مقايسه اثر الگوي پيش سازمان دهنده و روش سخنراني در
افزايش يادداري و وسعت انتقال و رابطه آن با سطح عملكرد
تحصيلي دانشآموزان دختر پايه چهارم ابتدايي شهر مرودشت
سيده زهرا شاه نعمتي1
دكتر حجتاله فاني2
چكيده
پژوهش حاضر از نوع تحقيق نيمه تجربي است كه به منظور
مقايسه تأثير استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده و روش
سخنراني در افزايش يادداري و وسعت انتقال و رابطه آنها با
سطح عملكرد تحصيلي دانشآموزان دختر كالس چهارم ابتدايي شهر
مرودشت انجام شده است.
اهداف كلي در اين تحقيق :تبيين روش استفاده از پيش سازمان
دهنده در تدريس و توجه دادن به اهميت و ارزش اين روش،
ايجاد نگرش مثبت در معلمان نسبت به استفاده از پيش سازمان
دهنده ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پيام آموزشي ،پيش
سازمان دهنده ،آزمون معلم ساخته و پرسشنامه ميباشد .جامعه
آماري اين پژوهش كليه دانشآموزان دختر كالس دوم ابتدايي
شهر مرودشت بود كه در سال  85-86مشغول به تحصيل بودند.
نمونه پژوهش شامل  80دانشآموخته دختر ميباشد كه به صورت
خوشهاي انتخاب و در گروههاي كنترل و آزمايش جايگزين شدند.
از  2گروه پيش آزمون گرفته شد .كه تفاوت معناداري بين دو
گروه وجود نداشته باشد .بعد از آن گروه آزمايش ابتدا تحت
تأثير پيش سازمان دهندهها و سپس پيام آموزشي قرار گرفت در
حالي كه گروه كنترل تنها پيام آموزشي را با استفاده از
روش سخنراني دريافت كرد .بعد از هر دو گروه پس آزمون
گرفته شد و در طي  24روز  2آزمون تعقيبي و تأخيري از هر
دو گروه به عمل آمد دادهها با استفاده از روش مقايسه
ميانگينها و از طريق  t-testگروههاي مستقل مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفت.
يافتهها نشان داد كه ميان گروههاي آزمايش و كنترل در 3
آزمون (پس آزمون ،آزمون تعقيبي ،آزمون تأخيري) تفاوت
معنيدار است و افزايش يادداري و وسعت انتقال و عملكرد
تحصيلي در گروه آزمايش بيش از گروه كنترل است .بنابراين
بر اساس يافتههاي پژوهش استفاده از الگوي پيش سازمان
دهنده نسبت به روش سخنراني يادداري مطلب و انتقال دور
يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشآموزان را افزايش ميدهد.
كليد واژهها
الگوي پيش سازمان دهنده،
انتقال ،عملكرد تحصيلي.
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دانشجوي كارشناسي ارشد برنامهريزي درسي
استاديار دانشگاه ازاد اسالمي واحد مرودشت
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مقدمه
مواجه بوده است و
انسان از آغاز زندگي با مسأله
يادگيري مطالب يكي از اهداف اساسي آموزش ميباشد ،ارائه
مطالب آموزشي به نحوي كه ميزان يادگيري و يادداري 2را
افزايش دهد .همواره يكي از مسائل اساسي در آموزش و پرورش
بوده است .پيشرفت روزافزون علم و گسترش چشمگير اطالعات سبب
شده است كه اين مشكل به صورت برجستهتري نمايان گردد ،زيرا
الزمه يادگيري مؤثر استفاده از روشي است كه به فراگير در
نگهداري طوالنيتر مطالب كمك نمايد .بيشترين كوشش روان
شناسان و به خصوص متخصصين آموزش و پرورش در جهت آن است كه
دريابند يادگيري چگونه انجام ميپذيرد و در جهت تسريع و
بهبود آن چه اقداماتي بايد صورت گيرد .علي رغم مطالعات
زيادي كه در اين مورد صورت گرفته است ،به علت وجود عوامل
مختلف مؤثر در يادگيري  ،نتايج و يافتهها در زمينه روشهاي
تدريس متفاوت است ،به طوري كه مربيان تعليم و تربيت در
استفاده از روش تدريس خاصي درافزايش يادگيري نظر مشتركي
ندارند .يكي از روشهاي تدريس روش مبتني بر الگوي
پيشسازمان دهنده 3است .در الگوي پيش سازماندهنده معموالً
مطالب از كلي به جزئي مورد بررسي قرار ميگيرد .اولين گام
در اجراي اين الگو ،ارائه پيش سازماندهنده است ،مطلب پيش
سازماندهنده بايد از مطلب يا مطالب درس جديد كليتر باشد.
گام دوم :ارائه مطالب و مفاهيم درس جديد است .در گام سوم
بايد مثالها و نمونههايي براي تفهيم بيشتر مطالب جديد
آورده شود ،و باالخره مثالها بايد به گونهاي باشد كه با
مفهوم پيش سازمان دهنده مرتبط گردد .در الگوي پيش سازمان
دهنده توجه بيشتر ،معطوف به فعاليت معلم در فرآيند آموزش
است .معلم است كه محتواي آموزش را سازماندهي ميكند ،اوست
كه قبل از شروع مباحث درس جديد ،سعي ميكند با مطرح كردن
يك مفهوم كلي (پيش سازمان دهنده) ارتباط بين مفاهيم جديد
با ساخت شناختي شاگرد را فراهم كند( .فرمهيني فراهاني،
)1378
پيش سازمان دهنده بايد يك چارچوب ذهني براي يادگيرنده
فراهم آورد به نحوي كه اطالعات بعدي در آن استقرار يابند.
مطالب گنجانده شده در پيش سازمان دهنده ممكن است مطالب
بنيادي و اصولي درس يا مطالب ديگري باشند كه به يادگيرنده
كمك ميكنند تا رابطه بين درسهاي قبلي و درسهاي تازه را
درك نمايد .پيش سازمان دهنده در دو مورد به يادگيرنده كمك
ميكنند.
يادگيري1
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مطالب مشابه با مطلب جديد
جديد را به آن ربط دهد.
مشمول كننده الزم را قبالً
و مطلب جديد به خوبي براي

