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  چكيده

از  شناسي تربيتـي،  يادگيري وروان  شناسي روانري ي نظ ها تكنولوژي آموزشي با بكارگيري پايه

كنـد و در ايـن بـين وظيفـه طراحـان       مـي ي موجود در حوزه طراحي آموزشـي اسـتفاده    ها روش

از اجـراي ايـن پـژوهش    : هـدف   .آموزشي نسبت به گذشته دسـت خـوش تغييراتـي شـده اسـت     

يري و يـادداري در درس  استفاده از الگوي طراحي آموزش مريل بـر ميـزان يـادگ     تأثيربررسي «

آمـوزان   دانـش  ميجامعه آماري ايـن پـژوهش تمـا   : روش. بود» زيست شناسي سال اول دبيرستان

اي  خوشـه  تصـادفي  انتخاب نمونه از روش رستان شهر محالت بودند و به منظورپسر سال اول دبي

عـداد حجـم   ت. اي، با در نظر گرفتن كالس به عنوان واحد نمونه گيـري اسـتفاده شـد    مرحله چند

ابزار مورد استفاده در اين پـژوهش  . نفره حضور داشتند 28و  29نفر بود كه دو كالس  57نمونه 

                                                 
 كارشناس ارشد تكنولوژي آموزشي -1

 دانشگاه عالمه طباطبائي استاديار  -2
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ميـزان   -1 ::اين تحقيق نشان داد كه  ها يافته  .كنترل براي هر دو گروه در شرايط يكسان اجرا شد
طريق الگوي طراحي آموزشي مريل آموزش ديده اند نسـبت بـه    زيادگيري دانش آموزاني كه ا

آموزاني  ميزان ياد داري دانش -2اند بييشتر است  ديده كه به صورت سنتي آموزش آموزاني دانش
آمـوزاني كـه بـه     كه ار طريق الگوي طراحي آموزشي مريل آموزش ديده انـد نسـبت بـه دانـش    

   ند بييشتر است.ي آموزش ديده اصورت سنت

  .طراحي آموزشي، الگوي طراحي آموزشي مريل، يادگيري، يادداري واژگان كليدي:

  مقدمه
 2به عنوان يك رشته مهم وبسيار مورد استفاده در تكنولوژي آموزشي ،1امروزه طراحي آموزشي

 دگيري وشناســي يــا ي نظــري روان هــا تكنولــوژي آموزشــي بــا بكــارگيري پايــه  مطــرح اســت.
نتيجـه ايـن    كند. ميي موجود در حوزه طراحي آموزشي استفاده  ها از روش شناسي تربيتي، روان

ي مختلف را به كـار بسـت و    ها توان در آن نظريه ميكه   ، تعامل ايجاد يك برنامه آموزشي است
 و باعـث  ،  طراحي آموزشي ابزار تدريس وآمـوزش اسـت   كارائي و اثر بخشي هريك را آزمود.

  ).1386 (رضوي، مد تر باشندآثرتر و كارؤشود مواد آموزشي، م مي
،  بـر پيچـدگي مشـكالت آموزشـي      ،  ها نبود يك نقشه و برنامه در هر مرحله از تربيت انسان

 ي موجود در جامعـه را،  ها بلكه كل جريان ونه تنها در مورد انسان، يادگيري و ساختاري افزوده، 
اجتمـاعي و فرهنگـي    سياسي، با مسائل اقتصادي، قي مسائل تربيتي،به لحاظ ارتباط عمودي و اف

ي تحصـيل، عـدم انتخـاب     هـا  آموزان در دوره كشاند. افت يادگيري، ريزش دانش به مخاطره مي
نرسيدن به عرصه توليد علم، و در نهايت، عقب ماندگي  تكرار پايه، ي تحصيلي، ها درست رشته
   .ي مناسب در آموزش بوده است ها نبود طرح مشكالت جنبي اني، همه ازاساسي انس

                                                 
1. instructional design 
2. instructional technology   



  
 19. .                     آموزشي مريل (نظريه... بررسي تأثير استفاده از الگوي طراحي

بهتـر   1چنينـي، رسـيدن بـه يـادگيري     ي ايـن  ها ور نهايي از آموزش و تدريس و كوششظمن
ي  هـا  نظريـه يادگيري، اختالفات زيادي بـين دانشـمندان وجـود دارد.     تعريف است. اما در مورد

بـراي نظريـه    درمقابل، )،1387 يف،(س دانند مي آشكار رفتار در رفتاري عموماً يادگيري را تغيير
بازسازي ساختارهاي شناختي است كه ازطريق آن اطالعات  پردازان شناختي يادگيري كسب و

