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چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،مقايسهي اثربخشي الگوهاي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي ،گانيه و روش مرسوم بر يادگيري
دانشآموزان در درس علوم تجربي (موضوعات پيچيده) ميباشد.
روش :براي رسيدن به اين هدف از روش شبهآزمايشي و از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد.
جامعه اين پژوهش تمامي دانش آموزان دوم راهنمائي پسر شهر کرج و نمونه آن  06نفر از اين جامعه بود که از طريق
نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند و در سه گروه گواه ،آزمايشي يک و آزمايشي دو که بهترتيب با روشهاي مرسوم،
الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفه اي و الگوي طراحي آموزشي گانيه ،آموزش براي آنها ارائه شد ،قرار گرفتند .براي هر
سه گروه پيشآزمون ،پسآزمون اجرا شد .ابزار جمعآوري اطالعات آزمون محققساخته بود که روايي آن از طريق چهار
تن از معلمان درس موردنظر و پايايي آن از طريق دونيمهکردن  6/89بهدست آمد .براي تحليل دادهها در بخش آمار
توصيفي ،شاخص هايي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ،مورد استفاده قرار گرفته است و در بخش آمار
استتنباطي و براي بررسي فرضيههاي پژوهش از آزمون تحليل کوواريانس بهره گرفته شده است.
یافتهها :داده هاي جمع آوري شده با کمک آمار توصيفي و آزمون کوواريانس مورد تحليل قرار گرفت .يافتهها نشان داد
که ميانگين گروه کنترل و آزمايشها در پيشآزمون تفاوت چنداني ندارد ،اما در پسآزمون ،ميانگين گروههاي آزمايش
از گروه کنترل بيشتر بود و با کنترل نمره پيشآزمونها ،تفاوت مشاهده شده بين نمرات گروههاي آزمايش و کنترل
معنادار بود.
نتیجهگیری :نتايج بهدست آمده نشان دادند که تفاوت بين گروههاي آموزش مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي چهار
مؤلفهاي و گانيه با 95درصد اطمينان معنادار ميباشد  .بدين ترتيب که الگوي طراحي آموزشي گانيه از روش مرسوم ،و
الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفه اي از الگوي طراحي آموزشي گانيه در يادگيري درس علوم تجربي (آموزش موضوعات
پيچيده) اثربخشي بيشتري دارند.
کلیدواژهها :آموزش ،طراحي آموزشي ،چهار مؤلفهاي ،گانيه ،درس علوم تجربي ،آموزش موضوعات پيچيده.
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 .1مقدمه
در قرن 21يعني عصر اطالعات ،دانشآموزان براي موفقيت در کار و زندگيشان بايد مهارتهاي مهم
يادگيري و نوآوري را ياد بگيرند (سيتتي 1و سوپراک ،2سومپونگ .)2613 ،3اساتيد و معلمان بهدنبال
پيدا کردن آموزشي با کيفيت باال براي دانشآموزانشان بوده و وقت زيادي را براي فراهمکردن
محيطي ميکنند که نيازهاي دانشآموزان را در نظر بگيرد (سولز .)2611 ،4معلم در اين فرايند
تالش مينمايد تا از طريق دستکاري ،کنترل و يا مطالعهي متغيرهاي مختلف ،شرايط مطلوب
يادگيري را ايجاد نمايد(جعفريثاني .)1393 ،فناوري آموزشي نيز هم گام با ديگر فناوريهاي مورد
استفاده در زندگي بشر ،در سير تحوالت گوناگون دچار دگرگوني و تغيير شده است .بشر همواره
بدان ميانديشد تا بازده فعاليتهاي خود را به سطح مطلوب برساند .در حوزه فعاليتهاي آموزشي
نيز اين امر مصداق دارد؛ چرا که دغدغه متخصصان آموزش ،افزايش بازده نظامهاي آموزشي است
(رضوي .)1380 ،طراحي آموزشي بهعنوان يک حوزه علمي که زير مجموعهاي از رشته فناوري
آموزشي است ،ميکوشد فرصتهاي مناسب براي يادگيري را در اختيار يادگيرندگان قرار دهد و با
ايجاد تجارب يادگيري معنادار ،زمينه ايجاد يادگيري اثربخش را فراهم سازد (نوروزي و رضوي،
 .)1396نظريه هاي يادگيري در مقوله ايجاد دانش بر اين باورند که يادگيري يک فرآيند فعال است
و تالش يادگيرنده نقش مهمي در حصول معاني ايفا ميکند (بخشش و همکاران .)1395 ،طراحي
آموزشي شامل روشهاي مطلوب آموزشي براي به وجود آوردن تغييرات مطلوب در مهارت و دانش
دانشآموزان است (واگار .)2613 ،5و بهکارگيري نظريههاي آموزشي به موقعيتهاي يادگيري
بستگي دارد (چاليشان .)2614 ،0درگيري دانشآموزان تأثير مهمي بر يادگيري آنان دارد و معلمان
ميتوانند با بکارگيري روش و استراتژيهاي آموزشي ،درگيري دانشآموزان را ارتقا دهند (لي 7و
همکاران .)2612 ،بهکارگيري استراتژيهاي آموزشي براي جلب توجه و تمرکز دانشآموزان براي
يادگيري محتواي درسي مؤثر و مفيد ميباشد (مولينز .)2614 ،8تدريس اثربخش با برنامهريزي مؤثر
و منظم شروع ميشود ،طراحي آموزشي فرايند سيستماتيکي را براي برنامهريزي رويدادهاي
آموزشي براي استفاده از اصول آموزشي ارايه ميکند ،طراحان آموزشي اصول آموزش و يادگيري را
براي آموزشهاي کاربردي و عملي بهکار ميگيرند تا يادگيري را تسهيل و عميقتر سازند (عاقل،9
1. Sitti
2. Sopeerak
3. Sompong
4. Sowles
5. Waqar
6. Çalışkan
7. Leigh
8. Mullins
9. Age
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 .)2613نظريه طراحي آموزشي به طراحي و توسعه برنامههايي که به دانشآموزان در کسب دانش و
انتقال شايستگيهاي حرفهاي يا مهارتهاي شناختي پيچيده به موقعيتها و زمينههاي مختلف
کمک ميکند ،ميپردازد (دهقانزاده و همکاران .)1394 ،اگر بتوانيم يادگيري را براي يادگيرندگان
معنادار کنيم ،آنها در امر يادگيري موفق خواهند بود" .يادگيري معنادار در يادگيرندگان ايجاد
انگيزه ميکند" (آزوبل ،به نقل از سيف .)1381 ،نظريههاي طراحي آموزشي آينده بايد از توليد
برنامههاي آموزشياي حمايت کنند که در آن يادگيرندگان شايستگيهاي حرفهاي يا مهارتهاي
شناختي پيچيده را براي انتقال به موقعيتها و بافتهاي بسيار متنوع جهان واقعي ميآموزند
(وحداني ،اسدي و همکاران .)1392 ،عالقه به يادگيري پيچيده در رويکردهاي آموزشي مشهور
مانند آموزش مبتني بر پروژه ،روش مطالعه موردي ،يادگيري مبتني بر مسأله ،يادگيري مبتني بر
شايستگي ديده ميشود(همان) .در ا لگوهاي نظري طراحي آموزشي از قبيل فورمث1
مکارتي ،)1990(2يادگيري از طريق شاگردي شناختي 3کولينز ،برون و نيومن ،)1989(4حل مسأله
از طريق همکاري 5نلسون ،)1999(0محيطهاي يادگيري سازندهگرا 1جاناسن ،)1999(8پيشامدهاي
آموزشي 9آندر ،)1991(16يادگيري از طريق انجام دادن11شانک (شانک ،برمن و مک پرسون،12
 ،)1999رويکردهاي چندگانه درک و فهم 13گاردنر ،)1999(14ميراث ارزشمند( 15شوارتز ،لين،
بروفي ،و برنسفورد )1999 ،10و الگوي چهار مؤلفهاي 11ون مرينبور )2662( 18ديده ميشود.
بنابراين يکي از الگوهاي طراحي آموزشي که براي آموزش موضوعات پيچيده کاربرد دارد ،الگوي
چهار مؤلفهاي ميباشد (کرشنر و ون مرينبوئر)2661 ،19؛ که به تعريف موضوعات پيچيده و
مؤلفههاي اين الگو ميپردازيم.
1. 4-MATH
2. McCarthy
3. Cognitive apprenticeship
4. Collins, Brown, & Newman
5. Collaborative problem solving
6. Nelson
7. Constructivism and constructivist learning environments
8. Jonassen
9. Instructional episodes
10. Andre
11. learning by doing
12. Schank, Berman, & MacPerson
13. Multiple approaches to understanding
14. Gardner
15. Star legacy
16. Schwartz, Lin, Brophy, & Bransford
)17. 4C/ID (Four Component Instructional Design Model
18. Van Merrienboer
19. Kirschner & van merrienboer
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یادگیری پیچیده :1يادگيري پيچيده تلفيق دانش ،مهارتها ،نگرشها و هماهنگ کردن اجزاي داراي
تفاوتهاي کيفي سازنده مهارتها و انتقال آموختهها به زندگي روزمره يا موقعيتهاي کاري است
(ونمرينبوئر .)2661 ،به عبارتي؛ در يادگيري پيچيده ،يادگيرندگان بين بخشهاي مختلف يادگيري
هماهنگي ايجاد کرده و همه آنها را بهصورت يک کل تلفيق کرده و در زندگي واقعي آن را بهکار
ميگيرند .ميزان پيچيدگي يک موضوع به تعداد مهارتهاي تشکيلدهنده آن ،ميزان تعامل بين اين
مهارت ها ،و مقدار اطالعات مورد نياز براي انجام دادن هر يک از مهارتهاي مذکور بستگي دارد
(نوروزي و رضوي .)1396 ،از آنجا که درس «گردش مواد» داراي مهارتهاي تشکيلدهنده بيشتر
و تعامل بين اين مهارتها زيادتر و دانش الزم براي درک اين موضوع بيشتر نياز است جزو
موضوعات پيچيده محسوب مي شود .الگوي طراحي آموزشي چهار مولفه براي طراحي و آموزشي
موضوعات پيچيده  16گام زير را پيشنهاد ميکند:
جدول  :1مؤلفههای الگوی طراحی آموزشی چهارمؤلفهای و  11گام چهار مؤلفهای
مؤلفههای الگوی طراحی آموزشی
چهارمؤلفهای

