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Abstract 

Due to the advancement of technology in the current era, the current era has been called the 

information era. Information that doubles or even multiplies in a short period of time. 

According to the speed of technological progress, educational courses should be designed in 

such a way that they respond to the growing needs of the society. According to the stated 

content, the purpose of this research is to investigate the effect of Merrill's principle of 

application on learning, memorization and academic motivation of learners, and the main 

question of this research is whether the principle of Merrill's application has an effect on 

learning, memorization, and academic motivation of learners. 

The current research method is a quasi-experimental research with a pre-test-post-test design 

with a control group. The statistical population of this research is all primary school students 

of Khash city, who were studying in the academic year 1400-1401. There are 4 elementary 

schools in Khash city, and approximately 500 students are studying in elementary school, and 

the available statistical population is a total of 50 students. And according to the results 

obtained from this research, there is a significant difference between the learning and 

memorization of primary school students who were trained according to the principle of the 

Merrill model and students who were trained in a traditional way. 
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 چکیده

با توجه به پیرفت تکنولوژی در عصر کنونی ،عصر حاضر را عصر اطالعات نامیده اند. اطالعاتی که درمدت زمان اندکی دو برابر و حتی 
نه ای طراحی گردند که پاسخگوی نیازهای رو به چندین برابر می گردد. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژِ دوره های آموزشی باید به گو

گسترش جامعه باشد. با توجه به مطالب بیان شده هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه 
و یادداری و انگیزه تحصیلی  تحصیلی یادگیرندگان می باشد و سوال اصلی این پژوهش این است که آیا اصل کاربرد مریل بر یادگیری

 یادگیرندگان اثر گذار است؟
پس آزمون با گروه کنترل می باشد . جامعه آماری این  -روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون

به تحصیل بودند. تعداد  مشغول 1041-1044پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه دبستان شهرستان خاش می باشد ، که در سال تحصیلی 
دانش آموز در مقطع دبستان  044دبستان را دارند و به طور تقریبی مجموع  0دبستان هایی که در شهرستان خاش پایه دبستان وجود دارد 

ش بین دانش آموز ، می باشد. و مطابق نتایج بدست آمده حاصل از این پژوه 04مشغول به تحصیل اند و جامعه آماری در دسترس مجموع 
میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه ابتدایی که مطابق با اصل الگوی مریل آموزش دیده اند و دانش آموزانی که به صورت سنتی 

 آموزش دیده اند، آموزش دیده اند ، تفاوت معنی داری وجود دارد.
 

 

 الگوی مریل–انگیزه تحصیلی  –یادگیری  -یادداری واژگان کلیدی:

 حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی 

 

 

 مقدمه 

 را عصر حاضر به پیرفت تکنولوژی در عصر کنونی ،عصربا توجه 
 و برابر دو درمدت زمان اندکی که اطالعاتی. نامیده اند اطالعات

 می گردد. با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژِ برابر چندین حتی
 پاسخگوی باید به گونه ای طراحی گردند که  آموزشی  های دوره

مورد  مطالب بدین رو. [1]باشد جامعه گسترش به رو نیازهای
و  استفاده قابل روزمره زندگی در کاربردی صورت به باید آموزش 

هدف بکار گیری  این به رسیدن در نتیجه برای. بکار گیری باشند

 به این علت که  اهمیت فراوانی دارد آموزشی کمک وسایل  درست
یادگیری به سمت  در را بیشتری حواس االمکان حتی که تدریسی

  .[2]می باشد تری موفق نماید تدریس جلب خود
 و آموزش در آموزشی بکارگیری تکنولوژی تاثیر از جهتی دیگر نیز 

ها و ابعاد  جنبه در شگرفتی سرعتی با بشری جوامع یادگیری
 پیشرفت. می باشد تحول و تغییر توسعه، درحال زندگی مختلف

فنون جدا از این که منجر به ایجادتغییر در یک جامعه  و علوم
 می ایجاد هم در جامعه  ی جدید نیازهای خود همراه به میگردد نیز 
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بیشتر نسبت  کیفیت و سرعت با باید هم آموزش بنابراین .[3]نماید
 تکنولوژی دیگری زمان هر از بیش امروزه. به گذشته  صورت گیرد

