یادداري  آزمون،پيش

، در یادگيري 94/6آزمون برابر بادر پيش نمرات گروه الگوي طراحي آموزشي رایگلوث

الگوي طراحي همچنين گروه  باشد.مي 17/46آزمون یادداري برابر با و در26/47برابر با

و در آزمون یادگيري و یادداري به ترتيب  7/9آزمون ميانگيني برابر با در پيشآموزشي گانيه 

 دهند.را نشان مي 9/41و  7/49برابر با ميانگيني 
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 ، یادداری و یادگیری به تفکیک روشنمرات پیش آزمونمیانگین  .1نمودار

 تفکيك برايبه ،یادگيري و یادداري ،آزمونميانگين نمرات پيش 4در نمودار 

مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و دیده با روش تدریس هاي آموزشگروه

 رایگلوث نشان داده شده است.

انس هاي آزمون تحليل کووارییکي از مفروضه: هاي تحليل کواريانسبررسي مفروضه

منظور بررسي مفروضه مذکور از آزمون کالموگروف باشد. بهنرمال بودن توزیع نمرات مي

 ر جدول ذیل ارائه شده است.اسميرنوف  استفاده شده است که نتایج آن د–

 ،زیع نمرات پیش آزموناسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن تو –نتایج آزمون کالموگروف  .2جدول 

 دارییادگیری و یاد

 یادگيري آزمون پيش هاي آماريشاخص

 93 93 تعداد

 377/4 394/4 اسميرنوف – کالموگروف آماره

 /.436 /.439 معناداري سطح
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ت بودن توزیع نمرارمالاسميرنوف جهت بررسي ن –: نتایج آزمون کالموگروف 2در جدول 

 ، سطح معناداريه شده است. بر اساس نتایج مندرجداري آوردآزمون، یادگيري و یادپيش

بودن توزیع نمرات رمالاین فرض نبنابر ؛باشدمي 39/3ده بزرگتر از آماره محاسبه ش

 شود.فته ميداري پذیرآزمون، یادگيري و یادپيش

هاي آزمون تحليل کوواریانس ازمفروضه یکي دیگرمفروضه همساني واريانس: 

منظور از آزمون لوین استفاده شده است که نتيجه ، بدینباشدها ميیانسبررسي همساني وار

 آن در جدول زیر آورده شده است:
 هان لوین جهت بررسی همسانی واریانسنتیجه آزمو .3جدول

 سطح معناداري F df1 df2مقدار 

442./ 2 96 931./ 

.بر ها آورده شده استهمساني واریانس نتيجه آزمون لوین جهت بررسي 9در جدول

در  هاي دو گروهشود که تجانس واریانساساس نتایج مندرج در جدول باال مشاهده مي

 است.باشند و لذا این مفروضه برقرار ( معنادار ميα=3039) درصد 39سطح اطمينان 

 یادگیری پس از تعدیل پیش آزمون نتایج تحلیل کواریانس نمرات .4جدول

 سطح معناداري Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 /.692 /.473 199/4 4 199/4 پيش آزمون

 334/3 793/3 236/72 2 934/461 گروه

   114/9 99 294/161 خطا

    93 333/41133 کل

 نمراتها درنس براي بررسي تفاوت گروهاریاونتایج آزمون تحليل کو 1در جدول

،  34/0p<  ،df=2) نتایج بدست آمده از جدول. با توجه به آورده شده استیادگيري 
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57/9f=) حذف یادگيريآزمون از روي نتایج شود که زماني که اثر پيشنشان داده مي 

و الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه  مرسومآموزش ي هاتفاوت بين گروه شود،

ها وهبين نمرات گر ،بنابراین .باشدمي درصد اطمينان معنادار %33در سطح معناداري 

بر این . شودمي ردفرض صفر پژوهش  داري وجود دارد ودرآزمون یادگيري تفاوت معنا

آموزش مرسوم و الگوهاي طراحي هاي روشگونه نتيجه گرفت که توان اینمي اساس

 آموزان اثربخشي متفاوتي دارند. ، بر یادگيري دانشگانيه و رایگلوثآموزشي 

ل هاي تدریس معموپژوهش و مقایسه دو به دوي روشمنظور بررسي فرضيات فرعي به

 و الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث از آزمون تعقيبي بنفرني بهره گرفته شده و

