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 چکیدٌ

بزرعای تایریز الگاَی طزاحای آهَسؽای اًگیشؽای کلاز باز یااددیزی، یاادداری ٍ اًگیاشػ پیؾازف              باا ّاد     پضٍّؼ حامز

رٍػ پااضٍّؼ، ؽاابِ . اًیااام دزفاا   داًؾااگاُ علااَم پشؽااکی ؽااْز بْبْاااى داًؾااکدُ پیزاپشؽااکی داًؾاایَیاى تحقاایلی 

داًؾااگاُ علااَم  داًؾااکدُ پیزاپشؽااکی داًؾاایَیاىتواااهی  را جاهعااِ آهاااری پااضٍّؼ  اس ًااَک کاااربزدی بااَد. آسهابؾاای ٍ 

ًفااز اس  30دادًااد ٍ ًوًَااِ آهاااری پااضٍّؼ ؽاااه     هاای تؾااکی  1391-92 در عااات تحقاایلی  بْبْاااىؽااْز پشؽااکی 

بَدًااد کااِ ٍاحااد آًاااتَهی عااز ٍ داازدى را بزداؽااتِ ٍ بااا   ؽٌاعاای رؽااتِ رادیَلااَصی ایااي داًؾااکدُ کار 3داًؾاایَیاى تاازم 

. بااِ ؼ ٍ کٌتاازت قاازار دزفٌتاادداازٍُ آسهااایٍ بااِ فااَرت تقااادفی در دٍ  دیاازی در دعااتزط اًتشااا  ؽاادًد رٍػ ًوًَااِ

ا، آسهااَى یاااددیزی، یااادداری ٍ پزعؾااٌاهِ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی هااَرد اعااتفادُ قاازار   ّااهٌظااَر عااٌیؼ آسهااَدًی

. در ایااي پااضٍّؼ، دازٍُ آسهااایؼ بااِ رٍػ هادت طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای   تیییااد ؽاد  ّاااکااِ رٍایاای ٍ پایاایی آى  دزفا  

ّاای آهاار تَفایفی     ـّاا باا اعاتفادُ اس ؽاا     ٍ دزٍُ کٌتازت باِ ؽایَُ هزعاَم آهاَسػ دیدًاد. تیشیاِ ٍ تحلیا  دادُ        کلز 

ٍ  ٌااداًیااام دزفتهیاااًگیي، اًحاازا  اعااتاًداردا ٍ آهااار اعااتٌباطی تحلی  کٍَاریاااًظ ٍ تحلیاا  ٍاریاااًظ  ٌااد هت یاازُا     

ِ   spssتَعط ًزم افاشار   ِ     . ًتاای  ؽادًد  هحاعاب کاِ باا اعاتفادُ اس الگاَی     یَیاًی داًؾا هیااى   پاضٍّؼ حااکی اس آى باَد کا

کاِ باِ ؽایَُ هزعاَم هاَرد آهاَسػ قازار دزفتٌاد، تفااٍت هعٌااداری ٍجاَد             ؾایَیاًی اًاد ٍ داً اًگیشؽی کلز آهَسػ دیادُ 

ًی کااِ بااا اعااتفادُ اس الگااَی   داًؾاایَیابااِ عبااارتی، هیااشاى یاااددیزی، یااادداری ٍ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی      دارد. 

 اًد بیؾتز اع . اًگیشؽی کلز آهَسػ دیدُ

 

 ، یادداری، اًگیشػ پیؾزف  تحقیلیکلز، یاددیزی یطزاحی آهَسؽی، الگَی اًگیشؽياشگان کلیدی: 
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 مقدمٍ  . 1

          تااَاى بااِ جاازتت بااِ تعلااین ٍ تزبیاا  ًغااب  داد. اهاازٍسُ فزایٌااد       ا یااز ٍ پیؾاازف  جْاااى اهاازٍس را هاای    تحااَ ت 

بیتاای را بااِ  ااَد زبیاا  اعاا  کااِ تَجااِ هتشققاااى علااَم تزاس اعاعاای تاازیي هَمااَعات تعلااین ٍ ت یاااددیزی –یاااددّی 

ِ ،  1جذ  کازدُ اعا . تکٌَلاَصی آهَسؽای     اػ تعویا،، تغاْی  ٍ تغازی     ًْاایی ای اس علاَم تزبیتای اعا  کاِ ّاد       ؽاا 

هٌاد اس  اباشار اعا . آى درٍاقا  رٍؽای ًظاام      هعتقاد اعا  کاِ تکٌَلاَصی آهَسؽای فزاتاز اس کااربزد        3اع . بازاٍى  2یاددیزی

طزاحاای، اجاازا ٍ ارسؽاایابی کاا  فزایٌااد تاادریظ ٍ یاااددیزی بااز اعاااط اّاادا  هعاایي، هبتٌاای بااز تحقیقااات در سهیٌااِ      

دیاازی تلفیقاای اس هٌاااب  اًغاااًی ٍ ییزاًغاااًی بااِ هٌظااَر اییاااد یاااددیزی    اطااات بااا بْاازُ یاااددیزی اًغاااًی ٍ علااَم ارتب 

  ا.  1987، 4  داًیِباؽدهیارزبشؼ 

تاَاًین تعلاین ٍ تزبیا  را ارازبشؼ تاز ٍ      تکٌَلَصیغ  آهَسؽی بِ دًبات پاعشگَیی بِ ایاي عاَات اعا  کاِ هاا  گًَاِ های       

اعاا .  6یکاای اس ارکاااى افاالی تکٌَلااَصی آهَسؽاای، طزاحاای آهَسؽاای    ا.  2009، 5ایشهیزلاای ٍ کااَرت    پزبااارتز کٌااین  

درٍاق  ارتباط تکٌَلَصی آهَسؽای ٍ طزاحای آهَسؽای یات ارتبااط کا  ٍ جاشط اعا . طزاحای در ل ا  باِ هعٌاای ا تازاک              

کزدى، اًدیؾیدى یا تٌظاین یات ًظزیاِ یٌّای، تزعاین، عاا تي ٍ آهاادُ کازدى پایؼ ًاَیظ یات ًقؾاِ، ا تقااؿ دادى              

دیزی هٌااب  بازای دعاتیابی باِ یات ّاد  ٍ عازاًیام تْیاِ یات ًقؾاِ کااری بازای حقاَت آً اِ کاِ اس پایؼ                 کاار یا بِ

 ،تعییي ؽدُ، آهادُ اعا . طزاحای ؽااه  بزرعای عَاها  بغایاری اعا  کاِ هوکاي اعا  در اجازای یات طاز  آهَسؽای               

   ا.   2005، 7تیریزدذار باؽٌد  اعوی  ٍ راداى

ّااای علواای هْاان، در فٌاااٍری آهَسؽاای هطااز  اعاا . باازای طزاحاای  س رؽااتِاهاازٍسُ طزاحاای آهَسؽاای بااِ عٌااَاى یکاای ا 

آهَسؽاای تعاااریی بغاایاری آهاادُ اعاا  کااِ ّوااِ آًْااا را در  ْااار فعالیاا  اعاعاای هیتااَاى  الفااِ کاازد: تعیاایي ّااد ،   

 تحلی  آهَسؽی، دشیٌؼ هحتاَا، رعااًِ ٍ تعیایي ًظاام ارسؽایابی کاِ توااهی ایاي ابعااد بازای اییااد یات ًظاام تزبیتای باا               

ا. طزاحاای آهَسؽاای، 2004، تزجوااِ رحیواای دٍعاا ، 8، اعااتیَى، هَریغااَىّااای هطلااَ ، بغاایار  سم اعاا   کواا باااسدُ