 11گام یادگیری موضوعات پیچیده

وظايف يادگيري

.1
.2
.3

طراحي تکاليف يادگيري
سازماندهي تکاليف کالسي
تعيين اهداف عملکردي

اطالعات پشتيبان

.4
.5
.0

طراحي اطالعات پشتيبان
تحليل راهبردهاي شناختي
تحليل الگوهاي ذهني

اطالعات رويهاي

.1
.8
.9

طراحي اطالعات رويهاي
تحليل قوانين شناختي
تحليل دانش پيشنياز

تمرين خرده – وظيفه

.16

طراحي تمرين خرده وظيفه

الگوي يادگيري موضوعات پيچيده شامل  16مرحله است که بهمنظور تسهيل طراحي آموزش و
يادگيري بهتر موضوعات پيچيده کاربرد دارد .در نظر گرفتن هر مرحله ،به اين معني نيست که بايد
هر مرحله بهترتيب آورده شوند ،بلکه ،در موقعيتهاي مناسب هر مؤلفه و مرحله بايد ارائه گردد .در
اينجا بهصورت خالصه به توضيح هر مرحله پرداخته مي شود.
گام اول :طراحي تکاليف يادگيري :2شامل تعيين کل تکاليف يادگيري است که قرار هست دانشآموز
ياد بگيريد و اين تکليف نحوه انجام ساير تکاليف را هم مشخص ميسازد .اولين تکليف از هر تکاليف
1. Complex Learning
2. Design Learning Tasks
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کالسي بايد مثالي عيني باشد که به يادگيرندگان چگونگي تکميل کردن تکليف را به طور مؤثر
نشان دهد .گام دوم :سازماندهي تکاليف کالسي :1وقتي که تکاليف يادگيري و طبقه تکليف تعيين
و طراحي شد ،طبقه يادگيري (نه تکاليف) بايد بهتدريج از ساده به پيچيده سازماندهي شوند و
رفتهرفته تکاليف پيچيده و دشوارتر ارائه گردند .گام سوم :تعيين اهداف عملکردي :2شامل تعيين
اهداف عملکردي و معيارهاي عملکرد براي هر طبقه يادگيري ميباشد .اهداف عملکردي در تعيين
آمادگي يادگيرنده براي رفتن به طبقه جديد تکاليف مهم هستند .گام چهارم :طراحي اطالعات
پشتيبان :3شامل طراحي اطالعات هدايت کننده و ارائه مواد آموزشي براي تکاليف يادگيري ميباشد.
گام پنجم :تجزيه و تحليل استراتژيهاي شناختي :4اگر مواد آموزشي که در حمايت از يادگيري
اطالعات پشتيبا ن نياز است از ابتدا طراحي شوند ،اين گام مفيد است .اين مرحله شامل شناسايي و
تجزيهوتحليل استراتژيهاي شناختي است که متخصص وظايف عملکرد براي حل مسايل در طبقه
استفاده ميکند .گام ششم :تجزيه و تحليل الگوهاي ذهني :5اين مرحله شامل شناسايي ،تجزيه و
تحليل الگوهاي ذهني است که نحوه سازماندهي حوزه و تکاليف را توصيف ميکند .گام هفتم:
طراحي اطالعات رويهاي :0گام هفتم شامل طراحي اطالعاتي در پاسخ به «چگونه انجام دادن»
تکليف ميباشد .اطالعات رويهاي مشخص ميکند که چگونه ابعاد تکراري 1تکاليف يادگيري انجام
شوند .گام هشتم :تجزيهوتحليل قواعد شناختي :8گام هشتم مفيد است اگر مواد آموزشي که در
حمايت از يادگيري اطالعات پشتيبان از ابتدا طراحي شوند .اين مرحله شامل شناسايي و تجزيه و
تحليل قواعد شناختي است که جفتهاي عمل -شرط 9را که محرک رفتارهاي عادي است ،تعيين
مي کند .نتايج تجزيه و تحليل قواعد شناختي ،مبنايي را براي طراحي اطالعات پشتيبان ارايه
ميکند .گام نهم :تجزيه و تحليل دانش پيشنياز :16اين گام زماني مفيد است که دانش پيشنياز
الزم مشخص نشده باشند و از اين طريق دانش پيش نياز مشخص شوند .گام هشتم و نهم اطالعات
پايهاي و مهمي را براي طراحي اطالعات رويهاي فراهم ميکنند .گام دهم :طراحي تمرين خرده –
وظيفه :11اين گام زماني الزم است که تمرينهاي کافي که يادگيرندگان براي تسلط به مهارتهاي

1. Sequence Task Classes
2. Set Performance Objectives
3. Design Supportive Information
4. Analyze Cognitive Strategies
5. Analyze Mental Models
6. Design Procedural Information
7. recurrent aspects
8. Analyze Cognitive Rules
9. Condition-action pairs
10. Analyze Prerequisite Knowledge
11. Design Part-Task Practice
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تشکيلدهنده نياز دارند ،ارايه نشود .تمرينها بايد متنوع بوده و رفتهرفته از ميزان آنها کاسته شود تا
خود دانشآموزان تکاليف را انجام دهند (کرشنر و ون مرينبوئر.)2661 ،
از آنجايي که پژوهشگر قصد دارد تاثير الگوي طراحي آموزشي گانيه را نيز در يادگيري
موضوعات پيچيده بسنجد پس بايد به توضيح مراحل اين الگو هم پرداخته شود.
گانيه و بريگز براي تحقق شرايط يادگيري ،رويدادها يا وقايع آموزش را پيشنهاد ميکنند به عبارتي
با استفاده از وقايع آموزشي شرايط يادگيري فراهم مي شود .در زير به مراحل اين الگو اشاره
ميشود.
1
گام اول -جلب توجه  :در فرآيند آموزش نيز براي اينکه موضوع يادگيري در حافظهي يادگيرنده
ثبت شود بايد توجه يادگيرنده به موضوع يادگيري جلب و جذب شود .براي جلب توجه يادگيرنده،
انواع مختلف رويدادها بهکار گرفته ميشوند.
گام دوم -آگاه ساختن یادگیرنده از هدف :2يادگيرنده بايد از بازده يادگيري که از او انتظار ميرود،
آگاه باشد .به عبارت ديگر آگاهي دادن به فراگير در خصوص انتظاري که قرار است در نتيجه
يادگيري برآورده شود.
گام سوم -یادآوری پیش نیازهای مربوطه :3در اين مرحله يا از يادگيرنده خواسته ميشود مواردي
را که قبالً ياد گرفته است و مرتبط به درس جديد مي باشد را به ياد آورد يا اينکه خود
آموزشدهنده مباحث ياد گرفته شده مرتبط قبلي را يادآوري ميکند.
گام چهارم -ارایه محرک :4اين گام با ارايه محرک اساسي به فراگيران انجام ميگيرد .محرکها مواد
آموزشي مرتبط با موضوع درس نظير عکس و متن و  ...هستند .ارايه مطالب محرک بايد کامالً واضح
باشد .محرکهاي آموزشي همان اطالعاتي است که يادگيرندگان بايد ياد بگيرند.
گام پنجم-ارایه راهنمایی :5زماني که اطالعات جديد براي يادگيرندگان ارائه ميشود بايد به
روش هاي مختلف و متناسب با يادگيرندگان ،آنها را راهنمايي کرده تا بتوانند موضوع جديد را بهتر
درک کنند.
گام ششم -آزمون عملکرد :6آموختهها و عملکرد يادگيرندگان بايد در فرايند آموزش و يادگيري
مورد آزمون و ارزشيابي قرار بگيرد تا در صورت وجود نقض و ضعف ،در عملکردهاي يادگيرندگان
اين ضعفها تشخيص داده شده و براي رفع آنها تالش شود.

