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چکيده
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش به روش الگوی پیشسازماندهنده ،سکوسازی و سنتی بر
میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان دختر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر خرمآباد بود .در
یك طرح نیمهتجربی  60دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب و به طور تصادفی
در سه گروه جایگزین شدند .گروههای آزمایش به طور مجزا  12جلسه با روشهای الگوی پیشسازماندهنده
و سکوسازی آموزش دیدند و گروه كنترل با روش سنتی آموزش دید .همۀ گروهها به پرسشنامۀ تابآوری
تحصیلی ساموئلز ( )2004در مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری دوماهه ،پاسخ دادند .دادهها با روش
تحلیل كوواریانس تحلیل شدند .نتایج نشان داد در مرحلۀ پسآزمون روشهای الگوی پیشسازماندهنده و
سکوسازی باعث افزایش میزان تابآوری تحصیلی شده است ،اما در مرحلۀ پیگیری بین روشهای الگوی
پیشسازماندهنده و سکوسازی در افزایش تابآوری تحصیلی تفاوت معناداری وجود نداشت .بنابراین ،گرچه
تأثیرگذاری هر دو روش در مرحلۀ پسآزمون معنادار بوده است ،اما در بلندمدت میان این دو روش تفاوت
معناداری وجود نداشت .بنابراین روشهای تدریس سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده در كوتاهمدت بر
افزایش تابآوری تحصیلی مؤثر هستند.
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مقدمه
تابآوری تحصیلی به صورت خودارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی ،احساس كنترل بر عملکرد
تحصیلی و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی تعریف شده است (گاتمن و شین.)2013 ،1
ریچاردسون )1990( 2تابآوری تحصیلی را به صورت فرایند مقابله با استرس و چالشهای پیش
رو در مدرسه و بهرهگیری از مهارتهایی كه به دانشآموز برای غلبه بر این شرایط كمك میكنند،
تعریف كرده است .دانشآموزان دارای تابآوری باالتر ،بهرغم موانع و مشکالت اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی در سطح باالتری از موفقیت تحصیلی قرار دارند(استبان و مارتین .)2014 ،3از این رو در
مطالعات حوزه تاب آوری تحصیلی شناسایی عوامل استرس زا و شیوه مقابله با آنها زمینه سازگاری
و موفقیت تحصیلی فراگیران را رقم خواهد زد .بعضی از مطالعات نشان داده است كه بسیاری از
دانشآموزان در یادگیری زبان انگلیسی ضعیف عمل میكنند ،شکست میخورند ،دچار ناكامی
میشوند كه همین ضعف عملکرد ،شکست و ناكامی در یادگیری ،به تدریج باعث ایجاد احساس
ناتوانی و عدم مقابله با مشکالت تحصیلی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی در آیندۀ تحصیلی آنها
میشود (میلن ،كریدی و وست .)2016 ،4ناكامی ،دلزدگی و عملکرد ضعیف دانشآموزان در
یادگیری زبان انگلیسی ،باعث كاهش تابآوری تحصیلی میشود ،و همین ضعف در تابآوری
تحصیلی ،عاملی است برای اینكه دانشآموزان به سمت یادگیری زبان انگلیسی نروند یا از تالش
مجدد برای ارتقای عملکرد خود در یادگیری این زبان دست بکشند (لی.)2016 ،5
تابآوری تحصیلی در درس زبان انگلیسی به صورت یك توانایی نظاممند پویا تعریف شود كه
به واسطۀ آن فراگیر میتواند به خوبی از عهدۀ انجام تکالیف یادگیری زبان انگلیسی برآید و توانایی
تحصیلی خود را باال ببرد (مكدرمید ،پیترز ،دیلی و جکسون.)2016 ،6
بدیهی است كه آموزش مناسب و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی و افزایش تابآوری
تحصیلی مرتبط با آن ،مستلزم شناسایی مشکالتی است كه بر سر راه یادگیری دانشآموزان در این
درس وجود دارد .مشکالت مربوط به یادگیری زبان انگلیسی ،یا ریشۀ درونشخصی و یا ریشه
برونشخصی دارند .مشکالت درونشخصی از ویژگیهای دانشآموزان در پردازش ذهنی ،تابآوری
و روش یادگیری آنها نشأت میگیرد .در مقابل ،مشکالت برونشخصی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی،
آموزشی ،روش تدریس و برخورد معلمان نشأت میگیرد (محسنپور ،حجازی و كیامنش.)1385 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Gutmann & Shean
Richardson
3
Esteban & Martin,
4
Milne, Creedy, & West
5
Li
6
McDermid, Peters, Daly, & Jackson
2

مقایسۀ اثربخشی آموزش به روش الگوی پیشسازماندهنده125 ...

یکی از مهمترین مشکالت برونشخصی ،روشهای آموزش و تدریس نامناسب است كه باعث
دلزدگی دانشآموزان از یادگیری زبان انگلیسی میشود.
امروزه ،روشهای نوین تدریس حضور فعال دانشآموز را در امر یادگیری بسیار مؤثر میدانند
و این حضور فعال در صورتی تحقق پیدا میكند كه شیوۀ تدریس معلم متناسب با آموزش دروس
باشد تا تحولی در روند آموزش ایجاد شود (حقانی ،همدانی و لیاقتدار .)1390 ،یکی از روشهای
نوین تدریس روش سکوسازی 1است كه گفتوگوی بین معلم و دانشآموز پایه و اساس آن در
فرایند تدریس است (الركین .)2002 ،2سکوسازی ایدهای است كه اولین بار توسط ویگوتسکی

