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 چکيده

دهنده، سکوسازی و سنتی بر سازماناثربخشی آموزش به روش الگوی پیشهدف این پژوهش بررسی 

د. در بوآباد خرم شهر آموزان دختر سال دوم متوسطه در درس زبان انگلیسیتحصیلی دانشآوری میزان تاب

انتخاب و به طور تصادفی  ایای چند مرحلهگیری خوشهبه روش نمونه آموزدانش 60 تجربینیمهیك طرح 

دهنده ازمانسالگوی پیش هایروشبا جلسه  12های آزمایش به طور مجزا گروه .در سه گروه جایگزین شدند

آوری تاب ۀنامبه پرسشها گروه ۀدیدند و گروه كنترل با روش سنتی آموزش دید. هم سکوسازی آموزش و

روش  ها باد. دادهه، پاسخ دادنماهدوآزمون و پیگیری آزمون، پسپیش ۀ( در مرحل2004) تحصیلی ساموئلز

 دهنده وسازمانالگوی پیش هایآزمون روشپس ۀنتایج نشان داد در مرحل .كوواریانس تحلیل شدندتحلیل 

الگوی  هایروش بین پیگیری ۀاما در مرحل ،شده استآوری تحصیلی میزان تابسکوسازی باعث افزایش 

گرچه  ،بنابراین .وجود نداشتداری اتحصیلی تفاوت معن آوریتاب سکوسازی در افزایش دهنده وسازمانپیش

مدت میان این دو روش تفاوت اما در بلند ،بوده است معنادارآزمون پس ۀگذاری هر دو روش در مرحلتأثیر

 برمدت در كوتاه دهندهسازمانپیشالگوی تدریس سکوسازی و  های. بنابراین روشداشتی وجود نمعنادار

 .هستند تحصیلی مؤثر آوریتابافزایش 

 تحصیلی آوریدهنده، سکوسازی، تابسازمانهای تدریس، پیشروش :کليدي هايواژه
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 مقدمه

ارزیابی مثبت از موقعیت تحصیلی، احساس كنترل بر عملکرد آوری تحصیلی به صورت خودتاب

(. 2013، 1های شناختی تعریف شده است )گاتمن و شینها و تواناییتحصیلی و اعتماد به مهارت

 های پیشمقابله با استرس و چالش فرایندآوری تحصیلی را به صورت ( تاب1990) 2ریچاردسون

كنند، آموز برای غلبه بر این شرایط كمك میهایی كه به دانشگیری از مهارترو در مدرسه و بهره

رغم موانع و مشکالت اجتماعی، فرهنگی آوری باالتر، بهآموزان دارای تابدانشاست.  تعریف كرده

از این رو در  (.2014، 3مارتین)استبان و قرار دارندو اقتصادی در سطح باالتری از موفقیت تحصیلی 

مطالعات حوزه تاب آوری تحصیلی شناسایی عوامل استرس زا و شیوه مقابله با آنها زمینه سازگاری 

است كه بسیاری از  هبعضی از مطالعات نشان دادرا رقم خواهد زد. فراگیران  موفقیت تحصیلیو 

 خورند، دچار ناكامیشکست میكنند، آموزان در یادگیری زبان انگلیسی ضعیف عمل میدانش

شوند كه همین ضعف عملکرد، شکست و ناكامی در یادگیری، به تدریج باعث ایجاد احساس می

ها تحصیلی آن ۀناتوانی و عدم مقابله با مشکالت تحصیلی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی در آیند

آموزان در عملکرد ضعیف دانشناكامی، دلزدگی و   (.2016، 4میلن، كریدی و وست) شودمی

آوری ، و همین ضعف در تابشودمیآوری تحصیلی یادگیری زبان انگلیسی، باعث كاهش تاب

یا از تالش  دآموزان به سمت یادگیری زبان انگلیسی نرونكه دانشعاملی است برای این ،تحصیلی

 (.2016 ،5لی) مجدد برای ارتقای عملکرد خود در یادگیری این زبان دست بکشند

مند پویا تعریف شود كه آوری تحصیلی در درس زبان انگلیسی به صورت یك توانایی نظامتاب 

انجام تکالیف یادگیری زبان انگلیسی برآید و توانایی  ۀتواند به خوبی از عهدمی فراگیرآن  ۀواسطه ب

      (.2016، 6درمید، پیترز، دیلی و جکسونمك) تحصیلی خود را باال ببرد

آوری یادگیری زبان انگلیسی و افزایش تاببدیهی است كه آموزش مناسب و پیشرفت در 

آموزان در این مشکالتی است كه بر سر راه یادگیری دانش ، مستلزم شناساییتحصیلی مرتبط با آن

و یا ریشه  شخصیدرون ۀیا ریش ،زبان انگلیسی درس وجود دارد. مشکالت مربوط به یادگیری

 آوریتابآموزان در پردازش ذهنی، دانش هایاز ویژگی شخصیدارند. مشکالت درون شخصیبرون

از عوامل فرهنگی، اجتماعی،  شخصیمشکالت برون ،در مقابل .گیردنشأت می هاو روش یادگیری آن

 (.1385حجازی و كیامنش،  پور،)محسن گیردآموزشی، روش تدریس و برخورد معلمان نشأت می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Gutmann & Shean 
2 Richardson 
3 Esteban & Martin, 
4 Milne, Creedy, & West 
5 Li 
6 McDermid, Peters, Daly, & Jackson 
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باعث است كه نامناسب  آموزش و تدریس های، روششخصیین مشکالت برونتریکی از مهم

 شود. آموزان از یادگیری زبان انگلیسی میدلزدگی دانش

د ندانآموز را در امر یادگیری بسیار مؤثر میهای نوین تدریس حضور فعال دانشروش ،امروزه

تدریس معلم متناسب با آموزش دروس  ۀكند كه شیوپیدا می تحققفعال در صورتی  و این حضور

های یکی از روش(. 1390، دارلیاقتو  ، همدانی)حقانی روند آموزش ایجاد شود باشد تا تحولی در

پایه و اساس آن در  آموزمعلم و دانش ی بینگووگفتاست كه   1سکوسازینوین تدریس روش 

 3اولین بار توسط ویگوتسکی كهای است سکوسازی ایده (.2002، 2)الركیناست  تدریس فرایند

 توسط وود، برونر و معرفی 4فرهنگی-جتماعیا–یتاریخ ۀدر نظری (1388؛ به نقل از سیف، 1978)

 ۀبر مبنای استفاد 6تقریبی رشد ۀمفهوم منطقشد. به كار برده  (1388؛ به نقل از سیف، 1980) 5سو بِ