ا. هٌظااَر 1386ؽااَد هااَاد آهَسؽاای، هااکرزتز ٍ کارآهاادتز باؽااٌد  رمااَی،  ابااشار تاادریظ ٍ آهااَسػ اعاا  کااِ باعاا  هاای 

را های تاَاى  ٌایي     بْتاز اعا . هعازٍ  تازیي تعزیای بازای یااددیزی        9ًْایی اس آهاَسػ ٍ تادریظ، رعایدى باِ یااددیزی     

                    دف : یاددیزی بِ فزایٌد اییاد ت ییزات ًغابتا پایادار در رفتاار یاا تاَاى رفتااری کاِ حافا  تیزباِ اعا  دفتاِ های ؽاَد             

ًیاش اس دیگاز اّادا      10ریتٌْاا باِ یااددیزی هعطاَ  ًوای ؽاَد بلکاِ یااددا         ّد  ّز آهاَسػ ٍ تدریغای   .ا1383  عیی، 

اعاا  کااِ اطالعاااتی کااِ ٍارد حافظااِ  فعااات    ا. هٌظااَر اس یااادداری ایااي  1385هاای باؽااد  ؽااعباًی،  ٍ تاادریظ  آهااَسػ

باِ فاَرت    قبلای، باِ حافظاِ دراسهادت اًتقاات یابٌاد. ایاي اطالعاات         ؽادُ باا اطالعاات یااد دزفتاِ     اًد، بعاد اس ارتبااط   ؽدُ

اطالعااات در فااَرت لااشٍم، بااِ هاًٌااد. ایااي ّااای طااَ ًی در آًیااا باااقی هاایای هاادتآیٌااد ٍ باازهااَاد عاااسهاى یافتااِ درهاای

 ٍ یاادداری  یااددیزی ا.  1383  عایی،  دّاد ٍ ؽاشـ باز اعااط آًْاا پاعا  های       ًوایٌاد حافظِ کَتااُ هادت باسدؾا  های    

 یاددیزًاادداىسهاااًی تحقا،  َاّااد یافاا  کاِ فزایٌاادی افاَلی ٍ اعاعاای، در اًتشااا  ٍ ارائاِ هحتااَای درعای باازای      هاکرز  

                                                           
1

  . Instructional technology 
2

  . Learning 
3

  . Brown 
4

  . Gagne 
5

  . Kurt   & Izmirli 
6

 .  Instructional design 
7

  . Smith & Ragan 
8
.Kemp& Steven& Morrison  

9
  . Learning 

10
 .Retention 
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در ّااز آهَسؽاای باازای رعاایدى بٌااابزایي ا. 1382تزجوااِ هحودرمااا بْزًگاای، ، 1کااالَْى، ّاااپکیٌش  جااَیظ، داؽااتِ باؽااین

عاادم افاا  یاااددیزی،  .ا 1383  فااابزیاى ٍ عااالوی،  زداسینقباا  اس آهااَسػ، بااِ طزاحاای ب اابااِ ًتااای  هااَرد ًظزهاااى، بایااد 

ّاای  ًزعایدى باِ عزفاِ تَلیاد علان، ّواِ اس هؾاکالت جااًبی ًباَد طاز           ّای تحقیلی، تکازار پایاِ،   اًتشا  درع  رؽتِ

 ا.  1386هٌاعب در آهَسػ اع   فزداًؼ، 

یاااددیزی ّغااتٌد.  -اس هباحاا  بغاایار هْاان در فزایٌااد یاااددّی  3ّاااٍ اًگیااشُ 2ّااای آهَسؽاای، عالیاا،در راعااتای فعالیاا 

رواز  َاّاد باَد.    عایدى باِ یااددیزی، بغایار بای     بادٍى اییااد اًگیاشُ بازای ر     یاددیزًادداى ّاای هعلوااى ٍ    زاکِ کَؽؼ

ا. باِ  1387اًگیشػ پیؾازف  عباارت اعا  اس: هیا  یاا عالقاِ باِ هَفقیا  کلای یاا هَفقیا  در یات سهیٌاِ  اؿ عایی،               

طَر کلی حتی ادز طزحی هٌاعاب ٍ افاَلی داؽاتِ باؽاین ٍ باِ بْتازیي ؽاک  آى را اجازا کٌاین، بادٍى تَجاِ باِ هغاائ               

سؽی، هغالوا باا ؽکغا  هَاجاِ  اَاّین ؽاد. بایاد باِ ایاي هطلاب تَجاِ داؽا  کاِ در طزاحای               اًگیشؽی در طزاحی آهَ

بزای یااددیزی، اًگیاشُ را باِ عٌاَاى علا  ٍ دلیا  رفتاار بزداشیٌین ٍ آى را باِ عٌاَاى ّاد  پضٍّؾای ٍ ًاَعی پایؼ ًیااس                

 ا. 1383ّای تزبیتی بداًین  عیی، بزای فعالی 

ِ دیزًاادداى یادهتیعاافاًِ بغاایار دیاادُ ؽاادُ اعاا  کااِ            ًَااادَى اس ٍرٍد بااِ کااالط درط طفاازُ  ّااای دسیااادی بااِ بْاًاا

عا زی کٌٌاد. ایاي رفتارّاا هعواَ  ًؾااى        یّاایی ییاز اس کاالط درعا    رًٍد. آًاى دٍع  دارًاد ٍقا   اَد را در هحایط    هی

-دعاا         ایااي در حااالی اعاا  کااِ اک ااز      دارد.  یاددیزًاادداىط در ٍاس فقااداى اًگیااشػ  سم باازای یاااددیزی در  

کاراى آهااَسػ ایعاااى دارًااد کااِ هیاااى پیؾاازف  تحقاایلی ٍ اًگیااشػ، رابطااِ هغااتقیوی ٍجااَد دارد. بغاایار هؾاااّدُ  اًاادر

اتفااا   یاددیزًاادداىهااکرز ٍ پایاادار در ؽااَد کااِ بااا ٍجااَد فاازاّن بااَدى توااام ؽاازایط آهَسؽاای، یاااددیزی ٍ یااادداری  هاای

ؽااَد کااِ هعوااَ  در هزبااَط هاای یاددیزًاادداىیااشػ یاااددیزی افتااد. ایااي هؾااک  احتوااا  بیؾااتز بااِ هَمااَک اًگ  ًواای

 اَرد. مازٍری اعا  کاِ بازای تادریظ درٍط هشتلای، طزحای را تْیاِ کٌاین           ّای آهَسؽی، کوتز باِ  ؾان های   یطزاح

ٍ اییااد عالقاِ ٍ اًگیاشُ در آًااى      یاددیزًادداى رز هاک ّاای اعاعای اس جولاِ یااددیزی ٍ یاادداری      کِ در آى تَجِ باِ هاال   

 4یکاای اس الگَّااای بغاایار هااکرز ٍ هؾااَْر در ایااي سهیٌااِ، الگااَی طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای کلااز .  کاازدُ باؽااد را لحااا 

اعاا  کااِ ّااد  اس اجاازای آى اییاااد اًگیااشػ در یاددیزًاادداى باازای یاااددیزی بیؾااتز اعاا  کااِ ّاان در تْیااِ ٍ تَلیااد    

  دیزد.ّای درعی ٍ ّن در اجزای آى باید هَرد تَجِ قزار بزًاهِ

ّاای هحیطای ٍ هاَاد یااددیزی قازار دارد. کلاز در       ّاای فازدی، ٍیضدای   اًگیاشػ، تحا  تایریز ٍیضدای     ِقد اعا  کا  کلز هعت

