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Article Type 
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 Purpose: Effective teaching begins with effective and 

regular planning, educational design provides a 

systematic process for planning educational events for the 

use of educational principles, educational designers 

provide the principles of teaching and learning for 

practical and practical education. They are used to make 

learning easier and deeper. The purpose of this research 

is to investigate the effect of Ganieh's educational design 

model and Keller's educational-motivational model on 

the motivation, academic progress and problem-solving 

skills of first-year high school students. 

Materials and methods: The statistical population 

includes 60 students of the seventh grade of the first 

secondary school in Zahedan city, who were divided into 

three groups of 20 people: control, Ganieh's educational 

design model, and Keller's educational-motivational 

model. The experimental science course participants 

participated and in two stages of pre-test and post-test, 

problem-solving skill questionnaires and researcher-

made tests were completed by the participants to evaluate 

academic progress and data were collected. 

Findings: The findings of the covariance analysis showed 

that Ganieh's educational design model and Keller's 

educational-motivational model had a significant effect 

on the academic progress and problem solving skills of 

students compared to the control group and led to their 

improvement. 

Conclusion: According to the results, no significant 

difference was observed between the two educational 

methods used. 
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 چکیده

 شود،می شروع منظم و مؤثر ریزیبرنامه با اثربخش تدریس: هدف
 ریزی برنامه برای را سیستماتیکی فرایند آموزشی طراحی

 کند،می ارایه آموزشی اصول از استفاده برای آموزشی رویدادهای
 هایآموزش برای را یادگیری و آموزش اصول آموزشی طراحان

 ترعمیق و تسهیل را یادگیری تا گیرندمی کار به عملی و کاربردی
 آموزشی طراحی الگوی تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف. سازند
 تحصیلی پیشرفت انگیزش، بر کلر انگیزشی-آموزشی الگوی و گانیه

  .است متوسطه اول مقطع آموزان دانش مساله حل مهارت و
 پایه  آموزاندانش از  نفر 60  شامل آماری جامعه :ها روش و مواد
 روهگ سه در  که باشند می زاهدان شهرستان متوسطه اول مقطع هفتم

-آموزشی الگوی و گانیه آموزشی طراحی الگوی کنترل، نفره 20
 درس هایکالس در جلسه 6 مدت به و شدند تقسیم کلر انگیزشی

 آزمون پس و پیش مرحله دو در و کردند شرکت تجربی علوم
 برای ساخته محقق تستی آزمون و مسئله حل مهارت هایپرسشنامه

 هاداده و تکمیل کنندگان شرکت توسط تحصیلی پیشرف ارزیابی
  .شد گردآوری

 ویالگ که داد نشان کوواریانس تحلیل از حاصل های یافته :ها یافته
 تپیشرف کلر انگیزشی-آموزشی الگوی و گانیه آموزشی طراحی
 گروه با مقایسه در آموزان دانش مساله حل مهارت و تحصیلی

  است شده آنها بهبود سبب و داشته داری معنی اثر کنترل
 وهشی دو بین داری معنی تفاوت نتایج به توجه با: گیری نتیجه

 .نشد مشاهده شده استفاده آموزشی
 

 آموزان دانش مسئله، حل تحصیلی، پیشرفت :ها کلیدواژه
 

 10/02/1401تاریخ دریافت: 
 11/04/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول valmeh@ped.usb.ac.ir   

 مقدمه
افراد مساله یادگیری و آموزش است  ییکی از مسایل مهم در زندگ

از  و از آن به عنوان یکی از نیازهای اساسی فرد می توان یاد کرد
یادگیری از اساسی ترین موضوعات تعلیم  -فرایند یاددهیسوی دیگر 

و تربیت است که توجه متخصصان علوم تربیتی را به خود جلب 
یت زشی با کیفپیدا کردن آمو دنبال کرده است. اساتید و معلمان به

 کردن شان بوده و وقت زیادی را برای فراهمآموزانباال برای دانش
 معلم در. آموزان را در نظر بگیردکنند که نیازهای دانشمحیطی می
 ینماید تا از طریق دستکاری، کنترل و یا مطالعهتالش می این فرایند

در   .(1) یادگیری را ایجاد نماید متغیرهای مختلف، شرایط مطلوب
آموزش نمی تواند با کوشش و خطا شکل بگیرد. آموزش حقیقت 

موثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است. طراح آموزشی می 
کوشد طرحی ارایه دهد که در آن مولفه های تشکیل دهنده آموزش 