3

(1978؛ به نقل از سیف )1388 ،در نظریۀ تاریخی–اجتماعی-فرهنگی 4معرفی و توسط وود ،برونر
و بِس1980( 5؛ به نقل از سیف )1388 ،به كار برده شد .مفهوم منطقۀ تقریبی رشد 6بر مبنای استفادۀ
معلم از چهارچوب یا سکو 7در تعلیم و تربیت برای حمایت از دانشآموز در فرایند یادگیری ،پدید
آمده است (جوزایی و سعدیپور .)1392 ،در روش مبتنی بر منطقۀ تقریبی رشد آموزش ،یكسویه
یا یكجهتی نیست؛ بلکه دانشآموزان فعاالنه در امر یادگیری با بزرگساالن همکاری و مشاركت
دارند و به نحوی آنان را به این همکاری دعوت میكنند .بزرگساالن نیز سطح راهنمایی و مشاركت
هدایتگر خود را با پاسخهای دانشآموز منطبق میسازند؛ در این روش معلمان تسهیلكنندۀ یادگیری
هستند (حاجیاربابی .)1384 ،منطقۀ تقریبی رشد به مثابۀ فاصلۀ میان یادگیری مطالبی است كه
دانشآموز به تنهایی قادر به انجام آن است و آنچه كه توسط همکاری و راهنمایی فرد باتجربه و
دانش میتواند آن را انجام دهد .هدایت فرد توسط فردی با دانش و توانایی باالتر در منطقۀ تقریبی
رشد اتفاق میافتد كه شکلی از ساختار حمایتی است كه به عنوان سکوسازی نام گذاری شده است
(اسالوین .)2006 ،8در سکوسازی ،ابتدا معلم سهم عمدهای از مسئولیت را به عهده میگیرد؛ اما به
تدریج كه یادگیری پیش میرود ،مسئولیت به دانشآموز واگذار میشود .در حقیقت ،سکوسازی
روشی است كه در آن دانشآموزان برای پاسخ به سؤاالت خود با استفاده از سؤاالت راهنما یا
راهنمایهای غیرمستقیم به جواب میرسند (اسنومن ،مككون وبیلر .)2009 ،9پژوهشها دربارۀ
اثربخشی روش سکوسازی به نتایج مثبتی رسیدهاند (بیلی2005 ،10؛ اسنومن و همکاران2009 ،؛
رحیمی و قنبری1389 ،؛ اسدالهیان ،كوهی ،سلیمی و میرزایی1391 ،؛ جوزایی و سعدیپور.)1392 ،
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Larkin
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Vigotsky
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Wood, Bruner & Bess
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9
Snowman, McCawn, & Biehler
10
Beale
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رویانتو )2012( 1گزارش كرده است كه از طریق سکوسازی معلم میتواند در بسیاری از مسایل و
تجربیات دشوار به دانشآموزان كمك كند .همچنین ،معلم با استفاده از سکوسازی میتواند در
زمینههایی كه دانشآموزان فاقد دانش اولیه هستند ،به آنها یاری رساند .چو و چو )2014( 2در
پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی بر تابآوری تحصیلی دریافت كه
دانشآموزانی كه بر اساس رویکرد سکوسازی آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی كه با روش
سنتی آموزش میبینند ،از تابآوری تحصیلی باالتری برخوردارند .وولك ،جاكل ،هال و باومان

3

( )2013در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد سکوسازی و مقایسۀ آن با روش
سنتی بر تابآوری تحصیلی دانشجویان گزارش كردند دانشجویانی كه بر اساس روش سکوسازی
آموزش میبینند ،نسبت به دانشآموزانی كه با روش سنتی و مرسوم آموزش میبینند ،از میزان
تابآوری تحصیلی باالتری برخوردارند و در آینده موفقیتهای تحصیلی بیشتری را به دست
میآورند .هرچند در مطالعهای دیگر این نتیجه به دست آمده است كه روش تدریس سکوسازی بر
ارتقای تابآوری تحصیلی دانشآموزان تأثیر مستقیم ولی غیرمعناداری میگذارد .در این مطالعه كه