الف -زماني كه يادگيرنده از پيش
را نياموخته است كه بتواند مطلب
ب -موقعي كه يادگيرنده اطالعات
آموخته است اما رابطه بين آنها
او روشن نيست.
روش آموزشي مبتني بر ارائه پيش سازمان دهنده در آغاز درس،
مغاير با روشهاي مرسوم آموزش مدارس است ،زيرا در روش
آموزشي آزوبل معم ابتدا بايد مطالب و نكات جامع و انتزاعي
را در اختيار يادگيرندگان بگذارد و بعد از آن به آموزش
جزئيات بپردازد .در حالي كه در روشهاي مرسوم آموزش معلمان
از دانش آموزان ميخواهند تا ابتدا به يادگيري جزئيات درس
بپردازند و در آخر كار اصول و مفاهيم كلي در اختيار آنان
گذاشته ميشود .روش آموزشي آزوبل مبتني بر كاربر در سلسله
مراتبي از پيش سازمان دهندهها است كه از نظر جامعيت و
انتزاعي بودن در يك وضعيت نزولي قرار دارد .يعني ابتدا
مطالب بسيار جامع و انتزاعي معرفي ميشوند و بعد به دنبال
آن مطلب كمتر كلي و انتزاعي معرفي ميشوند و اين جريان
ادامه مييابد تا نوبت به مطالب بسيار جزيي و محسوس برسد.
(سيف)1370 ،
بر طبق نظريه يادگيري معنيدار (آزوبل )1968 ،دانشهاي مربوط
به هم در يك رشته تحصيلي به صورت يك هرم فرضي با يك سلسله
مراتب به صورتي بسيار صرفه جويانه ،در ارتباط با يكديگر
سازمان مييابند و ساخت شناختي آن زمينه علمي را به وجود
ميآورند.
بنابراين نظريه ،مطالب درسي بايد طوري طرح ريزي و ارائه
شوند كه ابتدا كليترين  ،جامعترين وانتزاعي ترين مفاهيم و
انديشهها به صورتي خالصه معرفي گردند و بعد به دنبال اين
كليات به تدريج مطالب معرفي شوند .اين سبك آموزشي با
مراحل طبيعي تشكيل ساخت شناختي مطابقت دارد( .سيف)1370 ،
پيش سازمان دهنده يك مفهوم كليدي است كه پايه يادگيري
مطالب بعدي را تشكيل ميدهند  .نقش پيش سازماندهنده فراهم
آوردن مفاهيم مشمول كننده است .يعني تدارك مجموعهاي از
مفاهيم بسيار جامع كه مفاهيم و اطالعات كمتر جامع تحت
مشمول آن قرار ميگيرند  .پيش سازمان دهنده ها به صورت
خالصهاي از مطلب آموزشي در آغاز درس در اختيار يادگيرندگان
ً خالصه درس نيستند ،بلكه مطالبي
قرار ميگيرند اما آنها صرفا
را شامل ميشوند كه عناصر سازمان دهنده براي يادگيريهاي
جديد تدارك ميبينند( .سيف)1370 ،
روش سخنراني در نظامهاي آموزشي ،سابقهاي طوالني دارد.
ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف معلم و يادگيري آنها از
طريق گوش كردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد  ،اساس كار
اين روش را تشكيل ميدهد .در اين روش  ،يك نوع انتقال
يادگيري و رابطه ذهني بين معلم و شاگرد ايجاد ميشود .از