طراحی آموزشی به عنوان یک . به بهترین وجه مهندسی شده باشد
رشته فناوری آموزشی است، می  حوزه علمی که زیر مجموعه ای از

کوشد فرصتهای مناسب برای یادگیری را در اختیار یادگیرندگان 
قرار دهد و با ایجاد تجارب یادگیری معنادار، زمینه ایجاد یادگیری 
اثربخش را به وجود آورد. فناوری آموزشی نیز هم گام با دیگر 

ون گوناگ استفاده در زندگی بشر، در سیر تحوالت های موردفناوری
اندیشد تا بدان می دچار دگرگونی و تغییر شده است. بشر همواره

-های خود را به سطح مطلوب برساند. در حوزه فعالیتبازده فعالیت

مصداق دارد؛ چرا که دغدغه متخصصان نیز این امر  های آموزشی
 (.2)های آموزشی استآموزش، افزایش بازده نظام

ای از علوم تربیتی است که هدف امروزه تکنولوژی آموزشی شاخه 
معتقد است  نهایی اش تعمیق، تسهیل و تسریع یادگیری است. براون

که تکنولوژی آموزشی فراتر از کاربرد ابزار است، که در واقع 
روشی نظامند از طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تدریس و 
یادگیری بر اساس اهداف معین، مبتنی بر تحقیقات در زمینه 

ادگیری علوم انسانی و علوم ارتباطات با بهره گیری تلفیقی از منابع ی
 .(3)انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری اثربخش تر است

تکنولوژی آموزشی به دنبال این سوال است که ما چگونه می توانیم 
یکی از ارکان اصلی  تعلیم و تربیت را اثربخش تر و پربارتر کنیم؟

عوامل  یشامل بررس یموزشی طراحی آموزشی طراحتکنولوژی آ
 ریتاث یطرح آموزش کی یممکن است در اجرا کهاست  یاریبس

 است، و باعث آموزش و سیتدر ابزاری آموزشی طراح. گذار باشند
 گرید یمواد آموزشی ، مؤثرتر و کارآمدتر باشند. به عبارت شودیم

سلسله از دانش ها و مهارتها به عنوان  کیبه  یابیدست یهر بار برا
قبل  ،یآموزش یها و روشها تیاز فعال یمجموعه ا یآموزش یهدفها

انجام  یآموزش یگردد، در واقع طراح ینیب شیاز تحقق آموزش پ
 .(4)شده است 

رشته  نیصاحبنظران ا ،یآموزش یطراح یعلت کثرت الگوها به
 انیم یاساس یتالش کرده اند که با توجه به اشتراک و تفاوتها

 ،یقرار دهند. بطور کل یمختلف یها یالگوها، آنها را در طبقه بند
 یطراح یتوان به دو دسته الگوها یرا م یآموزش یطراح یالگوها
 ییاخت گراس کردیبر رو یو مبتن یستمیس کردیبر رو یمبتن یآموزش

اثبات  یبر معرفت شناس یکه مبتن یستمیس کردینمود. در رو میتقس
 یم انجام قیپشت سر هم و بطور دق یآموزش یتهایاست، فعال ییگرا
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 یکند. از الگوها یم یرویپ یو خط یشود و از مراجل زنجیر
 لیرابگلوث و مر ه،یگان یتوان به الگوها یم کرد،یرو نیمعروف ا

انجام  یبه جا یطراح آموزش ،ییساخت گرا کردیاشاره کرد. در رو
اصولی است  تی، ملزم به رعایپشت سر هم و خط یها تیدادن فعال

 (.4که از آموزه های ساخت گرایی اقتباس شده است )
 آموزان تأثیر مهمی بر یادگیری آنان دارد و معلماندرگیری دانش

های آموزشی، درگیری توانند با بکارگیری روش و استراتژیمی
های آموزشی برای کارگیری استراتژی به. ان را ارتقا دهندآموزدانش

یادگیری محتوای درسی  آموزان برایجلب توجه و تمرکز دانش
نظم و م ریزی مؤثرتدریس اثربخش با برنامه. باشدمؤثر و مفید می

 شود، طراحی آموزشی فرایند سیستماتیکی را برای برنامهشروع می
-استفاده از اصول آموزشی ارایه میآموزشی برای  ریزی رویدادهای

-برای آموزش کند، طراحان آموزشی اصول آموزش و یادگیری را

گیرند تا یادگیری را تسهیل و کار می های کاربردی و عملی به
-نظریه طراحی آموزشی به طراحی و توسعه برنامه. تر سازندعمیق

 هایانتقال شایستگی آموزان در کسب دانش وهایی که به دانش
های ها و زمینههای شناختی پیچیده به موقعیتهای یا مهارتحرف

