مقايسهي اثربخشي الگوهاي طراحي آموزشي رايگلوث ،گانيه و
روش مرسوم در يادگيري دانش آموزان
حجت

دهقانزاده1

حسین

دهقانزاده2

داریوش
محمد حسن

نوروزی3
امیرتیموری4

تاریخ وصول4931/7/6 :

تاریخ پذیرش4931/44/93 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،مقایسهي ميزان اثربخشي الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه با همدیگر و با
روش مرسوم در یادگيري درس حرفه وفن سوم راهنمائي بود .براي رسيدن به این هدف از روش شبهآزمایشي
و از طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد .جامعه این پژوهش تمامي دانشآموزان سوم
راهنمائي پسر شهرستان قدس و نمونه آن  93نفر از این جامعه بود که از طریق نمونهگيري خوشهاي انتخاب
شدند و در سه گروه گواه ،گروه الگوي طراحي آموزشي گانيه و گروه الگوي طراحي آموزشي رایگلوث
قرار گرفتند .براي هر سه گروه پيشآزمون ،پسآزمون و آزمون یادداري اجرا شد .براي تحليل دادهها در
بخش آمار توصيفي ،شاخصهایي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ،محاسبه شد و در بخش آمار
استتنباطي و براي بررسي فرضيه پژوهش از آزمون تحليل کوواریانس بهره گرفته شد .نتایج بهدست آمده
نشان داد که تفاوت بين گروههاي آموزش مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه در سطح
معناداري 39درصد معنادار ميباشد ولي بين الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث تفاوت معناداري
مشاهده نشد.

