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چکی ه:
هدف پژوهش حاضر "بررسی تاثیر آموزش مهارتهاا نوشاتار بار اساان برناماهریز چندبعاد و
بسته یادگیر چندرسانها بر سبک یادگیر شهود و حل مسئله دانشآموزان اساتان البارز" باود .روش
پژوهش از نظر هدف کاربرد و از نظر روش ،نیمه آزمایشی است .حجم نمونه شامل  122نفر دانش آموز پایه
پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی  35-39بود که از بین جامعه آمار پایه پنجم ( 4164نفر) و پایه ششم
( 4299نفر) به صورت تصادفی خوشها انتخاب و به صورت تصادفی در هر گروه آزماایش و کنتارل  52نفار
قرار گرفتند .ابتدا هر دو گروه در پیش آزمون شرکت کردند .سپس گروه آزمایش طی  12جلسه تحت آماوزش
مورد نظر قرار گرفت و گروه کنترل نیز تحت آموزش معمول مدرسه قرار گرفت و پس از آن هار دو گاروه در
پس آزمون شرکت کردند .دادهها حاصل با استفاده از پرسشانامه محقاس سااخته باا ضاریا پایاایی آلفاا
کرونباخ  2/32با نرم افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل واریانس چناد متییاره نشاان
داد بین میانگین نمرات مولفهها سبک یادگیر شهود و حل مسائله در گاروه آزماایش و کنتارل تفااوت
معنادار وجود دارد .همچنین در نتایج پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نیز تفاوت معنادار وجود دارد
( .)P≤2/21بر این اسان ،میتوان آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چناد بعاد و بساته
یادگیر چندرسانها را به عنوان روش موثر برا افرایش سبکها یادگیر شاهود و حال مسائله در
نظر گرفت و از آن در مدارن استفاده کرد.
کلی

اژهها :مهارتها نوشتار  ،برناماهریز چناد بعاد  ،بساته یاادگیر چندرساانها  ،سابک

یادگیر شهود  ،حل مسئله
 - 1دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ،رشته برنامهریز آموزشی ،دانشکده روانشناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران)tayebeazaran@gmail.com( .
 - 2عضو هیات علمی تمام وقت و استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران( .نویسنده مسئول)mabdollahi49@gmail.com :
 - 9عضو هیات علمی تمام وقت و استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده روانشناسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران)fatemeh.parasteh@yahoo.com.(.
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مق مه
مدرسه به عنوان یک مکان منحصر به فرد برا ترویج فعالیتهاا موفقیاتآمیاز بارا داناش
آموزان محسوب میشود ،زیرا دانش آموزان روزانه تقریبا  5تا  9ساعت وقت خود را در مدرساه مای-
گذرانند ،اما فشارها محیطی و کاهش میزان تفریحات و افزایش تاکید بر کیفیت درون ،باه منظاور
بهبود بهتر نمرات مبتنی بر استانداردها جهانی ،منجر شده که دانش آموزان محیط مدرسه را مفار
نبینند و مدرسه از دید آنها تبدیل به محیط کم تحرک و اشباع کننادها شاود (دانیلای و ممباورن،1
2211؛ سان و گائو )2215 ،2و یادگیر که رسالت اصلی مدرسه است ،به دشوار صورت گیرد.
از سو دیگر ،یادگیر برا دانش آموزان میتواند در مکانها مختلف مانند ،مدرسه ،کاالن
درن ،آزمایشگاه و غیره رخ دهد .محیط یادگیر برا دانش آموزان نه تنها به مکان فیزیکی اشااره
دارد ،بلکه عوامل دیگر همچون منابع یادگیر و فن آور  ،ابزار تادریس ،شایوههاا یاادگیر و
ارتباط با زمینهها اجتماعی و جهانی را در بر میگیرد (واگر ،ادیوسرو و دوبین2223 ،9؛ احمد ،چینگ،
یحیی و عبداله.)2216 ، 4
یادگیر در صورتها مختلفی چون به یادآوردن ،تفکر ،نوشتن و  ...نمود پیدا میکند و انساان
یگانه موجود است که میتواند اندیشهها خود را از طریس زبان نوشتار منتقال کناد؛ بار هماین
اسان است که در قرون متماد نوشتن یکی از مهم ترین شیوههاا ارتبااط باوده اسات (راهنماا
معلم .)1931 ،از اهداف نوشتن ،در سطح زبانی میتوان به یادگرفتن ،مرتا کاردن سااخت حاروف و
آشنا شدن با مهارت بکار بردن اشکال دستور و هم چنین در ساطح برقارار ارتبااط ،میتاوان باه
هماهنگ کردن اهداف نویسنده با نیازها خواننده اشااره نماود (قبااد راد .)1936 ،توساعه و رشاد
مهارتها نوشتن یکی از اجزا برنامه درسی ،صرف نظر از حوزه خاص مطالعه دانش آموزان ،برا
یادگیر هر تکلیف آموزشی است .آنچه در طراحی برنامه درسی مهم است ،نوع تکلیاف و انجاام آن
توسط دانشآموز نیست بلکه بطور مثال اهمیت نوشتن برا یاادگیر و پیشارفت در انجاام تکلیفای
مانند زبان آموز مورد توجه است (رون.)2215،6
نوشتن ،مانند تمام مهارتهاا

