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ج سیت ف هگی هن بو یوادگی

دوا هیون پوهشدح

هز دیگو دو

هست؛ ب ین و ور ف هگی هن فارس زبان ره با هستفاد هز آزوووندوا
بص

س جح توهن ااف ة كوتا و

بوه چهوار گو ش ش

ش كالوو

هعضا د گ ش ره به دش دستة زن ش و د تقسیم كو د هیوم؛ دمچ وین
وحتوووه آووزش و ره بووهشوویو دووا وتفوواش نب و شن پیوسووت ش بووا

پیوستدا نوشتار ش تصوی ) و اسب ب ه ع ه بو رش تلفون
دم ه ط ها ش با به گی

هز ف اشر بلوتوث بو ه آنوان هرسوا

ك د هیوم .در پایوان ویواهن آووختوهدوا ف هگیو هن ره بوا هسوتفاد هز
آزوون دا تشخیص ش یادآشر هرزیاب ك د هیم .ب هسوا تحلیو

نتووایح ااصو هز عمو كو د ف هگیو هن در آزووووندووا تشخیصو ش
یا كالو قوو

یادآشر وشخص ش ف هگی هن با ااف هدا بص

وحتوه آووزش اواش پیوسوت ش ف هگیو هن بوا تووهن ااف وهدوا

بص

عیف وحتوه ب شن پیوست ره بهت یاد و گی ن .

ش كالو

هین نتیجه ااك هز رهبطة نادیک ااف ة كوتوا وو

ش شویوة هرهئوة

وحتوه آووزش بود؛ هوا نتوایح بیوانگ توأثی بسویار نواچیا ج سویت

ف هگی هن ب ااف ة كوتا و

وقایسه با شیوة هرهئة وحتوه بود.

آنان در ف هی و یوادگی

واژههااای كلیاادی :پیوسووتدووا تصوووی
وحتوه آووزش
 .1مقدمه
ب هسا

ن یهه ق یم

ج سیت ااف ة كوتا و

شهژگوان در

ش نوشووتار

هرهئ وة

.

ف هگی هن توهن پ دهزش ش اخت هطالعاتشان ره بوهع ووهن شهسوط

وهم ب ه كسب دهنح بهكار و گی ن ش هتکی سون ش شیف ین 0ن )0091نیا وعتق ن درشهقو،
1. Atkinson and Shiffrin
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ره هز یک و

هنسان یادگی

پویحنهواد آندوا بوا

سهو الهه ااف ه آغاز و ك  .و

ااف ة اس  0ش شع و شود كه ب هن ط یق عم ك د رهبط دشسویه یا یوکسوویة گووش ش
چشم درشندهد ره دریافت و ك
كوتا و

4

ب خ بخوحدوا بصو

درشندهد رواگشای ش

نو ی ش سیم0004 2؛ سووشر

3

ااف وة

)0004؛ سوس

ش كالوو درشندهد ره روواگشوای وو ك و ش هیون

با دهنح قیل ت كیب ش یکپارچه و شود ش در ااف ة بل و

5

نگه هر و شود.

در سا دا هخی ب ر  9ن )2113با گست ش و

ش هتکی سووون آن ره و و

شیف ین

پیحنهاد ااف ة كوتا و

ااف وة فعووا  7خوهن و هسووت .بووههعتقوواد هش هطالعووا خووارج

دریافتش هزط یق ااف ة اس هف هد در سه گام یوا بخوح ج هگانوه پو دهزش وو شوود.
دمانگونه كه در شک  0وو بی ویم ااف وة كوتوا وو

هز یوک بخوح وو ی یت هج هیو

تشکی ش هست ش هیون بخوح خوود دهره سوه قسومت ف عو بو ین شو ا هسوت :القوة
آشهی

1

و

سطح وشت ک یا سطح هرتیاط ویان ااف ة كوتا و

ف هی

صفحة ثیت هطالعا بص

تعاول نشان دهد ش هست .در هیون وو

ااف ة كوتا و
هین رش

 -فضای  0ش ااف ة ووقت م 01؛ بوهعوالش در هیون

ش ناایة تی

ااف ة كوتا و

ش ااف ة بل و

بهصوور

قسومت رششون نمایوانگ ن وام شو اشر

نمایانگ هطالعا جا گ فته در ااف ة بل و

هسوت؛ هز

نهت ها بهشک یک ااف ه یا ذخی گا بلکه بهصوور ن واو

با توهن پ دهزش تصوی و شود .در شک  0و

ااف ة فعا ب ر ره نشان دهد هیم:

1. sensory memory
2. Mayer and Sims
3. Sweller
)4. Short-Term Memory (S. T. M.
)5. Long-Term Memory (L. T. M.
6. Baddeley
)7. Working Memory Model (W. M. M.
)8. Phonological Loop (P. L.
)9. Visuo-Spatial Sketchpad (V. S. S. P.
)10. Episodic Buffer (E. B.
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شکل  .1مدل حافظة فعال (بدلی)3002 ،

ب ین صور
ااف ة كوتا و

بسیار هز وحققان دمچون كورت  0ن )0001ش فاسوت  2ن )0004وعتق نو
در هف هد بهگونهه وتفاش با وحتوه آووزش هرهئهش هنطیاق و یاب ؛

به عیار ساد ت وحتوه آووزش هرهئهش

بسته به توهن پ دهزش ااف ة كوتوا وو

در

هف هد بهشک دا وختلف پو دهزش وو شوود نك هیوک)2112 3؛ بوهعوالش پیوسوتدوا
تصوی

ش نوشتار در پهشدحدا وختلف آووزش رش تیماردا ب ه تطابق بوا نیازدوا

ااف ة كوتا و

ش ش عیتدا وختلف بهشکل گست د بهكار رفتوههنو ش هزویوان آندوا

و توهن پهشدش ره ذك ك د كه چن دسیه ش كین شاک 4در سا  2111در توایوهن بو ه
ب رس تأثی توهن ااف ة كوتا و

ف هگی هن ب ویواهن یوادگی

شهژگوان ج یو هنگلیسو

هزط یق تلفن دم ه هنجام دهد هن .
هز سو دیگ تفاش در ج سیت ف هگی هن با توهن پ دهزش هطالعوات در آنوان هرتیوا
دهد ش و ش در بسوویار هز پووهشدحدووا در هیوون زوی ووه ب و ه شووفا سوواز ع و م تقووارن
یکسویهش ن فعاریتدا وغا در نیمك دا چپ ش رهست در وو دهن ش زنوان بوا توجوه بوه
ساختار ش عم ك د كوشح ش هست .نتایح بهدستآو هز هیون پوهشدحدوا وتفواش هنو ؛
شر در تمام پهشدحدا هرگودای كل دربارة وتقوارننیوودن عمو كو د هفو هد بوا توجوه بوه
1. Courtney
2. Fuster
3. Craik
4. Chen, Hesieh, and Kinshuk
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ج سیت آنان وشت ک ش دمسو بهن
و دهن ب ه زبانآووز

و رسو  .بو شن -كوودن 0ن )2113وعتقو هسوت وغوا

بیشت بهسو نیمك ة چپ یکسویه و شود؛ دراار كه در وغوا

زنان د دش نیمك ب ین و ور بهكار گ فته و شون  .هین هرگو كل كه و دهن در وقایسه
با زنوان نویمكو ة چوپ وغاشوان ره بیشوت بو ه زبوانآوووز بوهكوار وو گی نو بوا نتوایح
پهشدحدا بیشت رشهنپاشکان وطابقت و ك نهبلس ش دیگ هن )2110 2ش به دمین دری
بیک  3ن )0017وعتق هست زنان در وقایسه با و دهن در وهار دا كالوو

دراار كه و دهن در وهار دا بص

 -فضای ش ریا

در هین پهشدح چگونگ پاسخدهدن ااف ة كوتا و
وشتم ب پیوستدا تصوی

ب تو

دهرنو ؛

هز زنان باالت ن ؛ هز هیون رش
و دهن ش زنان به وحتوه آووزشو

یا نوشوتار بازنموای شو هزط یوق تلفون دمو ه ره ب رسو

ك د هیم؛ به عیار دیگ با توجه به نتایح گوناگون پهشدحدا هنجامش دربوارة تفواش
در یکسویهش ن فعاریت نیمك دا وغا هین پهشدح بوادو
تصوی

ش نوشتار شهژگان ب ااف ة كوتا و

ب رسو تفواش بازنموای

ش دمچ ین ب رس تأثی ج سیت ف هگی هن

ش نتایح ااص هز آن ب ف هی هنجام ش هست.
 .3پرسشهای پژوهش

دمانگونه كه در وق وه گفتیم هین پهشدح بهو ور ب رس تأثی بازنموای شهژگوان بوه سوه
شک ب شن پیوست دم ه با پیوست تصوی
ف هگی هن ب ااف ة كوتا و