واژگان کلیدی :آموزش ،رایگلوث ،طراحی آموزشی ،گانیه ،یادگیری
 .4دانشجوي دکتري رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس (نویسنده مسئول)
hojjat.dehganzadeh@gmail.com
 .2دانشجوي دکتري رشته تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .9دانشيار تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي
 .1استادیار تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبائي
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مقدمه
بسياري از تحقيقات آموزشي از روانشناسي تربيتي که در یادگيري به "چگونگي کسب
دانش توسط یادگيرنده " اهميت ميدهند ریشه گرفته است .نظریههاي یادگيري که بر فرایند
یادگيري و پردازش اطالعات توسط یادگيرنده تأکيد دارند اتفاقاتي که در موقع یادگيري
در ذهن یادگيرنده ميافتند را مورد بررسي قرار ميدهند؛ به عبارتي بر این تأکيد دارند که
یادگيرنده چه کارها و فعاليتهایي را موقع یادگيري انجام ميدهد (الندا .)4399 ،4طراحي
آموزشي شامل روشهاي مطلوب آموزشي براي بهوجود آوردن تغييرات مطلوبي در مهارت
و دانشِ دانشآموزان است (واگار .)2349 ،2بکارگيري نظریههاي آموزشي به موقعيتهاي
یادگيري بستگي دارد (چاليشان .)2341 ،9درگيري دانشآموزان تأثير مهمي بر روي آنها
براي یادگيري دارد و معلمان ميتوانند به بکارگيري روش و استراتژيهاي آموزشي
درگيري دانشآموزان را ارتقا دهند (لي 1و همکاران .)2342 ،بگارگيري استراتژيها براي
جلب و تمرکز توجه دانشآموزان براي محتواي مهم و مرتبط مؤثر ميباشد (مولينز.)2341 ،9
تدریس اثربخش با برنامهریزي موثر و منظم شروع ميشود ،طراحي آموزشي فرایند
سيستماتيکي را براي برنامهریزي رویدادهاي آموزشي براي استفاده از اصول آموزشي ارایه
ميکند ،طراحان آموزشي اصول آموزش و یادگيري را براي آموزشهاي کاربردي و عملي
بهکار ميگيرند (عاقل.)2349 ،6
تحقيقات کمي در مورد ارتباط بين علوم نظري و بکارگيري آنها در موقعيتهاي
آموزشي انجام گرفته شده است .بهعبارتي شکاف بزرگي بين دانش نظري و کاربرد آنها
در موقعيتهاي عملي آموزشي وجود دارد .براي اولينبار جان دیویي )4333( 7با مطرح
کردن عبارت " علوم پيوندي " 9پلي مابين نظریههاي علمي و کاربردهاي عملي آنها برقرار
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کرد .رالف تایلر )4379( 4نيز با مطرحکردن اینکه به "واسطي " بين نظریههاي علمي و
کاربردهاي آنها در موقعيتهاي عملي نياز است به این شکاف بزرگ بين این دو مورد
اشاره کرده است .این علم " پيوندي " یا " واسط" همان نظریهي آموزشي است که بر
روشهاي آموزشي تأکيد دارد .این تأکيد در مورد کارهایي ميباشد که معلم انجام ميدهد
یا بهعبارتي ارتباط بين فعاليتهاي معلم و یادگيري یادگيرندگان ميباشد (الندا.)4399 ،
در بيستسال اخير متخصصان آموزشي به این دانش واسط خيلي توجه و تأکيد داشتهاند.
متخصصان آموزشي با اثربخش و کارآمدکردن فرایند آموزشي موجب بهبود فرایند آموزش
شدهاند ( رایگلوث و استاین .)4399 ،2بنابراین وظيفهي متخصصان آموزشي این است که
دانشي را براي توليد نظریههاي آموزشي فراهم آورند و این نظریههاي آموزشي پایهاي براي
طراحي آموزشي است.
آزوبل 9نظریهپرداز یادگيري معنيدار چنين بيان ميکند که اگر روزي از من بخواهند
روانشناسي تربيتي را در یك جمله خالصه کنم این یك جملهي من عبارت خواهد بود از
اینکه "مهمترین عاملي که یادگيري را تحت تأثير قرار ميدهد ،دانش موجود در ساخت
شناختي یادگيرنده ميباشد" (آزوبل؛ بهنقل از الندا .)2339 ،با توجه به جملهاي که آزوبل
مطرح کرده است مشخص ميشود وي یك شناختگراست و شناختگرایان یادگيرنده را
مرکز توجه قرار ميدهند و نحوهي پردازش اطالعات و یادگيري وي را بررسي ميکنند تا
مطابق با نحوهي پردازش اطالعات و یادگيري یادگيرندگان آموزش را براي آنها فراهم
سازند .ولي آموزشهایي که در مدارس ما ارایه ميشوند واقعاً به ساخت شناختي یادگيرنده
و یادگيري معنيدار که به قول آزوبل معرف روانشناسي تربيتي است توجه ميشود .تا زماني
که بدون توجه به دانش موجود در ساخت شناختي یادگيرندگان ،آموزش ارائه دهيم ،این
آموزش معنيدار نبوده و موفقيت در پي نخواهد داشت و چون یادگيري براي یادگيرندگان
معنيدار و بهدنبال آن موفقيتآميز نبوده یادگيرندگان انگيزهاي را براي یادگيري نخواهند
داشت واگر انگيزهاي براي یادگيري وجود نداشتهباشد یادگيرندگان براي یادگيري تالش
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نکرده و در امر یادگيري شکست خواهند خورد .آزوبل نيز بيان ميکند که هيچ چيزي به
اندازهي شکستهاي پيدرپي انگيزهي یادگيرندگان را مسموم نميکند (آزوبل.)4369 ،
ولي اگر بتوانيم یادگيري را براي یادگيرندگان معنيدار کنيم آنها در امر یادگيري موفق
خواهند بود " .یادگيري معنيدار خودش در یادگيرندگان ایجاد انگيزه ميکند" (آزوبل؛
بهنقل از سيف .)4997 ،این انگيزه موجب تالش یادگيرندگان شده و این امر منجر به موفقيت
خواهد بود.
پژوهشگر در این پژوهش بهدنبال فراهم کردن آموزشي است که یادگيري را براي
یادگيرندگان معنيدار کند .به موجب این مسأله پژوهشگر الگوهاي طراحي آموزشي
برگرفته شده از نظریههاي یادگيري شناختي را انتخاب ميکند تا با استفاده از این الگوها،
آموزشي را فراهم سازد که منجر به یادگيري معنيدار باشد .زیرا این الگوها شرایطي را فراهم
ميکنند که آموزش منجر به یادگيري معنيدار ميشود.
به موجب مواردي که ذکر شد در این پژوهش ،الگوي طراحي آموزشي رایگلوث و
گانيه انتخاب شده است  .این الگوها بنابر خاستگاه و خصوصياتي که دارند ميتوانند یادگيري
معنيدار را براي یادگيرندگان فراهم سازند .ولي آیا آموزشي که از طریق این الگوها صورت
ميگيرد تأثير یکساني در یادگيري دارند یا ميزان تأثير شان باهم دیگر تفاوت دارد ؟
اهداف پژوهش