خصوصيات اين روش  ،فعال و متكلم وحده بودن معلم و پذيرنده
و غيرفعال بودن شاگرد است .در فرآيند تدريس ،تمام عوامل
تحت كنترل معلم است .او ميتواند به هر ترتيبي كه خود
ميپسندد درباره موضوع مورد نظر سخن بگويد و هر وقت الزم
بداند آن را پايان دهد .انتقال پيام يك جريان فكري يك
طرفه از طرف معلم به شاگردان است ( .شعباني)1371 ،
روش سخنراني 1خواه مفصل باشد يا مختصر ،داراي مراحل
اجرايي ذيل است:
مرحله اول  ،آمادگي براي سخنراني  :كميت و كيفيت يكسخنراني تعيين كننده نوع آمادگي معلم براي سخنراني سات .
در سخنرانيهاي كوتاه ،فوري و غيررسمي معموالً كسب آمادگي
چندان امكان پذير نيست ،اما براي سخنرانيهاي طوالني و
ً رسمي ،همچون كالس درس ،معلم بايد آمادگي كافي داشته
نسبتا
باشد.
 مرحله دوم  ،مقدمه سخنراني :از مقدمه ميتوان به منظورايجاد رابطه بين معلم و شاگرد ،جلب توجه شاگردان ،نشان
دادن مندرجات و مضامين اساسي و به فعاليت و جنبش درآوردن
اطالعات و تجربيات شاگردان استفاده كرد.
-1ايجاد رابطه بين معلم و شاگرد :نقش ارتباطي مقدمه ممكن
است هنگامي آشكار شود كه معلمي خود را به شاگردان معرفي
ميكند ،نام آنان را ميپرسد.
 -2جلب توجه شاگردان :شيوههاي جلب توجه شاگردان به
سخنراني متعدد است  .فعاليتهاي همچون طرح سؤال  ،بحث و
گفتگو ،استفاده از وسايل بصري.
 مرحله سوم ،متن و محتواي سخنراني :بعد از اين كه مشخصشد سخنراني از كجا بايد آغاز شود و بعد از اين كه محركهاي
الزم براي جلب توجه به سخنراني به كار برده شد ،معلم بايد
توجه خود را به متن سخنراني معطوف كند .متن سخنراني قسمت
اصلي و بسيار مهم سخنراني را تشكيل ميدهد.
 مرحله چهارم ،جمعبندي و نتيجهگيري  :جمعبندي و نتيجهگيري آخرين مرحله روش سخنراني است  .وقتي كه سخنراني تمام
ميشود ،معلم ميتواند:
الف) از شاگردان بخواهد كه بعضي از نكات مهم درس را به
خاطر بياورند يا نظر خود را درباره آنها بگويند.
ب) به سؤالهاي شاگردان پاسخ دهند.
ج) نكات مهم و اساسي درس را گوشزد و مرور كنند( .شعباني ،
)1371
با توجه به اين كه دانش واطالعات و علوم مرتب در حال تحول
استو هر چه بيشتر پيش ميرويم اطالعات قبلي كهنه شده گاهي
نقايص آنان آشكار شده وگاه به شكل كلي رد ميشود با وجود
اين همه تغيير و تحولف انباشتن ذهن دانشآموزان از اطالعات
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و علوم در مدارس كافي نيست و هرگز نميتواند آنها را براي
ورود به زندگي واقعي در خارج از مدرسه آماده نمايد .پس
مربيان و معلمان بايد به جاي توجه صرف به آموزش انواع
دانشهاي مختلف  ،به روشهاي يادگيري توجه نمايند و مدارس
بايد فرصتهايي را براي دانشآموزان فراهم آورند كه آنها
عمالً ياد بگيرند كه چگونه ياد بگيرند .معلمان امروز بايد
نگرشي باز داشته باشند ،يعني آماده باشند تا رويكردهاي
مختلف را بيازمايند و پذيراي اطالعات تازه درابره يادگيري
و يادگيرندگان باشند ،آنها همچنين بايد روشهاي مختلف را
به كار گيرند تا اين كه كشف كنند كداميك به نحو بهينه
منجر به يادگيري دانش آموزان ميشود .معلمان آينده بايد از
حالت سنتي تغيير يافته و به چيزي بدل شوند كه كارل راجرز
«تسهيل كننده يادگيري» و كلر «مهندس آموزشي» يا «مدير
اقتضائي» ميداند( .سيف)1378 ،
بر اس اس تحوالت فزاينده و لزوم تغيير و تحول در زمينههاي
ياددهي – يادگيري و همچنين براي رويارويي با دگرگونيهاي
زندگي و كاربرد آموختهها در زندگي روزمره ،تغييرات بنيادي
در زمينه آموزش و يادگيري ضرورت يافته است.
در بسياري از موارد علت اصلي عدم پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان  ،روشهاي يادگيري آنهاست با وجود اين كه
بسياري از متخصصين امر تعليم و تربيت راهكارهاي صحيح
مطالعه و يادگيري را شناسايي و معرفي كردهاند ،از آنها به
صورت كاربردي در مدارس و آموزش دانشآموزان استفاده نمي
شود ،يكي از روشهاي تدريس استفاده از الگوي پيش سازمان
دهنده است .احتمال مي رود كه پيش سازمان دهنده ها بتوانند
آمادگي شناختي را در فراگيران به ويژه آزمودنيهاي با
توانايي پايين كه از يك مجموعه جذب كننده معنيدار
برخوردار نيستند ،ايجاد نمايند و همچنين ممكن است پيش
سازمان دهنده ها تأثير مثبتي روي پيامدهاي يادگيري پيچيده
داشته باشد .اهميت پژوهش حاضر جهت معرفي و بررسي تأثير
يكي از روشهاي نوين و مؤثر در يادگيري ميباشد .محقق تصميم
دارد كه دراين تحقيق اثر اين روش را در يادگيري در مقايسه
با روش سخنراني بسنجد.
بر اين اساس سؤاالت و فرضيات تحقيق عبارتند از:
 آيا بين دانش آموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده دردرس علوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش
سخنراني در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان
انتقال دور يادگيري تفاوت وجود دارد؟
 آيا بين دانش آموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده دردرس علوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش
سخنراني در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان
يادداري تفاوت وجود دارد؟