دیگار ،از ساطو ابتادایی تادریس و تمارین مایشاود و ماورد
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امتیازدهی و ارزیابی قرار میگیرد .با این حال ،این ارزیابی معماوم توساط معلماان انجاام مایشاود.
یادگیرندگان معموم نمیدانند که جا آنها در مهارت نوشتار چیست و نمیتوانند خودشان را ارزیابی
کنند .به همین دلیل است که آنها هرگز در وضعیت ارزیابی خود قرار نگرفتهاند .بسیار از آنها قادر به
ارزیابی دقیس عملکرد خود نیستند و در نتیجه ،آنها نمیتوانند روند یادگیر خود را تنظیم کنند ،یعنای
همیشه به معلمان وابسته میباشند و نمیتوانند فعالیتهایی را انجام دهند که به آنها کماک کناد تاا
عملکردشان را بهبود بخشد (بیروک1334،1و 1333؛ فهیمی و رحمانی.)2216 ،
از این رو  ،عمل نوشتن به دلیل انتزاعی بودن آن ،برا کودک فعالیتی دشوار است ،باه ویاژه باا
توجه به خودمدار کودکان ،نوشتن مطالبی که دیگران بیان میدارند ،برا آنان مشکل می باشد .باه
همین جهت زبان نوشتار در سلسله مراتا تواناییها زبانی (گوش دادن ،صحبت کردن ،خواندن و
نوشتن) پس از سایر اشکال زبان ،یاد گرفته میشود و لذا هر گونه مشکلی در ساایر زمیناه هاا مانناد
گوش دادن ،سخن گفتن و خواندن میتواند بر یاادگیر زباان نوشاتار تااثیر منفای داشاته باشاد.
متاسفانه آموزش نوشتن غالباً در حد فراگیر امال متوقف میماند ،در حالی که نوشتن باید به معناا
ذخیره ساز و انتقال اطالعات آموزش داده شود .همچنان که در آموزش خواندن ،میدان و قدرت دید
کودک اهمیت اساسی دارد ،در آموزش نوشتن هم میدان و قدرت فکر کودک و هام قادرت خالقیات
اهمیت دارد (ضرغامیان.)1989 ،
در طول دو دهه گذشته ادبیات تجربی قابل توجهی نشان داده است کاه چگاونگی قارار گارفتن
دانش آموزان در معرض برنامه ریز ها آموزشی برا توسعه مهارتهاا ساواد آماوز امار بسایار
مهمی میباشد .در این بین بیشتر به شیوههایی توجه شده است که از مهارتها نوشاتار اولیاه در
کالنها پشتیبانی کرده و این مهارت ها را ارتقاء میدهناد .تحقیقاات اخیار در ماورد اینکاه چگوناه
معلمان میتوانند از مهارتها نوشتار دانشآموزان حمایات کنناد ،نشاان مایدهاد کاه حمایتهاا
فیزیکی در اولین کالنها دوران کودکی ،مانند تکارار در نوشاتن و شایوه نوشاتن مطالاا ،بارا
تشویس نوشتن کودکان از اهمیت بام برخوردار است (گردا ،بینگهام و وزیک2212،2؛ بینگهام ،کوین
و گردا.)2219 ،9
عمل نوشتن برا کودکان مشکل میباشد ،بامخص اگر قرار باشد مطالبی را کاه دیگاران بیاان
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میکنند ،بنویسند ،این فعالیت برا آنان دشوارتر هم خواهد بود (شهود  .)1983 ،ولی انجام باز هاا
و فعالیت هایی که مبتنی بر انواع اسباب باز ها و برنامهها چند رسانه ا و پیچیده باشد ،میتواناد
به تبلور هوش و خالقیت و آزاد تفکر کودکان منجر شده ،قوا تفکر و آفرینندگی آنان را ارتقاء داده
و پایهها مهارتها شناختی ،عاطفی و اجتماعی کودکان را تقویت کند (سلیمانی.)1939 ،
آگاهی از نقش و رابطه تفکر و زبان به ویژه در یادگیر مهارتها نوشتار از اهمیت خاصی
برخوردار است ،بر همین اسان میتوان با کمک برنامهها آموزشای و درسای متفااوت ،ساطح ایان
مهارتها را بهبود بخشید .وقتی که مفاهیم و مطالا با نوشتن در میز حک میشاود ،باعا فعاالتار
شدن میز شده و هر چه میز بیشتر فعال شود ،میتواناد بیشاتر تفکار کناد و مهاارت نوشاتن بیشاتر
تحریک میشود .از این رو ،میتوان مدرسه را بهترین مکان و معلم و نوآور ها آموزشی را بهتارین
گزینه برا کمک به دانش آموز برا پرورش چنین مهارتهایی دانست.
کودکان از طریس مهارتها زبانی که شامل گوش کردن ،صاحبت کاردن ،خوانادن و نوشاتن
میباشد ،میتوانند اندیشهها ،باورها ،احساسات و تجربهها دیدار  ،شنیدار و خواندنی خویش را به
نوشتار درآورند و به همین سبا است که پژوهشگران در پی آن هستند کاه فراینادها ادراکای کاه
اسان نوشتن را شکل میدهد ،مورد بررسی قرار دهند (سیف نراقی و نادر .)1983 ،
در این پژوهش که با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارتها نوشتار مبتنی بر برنامهریز چناد
بعد و بسته یادگیر چند رسانه ا بر سبک یادگیر شهود و حل مسئله انجام شد ،مزم است
در خصوص برخی مفاهیم و متییرها پژوهش توضیح بیشتر داده شود.
برنامه ریز چند بعد  ،برنامها فراکنشی و منعطف ،باا هادف کساا تواناایی فراشاناخت در
یادگیر برا تسهیل مشارکت یادگیرنده در چرخه تولید و مدیریت دانایی و مبتنی بر فاراهم سااز ،
فرصت تعامل تحولی میان مبان ی ،اصول ،عوامل و عناصر تحول یابنده در انواع و ابعاد نظر و علمای
برنامه درسی میباشد .چند رسانها تلفیقی از دو یا چند شکل رسانها اسات کاه برناماهریز چناد
بعد را عرضه میکند .برخی تعامل را یک ویژگی مهم برا چندرسانها ها آموزشی دانساتهاناد و
آن را یک کیوسک اطالعاتی متعامل معرفی میکنناد .از چندرساانها هاا بارا بکاارگیر نظریاات
آموزشی گوناگون نیز میتوان استفاده کرد (بازرگان.)1932 ،
همچنین در سالها اخیر ،افزایش عالقه به توسعه و استفاده از محتوا چندرسانها پیشرفته به
منظور افزایش کیفیت و یادگیر وجود داشته است .با پیادایش فنارور هاا اطالعاات و ارتباطاات،
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محیطها یادگیر با قدرت بیساابقها پدیادار شادهاناد .در ایان محایطهاا یاادگیر  ،وساایل
الکترونیکی مناسبی فراهم میشود تا یادگیرندگان به کمک آنها و تالش خود بتوانناد مشاکل خاود را
دریابند .در این میان نقش چندرسانه ا ها آموزشی قابل تأمل است .تکنولوژ چندرسانها میتواند
با ترکیا عناصر مختلف متن ،تصویر ،انیمیشن ،صدا و نیز بهرهگیر از اصول عملی ،امکاان شاکل-
دهی تجارب یادگیر دسته اول ،ایجاد انگیزة یادگیر  ،صرفهجویی در وقت و ایجاد یادگیر سریعتر،
عمیقتر و پایدارتر را فراهم کند(شاه جعفر  1986 ،نقل از کرمی و اسد بیگی1934؛ مت بی ،اِمبیلاو و
کیساکا)2215 ،1
بسته یادگیر چند رسانها بر اسان برنامهریز چند بعد برا پیش از دبستان و دبساتان،
تبیین الگو برنامهریز چند بعد برا دورهها تحصیلی بامتر و تبیین مبانی نظر برنامه درسی
راهبرد آموزش عالی ،طراحی الگو و اعتبار سنجی آن بوده است .تالش انجاام شاده در حاال اجارا
برا آسان ساز مشارکت یادگیرندگان در چرخه تولید و مدیریت دانایی در عصر اقتصاد دانایی محور
از هر دو منظر آموزش رسمی و غیر رسمی ،سیر تحولی این تالش و موقعیات کناونی آن مایباشاد.
چندسونگر و راهبرد اندیشیدن در آماده ساز ذهن ها برا حضاور در دنیاا پیچیاده یاادگیر
الکترونیکی ،عالوه بر ضرورتها ابزار آن از موارد مورد تاکید این بسته است که انتشارات مدرساه
(سازمان پژوهش و برنامهریز آموزش و پرورش) آن را تولید و در ایران به کاار گرفتاه شاده اسات؛
ضمن اینکه این بسته در سطح جهان نیز معرفی شده است (بازرگان.)1932 ،
مولفهها موجود در اولین بسته یاادگیر «زماین ماا و آنچاه در آن اسات» در بردارناده :
کارتها قصه گویی ،نوارها موسیقی ،فیلمها ویدئویی ،نگاره ها ،کارتها فعالیت ،کاربرگ کودک،
جدول سخنگویی ،باز پازل خالق ،کتاب راهنما مربی ،کتاب ثبت مشااهده و باازبینی پیشارفت و
کتاب مرجع و کتاب مبنا نظر این بسته با نام برنامهریز چندبعد  ،ماتریس زنادگی و کتابهاا
تک جلد کودکان با عنوان قصهها خواندنی -شنیدنی میباشد (بازرگان ،1932،ص.)162
نل نادینگز ،2ارتباط برنامهریز چندبعد با بسته یادگیر چندرسانها و ارائه محتوا به روش
تفکر شهود در مدرسه را مستلزم اعمال تیییرات مزم در کتابها درسی دانسته است .تیییر نخست،
جایگزین ساختن کتاب درسی است .برا جایگزین ساختن ،سه گزینه ارائه کارده اسات :گزیناه اول،
جایگزینی آن با بسته آموزشی است .گزینه دوم ،همراه کردن کتاب درسی با ماواد یاادگیر تکمیلای
Mtebe, Mbwilo & Kissaka
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است .گزینه سوم ،استفاده از کتابها درسی چند جلد به جا کتابها درسای تاک جلاد اسات.
تکثر جلد میتواند به فراگیر حس انتخاب بدهد .همچنین مزم است محتوا کتاب دارا مطالا متعدد
و متنوع مانند شعر ،موسیقی و غیره باشد (حسینی خواه.)1931 ،
تفکر شهود را میتوان تفکر خارج از ادراک ناشی از حوان پنج گانه و خارج از فرآیند عقالنای
دانست که شاگردان از طریس لمس کردن ،مشاهده ،تجربه و دستورز به کشف مجهاول میرساند
(فرهنگ لیت وبستر ،2212 ،1ص )4و یا در تعریف دیگر  ،تفکر شهود پرورش قابلیت حادن زدن
و یکی از جنبهها ضرور تفکر سازنده است .ارائه حدن زیرکانه ،ارائه فرض پربار و مفیاد ،جهاش
جسورانه به یک نتیجهگیر مقدماتی که از با ارزشترین ویژگیها انسان متفکر هستند (برونر 2به نقل
از حسینی خواه.)1931 ،
ویژگیها تفکر شاهود از نگااه ناادینگز و شار 9عبارتناد از :درگیرشادن حساها ،پذیرنادگی،
جستجو فهم و معنا ،قطعیت ذهنی درونی و عدم قطعیت عینی بیرونای ،سابک یاادگیر شاهود ،
راهبردها شهود در یادگیر  ،حل مسأله باه شایوه شاهود کاه در ایان پاژوهش دو ویژگای از
ویژگیها تفکر شهود – سبک یادگیر شهود و حل مسئله  -به عنوان دو متییار تحات تااثیر
رویکرد برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چند رسانه ا در آموزش مهارتها نوساتار ماورد
بررسی قرار گرفته است.
از یک سو ،یادگیرندگان با سبک یادگیر شهود  ،به جا بازنمائی بیانی اطالعاات ارائاه شاده
توسط معلم یا کتاب درسی ،به صاورت تصاویر اطالعاات را بازنماائی مایکنناد؛ یعنای اطالعاات
نوشتار یا شفاهی را تجسم کرده و آنها را در ذهن خود تبدیل به تصویر میکنند .شهود منتظر خلاس
تکهها بزرگ اطالعات برا حل مسئله توسط بخش تحلیلی ذهن نمیشود ،بلکه ساریع باه سارا
اطالعات اندوخته شده در حافظه بلندمدت میرود؛ برا مثال ،عالوه بار روشاها سانتی و غالاا ،از
روش ارائه تصویر به صورت فیلم ،عکس ،نقشه و غیره نیز استفاده میشود .ضمن اینکه در ارزیاابی
آموختهها فراگیران نیز این امکان برا آنها فراهم شود که پاسخ خود را عالوه بار شایوه بیاانی ،از
طریس شیوهها نوشتار نیز ابراز کنند .همچنین ،طر مسئله این امکان را به فراگیر میدهاد کاه از
مهارتها خود از قبیل تصور و تجسم کردن ،حدن زدن و فرضیه مطر کردن ،پیش بینی کردن و
1

