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Abstract This study aimed to investigate the effect of micro-learning on students' learning level. In this 

study, two groups of ninth grade students of Imam Reza Non-Profit High School in Mashhad were studied. 

One group of students received traditional education and the other group received physics lessons using 

micro-learning (educational clips, gifs, cartoons, games, short stories, book summaries). The number of 

students in each group was ten. Then, after two weeks, students were tested and the test results were 

compared. According to the results, education using micro-learning improved the level of students' learning 

and students who received micro-learning education showed better results than students who received 

traditional education. Also, poor grades were observed in students who benefited from traditional learning 

more than students who benefited from micro-learning. The results show that education using micro-

learning has improved the level of students' learning. 
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 مقدمه

 یطور مداوم بر زندگدر جهتان متا به عیستتتر راتییتغ

 یبرا ازیگذارده نیم ریپار ما تأث طیو مح یخصتتتوصتتت

راد همه ا  یبهبود زندگ یمهم برا یعامل عیسر یریادگی

ه آموزان را بتواند دانشینم یسس  یریادگی ه[1] باشدیم

 یادگیری رایز ؛ستتتوه دهد تیو خلات یستتتمت نوآور

 یزهایچ یریادگبه یآموزان را توانتد دانشینم یستتتس 

ان آموزدانشی په ، دانشنیپسده علاوز بر ا بیترر دیجد

 یبه راح آورند، به دستتت می یستتس   یروش تدر از

 ه [2] شودی راموش م

ادگیری خرد عبارت استت از یک روش آموزشی ی 

په از یک رویکرد آموزشتتتی عملکردمحور په  آنلتاین

بودز، از  (دتیقتته 0حتتداپ ر )لحتتاز زمتتانی پوتتتاز بتته

ر، همراز با ویتدووهایی په دارای مح واهایی رسی و پربا

اس فادز  ،باشسدصورت شسیداری نیز میم ن، تصاویر و به

پسده این رویکرد برای یادگیرندگانی په زمان زیادی می

را برای اخ صتتاد دادن به یادگیریشتتان ندارند بستتیار 

این امکتتان را برای  ،پتتاربردی استتتته دروس پوتتتاز

نمتایتد پته در یک زمان و با یتادگیرنتدگتان  راهم می

په نایرین تمرپز هم پتار پسستد و هم یاد ب یرنده تبیش

ا راد در محل پارشتتتان پسج دتیقه را صتتترف یادگیری 

په یک ساعت پامل از هس امی تر استبسیار آسان ؛پسسد

 ه[0] را به یادگیری بسردازند

مح وای یتتادگیری  ۀیتتادگیری خرد تکسیتتک اراوتت 

صورت روزانه یا های پوچک و خرد بهصورت تطعهبه

 0تا  0باشد په طول مدت آن بین چسد روز در هف ه می

 ه[0] دتیقه است

یتتادگیری خرد،  رایستتد یتتادگیری را بتته تطعتتات  

 ،مح وا په بر طبق اصتتول علوم مغز ایجاد شتتدزپوچک

ا تتتا ی، دروس  اطلاعاتجای بارپردن پسده بهخرد می

پسد، ستتترعت توجه ا راد را جلب مییتادگیری خرد به

پستد و یتادگیری را بته موتعیت مستد مییززهتا را ان آن

هتتای زنتتده همچسین، این لح تتهپتتاری آنتتان پیونتتد می

تا در  پسدپوچتک یتادگیری بته یادگیرندگان پمک می

   ه[0] مهارت پسب پسسد ،انجام مو وعات پیچیدز

یتتا  «تطعتتات یتتادگیری»در واتع، یتتادگیرنتتدگتتان  