کٌااد ٍ رٍیکاازدی ّااا ٍ راّبزدّااای اًگیشؽاای را بااا طزاحاای آهَسؽاای تلفیاا، هاایطزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای  ااَد، ًظزیااِ

ِ    کاااربزدی را ؽااک  هاای                 ؽااَداّاادا  آهَسؽاای هاای  دّااد کااِ هَجااب تااالػ بیؾااتز یاددیزًاادداى باازای رعاایدى باا

ِ    . ا2000  کلااز،                 را هطااز   8ٍ رمااای  7، اعتواااد6، ارتباااط5ٍی باازای اییاااد اًگیااشػ در یاااددیزی،  ْااار عاهاا  عالقاا

  کٌد.  هی

یاددیزًاادُ بااز ؽااَد تاازیي هغااائ  در یاااددیزی، تَجااِ ٍ عالقااِ بااِ آهااَسػ اعاا . عالقااِ باعاا  هاای  عالقااِ: اس ابتاادایی. 1

در اییااد عالقاِ،   . آهَسػ توزکش داؽتِ باؽد. بٌابزایي، اییااد ٍ حفاع عالقاِ ٍ تَجاِ باِ هَماَک درعای بغایار هْان اعا           

ؽاَد کاِ  گًَاِ در یاددیزًادداى عالقاِ اییااد کاٌن ٍ اس آى هْوتاز، عالقاِ اییااد           طزا  آهَسػ باا ایاي عاکات هَاجاِ های     

   ؽدُ را تداٍم بشؾن

                                                           
1
 . Joyce& Calhoun& Hopkins 

2
  . Interests 

3
  . Motivation 

4
  . Keller 

5
  . attention 

6
  . relevance 

7
  . confidence 

8
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ِ      ارتباط: ّزقادر . 2 ّاای یاددیزًادُ ارتبااط بیؾاتزی داؽاتِ باؽاد، اًگیاشػ یاددیزًادُ         هحتاَای آهاَسػ باا ًیاسّاا ٍ تیزبا

ؽاَد. در جزیااى آهاَسػ بایاد عاعی ؽاَد کاِ ارتبااط هٌطقای ٍ هٌاعابی بایي ایاي دٍ بزقازار              ّن بزای یاددیزی بیؾتز هی

ِ    یاد هَماَک درعای را باا داًاؼ ٍ      ؽاَد کاِ  گًَاِ با   طزا  درط در اییاد ارتباط باا ایاي عاکات رٍبازٍ های      .ؽَد -تیزبا

  ّای دذؽتِ ٍ فعلی یاددیزًدُ هزتبط عاسد   

اعتواد: ّزقدر فزد بز اعااط عاابقِ ٍ تیزباِ قبلای  اَد بازای کغاب هَفقیا  بیؾاتز اطویٌااى داؽاتِ باؽاد، در عوا               . 3

ّاای  قبلای یاا تلقایي   ّاای تحقایلی   ًیش بِ هَفقی  بیؾاتزی دعا   َّاد یافا  ٍ بازعکظ، اداز فازد باِ دًباات ؽکغا           

 ااَد ٍ دیگاازاى، اس  ااَد عاالب اطویٌاااى کٌااد ٍ  ااَد را فاقااد تَاًااایی  سم باازای کغااب هَفقیاا  تقااَر کٌااد، هیااشاى      

 ات هَاجااِ ر طزاحاای راّباازد اطویٌاااى بااا ایااي عااک ا. طاازا  آهَسؽاای د1382 ،ؽااعاری ًااضادیابد ؽکغااتؼ، افااشایؼ هاای

داًٌااد  تااا  ااِ حاادی یاددیزًاادداى اًتظااار ّااای درط را هاایسهٌاادیؽااَد کااِ آیااا یاددیزًاادداى، اًتظااارات هعلاان ٍ ًیاهاای

 هَفقی  دارًد   

رمای : ّزقادر یاددیزًادداى اس ًتاای  اًیاام کااری یاا تکلیفای بیؾاتز رماای  داؽاتِ باؽاٌد، اًگیاشػ آًااى ّان بازای                . 4

دیزًادُ اس  اَدػ   ؽاَد. هوکاي اعا  ایاي رماای  باِ فاَرت درًٍای باؽاد ٍ یاد         یاددیزی ٍ اًیاام آى تکلیای بیؾاتز های    

                داازدد ؾااٌَد ؽااَد یااا ایٌکااِ بیزًٍاای باؽااد ٍ یاددیزًاادُ تقااَیتی دریافاا  کٌااد ٍ باعاا  رمااایتوٌدی ٍی     

ِ      . در طزاحی راّبزد رماای ،  ا1387عیی،  ًتییاِ   ؽاَد کاِ آیاا یاددیزًادداى اس    رٍ های طازا  آهَسؽای باا ایاي عاکٍات رٍبا

 کار  َد رامی ّغتٌد  

-باؽاد. در هزحلاِ اٍت، اًگیاشػ یاددیزًادداى تحلیا  های      آهَسؽای اًگیشؽای کلاز، دارای  ْاار هزحلاِ های      الگَی طزاحی 

داازدد. عاا ظ در هااَرد طزاحاای راّبزدّااای آهَسؽاای، بااارػ ه ااشی فااَرت ؽااَد ٍ هؾااک  اًگیشؽاای آًاااى ؽٌاعااایی هاای

ؽاًَد.  ای هٌاعاب اًتشاا  های   ؽاًَد. اس هیااى راّبزدّاای ربا  ؽادُ، راّبزدّا      های  دیزد ٍ راّبزدّای اًگیشؽای ربا    هی

، هزاحا   1دیازد. ؽاک    ؽاًَد. عا ظ اس آًْاا ارسؽایابی فاَرت های      ّبزدّا در عوا  باِ کاار دزفتاِ های     ادر هزحلِ عَم، ر

 دّد.  اجزای ایي الگَ را ًؾاى هی

 

 هؾک  اًگیشؽی را تیشیِ ٍ تحلی  کٌید.

 آیا هؾک  هزبَط بِ آهَسػ ٍ یا اًگیشػ اع .

 طزاحی کٌید. راّبزدّای اًگیشؽی را

بارػ ه شی ٍ ًَؽتي اّدا  اًگیشؽی ٍ اًتشا  راّبزدّای 

 هٌاعب

 راّبزدّای اًگیشؽی را بِ کار دیزید.

 ًتای  را ارسیابی کٌید.

