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مقدمه

لکی از ن رلیهای قدرتماد لا گیری ر روا شااسنی تربیینی ،ن رلنی شنااتیی اسن  .بنر طتنا الن
ن رلی ،لا گیری انسا از یرملادهای رونی تأثیر ویپذلر  .اصشل روا شااسی شااتیی بر الن وتانا
شکد گریییاند ری ایرا سگشنی اطالعات را رسب و پر ازب ویرااد و منها را بنیرنار ونیگیرنند.
ن رلی لا گیری شااتیی بر وشخصسازی ساتیارها ،یرملادها و بازنمالیهای شنااتیی تمررنز ار
ری موشزب و لا گیری را تسنهید ونیبخشناد ( .)Smit & Ragan, 2005ن رلنیپنر ازا شنااتیی
وعیقدند ری یرملادهای ذهای لا گیرندد ،عاود اصن ی ر تشضنیی لنا گیری هسنیاد .طرلقنیای رنی
لا گیرندد بی واسطی م  ،اطالعات را وشر پر ازب قرار ا د ،بی رار ویبر و ویتشاند اندلشنیهنا و
ساتیارهای ذهای رونی تنش را ت یینر هند .لکنی از اندلشنیهنای اصن ی ن رلنیشنااتیی ،ن رلنی
تترپر ازی لا پنر ازب اطالعنات اسن  .الن ن رلنی بنی وجنش سنی ننشه حای نی حسنی  ،یعنال لنا
رشتادودت و ب ادودت 8ر ن ا ،شااتیی انسا اشارد ار

(.)Biyabangard, 2011

از جم ی وتاحثی ری ر روا شااسی تربییی بر اسا

لدگاد تترپر ازی برای حمال

از یرملاد

پر ازب ا د ها ر حای ی یعال الجا گر لدد اس  ،ن رلی بارشااتیی اس  .ر واقع ،تالب اصن ی
طراحا موشزشی بالد طراحی ر ها بی طرلقی باشد ری بنا یرملاندهنای لنا گیری انسنا سنازگار
باشد .اسیفا د از ن رلی بارشااتیی ،نمشنیای از ال تالب ر طراحی موشزشی اس

).(Zare, 2014

وفهش ،بارشااتیی برای اولی بار ر سالهای  590ارالی گر لد و بنر الن ینرت اسنیشار اسن
ری رانال های ارتتاطی ظریی
ظریی

وحدو ی را برای ارسال اطالعات ارنند .الن ن رلنی ونیگشلند رنی

شااتیی انسا از وحدو ل

برتشر ار اس

و یر ر م واحد ،ویتشانند تعندا وحندو ی

از واحدهای اطالعاتی را پر ازب نمالد .اصطالح بارشااتیی ،بی ویزا باری ری ر هاگنا ،پنر ازب
اطالعات بر روی حای ی یعال لا رشتادودت وار ویملد ،تا بیشاند م اطالعات را بنرای جنای هنی
ر حای ی رازودت روزگذاری راند ،اشنارد ار  .الن تنالب ذهانی بنرای پنر ازب اطالعنات را
بارشااتیی ویناواد ) .(Kalyuga, 2012ن رلی بارشااتیی صرلحاً بی عاشا لن

ن رلنی از طراحنی

موشزشی بر پالی انش وا از وعماری شااتیی 9انسا تشسعی ا د شدد اس .
1. Sensory Memory
2. Short-Term Memory (STM) or Working Memory
)3. Long-Term Memory (LTM
)4. Cognitive Load Theory (CLT
5 Cognitive Architectures
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ر تعرلف ن رلی بارشااتیی ،از جم ی ولژگیهالی ری برای ال ن رلی برویشمارند ،عتنارتانند
از . :ن رلی بارشااتیی ،ل

ن رلی جاوع وحسشب ویشش  .ال ن رلنی ر ونشر تمناوی رسنانیهنا و

وحیشاهای موشزشی ،لا گیرندگا و تشسط تماوی ویخصصا موشزشی قابد راربر اس  . .ن رلنی
بارشااتیی بیانگر اصشل و راهتر های طراحی موشزشی اس  .ال ن رلنی ر ونشر طراحنی و نحنشد
ارالی وی  ،تصشلر لا گفیار موشزشی ،تشصییهالی را ارالی ونی هند .8 .ن رلنی بارشنااتیی از حمالن
پژوهشی برتشر ار اس  . .ن رلنی بارشنااتیی ،لنا گیری اثنربخش را وقصند تنش قنرار ونی هند
).(Kalyuga, 2012

ن رلی بارشااتیی شاود جاتیهالی از وعماری شااتیی انسا اس ری بی موشزب ،بی همراد نینال
موشزشی ری از وعماریشااتیی ناشی ویشش  ،وربشط هسیاد .تأرید و هدف نهالی الن ن رلنی ،الن
اس

ری بیشا از اننش ر زویانی شناات

انسنا  ،بنرای تهینی اصنشل طراحنی موشزشنی بهنرد بنر

(.)Sweller et al., 1998

ر ن رلی بارشااتیی ،ر ابیدا ،و ننشه بارشنااتیی وعرینی شند  .بارشنااتیی روننی رنی بنر
اسا