 .4بررسي ميزان اثربخشي الگوي طراحي آموزشي رایگلوث در یادگيري دانشآموزان سوم
راهنمایي در درس حرفه و فن
 .2بررسي ميزان اثربخشي الگوي طراحي آموزشي گانيه در یادگيري دانشآموزان سوم
راهنمایي در درس حرفه و فن
 .9مقایسهي ميزان اثر بخشي الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه در یاگيري
دانشآموزان سوم راهنمایي در درس حرفه و فن
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فرضیههای پژوهش
 .4ميزان یادگيري دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي رایگلوث آموزش
ميبينند بيشتر از دانشآموزاني است که از طریق روش سنتي آموزش ميبينند.
 .2ميزان یادگيري دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميبينند
بيشتر از دانشآموزاني است که از طریق روش سنتي آموزش ميبينند.
 .9بين ميزان یادگيري دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي رایگلوث و
دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميبينند تفاوت معناداري
وجود دارد.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش شبهآزمایشي و از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شده است .دراین طرح آزمودنيها بهصورت تصادفي انتخاب و به کمك همين
روش در گروهاي گواه و آزمایش جایگزین شدند .جامعه این پژوهش تمامي دانشآموزان
سوم راهنمائي پسر شهرستان قدس و نمونه آن  93نفر از این جامعه بود که از طریق
نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند و در سه گروه گواه ،آزمایشي یك و آزمایشي دو که به
ترتيب با روشهاي مرسوم ،الگوي طراحي آموزشي گانيه و الگوي طراحي آموزشي
رایگلوث ،آموزش براي آنها ارایه شد ،قرار گرفتند .براي هر سه گروه پيش آزمون و پس
آزمون اجرا شد.

یافتههای پژوهش
در این بخش یافتههاي حاصل از اجراي پژوهش مورد تجزیه و تحليل قرار ميگيرد .در
بخش آمار توصيفي ،شاخصهایي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مورد استفاده
قرار گرفته است و در بخش آمار استتنباطي و براي بررسي فرضيه پژوهش از آزمون تحليل
کوواریانس بهره گرفته شده است .نتایج بهدست آمده در ادامه ارایه شده است.
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جدول .1توصیف آماری نمرات پیش آزمون ،یادداری و یادگیری به تفکیک روش
شاخص هاي آماري
تعداد

حداقل

حداکثر

ميانگين

انحراف استاندارد

روش
پيش آزمون

23

4/33

42/33

9/4333

9/37622

یادگيري

23

9/33

47/33

49/4333

2/94439

یادداري

23

7/33

46/33

42/1333

2/17393

پيش آزمون

43

/333

41/33

6/9499

2/97919

مرسوم

رایگلوث
یادگيري

43

3/33

23/33

47/2692

9/43119

یادداري

43

3/33

23/33

46/1797

9/99334

پيش آزمون

23

4/33

41/33

9/7333

9/43731

گانيه
یادگيري

23

3/33

23/33

49/7333

2/32473

یادداري

23

3/33

23/33

41/9333

2/79914

در جدول  4آمارههاي توصيفي مربوط به نمرات پيشآزمون ،یادگيري و یادداري ،شامل
ميانگين ،انحرافاستاندارد و حداقل و حداکثر نمرات ،بهتفکيك گروه آورده شده است .بر
اساس اطالعات مندرج در جدول فوق ،ميانگين نمرات گروه روش تدریس مرسوم در
پيشآزمون ،یادگيري و یادداري بهترتيب برابر با  49/4 ، 9/4و  42/1ميباشد .ميانگين
نمرات گروه الگوي طراحي آموزشي رایگلوث در پيشآزمون برابر با ،6/94در یادگيري
برابر با47/26و در آزمون یادداري برابر با 46/17ميباشد .همچنين گروه الگوي طراحي
آموزشي گانيه در پيشآزمون ميانگيني برابر با  9/7و در آزمون یادگيري و یادداري به ترتيب
ميانگيني برابر با  49/7و  41/9را نشان ميدهند.
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روش سنتي
گانيه
رایگلوث