پدید  ،آموز در فرایند یادگیریدانش از حمایتبرای  در تعلیم و تربیت 7چهارچوب یا سکومعلم از 

سویه یك ،تقریبی رشد آموزش ۀدر روش مبتنی بر منطق (.1392پور، )جوزایی و سعدی آمده است

آموزان فعاالنه در امر یادگیری با بزرگساالن همکاری و مشاركت بلکه دانش ؛جهتی نیستیا یك

كنند. بزرگساالن نیز سطح راهنمایی و مشاركت می دعوت را به این همکاری آنان نحوی دارند و به

یادگیری  ۀكننددر این روش معلمان تسهیل ؛دنسازآموز منطبق میهای دانشپاسخ هدایتگر خود را با

میان یادگیری مطالبی است كه  ۀفاصل ۀتقریبی رشد به مثاب ۀمنطق (.1384 اربابی،)حاجی هستند

چه كه توسط همکاری و راهنمایی فرد باتجربه و آن است و آن انجام آموز به تنهایی قادر بهدانش

تقریبی  ۀفردی با دانش و توانایی باالتر در منطق هدایت فرد توسط .تواند آن را انجام دهددانش می

 به عنوان سکوسازی نام گذاری شده است افتد كه شکلی از ساختار حمایتی است كهرشد اتفاق می

اما به  ؛گیردمسئولیت را به عهده می ای ازابتدا معلم سهم عمده ،وسازیدر سک (.2006 ،8)اسالوین

سکوسازی  ،شود. در حقیقتمی آموز واگذارمسئولیت به دانش ،رودتدریج كه یادگیری پیش می

از سؤاالت راهنما یا  آموزان برای پاسخ به سؤاالت خود با استفادهكه در آن دانش روشی است

 ۀها دربارپژوهش(. 2009 ،9كون وبیلر، مك)اسنومن رسندغیرمستقیم به جواب میهای راهنمای

؛ 2009، اسنومن و همکاران ؛2005، 10لی)بی انداثربخشی روش سکوسازی به نتایج مثبتی رسیده

(. 1392پور، ؛ جوزایی و سعدی1391؛ اسدالهیان، كوهی، سلیمی و میرزایی، 1389، قنبری رحیمی و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 scaffolding 
2 Larkin 
3 Vigotsky 
4 historical, socio-cultural theory 
5 Wood, Bruner & Bess 
6 zone of proximal development 
7 Framework or platform 
8 Slavin 
9 Snowman, McCawn, & Biehler 
10 Beale 
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ل و یمسابسیاری از تواند در كه از طریق سکوسازی معلم می ه استكرد ( گزارش2012) 1رویانتو

تواند در معلم با استفاده از سکوسازی می ،آموزان كمك كند. همچنیندانش به دشوار تجربیات

در  (2014) 2چو و چوها یاری رساند. فاقد دانش اولیه هستند، به آن آموزانهایی كه دانشزمینه

تحصیلی دریافت كه  آوریبر تابآموزش بر اساس رویکرد سکوسازی  با عنوان اثربخشی پژوهشی

آموزانی كه با روش بینند، نسبت به دانشرویکرد سکوسازی آموزش می آموزانی كه بر اساسدانش

 3وولك، جاكل، هال و باومانتحصیلی باالتری برخوردارند.  آوریتاب بینند، ازسنتی آموزش می

آن با روش  ۀمقایس و اساس رویکرد سکوسازی در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش بر( 2013)

كه بر اساس روش سکوسازی  جویانیدانشند كرد گزارش جویاندانش آوری تحصیلیتابسنتی بر 

از میزان  بینند،سنتی و مرسوم آموزش می آموزانی كه با روشبینند، نسبت به دانشآموزش می

دست ه ی را بتربیشهای تحصیلی ی باالتری برخوردارند و در آینده موفقیتآوری تحصیلتاب

آمده است كه روش تدریس سکوسازی بر  به دستای دیگر این نتیجه هرچند در مطالعه آورند.می

گذارد. در این مطالعه كه ی میمعنادارمستقیم ولی غیر تأثیرآموزان وری تحصیلی دانشآارتقای تاب

آوری تحصیلی و اثربخشی روش تدریس نمایشی و سکوسازی بر بهبود میزان تاب ۀمقایسبا عنوان 

مستقیم و  تأثیرانجام شد، نتایج نشان داد كه روش تدریس نمایشی  راهبردهای یادگیری خودتنظیم

آموزان از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش ۀآوری و میزان استفادی بر ارتقای تابمعنادار

در حالی كه اثربخشی روش تدریس سکوسازی تنها بر ارتقای استفاده از راهبردهای  ؛گذاردمی

 .(2016، 4)تالویو، برگ، كومیوالینن و لونکا بوده است معناداریادگیری خودتنظیم 

 است 5دهندهسازمانالگوی پیشتحصیلی روش  آوریتابهای مؤثر بر یکی دیگر از روش

 دهندهسازمانالگوی پیشرویکرد  بادر آن . در كالسی كه (2014، 6)دیویس، چالنگر، جاواردن و كلگ

ها یا مطالب دهندهسازمانپیش ۀمطالب به شکل ارائ ۀیادگیری و ارائشود، پایه و اساس می تدریس

اولین بار  ای است كهایده دهندهسازمانالگوی پیش (.2015، 7هاروود و نایت) استبه صورت كلی 

تدریس  ،در این روش .است شده معرفی 9شناختی یادگیری معنادار ۀدر نظری( 1968) 8آزوبلتوسط 

نسبت به مفاهیم پراكنده،  11معنادارو یادگیری  10دهنده، ساخت شناختیسازمانمفاهیمی مانند پیش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 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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یك  «دهندهسازمانپیش»(. 2010، 1)هافمن و فیشر ی دارندتربیشاهمیت وار ساختارنایافته و طوطی

شود با می آید تا مبحثی را كه به شاگردان ارائهتدریس می ۀمطلب یا مفهوم كلی است كه در مقدم

ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. در این مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایه

 ۀ(. مجموع1388؛ نقل از سیف، 1968آزوبل، ) شودبررسی میالگو، معموالً مطالب از كلی به جزئی 

 «ساخت شناختی»آید، یك رشته درس در ذهن فرد به وجود می ۀاطالعات و مفاهیمی كه در زمین

دهد. مثالً مفاهیم درس زبان انگلیسی كه از قبل در ذهن او را از آن مجموعه دانش تشکیل می

دهد. کیل میآموز به وجود آمده است، بر روی هم ساخت شناختی او را در علم زبان دوم تشدانش