پیچیدگی ذهای وشا موشزشی ونشر لنا گیری وشنخص ونیشنش ) .(Kalyuga, 2012بنار

رونی ،بی عاشا اولی نشه بارشااتیی بی تعاود بی عااصر وحیشا اشارد ار  .بنی عانشا طنراح هنی
رایرلی بر بارشااتیی رونی نیس  .اگر بی عااصر ،سطی بااللی از راشپذلری وجش اشیی باشند،
ر م صشرت بارشااتیی رونی باال تشاهد بش  .اوا ،اگر راشپنذلری سنطی پنالیای اشنیی باشند،
بارشااتیی رونی رم تشاهد بش ) . .(Morrison et al., 2008بارشااتیی بیرونی  ،ری بر اسنا
شکد ارالی موشزب ،ویتشاند بی صشر گشناگش (موشزبهنای نششنیاری ،نمنالش عم نی و ینرد) و
انجا ،یعالی های وخی ف (حد وسألی ،وطالعی وثالهنای عم نی و

ینرد) باشند ).(Kalyuga, 2012

بارشااتیی بیرونی ،هاگا ،طراحی لا مرالش وشا موشزشی بی وجش ویملد .با راربر قیا طراحنی
موشزشی و عااصر طراحی پیا ،ویتشا بارشنااتیی بیروننی بنر لا گیرنندد را راینرل رنر  .بانابرال ،
بارشااتیی بیرونی بی نحشد ارالی موشزب وربشط ویشش .
رشلینن

( )Colik, 1986, cited in Hofstetter, 2001رلاینن رننی بننا اسننیفا د از

سادرسانیایها ،نست

بی زوانی ری از منها اسیفا د نمیشش  ،ویشسط زوا لا گیری بی وینزا زلنا ی

1. Intrinsic Cognitive Load
2. Extraneous Cognitive Load
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ر وشار ی تا  30رصد راهش ونیلابند و سنطی پیشنری
انحراف اسیاندار

تحصنی ی اننشمونشزا بنیش از لن

باالتر ایزالش ویلابد.

اسننیفا د از وجراهننای ارتتنناطی ویاننشه وانانند :وننی  ،گفیننار ،تصننشلر ،وشسننیقی ،حررنن
سادرسانیایها ،ستب جذابی

ر

بیشیر برناوی ها و ایزالش انگیزد ر لا گیرندگا شدد اس  .الن اونر

ر عی حال با انطتاق وا د موشزشی وشر ن نر بنا اننشاه هنشبهنای سادگاننی سنتب ونیشنش رنی
لا گیرننندگا وخی ننف بننر اسننا

تفنناوتهننای یننر ی تننش از موننشزب بیشننیر بهننرد بترننند

( .)Amirteimoury, 2011با وجش یشالدی ری ر بیرنارگیری سادرسنانیای ر مونشزب وجنش
ار  ،اوا ر صشرتی ری از اسا

طراحی موشزشنی وااسنتی برتنشر ار نتاشند ،مونشزب اثنربخش

نخشاهنند بننش  .ر واقننع ،موننشزب اثننربخش نینناز بننی طراحننی وااسننب ار  .اگننر وع مننا بخشاهانند
یرملادهای لا هی -لا گیری را اثربخش نمالاد ،بالند ارای تفکنر قینا طراحنی باشناد .بانابرال
(Dinarvand,

ویتشا طراحنی موشزشنی را وظیفنیای یانی بنرای حند وسنالد موشزشنی انسن
).2011

ر واقع ،با بیرارگیری الگشی وااسب طراحی موشزشی ویتشا یرملاند لنا هی -لنا گیری را
اثربخش نمش  .لکی از الگشهای طراحی موشزشنی ،الگنشی طراحنی موشزشنی ورلند اسن  .تأریند
اص ی ال الگش بر نحشد ارالی وحیشا بی شکد ارالی ثانشلی بنش د و بنرای وشضنشعات شنااتیی طراحنی
شدد اس  .باابرال بی ن ر ویرسد ری بیشا با طراحی وحیشای موشزشی با الگنشی ورلند و ر قالنب
سادرسننانیای بننی موشزشننی اثننربخش سن
لا گیرندگا

لاین و تننا حنند اوکننا از بننار اضننایی وار د بننی حای ننی

ر طی یرملاد لا هی -لا گیری اجیااب رر  .برای رسید بی هدف ونذرشر بالند بنا

اصشل الگشی طراحی موشزشی ورلد و همسای اصشل ن رلی بارشااتیی مشناا بنش  .سنرا رنی تعینی
لا واابع ذه  ،وسی ز ،تدول ل

ساز و رار ولژد برای سگشنگی پر ازب اطالعنات

واهی

ظریی

لننا وعمنناری شنناات انسننا اس ن  .بننر اسننا

وعمنناری بایننا ی شنناات انسننا  ،حای ننی یعننال بننا

وحدو ل های ظریی

و وصرف واابع شنااتیی وشاجنی اسن  .وطالعنات صنشرت گریینی ر ونشر

پدلدد بارشااتیی ر طی حد وسالد ،نشا

ا داند زوانی ری بارشااتیی بیش از ظریی

حای ی یعال

باشد ،لا گیری وشضشه وشر ن ر ششار تشاهد بش و ال اور وانع از اریساب طرحوارد و تش رنار
شد قاعددها تشاهد شد .بر ال اسا  ،بیا شدد اس ری ع ن