 ه شده است.حاصل در ادامه اراینتایج 

گوي طراحي آموزشي گانيه آموزاني که از طریق الفرضيه اول: ميزان یادگيري دانش

 نند.بيت که از طریق روش مرسوم آموزش ميآموزاني اسدانشبينند بيشتر از آموزش مي

گانیه در های روش تدریس مرسوم و الگوی طراحی آموزشی نتایج مقایسه جفتی گروه .5جدول 

 نمرات یادگیری

 سطح معني داري خطاي استاندارد تفاوت ميانگين گروه دوم گروه اول

 322/3 324/3 974/2 گانيه روش مرسوم

ر گفرني نشانشده است، نتایج حاصل از آزمون بننشان داده  9طور که در جدول همان

ه تدریس مرسوم و گرودیده با روش ت ميان نمرات یادگيري گروه آموزشآنست که تفاو

باشد دار ميمعني  >39/0p طراحي آموزشي گانيه در سطح معناداري آموزش دیده با الگوي

وي شود که الگن اساس چنين نتيجه ميبر ای گيرد.و فرض پژوهش مورد تأیيد قرار مي

ثير ان تأآموزریس مرسوم بر ميزان یادگيري دانشطراحي آموزشي گانيه نسبت به روش تد

 تري دارد. بيش

گوي طراحي آموزشي آموزاني که از طریق البين ميزان یادگيري دانش فرضيه سوم:

تفاوت  بينندآموزش ميآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه رایگلوث و دانش

 داري وجود دارد.معني
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 رایگلوث در نمرات یادگیریهای الگوهای طراحی آموزشی گانیه و نتایج مقایسه جفتی گروه .6جدول 

 سطح معني داري خطاي استاندارد تفاوت ميانگين گروه دوم گروه اول

 943/3 391/3 999/4 رایگلوث گانيه

فرني نشانگر آنست که ، نتایج حاصل از آزمون بن6ر جدولبر اساس اطالعات مندرج د

ي اردتفاوت معنيوزشي گانيه و رایگلوث ميان نمرات یادگيري گروه الگوي طراحي آم

ود که شگيرد. بر این اساس چنين نتيجه ميوجود ندارد و فرض پژوهش مورد تأیيد قرارنمي

کسان و ثير یآموزان تأو رایگلوث بر ميزان یادگيري دانشالگوهاي طراحي آموزشي گانيه 

 مشابهي دارند. 

 یادداری پس از تعدیل پیش آزمون نتایج تحلیل کواریانس نمرات .7جدول 

 سطح معناداري Fمقدار  ميانگين مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 933/3 /239 137/2 4 137/2 پيش آزمون

 334/3 763/3 461/99 2 929/466 گروه

   949/9 99 293/169 خطا

    93 333/49399 کل

 نمرات درها نس براي بررسي تفاوت گروهاریاونتایج آزمون تحليل کو 7 در جدول

، 34/0p< ،df=2) نتایج بدست آمده از جدول. با توجه به آورده شده استیادداري 

57/9f=)  حذف  یادداريآزمون از روي نتایج پيششود که زماني که اثر نشان داده مي

و الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه و  آموزش مرسومي هاتفاوت بين گروه شود،

ها ، بين نمرات گروهبنابراین .باشدمي درصد اطمينان معنادار %33در سطح معناداري 

بر این . شودمي ردفرض صفر پژوهش  داري وجود دارد ودرآزمون یادداري تفاوت معنا

آموزش معمول و الگوهاي طراحي هاي روشتوان اینگونه نتيجه گرفت که مي اساس

 آموزان اثربخشي متفاوتي دارند. ، بر ميزان یادداري دانشگانيه و رایگلوثآموزشي 
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 های الگوهای طراحی آموزشی گانیه و رایگلوث در نمرات یاددارینتایج مقایسه جفتی گروه .8جدول 

 سطح معني داري خطاي استاندارد تفاوت ميانگين گروه دوم گروه اول

 243/3 399/3 479/4 گانيه رایگلوث

فرني نشانگر آنست که حاصل از آزمون بن، نتایج 9 بر اساس اطالعات مندرج در جدول

وجود  داريوزشي گانيه و رایگلوث تفاوت معناميان نمرات یادداري گروه الگوي طراحي آم

ه شود کگيرد. بر این اساس چنين نتيجه ميورد تأیيد قرارنميندارد و فرض پژوهش م

ان و ثير یکستأ آموزانو رایگلوث بر ميزان یادداري دانشالگوهاي طراحي آموزشي گانيه 

 مشابهي دارند. 