عالقه به یادگیری پیچیده در (. 5) پردازدکند، میکمک می مختلف
مانند آموزش مبتنی بر پروژه، روش  رویکردهای آموزشی مشهور

 مطالعه موردی، یادگیری مبتنی بر مسأله، یادگیری مبتنی بر
 یه و بریگز برای تحقق شرایط یادگیری،گان.  شودشایستگی دیده می

اده با استف کنند به عبارتیرویدادها یا وقایع آموزش را پیشنهاد می
 9این الگو دارای  شود.از وقایع آموزشی شرایط یادگیری فراهم می

، 2از هدف رندهیادگیآگاه ساختن ، 1جلب توجه گام است که شامل:
، 5ییراهنما هیارا، 4حرکم هیارا، 3مربوطه یازهاین شیپ یادآوری

 یاداری شیافزاو  8عملکرد یابیارز، 7بازخورد هیارا، 6آزمون عملکرد
 (. 6)9و انتقال یاداری

مرتبط بوده و در  یزشیانگ یطراحبا  یآموزش یطراحهمچنین 
آن بر  ریأثو ت رندهیادگی زشیانگ ،یریادگی ستمیس گریکدیتعامل با 

 گر،ید بارتع به. دهندیم قرار ریرا تحت تأث یآموزش تجربه
 و با مواد رندهیادگیشدن  ریاز درگ نانیجهت اطم یزشیانگ یطراح
به  و شودیم قیتلف یآموزش یبا اصول طراح ،یریادگیمورد  یمحتوا

 یاصورت ماهرانه که چگونه به دهدیم نشانی طراحان آموزش
 زشیساختن انگ ریدرگ یبرا را یو تعامالت آموزش یریادگیتجارب 

و  نیتراز مبسوط یکی نه،یزم نیا در(. 7)سازمان دهند رندگانیادگی
ی از یک با آموزش، یزشیعناصر انگ قیتلف یالگوها برا نیترکامل
ای کلر های پیچیده یادگیری، الگوی طراحی آموزشی مرحلهروش

 کیاست که (  2010) کلر یزشیانگ یطراح یالگواست. این روش 
در  یزشیانگ یراهبردها یطراحمنظور  به را کیستماتیس کردیرو

 .(8)ردیگیدرون آموزش به کار م

منظور از یادگیری در حقیقت فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در 
م انسان هایی که ما می شناسی. توان رفتاری بالقوه بر اثر تجربه است

_________________________________ 
1 Gain attention 
2 Inform learners of objectives 
3 Stimulate recall of prior knowledge 
4 Present the content 
5 Provide “learning guidance” 

و با آنها در ارتباطیم، بر اثر یادگیری به آنچه که هستند رسیده اند. 
یادداری نیز به توانایی در یاد نگه داشتن مطالب خوانده طول مدت 

 (.9شده پس از گذشت مدت زمانی از مطالعه آن گفته می شود )
طراحی آموزشی زمینه را برای یادداری آنچه که یادگرفته شده 

پیشرفت تحصیلی میل با  و  فراهم می سازد. و منظور از انگیزش
فقیت الیتهایی است که مواشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فع

از طرف  .(10)در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است
اگر در طراحی آموزشی، آزمون ما مبتنی بر حل مسئله باشد، دیگر، 

تنها سنجید. مهارت حل مسئله نه توان مهارت حل مسئله رامی
بر  هایی از اهداف ناظرآموزان به مجموعهموجب دستیابی دانش

النی از قبیل ادراک صحیح مطلب، مقایسة نظریات، درک رشد عق
ود؛ شاستنتاج و استدالل، ارزیابی و قضاوت می ارتباط میان مطالب،

آموزان مهارت دانش شودبلکه در زمینة اجتماعی نیز موجب می
آموزان در موقعیت حل های اجتماعی را بیاموزند. قرار گرفتن دانش

آموز و برقرار شده میان دانش موجب بر هم خوردن تعادل مسئله
چیزی است که پیاژه آن را کلید  شود و این پدیده همانمحیط می

در مهارت حل (. 11) داندرشد عقالنی یا تقویت ساختارشناختی می
ها، اطالعات در ذهن موجب کنش جای انباشت داده مسئله، به
 د،دیجشود و از طریق کسب تجارب علمی با محیط می متقابل فرد

(. 12) دهداندیشة فرد را توسعه می قدرت قضاوت علمی و بازسازی
آن، فراگیر، اصول  داند که درگانیه، حل مسئله را فرآیندی می
آمیزد تا بتواند مسئلة جدیدی را یادگرفته شده پیشین را در هم می