 اين باور ي شناختي يادگيري بر ها نظريه ).1386 (بيابانگرد، شوند ميحافظه ذخيره  در پردازش و
 در فوري به صورت تغيير يك فرايند دروني است كه ممكن است ،كنند كه يادگيري ميتأكيد 
مــي تــوان  ،ي متفــاوت هــا بــر اســاس ايــن ديــدگاه ).1387 (ســيف، نشــود ظــاهر آشــكار رفتــار

  اعمال نمود. ي مختلف طراحي آموزشي ها ي متفاوتي را در شيوه ها رويكرد
 (سـيف،  : توانايي حفظ و نگه داري و بـازخواني تجـارب پيشـين   است ازعبارت  2يادداري

بخشــي از اطالعــات وارد شــده بــه حافظــه كوتــاه مــدت كــه بــا  ،)1385ف (از نظــر ســي ).1376
كند و  ي دراز مدت انتقال پيدا مي به حافظه  ، كنند اطالعات يادگرفته شده قبلي ارتباط برقرار مي

آيد كه براي مدت طوالني، حتي بـراي تمـام عمـر، درآنجـا      به صورت مواد سازمان يافته در مي
شـود و شـخص    ي كوتـاه مـدت بازگشـت داده مـي     لـزوم بـه حافظـه    ماند و در صـورت  باقي مي

چنانچه يادگيري كوتاه مدت، مد نظر طراح آموزشي باشـد، اغلـب     .دهد براساس آنها پاسخ مي
شود، به صورتي است كـه برداشـت    آموزان تهيه مي ي ما، كه توسط معلمين براي دانش ها هدف

ود، اين در حالي است، كه ما بـا فراگيرانـي   ش سطحي، در حد حفظ و درك مفاهيم را شامل مي
انـد و بـراي اولـين بـار، بـا بعضـي از موضـوعات بـه          روبه رو هستيم كه وارد مقطعي جديد شـده 

گونـه   توان همان فرايند هميشگي را براي اين  ميشوند، حال چگونه  صورت تخصصي مواجه مي
ننـد، در حـالي كـه بـر وسـعت و      مفاهيم و قوانين اجرا كرد.و از آنـان خواسـت آنهـا را حفـظ ك    

حتـي يـادآوري ايـن     و اغلـب شـاهد عـدم يـادگيري پايـدار،      پيچيدگي اين مفاهيم افزوده شده.
از جملـه سـال اول    اين در صـورتي اسـت كـه در مقـاطع حسـاس،      ،  موضوعات و مفاهيم هستيم

                                                 
1. learning   
2. retention 
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ــتان ــر     ،  دبيرس ــدگي ب ــته و در اصــل، انتخــاب راه زن ــور انتخــاب رش ــه منظ ــم ب ــه دوره مه اي ك
  باشيم. شد، دچار مشكل ميبا ميآموزان  دانش

بسـيار   انتخاب محتوا، موضوع و روش را در برداشته باشـد،  لزوم طرحي كه در قالب خود،
چـه   شود اين اسـت كـه،   ميگرفته  ، كردهاي طراحي سنتياست. اغلب انتقادهايي كه به روي الزم

 (فـردانش،  رسيدن به آن، ناتوان اسـت كند اما، در بيان روش   ميمشخص  چيز يا هدف را كامالً
  .اي نوين تربيت بدان احتياج داريمه اين همان ضروريتي است كه ما براي دهه )،1384

روش كار   ، قانون  ، از دسته موضوعاتي است كه شامل انواع مفهوم  ، موضوع زيست شناسي
ي پرداخت به يتوانا  ، باشد هاي درسي كه موجود مي طرح  .ي مشخص و نامشخص است ها و نمود
ايـن موضـوعات و مفـاهيم را در      ، كنـد  ضرورت ايجاب مي  .موزش موارد فوق را نداردآارائه و 
  .قرار دهيم كه متناسب با آن باشد قالبي

ي طراحـي آموزشـي شـناختي     هـا  الگـو  ترينثرؤاز جمله م  ، 1الگوي طراحي آموزشي مريل
به زيباترين شكل، در مورد انـواع موضـوع،    زش راكه نحوه ارائه و چيدمان اجزاء آمو باشد، مي

سـطح    ، ي پايـاني مـورد انتظـار    هـا  بـا اسـتفاده از عملكـرد    ،  كند. اين الگو مفهوم، و قانون بيان مي
دهد، و روش رسـيدن بـه ايـن     كشف و ابداع انتقال مي  ، را به باالترين مرحله از جمله  ها عملكرد
اطالعـات  «مريـل اعتقـاد دارد كـه     كند. ت و مفاهيم روشن ميرا براي انواع موضوعا  ها عملكرد

  هـا  اسـت كـه، سـاختار آن    هبلكه دريافت درست اطالعـات بـا ايـن شـرط همـرا     » آموزش نيست
ي برخـوردار  يي فـردي بـاال   هـا  ما با فراگيراني روبرو هستيم كه از تفـاوت  ).1998درست باشد (