جای به شتتتوند راهایی په در زمان پوتاهی اراوه میپیام

انجامد ها به طول میها ستتتاعتآن ۀدروستتتی پته اراو

 ، مفهوم(هاانیمیشتتن)دهسده تصتتاویر م حر  ترجیح می

پتامتل تطعتات یادگیری په تاثیر عالی و هزیسه پم ر به 

 هشونددنبال دارد را موجب می

عاتی پوتاز هستتت سد په اهای اطلطعات، پسستتتولت 

 هایاد مهارتتیزهوشی مدیری ی و ایج ءهد شتان ارتقا

های باشتده بعیی از ویژگیمس ور تغییر ر  ار مینرم به

 ز:مهم تطعات یادگیری عبارتسد ا

ای پته از ا زودن بار ثتانیته 144هتای پسستتتول - 

 هپاهسدعاتی ا ا ی بر یادگیرندگان میااطل

پسسدز و تعاملی ها و ویدووهای ستترگرمانیمیشتتن - 

 هباشسداراوه می های مخ ل، تابلپه از طریق رسانه

ترانتت و تتابتل ان قتتال از طریق ایس رانتت، اپ  - 

 هباشسدایس رنت یا تلفن همراز می

 ۀموتع، در اندازهیتادگیری در زمان مورد نیاز و ب - 

 هدهددرست و در زمان درست روی می

در واتع تطعات یادگیری، پاسخی به م حمل پردن   

 ستتت سده تطعاتعاتی ا تتتا ی به یادگیرندگان هابار اطل

عاتی په خاد بودز اگیرند و اطلعات را میااطل ۀعصار

پسسد تا یادگیرندز باشتتتد را خاری میو مورد هتدف می

هتتا طور موثر از آنب وانتتد در زمتتان مورد نیتتاز خود بتته

 شوند پههماهسگ می ایها با یادگیرندزاست فادز پسده آن

؛ از زمتان بستتتیار پمی برای آموزش برخوردار استتتت

روزآوری یتا جدید پردن مچسین بتا پستتتانی پته بتهه

په مجبور باشتتتسد از میان اینعات نیاز دارند بدون ااطل

 ه[0] دست به ان خا( بزنسد عات بیشمارااطل
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ای استتت در ارتباب با اراوه یادگیری خرد په شتتیوز 

های پوچک و خیلی خاد به صتتتورت پیتاممح وا بته

ز اوستتتت، از مس ر یتادگیرنتدز در زمانی په او مورد نیا

 ه یلی بسیار مهم در ن ر گر ایادگیری و توسعه بسا به دل

 .شدز است

په یادگیری خرد هتای زمانی پوتاز: هس امیپیتام - 

تواند ح ی در می ،طور ماهرانه و دتیق طراحی شتتتودبه

طول انجامده این متدت زمانی بین ستتته تا پسج دتیقه به

 هپاری یک  ردهای یعسی توصی، حداتلی  عالیت

تمرپز بر مو تتوعات محدود: یادگیرندز  قط بر  - 

شوده در یادگیری یک مو توش در یک زمان م مرپز می

یتادگیری خرد اراوته هتد مسد آموزش را  راهم  ۀن یجت

 نمایدپستد و یتک هدف یا یک مفهوم را تقویت میمی

پته یتادگیری و یتادداری دانش مورد نیتاز یادگیرندز را 

 ه[4]سد پتر مینآسا

تساستتتب یادگیری خرد با ابزارهای الک رونیکی  - 

های پوتاز مح وای یادگیری خرد از یک نوش دس ی: پیام

تستاستتتب طبیعی با ابزارهای الک رونیکی دستتت ی مانسد 

 هتا( برخوردارندموبایل، تبلت و لب

های م سوش: مح وای یادگیری تابل اراوه به شتتیوز - 

مخ ل، از تبیل، داستت ان  هایخرد با استت فادز از شتتیوز

ی هاپوتتاز، پارتون، ویدووهای پوتاز، گی،، انیمیشتتتن

ها، ایسفوگرا یک و ریرز تابل ستتازیپوتاز، شتتعر، شتتبیه

اراوه بودز و م ساستتتب با نیازهای یادگیری ا راد مخ ل، 

 هپسدبسابراین بسیار موثر عمل می ؛شودطراحی می

تواند از تتابتل اراوته در هر مکانی: یادگیری می - 

موبایل، )ای طریق مجازی و با استتت فادز از هر وستتتیله

رندز م ال، یادگیرای تابل اراوه باشتتتده ب پ(تا تبلت، ل

پتته مس  ر اتوبوس یتتا برگزاری یتتک توانتتد هس تتامیمی

 جلسه است با اس فادز از تلفن همراز خود نیز یاد ب یرد

 (ه[4]