1. Gain attention
2. Inform learners of objectives
3. Stimulate recall of prior knowledge
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”5. Provide “learning guidance
)6. Elicit performance (practice
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گام هفتم -ارایه بازخورد :1براي اينکه يادگ يرندگان از نحوي عملکرد خودشان آگاه شوند بايد
متناسب با عملکردشان براي آنها بازخورد ارايه شود .اگر عملکردشان رضايتبخش باشد بايد تقويت
شوند و اگر عملکرد يادگيرندگان ضعيف باشد بايد آموزش ببينند.
گام هشتم -ارزیابی عملکرد :2در پايان فرايند آموزش و يادگيري بايد از ميزان دستيابي
يادگيرندگان به اهداف آموزش تعيين شده آگاه باشيم .اين آگاهي از طريق انجام ارزشيابي پاياني
انجام مي گيرد.
گام نهم -افزایش یاداری و انتقال :3بکارگيري اطالعات يادگرفته شده درموقعيتهاي مشابه جديد و
واقعي «انتقال يادگيري» ناميده ميشود .از طريق ارايهي تمرينات متنوع و گوناگون ميتوانيم انتقال
يادگيري را تسهيل سازيم (دهقانزاده به نقل از گانيه و بريگز.)1393 ،
پژوهشگر در اين پژوهش بهدنبال فراهم کردن آموزشي است که يادگيري موضوعات پيچيده را
براي يادگيرندگان معنيا دار کند .به موجب اين مساله پژوهشگر الگوهاي طراحي آموزشي برگرفته
شده از نظريههاي يادگيري سازندهگرا (الگوي چهار مؤلفهاي) را و شناختي (الگوي گانيه) انتخاب
کرده تا با استفاده از اين الگوها ،آموزشي را فراهم سازد که منجر به يادگيري معنادار شود .زيرا اين
الگوها شرايطي را فراهم ميکنند که مطالب بهصورت کاربردي و عميق آموخته شوند.
 .2روش پژوهش
در مورد اثرگذاري الگوي طراحي آموزشي گانيه در مقايسه با روش مرسوم پژوهشهايي در داخل و
خارج از ايران صورت گرفته است که به برخي از آنها اشاره ميکنيم .الزم به ذکر است که در داخل
ايران پژوهشي با الگوي چهار مؤلفهاي انجام نشده بود که در پيشينه تحقيق آورده شود ولي در
خارج پژوهشهايي با اين الگو يافت شد که به برخي از آنها اشاره ميشود:
دهقانزاده و همکاران ( )1395در پژوهش خود با عنوان"مقايسه ميزان اثربخشي الگوهاي طراحي
آموزشي رايگلوث وگانيه با يکديگر و با روش مرسوم در يادگيري ،يادداري دانشآموزان سوم
راهنمايي در درس حرفه و فن" به اين نتايج دست يافت .1 :تفاوت ميان نمرات يادگيري گروه
آموزش ديده با روش تدريس سنتي و گروه آموزش ديده با الگوي طراحي آموزشي گانيه در سطح
آلفاي  6.65معنادار مي باشد و الگوي طراحي آموزشي گانيه نسبت به روش تدريس سنتي بر ميزان
يادگيري دانشآموزان تأثير بيشتري دارد .2 .تفاوت ميان نمرات يادداري گروه آموزشديده با روش
تدريس مرسوم و گروه آموزشديده با الگوي طراحي آموزشي گانيه در سطح آلفاي  6.65معنادار