 های فرصت به آموزان دانش دادن پیوند و آموزش در آموزشی
 .[0]کند می موثری را ایفا نقش یادگیری جدید

 و اینترنت فضای در آنها بودن دسترس در اطالعات انباشت 
 و.....همهی این موارد  ها تاب لب بودن حمل قابل همچنین
تکنولوژی منجر به  طریق از تا مدارس برای می باشد  فرصتی
 به آن برای مکملی گردد و درس کالس در یادگیری ارتقاء 

 محیط های مانند هاییتکنولوژی از استفاده. ایجاد نماید
این امکان را فراهم کرده است  آموزان دانش به مجازی یادگیری

 [0]که به شیوه ی جذاب تری به یادگیری مطالب درسی بپردازند
 رسانه کانال ، آنالین درسی(  هایطرح)  های برنامه از استفاده 

 تکنولوژی ابزار و مجازی یادگیری آکادمیهای ، اجتماعی های
به  پیشرفته آموزش به آموزان دانش تمام دسترسی ، مکمل

 با که درسی های تمرین و طرحها. [6]وجود آورده است
رایانه و برنامه های  با ویژه به پیشرفته آموزشی تکنولوژی
 اصول و مفاهیم فهم توانند می ، باشند شده ادغام آموزشی 

تر و هم جذاب  برای همه دانش آموزان هم آسان را انگیز چالش
دیداری  فراگیرندگان که آموزانی دانش به عنوان مثال،. تر نمایند

 و همچنین ثابت و متحرک تصاویر از توانند می می باشند،
وجود دارد  آموزشی افزارهای نرم در که ویدئویی های نمایش

 و خالقیت قادر اند که زارهایاف این نرم. بهره مند گردند
تکالیف برای  انجام و داده در دانش آموزان پرورش را کنجکاوی
 تجربه قادراند نیز ساز شبیه افزارهای نرم. [7]نمایند ترآنان آسان

 متون که را ایجاد نمایند درونی های پاداش و تعاملی های
 انجام چنین عملی نیست. بی شک، قادربه تنهایی به درسی
 می دانند از موفق یادگیری ء لحاظ از را خود که آموزانی دانش

بیشتری را در این  درسی موفقیت برده و بیشتری لذت مدرسه
 .[7]کنند می کسب زمینه

 و داری نگه و حفظ به طور کلی تعریف یادداری، توانایی
 بخشی ،(1370) سیف نظر از. پیشین می باشد تجارب بازخوانی

 یاد اطالعات با که مدت کوتاه حافظه به شده وارد اطالعات از
 یحافظه به نماید، می موثری برقرار ارتباط قبلی شده گرفته

 می در یافته سازمان مواد صورت به و سپرده می شود مدت دراز
مانده و  بخش باقی آنجا در طوالنی مدت زمان برای که آیند

 مجدداًمدت  کوتاه ی حافظه به لزوم صورت در و حفظ می شوند
 .[9]شود می داده بازگشت

 الگوهای ترین مؤثر جمله از مریل، آموزشی طراحی الگوی
 اجزاء چیدمان و ارائه نحوه شناختیست که آموزشی طراحی
 و ، مفهوم ، موضوع انواع مورد در ، شکل زیباترین به را آموزش

 پایانی عملکردهای از استفاده با ، الگو این. می نماید بیان قانون

 ، جمله از مرحله باالترین به را عملکردها سطح ، انتظار مورد
 عملکردها این به رسیدن روش و منتقل می کند، ابداع و کشف

معتقد  مریل. نماید می روشن مفاهیم و موضوعات انواع برای را
 درست دریافت بلکه نیست، آموزش اطالعات» که است

 آنها ساختار که، است همراه شرط این با اطالعات می باشد که
 .[14]«باشد درست

با توجه به مطالب بیان شده هدف از اجرای این پژوهش بررسی 
تأثیر اصل کاربرد مریل بر یادگیری یادداری و انگیزه تحصیلی 
یادگیرندگان می باشد و سوال اصلی این پژوهش این است که 
آیا اصل کاربرد مریل بر یادگیری و یادداری و انگیزه تحصیلی 