 (1998، 1. مراحل اجرای الگً) اقتباض از شل وات1شکل

 

ا در پضٍّؾای باا   1390کٌعااًی   ّاایی فاَرت دزفتاِ اعا .     در رابطِ باا الگاَی طزاحای آهَسؽای اًگیشؽای کلاز، پاضٍّؼ       

ای آهَسؽای کلاز باز یااددیزی ٍ یاادداری درط سبااى اًگلیغای، باِ ایاي ًتییاِ           عٌَاى بزرعی تایریز الگاَی طزاحای اًگیاشُ    

دعاا  یافاا  کااِ اعااتفادُ اس الگااَی طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای کلااز، عاابب یااادداری بااا تز در هْااارت  َاًاادى، ًَؽااتي، 

ا در پضٍّؾاای بااا عٌااَاى تاایریز  1391ؽااَد. ّو ٌاایي علاای پااَر   اى اًگلیغاای هاایقَاعااد دعااتَری ٍ ٍاصداااى درط سباا 

 ِ ای هبتٌای باز الگاَی کلاز باز هیاشاى یاااددیزی ٍ یاادداری درط علاَم اٍت راٌّواایی باِ ایاي ًتییاِ رعاید کااِ               ٌدرعااً

 2ی هٌطقااِ آهااَساى راٌّوااایای هبتٌاای بااز الگااَی طزاحاای آهَسؽاای کلزبااز هیااشاى یاااددیزی ٍ یااادداری داًااؼ  ٌدرعاااًِ
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  ِ ا، الگااَی طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای  2008 1تْاازاى در درط علااَم تیزباای، تیریزدااذار اعاا . در تحقیقاای تَعااط کَکاا

کٌٌاادداى در یکاای اس درٍط آهااار در  کلااز در کالعااْای عااٌتی ٍ یاااددیزی اس طزیاا، ٍباااله، بکااار دزفتااِ ؽااد. ؽاازک     

ٍباااله را باازای پاازٍصُ پایاااى تاازم بکااار دزفتٌااد. دٍ  ّااای عااٌتی ارتباااط ٍ تکٌَلااَصی رٍاًؾٌاعاای تحقاایالت عااالی، رٍػ

کٌٌاادداى بکااار دزفتااِ ؽااد ٍ عاا ظ  ّااا بااِ ٍعاایلِ ًیواای اس ؽاازک  داازٍُ هغااتق  تؾااکی  ؽااد ٍ ّزیاات اس تکٌَلااَصی 

باازعکظ ؽااد. بطااَری کااِ ّااز دٍ داازٍُ تااا پایاااى هطالعااِ، ّااز دٍ تکٌَلااَصی را بکااار دزفتٌااد. دٍ ًظزعااٌیی بااز اعاااط    

ِ   الگَی طزاحی اًگیشؽای ک  هٌادی باِ رؽاتِ ٍ ًظزعاٌیی اًگیشؽای هاَاد یااددیزی بکاار دزفتاِ ؽاد           لاز، ًظزعاٌیی عالقا

تا عطح اًگیاشػ داًؾایَیاى را اًاداسُ بگیازد ٍ هقایغاِ کٌاد. ًتییاِ باِ دعا  آهادُ ًؾااى داد کاِ کااربزد طاز  کلاز در                

حقیقاای دیگااز تَعااط  ّااای کالعاای ٍ یاااددیزی اس طزیاا، ٍباااله هااکرز اعاا . ت  اًگیااشُ دادى باازای یاااددیزی در هحاایط 

آهااَساى اًیااام بااا هَمااَک تاایریز بکاااردیزی راّبزدّااای اطویٌاااى الگااَی کلااز بااز افااشایؼ هیااشاى یاااددیزی داًااؼ 2ّیَئاا 

-دزف . ّد  ایي تحقی، عباارت باَد اس ایٌکاِ آیاا راّبزدّاای افاشایؼ اطویٌااى الگاَی کلاز، باز هیاشاى یااددیزی  داًاؼ             

تحقیا، ًؾاااى داد کاِ  بکاااردیزی راّبزدّاای اطویٌاااى الگاَی کلااز باز افااشایؼ      آهاَساى تایریز دارد  ًتااای  حافا  اس ایااي    

 آهَساى هکرز اع . هیشاى یاددیزی داًؼ

با تَجِ بِ اّوی  طزاحای آهَسؽای در رعایدى باِ ًتاای  هطلاَ  یااددیزی ٍ باا ًظاز باِ ایٌکاِ دٍام یااددیزی ، یاادداری              

ِ ّاای بغایار هْان    ٍ اییاد اًگیشػ پیؾزف  تحقیلی اس ّد  باؽاد ٍ دعاتیابی باِ ایاي ّاد  ًیاش       ّاای آهَسؽای های   بزًاها

پااذیز ًیغاا ، در ایااي پااضٍّؼ تاایریز اعااتفادُ اس الگااَی  ّااا باادٍى طزاحاای دقیاا، آهَسؽاای اهکاااى ّو ااَى عااایز  ّااد 

آهااَساى هااَرد بزرعاای قاازار طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای کلااز بااز یاااددیزی، یااادداری ٍ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی داًااؼ 

 ّای پضٍّؼ عبارتٌد اس:ایي راعتا، فزمیِدر دزفتِ اع . 

            دیزی بیٌٌااد ٍ هیااشاى یاااد ی کااِ بااا طزاحاای آهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای  اًؾاایَیاًفزماایِ اٍت: باایي هیااشاى یاااددیزی د 

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد. کِ با ؽیَُ هزعَم آهَسػ هی جَیاًیداًؼ

ٍ هیااشاى یااادداری   بیٌٌاادطزاحاای آهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای  ًی کااِ بااا  دٍم: باایي هیااشاى یااادداری داًؾاایَیا  فزماایِ 

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد.کِ با ؽیَُ هزعَم آهَسػ هی داًؾیَیاًی

بیٌٌااد ٍ کااِ بااا طزاحاای آهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای  داًؾاایَیاًیفزماایِ عااَم: باایي هیااشاى اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی  

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد.آهَسػ هی ًی کِ با ؽیَُ هزعَمهیشاى اًگیشػ پیؾزف  تحقیلی داًؾیَیا

 

 تحقیق   ريش. 2

ّااای آى ٍ بااِ دلیاا  اعااتفادُ اس ًتااای  آى در ایااي پااضٍّؼ اس لحااا  ّااد  بااا تَجااِ بااِ هاّیاا  هَمااَک، اّاادا  ٍ فزماایِ

جاهعااِ ّااا ؽاابِ آسهایؾاای ٍ اس ًظااز رٍػ، کواای اعاا . یاااددیزی، اس ًااَک کاااربزدی، اس ًظااز داازدآٍری دادُ-سهیٌاِ یاااددّی 

-92در عااات تحقاایلی  بْبْاااىؽااْز  داًؾااگاُ علااَم پشؽااکیداًؾااکدُ پیزاپشؽااکی ًؾاایَیاى پااضٍّؼ را تواااهی دا آهاااری

ؽٌاعای رؽاتِ رادیَلاَصی ایاي     کار 3ًفاز اس داًؾایَیاى تازم     30دادًاد ٍ ًوًَاِ آهااری پاضٍّؼ ؽااه       تؾکی  های  1391

ِ   داًؾااکدُ دیاازی در دعااتزط اًتشااا  ؽاادًد ٍ بااِ  بَدًااد کااِ ٍاحااد آًاااتَهی عااز ٍ داازدى را بزداؽااتِ ٍ بااا رٍػ ًوًَاا

جااایگشیي ؽاادًد. باازای آهااَسػ، کتااا  آًاااتَهی عااز ٍ ًفاازا  15ًفاازا ٍ کٌتاازت  15فااَرت تقااادفی در دٍ داازٍُ آسهااایؼ 

الگااَی ایااي کتااا  هطاااب، بااا  داازٍُ آسهااایؼسادُ ٍ ّوکاااراى اًتشااا  دزدیااد. باازای داازدى تزجوااِ دکتااز یالهزمااا حغااي

باازای ّااز دٍ داازٍُ،  .آهااَسػ دیدًاادؽاایَُ هزعااَم بااا ایااي کتااا  را داازٍُ کٌتاازت ٍ  تاادریظ ؽااد کلاازطزاحاای آهَسؽاای 

عااِ ّفتااِ بعااد اس آهااَسػا اجاازا  آسهااَى یاااددیزی ٍ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی ٍ آسهااَى یااادداری آسهااَى ٍ پااظپاایؼ