Vebster
Jerome Seymour Bruner
3 Noddings, Nel; Shore, Paul J.
2
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خلس کردن (مهارتها مرتبط با تفکر شهود ) نیز بهره بگیرد و از سو دیگر ،حال مسائله باه ایان
شیوه نیز قادر است از رو تکهها کوچک اطالعات یا سرنخها ،با سرعت به الگاو موجاود در آن
موقعیت پی ببرد .به بیان دیگر ،شهود قادر است بر اسان اطالعات خیلی کم ،در اسرع وقت قضااوت
کرده و تصمیم بگیرد (حسینی خواه.)1931 ،
کارشناسان امور تربیتی سالهاست کاه در ماورد کااهش خالقیات و تفکار در کودکاان هشادار
دادهاند .کودکان خالقیت را در باز ها خود آغاز میکنند؛ اما امروزه به دلیل جاایگزین شادن اناواع
ابزار و اسبابباز ها چند رسانها پیچیده و گران قیمت به جا باز هاا خاالق و سااده گذشاته،
فرصتی برا تبلور هوش و خالقیت و آزاد تفکر در کودکان باقی نمیماند .این در حاالی اسات کاه
باز ها خالق نه تنها در تقویت قوا تفکر و آفرینندگی نقش دارند بلکه در سالها بعد منجر باه
تقویت پایهها مهارتها شناختی کودکان در ریاضیات علوم و فارسی و مهاارتهاا نوشاتار و
مهارتها زندگی عاطفی و اجتماعی کودکان میگردد (سلیمانی.)1939 ،
با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش در حوزه آموزش ،برخی از پژوهشها انجاام شاده در
ادامه خواهد آمد ،کاظمی ،کتیار و راسخ ( )2214در مطالعها نشان دادند بستهها آموزش واژگاان
به صورت نرم افزار منجر به بهبود مهارتها نوشتن در دانش آموزان مایشاود .ساساون ،یااهودا و
ملکینسون )2218( 1در مطالعها نشان دادند میتوان با استفاده از مادلهاا آموزشای نوآوراناه بار
آموزش و یادگیر با هدف رشد مهارتها تفکر انتقاد

و تفکر مسئلهمدارانه تاثیر بسازایی گذاشات.