ي ريـز و مهـم را    هـا  اين نكته  ، آموزشي خود كند كه در طراحي اين ضرورت ايجاب مي  ، هستند
درس  رسـد.  مفيـد بـه نظـر مـي      ، طرحي كه انواع ارائـه را بـا تنـوع مثـال همـراه دارد       ، درج كنيم

شناسي، تعاريف، مفاهيم و قوانين متعددي دارد، پـس الزم اسـت طرحـي بـراي آن اجـرا       زيست
، از مواردي است كه گانيـه نيـز   3و مثال 2ميمباشد. لزوم تع  ها شود كه در ارائه، شامل انواع روش

                                                 
1.  merrill instructional design model 
2.  generality 
3.  example 



  
 21. .                     آموزشي مريل (نظريه... بررسي تأثير استفاده از الگوي طراحي

، 1مريل، با انـواع ارائـه ثانويـه    كند. ثير بسيار زياد آن را بر يادگيري بيان ميأت ،  در تحقيقات خود
و هـم چنـين    )،1386 (به نقـل از فـردانش،   كه خود او آن را همانند چاشني براي غذا ذكر كرده

دهـد، كـه لـزوم اجـراي آن در درس      راحـي آموزشـي مـي   مـدلي را بـراي ط    ،  هـا  ارائه تنوع مثال
  باشد. شناسي الزم مي زيست

، امكان رشد نگـرش مثبـت    ها طراحي آموزشي، عالوه بر افزايش يادگيري دانش و مهارت
). مـا بعـد از ارزشـيابي    1384 ،  (شـعباني  سـازد  ميي بهتر را فراهم  ي مطالعه ها به موضوع و عادت

ايم آموزشي كه خوب طراحي شده باشد، موجـب رشـد نگـرش     ردهمواد آموزشي مختلف پي ب
شود. در بسياري موارد دانشجويان در جستجوي آموزش موجود بيشـتري بـا    ميمثبت و انگيزش 

نيـاز كنـوني    ).1387رحيمـي دوسـت،    ، ترجمـه 2004هستند (كمپ و همكـاران،  شكل يكسان 
هم از نظر سـاختار و   معيار تناسب، ،طراحي اصولي و متناسب است يادگيري ما، –فرايند يادهي

بـه    ، اي باشد كه عـالوه بـر توفيـق در يـادگيري     هم از نظر شكل دادن به مفاهيم و قوانين به گونه
ثير اسـتفاده از الگـوي   أدر پي بررسي، ميزان ت ،انگيزه بدان نيز برسيم. بنابراين ما در اين پژوهش
آمـوزان پايـه اول دبيرسـتان در درس     ري دانشطراحي آموزشي مريل بر ميزان يادگيري و ياددا

  زيست شناسي هستيم.

  هدف
ثير استفاده از الگوي طراحي آموزشي مريل (نمـايش اجـزاء) بـر    أهدف از اين پژوهش بررسي ت

هاي اين پژوهش  فرضيه . آموزان در درس زيست شناسي پايه اول دبيرستان ميزان يادگيري دانش
آموزاني كه بـه صـورت سـنتي     يري درس زيست شناسي در دانشبين ميزان يادگ -1 :عبارتند از

آموزاني كه به صورت تجربي (الگوي طراحـي مريـل)    اند و ميزان يادگيري دانش آموزش ديده
آمـوزاني كـه بـه     بين ميـزان يـادداري دانـش    -2. داري وجود دارد اند تفاوت معني آموزش ديده

                                                 
1.  secondary presentation forms 
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انـد تفـاوت    به صورت تجربي آموزش ديـده آموزاني كه  اند و دانش صورت سنتي آموزش ديده
   .معني داري وجود دارد

  روش
پـس آزمـون بـا گـروه      –ي شبه آزمايشي با طرح پيش آزمـون  ها پژوهش حاضر از نوع پژوهش

آمـوزان پسـر پايـه اول دبيرسـتان      جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش را كليـه دانـش        .كنترل مي باشـد 
شغول به تحصيل بودند و درس زيست شناسي م 88-89 شهرستان محالت، كه در سال تحصيلي

هرستان محـالت  هايي كه در ش تعداد دبيرستان .اند دادهتشكيل  داشتندرا در برنامه تعليماتي خود 
كالس اول و  8باشد كه دبيرستان شهيد دكتر بهشتي با  ميدارند دو دبيرستان  پايه اول متوسطه را

دانـش آمـوز، جامعـه     25الس اول و مجمـوع  كـ  2آموز و دبيرسـتان سـماءبا    دانش 250مجموع 
اي چنـد   بـا روش خوشـه   به همين دليل، مدرسه شهيد دكتر بهشتي دادند. آماري ما را تشكيل مي