ط، جلغاِ آهاَسػ ٍ در یالاب عاکا ت فاحیح ٍ یلا       8ای بازای  ًوازُ  20آسهاَى   8باِ فاَرت    آسهاَى یااددیزی  پایؼ  ؽد.
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آسهاَى یااددیزی باَد ٍ    ر عاکا ت پایؼ  تکازا  آسهاَى یااددیزی  ای ٍ کَتِ پاع  تْیاِ ؽادُ باَد. پاظ     ْاردشیٌِ پز کزدًی، 

رٍایای فاَری ٍ هحتاَایی آسهاَى یااددیزی باِ ٍعایلِ دٍ ًفاز اس         باا عاکا ت آسهاَى یااددیزی هاَاسی باَد.        آسهَى یادداری

هاَرد تیییاد قازار     در رؽاتِ رادیَلاَصی   دکتازی باا عاابقِ ٍ دارای هادر      اعاتاداى اعتاداى طزاحای آهَسؽای ٍ عاِ ًفاز اس     

% باِ دعا  آهاد. باا تَجاِ باِ ایاي        83دزف . در پضٍّؼ حاماز، مازیب پایاایی آسهاَى یااددیزی باا رٍػ دًٍیواِ کازدى         

ُ اس تاَاى ًتییاِ دزفا  کاِ آسهاَى هاَرد اعاتفاد       کِ هیشاى مزیب پایایی آسهاَى یااددیزی در حاد قابا  قباَلی اعا ، های       

 پایایی پضٍّؾی  سم بز َردار اع . 

 

 (  achievement motivationپرظشىامٍ اوگیسش پیشرفت تحصیلی)  

عاهاا   8دّااد کااِ عاهاا  را هااَرد عااٌیؼ قاازار هاای  12ا ، ISMایااي پزعؾااٌاهِ بااا ًااام پزعؾااٌاهِ اًگیااشػ تحقاایلی  

ایااي پزعؾااٌاهِ ا اعاا . self-conceptعاهاا  هزبااَط بااِ هفْااَم  ااَد     4هزبااَط بااِ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی ٍ   

 ِ ؽااَدکِ اس آى باازای بزرعاای  .کاااهال هشااالفن ا هاای 5.کاااهال هااَافقن ٍ 1ای لیکزتاای   ؽاااه  ؽاااه  هقیاااط پااٌ  درجاا

          اازدُ ّااا ٍ کؾااَرّای هشتلاای اعااتفاُ ؽاادُ اعاا . ّااای هفْااَم  ااَد در فزٌّاا اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی ٍ ٍیضداای

تَاًٌااد هکواا  یااا هتٌاااقل یکاادیگز باؽااٌد کااِ ؽاااه  هت یزّااای اًگیااشػ پیؾاازف   هاای  ISMّااای پزعؾااٌاهِ هقیاااط

الایا داازایؼ باِ کااار ٍ تکلیای،  ا داازایؼ باِ پیؾاازف ، یا رقابا  جااَیی، تا قادرت اجتواااعی،  ا        ؽاااه : تحقایلی  

 ّاااط هفْااَم اازدُ هقیااط ٍابغاتگی اجتواااعی،  ا ًااَک دٍعاتی، تا ؽااْزت طلباای ٍ با اعتوااد بااِ ًفااظ ه با  اعاا .     

 ًفظ هٌفی، دا اعتواد بِ ًفظ ه ب . َد ًیش عبارتٌد اس: الیا ّد  هداری،  ا اتکاط بِ ًفظ، تا اعتواد بِ 

ّو ٌاایي هتشققاااى ٍ  راٌّواااا، آسهااَى هااذکَر در ا تیااار اعااتاد ISMبااِ هٌظااَر آسهااَى اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی  

تاَاى اًتظاار   ی آى، ه با  باَد. بادیي تزتیاب های     کارؽٌاعاى در ایي سهیٌِ قزار دزف  ٍ ًظاز فااحب ًظازاى پیزاهاَى رٍایا     

داؽ  کاِ پزعؾاٌاهِ هاَرد اعاتفادُ در تحقیا،، دارای رٍایای هحتاَایی ٍ فاَری کاافی اعا . در پاضٍّؼ حاماز، جْا               

% باِ دعا  آهاد. باا تَجاِ      81ًباا  اعاتفادُ ؽاد ٍ مازیب پایاایی ایاي پزعؾاٌاهِ        عبِ پایایی پزعؾاٌاهِ اس آلفاای کزٍ  هحا

تاَاى ًتییاِ دزفا  کاِ پزعؾاٌاهِ هاَرد اعاتفادُ اس پایاایی         مزیب پایایی در حاد قابا  قباَلی اعا ، های     بِ ایي کِ هیشاى 

ـ تیشیااِ ٍ تحلیاا  دادُتحقیقاای  سم بز ااَردار اعاا .   ّااای آهااار تَفاایفی  هیاااًگیي، اًحاازا   ّااا بااا اعااتفادُ اس ؽااا 

ُا اًیااام دزفتٌااد ٍ تَعااط ًاازم افااشار   اعااتاًداردا ٍ آهااار اعااتٌباطی تحلی  کٍَاریاااًظ ٍ تحلیاا  ٍاریاااًظ  ٌااد هت یااز   

spss  .هحاعبِ ؽدًد 

 

 َایافتٍ. 3

ّااای آهاااری، هاًٌااد هیاااًگیي ٍ اًحاازا  هعیااار باازای هت یزّااای هااَرد  ّااای تَفاایفی ایااي پااضٍّؼ ؽاااه  ؽااا ـیافتااِ

 ؽَد.  بیاى هی 1هطالعِ اع . ایي ًتای  در جدٍت ؽوارُ 

 

 آزمًن یادگیری ي آزمًن یادداریآزمًن، پطآمار تًصیفی مربًط بٍ ومرات پیش -1جديل 

 اًحزا  هعیار هیاًگیي تعداد  دزٍُ آسهَى 

 68/1 25/4 15 دزٍُ آسهایؼ آسهَى یاددیزیپیؼ

 26/2 68/5 15 دزٍُ کٌتزت 

 50/1 50/17 15 دزٍُ آسهایؼ آسهَى یاددیزیپظ

 85/3 84/9 15 دزٍُ کٌتزت

 54/2 97/15 15 دزٍُ آسهایؼ آسهَى یادداری

 95/2 33/8 15 دزٍُ کٌتزت
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اًاد  آسهاَى افازادی کاِ باا الگاَی کلاز آهاَسػ دیادُ        آهادُ اعا ، هیااًگیي ًوازُ پایؼ      1ّواًگًَاِ کاِ در جادٍت ؽاوارُ     

اعاا .  26/2بااا اًحاازا  هعیااار   68/5اًااد کااِ بااا ؽاایَُ هزعااَم آهااَسػ دیاادُ  ٍ دزٍّاای  68/1بااا اًحاازا  هعیااار   25/4

باا اًحازا     50/17آسهاًَی کاِ باِ هٌظاَر عاٌیؼ هیاشاى یااددیزی دٍ دازٍُ باِ عوا  آهاد، هیااًگیي             ّو ٌیي ًتای  پظ

باا اًحازا  هعیاار     84/9را بزای دزٍّی کِ اس آهاَسػ هبتٌای باز الگاَی کلاز اعاتفادُ کازدُ بَدًاد ٍ هیااًگیي           50/1هعیار 

آسهاًَی کاِ باِ هٌظاَر      ٌایي ًتاای  پاظ   ّورا بزای دزٍّای کاِ اس ؽایَُ هزعاَم اعاتفادُ کازدُ بَدًاد، ًؾااى داد.          85/3

را بازای دزٍّای کاِ اس آهاَسػ      54/2باا اًحازا  هعیاار     97/15عٌیؼ هیاشاى یاادداری دٍ دازٍُ باِ عوا  آهاد، هیااًگیي        

را بازای دزٍّای کاِ اس ؽایَُ هزعاَم       95/2باا اًحازا  هعیاار     33/8هبتٌی بز الگَی کلاز اعاتفادُ کازدُ بَدًاد ٍ هیااًگیي      

 ، ًؾاى داد.  اعتفادُ کزدُ بَدًد

آسهَى ًؾاى دادُ در دٍ هزحلِ پیؼ ٍ پظ ،ًوزات ابعاد اًگیشػ بِ تفکیت دزٍُ ؽزک  کٌٌدُ در آسهَى ،2در جدٍت ؽوارُ 

  ؽدُ اع . 