یعنی دانش آموزانی که در مدلها آموزشی نوآورانه شرکت داشتند ،نسبت باه مادلهاا آموزشای
سنتی ،در تفکر انتقاد  ،تفکر مسئلهمدارانه و حال مسائله در ساطح باامتر بودناد .بیلای ،زانچتاا،
ومسکو ،پون و هاسن )2216(2از اهمیت مهارتها نوشتن برا تفکر بازتابنده صحبت میکنند و در
مطالعها نشان دادند مدل آموزش مهارت نوشتن ( 9)BSWطی شش مرحله منجر باه بهباود تفکار
انتقاد  ،استدمل قو  ،درک مطالا و یادگیر در دانش آموزان مایشاود و مهارتهاا یاادگیر را
بهبود میبخشد .عالی ( )1936پژوهشی با عنوان «طراحی و اجرا الگو آموزشی مبتنای بررویکارد
نوشتن برا یادگیر و بررسی تاثیر آن بر یادگیر  ،تفکر تاملی و مهارتها نوشتار دانشاجویان»
انجام داد .نتایج پژوهش نشان می دهد میانگین نمره یادگیر دانشجویان گروه نوشاتار  ،در هماه
1
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سطو یادگیر بامتر از گروهها دیگر است .ضمن اینکه میانگین نمره تفکار تااملی دانشاجویان
گروه نوشتار نیز در سطو درک و فهم ،تفکر بر عمل و تفکر انتقاد بامتر از گروهها دیگر باود.
در مجموع ،این یافته ها اثر بخشی آموزش مبتنی بر نوشاتن را بار ارتقااء ساطح یاادگیر  ،تفکار و
مهارتها نوشتار دانشجویان تایید کرده است .همچنین صبور  ،عباسی و گرامیپاور( )1934نیاز
در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر نمایش خالق بر رشد مهارتها حل مسائله» باه ایان نتیجاه دسات
یافتند که استفاده از نمایش خالق منجر به افزایش مهارتها حل مسئله میشاود و اساتفاده از آن در
مدارن را هم به عنوان یک محتوا مستقل و مجزا و هم به عنوان یک روش آموزشی جهات رشاد
مهارتها حل مسئله کودکان به مربیان و معلمین خصوصا در دوره پیش دبستان پیشنهاد مینماید.
در همین راستا ،سالهاست که محققان آموزشی یادآور میکنند که اگار افاراد در امار یاادگیر
خود درگیر باشند بهتر میآموزند ،و هرچه بیشتر حوان یادگیرنده در یادگیر به کار گرفته شود ،یعنی
تمام حوان فرد درگیر باشد ،میزان یادگیر نیز افزایش مییابد؛ بنابراین اگر فناور ها چندرسانها
بتوانند تجارب صحیح و تعاملی چند حسی را در اختیار یادگیرندگان قرار دهند ،در حقیقت باه معلماان
در بهبود کیفیت و ایجاد جذابیت در آموزش کمک کنند .بر این اسان ،در این پژوهش تالش بر ایان
است که به این سوال پاسخ داده شود که بهرهگیر از برنامهریز چندبعد و بساته یاادگیر چناد
رسانها در آموزش مهارتها نوشتار  ،چه تاثیر بر "سابک یاادگیر شاهود و حال مسائله"
دانش آموزان دارد.
ر ش پژ هش
این تحقیس از نظر هدف کاربرد و از نظر روش تجربی است .به دلیال عادم کنتارل کامال بار
متییرها اثرگذار (از جمله کالنبند ها انجام شده در مدارن) ،این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی
است که از طر پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شاده اسات .جامعاه آماار کلیاه
دانش آموزان مدارن دولتی پسر پایه پنجم ابتادایی ( 4164نفار) و پایاه ششام ابتادایی ( 4299نفار)
استان البرز در سال تحصیلی  1935-39بودند که با استفاده از روش تصاادفی خوشاها  122نفار از
بین جامعه آمار انتخاب شدند ( 52نفر پایه پنجم و  52نفر پایه ششم) و به صورت تصادفی  52نفار
در گروه آزمایش و  52نفر در گروه کنترل قرار گرفتند ( 92نفر پایه پنجم و  92نفر پایه ششام در هار
گروه) .دادهها با استفاده از پرسشنامه محقس ساخته (جهت سنجش سابک یاادگیر شاهود و حال
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مسئله دانش آموزان) که بر اسان پیشینه و ادبیاات تحقیاس تنظایم شاده ،جماع آور گردیاد .ایان
پرسشنامه دارا  13سوال در خصوص دو مولفه سبک یادگیر شهود (شامل گویهها  1تا  )12و
حل مسئله (شامل گویهها  11تا  )13میباشد که در طیف لیکارت  6گزیناها (خیلای زیااد ،زیااد،
متوسط ،کم و خیلی کم) نمره گذار شد .روایی صور و ساازه ایان پرسشانامه توساط چناد اساتاد
دانشگاه ( 9نفر رشته برنامه ریز درسی 9 ،نفر رشته روان شناسی و  9نفر رشاته مادیریت آموزشای)
مورد تایید قرار گرفت و بر اسان تحلیل عاملی تائید روایی به دست آماده بارا سابک یاادگیر
شهود 1/11درصد و حل مسئله  2/98درصد محاسبه گردید .به منظور سنجش پایایی ،پرسشنامه در
اختیار  92نفر از دانش آموزان (جدا از نمونه تحقیس) قرار گرفت که باا اساتفاده از آلفاا کرونبااخ،
پایایی محاسبه و به تفکیک برا سبک یادگیر شهود  ،2/93حل مسئله  2/98و کال پرسشانامه
 2/32گزارش شد .به منظور آغاز بخش عملی پژوهش ،ابتدا کلیه دانش آماوزان دو گاروه آزماایش و
کنترل در پیش آزمون شرکت نمودند .سپس گروه آزمایش طی  12جلسه یک و نیم ساعته (هر هفتاه
دو جلسه) مورد آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چند
رسانها (جدول شماره  )1قرار گرفتند و گروه کنترل مداخلها دریافت نکرده و آموزشها معمول و
روزانه مدرسه را پشت سر گذاشتند .پس از اتمام آموزش ،برا هر دو گاروه آزماایش و کنتارل پاس
آزمون اجرا گردید .دادهها به دست آمده با استفاده از روش آمار میاانگین و انحاراف اساتاندارد در
بخش آمار توصیفی و روش آمار تحلیل واریانس و کوواریانس در بخش آمار استباطی با نارم افازار
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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جدول  .1خالصه فعالیتها انجام شده برا گروه آزمایش
جلسات
جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم
جلسه دهم