یادداري

پيش آزمون

یادگيري

نمودار .1میانگین نمرات پیش آزمون ،یادداری و یادگیری به تفکیک روش

در نمودار  4ميانگين نمرات پيشآزمون ،یادگيري و یادداري ،بهتفکيك براي
گروههاي آموزشدیده با روش تدریس مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و
رایگلوث نشان داده شده است.
بررسي مفروضههاي تحليل کواريانس :یکي از مفروضههاي آزمون تحليل کوواریانس
نرمال بودن توزیع نمرات ميباشد .بهمنظور بررسي مفروضه مذکور از آزمون کالموگروف
–اسميرنوف استفاده شده است که نتایج آن در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون کالموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات پیش آزمون،
یادگیری و یادداری
شاخصهاي آماري

پيش آزمون یادگيري

تعداد

93

93

آماره کالموگروف – اسميرنوف

4/394

4/377

سطح معناداري

./439

./436
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در جدول  :2نتایج آزمون کالموگروف – اسميرنوف جهت بررسي نرمالبودن توزیع نمرات
پيشآزمون ،یادگيري و یادداري آورده شده است .بر اساس نتایج مندرج ،سطح معناداري
آماره محاسبه شده بزرگتر از  3/39ميباشد؛ بنابراین فرض نرمالبودن توزیع نمرات
پيشآزمون ،یادگيري و یادداري پذیرفته ميشود.
مفروضه همساني واريانس :یکي دیگر ازمفروضههاي آزمون تحليل کوواریانس
بررسي همساني واریانسها ميباشد ،بدینمنظور از آزمون لوین استفاده شده است که نتيجه
آن در جدول زیر آورده شده است:
جدول .3نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
مقدار F

df1

df2

سطح معناداري

./442

2

96

./931

در جدول 9نتيجه آزمون لوین جهت بررسي همساني واریانسها آورده شده است.بر
اساس نتایج مندرج در جدول باال مشاهده ميشود که تجانس واریانسهاي دو گروه در
سطح اطمينان  39درصد ( )α=3039معنادار ميباشند و لذا این مفروضه برقرار است.
جدول .4نتایج تحلیل کواریانس نمرات یادگیری پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغييرات

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

مقدار F

سطح معناداري

پيش آزمون

4/199

4

4/199

./473

./692

گروه

461/934

2

72/236

3/793

3/334

خطا

161/294

99

9/114

کل

41133/333
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در جدول 1نتایج آزمون تحليل کوواریانس براي بررسي تفاوت گروهها درنمرات
یادگيري آورده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (، df=2 ، p<0/34

121

مقایسهی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی رایگلوث ،گانیه و روش مرسوم....

 )f=9/57نشان داده ميشود که زماني که اثر پيشآزمون از روي نتایج یادگيري حذف
شود ،تفاوت بين گروههاي آموزش مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه
در سطح معناداري  %33درصد اطمينان معنادار ميباشد .بنابراین ،بين نمرات گروهها
درآزمون یادگيري تفاوت معناداري وجود دارد و فرض صفر پژوهش رد ميشود .بر این
اساس ميتوان اینگونه نتيجه گرفت که روشهاي آموزش مرسوم و الگوهاي طراحي
آموزشي گانيه و رایگلوث ،بر یادگيري دانشآموزان اثربخشي متفاوتي دارند.
بهمنظور بررسي فرضيات فرعي پژوهش و مقایسه دو به دوي روشهاي تدریس معمول
و الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث از آزمون تعقيبي بنفرني بهره گرفته شده و
نتایج حاصل در ادامه ارایه شده است.
فرضيه اول :ميزان یادگيري دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه
آموزش ميبينند بيشتر از دانشآموزاني است که از طریق روش مرسوم آموزش ميبينند.
جدول  .5نتایج مقایسه جفتی گروههای روش تدریس مرسوم و الگوی طراحی آموزشی گانیه در
نمرات یادگیری
گروه اول