بدین ترتیب، حل مسئله، فقط کاربرد اصول یادگرفته شده  حل کند.
که یادگیری جدیدی را فراهم  فرآیندی استپیشین نیست، بلکه 

 (. 13)کندمی
 پیشرفتو و افزایش انگیزش حل مساله با توجه به اینکه ایجاد 

ه و نظر به اینک تحصیلی از فهرست اهدافی تعلیم و تربیت است
مشکالت مرتبط با حوزه آموزش در کشور و اینکه اکثر مطالعات 

 اند، این امری اکتفا کردهانجام شده به استفاده از یک روش آموزش
های آموزش ترکیبی، مبتنی بر عوامل شود که روشاحساس می

آموزان را بهبود های دانشمختلف که بتوانند مجموعا توانایی
ببخشند مغفول مانده است، پژوهش پیش رو این مهم را مدنظر قرار 

 یآموزش یطراح یالگو ریهدف این پژوهش بررسی تاث داده است
 یلیتحص شرفتیپ زش،یکلر بر انگ یزشیانگ-یآموزش یو الگو هیگان

 است. و مهارت حل مساله دانش آموزان مقطع اول متوسطه
 

 مواد و روش ها
این تحقیق از نوع هدف کاربردی محسوب میگردد. در این پژوهش 

های ورود در جهت انتخاب نمونه از بین دانش آموزانی که مالک
تمایل داشتند در پژوهش شرکت نمایند کرد و ها صدق میمورد آن

 نفر از انتخاب شد.   60 جمعاای چند به صورت نمونه گیری خوشه

6 Elicit performance (practice) 
7 Provide feedback 
8 Assess performance 
9 Enhance retention and transfer 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

گیری متغیرها در ها به منظور اندازهدر مرحله بعد پرسشنامه 
مرحله پیش آزمون در اختیار آنان قرار گرفت، برای مراحل پیش 

بلی ال قآزمون پیشرفت تحصیلی از نمرات درس علوم تجربی نیمس
های آموزشی برای گروه دانش آموزان استفاده شد. سپس کالس

جلسه و  8جلسه و گروه انگیزشی کلر به مدت  9گانیه به مدت 
جلسه برگزار شد و نهایتا یک هفته  4های گروه کنترل در کالس

ها در اختیار دانش آموزان ها، مجددا پرسشنامهپس از اتمام کالس
میل شد و پس آزمون پیشرفت تحصیلی نیز قرار گرفته و مجددا تک

 برای دانش آموزان اجرا شد.

 2005پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر: این پرسشنامه در سال 
باشد. درجه سوال می 33توسط لپر و همکاران اصالح شده و دارای 

 مقیاس اصلی هارتر، گزینه ای لیکرت است 5بندی بر اساس مقیاس 
سنجد که یک قطب  های دوقطبی می سؤالانگیزش تحصیلی را با 

انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ  آن
تواند یکی از دالیل بیرونی یا  سؤال فقط می آزمودنی به موضوع هر

و  ظهیری برداشته باشد. پایایی این پرسشنامه توسط درونی را در
 باالی  افزار نرم از استفاده با کرونباخ آلفای آزمون بارجبی 

spss  روایی   .بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد
روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید محتوایی  این پرسشنامه 

 راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.
 و یدیکس مهارت حل مساله ابزار دیگر در این پژوهش پرسشنامه 

 ییایپا یو صاحب یمحمد .پرسش است 24 ی( که دارا1996النگ )
 نیگزارش نمودند. هم چن 60/0و النگ را،  یدیکس اسیمق یدرون

 77/0آزمون، برابر با  نیا یبرا یاباباپور واژه یآلفا در بررس بیضر
  بود.

توسط  پرسشنامه محقق در این پژوهش مقیاس پیشرفت تحصیلی 
ای بر اساس محتوای کتاب سوال چهارگزینه 20ساخته شده، دارای 

نفر از دبیران ممتاز درس علوم تجربی اداره  5درسی بوده و بوسیله 
 آموزش و پرورش شهرستان زاهدان روایی صوری آن تایید شد. 