ینر ون ثر بنش

تعندا زلنا ی از

وشا موشزشی سایی ،بیتشجهی منها بنی وحندو ل هنای ن نا ،پنر ازب اطالعنات انسنا  ،بنی ولنژد
وحدو ل ظریین

پنر ازب حای نی یعنال ونیباشند .ن رلنی بارشنااتیی (Sweller et al., 1994,
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) ،Sweller et al., 1998, Sweller, 1988, 1989, 1993, 1994, 1999, 2003, 2004برتنی
اصشل شااتیی وهم و ورتتط با پر ازب اطالعات موشزشی و پیاوندهای م

ر طراحنی موشزشنی را

وشخص ساتیی اس .
پژوهشها نشا

ا داند ،ر صشرت تشجنی بنی اصنشل بارشنااتیی ر طراحنی و تشلیند وحینشای

موشزشی ،لا گیری اثربخشتر ویشش  .ال ن رلی بی وحدو ل های شااتیی انسا تشجی ویراد تنا
لا گیری را بی حدارثر ومک برساند .ن رلی بارشااتیی ،بینانگر م اسن
وی تشاند ر حای ی یعال ر ل

رنی وینزا اطالعناتی رنی

زونا ونشر ذتینرد و اسنیفا د قنرار بگینر  ،بندو م رنی ظریین

شااتیی ال حای ی را بیشیر از حد اش ال راد ،وقدار وحدو و وشخص شددای اس .
ن رلی بارشااتیی ،لکی از وهمترل ن رلیها ر طراحی موشزشی وحسشب ویشنش  .الن ن رلنی
راهتر هالی را برای طراحی وشا لا گیری ری ر قالب سادرسانیای و سالر قالنبهنا هسنیاد ،ارالنی
وننیرانند .هنندف ن رلننی بارشننااتیی ،پننیشبیاننی پیاونندهای لننا گیری بننا تشجننی بننی قاب ی ن هننا و
وحدو ل های ساتیارشااتیی انسا اس  .ال ن رلی ونیتشانند ر گسنیرد وسنیعی از وحنیطهنای
لا گیری بی رار گرییی شش  .بی ع
انجا ،پذلرییی اس

ال گسیر گی راربر ن رلی بارشااتیی ،پژوهشهای وسنیعی

ری ارتتاط ویا ساتیار شااتیی انسا  ،طراحی وشا موشزشی و لنا گیری وشینا

را بی نمالش ویگذارند ).(Kalyuga, 2012

وطالعات شااتیی نحشد عم کر و لا گیری انسا  ،تأثیر بالقشد وهمی بر اصشل طراحی موشزشنی
ار  .بی طشر ر ی ،طراحنی موشزشنی بالند رگینری شناگر ا بنا یعالین هنای لنا گیری یراتنر از
ظریی

وحدو حای ی یعال منهنا را بنی حنداقد رسناند و بنا سناتیارهای اننش وشجنش ر حای نی

ب ادودت یر وطابق

اشیی باشد .هاگاوی ری وشا موشزشی ارای بارشااتیی رونی باال ویباشند

(لعای ویزا تعاود بی عاصرها باالس ) ،بارشااتیی بیرونی ناشنی از طراحنی موشزشنی ،ونیتشانند
برای لا

گیری بسیار حیاتی باشد (.)Sweller et al., 1994, Chandler et al., 1996

وطالعات صشرت گرییی ر وشر ن رلی بارشااتیی و راربر های موشزشنی م نشنا

ا د اسن

ری طراحی وشا موشزشی بی گشنیای ری بارشااتیی بیرونی را راهش هد ،ویتشانند بنی طنشر قابند
والح یای ستب بهتش لا گیری گنر  .وجنش لن

بارشنااتیی بیروننی اضنایی ناشنی از طراحنی

ناوااسب وشا موشزشی ویتشاند برای لا گیری زلا بخش باشد.
از جم ی پژوهشهالی ری ر ال زویای انجا ،شدداند ،ر ا اوی بررسی ویششند.
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وطالعات تطتیقی الرری و سیمش (،)Larkin & Simon, 1987, cited in Kalyuga, 2012
ر وشر ارالی هالی ری ر قالنب ونی و تصنشلر صنشرت گرییاند ،بینانگر م بنش دانند رنی تصناولر
ویتشاناد ارالیهای موشزشی رارمودی باشاد ،نی بی ال ع
هسیاد ،ب کی بی ال ع

ری منها ر بر ارندد اطالعات بیشنیری

ری منها ال اطالعات را بی گشنیای ورتب ویرااد ری از لحنا شنااتیی،

اثربخشی بیشیری ارند.
وشسشی و همکارا ( ،)Mousavi et al., 1995ر ل
هادسی س

لاییاد ری ل

وجمشعی از تجربیهای وربشط بنی ع نم

تصشلر هادسی ری ر قالب لداری ارالنی ونیگر لند و بنا تشضنیحات

بیانی همراد بش  ،نست بی زوانی ری م اطالعات یقط ر قالب شایداری لنا لنداری ارالنی ونیشند،
لا گیری بهیری را ستب ویشد .منها همسای  ،از موشزبهای شنایداری /لنداری اسنیفا د رر نند
ری ر منها ،بی جای شکد های هادسی ،تشصیف نششنیاری تصناولر هادسنی ارالنی شندد بنش  .لن
وجمشعی از وطالعات ری تشسط والر و همکارا او بنی اجنرا رمودنند ،بنی اثنر تقسنیم تشجنی وربنشط
بش ند ( .)Mayer, 1997نییجیای ری از ال وطالعات بی س مودد ال بش رنی مونشزبهنالی رنی
شاود وی وجزا و شکدهای بدو تشضیحات هسیاد ،اثربخشی رمیری را نست