گروه دوم

تفاوت ميانگين

خطاي استاندارد

سطح معني داري

روش مرسوم

گانيه

2/974

3/324

3/322

همانطور که در جدول  9نشان داده شده است ،نتایج حاصل از آزمون بنفرني نشانگر
آنست که تفاوت ميان نمرات یادگيري گروه آموزشدیده با روش تدریس مرسوم و گروه
آموزش دیده با الگوي طراحي آموزشي گانيه در سطح معناداري  p<0/39معنيدار ميباشد
و فرض پژوهش مورد تأیيد قرار ميگيرد .بر این اساس چنين نتيجه ميشود که الگوي
طراحي آموزشي گانيه نسبت به روش تدریس مرسوم بر ميزان یادگيري دانشآموزان تأثير
بيشتري دارد.
فرضيه سوم :بين ميزان یادگيري دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي
رایگلوث و دانشآموزاني که از طریق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميبينند تفاوت
معنيداري وجود دارد.
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جدول  .6نتایج مقایسه جفتی گروههای الگوهای طراحی آموزشی گانیه و رایگلوث در نمرات یادگیری
گروه اول

گروه دوم

تفاوت ميانگين

خطاي استاندارد

سطح معني داري

گانيه

رایگلوث

4/999

3/391

3/943

بر اساس اطالعات مندرج در جدول ،6نتایج حاصل از آزمون بنفرني نشانگر آنست که
ميان نمرات یادگيري گروه الگوي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث تفاوت معنيداري
وجود ندارد و فرض پژوهش مورد تأیيد قرارنميگيرد .بر این اساس چنين نتيجه ميشود که
الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث بر ميزان یادگيري دانشآموزان تأثير یکسان و
مشابهي دارند.
جدول  .7نتایج تحلیل کواریانس نمرات یادداری پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغييرات مجموع مجذورات درجه آزادي ميانگين مجذورات مقدار  Fسطح معناداري
پيش آزمون

2/137

4

2/137

/239

3/933

گروه

466/929

2

99/461

3/763

3/334

خطا

169/293

99

9/949

کل

49399/333
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در جدول  7نتایج آزمون تحليل کوواریانس براي بررسي تفاوت گروهها در نمرات
یادداري آورده شده است .با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (،df=2 ،p<0/34
 )f=9/57نشان داده ميشود که زماني که اثر پيشآزمون از روي نتایج یادداري حذف
شود ،تفاوت بين گروههاي آموزش مرسوم و و الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه
در سطح معناداري  %33درصد اطمينان معنادار ميباشد .بنابراین ،بين نمرات گروهها
درآزمون یادداري تفاوت معناداري وجود دارد و فرض صفر پژوهش رد ميشود .بر این
اساس ميتوان اینگونه نتيجه گرفت که روشهاي آموزش معمول و الگوهاي طراحي
آموزشي گانيه و رایگلوث ،بر ميزان یادداري دانشآموزان اثربخشي متفاوتي دارند.
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جدول  .8نتایج مقایسه جفتی گروههای الگوهای طراحی آموزشی گانیه و رایگلوث در نمرات یادداری
گروه اول

گروه دوم

تفاوت ميانگين

خطاي استاندارد

سطح معني داري

رایگلوث

گانيه

4/479

3/399

3/243

بر اساس اطالعات مندرج در جدول  ،9نتایج حاصل از آزمون بنفرني نشانگر آنست که
ميان نمرات یادداري گروه الگوي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث تفاوت معناداري وجود
ندارد و فرض پژوهش مورد تأیيد قرارنميگيرد .بر این اساس چنين نتيجه ميشود که
الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و رایگلوث بر ميزان یادداري دانشآموزان تأثير یکسان و
مشابهي دارند.