با عنوان مقایسۀ اثربخشی روش تدریس نمایشی و سکوسازی بر بهبود میزان تابآوری تحصیلی و
راهبردهای یادگیری خودتنظیم انجام شد ،نتایج نشان داد كه روش تدریس نمایشی تأثیر مستقیم و
معناداری بر ارتقای تابآوری و میزان استفادۀ دانشآموزان از راهبردهای یادگیری خودتنظیم
میگذارد؛ در حالی كه اثربخشی روش تدریس سکوسازی تنها بر ارتقای استفاده از راهبردهای
یادگیری خودتنظیم معنادار بوده است (تالویو ،برگ ،كومیوالینن و لونکا.)2016 ،4
یکی دیگر از روشهای مؤثر بر تابآوری تحصیلی روش الگوی پیشسازماندهنده 5است
(دیویس ،چالنگر ،جاواردن و كلگ .)2014 ،6در كالسی كه در آن با رویکرد الگوی پیشسازماندهنده
تدریس میشود ،پایه و اساس یادگیری و ارائۀ مطالب به شکل ارائۀ پیشسازماندهندهها یا مطالب
به صورت كلی است (هاروود و نایت .)2015 ،7الگوی پیشسازماندهنده ایدهای است كه اولین بار
توسط آزوبل )1968( 8در نظریۀ شناختی یادگیری معنادار 9معرفی شده است .در این روش ،تدریس
مفاهیمی مانند پیشسازماندهنده ،ساخت شناختی 10و یادگیری معنادار 11نسبت به مفاهیم پراكنده،
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Royanto
2
Cho & Cho
3
Wolke, Jaekel, Hall & Baumann
4
Talvio, Berg, Komulainen & Lonka
5
teaching of advanced organizers
6
Davis, Challenger, Jayewardene, & Clegg
7
Harwood & Knight
8
Ausubel
9
cognitive theory of meaningful learning
10
cognitive structure
11
meaningful learning
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ساختارنایافته و طوطیوار اهمیت بیشتری دارند (هافمن و فیشر« .)2010 ،1پیشسازماندهنده» یك
مطلب یا مفهوم كلی است كه در مقدمۀ تدریس میآید تا مبحثی را كه به شاگردان ارائه میشود با
مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایهای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود .در این
الگو ،معمو ًال مطالب از كلی به جزئی بررسی میشود (آزوبل1968 ،؛ نقل از سیف .)1388 ،مجموعۀ
اطالعات و مفاهیمی كه در زمینۀ یك رشته درس در ذهن فرد به وجود میآید« ،ساخت شناختی»
او را از آن مجموعه دانش تشکیل میدهد .مثالً مفاهیم درس زبان انگلیسی كه از قبل در ذهن
دانشآموز به وجود آمده است ،بر روی هم ساخت شناختی او را در علم زبان دوم تشکیل میدهد.
به آن نوع یادگیری كه مفاهیم جدید ،ریشه در مفاهیم گذشتۀ فرد داشته باشد و بر اساس آن بنا شود،
یادگیری معنادار گفته میشود .در نظریۀ آزوبل همانند دیگر نظریههای شناختی ،ساخت شناختی و
تغییراتی كه بر اثر یادگیری در آن صورت میگیرد ،اساس یادگیری را تشکیل میدهد .در این
الگو ،معلم نقش انتقال و ارائهكنندۀ مفاهیم درس را دارد و شاگردان ،دریافتكننده و پذیرندۀ مطلب
درسی هستند ،معلم با فرد فرد دانشآموزان یا با كل آنها ارتباط پیدا میكند؛ ولی این ارتباط یكطرفه
است؛ یعنی شاگردان معموالً با او و با یكدیگر ارتباط ندارند و در واقع معلم بر كالس مسلط است؛
همچنین ،در این الگو معلم باید بتواند مطالب كلی را از جزئی تمیز دهد (آزوبل1968 ،؛ نقل از
سیف.)1388 ،
پژوهشها دربارۀ اثربخشی روش الگوی پیشسازماندهنده نیز به نتایج مثبتی رسیدهاند (هافمن
و فیشر2010 ،؛ هادسون و فرد2009 ،2؛ مك كرودن ،لهمن ،اسکرا ،وپالی كوئی2007 ،3؛ استول و
مایر2007 ،؛ مایر2009 ،؛ لی و چن2006 ،4؛ میوالنا ،هلمز -روهه و گریفت .)2015 ،5هافمن و
فیشر( )2010در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند كه استفاده از پیشسازماندهندهها بر درك
مطلب دانشجویان و ارتقای سطح تحمل آنها تأثیر معناداری دارد .هادسون و فرد ( )2009بر تأثیر
پیشسازماندهنده بر انگیزش و تابآوری یادگیرندگان تأكید دارند .دیگر مطالعات نیز اثربخشی
پیشسازماندهنده را تأیید كردهاند (مككرودن ،لهمن ،اسکرا ،و پالی كوئین2007 ،6؛ استول و مایر،7
 2007و مایر .)2009 ،8میوالنا و همکاران ( )2015در پژوهشی طولی با بررسی روند تأثیر آموزش
با روش ارائه الگوی پیشسازماندهنده در كالس درس بر میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان در
طول یك دورۀ پنجساله و بررسی میزان تغییر در تابآوری در طول پنج سال به این نتیجه دست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Hoffmann & Fisher
2
Hudson & Fred
3
McCrudden, Schraw, Lehman & Poliquin
4
Lin & chen
5
Maulana, Helms-Lorenz & Grift
6
McCrudden, Schraw, Lehman & Poliquin,
7
Stull & Mayer
8
Mayer
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یافتند كه میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان یك سیر صعودی داشته ،به نحوی كه سطح
تابآوری تحصیلی آنها در سال پنچم به نسبت سال اول به میزان قابل توجه و از لحاظ آماری
معناداری ارتقا یافته است .این در حالی بود كه دانشآموزانی كه با روش سنتی آموزش میدیدند ،از
تابآوری تحصیلی كمتری برخوردارند بودند .لین و چن )2000( 1در پژوهشی با عنوان اثربخشی
آموزش بر اساس رویکرد الگوی پیشسازماندهنده و مقایسۀ آن با روش سنتی بر تابآوری تحصیلی
دانشجویان به این نتیجه رسیدند دانشآموزانی كه بر اساس روش الگوی پیشسازماندهنده آموزش
میبینند ،نسبت به دانشآموزانی كه با روش سنتی و مرسوم آموزش میبینند ،از میزان تابآوری
تحصیلی باالتری برخوردارند.
یکی دیگر از روشهای تدریس كه در مطالعۀ حاضر به بررسی آن پرداخته شده است ،روش
تدریس سنتی (سخنرانی) است .وجه تمایز روشهای نوین بیانشده (سکوسازی و الگوی
پیشسازماندهنده) با روش سنتی (سخنرانی) در این است كه در این روشها بر نقش تعامل شاگرد–
معلم تأكید ویژهای میشود ،در حالی كه در روش سنتی این عامل اهمیت چندانی ندارد .پژوهشهای
صورتگرفته در زمینۀ روش تدریس سنتی نشان دادهاند كه این روش در مقایسه با روشهای نوین
كمتر مؤثر بوده است (هال و ادانل1996 ،2؛ لی و نلسون2005 ،3؛ بك2008 ،4؛ كارن2009 ،5؛
مصرآبادی ،حسینینسب ،فتحیآذر و مقدم2007 ،؛ استوار ،غالمآزاد و مصرآبادی.)2012 ،
به طور كلی و بر اساس پیشینۀ مطالعاتی بیانشده ،مشخص شد كه روشهای تدریس نوین
سکوسازی و پیشسازماندهنده بر افزایش میزان تابآروی تحصیلی تأثیر مثبت و معناداری دارند؛
در حالی كه در روش تدریس سنتی چنین نتایجی به دست نیامده است .بنابراین ،در این پژوهش
تالش میشود تا روشهای تدریس سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده با روش سنتی مقایسه
شوند .روشهای سنتی آموزش مانند كالسهای معلممحور برای آموزش عمیق و پایدار به تعداد
زیادی از فراگیران بسیار دشوار و پرهزینه است .بنابراین ،هدف كلی این پژوهش مقایسۀ اثربخشی
روشهای تدریس سکوسازی ،الگوی پیشسازماندهنده و سنتی بر میزان تابآوری تحصیلی درس
زبان انگلیسی است .فرضیههای پژوهش عبارتند از:
 )1روش سکوسازی در مقایسه با روش تدریس سنتی باعث افزایش تابآوری
تحصیلی دانشآموزان در درس زبان انگلیسی میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Lin & Chen
Hall & O'Donnell
3
Lee & Nelson
4
Beck
5
Karen
2
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 )2روش پیشسازماندهنده در مقایسه با روش تدریس سنتی باعث افزایش تابآوری
تحصیلی دانشآموزان در درس زبان انگلیسی میشود.
 )3بین اثربخشی روشهای سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده بر تابآوری
تحصیلی دانشآموزان درس زبان انگلیسی تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش
شرکتکنندگان پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را همۀ دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ دوم شهر خرمآباد در سال
تحصیلی  96-1395تشکیل میدهند كه برای انتخاب اعضای نمونه از این جامعه از روش نمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .در روش خوشهای چندمرحلهای ابتدا از میان دبیرستانهای
دخترانۀ شهر خرمآباد سه مدرسه به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس از هر مدرسه یك كالس
(هر كالس  20دانشآموز) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند .نهایتاً از میان این سه كالس كه
جمعاً شامل 60دانشآموز (هر گروه  20نفر) میشدند ،به طور تصادفی هر كالس تحت یك نوع
آموزش (سکوسازی ،الگوی پیشسازماندهنده و سنتی) قرار گرفتند .الزم به ذكر است كه گروههای
حاضر در این مطالعه از قبل شکل گرفته بودند و محققان به صورت تصادفی هر گروه (كالس) را