ش دمو ه بوا پیوسوت نوشوتار ش نیوا ج سویت

صور گ فته هست ش ب اب هین درپ آنیم كه به پ سحدای

كل ب ین ش ا پاسخ گوییم:
هرف) آیا در ویاهن یادگی
پیوست تصوی
وختلف بص

شهژگان كوه بوا پیوسوتدوا وختلوف نبو شن پیوسوت بوا

ش با پیوست نوشتار ) هزط یق تلفن دم ه به ف هگی هن با توهن ااف هدوا
ش كالو نقو یا عیف) هرهئه ش هست تفاشت وع ادهر شجود دهرد؟

1. Baron-Cohen
2. Obleser and Others
3. Baker
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ب ه ب رس دقیقت نتایح سؤه كل باال درقارب سؤه دای جائ ت ب ین ش ا قابو
ط ا هست:
 آیا ف هگی هن با توهن ااف ة بص
پیوسووتدووا تصوووی

وحتوه آووزش وشتم بو

ش كالو قو

یووا نوشووتار ره بووهشووکل وع ووادهر بهت و هز وحتوووه

آووزش ب شن پیوست یاد و گی ن ؟
 آیا ف هگی هن با توهن ااف ة بص

شرو تووهن ااف وة كالوو

قوو

وحتوه آووزش وشوتم بو پیوسوت تصووی

وعیف

ره بوهشوکل وع وادهر بهتو هز

وحتوه ب شن پیوست یاد و گی ن ؟
 آیوا ف هگیو هن بوا تووهن ااف وة بصو
وشوتم بو پیوسوتدووا تصووی

وعیف وحتووه آووزشو

ش كالوو

یوا نوشوتار ره بووهشوکل وع وادهر بهتو هز

وحتوه ب شن پیوست یاد و گی ن ؟
 آیا ف هگی هن با توهن ااف ة بص

وعیف شرو تووهن ااف وة كالوو قوو

وحتوه آووزش وشوتم بو پیوسوت نوشوتار ره بوهشوکل وع وادهر بهتو هز
وحتوه ب شن پیوست یاد و گی ن ؟
ب) آیا ج سیت ف هگی هن ب رهبطة بین ااف ة كوتا و

آندا ش بازنمای چ رسوانهه

وحتوه آووزش هزط یق تلفن دم ه هث گیهر هست؟
 .2آزمودنیها

ب ه هنجامدهدن هین پهشدح  094نف هز ف هگی هن كال دا زبان هنگلیس بوهع ووهن زبوان

خارج  0ره هنتخاب ك دیم .نمونهگی

 2در هین پهشدح بهشیوة تصادف ساد  3هنجام شو

هست ش تمام آزوودن دا درسوطح وتوسوط وهوار زبوان قو هر دهشوت  .بوا توجوه بوه هی کوه

 .3نمونهگی

تصادف ساد نوع نمونهگی

)1. English as a Foreign Language (E. F. L.
2. Sampling

هست كه در آن د یک هز هعضا جاوعة ووردوطارعه شوان

وسواش

ب ه هنتخابش ن دهرن  .در هین رشش ,هف هد یا هشیا ووردنیاز هزویان جاوعهه كه به دمین و ور شمار گیهر  ,تهیوه
ش ت یم ش هست بهصور تصادف هنتخاب و شون  .وطابق قانون شان

ش هاتما هف هد ب گای بای شیهگو دوای

دمان شیهگ دا جاوعهه باش كه هزویان آن هنتخاب ش هن ندالشر .)0319
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كمت ین اجم نمونه ب ه د گ ش  25نف ش هین پهشدح نیا وشتم ب چهوار گو ش هسوت
ب ه هنجامدهدن پهشدح دستكم ص نف هز ف هگیو هن ره نیواز دهشوتیم ن)4×25=011؛ هووا
ب ه كاو ك دن تع هد هعضا ووردنیاز در د گ ش عضوگی
درنهایت  094نف هنتخاب ش ن  .در وحاسیهدا آوار

آنقو ر هدهووه یافوت كوه

هطالعوا و بوو بوه  051نفو هز

ف هگی هن ره ب رس ك دیم ش هطالعا و بو به شح نف هز ف هگی هن بهدری ع
هطالعا الزم یا تمای ن هشتن آنان به یادگی
هز وحاسیهدا آوار ای

ش ن .