قرار  زیآنالمورد   24SPSSبا نرم افزار  شده یگردآور یداده ها
م شده و وارد نر یکه داده ها در ابتدا کدگذار بیترت نیگرفت. بد

 یاطو استنب یفی. سپس با استفاده از دو روش آمار توصشدندافزار 
 در که ابتدا بیترت نیقرار گرفت. بد لیو تحل هیها مورد تجزداده

در رابطه با سؤاالت از  ینظرات نمونه آمار فیتوص یبخش اول برا
استفاده شد.  انسیو وار نیانگیو درصد، م یفراوان عیتوز یجدول ها

از  بدست آمده جیبر اساس نتا قیتحق یهاهیفرض دومسپس در بخش 
 لیتحلو استفاده از  یاز آمار استنباط هسؤاالت با استفاد یبررس

 .گرفتندمورد آزمون قرار  انسیکووار
 
 یافته ها 

نمرات بدست آمده برای متغیرهای پژوهش در مرحله پیش و پس 
آزمون سه گروه کنترل، الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی 

 ذکر شده است.  1انگیزشی کلر در جدول 

 

 

 

 نمرات توصیفی متغیرهای پژوهش 1جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 سبک حل مسئله گروه کنترل
 78/4 35/15 20 پیش آزمون
 41/4 5/14 20 پس آزمون

الگوی آموزشی سبک حل مسئله گروه 
 گانیه

 89/4 85/17 20 پیش آزمون
 58/5 75/20 20 پس آزمون

 79/3 90/15 20 پیش آزمون الگوی آموزشیسبک حل مسئله گروه 

 پیشرفت تحصیلی گروه کنترل
 44/1 05/15 20 پیش آزمون
 63/1 15/15 20 پس آزمون

الگوی آموزشی پیشرفت تحصیلی گروه 
 گانیه

 75/1 35/15 20 پیش آزمون
 01/1 90/18 20 پس آزمون

الگوی آموزشی پیشرفت تحصیلی گروه 
 انگیزشی کلر

 10/1 55/15 20 پیش آزمون
 05/1 80/18 20 پس آزمون

بدست آمده  Fنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که مقدار 
 یآموزش یطراحبرای مرحله پیش آزمون بین سه گروه کنترل، 

 مهارت حل مسئلهدر متغیر  کلر یزشیانگ-یآموزش یو الگو هیگان
دار نیست، و ضریب اتای بدست آمده نیز بیانگر این است که معنی

 Fدرصد پیش بینی تغییرات در حد بسیار پایینی است، و مقدار 
بدست آمده برای مرحله پس آزمون نشان داد که میزان نمره 

 و هیگان یآموزش یطراحبین سه گروه کنترل،  مهارت حل مسئله
تفاوت معنی داری دارد، به طوری که  کلر یزشیانگ-یآموزش یالگو

کند که افزایش و تغییر نمره مجذور اتای بدست آمده بیان می
آموزان حاصل شده انگیزش تحصیلی در نتیجه آموزش به دانش

مداخله الگوی طراحی شود که یک دوره است، بنابراین تایید می
مهارت حل کلر بر انگیزشی -آموزشی گانیه و الگوی آموزشی

)جدول  دانش آموزان مقطع اول متوسطه اثر معنی داری دارد مسئله
2.) 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

http://islamiclifej.com/article-1-1519-fa.html


 345... الگوی و گانیه آموزشی طراحی الگوی تاثیر بررسی 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 پس آزمون مهارت حل مسئله-پیش آزمون انسیکووارنتایج تحلیل  -2جدول

 مجذور اتا معنی داری F میانگین مربعات df مجموع مربعات منبع تغییر
 52/34 2 033/69 آزموننمره پیش

959/0 389/0 033/0 
 98/35 57 9/2050 خطا
 25/1876 2 5/3752 آزموننمره پس

29/46 000/0 619/0 
 53/40 57 5/2310 خطا

 داریدر گام بعد، از آزمون چندمتغیری برای بررسی تفاوت معنی
ها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته استفاده شد. نتایج بین گروه

حاصل از ارزش المبدای ویلکز نشان داد که اثر ترکیبی گروه کنترل 
الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی )همپراش( و مداخله 

-در دانش مهارت حل مسئلهبر میزان نمره  انگیزشی کلر-آموزشی

 .(3آموزان اثربخشی معنی داری دارد )جدول 
 

 

 مهارت حل مسئله. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه پیش و پس آزمون 3جدول 

 مجذور اتا معنی داری dfخطای  فرضیه F df ارزش اثر
 509/0 000/0 112 4 83/17 770/0 المبدای ویلکز

 
الگوی طراحی آموزشی برای درک محل اختالف احتمالی ناشی از 

یبی ها از آزمون تعقبین گروهانگیزشی کلر -گانیه و الگوی آموزشی
بونفرونی استفاده شد و نتایج نشان داد که در مقایسات زوجی بین 