به گروههای آزمایش و كنترل انتساب دادند.
ابزارهاي پژوهش
برای اندازهگیری تابآوری از آزمون تابآوری تحصیلی ساموئلز )2004( 1در مراحل
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری استفاده شد .پرسشنامۀ تابآوری تحصیلی توسط ساموئلز در سال
 2004ساخته شد و در دو مطالعه ،مناسب بودن آن تأیید شد .سپس با گسترش مطالعات ،در سال
 2009به چاپ رسید .نسخۀ نهایی این پرسشنامه شامل  41سؤال است كه از شركتكنندگان خواسته
میشود تا میزان تابآوری تحصیلی خود را بر یك مقیاس پنجدرجهای لیکرت از كامالً مخالفم ()1
تا كامالً موافقم ( )5درجهبندی كنند .در این پرسشنامه سؤاالت  38 ،31 ،24 ،9 ،5و  40به صورت
معکوس نمرهگذاری میشوند .این مقیاس دارای سه مؤلفه است .این مؤلفهها عبارتند از مهارتهای
ارتباطی ،جهتگیری آینده و مسئلهمحور و مثبتنگر .روایـی بیرونـی و روایـی سازۀ این مقیاس را
مارتین )2003( 2تأیید كرده است .همچنین ،ضرایب پایـایی آلفـای كرونبـاخ اختصاصاً در هر بار
حذف آیتمها از  0 /85تا  0 /88گزارش شـده اسـت .پایـایی و روایـی ایـن مقیاس را هاشمی شیخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Samoelz
2 Martine
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شبان ( )1390با استفاده از روش آلفای كرونباخ ( )α=0/79تأیید كرده است .روایی این مقیاس از
طریق روایی سازه به دست آمده است .در پژوهشی كه برای بررسی روایی و اعتبار این مقیاس توسط
هاشمی ( )2011انجام گرفت ،آزمون بر  100آزمودنی (دانشآموزان سوم دبیرستان) اجرا شد و
همبستگی  0/61با پرسشنامههای تابآوری روانشناختی هندرسون و كینگ ( )2000به دست آمد
كه این در جهت روایی سازۀ این مقیاس بود .روایی صوری و محتوایی پرسشنامۀ مورد نظر در
مطالعۀ حاضر توسط متخصصان حوزۀ روانشناسی تربیتی مطلوب گزارش شد .همچنین ،در این
مطالعه آلفای كرونباخ برای پرسشنامه تابآوری تحصیلی  0/89بهدستآمد.
طرح پژوهش
طرح پژوهش حاضر ،یك طرح شبهآزمایشی با پیشآزمون ،پسآزمون و پیگری سهماهه بود .در
این پژوهش متغیر مستقل روشهای آموزش بود كه دارای سه سطح سکوسازی ،الگوی
پیشسازماندهنده و سنتی ،و متغیر وابسته تابآوری تحصیلی بود .نحوۀ اجرای پژوهش بدینگونه
است كه پژوهشگران ،پس از كسب مجوز ورود به مدارس از آموزشوپرورش شهر خرمآباد به
مدرسهها وارد شده و پس از بیان هدف پژوهش برای مدیر و كادر اداری و آموزشی مدارس ،در
خارج از ساعات درسی آموزشهای الزم را به معلم كالس داده تا او كالس درس خود را با
روشهایی كه آموزش دیده بود ،اداره كند و بر اساس آن آموزش دهد .دانشآموزان از لحاظ
تابآوری تحصیلی در مرحلۀ پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ارزیابی شدند .شركتكنندگان60
نفر دانشآموز دختر مقطع متوسطه دوم در درس زبان انگلیسی بودند .میانگین سنی آنها 16سال
بود و از زمینۀ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متوسط انتخاب شدند.
مکانیسم مداخله :در طول فرایند مداخله هر سه گروه به طور همزمان ،اما با روشهای متفاوت،
مطالب یکسان را آموزش دیدند .الزم به ذكر است كه هر سه گروه پیش ،پس از مداخله و دو ماه
پس از مداخله از لحاظ متغیر تابآوری تحصیلی ارزیابی شدند .جزئیات مداخلهها در گروهها به
صورت زیر است.
روش سکوسازی (اقتباس از وود و همکاران1980،؛ به نقل از سیف :)1388 ،قبل از شروع
پژوهش ،روش تدریس سکوسازی ،مفهوم سکوسازی ،اهداف و اهمیت استفاده از آن ،مراحل و
روش اجرای این روش توسط یکی از استادان روانشناسی تربیتی به معلم مربوط آموزش داده شد.
در این روش ،معلم ابتدا مباحث مربوط را تدریس میكرد و در پایان برای دانشآموزان یك مسئله
را مطرح میكرد و از آنان میخواست تا مسایل را حل كنند .اگر دانشآموزان موفق میشدند ،معلم
آنها را تقویت و اگر موفق نمیشدند ،معلم با هدایت و راهنمایی و گاهی با كمكگرفتن از
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دانشآموزان برتر و ماهرتر به دانشآموزان دیگر كمك میكرد تا مسایل را حل كنند .سپس یکی از
دانشآموزان جواب آن مسئله را روی تابلو مینوشت .سپس معلم به آنها مسئلۀ دیگری میداد و از
آنان میخواست كه به صورت انفرادی مسئله را حل كنند .معلم پس از بررسی موفقیت و عدم
موفقیت دانشآموزان و تشویق پاسخهای درست و كمك به دانشآموزانی كه نیاز به كمك داشتند،
یکی از دانشآموزان را فرامیخواند و از او میخواست كه جواب مسئله را روی تابلو بنویسد .در
نهایت ،از دانشآموزان خواسته شد تا مسایل آخر درس را حل كنند .پس از حل هر مسئله به صورت
انفرادی ،معلم یکی از دانشآموزان را فرامیخواند تا جواب را روی تابلو بنویسد و هرجا دانشآموزی
با مشکل مواجه میشد و الزم بود ،معلم یا یك همکالسی برتر و ماهرتر به دانشآموز مربوطه كمك
میكرد.
روش الگوی پیشسازماندهنده (اقتباس از آزوبل1968 ،؛ نقل از سیف :)1388 ،تدریس به روش
الگوی پیشسازماندهنده از سه مرحلۀ اصلی تشکیل میشود كه معلم در هر مرحله مطابق ساختار
آن مرحله و محتوای مطالب درس به فرایند تدریس میپردازد .در این روش همانند روش تدریس
سکوسازی قبل از شروع پژوهش مفهوم پیشسازماندهنده ،اهداف و اهمیت استفاده از آن ،مراحل
و روش اجرای این روش توسط یکی از استادان روانشناسی تربیتی به معلم مربوط آموزش داده
شد.
مرحلۀ اول :در این مرحله معلم به روشنساختن هدفهای درس ،ارائۀ سازماندهنده و
برانگیختن آگاهی از دانش شركتكنندگان در مطالعه میپردازد .روشن ساختن هدفهای درس ،راه
جلب توجه شاگردان و هدایت آنها در جهت اهداف یادگیریشان است و برای تسهیل یادگیری
معنادار الزم هستند .معلم همچنین ،از تفسیرهای مقدماتی كه برای درس مفید هستند ،استفاده میكند.
به این صورت كه هنگام تدریس اغلب با پرسش از شاگردان ،برای یادآوری آنچه كه در هفتۀ پیش
یا سال پیش انجام دادهاند یا با گفتن این كه قصد بیان چه مطلبی را دارند ،درس خود را آغاز میكند
و از این طریق ،به آنها برای ارائۀ درس خود زمینه یا جهتی میدهد .معلم از شاگردان میپرسد تا
تجربهای شخصی را به یاد آورند و سپس تأیید میكند كه آنچه میخواهد بگوید ،با آن وضعیت
شباهت دارد یا به شاگردان كمك میكند تجربۀ قبلی را بفهمند .همچنین ،معلم هدفهای درس را
به آنها میگوید .پس از آن ،معلم سازماندهندۀ واقعی را (كه در حوزۀ مفاهیم اصلی درس زبان
انگلیسی است) برای دانشآموزان میسازد .نخست ،معلم سازماندهنده را به صورتی میسازد كه
شاگرد آن را برای آنچه هست ،دریافت كند؛ یعنی سازماندهنده مطلبی متمایز و كلیتر از مطالب
یادگرفتنی در خود درس باشد .به این ترتیب ،مشخصۀ بارز یك سازماندهنده ،باال بردن سطح انتزاع
و كلی بودن خود آن نسبت به مطالب یاد گرفتنی درس است .این باالتر بودن سطح انتزاع،
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سازماندهنده را از مرورهای مقدماتی كه در سطح انتزاعی همسان با سطح مطالب یادگرفتنی درس،
نوشته (یا بیان) میشوند .در سازماندهنده (چه توضیحی ،چه مقایسهای) باید به نمودهای مشخص
و اصلی مفهوم یا فرضیه ،توجه و آن نمودها به دقت بیان شود .بنابراین ،معلم در این روش برای
شاگردان سازماندهنده و عالوه بر آن ،مطالب یادگرفتنی درس را آشکار میساخت .این به معنای
بیان نمودهای اصلی ،توضیح آنها و آوردن مثال است .سرانجام ،برانگیختن آگاهی فراگیر از تجارب
و دانش قبلی خود كه ممکن است به مطالب یادگرفتنی و سازماندهنده مربوط باشد ،مهم است.
مرحلۀ دوم :در این مرحله ،معلم به دنبال ارائۀ سازماندهنده (مرحلۀ اول) مطالب یادگرفتنی
درس به شکل سخنرانی ،بحث ،فیلم ،آزمایش ،یا قرائت ارائه میكند .معلم در خالل ارائۀ درس
سازمان مطالب یادگرفتنی درس را برای شاگردان به صورت كامالً واضح بیان میكرد؛ به طوریكه
دانشآموزان میتوانستند احساسی كلی از نظم منطقی مطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را با
سازماندهنده مالحظه كنند.
مرحلۀ سوم :در این مرحله معلم برای تحکیم ساخت شناختی دانشآموزان سعی میكرد كه بین
مطالب یادگرفتنی درس جدید با ساخت شناختی موجود شاگرد پیوند برقرار كند.
روش سنتی :در روش سنتی یا روش مرسوم دبیر مطالب درسی را با روش رایج كه سخنرانی به
همراه پرسش و پاسخ است ،تدریس میكرد .در این روش دانشآموزان میتوانستند دربارۀ مطالب
درسی ،سؤاالت خود را بپرسند و معلم هم با پرسیدن سؤال آنها را به فعالیت وا میداشت و در
بحث شركت میداد.