 یقاز طر لاًدر دس رس بودن: یادگیری خرد معمو - 

باشتتده دستت رسی آسان های همراز در دست رس میتلفن

روده شتتتمار مییتادگیری خرد یتک مزیتت مهم آن بته

په نیازی باشد از طریق ل  تاپ اینیادگیرندگان بدون 

از  توانسدبه تطعات یادگیری دستتت رستتتی پیدا پسسد می

 ههای همراهشان این پار را انجام دهسدطریق تلفن

ری: یتتک  رد از طریق انتفترادی بودن یتتادگی - 

تواند هر زمانی په مایل باشتتتد چیزی یادگیری خرد می

را پتته مورد نیتتاز او برای یتتادگیری استتتت  را گیرده 

هایی را په  رد نیاز به  راگیری یادگیری خرد  رصتتتت

 ه[4] دهدعات دارد ا زایش میااطل

یادگیری خود هدایت شتتتدز: در یادگیری خرد  - 

یتادگیرنتدز خود بته تسهتایی یتادگیری خود را هتدایت 

په هس سد و به  مکانیپسد و یادگیرندگان هر زمان و می

 ه توانسد به آن دس رسی داشدانس ن مطلبی نیاز دارند می

باشتسده در یادگیری خودهدایت شتتدز، یادگیرندز بیش ر 

 اشیسد یادگیریاو خود در  راش بودز متالتک یادگیری

 ه[5] شوددرگیر می

یادگیری: یادگیرندز تسها بر یک  تداخلاتحداتل  - 

نیز به ان خا( خود اوستتتت  هدف یا مو تتتوش په رالباً

پ  تسها بر یادگیری یک چیز م مرپز ده باشتتم مرپز می

باشده این به این معساست په اهداف یا مفاهیم دی ر می

 پسسده یادگیرندز بر یکتداخل نمی بتا یادگیری موردن ر

 ه[4] ت مو وعات دی ر م مرپز استاچیز بدون تداخل

تر بودن یادگیری: عساصتتر صتتر هتر و بهستتریع - 

صتتورت ها بهآموزش ۀیادگیری خرد در مقایستته با اراو

 باشتتسدهتر میتر و ارزاناستت اندارد، برای طراحی ستتریع

ح ی برای  شتتتود په یادگیری خرداین امر موجتب می

تر پلانی هاهای یادگیری و توستتعه په بودجهستتازمان

های پوتاز و رسی از ن ر مح وا را دارا بودز ب واند ماژول
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تر اراوه طور ستتریعپم ر بر روی مسابع به ثیر نستتب اًأبا ت

 ه[0] دهد

از و پوت ۀ: با توجه به اندازاطلاعاتبلیت حفظ تا - 

روز پردن و به مح وای یتادگیری خرد، حفظ، ۀ شتتترد

 ه[0] دباشآسان می تدوین مجدد مح وای یادگیری نسب اً

تساسب با نیازهای یادگیرندز: یادگیرندز هر زمانی  - 

ین تواند از اپه به دانستت ن مطلبی نیاز داشتت ه باشتتد می

 ،نوش یادگیری برخوردار باشتتتده از این رو یادگیری  رد

 یک یادگیری واتعی استت چون م ساستب با نیاز اوست

 ه[0]

ن عسواا راد: یادگیری خرد به ۀمسد پردن همان یزز - 

یک استتت راتژی موثر برای مشتتتغول و درگیر ستتتاخ ن 

چسدانی به یادگیری ندارند نیز به پار  ۀا رادی پته ان یز

په پوتاز و دلیتل اینزیرا این نوش یتادگیری بته ؛رودمی

ودز، انفرادی و محدود به یک مکان و زمان مخ صتتتر ب

باشتتد و با استت فادز از ابزارهای دیجی الی مشتتخن نمی

ای را به خود جلب تابل اراوه استتت توجه هر یادگیرندز

 ه[6] پسدمی

طراحی آموزشتتتی یتادگیری خرد نه  قط در مورد  

ای هباشد بلکه طراحی  عالیتطراحی مح وای خرد می

مح وای خرد را نیز شتتتامل  یتادگیری خرد بر استتتاس

ت جدیدی را در االؤشتوده این نوش یادگیری خرد سمی

های یادگیری موجب ارتباب با طراحی آموزشتتی  عالیت

های ت پوچک حاپی از استتت راتژیه  رم[7] شتتتودمی

 هباشدآموزشی سادز شدز نمی

برعک ، ستتتساریوهای طراحی یادگیری خرد ح ی  

 په این نوش یادگیری،اینگردنتد مانسد تر نیز میپیچیتدز

 پسدرویکردهای آموزشتتتی مخ ل، را با هم ترپیب می

 ثیرگذاریأویکردهای رایج یادگیری خرد نقش ت(ه ر[8]