بحث و نتیجهگیری
آزوبل نظریهپرداز یادگيري معنيدار چنين بيان مي کند که :اگر روزي از من بخواهند
روانشناسي تربيتي را در یك جمله خالصه کنم این یك جملهي من عبارت خواهد بود از
اینکه "مهمترین عاملي که یادگيري را تحت تأثير قرار ميدهد ،دانش موجود در ساخت
شناختي یادگيرنده ميباشد" (آزوبل؛ به نقل از ليندا .)2339 ،نظریه شرح و بسط رایگلوث،
در شروع آموزش با ارایه چشماندازي از موضوع آموزشي ،بين دانش قبلي یادگيرندگان و
موضوع جدید آموزشي ارتباط برقرار ميکند تا یادگيرندگان بتوانند موضوعات جدید را به
موضوعات موجود در ساخت شناختي خود ارتباط داده و از این طریق یادگيري را براي
خودشان معنادار سازند .وقتي این ارتباط برقرار نباشد یا بهعبارتي یادگيري معنادار نباشد
یادگيري موضوعات مورد نظر خيلي دشوار خواهد بود و همچنين بهسرعت به دست
فراموشي سپرده خواهد شد .الگوي طراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث با معنيدار کردن
یادگيري ،هم یادگيري و هم یادداري موضوعات یادگيري را بهبود ميبخشد.
نظریه یادگيري خبرپردازي که الگوي طراحي آموزشي گانيه از آن نشأت گرفته است
بيان ميکند که در فرایند یادگيري چه فعاليتهایي انجام ميشود تا یادگيري رخ دهد .الگوي
طراحي آموزشي گانيه نيز بر اساس این نظریه یادگيري پایهریزي شده است و به طراحان
آموزشي توضيح ميدهد که چگونه آموزش را بر اساس فرایند یادگيري یادگيرندگان،
طراحي کنند تا با این طراحي اثربخش به اهداف مورد نظر دست پيدا کنيم .با توجه به موارد
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ذکر شده ،چنانکه درنتایج پژوهش حاضر مشاهده کردیم آموزشهایي که از طریق الگوهاي
طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه ارائه شدند اثربخشتر از روشهاي معمولي آموزش
بودند.
در این پژوهش الگوي طراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث و گانيه در قالب یك
طرح نيمهآزمایشي پيشآزمون – پس آزمون با دوگروه آزمایشي گانيه و رایگلوث و یك
گروه کنترل براي نمونهاي به حجم  93نفر از دانشآزمون پسر سال سوم راهنمائي شهرستان
قدس در درس حرفه و فن به اجرا گذاشته شد .نتایج حاصل نشان دادند که تفاوت معناداري
بين گروههاي آزمایشي و گروه گواه وجود دارد .این تفاوت بيانگر این است که الگوي
طراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث و گانيه هم در یادگيري و هم در یادداري اثربخشتر
از روشهاي آموزشي مرسوم ميباشند ولي با توجه به نتایج بدست آمده بين گروه آزمایشي
رایگلوث و گانيه تفاوت معنيداري وجود نداشت.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهاي قبلي که در زمينه مقایسه بکارگيري الگوهاي
طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه با همدیگر و با روشهاي مرسوم آموزشي انجام شدهاند
هماهنگ است .ویفن چن 4درسال  2332پژوهشي را با هدف مقایسه دو گروهي که از
استراتژيهاي متفاوت نظریهي شرح بسط استفاده ميکردند همراه با گروه کنترل انجام داد.
مشارکت کنندگان این پژوهش  429نفر بودند که براي دورهي آموزشي شبکهسازي و
ارتباطات ثبتنام کرده بودند .پژوهشگر قبل از اجراي پژوهش ،پيشآزمون را براي هر گروه
اجرا کرد .در این پژوهش گروه آزمایشي اول از استراتژيهاي توالي و دانش قبلي بهره
مي جست و گروه آزمایشي دوم عالوه بر توالي و دانش قبلي از سه استراتژي دیگر
(خالصهکردن ،ترکيب و راهبردهاي شناختي) نيز استفاده ميکرد .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که هر دو گروهي که از استرتژيهاي نظریهي شرح و بسط استفاده
کردهبودند نسبت به گروه گواه عملکرد بهتري در یادگيري داشتند .همچنين چي مي،کوین