 

 ( بٍ تفکیک گريٌ شرکت کىىدISMٌآزمًن اوگیسش پیشرفت تحصیلی) آزمًن ي پط. ومرات پیش2جديل

 تعداد اًحزا  هعیار هیاًگیي دزٍُ ابعاد اًگیشػ پیؾزف 

آسهَى دزایؼ بِ پیؼ

 کار

 25 23/0 27/1 هزعَم

 15 41/0 38/1 کلز

آسهَى دزایؼ بِ پظ

 کار

 15 52/0 58/1 هزعَم

 15 51/0 44/1 کلز

آسهَى دزایؼ بِ پیؼ

 پیؾزف 

 15 55/0 82/1 هزعَم

 15 41/0 78/1 کلز

آسهَى دزایؼ بِ پظ

 پیؾزف 

 15 48/0 82/1 هزعَم

 15 40/0 65/1 کلز

آسهَى رقاب  پیؼ

 جَیی

 15 62/0 75/1 هزعَم

 15 68/0 03/2 کلز

آسهَى رقاب  پظ

 جَیی

 15 67/0 07/2 هزعَم

 15 53/0 87/1 کلز

آسهَى قدرت پیؼ

 اجتواعی

 15 65/0 29/2 هزعَم

 15 65/0 22/2 کلز

قدرت آسهَى پظ

 اجتواعی

 15 84/0 81/2 هزعَم

 15 46/0 03/2 کلز

آسهَى ٍابغتگی پیؼ

 اجتواعی

 15 62/0 99/1 هزعَم

 15 65/0 11/2 کلز



 رٍاًؾٌاعی ٍ علَم تزبیتیهطالعات 

 140 -129، ففحات 1395 تابغتاى ،2 ؽوارُ ،2 دٍرُ

931 
 

آسهَى ٍابغتگی پظ

 اجتواعی

 15 70/0 09/2 هزعَم

 15 45/0 71/1 کلز

آسهَى ًَک پیؼ

 دٍعتی

 15 64/0 76/1 هزعَم

 15 61/0 70/1 کلز

 15 79/0 10/2 هزعَم آسهَى ًَک دٍعتیپظ

 15 42/0 60/1 کلز

آسهَى ؽْزت پیؼ

 طلبی

 15 58/0 86/1 هزعَم

 15 71/0 07/2 کلز

آسهَى ؽْزت پظ

 طلبی

 15 61/0 21/2 هزعَم

 15 66/0 05/2 کلز

ّای آسهَى پاداػپیؼ

 هادی

 15 84/0 70/2 هزعَم

 15 83/0 59/2 کلز

ّای آسهَى پاداػپظ

 هادی

 15 84/0 89/2 هزعَم

 15 62/0 26/2 کلز

آسهَى ّد  پیؼ

 هداری

 15 39/0 43/1 هزعَم

 15 40/0 33/1 کلز

آسهَى ّد  پظ

 هداری

 15 40/0 46/1 هزعَم

 15 53/0 51/1 کلز

آسهَى اتکاط بِ پیؼ

 ًفظ

 15 46/0 07/2 هزعَم

 15 45/0 31/2 کلز

آسهَى اتکاط بِ پظ

 ًفظ

 15 39/0 17/2 هزعَم

 15 44/0 88/1 کلز

آسهَى اعتواد بِ پیؼ

 ًفظ هٌفی

 15 62/0 45/3 هزعَم

 15 73/0 22/3 کلز

آسهَى اعتواد بِ پظ

 ًفظ هٌفی

 15 75/0 33/3 هزعَم

 15 45/0 48/2 کلز

آسهَى اعتواد بِ پیؼ

 ًفظ ه ب 

 15 56/0 96/1 هزعَم

 15 63/0 42/2 کلز

آسهَى اعتواد بِ پظ

 ًفظ ه ب 

 15 41/0 01/2 هزعَم

 15 57/0 04/2 کلز
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 ؽَد. ّای پضٍّؼ پزدا تِ هیبزرعی فزمیِدر اداهِ، بِ 

   ِ ِ   پاظ اس بزرعای تحلیلاای یافتا ّااای هت یاز ٍابغااتِ در   ّاای پااضٍّؼ اس بزابازی ٍاریااًظ   ّاای پااضٍّؼ در رابطاِ بااا فزمای

دیازی اس آسهاَى تحلیا  کٍَاریااًظ اطویٌااى حافا  ؽاد.        فازك  سم بازای بْازُ   ّای هاَرد بزرعای باِ عٌاَاى پایؼ     دزٍُ

ِ       اًظ باِ عوا  آهاد. ًتاای  آسهاَى ّوگٌای ٍاریااًظ       ع ظ آسهَى کٍَاری ّاای  ّاا ٍ آسهاَى کٍَاریااًظ باا تَجاِ باِ فزمای

 ؽَد.   تحقی، بِ تفکیت در سیز بیاى هی

ٍ هیااشاى یاااددیزی  بیٌٌااداًی کااِ بااا طزاحاای آهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای  باایي هیااشاى یاااددیزی داًؾاایَیا فزماایِ اٍت: 

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد. ًی کِ با ؽیَُ هزعَم آهَسػ هیداًؾیَیا

    ّااا تیییااداعاا ، هفزٍمااِ ّوگٌاای ٍاریاااًظ  05/0ا بیؾااتز اس 24/0بااا تَجااِ بااِ ایٌکااِ عااطح هعٌاااداری بدعاا  آهاادُ   

ّاا ٍجاَد   آسهاَى، اراز هعٌااداری در آهاَسػ باا اعاتفادُ اس رٍػ کلاز، هیااى آسهاَدًی         ؽَد. پظ اس تعادی  ًوازات پایؼ   هی

کااِ بااا طزاحاای  داًؾاایَیاًیفزماایِ هحقاا، هبٌاای بااز ایٌکااِ باایي هیااشاى یاااددیزی تااَاى دفاا  کااِ . بٌااابزایي هاایداؽاا 

بیٌٌااد، تفاااٍت ٍجااَد اًی کااِ بااا ؽاایَُ هزعااَم آهااَسػ هااییَیبیٌٌااد ٍ هیااشاى یاااددیزی داًؾااآهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای

 دیزد.  دارد، هَرد تییید قزار هی

ٍ هیااشاى یااادداری   بیٌٌاادکلااز آهااَسػ هاای ی کااِ بااا طزاحاای آهَسؽاای   داًؾاایَیاًفزماایِ دٍم: باایي هیااشاى یااادداری   

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد.اًی کِ با ؽیَُ هزعَم آهَسػ هییَیداًؾ

          ّااا تیییااد اعاا ، هفزٍمااِ ّوگٌاای ٍاریاااًظ  05/0ا بیؾااتز اس 80/0بااا تَجااِ بااِ ایٌکااِ عااطح هعٌاااداری بدعاا  آهاادُ   