اساس آن بنا شود،  فرد داشته باشد و بر ۀبه آن نوع یادگیری كه مفاهیم جدید، ریشه در مفاهیم گذشت

 و های شناختی، ساخت شناختینظریه دیگر همانند آزوبل  ۀدر نظریشود. یادگیری معنادار گفته می

در این  .دهدمی  تشکیل را  اساس یادگیری ،گیردمی صورت  آن در یادگیری  اثر بر كه  تغییراتی

مطلب  ۀكننده و پذیرندمفاهیم درس را دارد و شاگردان، دریافت ۀكنندمعلم نقش انتقال و ارائه ،الگو

طرفه ولی این ارتباط یك ؛كندها ارتباط پیدا میآموزان یا با كل آندرسی هستند، معلم با فرد فرد دانش

 ؛دیگر ارتباط ندارند و در واقع معلم بر كالس مسلط استیعنی شاگردان معموالً با او و با یك ؛است

؛ نقل از 1968آزوبل، ) در این الگو معلم باید بتواند مطالب كلی را از جزئی تمیز دهد همچنین،

 (.1388سیف، 

)هافمن  اندی رسیدهبه نتایج مثبت دهنده نیزسازمانالگوی پیشاثربخشی روش  ۀها دربارپژوهش

؛ استول و 2007، 3مك كرودن، لهمن، اسکرا، وپالی كوئی؛ 2009، 2؛ هادسون و فرد2010و فیشر، 

و  هافمن (.2015، 5روهه و گریفت -؛ میوالنا، هلمز2006، 4؛ لی و چن2009؛ مایر، 2007مایر، 

ها بر درك دهندهسازمانكه استفاده از پیش نددر پژوهش خود به این نتیجه دست یافت( 2010فیشر)

 تأثیربر ( 2009) و فرد هادسون ی دارد.معنادار تأثیر هاآن و ارتقای سطح تحمل جویانمطلب دانش

اثربخشی مطالعات نیز  دیگر دارند. تأكیدیادگیرندگان  آوریتاب و دهنده بر انگیزشسازمانپیش

، 7و مایر استول؛ 2007، 6پالی كوئین اسکرا، وكرودن، لهمن، مك)اند كردهدهنده را تأیید سازمانپیش

آموزش  تأثیربررسی روند با  طولی در پژوهشی (2015) میوالنا و همکاران (.2009، 8مایرو  2007

آموزان در دانش تحصیلی آوریدر كالس درس بر میزان تاب دهندهسازمانروش ارائه الگوی پیش اب

آوری در طول پنج سال به این نتیجه دست تغییر در تابساله و بررسی میزان پنج ۀطول یك دور

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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به نحوی كه سطح  ،یك سیر صعودی داشته آموزاندانشآوری تحصیلی میزان تابكه یافتند 

ها در سال پنچم به نسبت سال اول به میزان قابل توجه و از لحاظ آماری وری تحصیلی آنآتاب

 ند، ازدیدآموزانی كه با روش سنتی آموزش میدانشكه این در حالی بود  ی ارتقا یافته است.معنادار

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی 2000) 1لین و چن .بودند برخوردارند كمتری تحصیلی آوریتاب

 آوری تحصیلیتابسنتی بر آن با روش  ۀمقایسدهنده و سازمانالگوی پیشاساس رویکرد  آموزش بر

آموزش  دهندهسازمانالگوی پیشكه بر اساس روش آموزانی به این نتیجه رسیدند دانش جویاندانش

آوری از میزان تاب بینند،سنتی و مرسوم آموزش می آموزانی كه با روشبینند، نسبت به دانشمی

 تحصیلی باالتری برخوردارند.

روش  ،حاضر به بررسی آن پرداخته شده است ۀهای تدریس كه در مطالعیکی دیگر از روش

شده )سکوسازی و الگوی های نوین بیان. وجه تمایز روشاستتدریس سنتی )سخنرانی( 

–ها بر نقش تعامل شاگرد)سخنرانی( در این است كه در این روش دهنده( با روش سنتیسازمانپیش

های پژوهش. اهمیت چندانی ندارد، در حالی كه در روش سنتی این عامل شودای میویژه تأكیدمعلم 

 نوینهای اند كه این روش در مقایسه با روشنشان داده روش تدریس سنتی ۀگرفته در زمینصورت

؛ 2009، 5؛ كارن2008، 4؛ بك2005، 3و نلسون ؛ لی1996، 2)هال و ادانل كمتر مؤثر بوده است

 (.2012آزاد و مصرآبادی، غالم ؛ استوار،2007، مقدم و آذر، فتحینسبمصرآبادی، حسینی

های تدریس نوین مشخص شد كه روش ،شدهمطالعاتی بیان ۀطور كلی و بر اساس پیشین به

 ؛ی دارندمعنادارمثبت و  تأثیرروی تحصیلی آدهنده بر افزایش میزان تابسازمانسکوسازی و پیش

در این پژوهش  ،در حالی كه در روش تدریس سنتی چنین نتایجی به دست نیامده است. بنابراین

روش سنتی مقایسه دهنده با سازمانالگوی پیشسکوسازی و تدریس های ود تا روششتالش می

تعداد به پایدار  و محور برای آموزش عمیقهای معلمهای سنتی آموزش مانند كالسروشد. شون

اثربخشی  ۀهدف كلی این پژوهش مقایس، بنابراینفراگیران بسیار دشوار و پرهزینه است.  زیادی از

آوری تحصیلی درس تابمیزان بر  سنتی دهنده وسازمان، الگوی پیشسکوسازیتدریس های روش

 :های پژوهش عبارتند ازفرضیه زبان انگلیسی است.