شرح فدالیت انجام ش ه
شبکه مفهومی واژگان و فعالیتها ،گفتگو چند بعد (جستجو وگفتگو علمی)
نوارها صوتی ،تصویر و نمایش (سایه باز ) توانایی و یادداشتبردار از فیلم یاا
فایل صوتی
عکسها مستند برا کمک به دانشآموز برا یادگیر واژهها و عبارتها تا بهتر
ببینند ،بشنوند و تفکر کنند.
کارتها قصهگویی کرمشاتاب و کارت قصهگویی چشامباادامی و کاارت قصاه-
گوییخانه من زمین
پازل خالق ،فیلم پازل خالق داستان و نمایش سنجاب درختکار
جدول سخنگویی
پخش موسیقی زمین ،ترانه زمین ،سرود ،خواندن و شنیدن اشعار ،دست زدن،
نگاره مرکز فعالیتها علوم تجربی ،نگاره مرکز فعالیات تربیات بادنی ،مرکاز
فعالیتها دیدار  ،نگاره مرکز شنیدار و موسیقی ،نگااره فعالیات خوانادن و
نمایش ،نگاره مرکز باز آزاد ،نگاره نقاشی و کار دستی ،نگااره سانگ قرماز
کوچولو ،نگاره ایمنی و بهداشت ،نگاره جدول سخنگویی ،نگاره قصه گاویی و
قصه خوانی و نگاره مراکز فعالیت و گردش علمی
برگزار نمایشگاه از تمامی آثار هنر علمی و خالقیتی و دست ساازههاا داناش
آموزان (جشن زمین )
کارت فعالیت و تکمیل کردن کاربرگها

یافتههای پژ هش

ویژگیها جمعیتشناختی ،به تفکیک جنسیت ،تعداد ،میانگین سنی ،پایاه تحصایلی ،مدرساه و
میانگین بهرههوشی در جدول شماره  2نشان داده شده است.
جدول  .2ویژگیها جمعیتشناختی افراد نمونه
گر ه

جنسیت

تد اد

میدددان ی

پایه تحصیلی

م رسه

سنی

میددددان ی
بهره هوشی

آزمایش پسر

52

14/6

 92نفر پایه پنجم و  92نفر پایه ششم

دولتی

124

پسر

52

14

 92نفر پایه پنجم و  92نفر پایه ششم

دولتی

125

کنترل
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نتایج جدول شماره  2نشان میدهد میانگین سنی گروه آزمایش  14/6و گاروه کنتارل  14ساال
میباشد .همچنین میانگین بهره هوشی گروه آزمایش  124و گروه کنترل  125باود کاه جهات همتاا
ساز مورد سنجش قرار گرفت .در جدول شاماره  9میاانگین و انحاراف اساتاندارد متییرهاا ماورد
پژوهش آورده شد.
جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد متییرها سبکیادگیر شهود و حل مسئله
مولفه
متییر
سبک یادگیر شهود
حل مسئله

گر ه آزمایش

گر ه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

M±SD
12/58 ± 2/49

M±SD
11/92±2/99

M±SD
11/35±2/55

M±SD
19/16±2/24

14/22±9/14

19/69±12/82

14/55±2/89

13/31±2/12

نتایج جدول شماره )9نشان میدهد میانگین نمرات مولفهها سابکیاادگیر شاهود و حال
مسئله در پیش آزمون هر دو گروه نزدیک به هم بوده ولی پس از مداخله (آموزش) میانگین نمرات هر
دو متییر سبکیادگیر شهود و حل مسئله گروه آزمایش در مرحله پس آزمون افزایش یافته اسات
که میتواند ناشی از آموزش مهارتها نوشتار مبتنی بر برنامهریز چند بعد و بسته یاادگیر
چندرسانها باشد .درحالیکه در گروه کنترل ،نمرات پس آزمون با نمرات پیش آزمون تفااوت چنادانی
نکرده است .جهت بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه ،از
آمار استنباطی بهره گرفته شده است که در ابتدا نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت .در جدول
 4پیش از اجرا تحلیلها آمار  ،مفروضه آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت نرمال بودن دادههاا
بررسی شده است که نتایج جدول فوق ،نشان دهنده نرمال بودن دادههاا مایباشاد ،بناابراین امکاان
بهرهگیر از آزمون پارامتریک وجود دارد.
جدول  -4آزمون کلموگروف اسمیرنوف
تعداد
میانگین
پارامترها نرمال ()a,b
انحراف استاندارد
میانه
بیشترین تفاوت
مثبت
منفی
کولموگراف اسمیرنوف
سطح معنی دار

پیش آزمون 52
92/9622
19/99928
2/298
2/298
-2/54
2/529
2/851

پس آزمون 52
89/2222
21/89529
2/245
2/245
-2/298
2/969
1/222
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در آمار استنباطی و برا بهره گیر از تحلیل کواریانس ،پایش فارض همگنای مااتریسهاا
واریانس-کوواریانس بررسی گردید .جدول شماره  6نتایج بررسی این پیش فرض را نشان میدهدF .