1. Provide feedback
2. Assess performance
3. Enhance retention and transfer
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ميباشد و الگوي طراحي آموزشي گانيه نسبت به روش تدريس مرسوم بر ميزان يادداري
دانشآموزان تأثير بيشتري دارد.
برزگر ( )1391در پاياننامه خود با عنوان"مقايسه اثربخشي طراحي آموزش مبتني بر الگوي
گانيه و ديک کري بر يادگيري ،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي" گزارش کرد که :بهکارگيري
الگوي طراحي آموزشي گانيه در طراحي درس علوم تجربي در مقايسه با الگوي طراحي ديک وکري
باعث افزايش يادگيري و يادداري ميشود ،اما از نظر انگيزش پيشرفت تحصيلي بين گروهها تفاوت
معناداري وجود ندارد.
مالکي ( )1389در پژوهشي تحت عنوان "تاثير الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و پنج مرحلهاي
باي بي در آموزش مبتني بر شبکه بر يادگيري ،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان
کارشناسي تکنولوژي آموزشي" به اين نتيجه دست يافت که ميزان يادگيري ،يادداري و انگيزش
پيشرفت دانشجوياني که با الگوي طراحي آموزشي بايبي آموزش ديدهاند بهطور معناداري بيشتر از
دانشجوياني است که با الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ديدهاند .البته الگوي گانيه نيز از
روشهاي مرسوم مؤثرتر بود.
رسولي ( )1392در پاياننامه خود با عنوان "بررسي ميزان انطباق نحوه ارائه آموزش الکترونيکي
دانشگاه اميرکبير با رويدادهاي آموزشي الگوي گانيه و بريگز" به اين نتايج دست يافت که بهطور
کلي نحوه ارائه آموزش الکترونيکي دانشگاه اميرکبير با رويدادهاي آموزشي الگوي گانيه و بريگز
مطابقت ندارد و بهصورت جزئي نحوه ارائه آموزش الکترونيکي دانشگاه اميرکبير با مؤلفه يادآوري
آموخته هاي قبلي ،تدارک راهنمايي يادگيري ،فراخوان عملکرد ،ارزيابي عملکرد و افزايش يادداري و
انتقال الگوي گانيه و بريگز انطباق دارد و نحوه ارائه آموزش الکترونيکي دانشگاه اميرکبير با
رويدادهاي آموزشي جلب توجه ،مطلع کردن يادگيرنده از اهداف ،ارائه محرک و مؤلفه بازخورد در
الگوي گانيه و بريگز انطباق ندارد.
مرادي ( )1396در پايان نامه خود با عنوان" مقايسه تاثير آموزش مبتني بر الگوهاي طراحي
آموزشي گانيه و باي بي بر يادگيري و يادداري مفاهيم و اصول در درس علوم تجربي" به اين نتايج
دست يافت :يادگيري اصول و مفاهيم در الگوي طراحي آموزشي پنج مرحلهاي با بي بهتر از الگوي
طراحي آموزشي گانيه بوده است.
کشميري ( )1391در پايان نامه خود با عنوان "طراحي و توليد محتواي الکترونيکي درس آمار
مهندسي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي براساس الگوي طراحي آموزشي گانيه و تعيين
ميزان اثربخشي آن" به اين نتيجه دست يافت که :درسطح معناداري  ،%1و  %99اطمينان ،يادگيري
از طريق الگوي طراحي اموزشي گانيه باعث يادگيري بيشتر دانشجويان شد.
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در پژوهشي که جانگ ليم ،1رابرت ريسر و زانا اولينا )2668(2با عنوان "بررسي اثر رويکردهاي
آموزشي خرد -وظيفه و کل –وظيفه بر اکتساب و انتقال مهارت پيچيدۀ شناختي (مقدمات اکسل)
بر روي  51معلم ضمن خدمت دوره ي ليسانس انجام دادند ،به اين نتيجه رسيدند که در موقعيت
کل  -وظيفه که مبتني بر مدل طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي بود بهطور معناداري فرآيند اکتساب
و انتقال مهارت پيچيده ،بهتر از موقعيت خرد -وظيفه که مهارت پيچيده به وظايف خرد تجزيه شده
بود ،ميباشد.
پژوهشي ديگر که توسط فردريک سارفو و جان الن )2661(3با عنوان توسعه تخصص فني:
بررسي تأثير الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي در محيطهاي يادگيري براي توسعه تخصص فني
در مدارس چين به اين نتايج دست يافت :به اين نتيجه رسيد که محيطهاي يادگيري مبتني
برالگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفه اي در ارتقاء و گسترش تجارب فني دانش آموزان بهتر از
دروسي است که بهصورت آنالين و بدون الگوي خاص طراحي شدهاند.
در پژوهشي که توسط ساسيلو 4و همکاران ( )2613با عنوان "از سخنراني تا وظايف يادگيري:
استفاده از الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي در دوره مهارتهاي اجتماعي در زمينه آموزش
حرفهاي مداوم ،به طراحي يک دوره آموزشي مداوم درباره مهارتهاي ارتباطي براي سالمتي
متخصصان در زمينه اجتماعي بر اساس مدل طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي پرداخت .نتيجه اين
پژوهش بر اين بود که الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي به گسترش مداخالت آموزشي براي
حرکت از پارادايم سخنراني به سوي وظايف يادگيري پرداخته و يادگيرندگان را براي تمرينهاي
واقعي بهتر آماده ميکند.
جاکوب )2612(5در طي تحقيقي با عنوان "طراحي بازي آموزشي با مراحل دهگانه براي يادگيري
موضوعات پيچيده" که بهصورت نرمافزار چندرسانهاي درست شده بود اثربخشي الگوي چهار
مؤلفهاي را براي يادگيري مفهوم پيچيده "اشاعه نوآوريها" از طريق بازي نشان داد و تأثير الگو را از