ّاا ٍجاَد   َسػ باا اعاتفادُ اس رٍػ کلاز، هیااى آسهاَدًی     آسهاَى، اراز هعٌااداری در آها    ؽَد. پظ اس تعادی  ًوازات پایؼ   هی

ی کااِ بااا طزاحاای باایي هیااشاى یااادداری داًؾاایَیاًتااَاى دفاا  کااِ فزماایِ هحقاا، هبٌاای بااز ایٌکااِ داؽاا . بٌااابزایي هاای

بیٌٌاد، تفااٍت ٍجاَد    آهاَساًی کاِ باا ؽایَُ هزعاَم آهاَسػ های       بیٌٌاد ٍ هیاشاى یاادداری داًاؼ    آهَسؽی کلز آهاَسػ های  

 دیزد.یید قزار هیدارد، هَرد تی

 بیٌٌااد ٍکااِ بااا طزاحاای آهَسؽاای کلااز آهااَسػ هاای  پیؾاازف  تحقاایلی داًؾاایَیاًیفزماایِ عااَم: باایي هیااشاى اًگیااشػ 

 بیٌٌد، تفاٍت ٍجَد دارد.کِ با ؽیَُ هزعَم آهَسػ هی هیشاى اًگیشػ پیؾزف  تحقیلی داًؾیَیاًی

تفادُ ؽاد. دلیا  اعاتفادُ اس ایاي آسهاَى ًاؽای اس ایاي        بزای اربات ایي فزمیِ اس آسهاَى تحلیا  ٍاریااًظ  ٌاد هت یازی اعا      

اهاز اعا  کاِ اًگیاشػ پیؾازف  تحقاایلی ؽااه  دٍ بعاد اعاعای اعا  ٍ ّاز بعااد ًیاش باِ ًَبا   اَد اس  ٌادیي هت یااز                

ّااای  ٌااد آٍردُ ؽاادُ اعاا . تواااهی آسهااَى 7ّااای  ٌااد هت یاازی در جاادٍت ؽااوارُ تؾااکی  ؽاادُ اعاا . ًتییااِ آسهااَى

 پیؾزف  تحقیلی، هعٌادار بَدُ اع  ّا در اًگیشػتفاٍت بیي دزٍُ هت یزی بزای ًؾاى دادى

 

 َا برای آزمًن یادگیری. آزمًن َمگىی ياریاوط3جديل 
F  عطح هعٌاداری 2درجِ آسادی  1درجِ آسادی 

74/7 2 70 24/0 

 

 . وتایج تحلیل کًياریاوط برای آزمًن یادگیری4جديل

هٌاب  ت ییز         

 آسهَىپیؼ

 عطح هعٌاداری F هیاًگیي هیذٍرات درجِ آسادی هیذٍراتهیوَک 

76/95 1 76/95 03/19 00/0 

 84/79 72/401 2 44/803 بیي دزٍّی

 

00./ 

 03/5 69 15/347 درٍى دزٍّی
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  72 51/1153 ک  افال  ؽدُ

 

 َا برای آزمًن یادداری. آزمًن َمگىی ياریاوط5جديل 
F  هعٌاداری عطح 2درجِ آسادی  1درجِ آسادی 

22/0 2 70 80/0 

 

 . وتایج تحلیل کًياریاوط برای آزمًن یادگیری6جديل

هٌاب  ت ییز         

 آسهَىپیؼ

 عطح هعٌاداری F هیاًگیي هیذٍرات درجِ آسادی هیوَک هیذٍرات

17/128 1 17/128 24/22 00/0 

 40/68 19/394 2 38/788 بیي دزٍّی

 

00./ 

 76/5 69 62/397 درٍى دزٍّی

  72 99/1196 ک  افال  ؽدُ

 

 َای چىد متغیری برای وشان دادن تفايت بیه گريَی در ابعاد اوگیسش. آزمًن7جديل 

درجِ آسادی  F ارز

 فزمیِ

 هیذٍر اتا  عطح هعٌاداری درجِ آسادی  طا

عزك 

 اس هبدت

ارز 

 پیالیی

09/325 00/12 00/61 00/0 98/0 

 98/0 00/0 00/61 00/12 09/325  هبدت

 98/0 00/0 00/61 00/12 09/325 ارز

ارز  دزٍُ

 پیالیی

74/1 00/24 00/124 08/0 25/0 

 26/0 07/0 00/122 00/24 79/1  هبدت

 27/0 07/0 00/120 00/24 85/1 ارز

 

 گیری بحث ي وتیجٍ. 4

یاادداری ٍ اًگیاشػ پیؾازف     ّد  اس پضٍّؼ حاماز، بزرعای تایریز الگاَی طزاحای آهَسؽای اًگیشؽای کلاز باز یااددیزی،           

تحقاایلی داًؾاایَیاى داًؾااگاُ علااَم پشؽااکی بْبْاااى بااَد. ًتااای  ایااي پااضٍّؼ ًؾاااى دادًااد، داًؾاایَیاًی کااِ بااِ رٍػ   

الگااَی طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای کلااز آهَسؽاای دیدًااد، اس یاااددیزی، یااادداری ٍ اًگیااشػ پیؾاازف  تحقاایلی بیؾااتزی   

ِ  بز َردار هی ای ا باا عٌاَاى بزرعای تایریز الگاَی طزاحای اًگیاشُ       1390پاضٍّؼ کٌعااًی    ّاای ایاي پاضٍّؼ،    باؽاٌد. یافتا

آهَسؽاای کلااز بااز یاااددیزی ٍ یااادداری درط سباااى اًگلیغاای را کااِ بااِ ایااي ًتییااِ دعاا  یافاا  کااِ اعااتفادُ اس الگااَی    

یز ا عٌاَاى تایر  1391ؽاَد ٍ پاضٍّؼ علای پاَر      آهاَساى های  طزاحی آهَسؽای اًگیشؽای کلاز، عابب یاادداری باا تز داًاؼ       

 ِ ای هبتٌای باز الگاَی کلاز باز هیاشاى یاااددیزی ٍ یاادداری درط علاَم اٍت راٌّواایی کاِ باِ ایاي ًتییاِ رعااید               ٌدرعااً

کٌاد.  ای هبتٌی باز الگاَی طزاحای آهَسؽای کلزباز هیاشاى یااددیزی ٍ یاادداری تیریزداذار اعا  را تیییاد های            کِ  ٌدرعاًِ

کاِ الگاَی طزاحای آهَسؽای اًگیشؽای کلاز را در کالعاْای         ا،2008ّاای ایاي پاضٍّؼ باا پاضٍّؼ کَکاِ        ّو ٌیي یافتِ

عٌتی ٍ یاددیزی اس طزی، ٍباله، بکاار دزفا  ٍ باِ ایاي ًتییاِ دعا  یافا  کاِ کااربزد طاز  کلاز در اًگیاشُ دادى بازای              
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ّااای کالعاای ٍ یاااددیزی اس طزیاا، ٍباااله هااکرز اعاا  ٍ تحقیاا، ّیَئاا  بااا هَمااَک تاایریز بکاااردیزی یاااددیزی در هحاایط

آهاَساى، کاِ ًتاای  حافا  اس ایاي تحقیا، ًؾااى دادًاد         ی اطویٌاى الگَی کلز باز افاشایؼ هیاشاى یااددیزی داًاؼ     راّبزدّا