 آيا بين دانش آموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده دردرس علوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش
سخنراني در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان
عملكرد تحصيلي تفاوت وجود دارد؟
 بين دانشآموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده در درسعلوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش سخنراني
در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان انتقال
دور يادگيري تفاوت وجود دارد.
 بين دانشآموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده در درسعلوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش سخنراني
در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان يادداري
تفاوت وجود دارد.
 بين دانشآموزاني كه با الگوي پيش سازمان دهنده در درسعلوم تجربي آموزش ميبينند ودانشآموزاني كه با روش سخنراني
در درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان عملكرد
تحصيلي تفاوت وجود دارد.
آزوبل  )1960( 1تعداد  110دانشجو را كه نسبت به پيام
آموزشي مورد مطالعه آشنايي نداشتند در تحقيق شركت داد.
ابتدا براي يكساني گروه كنترل و آزمايش در توانايي
يادگيري ،با انجام يك آزمون و با توجه به نمرات به دست
آمده آزمودنيها را به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم كرد.
گروه آزمايش ،پيش سازمان دهنده را به مدت  5دقيقه در دو
نوبت به فاصله  48ساعت دريافت كرد و سپس پيام  2500كلمهاي
به مدت  35دقيقه توسط گروههاي آزمايش و كنترل مورد مطالعه
قرار گرفت  3روز بعد از انجام آزمايش  ،براي كسب ميزان
يادداري از  36سؤال چهارجوابي استفاده كرد و تفاوت
معنيداري را به نفع گروه آزمايش در سطح  %1گزارش داد.
تحقيق مذكور تأثير پيش سازمان دهنده را در آموزش كوتاه
مدت نشان ميدهد ،اما براي دريافت تأثير پيش سازمان دهنده
در آموزش بلند مدت و ميزان يادگيري و يادداري در فاصله
زماني بيشتر مطالعه اي توسط آزوبل و يوسف ( )1963انجام شده
است كه به قرار زير ميباشد:
آزوبل و يوسف )1963( 2تعداد  162دانشجو را به دو گروه
آزمايش و كنترل تقسيم كردند  3آزمايش طي  4روز انجام گرفت
و آزمون در دونوبت يعني بالفاصله بعد از پايان آموزش و به
مدت  10روز بعد از آموزش داده شد و اختالف معنيدار بين دو
گروه آزمايش و كنترل مشاهده گرديد.
آلن )1969( 3آندرسون )1973( 1و نيز ورت )1967( 2مطالعات
ديگري در جهت بررسي تأثيرات پيش سازمان دهندهها در آموزش
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بلند مدت و ميزان يادگيري و يادداري ،با فاصله زماني
بيشتر انجام دادند و به نتايج مشابه با يافتههاي آزوبل و
يوسف ( )1963دست يافتند.
تحقيقات فوق نشان دادند كه پيش سازماندهنده در يادگيري و
يادداري مؤثر است.
كانگ )1997( 3تأثيرات استفاده از پيش سازمان دهنده ها را
بر روي يادگيري دانش آموزان مورد مطالعه قرار داد تأثيرات
مختلف پيش سازمان دهنده ها در سه سطح كالسي پنجم ،ششم و
هفتم بررسي گرديد.
تحليل دادهها تفاوتمعنيداري ميان گروههاي پيش سازمان
دهنده و بدون پيش سازمان دهنده نشان داد.
كوهارا و هالتون )1980( 4تأثيرات پيش سازمان دهنده را روي
يادداري و درك و فهم مطالب مورد مطالعه قرار دادند.
آزمودني هاي اين مطالعه  264دانشجو بودند .ابتدا آنها به
دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند .قبل از ارائه پيام
گروه آزمايش پيش سازمان دهنده كه در برگيرنده مثالهايي از
يادگيري قاعده بود را دريافت كردند .سپس به هر دو گروه سه
متن نوشتاري ارائه شد و يك آزمون يادداري انجام شد و يك
آزمون تأخيري نيز بعدا اجرا گرديد .نتايج نشان داد كه پيش
سازمان دهنده ها يك تأثير تسهيل كننده روي درك و كاربرد
قواعد دارند اما تأثيري روي يادداري حقايق يا انتقال
نزديك ندارند .همچنين كوهارا وهالتون ( )1980گزارش دادند
كه اين مطالعه از پيش بيني نظريه جذب مي ير ( )1979كه
معتقد است پيش سازمان دهنده ها روي انتقال دور يادگيري
مؤثر است  ،حمايت كرده است.
ميير ( )1975جهت آزمون تأثيرات پيش سازمان دهنده بر وسعت
انتقال يادگيري  176 ،دانشجوي سال اول كه تجربيات برنامه
ريزي كامپيوتر نداشتند را به دو گروه آزمايش و كنترل
تقسيم كرد.
گروه آزمايش جزوهاي كه با يك مدل كامپيوتري شروع ميشد را
مورد مطالعه قراردادند .در حالي كه گروه كنترل همان حقايق
را بدون مدل كامپيوتري مطالعه نمودند  .سپس به هر دو گروه
يك پيام آموزشي  10صفحهاي ارائه گرديد و به دنبال آن
آزموني شامل انتقال دور و نزديك از آنها به عمل آمد .بعضي
از سؤاالت آزمون مستلزم انتقال دور بود ،به دين ترتيب كه