كـالس موجـود در    8(چون بنـاي انتخـاب مـا مدرسـه بـوده) و سـپس از        اي انتخاب شد. مرحله
و يـك كـالس بـه    يك كالس به عنـوان گـروه آزمـايش      ، كالس به صورت تصادفي 2مدرسه 

 28نفر و در گروه آزمايش  29در گروه گواه  شدند. تعداد افراد نمونهعنوان گروه گواه انتخاب 
آزمـون يـادگيري و    آزمـون و پـس   ي مورد استفاده در اين پژوهش، شامل: پـيش  ها ابزار نفر بود.

علوم زيسـت   از دو فصل انتهاي كتاب ان،كه هر سه آزمون به وسيله محقق، آزمون يادداري بود
براي بررسي روايـي محتـوايي   ، اني اوليه توسط محقق ها و بهداشت تهيه شد. پس از تهيه آزمون

 سؤاالت به معلم درس زيست شناسي ارائه شد. پس از دريافت نظـرات معلـم و ويـرايش نهـايي    
 از شكل موازي و  ها االت آزمونؤدر تهيه س آزمون مشخص شد. 3االت روا، براي هر ؤتعداد س

االت آزمـون يـادگيري و   ؤ، سـ  هـا  االت عيني استفاده شد. براي اندازه گيـري پايـايي آزمـون   ؤس
يادداري روي دانش آموزان سال دوم دبيرسـتان رشـته علـوم تجربـي در دبيرسـتان ديگـر مـورد        

 .88/0آزمـون يـادداري    ، 0/ 90آزمـون يـادگيري   فت و نتايج زير به دست آمـد:  بررسي قرار گر
و طـرح درس را   نـد ي كتاب، متناسب با الگـوي مريـل پرداخت   ها ه طراحي درسسپس ب انمحقق
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پژوهش، از دوكالس كه بـه   ي اين ها داده .ندمتناسب با موضوع و اهداف مشخص طراحي كرد
عنوان نمونه انتخاب شده بودند به اين صورت جمع آوري شد كه، ابتدا پيش آزمون يـادگيري،  

هفتـه   6رفت و پس از انجام كاربندي آزمايشي كه به مدت قبل از كاربندي آزمايشي صورت گ
پايـان دوره   روز از 21به طول انجاميد، پس آزمون يادگيري، انجام شد. پژوهشگر پس از مدت 

ي پـژوهش بدسـت    هـا  اين اساس داده برگزاري آزمون يادداري نمود و بر طراحي شده، اقدام به
 واريـانس، مـاكزيمم،    ، ر توصـيفي كـه شـامل ميـانگين    ي آمـا  هـا  با اسـتفاده از روش   ها داده آمد.

(بـراي دو گـروه    tآزمـون   -ي آماراسـتنباطي  هـا  و همچنـين روش   هـا  مينيمم، جـداول و نمـودار  
ي محقـق سـاخته محاسـبه ميـانگين      هـا  (بـراي آزمـون   مستقل) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفـت 
  . )داريو آزمون ياد   ، نمرات پيش آزمون و پس آزمون يادگيري

   ها يافته
آمـوزاني كـه بـه صـورت سـنتي       بين ميزان يـادگيري درس زيسـت شناسـي در دانـش    : 1فرضيه 

صورت تجربي (الگوي طراحـي مريـل)   ه آموزاني كه ب اند و ميزان يادگيري دانش آموزش ديده
  اند تفاوت معني داري وجود دارد. آموزش ديده

  آمار توصيفي. 1جدول
  انحراف معيار از ميانگين  انحراف معيار  نگينميا  حجم نمونه  روش آموزش

 605/0  79/526/3  29  سنتي
  612/0  34/3  83/10  28  تجربي

  آزمون آماري .2جدول

  

آزمون لون براي برابري 
   ها آزمون برابري ميانگين   ها واريانس

  سطح   Fمقدار 
درجه   tمقدار   معني داري

  آزادي
  سطح 

  معني داري
اختالف 
   ها ميانگين

  -04/5  000/0  55  -852/5  968/0  002/0   ها واريانسفرض برابري با 
  -04/5  000/0  95/54  -853/5       ها واريانسبا فرض نابرابري 
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 968/0در قسمت آزمون لون كـه برابـر    2سطح معني داري داده شده در جدول  به با توجه
  هـا  فرض برابري واريانس درصد 95با اطمينان   ، 05/0و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز  باشد مي

، بايـد سـطر اول از جـدول فـوق را      هـا  لذا جهت آزمون فرض برابـري ميـانگين   .شود ميپذيرفته 
تفسير نماييم. با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول آزمون آماري در بخـش آزمـون   