 یآورتابباعث افزایش  یسنت در مقایسه با روش تدریسسکوسازی  شرو (1

 .شودمی  یسیانگل زباندرس  در آموزانتحصیلی دانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 Lin & Chen 
2 Hall & O'Donnell 
3 Lee & Nelson 
4 Beck 
5 Karen 
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 یآورتابافزایش  باعث یسنتدر مقایسه با روش تدریس  دهندهسازمانشیپ شرو (2

 شود.می یسیانگل زباندرس در آموزان تحصیلی دانش

 یآوربر تاب هدهندسازمانشیپ یالگوهای سکوسازی و اثربخشی روش نیب (3

 تفاوت وجود دارد.  یسیانگل زباندرس  آموزاندانشتحصیلی 

 

پژوهش روش  
 کنندگان پژوهششرکت

آباد در سال خرم شهردوم  ۀمقطع متوسط دخترآموزان دانش ۀهم را آماری این پژوهش ۀجامع

گیری دهند كه برای انتخاب اعضای نمونه از این جامعه از روش نمونهتشکیل می 96-1395تحصیلی 

های دبیرستان ای ابتدا از میانمرحلهای چنددر روش خوشهای استفاده شد. ای چندمرحلهخوشه

 صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس از هر مدرسه یك كالس مدرسه به سه آبادشهر خرم ۀدختران

این سه كالس كه از میان  نهایتاً د.تصادفی ساده انتخاب شدن به صورت آموز(دانش 20)هر كالس 

هر كالس تحت یك نوع به طور تصادفی  شدند،می نفر( 20)هر گروه  آموزدانش 60شامل جمعاً

های گروه الزم به ذكر است كه قرار گرفتند.( و سنتی دهندهسازمانالگوی پیش)سکوسازی،  شآموز

)كالس( را  حاضر در این مطالعه از قبل شکل گرفته بودند و محققان به صورت تصادفی هر گروه

 های آزمایش و كنترل انتساب دادند.به گروه

 پژوهش يابزارها

( در مراحل 2004) 1آوری تحصیلی ساموئلزتاب آزمون از آوریتابگیری برای اندازه

آوری تحصیلی توسط ساموئلز در سال تاب ۀنامپرسشآزمون و پیگیری استفاده شد. پس آزمون،پیش

مناسب بودن آن تأیید شد. سپس با گسترش مطالعات، در  سال  ،ساخته شد و در دو مطالعه 2004

كنندگان خواسته سؤال است كه از شركت 41شامل  نامهپرسشنهایی این  ۀبه چاپ رسید. نسخ 2009

( 1) مخالفم ای لیکرت از كامالًدرجهپنجآوری تحصیلی خود را بر یك مقیاس شود تا میزان تابمی

به صورت  40و  38، 31، 24، 9، 5ت سؤاال نامهپرسشبندی كنند. در این ( درجه5) موافقم تا كامالً

های ها عبارتند از مهارتمؤلفه. این است مؤلفهشوند. این مقیاس دارای سه گذاری میمعکوس نمره

این مقیاس را  ۀساز روایـی بیرونـی و روایـینگر. محور و مثبتمسئلهگیری آینده و ارتباطی، جهت

اختصاصاً در هر بار  ضرایب پایـایی آلفـای كرونبـاخ ،( تأیید كرده است. همچنین2003) 2مارتین

شیخ  مقیاس را هاشمی گزارش شـده اسـت. پایـایی و روایـی ایـن 0 /88تا  0 /85ها از آیتمحذف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 Samoelz 

2 Martine 
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روایی این مقیاس از . تأیید كرده است( α=79/0) با استفاده از روش آلفای كرونباخ( 1390) شبان

سط بررسی روایی و اعتبار این مقیاس تو رایطریق روایی سازه به دست آمده است. در پژوهشی كه ب

آموزان سوم دبیرستان( اجرا شد و )دانش آزمودنی 100بر  آزمون( انجام گرفت، 2011) هاشمی

( به دست آمد 2000) شناختی هندرسون و كینگآوری روانهای تابنامهپرسشبا  61/0همبستگی 

مورد نظر در  نامۀپرسشاین مقیاس بود. روایی صوری و محتوایی  ۀكه این در جهت روایی ساز

در این  ،ی تربیتی مطلوب گزارش شد. همچنینشناسروان ۀحاضر توسط متخصصان حوز ۀمطالع

 آمد.دستبه 89/0آوری تحصیلی تاب نامهپرسشمطالعه آلفای كرونباخ برای 

 

 پژوهش طرح

ماهه بود. در سهآزمون و پیگری پس آزمون،آزمایشی با پیشیك طرح شبه حاضر، طرح پژوهش

الگوی سکوسازی،  سطح سههای آموزش بود كه دارای این پژوهش متغیر مستقل روش

گونه اجرای پژوهش بدین ۀنحو تحصیلی بود. آوریتاب و متغیر وابسته ،و سنتی دهندهسازمانپیش

به  آبادشهر خرمپرورش وورود به مدارس از آموزشمجوز پس از كسب  پژوهشگران، است كه

و پس از بیان هدف پژوهش برای مدیر و كادر اداری و آموزشی مدارس، در  وارد شده هامدرسه

داده تا او كالس درس خود را با  كالسهای الزم را به معلم درسی آموزش خارج از ساعات

از لحاظ  آموزانبود، اداره كند و بر اساس آن آموزش دهد. دانش هایی كه آموزش دیدهروش

 60كنندگان. شركتارزیابی شدندآزمون و پیگیری آزمون، پسپیش ۀدر مرحل تحصیلیآوری تاب

سال 16ها میانگین سنی آن .دختر مقطع متوسطه دوم در درس زبان انگلیسی بودند آموزدانش نفر

 د.متوسط انتخاب شدن و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی ۀاز زمین وبود 

های متفاوت، اما با روش ،همزماندر طول فرایند مداخله هر سه گروه به طور  :مداخلهمکانیسم 

ماه  دوآموزش دیدند. الزم به ذكر است كه هر سه گروه پیش، پس از مداخله و  یکسان را مطالب

ها به ها در گروهتحصیلی ارزیابی شدند. جزئیات مداخلهآوری تابمداخله از لحاظ متغیر  پس از

 .است صورت زیر

قبل از شروع  (:1388؛ به نقل از سیف، 1980و همکاران، وود)اقتباس از  روش سکوسازی

اهمیت استفاده از آن، مراحل و  روش تدریس سکوسازی، مفهوم سکوسازی، اهداف و ،پژوهش

مربوط آموزش داده شد.  ی تربیتی به معلمشناسروانروش اجرای این روش توسط یکی از استادان 

 مسئلهآموزان یك دانشرای كرد و در پایان بس میمعلم ابتدا مباحث مربوط را تدری ،در این روش

شدند، معلم می آموزان موفقل را حل كنند. اگر دانشیخواست تا مساو از آنان می كردمیرا مطرح 

از  گرفتنشدند، معلم با هدایت و راهنمایی و گاهی با كمكها را تقویت و اگر موفق نمیآن
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 ل را حل كنند. سپس یکی ازیكرد تا مساآموزان دیگر كمك میآموزان برتر و ماهرتر به دانشدانش

داد و از دیگری می مسئلۀها نوشت. سپس معلم به آنرا روی تابلو می مسئلهآموزان جواب آن دانش

را حل كنند. معلم پس از بررسی موفقیت و عدم  مسئلهخواست كه به صورت انفرادی می آنان

آموزانی كه نیاز به كمك داشتند، های درست و كمك به دانشخآموزان و تشویق پاسدانش موفقیت