ح و توزیع مح وای اهتای یادگیری، تراپم، اصتتتلمحیط

خرد، مشتتتغولیتتت  ردی و همکتاری، مشتتتارپتتت در 

یسدهای اهتای یتادگیری  ردی و اج متاعی،  ر عتالیتت

اعی، همکاری گروهی را مورد تاپید ترار گروهی اج مت

تمرپز طراحی یادگیری خرد بر دستتت ور ه [8] دهسدمی

ویق باشد بلکه بر تشسلسله مراتبی و توالی دروس نمی

په از طریق مشتتتارپت در اینپردن یتادگیرنتدگتان به 

تجربه اج ماعی در ستاخت مح وا مشارپت  عال داش ه 

 ه [8]است باشسد، م مرپز 

، دو بعتتد از طراحی ملتتاح تتاتبتتا توجتته بتته این  

طراحی  ه1شتتود: آموزشتتی یادگیری خرد مشتتخن می

های یادگیری خرد طراحی  عتالیت ه2 مح وای خرد و 

 :په پسج اصل طراحی مح وای خرد عبارتسد از

هتتای مح وای خرد بتتایتتد در رمتتت: بخش  -1 

پذیر های پوچکی په  هم و در  ستتریع را امکان رمت

اراوه شدز اطلاعات طور م ال به دهستازد طراحی شونمی

انی و آسبر روی صتفحه پامسیوتر باید در یک ن از و به

 تابل بررستتی ،نی نوشتت ه شتتدز باشتتسداپه طولاینبدون 

 هشدن باشسد

های مح وای خرد باید روشتتن و تمرپز: بخش -2 

خاصی را  ۀشتفاف تدوین شتدز و یک مو وش یا عقید

استه  چه چیزی ۀسی بیان پسد په پیام درباریع ؛بیان پسد

های مح وای خرد باید از موجودیت مو تتتوعی بخش

مشتتخصتتی برخوردار باشتتد یعسی ب واند در یک م ن یا 

 .مفرد بیان شود جملاتصورت بح  به

های مح وای خرد باید مستت قل : بخشاستت قلال -0 

عات اراوه شتتتدز باید برای اطور م ال اطلبتاشتتتستد بته

حدی جامع باشتتتد په نیازی نباشتتتد به دگان بهیادگیرن

 عات ا ا ی بیرونیاپه یادگیرندز در جست جوی اطلاین

های مح وای باشتتده بسابراین هس ام ستتازماندهی بخش

خرد توجته ختاصتتتی باید معطوف زمیسه و دانش تبلی 

 .پسسدگان گردددریا ت

های مح وای خرد باید به ستتتازماندهی: بخش -0 

هایی ی شتتوند په از حداتل بخشای ستتازماندهشتتیوز
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مانسد عسوان، مبح ، نویستتسدز، تاریخ،  تتمیمه، آدرس 