يافتهها
برای بررسی فرضیههای مطالعۀ حاضر از تحلیل كوواریانس استفاده شده است كه قبل از انجام
آزمون مربوط مفروضههای آن بررسی و نتایج ،نشاندهندۀ اعتبار استفاده از تحلیل كوواریانس بود.
چون پیشفرضهای استفاده از تحلیل كوواریانس برقرار بود ،از این روش برای تحلیل دادهها استفاده
شد .در این راستا ،نتایج آزمون كولموگروف-اسمیرنوف برای هیچ یك از متغیرها معنادار نبود كه
این یافته حاكی از آن است كه فرض نرمال بودن برقرار است .همچنین ،نتایج آزمون  Mباكس و
آزمون لوین معنادار نبودند كه این یافته به ترتیب حاكی از آن است كه فرض برابری ماتریسهای
كوواریانس و فرض برابری واریانسها برقرار است .در جدول  1شاخصهای آماری میانگین و
انحراف استاندارد نمرههای تابآوی تحصیلی دانشآموزان در مراحل پیشآزمون و پسآزمون و
پیگیری ارائه شده است.
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و كنترل در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
مراحل آزمون
پيشآزمون

پسآزمون

انحراف استاندرد

ميانگين

پيگيري

انحراف استاندرد

ميانگين

انحراف استاندرد

گروه

تعداد

ميانگين

سکوسازي

20

98/13

8/21

115/63

9/96

133/18

9/32

پيشسازماندهنده

20

97/25

8/54

132/63

9/51

134/54

9/63

کنترل

20

98/84

8/41

102/41

9/48

104/81

9/62

نتایج جدول  1نشان میدهد كه میانگین بین سه گروه در مرحله پیشآزمون بسیار به هم نزدیك
است و قبل از شروع مداخله هر سه گروه تقریباً همگن بودهاند .با نگاهی به میانگین نمرههای
تابآوری تحصیلی در پسآزمون كامالً مشخص است كه روش تدریس الگوی پیشسازماندهنده
باعث افزایش تابآوری تحصیلی دانشآموزان شده است .نتایج همچنین نشان میدهند كه بین
نمرات تابآوری تحصیلی گروههایی كه بر اساس روش تدریس الگوی سازماندهنده و روش
سکوسازی آموزش دیدهاند ،تفاوت وجود دارد .میانگین نمرههای تابآوری تحصیلی در مرحلۀ
پیگیری نیز نشان میدهد هر دو روش آموزشی باعث افزایش میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان
شدهاند.
جدول  :2نتایج تحلیل كوواریانس برای پسآزمون گروههای مورد مطالعه با كنترل نمرههای پیشآزمون
منبع واریانس