بی شکدهالی ارند

ری با اشی تشضیحات ،مشنکارا ونی و شنکد را بنی لکندلگر ونرتتط ونیسنازند (Mayer et al.,

) .1990, Mayer, 1989بی ال ترتیب ،ظریی وحدو حای ی یعال ،ومک اس بی واسطی اسنیفا د
بیش از ل

نشه وجرای حسی ،بی نحش و ثری گسیرب لابد .وشا موشزشی رنی اطالعنات را بنی هنر

و صشرت لداری و شایداری عرضی ویرااند ( بنرای وثنال ،لن
شایداری) ،نست

تصنشلر لنداری همنراد بنا ونی

بی وشا موشزشی ری هما اطالعنات را یقنط از طرلنا لن

وجنرای حسنی ارالنی

ویرااد ،ویتشاناد و ثرتر باشاد.
تیادال -یشر و همکنارا ( ،)Tindall-Ford et al., 1997نشنا
وقدواتی وهادسی برق ،ل
ویشد ،نست

ا نند رنی ر مونشزبهنای

قالب موشزشی ری بی صنشرت ونی شنایداری و تصنشلر لنداری ارالنی

بی موشزشی ری اطالعات را یقط بی شکد لداری ارالنی ونیرنر  ،ارجحین

اشن .

برای تح ید نیال وربشط بی بارشنااتیی ،از انندازدهنای بارشنااتیی ذهانی و تخمنی هنای اثربخشنی
موشزشی اسیفا د شد .وقیی موشزب های ارای وشا لا گیری ،با تعاوالت بی عاصری بناال و پنالی
با لکدلگر وقالسی شدند ،ر وشار موشزشی ارای تعاوالت باال ،تفاوتهای عم کنر ی زلنا ی بنی
نفع موشزبهای لداری /شایداری وشاهدد شد.
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وننالر و همکننارا ( ،)Mayer et al., 1999ر پژوهشننی بننا عاننشا «ایننزالش لننا گیری ر
سادرسانیای موشزشی بی وسی ی راهش بارشنااتیی» ،بنی الن نییجنی سن لاییاند رنی سادرسنانیای
طراحی شدد با تشجی بی اصشل سادرسانی ای ،نست
بیشیر ر انشموشزا ویشش  .ژانن

بی روب ارالی بی شیشد ورسنش ،وشجنب لنا گیری

و همکنارا ) (Zheng et al., 2009ر پژوهشنی بنا عانشا

«تأثیر سادرسانیای بر بارشااتیی» بی ال نییجی س

لاییاد ری بیرارگیری سادرسانیای ر موشزب

وشجننب رنناهش بارشننااتیی بیرونننی وننیشننش و ر نییجننی ،وشجننب لننا گیری بیشننیر لا گیرننندگا
ویگر .
رروی و همکنارا ( ،)Karami et al., 2006بنی بررسنی «تنأثیر سنات سادرسنانیای تشسنط
انشموشزا

ر ویزا لا گیری منها ر ر

لاییاد ری انشموشزانی ری ر

ع ش( ،پالی پاجم)» پر اتیاد .منها بی ال نییجنی سن

ع ش ،را با روب سنات سادرسنانیای ر رنال

مونشزب

ر

لدداند ،ر وقالسی با انشموشزانی ری با روب سایی موشزب لدداند ،لا گیری بهیر و عمیناتنری
اشییاند .و کیا و همکارا ( ،)Malekian et al., 2010تنأثیر سادرسنانیای موشزشنی ر رونا
اتیالل اوالی انشموشزا ولژد لا گیری شهر رروانشاد را بررسنی رر نند .لایینیهنا نشنا

ا رنی

اسیفا د از سادرسانیای موشزشی ر روا اتیالل اوالی انشموشزا ولژد و ثر اس .
نننشروزی و همکننارا ) ،(Norozi et al., 2011ر پژوهشننی بننا عاننشا «تننأثیر موننشزب
سادرسانیای بر ویزا لا گیری و لا اری ر

رلاضی انشموشزا پسر ر تنش وانندد» ،بنی الن

نییجی رسیدند ری بیرارگیری نر،ایزار سادرسانیای ر مونشزب وفناهیم رلاضنی ر اننشمونشزا
اوتسیی

و ثرتر از روب سایی ونیباشند .زارعنیزواررنی و همکنارا (Zarei Zavaraki et al.,

) ،2012ر پژوهشی با عاشا «تأثیر موشزب سادرسنانیای بنر وینزا لنا گیری و لنا اری رلاضنی
انشموشزا

تیر رنمتنشا ذهانی پالنی سهنار ،شنهر ارا » ،برتنری وینزا لنا گیری و لنا اری

انشموشزانی ری وطالب را از طرلا سادرسانیای موشزشی رلای

رر د بش ند ،نشا

ا ند.