را روی تابلو بنویسد. در  مسئلهخواست كه جواب خواند و از او میآموزان را فرامیدانش یکی از

به صورت  مسئلهپس از حل هر  .ل آخر درس را حل كنندیآموزان خواسته شد تا مسادانش از ،نهایت

آموزی خواند تا جواب را روی تابلو بنویسد و هرجا دانشآموزان را فرامیدانشکی از یمعلم  ،انفرادی

آموز مربوطه كمك معلم یا یك همکالسی برتر و ماهرتر به دانش ،شد و الزم بودمی مشکل مواجه با

 .كردمی

(: تدریس به روش 1388؛ نقل از سیف، 1968آزوبل، )اقتباس از  دهندهسازمانروش الگوی پیش

شود كه معلم در هر مرحله مطابق ساختار اصلی تشکیل می ۀدهنده از سه مرحلسازمانالگوی پیش

پردازد. در این روش همانند روش تدریس تدریس می فرایندآن مرحله و محتوای مطالب درس به 

اهمیت استفاده از آن، مراحل  ، اهداف ودهندهسازمانپیشقبل از شروع پژوهش مفهوم  سکوسازی

مربوط آموزش داده  ی تربیتی به معلمشناسروانروش اجرای این روش توسط یکی از استادان و 

  شد.

دهنده و سازمان ۀهای درس، ارائساختن هدفروشنبه  معلماین مرحله : در اول ۀمرحل

های درس، راه روشن ساختن هدف پردازد.كنندگان در مطالعه میشركت برانگیختن آگاهی از دانش

شان است و برای تسهیل یادگیری ها در جهت اهداف یادگیریتوجه شاگردان و هدایت آنجلب 

 كند.استفاده می ،از تفسیرهای مقدماتی كه برای درس مفید هستند ،همچنینمعلم  .معنادار الزم هستند

پیش  ۀچه كه در هفتتدریس اغلب با پرسش از شاگردان، برای یادآوری آن هنگامبه این صورت كه 

كند ، درس خود را آغاز میندمطلبی را دار یا با گفتن این كه قصد بیان چه اندیا سال پیش انجام داده

تا  پرسدمیاز شاگردان معلم  هد.دمی زمینه یا جهتی درس خود ۀبرای ارائ هااین طریق، به آن از و

با آن وضعیت  ،دبگوی دخواهچه میكه آن كندمیای شخصی را به یاد آورند و سپس تأیید تجربه

های درس را هدف معلم ،قبلی را بفهمند. همچنین ۀكند تجربشباهت دارد یا به شاگردان كمك می

زبان  درس مفاهیم اصلی در حوزۀ)كه  را واقعی ۀدهندسازمانمعلم  ،پس از آن .گویدمیها به آن

كه  سازدمیصورتی را به دهنده سازمانمعلم نخست، سازد. آموزان میبرای دانش (استانگلیسی 

تر از مطالب دهنده مطلبی متمایز و كلیدریافت كند؛ یعنی سازمان ،چه هستشاگرد آن را برای آن

دهنده، باال بردن سطح انتزاع بارز یك سازمان ۀمشخص ،گرفتنی در خود درس باشد. به این ترتیبیاد

است. این باالتر بودن سطح انتزاع، بودن خود آن نسبت به مطالب یاد گرفتنی درس  و كلی
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گرفتنی درس، مرورهای مقدماتی كه در سطح انتزاعی همسان با سطح مطالب یاد دهنده را ازسازمان

نمودهای مشخص به باید  (ایمقایسه ، چهچه توضیحی) دهندهدر سازمان .شوندمی (یا بیان) نوشته

در این روش برای  به دقت بیان شود. بنابراین، معلم آن نمودها و توجهمفهوم یا فرضیه،  و اصلی

. این به معنای ساختمیگرفتنی درس را آشکار مطالب یاد ،دهنده و عالوه بر آنشاگردان سازمان

سرانجام، برانگیختن آگاهی فراگیر از تجارب  .و آوردن مثال است هانمودهای اصلی، توضیح آن بیان

 .دهنده مربوط باشد، مهم استگرفتنی و سازمانه مطالب یادو دانش قبلی خود كه ممکن است ب

مطالب یادگرفتنی ( اول ۀمرحل) دهندهسازمان ۀبه دنبال ارائمعلم در این مرحله، : دوم ۀمرحل

درس  ۀدر خالل ارائ . معلمكندمیدرس به شکل سخنرانی، بحث، فیلم، آزمایش، یا قرائت ارائه 

كه طوری به ؛دركواضح بیان می را برای شاگردان به صورت كامالً گرفتنی درسسازمان مطالب یاد

احساسی كلی از نظم منطقی مطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را با  توانستندآموزان میدانش

 . دهنده مالحظه كنندسازمان

 بین كرد كهآموزان سعی می: در این مرحله معلم برای تحکیم ساخت شناختی دانشسوم ۀمرحل

 پیوند برقرار كند. ساخت شناختی موجود شاگرد  اگرفتنی درس جدید بطالب یادم

در روش سنتی یا روش مرسوم دبیر مطالب درسی را با روش رایج كه سخنرانی به  :سنتی روش

مطالب  ۀتوانستند دربارآموزان میكرد. در این روش دانشپاسخ است، تدریس می و پرسش همراه

داشت و در ها را به فعالیت وا میبپرسند و معلم هم با پرسیدن سؤال آن خود را سؤاالت ،درسی

 .دادبحث شركت می

 هايافته
حاضر از تحلیل كوواریانس استفاده شده است كه قبل از انجام  ۀهای مطالعبرای بررسی فرضیه

 واریانس بود.اعتبار استفاده از تحلیل كو ۀدهندنشان ،های آن بررسی و نتایجآزمون مربوط مفروضه

 ها استفادهتحلیل دادهبرای روش این از  ،های استفاده از تحلیل كوواریانس برقرار بودفرضچون پیش

 كه نبود معنادار متغیرها یك از هیچ برای اسمیرنوف-كولموگروف آزموندر این راستا، نتایج شد. 