طريق پيشآزمون و پسآزمون سنجيد و به اين نتيجه دست يافت که طراحي بازي آموزشي از
طريق اين الگو يادگيري مفاهيم را جذاب تر ،کاراتر و مؤثرتر ميکند.
تي سي کاين نئو 0و همکاران ( )2616در پژوهشي که با عنوان "بررسي تأثير رويدادهاي نهگانه
گانيه بر انگيزش ،يادگيري و يادداري يادگيرندگان در محيطهاي يادگيري چندرسانهاي يادگيرنده
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محور در دوره آموزشي انيميشنسازي" به اين نتيجه دست يافتند که بهکارگيري الگوي طراحي
آموزشي گانيه نسبت به روش تدريس سنتي بر ميزان يادگيري و يادداري تأثير بيشتري دارد.
لينکسن زنگ 1و همکاران ( )2616در پژوهشي با عنوان "ارزيابي عملکرد يادگيرندگان در
محيطهاي يادگيري الکترونيکي"  ،نشان دادند که يادگيري الکترونيکي طراحي شده با استفاده از
اصول آموزشي گانيه مؤثرتر از يادگيري الکترونيکي طراحي شده به روش سنتي است.
با توجه به ادبيات تحقيق مشخص ميشود که در مورد تأثير الگوي طراحي آموزشي گانيه در
مقايسه با روش تدريس مرسوم تحقيقاتي انجام گرفته است و نتايج هم حاکي از اثرگذاري بيشتر و
بهتر الگوي طراحي آموزشي گانيه نسبت به روش مرسوم ميباشد ولي تا حاال پژوهشي به بررسي
اثرگذاري الگوي طراحي آموزشي گانيه و الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي در يادگيري
موضوعات پيچيده پرداخته نشده است .و به خصوص تا حاال پژوهشي انجام نشده است که ميزان
تأثير دو الگوي طراحي آموزشي گانيه و چهارمؤلفهاي را در يادگيري موضوعات پيچيده مقايسه کند.
در اين تحقيق منظور از موضوعات پيچيده ،درس "گردش مواد" علوم تجربي سال دوم راهنمايي
ميباشد و طبق تعريف يادگيري پيچيده اين موضوع جزو موضوعات پيچيده ميباشد .بنا به داليلي
که ذکر شد اين پژوهش بهدنبال بررسي چند فرضيه اساسي ميباشد.
 .3سؤاالت پژوهش
 .1آيا ميزان يادگيري دانشآموزاني که موضوع گردش مواد را از طريق الگوي طراحي آموزشي چهار
مؤلفهاي آموزش ميبينند بيشتر از دانشآموزاني است که از طريق روش سنتي آموزش ميبينند؟
 .2آيا ميزان يادگيري دانشآموزاني که موضوع گردش مواد را از طريق الگوي طراحي آموزشي گانيه
آموزش ميبينند بيشتر از دانشآموزاني است که از طريق روش سنتي آموزش ميبينند.
 .3آيا ميزان يادگيري دانشآموزاني که موضوع گردش مواد را از طريق الگوي طراحي آموزشي چهار
مؤلفهاي و دانشآموزاني که از طريق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميبينند با همديگر
متفاوت است يا نه؟
 .4روششناسی
هدف پژوهش حاضر مقايسهي ميزان اثربخشي الگوهاي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي و گانيه با
همديگر و با روش مرسوم در يادگيري درس علوم تجربي (موضوعات پيچيده) ميباشد .در اين
پژوهش حاضر در چارچوب مطالعات شبهآزمايشي و از طرح پيشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
استفاده شده است.
1. Lingxian ZHANG
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جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دانشآموزان سال دوم راهنمايي پسر شهر کرج که در
سالتحصيلي  1392-93مشغول به تحصيل بودند ،تشکيل ميدهد .از بين جامعه مذکور ،سه گروه
 26نفري با روش نمونهگيري چندمرحلهاي خوشهاي انتخاب شده و در سه گروه کنترل و آزمايش
يک و دو جايگزين شدند .در گروه گواه ،آزمودنيها موضوع موردنظر (گردش مواد) را با روش
تدريس مرسوم معلمان ،ياد گرفتند و در گروه آزمايشي يک ،معلم موضوع موردنظر (گردش مواد) را
با الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي تدريس کرد و در گروه آزمايشي دو ،معلم موضوع گردش
مواد را با الگوي طراحي آموزشي گانيه تدريس کرد .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که
روايي پرسشنامه از طريق چهارتن از معلمان مورد اندازگيري قرار گرفت و پايايي هم با روش دونيمه
کردن  ./89بهدست آمد .اين پرسشنامه  26سوال داشت که از درس علوم (بحث گردش مواد)
طراحي شده بود که هر سؤالي يک نمره داشت و اگر دانشآموز کل سواالت را پاسخ صحيح ميداد
نمره کامل و اگر سؤالي را پاسخ غلط ميداد ،يک نمره از کل نمره او ( )26کم مي شد .سپس قبل از
اجراي متغير مستقل ،آزمودنيهاي انتخاب شده در هر سه گروه بهوسيله پيشآزمون مورد
اندازهگيري قرار گرفتند .پس از آموزش ،ميزان يادگيري هر سه گروه از طريق پسآزمون مورد
اندازهگيري قرار گرفت تا از اين طريق ميزان تأثير متغير مستقل بر يادگيري موضوعات پيچيده
شود .بعد از پسآزمون ،دادهها جمعآوري شدند و از آماري توصيفي ميانگين و انحراف استاندارد و
در آمار استنباطي از روش تحليل کوواريانس استفاده شد.
 .5یافتهها
در اين بخش يافتههاي حاصل از اجراي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرد .در بخش آمار
توصيفي ،شاخص هايي نظير ميانگين و انحراف استاندارد نمرات مورد استفاده قرار گرفته است و در
بخش آمار استتنباطي و براي بررسي فرضيه پژوهش از آزمون تحليل کوواريانس بهره گرفته شده
است .نتايج بدست آمده در ادامه ارايه شده است.
جدول  : 1توصیف آماری نمرات پیش آزمون ،و یادگیری (آزمون) به تفکیک روش
شاخصهای آماری
روش مرسوم