سؤاالت متفاوت از متن پرسيده شده بود و سؤاالت ديگر مستلزم
انتقال نزديك و شبيه به اطالعات ارائه شده در متن بود.
نتايج نشان داد كه گروه پيش سازمان دهنده برتري زيادي به
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سؤاالت انتقال دور داشتند در حالي كه گروه كنترل در پاسخ
به سؤاالت انتقال نزديك برتري داشتند.
ميير )1978( 1در انجام يك تحقيق از  24كارت در مورد
برنامهريزي كامپوتر كه به دو صورت تصادفي يا منطقي مرتب
شده بودند استفاده كرد.
تعداد  56دانشجوي روانشناسي كه اطالعات قبلي در اين زمينه
نداشتند به دو صورت گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند.
جهت تجزيه و تحليل دادهها از طرح  2×2×2توانايي فراگيران
(قوي – ضعيف) سازمان دهي پيام (تصادفي – منطقي) وجود يا
عدم وجود پيش سازمان دهنده استفاده شد.
وي گزارش داد بر طبق انتظار فراگيراني كه از توانايي
رياضي بيشتري برخوردار بودند نمرات بهتري نسبت به گجروهي
كه از توانايي رياضي كمتري برخوردار بودند كسب كردند .در
ضمن تعامل معني دار بين توانايي رياضي كمتري برخوردار
بودند كسب كردند .در ضمن تعامل معني دار بين توانايي
رياضي فراگيران و وجود و عدم وجود پيش سازمان دهنده
مشاهده نشد.
همچنين زماني كه پيام به صورت تصادفي ارائه شد گروهي كه
پيش سازمان دهنده دريافت كرد نمرات بهتري نسبت به گروه
كنترل به دست آورد و زماني كه پيام به صورت نظم يافته
ارائه شد ،نتيجه عكس حاصل گرديد.
گالور ودانيل )1985( 2جهت بررسي روشهاي مختلف رمزگرداني پيش
سازمان دهنده توسط آزمودنيها و تأثير اين روشها وبر فهم
مطالب بعدي آزمايشي به شرح زير انجام دادند.
آزمودنيها  76دانشجوي آموزش ابتدائي بودند كه به طور
تصادفي به يكي از شرايط زير (كنترل پيش سازمان دهنده
حقيقي پيش سازمان دهنده حقيقي  +كنترل پيش سازمان دهنده
حقيقي و كنترل پيش سازمان دهنده حقيقي  +تفسير ) تقسيم
شوند.
در اين تحقيق يك مقاله  1300كلمهاي كه چگونگي شكل گيري
سيستم خورشيدي را توصيف ميكرد و در پيش سازمان دهنده مورد
استفاده قرار گرفت.
از آزمودنيها در شرايط پيش سازمان دهنده خواسته شد پيش
سازمان دهنده را مطالعه كرده و كلمات كليدي آن را فهرست
كنند و سپس مقاله به آنها ارائه گرديد.
از آزمودنيها در شرايط پيش سازمان دهنده واقعي  +تفسير
نيز خواسته شد كه پيش سازمان دهنده را روي ورقه ديگر معني
و تفسير كنند سپس مقاله به آنها ارائه گرديد.
بعد از آن آزمودني از كليه گروهها به عمل آمد.
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نتايج تحقيق نشان داد كه آزمودنيهايي كه پيش سازمان دهنده
را تفسير كرده بودند نسبت به شرايط ديگر در آزمون بهتر
عمل كردند.
روش
جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشآموزان دختر كالس چهارم
ابتدايي شهر مرودشت ميباشند كه در سال تحصيلي  85-86مشغول
به تحصيل بودند .از اين جامعه آماري يك مدرسه به روش
نمونهگيري تصادفي ساده از بين مدارس عادي شهر مرودشت
انتخاب شد .تعداد افراد نمونه در اين پژوهش  80نفر
ميباشد.
پژوهش حاضر از نوع تحقيق نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و
پس آزمون با گروه كنترل ميباشد شكل زير دياگرام طرح مورد
بحث را نشان ميدهد.
گروهها
پيش آزمون انتخاب
متغير
پس آزمون
تصادفي
مستقل
گروه
R
T1
X
T2
آزمايش
گروه
R
T1
Y
T2
كنترل
متغيرهاي مستقل در پژوهش فوق استفاده از الگوي پيش سازمان
دهنده و روش تدريس سخنراني است .براي بررسي تأثير استفاده
از روش پيش سازمان دهنده و روش سخنراني در افزايش يادداري
و وسعت انتقال و رابطه آنها با سطح عملكرد تحصيلي
دانشآموزان به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل
تقسيم ميشوند و از هر دو گروه پيش آزمون گرفته ميشود.
گروه آزمايش :ابتدا پيش سازمان دهنده و سپس پيام آموزشي
را دريافت كردند.
گروه كنترل :پيام آموزشي را بدون پيش سازمان دهنده دريافت
كردند و با استفاده از روش سخنراني آموزش ديدند و سپس از
هر دو گروه پس آزمون گرفته ميشود و بعد هر دو گروه در
معرض آزمون تعقيبي و تأخيري قرار ميگيرند .اطالعات از طريق
ارائه پيش سازمان دهنده و پيام آموزشي پيش آزمون و پس
آزمون و گردآوري نمرات مربوط به هر گروه انجام شد.
در اين قسمت ابتدا هر دو گروه همزمان در درس علوم مبحث
گياهان مورد ارزشيابي قرار گرفتند( .پيش آزمون)
در مدت اجراي طرح گروه آزمايش در معرض متغير مستقل (پيش
سازمان دهنده) قرار گرفتند ،اما گروه كنترل با همان روش
متداول تدريس در مدرسه (روش سخنراني) آموزش ديدند و پس از
اجراي طرح از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد و با يك فاصله