 دگیرندگان اثر گذار است؟ یا
 

 روش
 طرح با آزمایشی شبه های پژوهش نوع از حاضر پژوهش روش
 آماری جامعه.  باشد می کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش
پایه دبستان شهرستان خاش  آموزان دانش کلیه را پژوهش این

 به مشغول 1041-1044 تحصیلی سال در که ، می باشد
خاش پایه  شهرستان در که دبستان هایی تعداد بودند. تحصیل

 به طور تقریبی مجموع دارند و دبستان را 0دبستان وجود دارد 
در مقطع دبستان مشغول به تحصیل اند و  آموز دانش 044

 می باشد. ، آموز دانش 04 جامعه آماری در دسترس  مجموع
 گروه عنوان نفره پایه سوم ابتدایی به 20 کالس یک سپس ،
 عنوان به نفره پایه سوم ابتدایی نیز 20کالس  یک و آزمایش

 ، پژوهش این در استفاده مورد ابزارهای.  شدند انتخاب گواه گروه
می  یادداری آزمون و یادگیری آزمون پس و آزمون پیش:  شامل
از مجموع دروس پایه  ، محققان وسیله به آزمون سه هر که باشد.

 توسط اولیه هایآزمون تهیه از پس. سوم ابتدایی طراحی شده اند.
پایه سوم  معلم به سؤاالت محتوایی روایی بررسی برای ، محققان

 نهایی ویرایش و معلم نظرات دریافت از پس.  شد ابتدایی ارائه
 .تعیین شد آزمون 3 هر برای ، روا سؤاالت تعداد

 یادگیری آزمون سؤاالت ، هـا آزمـون پایایی گیری اندازه برای 
پایه سوم ابتدایی در دبستان دیگر  آموزان دانش روی یادداری و

 آزمـون:  آمد دست به زیر نتایج و گرفت قرار بررسی مـورد
 به سپس محققان. بود 79/4 یـادداری آزمـون ،76/4 یادگیری
 مریل الگوی با متناسب پایه سوم ابتدایی ، های درس طراحی

،  مشخص اهداف و موضوع با متناسب را درس طرح و پرداختند
 .  کردند مد نظر ،طراحی

 از قبل ، یادگیری آزمون پیش ابتدا در اجرای این پژوهش، 
 کاربندی آن انجام از بعد  انجام شده است و  آزمایشی کاربندی
 پس از آن  صورت گرفته است ، هفته 0 مدت به که آزمایشی

 از پس یادگیری از دانش آموزان گرفته شد. پژوهشگر آزمون



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

79 

 آزمون برگزاری به اقدام ، شده طراحی دوره پایان از روز24 مدت
، حاصل گردیده پژوهش های داده اساس این بر کرده و یادداری

 میانگین، شامل که توصیفی آمار های روش از استفاده با ها داده
 همچنین و نمودارها و جداول ، مینیمم ، ماکزیمم واریانس،

 (مستقل گروه دو برای( )  آزمون - استنباطی آمار) های روش
 قرار گرفت. مورد تجزیه و تحلیل  spssتوسط نرم افزار 

 هایافته
 به که آموزانی دانش پایه ابتدایی در درس یادگیری میزان بین

 آموزانی دانش یادگیری میزان و اند دیده آموزش سنتی صورت
 اند دیده آموزش(  مریل طراحی الگوی)  تجربی صورت به که

 .دارد وجود داری معنی تفاوت

 
 . آمار توصیفی1جدول 

 انحراف معیار از میانگین انحراف معیار میانگین حجم نمونه روش آموزش

 74/4 413 00/6 20 سنتی

 790/4 99/2 97/11 20 تجربی

 
 . آزمون آماری2جدول 

 

 میانگین ها آزمون برابری آزمون لون برابری واریانس ها

 tمقدار سطح معناداری Fمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف میانگین 
 ها

 746/4 444/4 07 -000/0 791/4 442/4 هابا فرض برابری واریانس

 770/4 444/4 49/06 -000/0   هابا فرض نابرابری واریانس

 
 قسمت در 2 جدول در شده داده داری معنی سطح به توجه با 

 میزان با آن مقایسه و باشد می 770/4 برابر که لون آزمون
 واریانس برابری فرض درصد 90 اطمینان با ، 40/4 مجاز خطای