الگوي چهارمولفهاي

الگوي گانيه

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

پيشآزمون

26

0/66

11/66

8/1214

3/61022

يادگيري

26

16/66

10/66

13/253

2/51163

پيشآزمون

26

4/66

12/66

8/3158

2/51543

يادگيري

26

11/66

19/66

11/2032

3/19448

پيشآزمون

26

1/66

11/66

5/1666

3/19164

يادگيري

26

11/66

18/66

14/8666

2/92119
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جدول  1آمارههاي توصيفي مربوط به نمرات پيشآزمون ،يادگيري ،شامل ميانگين ،انحراف
استاندارد و حداقل و حداکثر نمرات ،به تفکيک گروه آورده شده است .براساس اطالعات مندرج در
جدول فوق ،ميانگين نمرات گروه روش تدريس مرسوم در پيشآزمون ،و يادگيري به ترتيب برابر با
13/2، 8/1ميباشد .ميانگين نمرات گروه الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي در پيشآزمون برابر
با ،8/31در يادگيري  11/20ميباشد .همچنين گروه الگوي طراحي آموزشي گانيه در پيشآزمون
ميانگيني برابر با  5/1و در آزمون يادگيري ميانگيني برابر با  13/8را نشان ميدهد.
20
15
روش سنتي

10

گانيه
چهارمولفه اي

5
0
يادگيري

پيش آزمون

نمودار  :1میانگین نمرات پیشآزمون ،یادگیری به تفکیک روش

در نمودار  1ميانگين نمرات پيشآزمون ،يادگيري ،به تفکيک براي گروههاي آموزش ديده با
روش تدريس مرسوم و الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و چهارمؤلفهاي نشان داده شده است.
 .1-5بررسی مفروضههای تحلیل کواریانس
يکي از مفروضههاي آزمون تحليل کوواريانس نرمال بودن توزيع نمرات ميباشد .بهمنظور بررسي
مفروضه مذکور از آزمون کالموگروف –اسميرنوف استفاده شده است که نتايج آن در جدول ذيل
ارائه شده است.
جدول  :2نتایج آزمون کالموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
پیشآزمون و یادگیری
شاخصهای آماری

پیشآزمون

یادگیری (پسآزمون)

تعداد

06

06

آماره کالموگروف – اسميرنوف

1/301

1/111

سطح معناداري

./194

./191

در جدول  2نتايج آزمون کالموگروف – اسميرنوف جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات
پيش آزمون ،يادگيري آورده شده است .براساس نتايج مندرج ،سطح معناداري آماره محاسبه شده
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بزرگتر از  6/65ميباشد بنابراين فرض نرمال بودن توزيع نمرات پيشآزمون ،يادگيري پذيرفته
ميشود.
از مفرضههاي ديگر تحليل کوواريانس نمونهگيري تصادفي ميباشد .از آنجا که در تحقيق از
روش نمونهگيري خوشهاي تصادفي استفاده شده است .پس ميتوان گفت که اين مفروضه هم برقرار
است.
يکي ديگر از مفروضههاي آزمون تحليل کوواريانس بررسي همساني واريانسها ميباشد ،بدين
منظور از آزمون لوين استفاده شده است که نتيجه آن در جدول زير آورده شده است:
جدول  :3نتیجه آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانسها
مقدار F

df1

df2

سطح معناداری

6/211

2

51

6/194

در جدول  3نتيجه آزمون لوين جهت بررسي همساني واريانسها آورده شده است .براساس نتايج
مندرج در جدول باال مشاهده ميشود که تجانس واريانسهاي دو گروه در سطح اطمينان 95
درصد( )α=6.65معنادار ميباشند و لذا اين مفروضه برقرار است.
از پيشفرضهاي ديگر استفاده از تحليل کوواريانس ،همگني شيبهاي رگرسيون است .که در
جدول  4مورد تحليل قرار گرفته است.
جدول  :4نتیجه همگنی شیبهای رگرسیون پیش آزمون
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