با اطمينـان   ،  05/0ي مجاز باشد و مقايسه آن با ميزان خطا مي 001/0كه برابر با   ها برابري ميانگين
درصــد فــرض  95

0H  ــيرد ــاهيم زيســت شناســي در     .شــود م ــادگيري مف ــزان ي ــين مي ــي ب يعن
آموزاني كه به روش تجربي ( الگـوي   اند و دانش آموزاني كه به روش سنتي آموزش ديده دانش

لـذا   ني داري وجـود دارد. طراحي آموزشي مريل) آموزش ديده اند، از لحاظ آماري تفاوت مع
گردد روش آموزش مبتني بر الگـوي   مي، مشاهده 1ي داده شده در جدول  ها با توجه به ميانگين

بيشتري نسبت به روش آموزش   تأثيردر يادگيري مفاهيم زيست شناسي   ، طراحي آموزشي مريل
   .سنتي دارد 

ي آموزش ديده اند و دانش بين ميزان يادداري دانش آموزاني كه به صورت سنت: 2فرضيه 
   .آموزاني كه بصورت تجربي آموزش ديده اند تفاوت معني داري وجود دارد

  آمار توصيفي. 3جدول
  انحراف معيار از ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  حجم نمونه  روش آموزش

 78/0  73/8 2/4  29  سنتي
  74/0  93/3  03/15  28  تجربي

  آزمون آماري. 4جدول

  

اي برابري آزمون لون بر
   ها واريانس

   ها آزمون برابري ميانگين

  Fمقدار 
سطح 

  داري معني
  درجه آزادي  tمقدار 

  سطح 
  معني داري

اختالف 
   ها ميانگين

  -303/6  000/0  55  -843/5  429/0  635/0   ها واريانسبا فرض برابري
  -303/6  000/0  95/54  -850/5       ها با فرض نابرابري واريانس
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 429/0در قسمت آزمون لون كـه برابـر    4ح معني داري داده شده در جدول سط به با توجه
  هـا  درصد فرض برابري واريانس 95با اطمينان  ،  05/0باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز  مي

، بايـد سـطر اول از جـدول فـوق را      هـا  شود. لذا جهت آزمون فرض برابـري ميـانگين   ميپذيرفته 
تفسير نماييم. با توجه به سطح معني داري داده شده در جدول آزمون آماري در بخـش آزمـون   

با اطمينـان   ،  05/0باشد و مقايسه آن با ميزان خطاي مجاز  مي 001/0كه برابر با   ها برابري ميانگين
درصــد فــرض  95

0H  ــيرد ــ  .شــود م ــاهيم زيســت شناســي در   يعن ــادداري، مف ــزان ي ــين مي ي ب
آموزاني كه به روش تجربـي (الگـوي    اند و دانش آموزاني كه به روش سنتي آموزش ديده دانش

لـذا   اند، از لحاظ آماري تفاوت معنـي داري وجـود دارد.   طراحي آموزشي مريل) آموزش ديده
گردد روش آموزش مبتني بـر الگـوي    ميمشاهده  3ي داده شده در جدول  ها با توجه به ميانگين

تري نسبت به روش آمـوزش  بيش  تأثيردر يادداري مفاهيم زيست شناسي   ، طراحي آموزشي مريل
   سنتي دارد.

  گيري بحث و نتيجه
اند  بين ميزان يادگيري درس زيست شناسي در دانش آموزاني كه به صورت سنتي آموزش ديده

صورت تجربي (الگوي طراحي آموزش مريل) آمـوزش  و ميزان يادگيري دانش آموزاني كه به 
  ديده اند، تفاوت معني داري وجود دارد.

تـوان نتيجـه    مـي % 95بـا سـطح اطمينـان     001/0با توجه به معنا داري آزمون آماري در حد 
گرفت كه، ميزان يادگيري دانش آموزاني كه از طريق الگوي طراحي آمـوزش مريـل آمـوزش    

موزاني كه به صـورت سـنتي آمـوزش ديـده انـد، بيشـتر اسـت. نتـايج         ديده اند نسبت به دانش آ
)، بگلـو حسـين   1385)، ربيعـي ( 1382ي سـراجي (  ها بدست آمده در اين فرض با نتايج پژوهش

)، آشاكي 1992)، جاسبز و وودباري (2000)، آلن جن و الويكجاست (1387سوري ()، 1389(
) 1384)، رضـوي ( 1984مك كيني و همكـاران (  )، هماهنگي دارد. و با نتايج1999و سالموند (

  هماهنگي ندارد.
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دليل عمده يادگيري بيشتر گروه آزمايش در مقابل گروه كنتـرل در ايـن پـژوهش، وجـود     
باشـد. بـدين صـورت كـه، در روش آموزشـي مـا،        مـي   هـا  الگوي متناسب با سيستم شـناختي آن 