 .دستشکیل شدز باش

عسوان یک پذیری: مح وای خرد باید بهنشتتتانی -0 

 URLۀ وستتتیلهمسبع ایس رن ی واحد با مرجع مستتت قیم ب

 طراحی شوده

های یادگیری خرد عبارتسد طراحی آموزشی  عالیت 

 ز:ا

های یادگیری خرد: چسدین اس راتژی است راتژی -1 

ر پاتواند برای حمایت از یادگیری خرد بهآموزشتتی می

، یتتادگیری موتعی ی، خودگرداند یتتادگیری رود متتانستت

مورد استتت فادز ترار گیرده ترریب محور یادگیری جامعه

تواند از طریق به خلق و مشتتارپت در تدوین مح وا می

ال وهای طراحی  ۀوسیلهاصتول یادگیری مشتارپ ی و ب

ای از تبیل رویکردهای  رایسدمدار در ارتباب با رستتتانه

   ه[0]شود  ای انجامخلق و تعویض رسانه

یستدهای یادگیری خرد:  رایسدهای یادگیری ا ر -2 

عسوان اتدامات موتعی ی و معلول طراحی شتتتوند بهباید 

ه ن توانسد آمادز شوندپه  رایسدهای یادگیری میاینیعسی 

تواند یادگیری می رایسد  ه[8] په از پیش تعیین شونداین

عسوان ترپیبی از جلستتتات یتتادگیری خرد پتته هر بتته

انجامد، دتیقه به طول می 10طور م وستتط ای بهجلستته

تواند از طراحی شتتتوده یتک چرخته یادگیری خرد می

تعتتدادی جلستتتات یتتادگیری خرد پتته ممکن استتتت 

 یب شتتدز باشتتسد تشتتکیلربطی با هم ترپصتتورت بیبه

طرح مو وش، بیان )مقدمه  (1طور م ال شتدز باشتد، به

 تمرین، حل مستتاله،) عالیت  (2؛ (مستتاله، شتترح وظیفه

علاوز ه (مباح ه، تامل، بازخورد)ن یجه  (0؛ (نوشتت ن م ن

 هایتوانسد به بخشهتای مح وای خرد میبر این بخش

تری تقستتتیم شتتتونتد پته به یادگیرندگان پمک جزوی

پسسد تا یادگیریشتتان را ستتازماندهی پردز و مح وای می

 هخرد را مرتب پسسد

 های یادگیریهای یادگیری خرد:  عالیت عالیت -0 

هایی طراحی شتتتوند په عسوان  عتالیتتبتهخرد بتایتد 

ه هایی پیادگیرندز را به سمت جلو سوه دهد یا  عالیت

پستده محیطی پته در آن پسستتدز خلق میخود استتت فتادز

ا  د باید یادگیرندگان را به پشتتت،، دگیری اتفاه مییا

پارگیری و خلق پردن مح وا تشویق پسد و ابزاری را هب

طور نه یادگیرندز  راهم آورد، بهالابرای مشتتتارپتت  عت

ه [8] سازیم ال، از طریق ویرایش م ن، تفستیر،  میمه

های مشتتارپ ی همانسد تواند از  عالیتیادگیری خرد می

 گذاری،سازی، نشانهویرایش م ن،  میمه ذهسی، ۀنقشت

ل ها را به شتتکای، تصتتاویر تعاملی یا  یلمتولید رستتانه

 .م ن درآوردن و ریرز تشکیل شدز باشد

مح وای یادگیری خرد: مواد آموزشتتی یادگیری  -0 

طور مشتتارپ ی همراز با یادگیرندگان تولید، خرد باید به

توانسد یح شتتونده مواد آموزشتتی ماآوری و اصتتلجمع

 هتتایعسوان ابزاری برای تس یم یتتا ارتبتتاب بتتا بخشبتته

مس ور هتدایتت توجته یادگیرندگان به مح وای خرد بته

پار روند و امکان شتتساخت بیشتت ر مو تتوعات مهم به

مو تتوش درستتی را  راهم نمایسده مواد آموزشتتی میان 

ده پسسعات ا تتتا ی تعادل برترار میا رمت پوتاز و اطل

عتتات ا تتتا ی، مواد لتتا( نمودن از اطمس ور اج ستتابتته

یادگیری خرد باید  شتردز و مخ صر اما مسسجم و تابل 

 ه[0]  هم باشسد

یتتادگیری خرد در جوامع یتتادگیری: مح وای  -0 

هتتای یتتادگیری خرد ایجتتاد خرد پته از طریق  عتالیتتت

یادگیری توزیع شدز و  ۀتواند در یک جامعشتود میمی

برای اهداف مخ ل، وستتتیلته یادگیرندگان مخ ل، بته

مورد استتت فتتادز ترار گیرده بتته این طریق مح وای خرد 

عسوان یک مو وش برای مباح ه در یک گروز بهتواند می

آموزشتتتی  عسوان یک مادزبهمحور به پار رود یا جامعه

ای برای یتتک عسوان پتتایتتهبتتهبرای یتتادگیری  ردی یتتا 
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 دپسسدز تولیاستتت فادزمح وای جتدیتدی په به وستتتیله 