زماني هر دو گروه در معرض آزمون تعقيبي و تأخيري قرار
گرفتند.
در پژوهش حاضر ابزار گردآوري اطالعات پيام آموزشي ،آزمون
معلم ساخته ،پيش سازمان دهنده ،پرسش نامه بود.
براي تعيين روايي آزمون از نظر و قضاوت چهار نفر از
معلمان موفق و با تجربه پايه چهارم ابتدايي و دو نفر معلم
راهنما استفاده گرديد و از آنان خواسته شد با توجه به
پيام آموزشي سؤاالتي را كه به انتقال نزديك (سؤاالت در سطح
دانش) و انتقال دور (سؤاالتي را كه درك و فهم و كاربرد را
ميسنجد) مشخص نمايند و در نهايت از  50سؤال آزمون  30سؤال
شامل  15سؤال جهت ارزيابي انتقال نزديك و  15سؤال جهت
ارزيابي انتقال دور كه به نظر اين افراد مناسب بود انتخاب
گرديد.
پايائي آزمون تعداد  30دانشآموز
محقق به منظور محاسبه
يكي از مدارس را به صورت
دختر از كالس چهارم ابتدايي
تصادفي انتخاب كرد بدين ترتيب كه ابتدا آنها پيام آموزشي
را مطالعه نمودند و سپس آزمون را در دو نوبت به فاصله 10
با روش
روز دريافت كردند .بدين ترتيب پايايي آزمون
دوباره سنجي و با استفاده از فرمول ضريب همبستگي پيرسون
محاسبه گرديد و ضريب همبستگي  % 60به دست آمد كه در سطح
 0/0001معني دار بود.
مقايسه ميانگينها ،و از طريق  T testگروههاي مستقل
يافتهها
در اين قسمت به بيان يافتههاي پژوهش پرداخته ميشود .بدين
منظور ابتدا به بيان ويژگيهاي توصيفي نمونه آماري و سپس
به بيان فرضيههاي پژوهش و بررسي آنها پرداخته ميشود.
ويژگيهاي توصيفي نمونه آماري
ويژگي هاي توصيفي نمونه آماري بر اساس نوع گروه ها
از مجموعه  80نفر نمونه آماري 40 ،نفر در گروه كنترل و 40
نفر در گروه آزمايش قرار گرفتند .به عبارتي  50درصد از
افراد در گروه كنترل و  50درصد در گروه آزمايش ميباشند.
ويژگيهاي توصيفي نمونه آماري بر اساس نوع گروه
درصد تراكمي
درصد
فراواني
نوع گروه
كنترل
50
40
%50
آزمايش
100
40
%50
كل
80
%100
بين ميانگين نمرات دانشآموزان گروه آزمايش و كنترل در پيش
آزمون تفاوت معناداري وجود ندارد.