درجه آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

اثر گروه

2

714/67

714/67

52/36

0/001

0/43

پیشآزمون

1

415/25

415/25

36/62

0/001

0/38

خطا

56

652/01

كل

60

1802/85

11/95

همانطور كه نتایج تحلیل كوواریانس در جدول  2نشان میدهد ،با كنترل پیشآزمون گروههای
آزمایش و كنترل ،در نمرههای پسآزمون تفاوت معناداری دیده میشود .به بیان دیگر ،بین
دانشآموزان گروههای آزمایش و كنترل از لحاظ متغیر وابسته (تابآوری تحصیلی) تفاوت معناداری
وجود دارد ( F= 36/52و  .)p<0/001در این ارتباط میزان تأثیر برابر با  0/43است.
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جدول .3نتایج تحلیل كوواریانس برای مرحله پیگیری گروههای مورد مطالعه با كنترل نمرههای پیشآزمون
منبع واریانس

درجه آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

ضریب اتا

اثر گروه

2

517/13

517/13

32/15

0/001

0/30

پیشآزمون

1

258/18

258/18

24/83

0/001

0/19

خطا

56

426/96

7/28

كل

60

1802/85

همانطور كه نتایج تحلیل كوواریانس در جدول  3نشان میدهد ،با كنترل پیشآزمون گروههای
آزمایش و كنترل ،در نمرههای پیگیری تفاوت معناداری دیده میشود .به بیان دیگر ،بین دانشآموزان
گروههای آزمایش و كنترل از لحاظ منغیر وابسته (تابآوری تحصیلی) تفاوت معناداری وجود دارد
( F= 32/15و  .)p<0/001در این ارتباط میزان تأثیر برابر با  0/30است؛ یعنی  30درصد از تفاوت
بین نمرههای گروههای آزمایش و كنترل در پیگیری (تابآوری تحصیلی) به تأثیر روش سکوسازی
و الگوی پیشسازماندهنده مربوط است .بعد از معنادار شدن نسبت  ،Fبرای مشخص كردن اینكه
تفاوت بین میانگین كدام گروهها در مرحلۀ پسآزمون و پیگیری معنادار است ،از آزمون تعقیبی
مقایسۀ زوجی استفاده شد كه نتایج آن در جدول زیر گزارش شده است.
جدول  :4مقایسه زوجی تابآوری تحصیلی گروهها در مراحل پسآزمون و پیگیری
متغیر وابسته

تابآوری

مرحله

پسآزمون

تحصیلی
پیگیری

گروه

گروهها

تفاوت

خطای

میانگین

استاندارد

معناداری

سکوسازی

كنترل

8/59

3/25

0/006

پیشسازماندهنده

كنترل

0/92

1/10

0/175

سکوسازی

پیشسازماندهنده

8/04

4/66

0/003

سکوسازی

كنترل

8/63

3/34

0/009

پیشسازماندهنده

كنترل

8/15

3/05

0/006

سکوسازی

پیشسازماندهنده

0/62

0/98

0/251

در جدول  4مقایسۀ زوجی نمرات روشهای آموزشی سکوسازی ،الگوی پیشسازماندهنده و
گروه كنترل در شاخص تابآوری تحصیلی نشان داده شده است .یافتهها نشان میدهد میان روش
سکوسازی و گروه كنترل در مرحلۀ پسآزمون و مرحلۀ پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین ،میان روش الگوی پیشسازماندهنده و گروه كنترل در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ اما میان آنها در مرحلۀ پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین ،در مقایسۀ
روشهای سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده در مرحلۀ پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد؛
اما میان آنها در مرحلۀ پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد.

مقایسۀ اثربخشی آموزش به روش الگوی پیشسازماندهنده135 ...