ا در راه رسيدن بـه هـدف كمـك    آموز ر جايگاه اهداف، به صورتي تدوين شده است كه دانش
آموز در رسـيدن بـه    كند. يعني نوع هدف و روش رسيدن به آن كامالً مشخص است و دانش مي

اهداف مشخص بي راه نيست. وجود عناصر و عوامل حركت دهنده همانند: ارائـه مثـال، تفسـير    
و  موضوع و درخواست بازخورد از جانـب فراگيـر، كمـك شـاياني بـه پـرورش مفـاهيم اصـلي        

اي از مفـاهيم   كنـد. اغلـب رويكردهـا، بـه مقولـه      مـي حركت به سمت مفاهيم پيچيده تر محتوي 
گيرند. سطوحي كه در درس زيست شناسي بـه   ميپردازند كه سطوح اوليه يادگيري را دربر  مي

تر مفاهيم ذكـر شـده اسـت. دليـل اصـلي موفقيـت ديگـر ايـن رويكـرد در           صورت مراتب عالي
آمـوز، سلسـله    از محتوا تا دريافت ذهني دانـش  دي آن است. ساختار مندي،يادگيري، ساختارمن

، بـه سـراغ بافـت     هـا  مراتبي است. يعني با كار روي اجزاء و مفاهيم پايه و سپس بعد از درك آن
  رويم. ميجديد مفهوم در موقعيت جديدتر 

اد درك له يادگيري آن هم به صورت فرايندي اصـولي و سـازنده، باعـث ايجـ    أنگاه به مس
توان در  ميگردد. پلكاني شناختي كه پس از تثبت كامل،  ميقواعد و روش كار   ، مفاهيم، قوانين

اي جديدتر آفريد و يادگيري را وارد حيطه بزرگتر و پيچيده تـر كـرد. جهـت     هر مرحله، مرحله
كـه   ي كه، يادگيري فراينـدي اسـت  يديگرنگاه به يادگيري، مقوله عميق بودن آن است. از آنجا

توان گفت، الگوي طراحي مريل، بـه لحـاظ    ميشود.  ميعميق و گسترده  ندهتوسط خود فراگير
در سـوي   نـده ي ارائه از يك سو و وجـود تمـرين ارزشـيابي توسـط خـود فراگير      ها وجود شكل

در  مي كند. اين مطلب به خصوص بـر مبنـاي ديـدگاه سيسـت     ميديگر، اين مورد را ايجاد و ثبت 
اي  خورد. رويكردي كه يادگيري را در يك فرايند اصـولي و مرحلـه   ميبه چشم  يادگيري بيشتر

  بيند. مي
علت ديگر بهتر شدن ميزان يادگيري در گـروه آزمـايش مـا، اسـتفاده از قـدرت خالقيـت       

ي  هـا  ي براي يادگيري مفهوم است. از آنجا كـه اكثـر پـژوهش   ي ها دانش آموزان در ساخت مثال
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ين مطلب اشاره دارد كه، ارائه مثال همراه يك نظريه يا يك مفهـوم، بـه   مربوط به يادگيري، به ا
كند. در الگوي طراحي ما بـه لحـاظ اينكـه عـالوه بـر ايـن قـدرت         ميدرك و تثبيت آن كمك 

خالقانه در ساخت مثال براي مفهـوم اصـلي، نـوعي بافـت متعـارض بـراي سـاخت مثـال فرعـي          
د. اين نقطه عطف معنادار شدن يادگيري است. يعنـي  (غيرمثال)، براي همان مفهوم نيز وجود دار

  كند. مييابد؛ پس يادگيري بيشتري را ايجاد  ميفرايندي كه توسط خود فراگير ايجاد و توسعه 

  بحث در مورد فرض دوم
 اند آموزاني كه به صورت سنتي آموزش ديده بين ميزان ياد داري درس زيست شناسي در دانش

وزاني كه به صورت تجربي (الگوي طراحي آموزش مريـل) آمـوزش   آم و ميزان ياد داري دانش
  اند، تفاوت معنا داري وجود دارد. ديده

و بـا فـرض برابـري     %95، بـا اطمينـان   001/0دار بودن آزمون آماري در حد با توجه به معنا
آمـوزاني كـه از طريـق الگـوي طراحـي       داري دانـش توان نتيجه گرفت: ميزان ياد مي  ها واريانس

آمـوزاني اسـت كـه بـا روش سـنتي آمـوزش        انـد، بيشـتر از دانـش    زشي مريل آموزش ديـده آمو
  اند. ديده