2

پژوهشي را تحت عنوان " کاربرد نظریه شرح وبسط درآموزش زبان ژاپني" در سال 4331
1. Chen
2. Chiemi. Quin
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به انجام رساندند .این پژوهش را در دو مؤسسه آموزش عالي درایالت متحده به روش
آزمایشي وبا روش آماري  Tمستقل انجام دادند وبه این نتيجه رسيدندکه فراگيراني که
مفاهيم گرامري زبان ژاپني را با توالي شرح و بسطي دریافت کردند نسبت به فراگيراني که
این مفاهيم را بهشيوه توالي متداول یاد گرفتهاند در پسآزمونها نتيجه بهتري کسب کردند.
در پژوهش دیگري فراي4و رایگلوث ( )4394اثرات توالي ساده به پيچيده و ترکيب را
بهعنوان استراتژيهاي نظریه شرح و بسط آموزش درتدریس مفاهيم مرتبط از لحاظ
طبقهبندي در یك تحقيق آزمایشي روي دانشجویان دوره کارشناسي بررسي کردند و به این
نتيجه رسيدند که بين موقعيت ترکيببندي در متن و نوع توالي آموزشي رابطهاي وجود
دارد؛ بهگونهاي که ارائه ترکيب قبل ازآموزش جزء به کل و بعد از آموزش کل به جزء،
فهم روابط ميان مفاهيم و درک ساختار موضوع را تسهيل ميسازد.
تي سي کاین نئو 2و همکاران پژوهشي را در سال  2343با هدف بررسي تأثير وقایع
نهگانهي گانيه بر انگيزش و یادگيري یادگيرندگان در محيطهاي یادگيري چندرسانهاي
یادگيرندهمحور در دورهي آموزشي انيميشنسازي انجام دادند .این تحقيق به روش آزمایشي
و در مالزي اجرا شدهاست .این دورهي آموزشي بعد از چهارده هفته تمام شد .هم مشاهدات
پژوهشگران و هم نتایج حاصل از تحليل دو پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ نشان دادهاست
که سطح انگيزش یادگيرندگان در زماني که آنها مشغول یادگيري در محيط چند رسانهاي
طراحي شدهبودند ،افزایش یافتهاست .یادگيرندگان بيان ميکردند که ترجيح ميدهند بعد
از این تجربه نيز با این روش به یادگيري بپردازند .همچنين نتایج حاصل از تحليل تفاوت
مابين پيشآزمون و پس آزمون نشان داد که نمرات گروه آزمایشي به صورت معناداري
باالتر از گروه گواه بودهاست .همچنين پژوهش دیگري توسط لينکسن زنگ 9و همکاران با
عنوان " ارزیابي یادگيري در محيطهاي یادگيري الکترونيکي " و با روش آزمایشي در سال
 2343در چين انجام شد .در این پژوهش ،پژوهشگران برآن بودند که یادگيري الکترونيکي
طراحي شده به روش سنتي و یادگيري الکترونيکي طراحي شدهاي که از اصول آموزشي
1. Frey
2. Tse-Kian Neo
3. Lingxian ZHANG
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گانيه در آن استفاده شدهبود را باهم مقایسه کنند .براي این منظور  63نفر را به صورت
تصادفي بهعنوان نمونه انتخاب کردند و این شصت نفر را نيز به صورت تصادفي به دو گروه
 93نفره تقسيم کردند .فرض پژوهشگران بر این بود که روشي که در آن از اصول آموزشي
گانيه استفاده شده است تأثير مثبتي بر یادگيري دارد .بعد از  93روز که پژوهش به اتمام
رسيد تحليل دادهها فرضيه پژوهشگران را تأیيد کرده و نشان دادند که تفاوت معناداري بين
دو گروه ذکر شده وجود دارد و خودشان ذکر کردندکه صرف کپي کردن مطالب کتب
درسي و قرار دادن آنها بر روي اینترنت نميتواند در یادگيري مثمر ثمر واقع شود.
همچنين افنان داروازه 4پژوهشي را تحت عنوان " تاثير سازماندهي آموزش از طریق نظریه
طراحي آموزشي شرح و بسط رایگلوث و گانيه و سنتي در در یادآوري و بکارگيري
آموختهها " در سال  4339انجام داد .براي این منظور موضوعي تحت عنوان "روش علمي
پژوهش" مطابق با الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث ،گانيه و روش سنتي سازماندهي شد.
براي گروه اول موضوع مطابق الگوي طراحي آموزشي رایگلوث و براي گروه دوم موضوع
مطابق الگوي طراحي آموزشي گانيه سازماندهي شده بود و گروه سوم نيز آموزش موضوع
را به صورت سنتي دریافت کرد .بعد از  44جلسه آموزشي این پژوهش به پایان رسيد و با
استفاده از  49سؤال کوتاهپاسخ که در مورد یادآوري حقایق مثل تاریخ رویدادها ،تعریف
مفاهيم و بکارگيري آموختهها بود عملکرد گروهها ارزیابي شد .نتایج حاصل از تحليل دادهها
نشان داد که در هر سه مورد الگوهاي طراحي آموزشي رایگلوث و گانيه اثربخشتر از روش
سنتي بوده است.
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