ر پژوهشی ری تشسط وحتشبی و همکارا ) ،(Mahbubi et al., 2012با عاشا «تأثیر رعال
اصشل طراحی موشزشی بر بارشااتیی وشضشعات لا گیری ر وحنیطهنای لنا گیری سادرسنانیای»
انجا ،شدد اس  ،نیال نشا

ا ری رعالن

اصنشل سهنار دگاننی طراحنی موشزشنی و ونرل بنا ر

ورسیر برراهش بارشااتیی گرود مزوالش نست
بیرونی را راهش وی هد.

بی گرود گشاد تأثیر وعانی اری ار و بارشنااتیی
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وشسیروضانی و همکارا ( ،)Mosa Ramezani et al., 2013ر پژوهشی با عانشا «بررسنی
تأثیر رایرل بارشااتیی وار د بر حای ی بر ویزا لا گیری و لا اری سیشر زبا انگ یسنی» ،بنی الن
نیال

س

لاییاد ری راهش بارشااتیی بیرونی ،ودلرل

بارشااتیی رونی و راینرل هنمزونا هنر

و ستب ایزالش لا گیری انشموشزا ویشش  .همسانی  ،وندلرل

بارشنااتیی روننی و رناهش

بارشااتیی بیرونی بی طشر همزوا ستب ایزالش لا اری انشموشزا ویشش .
ر الن پنژوهش ،از انننشاه بارشنااتیی وطننرح شندد ،بارشننااتیی بیروننی ر موننشزب بنی شننیشد
سادرسانیای وشر بررسی قنرار ونیگینر  .بارشنااتیی بیروننی بیشنیر بنا یعالین

شنااتیی ناشنی از

سگشنگی سازوا هی و ارالی وشا موشزشی ورتتط ویباشند (Sweller et al., 1994, Chandler

) .et al., 1990ر واقع ،ال پژوهش ر پی بررسی بارشااتیی بیرونی الجا شدد ر سادرسنانیای
موشزشی ر وقالسی با روب سخارانی بنا تأریند و رعالن اصنشل الگنشی طراحنی موشزشنی ورلند
اس  .بی ال جه

ر الن پنژوهش ،ر

زلسن شااسنی انیخناب گر لند رنی الن ریناب ارای

عااصر وحیشالی بااللی اس و از م جالی رنی وحینشالی رنی ارای تعاوند عااصنری بنااللی باشند،
ارای بارشااتیی رونی باالس  ،بالد طراح سعی راد ری ر روب ارالی تا حد ومکن بارشنااتیی
بیرونی را راهش هد تا لا گیری وحیشا بنرای لا گیرنندد تسنهید گنر  .هنمسانی  ،بنی الن
الگشی طراحی موشزشی ورلد برای طراحی وحیشای ر

لیند

و نر،ایزار ال پژوهش انیخناب شند رنی

تأرید اص ی ال الگش بر روی نحشد ارالی اس و بارشااتیی بیرونی نیز بر نحشد ارالی بحث ونیراند،
باابرال  ،بیرارگیری الگشی طراحی موشزشی ورلد و ر

زلس شااسی ر الن پنژوهش واطقنی

بی ن ر ویرسد.
هی موشزشی بدو مگاهی از اصشل طراحی موشزشی اثربخش نخشاهد بنش  .از ونشار وهنم ر
طراحی موشزشی نیز مگاهی از ن رلی بارشااتیی ،انشاه و اصشل م اس  .هما طشر رنی ذرنر شند،
بارشااتیی بیرونی وربشط بی نحشد ارالی موشزب اس  .ر صشرتی ری طراحنا و وجرلنا موشزشنی
از اصشل وطرح شدد ن رلی بارشااتیی مگاهی نداشیی باشاد ،ومکن اسن رنی مونشزب ارالنی شندد
بارشااتیی زلا ی را بر لا گیرنندگا

ر هاگنا ،پنر ازب اطالعنات وار راند .ر نییجنی ،وطالنب

ششار گر و موشزب اثربخش نتاشد .اسیفا د از سادرسانیایهای موشزشنی ،لکنی از روبهنالی
اس

ری ر سالیا اتیر برای ارالی موشزب بی لا گیرندگا رواج لاییی اسن  .ر الن پنژوهش ،بنی

ال وشضشه پر اتیی ونی شنش رنی از بنی

و روب ارالنی مونشزب از طرلنا سادرسنانیای و روب
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سخارانی ردا ،ل

بارشااتیی بیرونی رمینری بنرای لا گیرنندگا

ر هاگنا ،پنر ازب اطالعنات

الجا ویراد .لذا ،هدف از ال پژوهش ،بررسی بارشااتیی بیرونی موشزب بی شنیشد سادرسنانیای
وتیای بر الگشی طراحی موشزشی ورلد بش  .ر واقع ،ال پژوهش ر پی پاسخگشلی بنی الن سن ال
اس

ری ملا بارشااتیی بیرونی ر روب موشزب بی شیشد سادرسانیای رمینر از مونشزب بنی شنیشد

سخارانی وتیای بر الگشی طراحی موشزشی ورلد ر ر

زلس شااسی اس ؟

روش

پژوهش حاضر ،از نشه پژوهشهای شتی مزوالشی ،با طرح پیشمزوش  -پسمزوش با گرود راینرل بنش .
جاوعی مواری پژوهش را ر یی انشموشزا پسر پیش انشگاهی رشیی ع نش ،تجربنی شنهر واللنر ر سنال
تحصی ی  858-5تشکید وی ا ند ری از طرلا روب نمشنیگینری ر سنیر  ،ر و رنال  9نفنرد
( ر وجمشه  80نفر) حضشر اشیاد .ابزار وشر اسیفا د ر ال پژوهش شاود سادرسانیای طراحنی شندد
از یصد رییارشااسی ریاب زلس شااسی پیش انشگاهی رشیی ع نش،تجربنی ،بنر اسنا الگنشی طراحنی
موشزشنی ورلند و پرسنشناونی سناجش بارشنااتیی بنرونک  ،پنال