ف هگی هن توهن ااف هدا بص
هز هین رش

توهن ااف ة بص

هنکو دن

با هستفاد هز هین شیو بهشک غیو وسوتقیم

ش كالو ه وتفاش دهرن نچون ش دیگو هن)2111 0؛

ش كالو شان وی ا تقسیم آندا بوه گو ش دوا چهوار گانوه

ق هر گ فت .وشخصا هین چهار گ ش هز ف هگی هن ب ین ش ا هست:
گ ش هش  :ف هگی هن دهره توهن ااف هدا بص

ش كالو قو ؛

گ ش دشم :ف هگی هن دهره توهن ااف هدا بص

قو ش كالو

گ ش سوم :ف هگی هن دهره توهن ااف هدا بص

ش كالو

گ ش چهارم :ف هگی هن دهره توهن ااف هدا بص
عالش ب آن یک دیگ هز د
كوتا و

در یوادگی

عیف؛
عیف؛

عیف ش كالو قو .

دا هین پهشدح ب رس تأثی ج سیت ف هگی هن ب ااف وة

شهژگوان هزط یوق تلفون دمو ه بوود؛ ب واب هین ف هگیو هن بو هسوا

ج سیتشان به دش گ ش تقسیم ش ن .
 .4ابزارهای پژوهش

در هین پهشدح هز هباهردای ب ین ش ا هستفاد ك د هیم:
هرف) آزوون وهار نآزوون تعیین سطح) :ب ه هطمی انیافتن هز یکسان سوطح وهوار

زبان ف هگیو هن آزووون تعیوین سوطح نلسوون شومارة  211آ 2ره ب گواهر كو دیم .وجموعوة
آزووندا نلسون وشتم ب چهار دسته آزوون تعیین سطح هز و الة وق وات تا پیحرفتوه
هست ش هز ویان آندا آزوون شمارة  211آ ب ه تأیی سطح وتوسط ف هگی هن و اسب بهن
1. Chen and Others
)2. Nelson English Tests (200 A.
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رسی  .پایای آزوون وهار

بهویاهن  1/10وحاسیه ش ش رشهی وحتوهی آن ره نیا سوه نفو

هز هستادهن رشتة آووزش زبان ش هدبیا هنگلیس تأیی ك دن .
ب) آزوون س جح سطح شهژگان :هین آزوون وتشک هز یک ریست ااش پ جوا شهژ
بود كه ب ه س جح سطح شهژگان ف هگی هن هنتخاب شهژگان و اسب ش جلوگی
شهژگان كه ف هگی هن دمهك ون و دهنست

هز شرشد

به و الة آووزش نو الة سوم هز و الة هصل )

هستفاد ش  .شهژ دا هین ریست هز ریسوت كلو بواشون 0وشوتم بو  2241شهژة پو كوارب د
هنتخاب ش  .ریست باشون ب هسا

وجموعة ب هشن 2ت شین ش كوه شواو یوکویلیوون شهژ

هست .در هین ریست درك ار دو شهژ دش عو د قو هر گ فتوه هسوت :عو د هش نشواندد و ة
ت تیب شهژ در ریست بواشون ش عو د دشم نشواندد و ة تعو هد تکو هر نف هشهنو ) آن شهژ در
وجموعة ب هشن هست .ب ه پوشح دهو ة شهژگان ووجود در ریست هز دو چهو شهژ یکو
هنتخاب ش ؛ به عیار دیگ شهژ دای ره ب گای یم كه وضو ب هز چهو دهشوت ن11 41
 .)... 021هیوووون ریسووووت هز شهژة ن )02 0022moreشوووو شع ووووو شووووود ش بووووه شهژة
ن )0222 51sceneryپایووان وو یابو  .پایووای هیوون آزوووون بووا هسووتفاد هز رشش بازآزوووای
وحاسیه ش ش  1/70بود ش رشهی وحتوهی آن ره نیوا سوه نفو هز وتخصصوان رشوتة آوووزش
زبان هنگلیس تأیی ك دن .