 در شده داده داری معنی سطح به توجه با ،  شود می پذیرفته ها
 برابر که ها میانگین برابری آزمون بخش در آماری آزمون جدول

 با ، 04/4 مجاز خطای میزان با آن مقایسه و باشد می 441/4 با
 میزان بین یعنی.  شود می رد H فرض درصد 90 اطمینان
 به که آموزانی دانش در دروس ابتدایی پایه دبستان یادگیری

 به که آموزانی دانش و مورد آموزش قرار گرفته اند سنتی روش

 ، اند دیده آموزش(  مریل آموزشی طراحی الگوی)  تجربی روش
 .  دارد وجود داری معنی تفاوت آماری لحاظ از
 الگوی بر مبتنی آموزش روش گردد می مشاهده ، 1 جدول در 

یادگیری و یادداری مفاهیم درسی  در مریل، آموزشی طراحی
  پایه ابتدایی اثر گذاری بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.

پایه ی آموزانی  دانش انگیزه تحصیلی میزان بین:  2 فرضیه
 و انگیزه تحصیلی اند دیده آموزش سنتی صورت به که ابتدایی
 اند دیده آموزش تجربی بصورت پایه ابتدایی که آموزانی دانش
 می باشد. داری به صورت معنی تفاوت

 
 . آمار توصیفی3جدول 

 میانگینانحراف معیار از  انحراف معیار میانگین حجم نمونه روش آموزش

 77/4 7/0 41/9 20 سنتی

 79/4 00/3 49/17 20 تجربی

 
 .آزمون آماری 0جدول 

 

 آزمون برابری میانگین ها آزمون لون برای برابری واریانس ها

 tمقدار  سطح معناداری Fمقدار
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین ها

 -600/4 444/4 07 -761/6 797/4 442/4 هابا فرض برابری واریانس

 -600/4 444/4 49/06 -690/6   هابا فرض نابرابری واریانس
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 قسمت در 0 جدول در شده داده داری معنی سطح به توجه با
 میزان با آن مقایسه و باشد می 069/4 برابر که لون آزمون
 واریانس برابری فرض درصد 90 اطمینان با ، 04/4 مجاز خطای

 ها میانگین برابری فرض آزمون جهت لذا.  شود می پذیرفته ها
 سطح به توجه با.  نماییم تفسیر را فوق جدول از اول سطر باید ،

 آزمون بخش در آماری آزمون جدول در شده داده داری معنی
 با آن مقایسه و باشد می 441/4 با برابر که ها میانگین برابری
 می رد فرض درصد 90 اطمینان با ، 40/4 مجاز خطای میزان
انگیزه تحصیلی یادگیری  مفاهیم درسی  میزان بین یعنی.  شود

 دیده آموزش سنتی روش به که آموزانی دانش پایه ابتدایی در
 طراحی الگوی)  تجربی روش به که آموزانی دانش و اند

 معنی تفاوت آماری لحاظ از ، اند دیده آموزش(  مریل آموزشی
  ، دارد وجود داری

 می مشاهده 3 جدول در شده داده های میانگین به توجه با لذا
 در ، مریل آموزشی طراحی الگوی بر مبتنی آموزش روش گردد

 انگیزه تحصیلی  یادگیری مفاهیم درسی پایه ابتدایی تأثیر
 . دارد سنتی وجود  آموزش روش به نسبت بیشتری

 

 گیری نتیجه و بحث 
یادداری دانش آموزان پایه ابتدایی که یادگیری و  میزان بین 

 که آموزانی دانش مطابق با اصل الگوی مریل آموزش دیده اند و
 تفاوت ، اند دیده آموزش اند، دیده آموزش سنتی صورت به

 حد در آماری آزمون داری معنا به توجه با دارد وجود داری معنی
 میزان ، که گرفت نتیجه توان می %90 اطمینان سطح با441/4

 آموزش طراحی الگوی طریق از که آموزانی دانش یادگیری
 صورت به که آموزانی دانش به نسبت اند دیده آموزش مریل
 این در آمده بدست نتایج.  است بیشتر ، اند دیده آموزش سنتی
 دارد هماهنگی [2]( 1379)  بگلـو حــین پژوهش نتایج با فرض