)، 1384)، رضـوي ( 1382ي سـراجي (  ها نتايج به دست آمده در اين فرض با نتايج پژوهش
)، را تأييـد  1999)و آشـاكي. جيتنـدا و مـاري ام. سـالمونتو (    1381)، بگلوحسـين ( 1385ربيعي (

  كند. مي
ي نظـري   هـا  بنـا بـه پايـه    :آموزان بايـد گفـت   داري، در اين دانشعلت افزايش ياددر مورد 

كه يك موضـوع خـوب يـاد گرفتـه شـود، بـه        ميي شناختي، هنگا ها موجود، به ويژه در ديدگاه
رسـد كـه،    مـي  نتيجـه داري به ايـن  أله يادشود.تحقيقات اخير روي مس ميخوبي نيز به ياد آورده 

تواند شامل همه چيز باشد. از مفـاهيم تـا    مييادآوري اطالعات (كه  علت فراموشي و تداخل در
  ).1384 (شعباني، انجام روش كار)، نبود يادگيري اصولي و پايدار است
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انـد و يـك    از آنجا كه گروه آزمايشي ما، در معرض الگوي طراحي آموزشي مريـل بـوده  
حقـايق، مفـاهيم و روش كـار     فرايند اصولي و عميق را در يادگيري گذرانده بودنـد، يـادآوري  

  آنان نيز به صورتي مطلوب بود.
 مـؤثر اسـت. سيكسـترو   عالوه بر اين سرعت يادگيري مطالب نيز در يادآوري آنـان بسـيار   

له رسـيد كـه هـر چـه در يـادگيري يـك موضـوع از        أ)به اين مس1384به نقل از شعباني، ،2004(
هره منـد شـويم، در يـادآوري ايـن مطالـب،      ي متنوع پاسخ ب ها اصول اساسي ارائه همراه با شكل

تواند دليـل ديگـري نيـز     ميشويم. اين  ميحتي پس از گذشت يك زمان طوالني دچار مشكل ن
داشته باشد كه آن، برنامه ريزي براي يادگيري اسـت. از آنجـا كـه طراحـي يـك برنامـه ريـزي        

كند كه هدف علم  مياست، وجود يك طرح خوب با معيارهاي استاندارد شده، يادگيري ايجاد 
  يابد. ميو به تبع آن، يادداري نيز افزايش  ،است

نتيجـه يـادداري مـا، وجـود نـوعي ارزش گـذاري عـاطفي در         دليل اصلي ديگـر در مـورد  
براي يادگيري است.از آنجـا كـه فراگيـران مـا در دادن مثـال، تصـحيح ارائـه خـود و          ندهفراگير

دهنـد و از لحـاظ    مـي هيم را در ذهـن خـود پـرورش    باشند، مفـا  ميال از معلم، فعال ؤهمچنين س
دهنـد؛ كـه    مينگرشي و عاطفي، نوعي پاسخ دهي و ارزش گذاري را به موضوع آموزش انجام 

كنـد (پيامـد يـادگيري در     مـي گـر   داري نيـز جلـوه  و پيامدهاي اين مـورد بـه صـورت يـاد    اثرات 
  .يادداري)

تكرار و تمـرين در ارائـه محتـواي     علت ديگر يادآوري بيشتر مطالب در اين گروه، مرحله
درس است. به اين صورت كه پس از ارائه مفهوم، قانون و يا روش كار، فراگير به همراه معلـم،  

پردازد و مشكالت احتمالي خود را در درك موضوع و تثبيت آن  ميبه تمرين اين گونه مفاهيم 
عنـوان تكـرار مـنظم مطالـب      به است كه اليتنر معروفبرد. اين همان مطلبي  ميدر ذهن، از بين 

  كند. ميبراي يادآوري هميشگي آنان عنوان 
داري، وجـود فراينـدي در يـادگيري اسـت بـه نـام تثبيـت        نكته اثربخش ديگر در مورد ياد

بينيم و يا بخشي از آنان را با يك تصوير درك  مياز آنجا كه اطالعاتي كه ما آنان را  تصويري.



  
 29. .                     آموزشي مريل (نظريه... بررسي تأثير استفاده از الگوي طراحي

 (سـيف،  شود ميداري آنان نيز بيشتر شوند، ياد مييه مطالب ياد گرفته كنيم، بهتر و بيشتر از بق مي
). در مورد پژوهش ما نيز وضع به همين منوال بود. از آنجا كـه در الگـوي طراحـي مـا در     1387

ي ارائه ثانويه به عنوان شرح و بسط مفهوم و به ويژه در  ها تدريس درس زيست شناسي، از شكل
ي و شكل بسيار استفاده شد. اين تنـوع ارائـه بـه فراگيـران در يـاد      ي كمك ي حافظه ها شرح بسط