ج) پ سحناوة باز :3سؤه دا آزهد نبازپاسخ) 4دیچگونه جوهب غلط یا درست ن هرنو

ش ف هگی هن وختارن در د سطح ش عمق كه دشست دهرن به آندا پاسوخ دد و  .بوه دموین
شک

پهشدشگ هن هزط یق وط اك دن هین سؤه دا هطالعات بیشت بهدست و آشرن كوه

در تشووخیص فضووادا نیازو و بووازنگ

بووه آنووان كمووک وو ك و  .5در هیوون پووهشدح هز

سؤه دا آزهد هستفاد ك دیم .سؤه دا پ سحناوه وشتم ب ووهرد  9بود كه پهشدشوگ

1. Bauman's G. S. L.
2. Brown Corpus
3. Open-ended Questionnaire
4. Open-Ended Questions

« .5د قانون ومیا » .نش یه دی گا وه سین ص ای ،نتابستان ش پاییا  04 4:)0310ص.52.
 .9ویاهن هستفاد هز تلفن دم ه در طو رشز ویاهن تمای به هستفاد هز آن ب ه یادگی
نصیح ظه بع هز ظه شب ش.)...
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ره در هنتخاب وسی درسوت یوار وو دهد ش تحوت ن وار ش تأییو سوه نفو هز وتخصصوان
رشهنش اس آواد ش  .بهكمک هین هطالعا بیوانشو هزسوو ف هگیو هن هوکوان اوی
غی وستقیم ف هگی هن شجود دهشت كه به یادگی

با هستفاد هز هین شیو تمایل ن هشت .

د) ساوانة آووزش نشاو بستهدا ن مهفاهر  :)0ب ه هج ه و ها هصل هین پهشدح

ساوانهه وتشک هز بستة ن مهفاهر ط هاو شو  .هیون بسوته بو ه وو ی یت ش ك تو

سواوانه

ط ها ش آواد ش ش بوا نصوب آن ت هوا رش یوک رهیانوه كوه بانوک هطالعوات وحسووب
و ش تمام و هاو آزوووندوا ش آوووزشدوا بوهشوک خودكوار ش بوا دقوت زیواد صوور
و گی د؛ ب ین شک كه هستاد تمام سؤه دا ش نکا آووزش با زوانب
وحو شدة زوووان ه وشووخص ش بووهشووک یووک جلسوة آووزشو

ه خواص بو ه

در بانووک هطالعووات شهرد

و شود؛ به هین ت تیب جلسه در زووان وعوین فعوا وو شوود ش ف هگیو هن ومن یوادگی
شهژگووان ج یو در آزووووندووا و بووو شو كت وو ك و تووا عووالش بو سو جح توهنووای
ااف هشان ویاهن یادگی

آندا نیا س جی شوود .بعو هز پایوانیوافتن دو یوک هز جلسوا

بالفاصله بهصور خودكار ب ه د ف هگی كارناوهه وجواه هزط یوق سواوانه صوادر ش بوه
شمارة تلفن دم ه ش هرسا و شود .هز وهمت ین واهیا ط ها بستة ن م هفاهر
دقیق هستاد ب تع هد زیاد هز ف هگی هن ش

ن وار

شر ن هشتن نصب ن مهفواهر رش تلفون دمو ه

ف هگی هن هست.
د) آزووندا س جح توهن ااف ة كوتا و
بیست سؤه و بو به س جح ااف ة بص
بود .هسا
و

س شی

هین آزووندا ااف ه و

كالو ش بصو

 :هیون آزوووندوا شواو

ش بیست سؤه و بو به س جح ااف ة كالوو

پیحنهاد چن ر ش چن 2ن )2115بود .ب پایة هیون

هنف هد در شیکة هی ت نت بهشیه در یوادگی

دوا شبب یواد هز وهومتو ین

سو شی دووا وحسوووب وو شووون ش در ط هاو هیوون سیسووتمدووا سوولیقهدووا عالیووق ش او
ك حكاش هف هد در ن
هج ه آندا نادی

گ فته ش هست؛ هوا توهنای ف هگی هن بهع ووهن یوک هصو وهوم در

گ فته ش هست؛ هز هیون رش

چون ش دمکوارهنح ن )2115یوک ن وام

1. Software Package
2. Chen, Lee and Chen
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یادگی

هرکت شنیک هنف هد  0ره ب هسا

ن یة پاسخ پ سح 2در آزووندوا ع

وه ك دنو

كه در آن عالش ب توجه به ویاهن دشوهر وحتوه توهنای ف هگی هن نیا در تخصویص وحتووه
ق هر و گی د .در شک  2ساختار هین ن ام ره نشان دهد هیم:

و ن

شکل  .3ساختار دستگاه (عددهای يك تا پانزده ،بیانگر فرايند در عملكرد دستگاه است)

هسا
دیگ

كارك د هین سیستم به دش قسمت تقسیم و شود :یک قسمت پیشین نجلووی ) ش

قسمت پسین نعقی ) .3قسمت پیشین تمام هرتیاطا ف هگی هن ره ك تو

قسمت پسین توهنای ف هگی هن ش هرهئة وحتوه آووزش و اسب بو هسوا
تحلی و ك  .پایای آزووندا ااف ة كوتا و
آن ره نیا سه نف هز رشهنش اسان تأیی ك د هن .

بص

وو ك و ش

توهنوای آندوا ره

ش كالوو  1/17هسوت ش رشهیو

ش) آزووندا تشخیص ش یادآشر  :4جونا ن )2114وعتق هست آزووندا تشخیص

ش یووادآشر

5

بوو ه سوو جح سووطح شهژگووان و اسووبهنوو ؛ هز هیوون رش

دجوو پ سووح

)1. Item Response Theory (I. R. T.
)2. E-Learning System Based on Item Response Theory (P. E. L.- I. R. T.
3. Front-End and Back-End Part
)4. English Vocabulary Recognition and Recall (E. V. R. R.
5. Jones

8/23/2014 4:16:00 PM

Text [11] ed 2.indd 52

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا 53 /

چهارگای هه ره ب ه آزوون تشخیص ش دج

پ سح تش یح ره ب ه آزوون یوادآشر

آواد ك دیم .پایای هین آزووندا ره بهكمک ف وو كوودر-ریچاردسوون 0بوهویواهن 1/10

وحاسیه ك دیم ش رشهی آندا ره نیا سه نف هز هستادهن رشتة آووزش زبان ش هدبیا هنگلیسو
تأیی ك د هن .
 .5مراحل پژوهش

قی هز ش شع و ها هصل پهشدح الزم بود ف هگیو هن در آزووون سو جح سوطح شهژگوان
نر.ک .بخح  .4ب) ش كت ك  .بع هز هج ه هین آزوون وشخص شو بیشوت ف هگیو هن
تا شهژة ن )5022 20 absoluteره و دهن ؛ هز هین رش

دج شهژ هز 0511هُووین شهژ بوه

بع ره هنتخاب ك دیم .و الة هصل هین پهشدح خود وشتم ب چهوار و الوه بو ین شو ا
بود كه در آزوایشگا زبان ش ط یک جلسة آووزش شصتدقیقهه هج ه ش ن :
هرف) وق وه :در هین بخوح تموام و هاو ش جائیوا هیون پوهشدح ره بو ه ف هگیو هن
تو یح دهدیم؛ دمچ ین پ سحناوهه باز نر.ک .بخح  .4ج) ره درهختیارشوان گیهشوتیم توا
به سؤه دا ووجود در آن پاسخ دد .
ب) آزووندا سو جح تووهن ااف وة كوتوا وو

كالوو ش بصو

ف هگی هن پ هز نشستن رشب ش رهیانهدا نخست در آزوون بص
شک كه در آغاز تصوی

بهو

 :در هیون و الوه

شو كت ك دنو ؛ بو ین

دشت ثانیه به آندوا نموایح دهد ش بالفاصوله سوؤهر

دربارة آن تصوی پ سی و ش ش ف هگی هن شح ثانیه ف صت دهشت بوه آن پاسوخ دد و .
بع هز آن ف هگی هن در آزوون س جح توهن ااف ة كالو ش كت ك دن ؛ ب ین شوک كوه
نخست جملهه بهو

دشوت ثانیوه نموایح دهد ش بالفاصوله سوؤهر دربوارة آن پ سوی

و ش ش ف هگی هن شح ثانیه ف صت دهشت بوه آن پاسوخ دد و  .بعو هز پایوان آزوووندوا
بالفاصله نم دا ف هگی هن به نم ة وعیار با هنح ه وعیار یک ش ویانگین صوف تیو ی شو ؛
ب ین شک كه ف هگی هن كه نمو دوا آزووون ااف وة بصو