 الگوی طریق از که آموزانی دانش یادداری و همچنین میزان
آموزانی  دانش از بیشتر ، اند دیده آموزش مریل آموزشی طراحی

 .اند دیده آموزش سنتی روش با که است پایه ابتدایی
علت اصلی اینکه میزان پیشرفت تحصیلی و یادگیری ویادداری 
و انگیزه تحصیلی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل می 

ر ورش آموزشی مبنی بر رعایت باشد به این علت است که  د
 که است شده تدوین صورتی به ، اهداف جایگاه اصل مریل ماه

اهداف مورد نظر هدایت می کند.  به رسیدن راه در را آموز دانش
برای دانش آموز  آن به رسیدن روش و هدف بدین نحو که نوع

به خوبی روشن می گردد و بدین طریق دانش آموز در راه 
آموزشی مورد نظر گنگ و سر در گم نمی  رسیدن به اهداف

دهنده و  حرکت عوامل و باشد هم چنین در این میان از عناصر
 و موضوع تفسیر ، مثال ارائه:  همانند انگیزه دهنده  ای 

استفاده می گردد که این  فراگیر جانب از بازخورد درخواست
 سمت به حرکت و اصلی مفاهیم پرورش به شایانی مسئله کمک

 برای دانش آموزان پایه ابتدایی می محتوی تر پیچیده مفاهیم
 . کند

یادگیری مفاهیم درسی در   بیشتر یادگیری و انگیزه عمده دلیل
 وجود ، پژوهش این در کنترل گروه مقابل در آزمایش گروه

 در ، به طور کلی .  است آنها شناختی سیستم با متناسب الگوی
 ، اهداف جایگاه اصل مریل، شیوه ی آموزشی مبتنی بر رعایت

 به رسیدن راه در را آموز دانش که نحوی تدوین گشته اند به
 روش و هدف نوع یعنی. کندهدف های تعیین شده را یاری می

 به رسیدن در آموز دانش و است مشخص کامال آن به رسیدن
 حرکت عوامل و عناصر وجود ، نیست راه بی مشخص اهداف
 بازخورد درخواست و موضوع تفسیر ، مثال ارائه:  همانند دهنده

 و اصلی مفاهیم پرورش به شایانی کمک ، فراگیر جانب از
 اغلب.  کند می محتوی تر پیچیده مفاهیم سمت به حرکت

 اولیه سطوح که پردازند می مفاهیم از ای مقوله به ، رویکردها
 .  گیرند می دربر را یادگیری

 از این شیوه  مندی ساختار همچنین این شیوه آموزشی به دلیل
 سلسله ، آموز دانش ذهنی مطالب درسی توسط دریافت تا محتوا

 که است فرایندی یادگیری که آنجایی از وجود دارد و   مراتبی
این  توان می ، میگردد گسترده و عمیق فراگیرنده خود توسط

 شکل وجود لحاظ به ، مریل طراحی الگوی گونه بیان نمود،
 خود توسط ارزشیابی تمرین وجود و جهت  یک از ارائه های

منجر به حصول این  ، از جهتی دیگر ارزشیابی در فراگیرنده
 میزان شدن بهتر دیگر نتایج شد الزم به ذکر است که  علت

 قدرت از استفاده ، ما در این پژوهش آزمایش گروه در یادگیری
 یادگیری برای هایی مثال ساخت در آموزان دانش خالقیت

  مفهوم مد نظر در دروس تدریسی می باشد.
از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به محدود بودن 
امکانات آموزشی برای اجرای الگوی آموزشی مریل در گروه 
آزمایش نام برد همچنین مدت زمان اجرای این پژوهش بسیار 
کوتاه بوده است که برای بررسی بهتر نتایج اثر گذاری بیشتر به 

ر گیری الگوی طراحی مریل می توان مدت زمان اجرای کا
آزمایش را نیز افزایش داد همچنین از نتایج این پژوهش می 
توان به منظور طراحی الگوی آموزشی موثر تر برای تدریس 
دروس ابتدایی و بهبود کیفیت آموزشی استفاده کرده و این 

ی پژوهش می تواند زمینه ساز اجرای پژوهش های گسترده تر
در زمینه ی بررسی اثر گذاری اصول و الگوهای آموزشی 

 مختلف در تدریس دروس ابتدایی باشد.
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