ابتدا ميانگين نمرات دانشآموزان گروه آزمايش و كنترل در
تي تست گروههاي
پيش آزمون محاسبه گرديد و از آزمون
مستقل به منظور مقايسه آنها استفاده شد كه نتيجه آن در
جدول زير آورده شده است.
ميانگين نمرات دانشآموزان
مقايسه
در پيش آزمون
گروه

نمرات
ميانگين
كنترل در پيش آزمون
گروه
نمرات
ميانگين
آزمايش در پيش آزمون

گروه آزمايش و كنترل

تعداد

ميانگين

40

15/12

انحراف
استاندارد
0/46

40

15/57

0/54

مقدار
t
-0/62

درجه
آزادي
78

سطح
معناداري
0/53

همان گونه كه در جدول مشاهده ميشود مقدار  tبرابر (-0/62
) شده است كه اين مقدار در سطح  0/53معنادار شده است و از
معناداري كمتر از  0/05ميباشد
آنجا كه سطح قابل قبول
بنابراين نتيجه ميگيريم كه بين ميانگين نمرات دانشآموزان
گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون تفاوت معنادار وجود
ندارد.
فرضيه اول
بين دانشآموزاني كه الگوي پيش سازمان دهنده در درس علوم
تجربي آموزش ميبينند و دانشآموزاني كه با روش سخنراني در
درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان انتقال
دور يادگيري تفاوت تفاوت وجود دارد.
به منظور آزمودن اين فرضيه ميانگين نمرات دانش آموزان
گروه آزمايش و كنترل سواالت مربوط به انتقال دور محاسبه
گرديد و از آزمون تي تست گروههاي مستقل به منظور مقايسه
استفاده شده كه نتيجه آن در جدول زير آورده شده
آنها
است.
مقايسه تأثير الگوي پيش سازمان دهنده و روش
انتقال دور يادگيري
ميانگين
كنترل در
به انتقال
ميانگين
آزمايش در
به انتقال

گروه
مربوط

نمرات
سؤاالت
دور
گروه
نمرات
سؤاالت مربوط
دور

تعداد

ميانگين

40

9/86

انحراف
استاندارد
1/03

40

11/89

1/90

مقدار
t
-5/91

سخنراني
درجه
آزادي
78

بر

سطح
معناداري
0/000

همان گونه كه در جدول مشاهده ميشود مقدار  tبرابر ()-5/91
شده است كه اين مقدار در سطح  0/000معنادار شده است و از
از  0/05ميباشد
معناداري كمتري
آنجا كه سطح قابل قبول

بين ميانگين نمرات
نتيجه ميگيريم كه
بنابراين
مربوط به
در سؤاالت
و آزمايش
گروه كنترل
دانش آموزان
انتقال دور يادگيري تفاوت معنادار وجود دارد و همان گونه
كه مشاهده ميشود ميانگين نمرات دانشآموزان گروه آزمايش
از گروه كنترل بيشتر ميباشد و اين نشان دهنده اين است
روش پيش سازمان دهنده در مقايسه با روش سنتي بر
كه
انتقال دور يادگيري تأثير بيشتري داشته است.
فرضيه دوم
بين دانشآموزاني كه الگوي پيش سازمان دهنده در درس علوم
تجربي آموزش ميبينند و دانشآموزاني كه با روش سخنراني در
درس علوم تجربي آموزش ميبينند ،در زمينه ميزان يادداري
تفاوت وجود دارد.
به منظور آزمودن اين فرضيه ميانگين نمرات دانش آموزان
گروه آزمايش و كنترل سواالت مربوط به انتقال دور محاسبه
گرديد و از آزمون تي تست گروههاي مستقل به منظور مقايسه
استفاده شده كه نتيجه آن در جدول زير آورده شده
آنها
است.
مقايسه تأثير الگوي پيش سازمان دهنده و روش
انتقال دور يادگيري
ميانگين
كنترل در
به انتقال
ميانگين
آزمايش در
به انتقال

گروه
مربوط

نمرات
سؤاالت
دور
گروه
نمرات
سؤاالت مربوط
دور

تعداد

ميانگين

40

19/27

انحراف
استاندارد
2/15

40

21/76

4/39

مقدار
t
-3/21

سخنراني
درجه
آزادي
78

بر

سطح
معناداري
0/002

همان گونه كه در جدول مشاهده ميشود مقدار  tبرابر ()-3/21
شده است كه اين مقدار در سطح  0/002معنادار شده است و از
از  0/05ميباشد
معناداري كمتري
آنجا كه سطح قابل قبول
بين ميانگين نمرات
نتيجه ميگيريم كه
بنابراين
مربوط به
در سؤاالت
و آزمايش
گروه كنترل
دانش آموزان
انتقال دور يادگيري تفاوت معنادار وجود دارد و همان گونه
كه مشاهده ميشود ميانگين نمرات دانشآموزان گروه آزمايش
از گروه كنترل بيشتر ميباشد و اين نشان دهنده اين است
روش پيش سازمان دهنده در مقايسه با روش سنتي بر
كه
افزايش ميزان يادداري تأثير بيشتري داشته است.
فرضيه سوم
بين دانشآموزاني كه الگوي پيش سازمان دهنده در درس علوم
تجربي آموزش ميبينند و دانشآموزاني كه با روش سخنراني در

ميبينند ،در زمينه

عملكرد تحصيلي

درس علوم تجربي آموزش
تفاوت وجود دارد.
به منظور آزمودن اين فرضيه ميانگين نمرات دانش آموزان
گروه آزمايش و كنترل سواالت مربوط به انتقال دور محاسبه
گرديد و از آزمون تي تست گروههاي مستقل به منظور مقايسه
استفاده شده كه نتيجه آن در جدول زير آورده شده
آنها
است.
مقايسه تأثير الگوي پيش سازمان دهنده و روش
انتقال دور يادگيري
ميانگين
كنترل در
به انتقال
ميانگين
آزمايش در
به انتقال