شوان بویحهز صوف بوود در

گ ش دا هش ش دشم ق هر و گ فت ش ف هگی هن كه نم ة آزوون ااف ة كالو شان بویحهز
1. Kuder-Richardson
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 55نفو هز ف هگیو هن در

صف بود در گ ش دا هش ش چهارم ق هر و گ فت ؛ ب هین هسا

گ ش هش ن 21نف و د ش  27نف زن) س نف در گو ش دشم ندفو نفو وو د ش سویاد نفو
زن)  42نف در گ ش سوم ن 24نف و د ش دج نف زن) ش  30نف در گ ش چهارم نسویاد
نف و د ش دج نف زن) ق هر گ فت .
ج) آووزش شهژگان ج ی  :در هین و اله تلفندا دم ه درهختیار ف هگی هن قو هر دهد
ش تا هز هین ط یق نمونهدا وتفاش وحتوه آووزش ننمونة هرف بو شن پیوسوت نمونوة
ب با پیوست نوشتار ش نمونة ج با پیوست تصوی

) ره یاد بگی ن  .در شک  3سوه نمونوه

وحتوه آووزش ره ب ه شهژة  Meltبهوع ا ذشبش ن نمایح دهد هیم:

شکل  .2نمونههای مختلف محتوای آموزشی برای واژة Melt

نیشن 0ن )2110ش نیکوروه 2ن )2112وعتق ن و
ج ی و اسب بهن

زوان دش دقیقه ب ه یادگی

و رس ؛ هوا شهژ دا با فاصلهدا نَوَدثانیهه

نمایح دهد ش  .ب ه ای
هستفاد ك دیم كه طیق ن

رش تلفن دم ه ف هگی هن

هث ت تیوب در هرهئوة وحتووه آووزشو
وونوت گووو

3

«بو ه اوی

دو شهژة

هز طو ا و بو ،التوین

دش و یو ،هغتشواشپویی

بوهكوار

و رشد» ن)013 :0000؛ وثالً در هین پوهشدح شوح شهژة هش ره درقاروب نمونوة هروف شوح
1. Nation
2. Nikolova
3. Montgomery
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شهژة دشم ره درقارب نمونة ب ش شح شهژة سوم ره درقارب نمونوة ج بوه نخسوتین ف هگیو در
گ ش هش هرهئه ك دیم .در دمین زوان شح شهژة هش ره درقارب نمونوة ب شوح شهژة دشم
ره درقارب نمونة ج ش شح شهژة آخ ره درقارب نمونة هرف به دشووین ف هگیو هز گو ش هش
هرهئه ك دیم.
د) آزووندا چهارگای وهه ش تشو یح  :آزوووندوا تشخیصو ش یوادآشر نر.ک.
بخح  .4د  -هباهر) ب ه س جح ویاهن یوادگی
د ك هم ص

شهژگوان و اسوبهنو نهرسوقای

0

 )2110ش

توهن پ دهزش وتفاشت ره هز جانب ف هگی و طلی و نریچواردز ش هشومیت

)2112؛ هز هین رش ش نیا طیق ن

2

چن ش دمکارهنح ن )2111ساوانه طور ت یم شو كوه

ف هگی هن بتوهن نخست به دج سؤه تشخیص نچهارگای هه ) ش سس

به دجو سوؤه

یادآشر نجادا خار ره پ ك ی ) درطوو زووان او شد دشهزد دقیقوه پاسوخ دد و  .در
شک  4نمونهه هز سؤه دا وط اش در آزووندا چهارگای هه ش تش یح ره نشوان
دهد هیم.

شکل  .4نمونهای از سؤالهای مطرحشده در آزمونهای چهارگزينهای و تشريحی

1. Al-Segayer
2. Richards and Schmidt
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 .6يافتهها

دمانگونه كه در بخحدا قیل ذكو شو هیون پوهشدح نر.ک .بخوح  .0وق ووه) بو ه
با بازنمای تصوی

ب رس چگونگ تطابق ااف ة كوتا و

ج سیت ف هگی هن ب هین رهبطه شک گ فت؛ هز هین رش

ش نوشتار شهژگوان ش نقوح

در هین قسمت عالش ب بیان نتایح

آوار توصیف ش هست یاط و بو به عم ك د تمام ف هگی هن در گ ش دا چهارگانوه نتوایح
عم ك د آندا نیا بهرحاظ تفاش در ج سیت در دش گ ش زن ش و د هرهئه ش ب رس خوهدو
ش .
با توجه به ج ش دا  0ش  5در پاسوخ بوه پ سوح هش پوهشدح نپ سوح هش هز بخوح
هرف) و تووهن گفوت نمو دوا عمو كو د ف هگیو هن گو ش هش یوا ف هگیو هن دهره تووهن
ش كالو قو آزوووندوا تشخیصو ش یوادآشر و بوو بوه نمونوة ب