به دست آمده در سطح معنادار  2/26معنادار نمیباشد ،به عبارت دیگر عدم معنادار  Fنشان دهنده
وجود همگنی ماتریس واریانس -کوواریانسها است.
جدول  :6همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس
ام ا باکس

92/52
1/94
21
8494/12
2/19

F
df1
df2

سطح معنا دار

برا بررسی تاثیر آموزش مهارتها نوشاتار بار اساان برناماهریاز چندبعاد بار سابک
یادگیر شهود و حل مسئله دانش آموزان از تحلیل کوواریانس چند متییره بهره گرفته شاده اسات
که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  .5خالصۀ تحلیل کوواریانس چندمتییره نمرات پسآزمون سبک یادگیر شهود و حل مسئله گروهها
آزمایش وگواه با کنترل پیشآزمون
آزمون آمار

ارزش

آماره()F

درجه آزاد

خطا درجه آزاد

()sig

اندازه اتا

پیالیی

2/89

42/98

2

119

**2/221

2/89

ممبدا و ویلکز

2/12

42/98

2

119

**2/221

2/89

هتلینگ

5/89

42/98

2

119

**2/221

2/89

بزرگترین ریشه رو

5/89

42/98

2

119

**2/221

2/89

**P≤2/21

جدول شماره  5مربوط به نتایج تحلیل کوواریانس چند متییره نشان داد آموزش مهارتها نوشتار
بر اسان برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چندرساانها تااثیر معناادار بار متییرهاا وابساته
(سبک یادگیر شهود و حل مسئله) داشته است ( =2/89ضاریا اتاا P≤2/221 ،و 119= 42/98و.)F2
یعنی حداقل بین یکی از متییرها مورد بررسی در دو گروه ،تفاوت معنیدار وجود دارد.
لذا در مورد هر یک از متییرها وابسته تحلیل کوواریانس در جدول  9انجام گرفت تا معلوم شود که
آیا این روند در مورد هر یک از دو متییر وابسته یکسان است یا خیر.
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جدول  .9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برا اثربخشی آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چند
بعد و بسته یادگیر بر سبکیادگیر شهود و حل مسئله
متییر
ساابک یااادگیر
شهود
حل مسئله

منبااااااع مجمااااااااوع df
مجذورات
تیییرات
1
پاااااایش 33/39
آزمون
1
69/19
گروه
1
پاااااایش 286/11
آزمون
1
121/13
گروه

میاااااانگین میزانF
مجذورات
1/34
3/33

sig

ضریا اتا()Eta

2/252

2/235

69/19
21/14

12/95
1/51

*2/229
2/99

2/921
2/251

94/95

6/34

*2/222

2/281

جدول  9نتایج تحلیل کوواریانس نشان میدهد که با حذف اثر نمره سبک یاادگیر شاهود و
حل مسئله به عنوان متییر همپراش (پیش آزمون) ،اثر اصلی آموزش آموزش مهارتها نوشتار بار
نمرههاا سابکهاا یاادگیر شاهود ( =2/28ضاریا اتاا  P≤2/222،و 119=6/34و )F1و حال
مسئله( =2/92ضریا اتا P≤2/229،و 119=12/95و )F1پس آزمون معنادار است ،یعنی آموزش مهارت-
ها نوشتار تاثیر معنادار بر سبکیادگیر شهود و حل مسائله داناش آماوزان دارد .همچناین
ضریا اتا نشان میدهد سبکیادگیر شهود و حل مسئله به ترتیاا  2/92درصاد و  2/28درصاد
تحت تاثیر مهارتها نوشتار بهبود یافتهاند.
بحث نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر آموزش مهارتها نوشتار بار اساان برناماهریز چناد
بعد و بسته یادگیر چندرسانها بر سبک یادگیر شهود و حل مسئله دانشآموزان بود .ما در
جهانی زندگی میکنیم که به طور مداوم در حال تیییر و تحول است .در محیط کالسی که از آماوزش
سنتی بهره گرفته میشود ،معموم آموزشها به صورت طومنی مدت و تحت فشار ارائه میشود اما باا
ظهور تکنولوژ و روشها نوین آموزشی ،فضا کالن درن میتواند باه یاک فضاا یاادگیر
فعال تیییر پیدا کند و این روشها میتواناد باه تادریس و یاادگیر در داناش آماوزان کماک نمایاد
(دمریکن .)2215 ،1نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در این پژوهش نشان داد آماوزش مهارتهاا
Demirkan

1
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نوشتار بر اسان برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چندرسانها بر سبکیاادگیر شاهود
دانشآموزان تاثیر معنادار دارد .یافتهها این پژوهش با مطالعات برخی پژوهشگران همسو میباشد؛
از جمله عالی ،سیف ،کدیور و دمور ( )1939نشان دادناد آماوزش مبتنای بار رویکارد نوشاتن بارا
یادگیر ( )WTLدر ارتقااء ساطح یاادگیر و تفکار دانشاجویان تااثیر معنایدار دارد و آماوزش
مهارتها نوشتن را برا معلمان و اساتید نیز توصیه میکنند ،زیرا یادگیر مهارتها نوشتن زمینه را
برا پیشرفت تحصیلی در انواع سبکها یادگیر فراهم میکند .مهدو و امیرتیمور ( )1932نیز
نشان دادند استفاده از الگو طراحی آموزشی مریال (نظریاه نماایش اجازاء) بار میازان یاادگیر و
یاددار دانش آموزان تاثیر معنیدار دارد ،از این رو طر مدلهاا آموزشای در مدرساه مایتواناد
سبکها یادگیر و یاددار را در دانش آموزان تقویت کند و منجر به پیشرفت تحصیلی در داناش
آموزان شود .کرمی و عطاران ( )1986در تحقیس خود به این نتیجه رسیدند که ساخت چناد رساانها
توسط دانش آموزان در میزان یادگیر آنها در درن علوم تاثیر معنیدار دارد و ایان روش را مفیاد
ارزیابی کردهاند .لیمپو و آلویس )2218(1به این نتیجه رسیدند که استراتژ هاا برناماهریاز بارا
نوشتن و متون نهایی بر استدمل و همچنین در متقاعد کردن و کیفیت کلی مطالعات دانشجویان تاثیر
معنی دار دارد ،به طور کلی ،به نظر میرسد اساتفاده از برناماهها سااختارمند یاک روش ماوثر و
کارآمد برا آموزش مهارتها نوشتار باشد (همان گونه که نتیجه این مطالعه نشان داد).
ویدرگور ،گیون و مندل )2218(2نیز در مطالعه خود نشان دادند مدل برناماه درسای چناد بعاد
( 9)MdCMبر تفکر آینده دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد .تفکار آیناده در میاان داناش آماوزان
مدارن ،آگاهی از زمانها

مختلف ،زمان و توانایی کشف ،بررسای و پیشانهاد آیناده و ساناریوها

آینده در مسائل و شرایط خاص است ،که برا آینده هر جامعها مهم مایباشاد .بناابراین در تبیاین
یافتهها این پژوهش میتوان گفت در سبک یادگیر شهود (بعنوان یکای از ویژگایهاا تفکار
شهود ) از مجموعه اطالعات به هم مرتبط و آماده که در حافظه بلندمدت ذخیره شده برا مواجهاه
با موقعیتها پیشرو استفاده می شود .در واقع دانش آموز از اطالعات موجاود در حافظاه بلندمادت
برا مواجهه با موقعیتها مشابه یا جدید استفاده می کند.
این پژوهش در حوزه طراحی برنامه درسی تاکید میکند که بهتر است در ارائه محتوا از روشها و
1