بحث و نتيجهگيري
این پژوهش با هدف مقایسۀ اثربخشی روشهای آموزشی سکوسازی ،الگوی پیشسازماندهنده
و سنتی بر تابآوری تحصیلی درس زبان انگلیسی در شهر خرمآباد انجام شد.
یافتـههـای پـژوهش حاضر نشان داد كه روش تدریس الگوی پیشسازماندهنده نسبت به روش
سنتی به طور قابل مالحظه و معناداری باعث افزایش میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان گروه
آزمایش شده است .به عبارت دیگر ،میزان تابآوری تحصیلی در دانشآموزانی كه به روش الگوی
پیشسازماندهنده آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشآموزانی كه با روش سنتی آموزش دیدهاند،
افزایش معناداری داشته است .این یافته با نتایج مطالعات هافمن و فیشر ( ،)2010هادسون و فرد
( ،)2009مك كرودن ،لهمن ،اسکرا ،و پالی كوئین ( ،)2007استول و مایر ( ،)2007مایر (،)2009
میوالنا ،هلمز -روهه و گریفت ( )2015و لین و چن ( )2000همسو است .در تبیین این یافته میتوان
گفت كه در تدریس به روش الگوی پیشسازماندهنده معلم از طریق روشنساختن هدفهای درس،
توجه شاگردان را بهتر و بیشتر به مطالب درسی و محتوای آموزشی جلب میكند كه این كار برای
تسهیل یادگیری معنادار الزم است .معلم همچنین از تفسیرهای مقدماتی كه برای درس مفید هستند،
استفاده میكند .به این صورت كه هنگام تدریس اغلب با پرسش از شاگردان ،برای یادآوری آنچه
كه در جلسات قبل انجام دادهاند یا با گفتن این كه قصد بیان چه مطلبی را دارند ،درس خود را آغاز
میكند و از این طریق ،به آنها برای ارائه درس خود زمینه یا جهتی میدهد .معلم از شاگردان
میپرسد تا تجربهای شخصی را به یاد آورند و سپس تأیید میكند كه آنچه میخواهد بگوید با آن
وضعیت شباهت دارد یا به شاگردان كمك میكند تجربه قبلی را بفهمند .بنابراین ،معلم با ارائۀ
اطالعات دقیق در قالب مفاهیم كلی و ارائۀ بازخوردهای سریع و جلسه به جلسه زمینه را برای
جذب هرچه بیشتر دانشآموزان نسبت به یادگیری مطالب فراهم میكند؛ همین طور ،عالقه به
فرایند تحصیل ،زمینه را برای احتمال موفقیت بسیار باال در مدرسه به رغم مصائب و دشواریهای
محیطی فراهم میكند كه همین ارتقای موفقیت و افزایش سطح تحمل دانشآموزان عاملی میشود
برای افزایش تابآوری تحصیلی آنها در یادگیری درس مربوط .این یافته را اینگونه نیز میتوان
تبیین كرد كه آنچه باعث ارتقای سطح تابآوری تحصیلی دانشآموزان در یادگیری زبان انگلیسی
میشود ،این است كه آنها به این باور برسند كه شکستخوردن و ضعف در عملکرد همیشگی
نیست و میتوانند با تالش بیشتر بر این ضعفها غلبه كنند .تالش بیشتر دانشآموزان برای رسیدن
به موفقیت همان چیزی است كه در روشهای تدریس سکوسازی و پیشسازماندهنده به صورت
تعامل مثبت بین معلم و دانشآموزان بر آن تأكید شده است .بنابراین به این دلیل دو روش سکوسازی
و پیشسازماندهنده باعث ارتقای سطح تابآوری تحصیلی دانشآموزان شدهاند كه در این دو روش
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بر مهمترین فاكتور موفقیت تحصیلی و غلبه بر موانع پیشرفت تحصیلی ،یعنی تعامل مثبت و سازندۀ
معلم–دانشآموز ،تأكید دارند .در كالسی كه در آن بر اساس رویکرد آموزشی پیشسازماندهنده
تدریس میشود ،پایه و اساس یادگیری ،ارائۀ مطالب به شکل پیشسازماندهنده (ارائه مطالب به
صورت كلی) است (هاروود و نایت)2015 ،؛ عاملی كه در ارتقای سطح تابآوری تحصیلی
دانشآموزان تأثیر مثبت و حائز اهمیتی دارد .در این روش تدریس بر مفاهیم پیشسازماندهنده،
ساخت شناختی و یادگیری معنادار تأكید میشود (هافمن و فیشر .)2010 ،همچنین ،برخی مطالعات
نشان میدهد كه بسیاری از دانشآموزان از یادگیری زبان انگلیسی به دلیل حفظ طوطیوار مفاهیم و
لغات ،لذت كافی را نمیبرند (كورشی )2016 ،و همین باعث میشود كه با اولین ناكامی كه در
یادگیری زبان انگلیسی برخورد میكنند ،از یادگیری بیشتر سرباز زده و امتناع ورزند .حال آنكه در
آموزش به روش الگوی پیشسازماندهنده بر یادگیری مفاهیم به شکل معنادار و بسطیافته تأكید
میشود؛ لذا همین تأكید باعث كسب موفقیتهای بیشتر در یادگیری زبان انگلیسی شده و به تدریج
سطح تابآوری تحصیلی دانشآموزان ارتقا پیدا میكند .از دالیل دیگر برای تبیین یافتۀ فوق این
است كه در روش تدریس الگوی پیشسازماندهنده معلم هدفهای درس را برای دانشآموزان بیان
میكند؛ سازماندهندۀ واقعی را (كه دربارۀ مفاهیم اصلی درس زبان انگلیسی است) به صورتی كه
شاگرد آن را برای آنچه هست دریافت كند ،میسازد .همچنین ،معلم با برانگیختن آگاهی فراگیرنده
از تجارب و دانش قبلی خود كه ممکن است به مطالب یاد گرفتنی و سازماندهنده مربوط باشد ،او
را برای یادگیری مطالب جدید ترغیب میكند .همچنین ،از دالیل دیگر برای تبیین یافتههای این
مطالعه این است كه معلم در خالل ارائۀ درس ،سازمان مطالب یادگرفتنی درس را برای شاگردان به
صورت كامالً واضح بیان میكرد .به طوریكه دانشآموزان میتوانستند احساسی كلی از نظم منطقی
مطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را با سازماندهنده مالحظه كنند .بنابراین ،تحریك یادگیرنده
برای یادگیری بیشتر مطالب جدید ،ارائۀ الگوهای كلی ،افزایش میزان آگاهی و دانش یادگیرندگان
از مطالب جدید و ایجاد یك پیوند شناختی محکم بین آنچه یادگرفتهاند با آنچه كه یاد خواهند
گرفت ،همگی به عنوان عواملی هستند كه در دانشآموزان باعث ایجاد فرایند مقابله با استرس و
چالشهای پیشرو در مدرسه و بهرهگیری از مهارتهای یادگیری برای موفقیت در دانشآموزان
میشود كه متعاقب آن یادگیری بیشتر در دانشآموزان باعث ارتقای سطح تحمل آنها در مقابله با
شکستها و ناكامیهای احتمالی در یادگیری درس مربوط و نهایتاً افزایش تابآوری تحصیلی
میشود.
یافتـههـای پـژوهش حاضر همچنین نشان داد كه روش تدریس سکوسازی نسبت به روش
سنتی به طور قابل مالحظه و معناداری باعث افزایش میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان گروه
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آزمایش شده است .به عبارت دیگر ،میزان تابآوری تحصیلی در دانشآموزانی كه به روش
سکوسازی آموزش دیدهاند در مقایسه با دانشآموزانی كه با روش سنتی آموزش دیدهاند ،افزایش
معناداری داشته است .این یافته با نتایج مطالعات بیال ( ،)2005اسنومن و همکاران ( ،)2009رحیمی
و قنبری ( ،)2011اسدالهیان ،كوهی ،سلیمی و میرزایی ( ،)2012رویانتو ( ،)2012چو و چو ()2014
و وولك ،جاكل ،هال و باومان ( )2013همسو و با مطالعۀ تالویو ،برگ ،كومیوالینن و لونکا ()2016
ناهمسو است .در تبیین این یافته میتوان گفت كه روش تدریس سکوسازی یکی از روشهای
دانشآموزمحور ،نوین و فعال تدریس است؛ در نتیجه با استفاده از آن میتوان دانشآموزان را از
حالت انفعالی خارج كرد .در این صورت مقدار زیادی از بار كاری معلم كاسته میشود و در مقابل
زمان بیشتری در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد .هنگامی كه دانشآموزان احساس كنند نقش اصلی
در یادگیری دارند و از سوی معلم بازخورد مناسب دریافت میكنند (این موارد از اصول روش
تدریس سکوسازی است) با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری به كار ادامه میدهند و لذت حاصل از
یادگیری میتواند میزان موفقیت آنها را ارتقا دهد و همین موفقیت به عنوان عاملی در میآید كه در
آینده از كمتحملی و ناكامی آنها میكاهد .از دالیل دیگر برای تبیین این یافته این است كه چون
روش سکوسازی برگرفته از نظریۀ رشد شناختی ویگوتسکی است و در آن بر یادگیری از طریق
اجتماع و همکاری تأكید زیادی شده است و زبان را به عنوان وسیلهای كه میتوان به یادگیری و
رشد شناختی منجر شود ،در نظر گرفت ،میتوان با این روش خودارزشیابی مثبت از موقعیت
آكادمیکی ،احساس كنترل بر عملکرد تحصیلی و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی را افزایش
داد .بنابراین ،افزایش خودارزشیابی مثبت و تحمل شکستهای تحصیلی و مقابله منطقی و
مثبتاندیشانه با آنها عاملی است برای ارتقای سطح تابآوری تحصیلی دانشآموزانی كه با روش
تدریس سکوسازی آموزش میبینند.
در نهایت ،یافتهها نشان داد میان روش سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده در مرحلۀ
پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما در مرحلۀ پیگیری میان آنها تفاوت معناداری وجود
ندارد .در تبیین این یافته میتوان گفت كه همین نکته كافی است كه الگوی پیشسازماندهنده روشی
است كه به تمرینهای زیادی نیاز دارد و برای اینكه اثربخشی آن مشاهده شود ،الزم است زمان
بیشتری صرف شود (آزوبل1968 ،؛ نقل از سیف .)1388 ،این تبیین از آنجا كه میان روشهای
سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده در مرحلۀ پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد ،صحیح به
نظر میرسد .دستاورد این پژوهش این است كه روشهای سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده
به طور متفاوتی بر تابآوری تحصیلی تأثیر میگذارند؛ بدین معنا كه برخالف روش الگوی
پیشسازماندهنده ،روش سکوسازی در كوتاهمدت باعث افزایش میزان تابآوری تحصیلی میشود؛
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اما در بلندمدت میان اثربخشی این دو روش آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد .به عبارت دیگر،
روش سکوسازی بسیار سریع اثر خود را در افزایش تابآوری تحصیلی نشان میدهد؛ اما روش
الگوی پیشسازماندهنده دیرتر اثر خود را در افزایش تابآوری تحصیلی نشان میدهد .به همین
دلیل ،در بلندمدت یعنی در پیگیری دو ماهه هیچ تفاوت معناداری میان این دو روش وجود ندارد و
هر دو روش تقریباً به یك اندازه باعث افزایش تابآوری تحصیلی شدهاند .با توجه به نقش روشهای
سکوسازی و الگوی پیشسازماندهنده در افزایش تابآوری تحصیلی باید معلمان ،مشاوران و
متخصصان در زمینۀ روشهای آموزشی به این روشها توجه نمایند .با كمك به معلمان برای افزایش
استفاده از روشهای یادشده میتوان این امیدواری را داشت كه آنان بهتر بتوانند تابآوری تحصیلی
دانشآموزان خود را افزایش دهند.
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Introduction
Different communities have studied second language from different angles according
to their needs. In the current era, life has become miscellaneous and human beings have
to learn the language of different societies in order to reach and communicate with
different communities. Some of these languages, including English, Hindi, Bengali,
Russian and Arabic, are the living languages of the world, and a large number of people
speak the languages in the international community, so learning these languages is more
essential. Moreover, some studies have shown that as students increase their tolerance to
problems and barriers to learning English, their success in learning the language
improves. Therefore, the present study emphasizes teaching English language as a living
language, and increasing academic resilience in learning this language. Some studies have
shown that many students are weak or fail in learning English. This weakness of
performance, and failure in learning gradually leads to a sense of disability and failure to
address the academic problems they face in learning English, and this could consequently
reduce their academic resilience, which correspondingly is a cause for many students to
stop learning the language or improve their performance. The aim of this study was to
compare the effectiveness of advanced organizers and scaffolding, as two approaches to
teaching English, with each other and with the traditional approach in enhancing the
students’ academic resilience.