گروه

322/341

1

322/341

3./116

./618

پيش آزمون

152/862

3

12/290

9/156

6/50

گروه × پيش آزمون

123/14

3

52/321

6/351

6/93

خطا

282/680

0

8/441

منبع تغییرات

تحليل نتايج جدول ( )4نشان ميدهد که همگني شيبهاي رگرسيون تحقق يافته است و
محاسبه شده ( )6/351در سطح  P<6/65معنيدار نيست .از اينرو نتيجه ميگيريم که تعامل بين
متغيرهاي کمکي (پيشآزمون يادگيري) و متغير مستقل (الگوهاي طراحي اموزشي گانيه و چهار
مؤلفهاي) معنادار نبوده است.
F
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جدول  :6نتایج تحلیل کواریانس نمرات یادگیری پس از تعدیل پیشآزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پيشآزمون

1/130

1

1/433

./116

./882

گروه

104/591

2

12/290

9/156

6/661

خطا

404/251

55

8/441

کل

14496/666

06

در جدول  4نتايج آزمون تحليل کوواريانس براي بررسي تفاوت گروهها در نمرات يادگيري آورده
شده است .با توجه به نتايج بهدست آمده از جدول ( )F=9.750 ,df=2 ,P<0.05نشان داده ميشود
که زمانيکه اثر پيشآزمون از روي نتايج يادگيري حذف شود ،تفاوت بين گروههاي آموزش مرسوم
و الگوهاي طراحي آموزشي چهارمولفهاي و گانيه در سطح معناداري  95درصد اطمينان معنادار
ميباشد .بنابراين ،بين نمرات گروهها در آزمون يادگيري تفاوت معناداري وجود دارد و فرض صفر
پژوهش رد ميشود .بر اين اساس ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که روشهاي آموزش مرسوم و
الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و چهارمولفهاي ،بر يادگيري دانش آموزان اثربخشي متفاوتي دارند.
بهمنظور بررسي فرضيات فرعي پژوهش و مقايسه دو به دوي روشهاي تدريس معمول و
الگوهاي طراحي آموزشي گانيه و چهارمؤلفهاي از آزمون تعقيبي بن فرني بهره گرفته شده و نتايج
حاصل در ادامه ارايه شده است.
جدول  :5نتایج مقایسه جفتی گروههای روش تدریس مرسوم و الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی
طراحی آموزشی چهارمؤلفهای در نمرات یادگیری
گروه اول