باكس و  Mنتایج آزمون  ،همچنیننرمال بودن برقرار است. فرض  كه است آن از حاكی یافته این

های ترتیب حاكی از آن است كه فرض برابری ماتریس نبودند كه این یافته به معنادارآزمون لوین 

های آماری میانگین و شاخص 1در جدول  .ها برقرار استاریانس و فرض برابری واریانسوكو

آزمون و پسو  آزموناحل پیشآموزان در مرتحصیلی دانش آویتابهای انحراف استاندارد نمره

 .ه شده استئپیگیری ارا
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آزمون و پیگیریآزمون، پسهای آزمایش و كنترل در مراحل پیشمیانگین و انحراف استاندارد گروه: 1جدول   

 
 مراحل آزمون

 پيگيري            آزمونپس           آزمونپيش                

 انحراف استاندرد  ميانگين انحراف استاندرد ميانگين   انحراف استاندرد  ميانگين تعداد گروه

 32/9 18/133 96/9 63/115 21/8 13/98 20 سکوسازي

 63/9 54/134 51/9 63/132 54/8 25/97 20 دهندهسازمانپيش

 62/9 81/104 48/9 41/102 41/8 84/98 20 کنترل

 

بسیار به هم نزدیك  آزمونمرحله پیشسه گروه در میانگین بین دهد كه نشان می 1نتایج جدول 

های اند. با نگاهی به میانگین نمرههمگن بودهتقریباً مداخله هر سه گروه  قبل از شروعاست و 

دهنده سازمانمشخص است كه روش تدریس الگوی پیش كامالًآزمون تحصیلی در پس آوریتاب

دهند كه بین آموزان شده است. نتایج همچنین نشان میشآوری تحصیلی دانباعث افزایش تاب

دهنده و روش هایی كه بر اساس روش تدریس الگوی سازمانآوری تحصیلی گروهنمرات تاب

 ۀتحصیلی در مرحلآوری تاب هایمیانگین نمره تفاوت وجود دارد. ،اندسکوسازی آموزش دیده

آموزان دانش تحصیلیآوری میزان تاب افزایش دهد هر دو روش آموزشی باعثنشان مینیز پیگیری 

 اند.شده
آزمونهای پیشهای مورد مطالعه با كنترل نمرهآزمون گروه: نتایج تحلیل كوواریانس برای پس2جدول   

 ضریب اتا یمعنادارسطح  F مجذوراتمیانگین  مجموع مجذورات درجه آزادی منبع واریانس

 43/0 001/0 36/52 67/714 67/714 2 اثر گروه

 38/0 001/0 62/36 25/415 25/415 1 آزمونپیش

    95/11 01/652 56 خطا

     85/1802 60 كل

 

های آزمون گروهدهد، با كنترل پیشنشان می 2كه نتایج تحلیل كوواریانس در جدول  طورهمان

بیان دیگر، بین شود. به ی دیده میمعنادارآزمون تفاوت های پسآزمایش و كنترل، در نمره

ی معنادارآوری تحصیلی( تفاوت )تاب غیر وابستهتهای آزمایش و كنترل از لحاظ مآموزان گروهدانش

 . است 43/0برابر با  تأثیر(. در این ارتباط میزان >001/0pو  =F 52/36) وجود دارد
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 آزمونهای پیشكنترل نمره های مورد مطالعه با. نتایج تحلیل كوواریانس برای مرحله پیگیری گروه3لجدو
 ضریب اتا یمعنادارسطح  F میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی منبع واریانس

 30/0 001/0 15/32 13/517 13/517 2 اثر گروه

 19/0 001/0 83/24 18/258 18/258 1 آزمونپیش

    28/7 96/426 56 خطا

     85/1802 60 كل

 

های آزمون گروهدهد، با كنترل پیشنشان می 3كه نتایج تحلیل كوواریانس در جدول  طورهمان

آموزان شود. به بیان دیگر، بین دانشی دیده میمعنادارهای پیگیری تفاوت آزمایش و كنترل، در نمره

 دی وجود دارمعنادارآوری تحصیلی( تفاوت )تاب های آزمایش و كنترل از لحاظ منغیر وابستهگروه

(15/32 F=  001/0وp< در این ارتباط میزان .)درصد از تفاوت  30یعنی  ؛است 30/0برابر با  تأثیر

سکوسازی  روش تأثیرآوری تحصیلی( به )تاب های آزمایش و كنترل در پیگیریهای گروهبین نمره

كه این، برای مشخص كردن Fشدن نسبت  معنادار بعد از .است مربوط دهندهسازمانو الگوی پیش

 است، از آزمون تعقیبی معنادارپیگیری  آزمون وپس ۀها در مرحلتفاوت بین میانگین كدام گروه

 .شده است زوجی استفاده شد كه نتایج آن در جدول زیر گزارش ۀمقایس
 آزمون و پیگیریها در مراحل پستحصیلی گروهآوری تاب: مقایسه زوجی 4دول ج

 هاگروه گروه مرحله متغیر وابسته
تفاوت 

 میانگین

خطای 

 استاندارد
 یمعنادار

آوری تاب

 تحصیلی

 

 آزمونپس

 006/0 25/3 59/8 كنترل سکوسازی

 175/0 10/1 92/0 كنترل دهندهسازمانپیش

 003/0 66/4 04/8 دهندهسازمانپیش سکوسازی

 پیگیری

 009/0 34/3 63/8 كنترل سکوسازی

 006/0 05/3 15/8 كنترل دهندهسازمانپیش

 251/0 98/0 62/0 دهندهسازمانپیش سکوسازی

 

و  دهندهسازمانالگوی پیشهای آموزشی سکوسازی، زوجی نمرات روش ۀمقایس 4 جدول در

دهد میان روش نشان می هایافتهتحصیلی نشان داده شده است.  آوریتاب گروه كنترل در شاخص

ی وجود دارد. معنادارپیگیری تفاوت  ۀمرحل آزمون وپس ۀمرحل سکوسازی و گروه كنترل در

ی معنادارآزمون تفاوت پس ۀكنترل در مرحل و گروه دهندهسازمانالگوی پیشمیان روش  ،همچنین

 ۀدر مقایس ،همچنینی وجود دارد. معنادار پیگیری تفاوت ۀها در مرحلاما میان آن ؛وجود ندارد

 ؛ی وجود داردمعنادارتفاوت  آزمونپس ۀمرحل در دهندهسازمانالگوی پیشهای سکوسازی و روش

 .ی وجود نداردمعنادارپیگیری تفاوت  ۀها در مرحلاما میان آن
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 گيريبحث و نتيجه
 دهندهسازمانالگوی پیشهای آموزشی سکوسازی، اثربخشی روش ۀاین پژوهش با هدف مقایس

 .انجام شد آبادخرم در شهر زبان انگلیسیتحصیلی درس  آوریتابو سنتی بر 

دهنده نسبت به روش سازمانروش تدریس الگوی پیشحاضر نشان داد كه  هـای پـژوهشیافتـه

گروه آموزان آوری تحصیلی دانشباعث افزایش میزان تابی معنادارسنتی به طور قابل مالحظه و 