داری برای پس ها، تفاوت آماری معنیآزمون گروهپیش و پس
انگیزشی -الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی آموزشیآزمون 

س آزمون کنترل دارد اما تفاوت آماری معنی داری در متغیر با پ کلر
  (.4برای دو گروه مداخله مشاهده نشد )جدول  مهارت حل مسئله

 

 مهارت حل مسئلهها در متغیر . آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی گروه4جدول 

 داریمعنی  تفاوت میانگین هاگروه متغیر وابسته

 مهارت حل مسئله

 آزمون کنترلپیش
 870/0 5/0 آزمون گانیهپیش
 999/0 35/0 آزمون کلرپیش

 999/0 05/0 آزمون کلرپیش آزمون گانیهپیش

 آزمون کنترلپس
 000/0 25/5 آزمون گانیهپس
 000/0 75/4 آزمون کلرپس

 870/0 50/0 آزمون کلرپس آزمون گانیهپس

بدست آمده  Fنتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که مقدار 
 یآموزش یطراحبرای مرحله پیش آزمون بین سه گروه کنترل، 

ی لیحصت شرفتیپدر متغیر  کلر یزشیانگ-یآموزش یو الگو هیگان
دار نیست، و ضریب اتای بدست آمده نیز بیانگر این است که معنی

 Fدرصد پیش بینی تغییرات در حد بسیار پایینی است، و مقدار 
بدست آمده برای مرحله پس آزمون نشان داد که میزان نمره 

و  هیانگ یآموزش یطراحی بین سه گروه کنترل، لیتحص شرفتیپ

ه ی دارد، به طوری کتفاوت معنی دار کلر یزشیانگ-یآموزش یالگو
کند که افزایش و تغییر نمره مجذور اتای بدست آمده بیان می

آموزان حاصل شده ی در نتیجه آموزش به دانشلیتحص شرفتیپ
مداخله الگوی طراحی آموزشی گانیه و است، بنابراین یک دوره 

وزان دانش آمی لیتحص شرفتیپانگیزشی کلر بر -الگوی آموزشی
 (.5)جدول  اثر معنی داری داردمقطع اول متوسطه 

 
 

 پس آزمون پیشرفت تحصیلی-پیش آزمون انسیکووارنتایج تحلیل  -5جدول 

 مجذور اتا معنی داری F میانگین مربعات df مجموع مربعات منبع تغییر
 80/0 2 60/1 آزموننمره پیش

957/0 390/0 032/0 
 836/0 57 65/47 خطا

 32/91 2 64/182 آزمونپسنمره 
13/58 000/0 671/0 

 58/1 57 55/89 خطا
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 داریدر گام بعد، از آزمون چندمتغیری برای بررسی تفاوت معنی
ها در ترکیب خطی متغیرهای وابسته استفاده شد. نتایج بین گروه

حاصل از ارزش المبدای ویلکز نشان داد که اثر ترکیبی گروه کنترل 

الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی )همپراش( و مداخله 
-انشی در دلیتحص شرفتیپبر میزان نمره  انگیزشی کلر-آموزشی

 (.6آموزان اثربخشی معنی داری دارد )جدول 
 

 نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای مقایسه پیش و پس آزمون پیشرفت تحصیلی -6جدول 
 مجذور اتا معنی داری dfخطای  فرضیه F df ارزش اثر

 538/0 000/0 112 4 65/32 213/0 المبدای ویلکز

الگوی طراحی آموزشی برای درک محل اختالف احتمالی ناشی از 
یبی ها از آزمون تعقبین گروهانگیزشی کلر -گانیه و الگوی آموزشی

بونفرونی استفاده شد و نتایج نشان داد که در مقایسات زوجی بین 
داری برای پس ها، تفاوت آماری معنیآزمون گروهپیش و پس

انگیزشی -الگوی طراحی آموزشی گانیه و الگوی آموزشیآزمون 
با پس آزمون کنترل دارد اما تفاوت آماری معنی داری در متغیر  کلر

 (.7ی برای دو گروه مداخله مشاهده نشد )جدوللیتحص شرفتیپ
 

 

 ها در متغیر پیشرفت تحصیلیآزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه زوجی گروه -7جدول 