تواند برای شود به پار روده چسین مح وای خردی میمی

یادگیری خرد طراحی شدز در یک جامعه مورد اس فادز 

 ه[0] ترار گیرد

آموزش خرد انجام شتتدز  سهیدر زم یادیز قاتیتحق 

یادگیری با استت فادز  ازیکی از مقالات  ریمن  استتته در

ز داستتت فاعسوان یادگیری خرد به ییویدیوهای از پلی 

 یریادگی یمعر  یها برالمی  نیه آنهتا از از استتتتپرد

ی ریادگنیاز به یو  لیها، پ انستت، م الاتحیخرد، تو تت

ای دی ر در مطالعهپه  یدر حاله [9]خرد اس فادز پردند 

 یریادگی برای یتتعسوان ابزاربتته یسفوگرا یا ازمحققتتان 

 انآموزدانشاس فادز پردنده  یآناتومی هادر پلاسخرد 

 ۀتجرب استت فادز از این روش آموزشتتیاظهار داشتت سد 

 یربصبود و شتکل  یستس  یهانستبت به روش یبه ر

 هبیشتت ر مطالب شتتدز استتت هم باع  ها کیسفوگرا یا

 کیسفوگرا یاز ا استت فادز ، مطالعه نشتتان دادنیعلاوز بر ا

باع  بلکه برای یتادگیری استتتت موثر نته تسهتا راهی 

ه در [10] بماند ادیبه  یولانمدت ط یبراشود مطالب می

ای دی ر، محققان به بررستتی تاثیر یادگیری خرد مطالعه

یج آموزان پرداخ سده ن ابر بهبود توانتایی یادگیری دانش

های آنها نشتتتان داد یادگیری خرد باع  بهود بررستتتی

آموزان شتتتدز استتتته پیفیت و ستتتطح یادگیری دانش

دت همچسین این روش باع  شتتدز استتت مطالب به م

ه [11]آموزان بتتاتی بمتتانتتد تری در ذهن دانشطولتتانی

مطتتالعتتۀ دی ری تتتاثیر یتتادگیری خرد را بر توستتتعتتۀ 

شتایست  ی پارپسان مورد بررسی ترار دادز استه ن ایج 

این بررستی نشتان داد یادگیری خرد باع  بهبود سطح 

ه هدف [0]یادگیری پارپسان یک ستازمان گردیدز است 

رسی تاثیرات یادگیری خرد بر از انجام مطالعه حا ر بر

 باشده سطح یادگیری می

 تحقیقروش 

در این بخش بتته معر ی روش تحقیق پرداخ تته شتتتدز 

استتته هدف از این مطالعه بررستتی تاثیر یادگیری خرد 

باشتده در این مطالعه دو دس ه از بر ستطح یادگیری می

آموزان مقطع نهم دبیرستت ان ریران فاعی امام ر تتا دانش

)ش( مشتتتهد مورد بررستتتی ترار گر  سده یک دستتت ه از 

 ی و دستت ۀ دی ر تحت آموزان تحت آموزش ستتسدانش

، های آموزشیآموزش با اس فادز از یادگیری خرد )پلی 

گی،، پارتون، بازی، داستتت ان پوتاز، خلاصتتته پ ا(( 

درس  تیزیتتک ترار گر  ستتده تعتتداد هر دستتت تته از 

باشتتده ستتس  بعد از دو هف ه از آموزان دز نفر میدانش

آموزان آزمون گر  ه شتتد و ن ایج آزمون مقایستته دانش

 شده 

 
 ه بسدی نمراتدس ه 1جدول 

 نمره مقیاس

 04-144 عالی

 04-80 خیلی خو(

 04-00 خو(

 4-00  عی،

 

 نتایج و بحث 
بسدی نمرات ذپر دستتت ه (1)در این بخش، در جتدول 

آموزان تحت شتتدز استتته همچسین ن ایج آزمون دانش

نشان دادز  (1) شکلآموزش ستس ی و یادگیری خرد در 

های مخ ل، در دو س ون با رنگ 1شتدز استه نمودار 

دهسدۀ ن ایج به نمایش درآمدز استتته ستت ون آبی نشتتان

دهسدۀ ن ایج یادگیری یادگیری خرد و ست ون ترمز نشان

دستتتت آمدز آموزش با باشتتتده طبق ن ایج بهستتتس ی می

استت فادز از یادگیری خرد باع  ارتقاء ستتطح یادگیری 

آموزانی په از یادگیری شتدز است و دانش آموزاندانش

اند ن ایج به ری نستتبت به مسد شتتدزبه روش خرد بهرز
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اند، مسد شتتتدزآموزانی په از یادگیری ستتتس ی بهرزدانش