  داري بيشتر بسيار كمك كرد.
به طور خالصه بايد گفت: اصولي شدن يادگيري و تأكيد بر يادگيري اجزاء يـك مفهـوم،   

شود. اين علت به خاطر معنا دار شدن اطالعات در سيسـتم   ميباعث افزايش ياد داري آن مفهوم 
ي سطوح پردازش ديد (الكهارت و  ها در نظريهتوان  مياد است. اين مورد را به ويژه شناختي افر

  ).1386كريك، مراجعه شود به سيف؛ 

  گردد مي پيشنهاد
  استفاده از الگوي طراحي آموزش مريل در تدريس درس زيست شناسي. -

  درس زيست شناسي.استفاده از ترتيب مثال و تعميم، در تدريس  -
ي ثانويـه در كنـار ارائـه اوليـه بـراي تـدريس درس        هـا  استفاده درسـت و كامـل از ارائـه    -
  .شناسي زيست

 توجه به سطوح مختلف ارزشيابي در فرايند تدريس، با استفاده از مالك بازخورد. -

شــناخت و تفكيــك دقيــق حقــايق، مفهــوم، عملكــرد، قــانون و روش كــار بــراي تعيــين   -
 ي درس زيست شناس. ها هدف

  آموز. ، از طرف دانش ها و تعميم  ها توجه به بيان آزادانه مثال -
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بررسـي و مقايســه الگـوي طراحــي آموزشـي مريــل و الگـوي پــيش     ). 1381( امينــه. بگلوحسـين، 
ن نامه پايا دهنده در زمينه هاي پيشرفت تحصيلي، يادداري و انگيزش دانش آموزان دختر. سازمان

  ي.ئدانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبا ،كارشناسي ارشد
  تهران: ويرايش. .يادگيري و آموزش  شناسي روانتربيتي:   شناسي روان ).1386(. اسماعيل بيابانگرد،

ريـل  به كارگيري و عدم به كارگيري الگوي طراحي م  بررسي و مقايسه تأثير). 1385ربيعي، عطيه. (
در تدوين محتواي درس دستور زبان فارسي بـا اسـتفاده، از چنـد رسـانه اي هـاي آموزشـي در       

پايـان نامـه    شـهر تهـران.   12يادگيري و يادداري دانش آموزان دختر پايـه دوم متوسـطه منطقـه    
  ي.ئدانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبا ،كارشناسي ارشد

تأثير ترتيب ارائه مثال و تعميم از طريق چند رسانه هاي آموزشي بـر  . )1384رضوي، سيد عباس. (
دانشـكده   ،پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد     .يادگيري و ياد داري مفاهيم علوم تجربي پايـه پـنجم  

  ي.ئشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبا روان
  .دانشگاه شهيد چمران :اهواز .مباحث نوين در فناوري هاي آموزشي .)1386( .سيد عباس ،رضوي
  .دوران تهران: .روش هاي يادگيري و مطالعه ).1376( اكبر. علي سيف،
  آگاه. تهران: يادگيري و آموزش.  شناسي روانپرورشي:  شناسي روان). 1385(. اكبر علي سيف،
  .دوران تهران: شناسي پرورشي نوين:روان شناسي يادگيري وآموزش. روان). 1387( اكبر. علي سيف،

مقايسه الگوي طراحي آموزشي مريل با شيوه سنتي در ياد گيـري رياضـي    .)1382( .فرهاد سراجي،
دانشكده روان شناسـي و علـوم تربيتـي،     ،پايان نامه كارشناسي ارشد دوم ابتدائي شهرستان ميانه.

  .يئدانشگاه عالمه طباطبا
آموزشـي در يـادگيري علـوم     بررسي مقايسه الگوهاي مختلـف طراحـي  ). 1378( .سوري، معصومه

 ،پايان نامه كارشناسي ارشـد  .77-78در سال تحصيلي  3پنجم دبستان در شهرستان كرج، منطقه 
  ي.ئدانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبا
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روش هاي مطالعه اليتنر و سنتي بر يادگيري، يادداري و سرعت عمل   تأثير ).1384( سميرا. شعباني،
پايـان نامـه    ر يادآودي لغات زبان انگليسي دانشجويان دختـر دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز.     د

  دانشگاه شهيد چمران اهواز. كارشناسي ارشد.
  .تهران .سمت .مباني نظري تكنولوژي آموزشي .)1384( .هاشم ،فردانش
 از:اهـو  ترجمه غالمحسـين رحيمـي دوسـت.   ،طراحي آموزش اثر بخش ).1387( همكاران. كمپ و

  ).2004(تاريخ انتشار به زبان اصلي، دانشگاه شهيد چمران.
 سمت. تهران:. ترجمه هاشم فردانش، راهبرد ها و فنون طراحي آموزشي). 1386( .لشين و همكاران
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