 داریمعنی  تفاوت میانگین هاگروه متغیر وابسته

 مهارت حل مسئله

 آزمون کنترلپیش
 999/0 2/0 آزمون گانیهپیش
 516/0 4/0 آزمون کلرپیش

 999/0 2/0 آزمون کلرپیش آزمون گانیهپیش

 آزمون کنترلپس
 000/0 75/3 آزمون گانیهپس
 000/0 65/3 آزمون کلرپس

 999/0 10/0 آزمون کلرپس آزمون گانیهپس

 نتیجه گیری
 و هیگان یآموزش یطراح یالگو ریتاثهدف پژوهش حاضر بررسی 

 فتشریپ ،پیشرفت زشیکلر بر انگ یزشیانگ-یآموزش یالگو
بود،  و مهارت حل مساله دانش آموزان مقطع اول متوسطه یلیتحص

آموز پایه هفتم مقطع اول متوسطه در سه گروه نفر دانش 60تعداد 
-یآموزش یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگونفره کنترل،  20
های درس جلسه در کالس 6تقسیم شدند و به مدت  کلر یزشیانگ

علوم تجربی شرکت کردند و در دو مرحله پیش و پس آزمون 
ی تهای انگیزش تحصیلی، مهارت حل مسئله و آزمون تسپرسشنامه

محقق ساخته برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی توسط شرکت 
ها گردآوری شد. نتایج حاصل از تحلیل کنندگان تکمیل و داده

 یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگوکوواریانس نشان داد که 
و مهارت حل مساله  یلیتحص شرفتیکلر برپ یزشیانگ-یآموزش

در مقایسه با گروه کنترل اثر معنی داری داشته و سبب  دانش آموزان
بهبود آنها شده است در حالی که تفاوت معنی داری بین دو شیوه 

 آموزشی استفاده شده مشاهده نشد.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس و المبدای ویلکز نشان داد که یک 

 یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگودوره آموزش مبتنی بر 
-سبب بهبود مهارت حل مسئله در دانش کلر یزشیانگ-یشآموز

ار دهای تجربی و کنترل را معنیشود و تفاوت بین گروهآموزان می
کرده است، همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که 

های تجربی با پیش آزمون تجربی و کنترل مرحله پس آزمون گروه
داری دارد، بنابراین معنی و پس آزمون گروه کنترل تفاوت آماری

این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که یک دوره آموزش مبتنی بر 

بب س کلر یزشیانگ-یآموزش یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگو
 شود.آموزان میبهبود مهارت حل مسئله در دانش

های سالمیان و همکاران همسو است که نتایج مطالعه حاضر با یافته
نشان داد بکارگیری الگوی آموزشی گانیه سبب بهبود مهارت حل 

گانیه، حل مسئله را فرآیندی مسئله در دانش آموزان شده است. 
آن، فراگیر، اصول یادگرفته شده پیشین را در هم  داند که درمی
یب، حل بدین ترت آمیزد تا بتواند مسئلة جدیدی را حل کند.می

مسئله، فقط کاربرد اصول یادگرفته شده پیشین نیست، بلکه فرآیندی 
 تمعتقد اس دیگلدفر. کندکه یادگیری جدیدی را فراهم می است
را  یکل یهایتموقع با تبرخورد درس یهابه افراد راه دیکه با
خاص را؛  کالتمش یخاص برا یهاراه حل رفا، نه صتآموخ
 یکه فرد روش کل تاس نیساله هدف ام در روش حل ن،یبنابرا

 کردیکه رو تگف توانی. مردیبرخورد با مسائل و مشکالت را فرا گ
نوجوان  ایدر کودک و  یاژهیو ینظام اعتقاد جادیا یحل مساله، در پ

از اعتقادات و  تفادهاس تدالل،روش اس آموزش ، بلکه در صددسین
. تسا جودمو کالتدر برخورد با مش یریگ میمها و تصارزش

 یشناخت یهامنظم آموزش مهارت هیآموزش مهارت حل مساله، ارا
کل راه حل مش نیتا موثرتر کندیکه به فرد کمک م تاس یرفتار و

 یروزمره و مشکالت مشکالت موثر با یقیکرده و به طر ییرا شناسا
 یالگو یدر طراح هیگان. ندیبرخورد نما ندیآیم شیپ ندهیکه در آ

 یریادگیسطح  نیحل مساله را مورد توجه قرار داده و باالتر خود
از آموزش را  یاصل هدف نینامد. بنابرایحل مساله م یریادگیرا 
-یبه توان حل مساله م افتنی تسطح باال و دس یریادگیبه  دنیرس

که دانش  تاز آن اس یحاک یریادگیحل مساله و  نیب وندیپ. داند
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-و مساله حل رندیبگ ادی حل مساله را یتوانند راهبردهایآموزان م