و رینشتار & (Brünken, Plass

) Leutner, 2000بش  .ال پرسشناوی ارای  9س ال ر وقیا لیکرت و ارای  9رجنی (بسنیار مسنا
با ارزب عد ی  ،مسا

 ،نی مسا و نی ششار  ،8ششار و بسیار ششار  )9و بنی شنکد تنش تفسنیری

تشسط مزوش نیها بش  .برای الن پرسنشناونی پالنالی  0/38از طرلنا ملفنای ررونتناا را ذرنر رنر دانند
(.)Brünken et al., 2004
ابیدا ،و گرود انیخاب شدد ،بی طشر تصا یی ل

گرود بی عانشا گنرود راینرل و گنرود لگنر بنی

عاشا گرود مزوالش ر ن ر گرییی شد .سنسس ،بنی گنرود مزونالش سادرسنانیای طراحنی شندد از
وحیشای یصد رییارشااسی ریاب زلسن شااسنی پنیش انشنگاهی ر طنی سنی ج سنی لن

سناعیی

موشزب ا د شد .گرود رایرل هما وحیشا را ری با الگشی طراحنی موشزشنی ورلند طراحنی شندد
بش  ،ر طی سی ج سی ل

ساعیی بی روب سخارانی موشزب لدند .ر پالا هر ج سنی مونشزب بنی

مزوش نیها ،پرسشناوی ساجش بارشااتیی بیرونی ارالی ویشد .پس از گر موری ا دهنا بنیوسنی ی
پرسشناوی بارشااتیی بیرونی ،ا دهنا بنا اسنیفا د از ننر،اینزار  SPSSونشر تجزلنی و تح یند قنرار
گری  .همسای  ،قابد ذرر اس

ری صریاً بی جه

نشا از لکانشاتیی بنی مزونش نیهنای بنی

و

گرود از پیشمزوش و پسمزوش اسیفا د شدد اس  ،سرا رنی بحنث پنژوهش بنر روی نحنشد ارالنی
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وحیشا و اندازدگیری بارشااتیی اس و پیشری

تحصی ی ودن ر نیس  .باابرال  ،ر ال پنژوهش از

مزوش تیوسیقد اسیفا د شدد اس .
یافتهها

قتد از بررسی یرضیی تحقیا ابیدا ،همسانی گرودهای رایرل و مزوالش از طرلا پیشمزوش ونشر
بررسی قرار ویگیر .
جدول  .میانگین پیشآزمون و پسآزمون بارشناختی بیرونی در گروه كنترل و آزمایش

گروه

تعداد

میانگین پیشآزمون

میانگین پسآزمون

رایرل

9

5/90

3/ 0

مزوالش

9

5/00

/00

بننرای سنناجش ویننزا بارشننااتیی بیرونننی تحمینند شنندد ر هننر لن
سادرسانیای و موشزب بی شیشد سخارانی از روب وقیا

از روبهننای ارالننی بننی شننیشد

انندازدگینری بارشنااتیی بیروننی اسنیفا د

شد .هما گشنی ری ر جدول وشاهدد ویشش  ،وینانگی پنیشمزونش

و گنرود راینرل ( )5/90و

مزوالش ( )5/00تفاوت وعاا اری با لکدلگر ندارند .اوا ،ویانگی هر و گرود رایرل و مزونالش ر
پسمزوش ایزالش اشیی اس  .نیال بی س
گرود مزوالش با ویانگی /00

مودد بنرای گنرود راینرل بنا وینانگی  3/ 0و بنرای

اس  .ویانگی بارشااتیی بیرونی الجنا شندد بنرای گنرود راینرل

بیشیر از گرود مزوالش اس و از وقدار اولیی پنیشمزونش اینزالش قابند تنشجهی لایینی اسن  .الن
وط ب حاری از م اس

ری گرود رایرل بارشااتیی بیرونی بیشیری را ر طی موشزب ری بی شنیشد

سایی بش د اس  ،ویحمد شددانند .لنذا ،ونی تنشا گفن

رنی اسنیفا د از سادرسنانیای موشزشنی ر

راهش بارشااتیی بیرونی برای گرود مزوالش تأثیرگذار بش د اس .
ر ا اوی ،یرضیی تحقیا بی ال شرح بررسی ونیشنش  :بارشنااتیی بیروننی مونشزب بنا سادرسنانیای
طراحی شدد بر اسا

الگشی طراحی موشزشی ورلد ،رمیر از بارشااتیی بیرونی مونشزب بنی شنیشد

سخارانی وتیای بر الگشی طراحی موشزشی ورلد ر ر

 .ر ساجش بارشااتیی ،اتیالف بیشیر پسمزوش نست

زلس شااسی اس .