 گیریبحث و نتیجه

: اگر روزي از من بخواهند دار چنين بيان مي کند کهري معنيپرداز یادگيآزوبل نظریه

ي من عبارت خواهد بود از ر یك جمله خالصه کنم این یك جملهشناسي تربيتي را دروان

 جود در ساخت، دانش مودهدیادگيري را تحت تأثير قرار ميمهمترین عاملي که "اینکه 

(. نظریه شرح و بسط رایگلوث، 2339 به نقل از ليندا، آزوبل؛) "اشدبشناختي یادگيرنده مي

اندازي از موضوع آموزشي، بين دانش قبلي یادگيرندگان و ه چشمدر شروع آموزش با ارای

جدید را به  تکند تا یادگيرندگان بتوانند موضوعاموضوع جدید آموزشي ارتباط برقرار مي

ي را براي موضوعات موجود در ساخت شناختي خود ارتباط داده و از این طریق یادگير

ار نباشد دعبارتي یادگيري معنااشد یا به. وقتي این ارتباط برقرار نبدار سازندخودشان معنا

ت به دست سرعيلي دشوار خواهد بود و همچنين بهیادگيري موضوعات مورد نظر خ

ار کردن دایگلوث با معني. الگوي طراحي آموزشي شرح و بسط رسپرده خواهد شدفراموشي 

 . بخشدوضوعات یادگيري را بهبود مي، هم یادگيري و هم یادداري میادگيري

ست يه از آن نشأت گرفته انظریه یادگيري خبرپردازي که الگوي طراحي آموزشي گان

. الگوي شود تا یادگيري رخ دهدیي انجام ميهاکه در فرایند یادگيري چه فعاليت کندبيان مي

ان ریزي شده است و به طراحبر اساس این نظریه یادگيري پایه طراحي آموزشي گانيه نيز

 دهد که چگونه آموزش را بر اساس فرایند یادگيري یادگيرندگان،آموزشي توضيح مي

ه به موارد . با توجنيمبه اهداف مورد نظر دست پيدا کبخش طراحي کنند تا با این طراحي اثر
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 هایي که از طریق الگوهايذکر شده، چنانکه درنتایج پژوهش حاضر مشاهده کردیم آموزش

هاي معمولي آموزش تر از روشاثربخش طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه ارائه شدند

 بودند. 

لوث و گانيه در قالب یك در این پژوهش الگوي طراحي آموزشي شرح و بسط رایگ

یك  گلوث وپس آزمون با دوگروه آزمایشي گانيه و رای –آزمون آزمایشي پيشيمهطرح ن

آزمون پسر سال سوم راهنمائي شهرستان نفر از دانش 93اي به حجم گروه کنترل براي نمونه

. نتایج حاصل نشان دادند که تفاوت معناداري درس حرفه و فن به اجرا گذاشته شدقدس در 

این تفاوت بيانگر این است که الگوي  گروه گواه وجود دارد. اي آزمایشي وهبين گروه

تر خشبیادگيري و هم در یادداري اثر و گانيه هم درطراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث 

یشي اباشند ولي با توجه به نتایج بدست آمده بين گروه آزماي آموزشي مرسوم ميهاز روش

 شت. داري وجود ندارایگلوث و گانيه تفاوت معني

 هاي قبلي که در زمينه مقایسه بکارگيري الگوهاينتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش

ند اشي انجام شدهآموزهاي مرسوم همدیگر و با روش طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه با

پژوهشي را با هدف مقایسه دو گروهي که از  2332 درسال 4چن ویفن. هماهنگ است

داد.  کردند همراه با گروه کنترل انجامي شرح بسط استفاده ميهاي متفاوت نظریهاستراتژي

سازي و ي آموزشي شبکهنفر بودند که براي دوره 429مشارکت کنندگان این پژوهش 

ر گروه آزمون را براي هپيش ،قبل از اجراي پژوهش پژوهشگرنام کرده بودند. ارتباطات ثبت

هاي توالي و دانش قبلي بهره از استراتژيدر این پژوهش گروه آزمایشي اول  .اجرا کرد

 جست و گروه آزمایشي دوم عالوه بر توالي و دانش قبلي از سه استراتژي دیگرمي

ن . نتایج حاصل از ایکرد( نيز استفاده ميهاي شناختي، ترکيب و راهبردکردن)خالصه

استفاده ي شرح و بسط هاي نظریهپژوهش نشان داد که هر دو گروهي که از استرتژي

 2مي،کوین . همچنين چيعملکرد بهتري در یادگيري داشتند بودند نسبت به گروه گواهکرده

 4331در سال  "ریه شرح وبسط درآموزش زبان ژاپنيکاربرد نظ "وهشي را تحت عنوان پژ

                                                           
1. Chen 

2. Chiemi. Quin 
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سسه آموزش عالي درایالت متحده به روش مؤ دو در به انجام رساندند. این پژوهش را

مستقل انجام دادند وبه این نتيجه رسيدندکه فراگيراني که  Tماري روش آ آزمایشي وبا

ي که بسطي دریافت کردند نسبت به فراگيران توالي شرح و با مفاهيم گرامري زبان ژاپني را

. کردند ها نتيجه بهتري کسبآزمونپس اند درگرفته شيوه توالي متداول یادبه این مفاهيم را