 (.14) شوند یبهتر یهاکن
نتایج حاصل از تحلیل واریانس و المبدای ویلکز نشان داد که یک 

 یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگودوره آموزش مبتنی بر 
-سبب بهبود پیشرفت تحصیلی در دانش کلر یزشیانگ-یآموزش

ار دهای تجربی و کنترل را معنیشود و تفاوت بین گروهآموزان می
کرده است، همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که 

های تجربی با پیش آزمون تجربی و کنترل مرحله پس آزمون گروه
داری دارد، بنابراین و پس آزمون گروه کنترل تفاوت آماری معنی

ر ب این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که یک دوره آموزش مبتنی
بب س کلر یزشیانگ-یآموزش یو الگو هیگان یآموزش یطراح یالگو

 شود.آموزان میبهبود پیشرفت تحصیلی در دانش
 یالگو یاثربخش عوامل نیگفت که مهمتر دیبا هیفرض نیا نییدر تب

در  دیآموزان را با دانشی ریادگیمرسوم بر  وهینسبت به ش هیگان
و ارائه راهنما  یریادگی اهداف جلب توجه، آگاه ساختن از یگام ها

و  یبعد عاطف ختنیجهت برانگ توجه جست. معلم از گام جلب
که اطالعات  نیتوجه به ا . باردیگ یم بهره دانش آموزان زشیانگ

شوند، یو سپس به حافظه فعال منتقل م یحس حافظه از حواس به
 یمحتوا افتیدر یرا برا رندگانیادگی ،ییاتخاذ راهبردها با دیبا
ان آموز دانش فرض کند که دیمعلم نبا نیآماده کرد. همچن یریادگی

 یرا برا یآموزش یفهاهد دیدانند. معلم با یرا م یاهداف آموزش
 دیو محتوا و مهارت ها با کند انیدانش آموزان به طور واضح ب

درک شده باشد، معلم  رندهیادگی نیشیپ از دانش یدرون چارچوب
 یریگادی یفراخوان یگام ها نیب وندیپ جادیا قیطر منظور از نیا یبرا
 یم معنادار یریادگیساز  نهیزم یو ارائه مواد آموزش گذشتهی ها

و  یریادگی یساز یجهت غن یریادگی یشود و از گام ارائه راهنما
 شاگرد در بودن کند. فعال یاستفاده م رندگانیادگی یفعال ساز

دانش  یبا دانش قبل دیجد آموزش و ارتباط داشتن مطالب انیجر
 شیو ارائه آموزش، باعث افزا سیتدر تیفیک شیآموزان ضمن افزا

 شود. یم زین دانش آموزان یریادگی
در تبیین نتایج به دست آمده از مقایسه بین الگوی کلر و شیوه 
مرسوم، پژوهش حاضر با نتایج مطالعات قبلی همچون کنعانی 

( و 2007(، مارگارت )2002)(، چانگ و لمن 1987(، کلر )1391)
( همسویی دارد. بررسی مطالعات قبلی 2004هنگ و همکاران )

( نشان داده است که کاربرد الگوی 2001همچون آستلینتر و لینتنر )
آموزشی کلر در مقایسه با گروه گواه، گروه کنترل دارای عملکرد 

تری هستند و گروه آموزشی کلر در مرحله پیگیری آموزشی پایین
ند این کیز یادگیری بهتری نسب به گروه کنترل داشتند، که بیان مین

از آنجاییکه شود. الگو در بلند مدت منجر به یادگیری بهتر می
، رفتاری، انگیزشی)یادگیری به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر 

فرایند یادگیری به منظور بیشینه کردن  در (شناختی و فراشناختی
بیشتر  در فرایند این پژوهش(. 12) گرددق میفرایند یادگیری اطال

 بهای انگیزشی مناسبه اعمال راهبردهای آموزشی و اجرای شیوه
دار پیشرفت که حاصل آن افزایش معنی پرداخته شد سدر کال

 تحصیلی دانش آموزان بوده است.
هایی بود که این پژوهش نیز مانند هر پژوهشی دارای محدودیت

بود که باعث شد تا چالش  19بیماری کوید   مهم ترین انها  شیوع

هایی در زمینه پژوهش بوجود آید از جمله این محدودیت ها میتوان 
ه ببه محدود شدن دسترسی اسان به نمونه های پژوهشی اشاره کرد 

الگوهای یاد شده در محققین عالقمند در این زمینه پیشنهاد می شود
متغیرهای دیگر تحصیلی  سایر دروس مورد آزمون قرار بگیرند و از

 و روانشناسی در ارتباط با مداخالت حاضر استفاده شود.
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