الگوی  به روشكه آموزانی دانشدر  آوری تحصیلیمیزان تاب ،آزمایش شده است. به عبارت دیگر

 ،اندآموزانی كه با روش سنتی آموزش دیدهدانشدر مقایسه با اند آموزش دیده دهندهسازمانپیش

 و فرد هادسون(، 2010) و فیشر هافمن. این یافته با نتایج مطالعات ی داشته استمعنادار افزایش

(، 2009) مایر(، 2007) و مایر استول(، 2007) پالی كوئین مك كرودن، لهمن، اسکرا، و (،2009)

توان در تبیین این یافته می همسو است.( 2000) لین و چنو  (2015) روهه و گریفت -میوالنا، هلمز

های درس، ساختن هدفروشندهنده معلم از طریق سازمانگفت كه در تدریس به روش الگوی پیش

كند كه این كار برای به مطالب درسی و محتوای آموزشی جلب می تربیشرا بهتر و توجه شاگردان 

 ،همچنین از تفسیرهای مقدماتی كه برای درس مفید هستندمعلم  .استتسهیل یادگیری معنادار الزم 

چه تدریس اغلب با پرسش از شاگردان، برای یادآوری آن هنگامبه این صورت كه  كند.استفاده می

، درس خود را آغاز ندمطلبی را دار یا با گفتن این كه قصد بیان چه اندادهانجام د جلسات قبل كه در

از شاگردان معلم  هد.دمیزمینه یا جهتی برای ارائه درس خود  هااین طریق، به آن از كند ومی

با آن  دبگوی دخواهچه میكه آن كندمیای شخصی را به یاد آورند و سپس تأیید تا تجربه پرسدمی

 ۀمعلم با ارائ ،بنابراین كند تجربه قبلی را بفهمند.وضعیت شباهت دارد یا به شاگردان كمك می

بازخوردهای سریع و جلسه به جلسه زمینه را برای  ۀاطالعات دقیق در قالب مفاهیم كلی و ارائ

قه به عال همین طور، كند؛فراهم می آموزان نسبت به یادگیری مطالبدانش تربیشجذب هرچه 

های احتمال موفقیت بسیار باال در مدرسه به رغم مصائب و دشواریتحصیل، زمینه را برای  فرایند

شود آموزان عاملی میكند كه همین ارتقای موفقیت و افزایش سطح تحمل دانشمحیطی فراهم می

توان نیز می گونهاین یافته را اینها در یادگیری درس مربوط. آوری تحصیلی آنبرای افزایش تاب

آموزان در یادگیری زبان انگلیسی آوری تحصیلی دانشتبیین كرد كه آنچه باعث ارتقای سطح تاب

خوردن و ضعف در عملکرد همیشگی ها به این باور برسند كه شکستاین است كه آن ،شودمی

زان برای رسیدن آمودانش تربیشها غلبه كنند. تالش بر این ضعف تربیشتوانند با تالش نیست و می

دهنده به صورت سازمانهای تدریس سکوسازی و پیشبه موفقیت همان چیزی است كه در روش

شده است. بنابراین به این دلیل دو روش سکوسازی  تأكیدآموزان بر آن تعامل مثبت بین معلم و دانش

كه در این دو روش اند آموزان شدهآوری تحصیلی دانشدهنده باعث ارتقای سطح تابسازمانو پیش
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 ۀترین فاكتور موفقیت تحصیلی و غلبه بر موانع پیشرفت تحصیلی، یعنی تعامل مثبت و سازندبر مهم

 دهندهسازمانپیش آموزشی رویکردر اساس بدر آن در كالسی كه دارند.  تأكیدآموز، دانش–معلم

)ارائه مطالب به  دهندهانسازممطالب به شکل پیش ۀیادگیری، ارائشود، پایه و اساس می تدریس

آوری تحصیلی عاملی كه در ارتقای سطح تاب ؛(2015هاروود و نایت، ) استصورت كلی( 

دهنده، سازمانز اهمیتی دارد. در این روش تدریس بر مفاهیم پیشئمثبت و حا تأثیرآموزان دانش

برخی مطالعات  ،همچنین (.2010)هافمن و فیشر،  شودمی تأكید معنادارو یادگیری  ساخت شناختی

وار مفاهیم و آموزان از یادگیری زبان انگلیسی به دلیل حفظ طوطیدهد كه بسیاری از دانشنشان می

شود كه با اولین ناكامی كه در ( و همین باعث می2016)كورشی،  برندلغات، لذت كافی را نمی

كه در از زده و امتناع ورزند. حال آنسرب تربیشكنند، از یادگیری یادگیری زبان انگلیسی برخورد می

 تأكیدیافته و بسط معناداردهنده بر یادگیری مفاهیم به شکل سازمانآموزش به روش الگوی پیش

در یادگیری زبان انگلیسی شده و به تدریج  تربیشهای باعث كسب موفقیت تأكیدلذا همین  ؛شودمی

فوق این  ۀاز دالیل دیگر برای تبیین یافت كند.یآموزان ارتقا پیدا مآوری تحصیلی دانشسطح تاب

آموزان بیان رای دانشهای درس را بهدف دهنده معلمسازماندر روش تدریس الگوی پیش است كه

كه  صورتیبه  (استزبان انگلیسی  درس مفاهیم اصلی دربارۀ)كه  را واقعی ۀدهندسازمان ؛كندمی

برانگیختن آگاهی فراگیرنده معلم با  ،سازد. همچنینمی ،دریافت كند چه هستشاگرد آن را برای آن

او  دهنده مربوط باشد،از تجارب و دانش قبلی خود كه ممکن است به مطالب یاد گرفتنی و سازمان

های این یافته ناز دالیل دیگر برای تبیی ،كند. همچنینرا برای یادگیری مطالب جدید ترغیب می

را برای شاگردان به  گرفتنی درسسازمان مطالب یاد ،درس ۀل ارائدر خال مطالعه این است كه معلم

احساسی كلی از نظم منطقی  توانستندآموزان میدانشكه طوری . بهكردواضح بیان می صورت كامالً

تحریك یادگیرنده  ،. بنابرایندهنده مالحظه كنندمطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را با سازمان

الگوهای كلی، افزایش میزان آگاهی و دانش یادگیرندگان  ۀمطالب جدید، ارائ تربیشبرای یادگیری 

چه كه یاد خواهند اند با آنچه یادگرفتهاز مطالب جدید و ایجاد یك پیوند شناختی محکم بین آن