گروه دوم

روش مرسوم

الگوي گانيه

2/511

روش مرسوم

الگوي چهارمولفهاي

2/533

الگوي گانيه

الگوي چهارمولفهاي

1/213

سطح معناداری

تفاوت میانگین

خطای استاندارد
6/021

6/622

6/934

6/661

6/034

6/663

فرضیه اول :ميزان يادگيري دانشآموزاني که از طريق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش
ميبينند بيشتر از دانشآموزاني است که از طريق روش مرسوم آموزش ميبينند.
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است ،نتايج حاصل از آزمون بن فرني نشانگر آنست که
تفاوت ميان نمرات يادگيري گروه آموزش ديده با روش تدريس مرسوم و گروه آموزشديده با الگوي
طراحي آموزشي گانيه در سطح آلفاي  6.65معنادار ميباشد و فرض پژوهش مورد تأييد قرار
ميگيرد .بر اين اساس چنين نتيجه گرفته ميشود که الگوي طراحي آموزشي گانيه نسبت به روش
تدريس مرسوم بر ميزان يادگيري دانشآموزان تاثير بيشتري دارد.
فرضیه دوم :بين ميزان يادگيري دانشآموزاني که از طريق الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي و
دانشآموزاني که از طريق روش مرسوم آموزش ميبينند تفاوت معناداري وجود دارد.
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براساس اطالعات مندرج در جدول  ،5نتايج حاصل از آزمون بن فرني نشانگر آن است که ميان
نمرات يادگيري گروههاي روش تدريس مرسوم و الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي تفاوت
معناداري وجود دارد و فرض پژوهش مورد تأييد قرار ميگيرد .بر اين اساس چنين نتيجه گرفته
ميشود که الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي و روش تدريس مرسوم بر ميزان يادگيري
دانشآموزان تأثير يکسان و مشابهي ندارند.
فرضیه سوم :بين ميزان يادگيري دانشآموزاني که از طريق الگوي طراحي آموزشي چهار مؤلفهاي و
دانشآموزاني که از طريق الگوي طراحي آموزشي گانيه آموزش ميبينند تفاوت معناداري وجود
دارد.
براساس اطالعات مندرج در جدول  ،5نتايج حاصل از آزمون بن فرني نشانگر آنست که ميان
نمرات يادگيري گروه الگوي طراحي آموزشي گانيه و چهار مؤلفهاي تفاوت معناداري وجود دارد و
فرض پژوهش مورد تأييد قرار ميگيرد .بر اين اساس چنين نتيجه گرفته ميشود که الگوهاي
طراحي آموزشي گانيه و چهار مؤلفهاي بر ميزان يادگيري دانشآموزان تأثير يکسان و مشابهي
ندارند.
 .6بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،ميزان اثربخشي الگوهاي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي و گانيه با همديگر و با
روش مرسوم در يادگيري موضوعات پيچيده (درس علوم تجربي) مورد بررسي قرار گرفت .نتايج
تحقيق نشان داد که تفاوت معناداري بين گروههاي آزمايشي و گروه گواه وجود دارد .اين تفاوت
بيانگر اين است که الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي و گانيه در يادگيري اثربخشتر از روشهاي
آموزشي مرسوم ميباشند و با توجه به نتايج بهدست آمده بين گروه آزمايشي چهارمؤلفهاي و گانيه
هم تفاوت معناداري وجود داشت .بدين صورت که الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي در يادگيري
درس علوم تجربي (موضوعات پيچيده) از الگوي گانيه اثربخشتر بوده است (جدول .)5
اثربخشي الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي با نتيجه پژوهشهاي خارجي جانگ ليم و
همکاران ( ،)2669جاکوب اينفيلد ( ،)2612فردريک سارفو و جان الن ( ، )2661ساسيلو و همکاران
( )2613همخواني دارد .و در مقايسه الگوي طراحي آموزشي گانيه با روش سنتي نتايج پژوهشهاي
دهقانزاده و همکاران( ،)1395مالکي ( ،)89کشميري ( ،)91برزگر ( ،)91کارايي الگوي گانيه را نشان
ميدهند .فردريک سارفو و جان الن ( )2661تأثير الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي در طراحي
محيطهاي يادگيري را در توسعه تخصص فني در مدارس چين را مورد بررسي قرار داد و به اين
نتيجه رسيد که محيطهاي يادگيري مبتني برالگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي در ارتقاء و
گسترش تجارب فني دانشآموزان بهتر از دروسي است که بهصورت آنالين و بدون الگوي خاص
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طراحي شدهاند .ساسيلو و همکاران ( )2613يک دوره آموزشي را درباره مهارتهاي ارتباطي براي
سالمتي متخصصان در زمينه مسائل اجتماعي براساس مدل طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي طراحي
کردند نتيجه دوره اين بود که يادگيرندگان بهتر ميتوانستند خودشان را براي تمرينهاي واقعي
بهتر آماده ميکند .اين الگو تمرينهاي کاربردي و بهتري را براي دانشآموزان فراهم ساخته است.
جاکوب ( )2612اثربخشي الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي را براي يادگيري مفهوم پيچيده
"اشاعه نوآوريها" از طريق بازي نشان داد و به اين نتيجه دست يافت که طراحي بازي آموزشي از
طريق اين الگو يادگيري مفاهيم را جذابتر ،کاراتر و مؤثرتر ميکند .در تبيين اين يافتهها ميتوان
گفت که الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي بيان ميکند که چهار مؤلفه براي يادگيري موضوعات
پيچيده الزم و ضروري هستند )1 .تکاليف يادگيري )2 ،اطالعات پشتيبان )3 ،اطالعات رويهاي و )4
تمرين بخش بخش و يادگيري پيچده تلفيق دانش ،مهارتها ،نگرشها و هماهنگ کردن اجزاي
داراي تفاوتهاي کيفي سازنده مهارتها و انتقال آموختهها به زندگي روزمره يا موقعيتهاي کاري
است .يادگيري پيچيده واکنشي حياتي به رشد اجتماعي و فني و همچنين نگرش استوار
يادگيرندگان و متصديان درباره ارزش آموزش و پرورش است .به همين دليل وظايف روزانه فناوران
جديد پذيرش تکاليف شناختي جديد است که بايد توسط معلمان انجام شود و هر روز بر اهميت آن
افزوده ميشود (ون مرينبور .)2661 ،نظريههاي طراحي آموزشي آينده بايد از توليد برنامههاي
آموزشياي حمايت کنند که در آن يادگيرندگان شايستگيهاي حرفهاي يا مهارتهاي شناختي
پيچيده را براي انتقال به موقعيتها و بافتهاي بسيار متنوع جهان واقعي ميآموزند .ادعاي اصلي
اين الگو اين است که رويکرد طراحي کلگرا مي توانند براي دستيابي به اين هدف به ما کمک کند.
در رويکرد جزءگراي 1سنتي ،محتوا و تکاليف پيچيده به عناصر ساده کاهش مييابد .اين
کاهشگرايي 2يا تحويل گرايي تا آنجا ادامه مي يافت که اين عناصر را بتوان از طريق ارائه و يا تمرين
به يادگيرنده انتقال داد .اين رويکرد در صورتي بهخوبي عمل ميکند که ميان عناصر ،تعامل اندکي
وجود داشته باشد .اما طبق رويکرد کلگراي الگوي طراحي آموزشي چهارمؤلفهاي ،وقتي عناصر
داراي روابط متقابل با يکديگر باشند ،رويکرد جزءگرا بهخوبي کار نميکند .از اين گذشته کل بيشتر
از مجموع اجزاء خود است .رويکردهاي طراحي کلگرا اساساً سعي دارند بدون از دست دادن
چشمانداز روابط بين عناصر ،با پيچيدگيها روبهرو ميشوند (ريزر و دمپسي.)2611،3
در مجموع با توجه به نتايج پژوهش حاضر ،مي توان گفت که الگوهاي طراحي آموزشي سنتي
نوعا بر يک حوزه خاص يادگيري ،از قبيل حوزههاي شناختي ،حسي-حرکتي و عاطفي تأکيد
داشتند و تقريباً با سه قلوي دانش ،روش و نگرش معادل بود .در حوزه شناختي نيز ميان الگوهاي
1. Atomistic
2. Reduction
3. Reiser & Dempsey
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يادگيري بياني ،با تأکيد بر روشهاي آموزشي براي ساخت دانش مفهومي و الگوهاي يادگيري
روشکاري با تأکيد بر روشهاي کسب مهارتهاي ذهني ،تمايز قائل بودند .الگوهاي طراحي آموزش
کلگرا مانند چهار مؤلفهاي براي يادگيري پيچيده درصدد يکپارچهسازي يادگيري بياني ،روش کاري
(شامل مهارت هاي ادراکي و حسي  -حرکتي) و عاطفي است .در خاتمه بايد گفت هماهنگي مؤثر
مهارتهاي سازنده مختلف که در انجام تکاليف زندگي واقعي دخيلاند از اهميت زيادي برخوردارند
و به "کارشناسي فکورانه" نياز دارد که شامل توانايي نظارت برفعاليتهاي خود و تفکر درباره کيفيت
فرايند حل مسأله و دستيابي به راهحل مي باشد .بهعنوان برخي محدوديت هاي پژوهش ميتوان
موارد زير را بيان کرد اوالً :بهدليل محدوديت زمان ،اين پژوهش روي مقدار کوچکي از محتواي
آموزشي درس علوم تجربي (يک درس) سال دوم راهنمايي انجام شد .دوم :انتخاب دانشآموزان پسر
به عنوان نمونه آزمودني .سوم :محدود بودن اجراي پژوهش صرفاً در شهرکرج .و پيشنهاداتي که
ميتوان در اثر انجام اين پژوهش داد.
اوالً :از قابليتهاي چندرسانهاييها براي ادغام اصول آموزش يادگيري در آموزش موضوعات پيچيده
استفاده شود .دوم :ميتوان اين مدل را به معلمان آموزش داد و اهميت آن را براي آنان روشن نمود
تا بتوانند در هنگام آموزش موضوعات پيچيده آن را بهکار گيرند .سوم :به سازمان تأليف کتب درسي
آموزش و پرورش پيشنهاد ميگردد که موضوعات پيچيده درسي علوم تجربي و ساير دروس را
براساس اين مدل تهيه و تدوين نمايند.
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