Limpo & Alves
Vidergor, Givon & Mendel
3 Multidimensional Curriculum Model
2
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رسانهها گوناگون استفاده شود؛ در انتخاب محتوا ،باید به سبکیاادگیر  ،کماک گارفتن از حاوان
پنجگانه ،مشارکت فعال در کالن ،پرسیدن ساوالها چاالش برانگیاز )... ،توجاه شاود و از طریاس
گنجاندن محتوا در قالا نمودارها و الگوها جامع و منسجم ،داستان کوتاه ،خالصه مطالاا و غیاره،
یک تصویر کلی و سریع از موضوع و ماهیت اصلی آن در اختیار دانش آموز قرار داده شود ،تا یادگیر
را تسهیل شود.
همچنین یافتهها نشان داد که آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چناد بعاد و
بسته یادگیر چندرسانها بر مهارت حل مسئله تاثیر معنادار دارد .نتیجه این بخاش از پاژوهش
نیز با مطالعات انجام گرفته در مطالعات اخیر همسو میباشد :از جمله اینتران ،اینپریشا و ساریزواد

1

( )2214در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که آموزش استراتژ ها حال مسائله در کاالن درن
میتواند کمک شایانی به حل مسئله دانش آموزان کرده و منجار باه بهباود یاادگیر در آنهاا شاود.
رادزامن و سات  )2216(2در مطالعه خود نشان دادند دانش آموزانی که از تفکر انتقاد و حل مسائله
بامتر برخوردار هستند ،در مهارتها تحصیلی نیز موفستر بوده و درک بهتار از یاادگیر دارناد.
آیکمن ،گولدهممر ،گرایف ،پیوسایت و نومن )2218(9به بررسی نقاش برناماه ریاز در حال مسائله
پیچیده در محیط آموزشی پرداختند ،نتایج نشان داد برنامهریز ها اساسی میتواند فرایند حل مسئله
را در دانش آموزان تسهیل نماید و زمینه را برا حل مشکالت فراهم کند .در تبیین یافته ها میتوان
گفت؛ فرایند حل مسئله قادر است از رو تکهها کوچک اطالعات یا سرنخها ،با سرعت باه الگاو
موجود در آن موقعیت پی ببرد و بر اسان اطالعات خیلی کم ،در اسرع وقت قضاوت کرده و تصامیم
بگیرد .دادن فرصت طر مسئله به دانش آموز ،منجر به بکارگیر و پرورش تفکر میشاود و از ایان
طریس معلم نیز پی میبرد که آیا دانش آموز مفاهیم اساسی و فرایندها کلی را درک کرده اسات یاا
خیر؛ لذا هنگام مواجهه با یک مسئله یا موقعیت چالشدار ،بازساز تجسامی مسائله ،تنظایم مجادد
مسئله ،رفع موانع ذهنی ،بهره گیر از استدمل قیاسی و کامل کردن طرحواره اتفاق میافتد .در واقع،
طر مسئله این امکان را به فراگیر میدهد که از مهارتها خود از قبیل تصور و تجسم کردن ،حدن
زدن و فرضیه مطر کردن ،پیش بینی کردن و خلس کردن نیز بهره بگیرد.
یکی از ابزارها اصلی هر معلم که در امر آموزش و مورد نیاز دانش آموزان در فرایناد یاادگیر
1

Intaros, Inprasitha & Srisawadi
Rodzalan, S. A., & Saat
3 Eichmann, Goldhammer, Greiff, Pucite & Naumann
2
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اهمیت ویژها دارد ،بهرهمند از مهارت نوشتار است .دانش آموزان در یادگیر زباان فارسای باه
فعالیتهایی مثل مشس نویسی (رونویسی) ،امال ،جملهنویسی و انشا نویسی میپردازند؛ اما این پایان کار
نیست بلکه اگر به درستی به فعالیتها درون دیگر توجه کنیم ،خواهیم دید که در درون ریاضای،
علوم ،دینی ،تاریخ و جیرافیا نیز بسیار از بخشها فرایند یادگیر و ارزشیابی بر مهاارت نوشاتن
متکی است .اهمیت توجه به پرورش ابعاد شخصیتی کودک ایجااب مایکناد که برنامه آموزشی بر
پرورش مهارتها پایاه ا یاادگیر  ،مهاارتهاا تفکر انتقاد  ،تفکر شهود و مفاهیم باین رشاته
ا استوار باشد .بر همین اسان ،با توجه به تمایالت کودکاان و توسعه رشاد فرد و اجتماعی آنها و
همچنین برا ارتقا مهارتها نوشتار دانش آموزان ،یادگیر مفاهیم ،مهارتهاا و ارزشهاا بایاد
مواد و منابع تصویر  ،گزیده اشعار ،موسیقی ،مجموعه نامهها ،خوانادن متاون آزاد ،مشااهده و مارور
کردن ،مصاحبه و گفتگو کردن در برنامهها درسی و آموزشی ،مد نظر قرار گیارد .در پایاان باه ایان
نکته اشاره میشود که مطالعه حاضر همانند پژوهشها دیگر دارا محدودیتهاایی باود ،از جملاه
اینکه این مطالعه به دلیل مشکالت اجرایی ،فاقد اطالعات مربوط به پیگیر است و ایان محادودیت
باع میگردد که تاثیرات دراز مدت این روش آموزشی بر رو سبکیادگیر شهود و حل مسائله
مورد بررسی قرار نگیرد ،لذا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی پیامدها مبتنی بر آموزش مهارتهاا
نوشتار در مورد دانش آموزان مورد پیگیر قرار گیرد .از طرف دیگر با توجه به اینکه جامعه آماار
این پژوهش محدود به دانش آموزان پسر پایه پنجم و ششم ابتدایی در یک استان و فقاط مادارن
دولتی است ،پیشنهاد میشود مطالعات مشابهی در استانها دیگار و همچناین در مادارن دختراناه
انجام گرفته و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود.

بررسی تاثیر آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چندرسانها ...

66

کتابنامه:
بازرگان ،سیمین .)1932( .برنامهریز چند بعاد  ،مااتریس زنادگی .چاا ساوم .تهاران :انتشاارات
مدرسه.
بازرگان ،سیمین .)1932( .بسته یادگیر زمین ما و آنچه در آن است .تهران :انتشارات مدرسه.

پناهی ،مرتضی .)1932( .مقایسه پیشرفت تحصیلی مهارتها نوشتار دانش آموزان آموزش دیاده و
آموزش ندیده پیش از دبستان در پایه اول ابتدایی در شهرستان سقز .پایان نامه کارشناسی ارشد رشاته
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی ،دانشاکده روان شناسای و علاوم تربیتای ،تهاران  :دانشاگاه
عالمه طباطبایی.