مقابله با استرس و  فرایندآموزان باعث ایجاد همگی به عنوان عواملی هستند كه در دانش ،گرفت

آموزان های یادگیری برای موفقیت در دانشگیری از مهارترو در مدرسه و بهرههای پیشچالش

ها در مقابله با آموزان باعث ارتقای سطح تحمل آندر دانش تربیششود كه متعاقب آن یادگیری می

آوری تحصیلی افزایش تاب های احتمالی در یادگیری درس مربوط و نهایتاًها و ناكامیشکست

 شود.می

روش تدریس سکوسازی نسبت به روش نشان داد كه  همچنین حاضر هـای پـژوهشیافتـه

گروه آموزان آوری تحصیلی دانشباعث افزایش میزان تابی معنادارسنتی به طور قابل مالحظه و 
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به روش كه آموزانی دانشدر  آوری تحصیلیمیزان تاب ،آزمایش شده است. به عبارت دیگر

 افزایش ،اندآموزانی كه با روش سنتی آموزش دیدهدانشدر مقایسه با اند آموزش دیدهسکوسازی 

رحیمی (، 2009) اسنومن و همکاران (،2005) بیال. این یافته با نتایج مطالعات ی داشته استمعنادار

( 2014) (، چو و چو2012) ورویانت(، 2012) اسدالهیان، كوهی، سلیمی و میرزایی (،2011) قنبری و

( 2016) تالویو، برگ، كومیوالینن و لونکا ۀ( همسو و با مطالع2013) و وولك، جاكل، هال و باومان

 هایروش روش تدریس سکوسازی یکی از كهگفت  توانمیدر تبیین این یافته ناهمسو است. 

وزان را از آمتوان دانشاستفاده از آن می در نتیجه با ؛نوین و فعال تدریس است محور،آموزدانش

شود و در مقابل معلم كاسته می حالت انفعالی خارج كرد. در این صورت مقدار زیادی از بار كاری

آموزان احساس كنند نقش اصلی دانش گیرد. هنگامی كهآموزان قرار میزمان بیشتری در اختیار دانش

موارد از اصول روش این ) دكنندر یادگیری دارند و از سوی معلم بازخورد مناسب دریافت می

حاصل از  دهند و لذتبیشتری به كار ادامه می و اعتماد به نفس با انگیزه (است تدریس سکوسازی

آید كه در ها را ارتقا دهد و همین موفقیت به عنوان عاملی در میتواند میزان موفقیت آنمییادگیری 

چون رای تبیین این یافته این است كه كاهد. از دالیل دیگر بها میتحملی و ناكامی آنآینده از كم

طریق  رشد شناختی ویگوتسکی است و در آن بر یادگیری از ۀبرگرفته از نظری سکوسازی روش

توان به یادگیری و ای كه میشده است و زبان را به عنوان وسیله تأكید زیادی اجتماع و همکاری

خودارزشیابی مثبت از موقعیت  توان با این روشدر نظر گرفت، می ،شناختی منجر شود رشد

 را افزایش های شناختیها و تواناییآكادمیکی، احساس كنترل بر عملکرد تحصیلی و اعتماد به مهارت

های تحصیلی و مقابله منطقی و افزایش خودارزشیابی مثبت و تحمل شکست بنابراین،داد. 

آموزانی كه با روش تحصیلی دانشآوری ها عاملی است برای ارتقای سطح تاباندیشانه با آنمثبت

 بینند.تدریس سکوسازی آموزش می

 ۀدر مرحل دهندهسازمانالگوی پیشنشان داد میان روش سکوسازی و  هایافته ،هایتر ند

ی وجود معنادارها تفاوت پیگیری میان آن ۀاما در مرحل ؛وجود دارد یمعنادارآزمون تفاوت پس

روشی  دهندهسازمانالگوی پیشاست كه  كافی همین نکتهان گفت كه تومیندارد. در تبیین این یافته 

الزم است زمان  ،مشاهده شود كه اثربخشی آنهای زیادی نیاز دارد و برای ایناست كه به تمرین

های كه میان روش جا. این تبیین از آن(1388؛ نقل از سیف، 1968)آزوبل،  تری صرف شودبیش

ی وجود ندارد، صحیح به معنادارپیگیری تفاوت  ۀدر مرحلدهنده سازمانالگوی پیشسکوسازی و 

 دهندهسازمانالگوی پیشهای سکوسازی و روش این است كهدستاورد این پژوهش . رسدنظر می

الگوی بدین معنا كه برخالف روش  ؛گذارندمی تحصیلی تأثیر آوریتاببه طور متفاوتی بر 

 ؛شودآوری تحصیلی میمیزان تاب مدت باعث افزایشدر كوتاه ، روش سکوسازیدهندهسازمانپیش
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 ،به عبارت دیگرندارد.  ی وجودمعنادارآموزشی تفاوت  اما در بلندمدت میان اثربخشی این دو روش

اما روش  ؛دهدمی تحصیلی نشان آوریتاببسیار سریع اثر خود را در افزایش  سکوسازیروش 

 به همین .دهدتحصیلی نشان می آوریتابر خود را در افزایش دیرتر اث دهندهسازمانالگوی پیش

ی میان این دو روش وجود ندارد و معنادارمدت یعنی در پیگیری دو ماهه هیچ تفاوت در بلند دلیل،

 هایاند. با توجه به نقش روشتحصیلی شده آوریتابدو روش تقریباً به یك اندازه باعث افزایش  هر

تحصیلی باید معلمان، مشاوران و  آوریتابدر افزایش  دهندهسازمانالگوی پیشسکوسازی و 

افزایش برای ها توجه نمایند. با كمك به معلمان های آموزشی به این روشروش ۀمتخصصان در زمین

تحصیلی  آوریتابتوان این امیدواری را داشت كه آنان بهتر بتوانند می یادشده هایاستفاده از روش

 .افزایش دهند د راآموزان خودانش
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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 



Extended Abstracts of the Persian Articles in English 

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.  

 

Keywords: teaching method, advanced organizers, scaffolding, academic 

resilience 

1 Associate of educational psychology, Psychology Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran. 

e.ghadampour@yahoo.com 
2 Assistant of Family Counselling, Psychology Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran. 

espezh537@gmail.com 
3 Phd Candidate of Educational Psychology, Psychology Department, Lorestan University, Khoramabad, Iran. 

Corresponding Author: bberaka@yahoo.com 
4 M.A Student of Educational management, Kharazmi University, Tehran. hzarei808@gmail.com 
5 Phd Candidate of Educational Psychology, Psychology Department, Tehran University hooman.r@yahoo.com 

                                                            