 آهَساى هکرز اع ، ّوغَیی دارد. کِ  بکاردیزی راّبزدّای اطویٌاى الگَی کلز بز افشایؼ هیشاى یاددیزی داًؼ

ی بغایار هْان    یلی در یاددیزًادداى اس ّاد  ّاا   با تَجاِ باِ ایاي کاِ یااددیزی، یاادداری ٍ اییااد اًگیاشػ پیؾازف  تحقا          

های باؽاد ٍ دعاتیابی باِ ایاي ّاد  ّاا، بادٍى یات الگاَی طزاحای آهَسؽای هٌاعاب اهکااى پاذیز                بزًاهِ ّاای آهَسؽای   

تاازیي الگااَی طزاحاای آهَسؽاای را رٍ بایااد الگَّااای طزاحاای آهَسؽاای هشتلاای را بزرعاای کاازدُ ٍ هٌاعااب  اس ایااي، ًیغاا 

آهااَساى ٍ اییااد اًگیااشُ در آًااى اًتشااا  ًواایین. بااا تَجاِ بااِ ًتاای  پااضٍّؼ      تااز داًاؼ ویا، جْا  یااددیزی ٍ یااادداری ع  

بٌااابز یافتااِ ّااای باؽااد. حامااز، الگااَی طزاحاای آهَسؽاای اًگیشؽاای کلااز، الگااَی هٌاعاابی جْاا  باازآٍردى ایااي هْاان هاای 

            ٍردى اّاادا  پااضٍّؼ ، پیؾااٌْادات کاااربزدی ٍ پضٍّؾاای سیااز  ارائااِ هاای ؽااًَد تااا بااا کواات آًْااا، هَجبااات باازآ          

 ّای آهَسؽی، هیغز دزدد.بزًاهِ

 

 .پیشىُادات5

 پیشىُادات کاربردی. 5-1

           ؽااَد بااا الگااَی طزاحاای اًگیشؽاای کلااز آؽااٌا ؽاادُ ٍ آى را در اهااز آهااَسػ باازای      هحتاازم پیؾااٌْاد هاای  اعاااتیدبااِ 

 بکار دیزًد.   داًؾیَیاى

 ّایی جْ  آؽٌایی با الگَّای اًگیشؽی هاًٌد الگَی کلز بزدشار ؽَد. هحتزم، کارداُ اعاتید بزای

 . دزددآهَساى اعتفادُ در طزاحی درٍط هشتلی، اس الگَی کلز جْ  اًگیشػ بیؾتز داًؼ

 

 پیشىُادات پصيَشی. 5-2

 ؽَد کِ در سهیٌِ هَمَعاتی سیز، تحقیقاتی را اًیام دٌّد:بِ هحققیي پیؾٌْاد هی

بکااار دیزًااد تااا ارزبشؾاای آى ّااای داًؾااگاّی ٍ ّو ٌاایي در هقاااط  تحقاایلی هشتلاای  دیگااز رؽااتِطااز  کلااز را باازای 

 . دزددبیؾتز هؾشـ 

 ای ّا هَرد تحقی، قزار دٌّد.طز  کلز را بزای طزاحی در آهَسػ اس طزی،  ٌدرعاًِ

 آهَساى، تیشیِ ٍ تحلی  کٌٌد.هحتَاّای آهَسؽی کؾَر را اس ًظز اییاد اًگیشػ در داًؼ

ّااای یاااددیزی الکتزًٍیکاای ٍ بااز ط بکااار  ّااای هبتٌاای بااز آهااَسػ اس راُ دٍر، بااَیضُ در هحاایط کلااز را در آهااَسػ طااز 

 دیزًد.

 

  مىابع
( .ه،گسیوونی.،وون  .بی.هه)هییوون، .هووبهی.رووهی،  .ربج وور.گی هی وون.ه ب گوو ( ....1881جووس، ب.، ب.لوون، س.ب.ه ب.یوون د. )ب.  . . -1

.ر به.:.ل نل.ربه.ت 

.(. .گبنحث. س،ن. ی.ف نویی.آگسزض  .هیسهز:. ه طگنه.ض .ه.چ به. .1886ی سیب.س.ه.عبنس . . -1

.( .یوه ط نس . بویض  .ر به.:.آ نه .1888س.فب.عل .هلبب . . -8

.( .یوه ط نس . بویض . س،ن .یوه ط نس .،ن  .بی.و.آگسزش( .ر به.:. ویه. 1887س.فب.عل .هلبب . . -4

.( .یوه ط نس .ربه.ت  .ر به.:.هگ.بلب.ب 1881ضعنیی. ژه ب.عل .هلبب . . -5

.ین.و.یهیبب ینی.رفدب( .ر به.:.س ت ینی.رهی، . .طبفتر .آگسزش.گ نیت( .یوش1885ضعبن  ب.حسن .  -6



 رٍاًؾٌاعی ٍ علَم تزبیتیهطالعات 

 140 -129، ففحات 1395 تابغتاى ،2 ؽوارُ ،2 دٍرُ

911 
 

.(. .چگس ر.طبح. یس.ه س،س.م. .ر به..:. ویه. .1888صنهب،ن..ب.گعصسگر.ب.و.سن،  .ب.صه،قر. . . -7

گبت وو .هووب.ه،گووسی.للووب.هووب.گ.وو)ه..،وون  .بی.و.،وون  هیی. یس.علووس .هول....هی.( .روویر.ب.چ هیسوون ر1891علوو . ووسیب.حسوو.ن  .. -8
. . ن،ن.. نگر.لنیض نس .هیضه . ه طگنه.عالگر.طبنطبن،  ..1891-91یهی  ن، . ی.سنل.ریص.ل .

.( .گبن  . ظبی.رد س،سژی.آگسزض  .ر به.:.س ت1886فب ه صب.ینضم . . -9

 .ربج وور.مالگیسوو.ن.یح. وو ..( .طبهحوو .آگسزضوو .هرووبه ص.1887آی . .ل وو ب.جبه،ووه .هی ب.هسووت.س.ب.ه  ب.گسی،سووس.ب. ووبی .. -11
. وست( .هیسهز:. ه طگنه.هیسهز .

( .هبیسوو .روویر.ب.ه،گووسی.طبهحوو .آگسزضوو .ه گ.)ضوو .للووب.هووب.،وون  .بی.و.،وون  هیی. یس.زهوون.......1891ل عوون  ب.گصوو ف  .  -11
.ه گل.س . . ن،ن.. نگر.لنیض نس .هیضه . ه طگنه.عالگر.طبنطبن،  

12- Cooke, K.N(2008). A study of an educational blogging environment in the context of 

the ARCS model.Unpulished doctoral on women. Smoking and helth Unpublished 

doctoral dissertation, University of Torento.  

13- Gagne, Robert M.(1987). Instructional Technology: Foundations. Hillsdale, 

New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates. 

14- Huet, J.B.(2006).The effects of ARCS – based confidence strategies on learner 

confidence and performance in distance education. Unpublished doctoral dissertation, 

University of North Texas.  

15- Izmirli, Ozden. Sahin., Kurt, A. Askim.(2009). Basic Competencies of 

Instructional Technologists. World Conference on Educational Sciences 2009. 

Available online at www. Sciencedirect.com. 

16- Keller, J.(2000). How to integrate learner motivation planing intolesson 

planning: The ARCS model approach Florida State University.  

17- Shellnyt, B.J.(1998).John Keller, A Motivation Influence in the Field of 

Instructional System Design . Wayne State University. 

18- Smith, Patricia. L., & Ragan. Tillman. J.(2005). Instructional Design (3rded). 

New Jersey: John Wiley & Sons, Ins.  

 