بی پیشمزوش  ،بی وعاای تحمید بارشااتیی بیشیر اس .
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و گننرود راینرل و مزوننالش را ر پرسنشناوننی

بنرای پاسنخگننشلی بنی الن یرضنیی ،بالنند وینانگی

بارشااتیی بیرونی با اسیفا د از مزوش تی وسیقد با هنم وقالسنی رنر  ،تنا وع نش ،گنر ملنا تفناوت
وشجش بی

و گرود ناشی از تطای نمشنیگیری اسن

لنا تفناوتی وعانی ار و واقعنی اسن  .جهن

اجرای تی وسیقد ابیدا ،بالد وطمئ شد ری وارلانس گرودها بنا هنم برابنر اسن  .مزونشنی رنی الن
وشر را بررسی ویراد ،مزوش لش اس  .نینال الن مزونش ( (P>0/0 8, F= /83نشنا

ا رنی

وارلانس و گرود با هم برابر اسن  .بانابرال  ،نینال مزونش تنی وسنیقد بنی صنشرت زلنر گنزارب
ویشش .
جدول  .5نتایج آزمون تی مستقل براي فرضیه پژوهش قبل از آموزش (پیشآزمون)

متغیر
بارشااتیی بیرونی

انحراف معیار درجه آزادي

گروه

تعداد

میانگین

رایرل

9

5/90

/

مزوالش

9

5/00

/98

3

t

P-value

0/ 0

0/33

هما گشنی ری از جدول  ،وشخص اس  ،تفاوتی بی ویانگی نمرات انشموشزا قتد از مونشزب
(پیشمزوش ) وجش نداشیی اس
گرود رایرل ،5/90
اس

بی طشری ری قابد وشاهدد اس  ،وینانگی و انحنرافوعینار بنرای

 /و برای گرود مزوالش ویانگی و انحرافوعیار  /98 ،5/00وحاسنتی شندد

( .)sig= 0/33
جدول  .1نتایج آزمون تی مستقل براي فرضیه پژوهش پس از آموزش (پسآزمون)

متغیر
بارشااتیی بیرونی

گروه

تعداد میانگین انحراف معیار درجه آزادي

رایرل

9

3/ 0

/9

مزوالش

9

/00

/

3

t

/ 8

وطابا جدول  ،8همانطشر ری قابد وشناهدد اسن  t ،ر سنطی اطمیانا / 8 ،%59
اس

P-value

0/00

وحاسنتی شندد

باابرال  ،از ن ر مواری بنی تفاضند وینانگی هنای گنرود راینرل و مزونالش ر پنسمزونش

تفاوت وعای اری وجش ار ( .(P>0/00 , t = / 8با تشجی بی ال رنی وینانگی گنرود مزونالش
رمیر از گرود رایرل اس  ،پس یرضیی تحقیا ری وطنرح ونیراند بارشنااتیی بیروننی مونشزب بنا
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الگنشی طراحنی موشزشنی ورلند ،رمینر از بارشنااتیی بیروننی

موشزب بی شیشد سخارانی وتیای بر الگشی طراحی موشزشنی ورلند ر ر

زلسن شااسنی اسن

پذلرییی ویشش و وشخص ویگر ری بارشااتیی بیرونی موشزب بنی شنیشد سادرسنانیای طراحنی
شدد بر اسا

الگشی طراحی موشزشی ورلد ،رمیر از بارشااتیی بیرونی موشزب بی شیشد سنخارانی

وتیای بر الگشی طراحی موشزشی ورلد اس  .بدل وعاا ری ر الن پنژوهش مزونش نیهنای گنرود
رایرل ری بی شیشد سخارانی موشزب لدد بش ند ،بارشااتیی بیشیری را نست

بی گرود مزوالش رنی

بی شیشد سادرسانیای موشزب لدد بش ند ،تجربی رر داند .با تشجی بی ویانگی بی س مودد پنس از
موشزب ،وشخص ویشش  ،بی ویانگی نمرات انشموشزا

ر و گرود مزوالش و رایرل تفناوت

وعاننا اری (  )sig= 0/00وجننش ار و ر واقننع ،اسننیفا د از نننر،ایننزار سانندرسننانیای بننر رنناهش
بارشااتیی بیرونی ر گرود مزوالش تأثیرگذار بش د اس  .هما گشنی ری ذرر شد ،الگنشی طراحنی
الگشی وااسب جه وشضنشعات شنااتیی اسن و از طرینی تأریند الن الگنش

موشزشی ورلد ل

بیشیر بر نحشد ارالی وحیشاس

باابرال  ،الگشی طراحی موشزشی ورلد ارای اصشل وتاالی نز لن

بی اصشل وتاالی ن رلی بارشااتیی اس  .از منجا ری ر طراحی سادرسنانیای موشزشنی بنرای گنرود
مزوالش نهال

تالب طراح بی رارگرییی شد تنا تمنا ،اصنشل بارشنااتیی ر م ونشر تشجنی قنرار

گیر موشزب بی روب سادرسانیای وشجب رناهش بارشنااتیی بیروننی ر مزونش نیهنای گنرود
مزوالش گر لد .از طریی ،با تشجی بی وشاهدات ع می پژوهشگرا ال پنژوهش ،بنی ن نر ونیرسند
ری بی بارشااتییبیرونی و ویزا لا گیری مزوش نیها ارتتاط وجش اشیی باشد زلرا ،ر زوانی ری
بارشااتیی بیرونی رمیری بر حای ی یعال لا گیرندگا وار شش  ،لا گیری برای منها تسهید ویلابد
و ر نییجی ،ویتشا گف ری منها ویتشاناد بی لا گیری اثربخش ری هدف واالی یرملاد لنا هی-
لا گیری اس  ،س لاباد.
بحث و نتیجهگیري