شتتتود طور په در نمودار دیدز مینشتتتان دادنتده همان

آموزانی په از یادگیری ستتس ی نمرات  تتعی، در دانش

زانی په از یادگیری خرد آموبهرز بردند بیشتتت ر از دانش

 بهرز بردند مشاهدز شدز استه 

 گیري نتیجه

با توجه به تغییرات سریع حاصل از پیشر ت تکسولوژی 

 مهم یعامل به عیستتتر یریادگبه ی ازیندر دنیای امروز، 

ان ها نشبررستی هتبدیل شتدز استت یبهبود زندگ یبرا

آموزان را به تواند دانشنمی یستتتس  یریادگدهتد یتمی

های و روشستتتوه دهد  تیو خلات یستتتمتت نوآور

ی ای است په به راح ی به  راموشگونهیادگیری سس ی به

شتتوده بسابراین جهان امروز به یادگیری خرد ستتسردز می

یادگیری خرد عبارت استتت از یک روی آوردز استتته 

په از یک رویکرد آموزشتتتی  آنلتاینروش آموزشتتتی 

ه این رویکرد برای تشتتکیل شتتدز استتت دمحورعملکر

یادگیرندگانی په زمان زیادی را برای اخ صاد دادن به 

یادگیری خرد  یادگیری ندارند بستتیار پاربردی استتته

های صتتتورت تطعهتکسیتک اراوته مح وای یتادگیری به

صتتتورت روزانه یا چسد روز در هف ه پوچک و خرد به

 هباشدمی

موزش خرد انجام شتتدز آ ۀسیدر زم یادیز قاتیتحق 

دهد یادگیری و تمامی این تحقیقات نشتتتان می استتتت

ال عسوان م بهه شودخرد باع  بهبود ستطح یادگیری می

 ییویدیوهای یتادگیری با استتت فادز از پلی  از ریمن 

ز استت و نشتان داد است فادز پردعسوان یادگیری خرد به

ه [9]شتتتود این روش باع  بهبود ستتتطح یادگیری می

عسوان به یسفوگرا یا ازای محققتان همچسین در مطتالعته

 یآنتتاتومی هتتادر پلتتاسخرد  یریادگی برای یتتابزار

از  استت فادزدستتت آمدز، استت فادز پردند و طبق ن ایج به

برای یادگیری استتتت موثر نه تسها راهی  کیتسفوگرا یا

 دایبه  یمدت طولان یبراشتتتود مطالب باع  میبلکته 

ای دی ر نیز محققان نشتتان دادند طالعهه در م[10] بماند

آموزان یادگیری خرد باع  بهبود توانایی یادگیری دانش

 ه [11]شود مدت مطالب میو حفظ طولانی

 

 آموزان ثیر یادگیری خرد و سس ی در دانشأتنمودار  1 شکل

0

1

2

3

4
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ضعیف خوب خیلی خوب عالی

یادگیری خرد

یادگیری سنتی



 ثیرات یادگیری خرد بر سطح یادگیریأمروری بر ت 8

 

 1044، یکشمارۀ ، نخستسال      پژوهش در آموزش علوم تجربینشریۀ 

در مطالعه حا تر به بررسی تاثیر یادگیری خرد بر  

آموزان مقطع نهم سطح یادگیری در درس  یزیک دانش

دبیرست ان ریران فاعی امام ر ا )ش( پرداخ ه شدز استه 

آموزان تحت آموزش ستس ی و دس ه یک دست ه از دانش

دی ر تحتت آموزش با استتت فادز از یادگیری خرد ترار 

 گر  سده 

نشتتان داد آموزش با استت فادز از  هان ایج بررستتی 

ان آموزیادگیری خرد باع  ارتقاء ستتطح یادگیری دانش

آموزانی په از یادگیری به روش خرد شدز است و دانش

انی په آموزمسد شدز اند ن ایج به ری نسبت به دانشبهرز

مسد شدز اند، نشان دادنده همچسین از یادگیری سس ی بهرز

نی په از یادگیری ستتس ی آموزانمرات  تتعی، در دانش

آموزانی په از یادگیری خرد بهرز بردند بیشتتت ر از دانش

 بهرز بردند مشاهدز شدز استه
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