گروه
مربوط

نمرات
سؤاالت
دور
گروه
نمرات
سؤاالت مربوط
دور

تعداد

ميانگين

40

19/65

انحراف
استاندارد
2/23

40

22/78

4/11

مقدار
t
-4/23

سخنراني
درجه
آزادي
78

بر

سطح
معناداري
0/000

همان گونه كه در جدول مشاهده ميشود مقدار  tبرابر ()-4/23
شده است كه اين مقدار در سطح  0/000معنادار شده است و از
از  0/05ميباشد
معناداري كمتري
آنجا كه سطح قابل قبول
بين ميانگين نمرات
نتيجه ميگيريم كه
بنابراين
مربوط به
در سؤاالت
و آزمايش
گروه كنترل
دانش آموزان
انتقال دور يادگيري تفاوت معنادار وجود دارد و همان گونه
كه مشاهده ميشود ميانگين نمرات دانشآموزان گروه آزمايش
از گروه كنترل بيشتر ميباشد و اين نشان دهنده اين است
روش پيش سازمان دهنده در مقايسه با روش سنتي بر
كه
عملكرد تحصيلي تأثير بيشتري داشته است.
بحث و نتيجه گيري
پيش
تأثير استفاده از الگوي
حاضر مقايسه
هدف پژوهش
سازمان دهنده و روش سخنراني در افزايش يادداري و وسعت
با سطح عملكرد تحصيلي دانشآموزان
انتقال و رابطه آنها
دختر چهارم ابتدايي در درس علوم شهر مرودشت بود.
يافتههاي پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميانگين
گروه آزمايش و گروه كنترل وجود دارد و ميتوان گفت كه
استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده نسبت به روش سخنراني
باعث افزايش ميزان انتقال دور يادگيري ميشود .در مجموع
وكوهارا و
يافته اين پژوهش با نتايج حاصل از پژوهش
هالتون ( ،)1980ميير ( )1975همخواني دارد .در مورد فرضيه
پيش
نشان داد كه استفاده از الگوي
 2يافته هاي حاصل
ميزان
سخنراني باعث افزايش
سازمان دهنده نسبت به روش
يادداري مي شود .در مجموع يافته اين پژوهش با نتايج حاصل
از پژوهش آزوبل ( ،)1960آزوبل و يوسف ( ،)1963آلن (،)1969

(،)1967كانگ

(،)1997

اندرسون ( )1973و نيزورت
هالتون ( )1980همخواني دارد.
يافتههاي حاصل از فرضيه  3نشان داد كه دانشآموزاني كه با
الگوي پيش سازمان دهنده در درس علوم آموزش ميبينند نسبت
در درس علوم آموزش
دانشآموزاني كه با روش سخنراني
به
ميبينند در زمينه عملكرد تحصيلي بازده بهتري داشتهاند ،
كه در مجموع يافته اين پژوهش  ،با نتايج حاصل از پژوهش
ميير ( ، )1978گالور و دانيل ( ،)1985همخواني دارد.
بر اساس نتايج اين پژوهش ،ميتوان با استفاده از الگوي
دور
پيش سازمان دهنده ميزان يادداري و ميزان انتقال
يادگيري و عملكرد تحصيلي دانشآموزان را افزايش داد.
از عوامل مهم
تحقيق حاضر به تبيين يكي
يافتههاي
يعني نقض در
ناتواني دانشآموزان در انتقال دور يادگيري
كمك مينمايد .با توجه به نقش پيش
عميق اطالعات
پردازش
سازمان دهنده در انتقال دور يادگيري و با توجه به اينكه
ميشود الزم
روي آموزش محتوي خاص تأكيد
در مدارس ما بر
است تغييراتي در جهت تأكيد بر روي مهارتهاي كليتري كه
قابليت تعميم و توسعه وسيعي دارند و در موقعيتهاي گوناگون
قابل كاربرد هستند ،ايجاد شود .لذا يافتههاي تحقيق حاضر
لزوم تغييراتي در نقش ملعمان ،شيوههاي آموزشي و ارزشيابي
بر محتواي
آنان ايجاد مي كند .آنها بايد به جاي تأكيد
را
راهبردهاي يادگيري
درسي به دانشآموزان
كتابهاي
آموزش دهندو آنان را هدايت نمايند كه چگونه از آموختههاي
بجاي استفاده از
خويش در موقعيت جديد استفاده كنند و
آزمونهايي كه بر حفظ جزئيات كم اهميت درس (مانند اطالعات
سؤالهايي را
حافظهاي  ،تاريخها ،تعاريف) تأكيد ميكنند.
انتقادي
و كاربرد و تفكر
طرح كنند كه درك و فهم
فراگيران را برانگيزاند تا آنها از اين طريق به درك
مفاهيم و مطالب به طور عمقي بپردازند.
كوهارا

و
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