حسینی خواه ،علی .)1931( .طراحی الگو برنامه درسی مبتنی بر تفکر شاهود و مطالعاه تطبیقای
برنامه درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه دو کشور ایران و سوئد براسان آن .رساله دکتر برنامهریز
درسی ،دانشگاه تربیت مدرن :دانشگاه علوم انسانی ،تهران.
راهنما معلم .)1931( .تفکر و پژوهش ،راهنماا تادریس ششام ابتادایی .تهاران :وزارت آماوزش و
پرورش.
سلیمانی ،لیال .)1939( .ارزیابی کتابها فارسی _ بخوانیم برپایه الگو مک دونا وشاو ( .)2229پایاان
نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی همگانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحاد علاوم
و تحقیقات تهران ،تهران.
سیفنراقی ،مریم .نادر  ،عزتاله .)1983( .روانشناسی و آموزش استثنایی .تهران :ارسباران.

شهود  ،مژده .)1983( .مقایسه مهارتها نوشتار کودکان باا و بادون تجرباه پایش دبساتان در
پایه اول ابتدایی و ارائه راهکارها مناسا .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش و پرورش پایش
دبستانی و دبستانی ،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.

صبور  ،خیرقدم .عباسی ،عفت.گرامی پور ،مسعود .)1934( .اثر نمایش خالق بر رشد مهارتها حال
مسئله در دختران پیش دبستانی استان تهران .فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال اول ،شماره
یکم ،زمستان .43صص .81- 66
ضرغامیان ،مهد  .)1989( .زبان شناسی و آموزش و پرورش؛ راهنما مهارتها زباانی در دبساتان.
تهران :انتشارات مدرسه.

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 56

65

عالی ،آمنه .سیف ،علیاکبر .کدیور ،پروین .دمور ،علی .)1939( .تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد نوشاتن
برا یادگیر ( )WTLدر ارتقاء ساطح یاادگیر و تفکار دانشاجویان .فصالنامه روانشناسای تربیتای،
سال ،12شماره ،94ص.21-1:

عالی ،آمنه .)1936( .طراحی و اجرا الگو آموزشی مبتنی بر رویکرد نوشتن برا یادگیر و بررسای
تاثیر آن بر یادگیر  ،تفکر تاملی و مهارتها نوشاتار دانشاجویان .رسااله بارا اخاذ درجاه دکتار
( )ph.dدر روانشناسی تربیتی.

قباد راد ،زهرا .)1936( .نقد و بررسی کتاب آموزش زبان فارسی بر اسان اصول انگاره نیشن و ماک
آلیستر و نظرات مک دانو و شاو و کانینگزورث .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر علی شریعتی گروه آموزشی زبانشناسی تهران ،تهران.

کرمی ،زهره .عطاران ،محمد .)1986( .بررسی تاثیر ساخت چندرسانها توسط دانش آموزان در میازان
یادگیر آنها در درن علوم (پایه پنجم) .مطالعات برنامه درسی ،دوره ،1شماره،2ص.82-66:

کرمی ،زهره و اسدبگی ،پژمان .)1934(.توسعه ساازماندهی ذهنای یادگیرنادگان از طریاس شایوههاا
متنوع استفاده از نقشهها ذهنی در فرایند یاددهی یادگیر  .دومین کنفرانس ملی توسعه پایادار در علاوم
تربیتی و روانشناسی.

مهدو  ،محمدرضا .امیرتیمور  ،محمدحسن .)1932(.بررسی تاثیر استفاده از الگو طراحای آموزشای
مریل (نظریه نمایش اجزاء) بر میزان یاادگیر و یااددار در درن زیساتشناسای ساال اول دبیرساتان.
فصلنامه روانشناسی تربیتی ،شماره ،22سال،9ص.91-18 :
Ahmad, C. N. C., Ching, W. C., Yahaya, A., & Abdullah, M. F. N. L. (2015).
Relationship between constructivist learning environments and educational
facility in science classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191,
1952-1957.
Bailey, A., Zanchetta, M., Velasco, D., Pon, G., & Hassan, A. (2015).
Building a scholar in writing (BSW): A model for developing students' critical
writing skills. Nurse education in practice, 15(6), 524-529.
Bingham, G. E., Quinn, M. F., & Gerde, H. K. (2017). Examining early
childhood teachers’ writing practices: Associations between pedagogical
supports and children’s writing skills. Early Childhood Research Quarterly, 39,
35-46.
Demirkan, H. (2016). An inquiry into the learning-style and knowledgebuilding preferences of interior architecture students. Design Studies, 44, 28-51.

69

... بررسی تاثیر آموزش مهارتها نوشتار بر اسان برنامهریز چند بعد و بسته یادگیر چندرسانها

Eichmann, B., Goldhammer, F., Greiff, S., Pucite, L., & Naumann, J. (2018). The role
of planning in complex problem solving. Computers & Education, 128, 1-12.

Fahimi, Z., & Rahimi, A. (2015). On the impact of self-assessment practice on
writing skill. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 192, 730-736.
Intaros, P., Inprasitha, M., & Srisawadi, N. (2014). Students’ problem solving
strategies in problem solving-mathematics classroom. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 116(0), 119-123.
Kazemi, M., Katiraei, S., & Rasekh, A. E. (2014). The impact of teaching
lexical bundles on improving Iranian EFL students’ writing skill. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 98, 864-869.
Limpo, T., & Alves, R. A. (2018). Effects of planning strategies on writing
dynamics and final texts. Acta psychologica, 188, 97-109.
Mtebe, J. S., Mbwilo, B., & Kissaka, M. M. (2016). Factors Influencing
Teachers’ Use of Multimedia Enhanced Content in Secondary Schools in
Tanzania. International Review of Research in Open and Distributed Learning,
17(2), 65- 84.
Rodzalan, S. A., & Saat, M. M. (2015). The perception of critical thinking and
problem solving skill among Malaysian undergraduate students. Procedia-Social
and Behavioral Sciences, 172, 725-732.
Rus, D. (2016). A Didactic Approach to Writing Skills in a Technical
Learning Environment. Procedia Technology, 22, 1191-1196.
Sasson, I., Yehuda, I., & Malkinson, N. (2018). Fostering the skills of critical
thinking and question-posing in a project-based learning environment. Thinking
Skills and Creativity, 29, 203-212.
Sun, H., & Gao, Y. (2016). Impact of an active educational video game on
children's motivation, science knowledge, and physical activity. Journal of Sport
and Health Science, 5(2), 239-245.
Vidergor, H. E., Givon, M., & Mendel, E. (2018). Promoting Future Thinking
in Elementary and Middle School Applying the Multidimensional Curriculum
Model. Thinking Skills
and Creativity.

68

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد /شماره 56