 ترکيب را ( اثرات توالي ساده به پيچيده و4394) رایگلوث و4در پژوهش دیگري فراي

 لحاظ بسط آموزش درتدریس مفاهيم مرتبط از هاي نظریه شرح وعنوان استراتژيهب

به این  و شي روي دانشجویان دوره کارشناسي بررسي کردندیك تحقيق آزمای بندي درطبقه

 ي وجوداتوالي آموزشي رابطهنوع  متن و بندي دريجه رسيدند که بين موقعيت ترکيبنت

 آموزش کل به جزء، از بعد ه ترکيب قبل ازآموزش جزء به کل واي که ارائگونه؛ بهدارد

 سازد. تسهيل مي موضوع را درک ساختار فهم روابط ميان مفاهيم و

هدف بررسي تأثير وقایع ا ب 2343همکاران پژوهشي را در سال  و 2سي کاین نئوتي 

اي انههاي یادگيري چندرسبر انگيزش و یادگيري یادگيرندگان در محيطي گانيه گانهنه

مایشي آز. این تحقيق به روش سازي انجام دادندآموزشي انيميشني محور در دورهیادگيرنده

هم مشاهدات  .وزشي بعد از چهارده هفته تمام شدي آم. این دورهاستو در مالزي اجرا شده

است دهپاسخ و بسته پاسخ نشان داز تحليل دو پرسشنامه باز نتایج حاصل اهم  پژوهشگران و

ي امشغول یادگيري در محيط چند رسانهها که سطح انگيزش یادگيرندگان در زماني که آن

دهند بعد کردند که ترجيح مي. یادگيرندگان بيان مياستافزایش یافتهبودند، حي شدهطرا

تفاوت  ج حاصل از تحليلپردازند. همچنين نتایاز این تجربه نيز با این روش به یادگيري ب

 ريکه نمرات گروه آزمایشي به صورت معنادا آزمون و پس آزمون نشان دادمابين پيش

همکاران با  و 9. همچنين پژوهش دیگري توسط لينکسن زنگاستباالتر از گروه گواه بوده

ر سال با روش آزمایشي  دو  " هاي یادگيري الکترونيکيارزیابي یادگيري در محيط "عنوان 

پژوهشگران برآن بودند که یادگيري الکترونيکي  ،انجام شد. در این پژوهش در چين 2343

ي اي که از اصول آموزشو یادگيري الکترونيکي طراحي شده طراحي شده به روش سنتي

                                                           
1. Frey 

2. Tse-Kian Neo 

3. Lingxian ZHANG  
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ت نفر را به صور 63منظور . براي این بود را باهم مقایسه کننداده شدهگانيه در آن استف

ه دو گروه ب عنوان نمونه انتخاب کردند و این شصت نفر را نيز به صورت تصادفيتصادفي به

موزشي آ ل. فرض پژوهشگران بر این بود که روشي که در آن از اصونفره تقسيم کردند 93

پژوهش به اتمام  روز که 93ثير مثبتي بر یادگيري دارد. بعد از تأگانيه استفاده شده است 

بين  ييد کرده و نشان دادند که تفاوت معنادارها فرضيه پژوهشگران را تأیدادهرسيد تحليل 

صرف کپي کردن مطالب کتب  ندکهو خودشان ذکر کرد دو گروه ذکر شده وجود دارد

 .تواند در یادگيري  مثمر ثمر واقع شودها بر روي اینترنت نميدرسي و قرار دادن آن

تاثير سازماندهي آموزش از طریق نظریه  "نوان ت عپژوهشي را تح 4همچنين افنان داروازه

طراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث و گانيه و سنتي در در یادآوري و بکارگيري 

روش علمي "ضوعي تحت عنوان . براي این منظور موانجام داد 4339در سال  "ها وختهآم

. ي شدسازمانده انيه و روش سنتي، گبا الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوثمطابق  "پژوهش

و براي گروه دوم موضوع ابق الگوي طراحي آموزشي رایگلوث مطبراي گروه اول موضوع 

و گروه سوم نيز آموزش موضوع  آموزشي گانيه سازماندهي شده بود مطابق الگوي طراحي

و با  ش به پایان رسيدجلسه آموزشي این پژوه 44بعد از . ا به صورت سنتي دریافت کردر

ادآوري حقایق مثل تاریخ رویدادها، تعریف پاسخ که در مورد یسؤال کوتاه 49استفاده از 

ها يل دادهلنتایج حاصل از تح .ها ارزیابي شدبود عملکرد گروه هاو بکارگيري آموختهمفاهيم 

روش  تر ازاثربخشدر هر سه مورد الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه که  نشان داد

 سنتي بوده است.
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