Research questions
1. Is there any significant difference between the effectiveness of the traditional and
scaffolding approaches in enhancing the students’ academic resilience in learning
English?
2. Is there any significant difference between the effectiveness of the traditional
approach and advanced organizers in enhancing the students’ academic resilience in
learning English?
3. Is there any significant difference between the effectiveness of scaffolding and
advanced organizers enhancing the students’ academic resilience in learning English?

Methods
The statistical population of this research consisted of all female secondary school
students in Khorramabad city during the academic year of 2015-2016. Participants were
selected from this population through the multistage cluster sampling approach. That is,
from all the high schools for female students in Khorramabad, three schools were
randomly selected and from each school, a class of 20 students was randomly chosen;
each of the three classes was then randomly assigned to a teaching approach (i.e.
scaffolding, advanced organizers, and traditional). It should be emphasized that the
groups in this study had already been already formed and the researchers only assigned
each group (class) randomly to the experimental and control groups. All groups responded
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to Samuels’s (2004) questionnaire for assessing academic resilience, the validity of which
has been approved in two studies. Data was analyzed using covariance analysis.

Results
Descriptive findings showed that the means of the three groups were very close in the
pretest stage, so before the intervention all three groups were almost homogeneous. The
descriptive statistics showed that the teaching method of advanced organizers increased
student's academic resilience at the post-test stage. The results also showed that there is a
difference between the academic resilience scores of the groups that were taught through
the Scaffolding approach and advanced organizers. The average of academic resilience
scores in the follow up phase also indicated that both educational methods increased the
students' academic resilience. Inferential statistics also suggested that at the post-test
stage, the advanced organizer and scaffolding techniques increased the students’
academic resilience. However, in the follow-up model, no significant difference was
found between the advanced organizer and the scaffolding groups in promoting the
students’ academic resilience.

Discussion and Conclusion
Although there was a significant difference in the students’ academic resilience in the
scaffolding and advanced organizers groups, no significant difference was observed
between the two groups in the follow-up study and the two approaches proved effective
in promoting the students’ academic resilience in the short term. The effectiveness of the
advanced organizers approach might be because in this approach, the teacher clarifies the
goals of the course to the students so that they will pay more attention to the curriculum
content, and this is necessary for facilitating meaningful learning. Moreover, the teacher
uses the preliminary interpretations that are useful for the lesson. For instance, the teacher
may start teaching by asking students questions to remind them of what they did in the
previous sessions, or by requiring them to indicate what they want to say and thereby
provides them with some background information, which is necessary for delivering the
new lesson. Moreover, the teacher may provide context for the students to make better
sense of the new lesson by asking the students to recall a personal experience, and relating
the new lesson to their previous experience. In fact, one could arguethat what promotes
the students’ academic resilience and learning in this approach are the general patterns
the teacher provides, the students’ increased awareness of the new content they learns, as
well as the strong cognitive relationships students can construct between what they have
previously learned and what they are going to learn. All these factors could contribute to
the students’ increased interest in the lesson and their higher engagement in the learning
process as well as their acquisition of useful learning skills, which help them to cope with
the stress and challenges they might face at school, hence their higher academic resilience.
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