نییجی بررسی نشا
شدد بر اسا

ا ری ویزا بارشااتیی بیرونی ر گرود مزوالش رنی بنا سادرسنانیای طراحنی

الگشی طراحی موشزشی ورلد موشزب لدد بش ند ،رمیر از ویزا بارشااتیی بیروننی

الجا شدد برای گرود رایرل بش ری بی روب ورسش ،و بنر اسنا
موننشزب لنندد بش ننند (/ 8

الگنشی طراحنی موشزشنی ورلند

= .(P>0/00 , tالن لاییننی بننا نیننال پننژوهش وحتننشبی و همکننارا

مقایسه بارشناختی بیرونی طراحی آموزش با … 12/

( ،)Mahbubi et al., 2012ری بی ال نییجی س لاییاد ری رعال اصنشل سهنار دگاننی طراحنی
موشزشی و ورل با ر و رسیر بر راهش بارشنااتیی گنرود مزونالش نسنت بنی گنرود گنشاد تنأثیر
وعای اری ار و بارشااتیی بیرونی را راهش وی هد ،وطابقن

ار  .هنمسانی  ،بنا پنژوهشهنای

وشسشی و همکارا ) ،)Mousavi et al., 1995والر ( )Mayer, 1997و تیادال -یشر و همکارا
( ، )Tindall-Ford et al., 1997رنی بنی الن نییجنی سن لاییاند رنی همراهنی ونی و تصنشلر ر
صشرتی ری بی تشبی طراحی شدد باشد ،باعث لا گیری بهیر و راهش بارشااتیی ویشنش  ،هنمسنش
اس  .همسای  ،لاییی ال پژوهش با لایییهای ژان

و همکارا ( )Zheng et al., 2009ری بی الن

نییجی رسیدند ری بیرارگیری سادرسانیای ر موشزب وشجب راهش بارشااتیی بیرونی ویشنش و
همی طشر با پنژوهش وشسنیروضنانی و همکنارا ( ،)Mosa Ramezani et al., 2013رنی نینال
پژوهششا نشا
وطابق

ا ری وندلرل

بارشنااتیی وشجنب اینزالش لنا گیری و تسنهید م ونیشنش ،

ار .

لایییهای الن پنژوهش هنمسانی  ،بنا پنژوهشهنای ررونی و همکنارا (،)Karami et al., 2006
و کیا و همکنارا ( ،)Malekian et al., 2010ننشروزی و همکنارا ) (Norozi et al., 2011و
زارعیزوارری و همکارا ( )Zarei Zavaraki et al., 2012ری بنی الن نییجنی سن لاییاند رنی
موشزب سادرسانیای وشجب تسهید لا گیری ویشنش  ،وطابقن
وشخص سات

ار  .ر الن پنژوهش نینز نینال

ری لا گیری برای گرود مزوالش ری بی شیشد سادرسانیای موشزب لدند ،تسنهید

گر لدد و بارشااتیی بیرونی رمیری را بی حای ی منها وار ویساز .
تتیی ال لایییها با تشجی بی الگشی طراحی موشزشی ورلد و اصشل ن رلی بارشااتیی و بنیرنارگیری
منها ر طراحی سادرسانیای موشزشی اوکا پذلر اس  .زلرا ،اصشل ن رلی بارشااتیی و هنمسانی ،
الگشی طراحی موشزشی ورلد و بیرنارگیری م

ر سادرسنانیای وشجنب تسنهید لنا گیری بنرای

مزوش نیها و ر نییجی راهش بارشااتیی بیرونی ویشش .
با تشجی بی لایییهای پژوهش حاضر ،ر ال زویای پیشاها هالی بی ال شرح ارالی ویشش :
 برای راهش بارشااتیی بیرونی ،از الگشی طراحی موشزشی ورلد اسیفا د شش .
 بی وع ما تشصیی ویشش ری از سادرسانیای تنشب طراحنی شندد ،ر مونشزب و بنیتصنش
موشزب ر

زلس شااسی اسیفا د نمالاد.
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 بارشااتیی و انشاه م مشناا شنشند و اصنشل م را بنرای رناهش،ری وع ما با وفهش
.تش بیرار گیرند

 اس، الز

بارشااتیی بیرونی ر رال

 وع ما از شیشدهالی برای ارالی موشزب اسیفا د رااند رنی بارشنااتیی بیروننی رمینری را بنرای
.لا گیرندگا الجا راد
 وع ما برای موشزب وحیشاهالی ری عااصر منها تعاود زلا ی بنا هنم ارنند بالند از روب ارالنی
. اسیفا د نمالاد،وااستی ری بارشااتیی رمیری الجا ویراد
لگر نیز وشر پژوهش قنرار

 ر رو، بارشااتیی بیرونی با اسیفا د از شیشد ارالی سادرسانیای
. گیر

 انشاه لگر بارشااتیی شاود رونی و وط شب ر سادرسانیای موشزشی ونشر پنژوهش قنرار
. گیر
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