ااف هدا بص

نوحتوه آووزش ااش پیوست نوشتار ) نبوهت تیوب بوا ویوانگیندوا  3/14ش  )2/14یوا
نمونة ج نوحتوه آووزشو اواش پیوسوت تصووی

) نبوهت تیوب بوا ویوانگیندوا 3/25

ش )2/24بهشکل وع ادهر بیحهز نم دا عم ك د هین ف هگی هن در آزووندا تشخیصو
ش یادآشر نمونة هرف نوحتوه آووزش ب شن پیوست) نبوهت تیوب بوا ویوانگیندوا 2/30
ش )0/12هز وحتوه آووزش بود ن P<1/15ش .)Sig.=1/111
جدول  .1عملكرد گروه اول در ارائة محتوای آموزشی
هختال
هختال

نم دا

ویانگین

دشتای

فاصلة هطمی ان ٪05
هختال

ویانگین

ا باال

ا پایین

تشخیص هرف ش ب

-0/527

-0/234

-0/120

یادآشر هرف ش ب

-0/101

-0/547

-2/110

تشخیص هرف ش ج

-1/04

-1/94

-0/23

یادآشر هرف ش ج

-0/20

-1/171

-0/551

سطح
وع ادهر
*

1/111

*1/111

وق هر آوارة
آزوون ت
-01/42
-03/49

*1/111

-9/5

1/111

-7/01

*

*p>1/115
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دربارة عم ك د ف هگی هن گ ش دشم با ااف ة بص
یادآشر

قو در آزوووندوا تشخیصو ش

با توجه به ج ش  2آوار هست یاط ش ج ش  5ش در پاسخ به پ سح دشم هز بخوح

هرف و توهن گفت هین گ ش هز ف هگی هن به سؤه دا وط اش در آزووندا تشخیصو
نبا ویانگین  )2/39ش یادآشر نمونة ج نبا ویانگین  )0/77كه ااش پیوست تصووی

بوود

بهشکل وع ادهر بهت هز سوؤه دوا وطو اشو در آزووون دوا نووع هروف نبوهت تیوب بوا
ویووانگیندووا  0/77ش  )1/07پاسووخ دهدن و كووه هزنوووع ب و شن پیوسووت بودن و ن P<1/15ش
.)Sig.=1/111
جدول  .3عملكرد گروه دوم در ارائة محتوای آموزشی
هختال
هختال

نم دا

ویانگین

فاصلة هطمی ان ٪05
هختال

تشخیص

-2/43

دشتای
ویانگین

ا باال

ا پایین

-2/13

-2/13

هرف ش ب
یادآشر

-2/13

-0/50

-2/54

سطح
وع ادهر
*

1/111

*1/111

وق هر آوارة
آزوون ت
-5/97
-4/3

هرف ش ب
*p>1/115

هوا ج ش دا  3ش  5بیانگ نکتهه جارب ب ین ش ا هست كه عمو كو د ف هگیو هن بوا
توهن ااف هدا بص

ش كالو

عیف ب خوال

ف هگیو هن دیگو گو ش دوا در پاسوخ بوه

سؤه دا وط اش در آزووندا تشخیص نبوا ویوانگین  )3/31ش یوادآشر نبوا ویوانگین
 )2/27نمونة هرف وحتوه بهط ز وع ادهر بهت هز پاسخ به سؤه دا آزوون و بو به دیگ
نمونهدا عم ك دن ن P<1/15ش .)Sig.=1/111
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جدول  .2عملكرد گروه سوم در ارائة محتوای آموزشی
هختال
هختال

نم دا

ویانگین

دشتای

فاصلة هطمی ان ٪05
هختال
ا باال

ویانگین

سطح
وع ادهر

وق هر آوارة
آزوون ت

ا
پایین

تشخیص هرف ش ب

0/02

2/29

0/50

*1/111

00/71

یادآشر هرف ش ب

0/07

0/55

1/70

1/111

9/23

تشخیص هرف ش ج

0/35

0/71

0/10

1/111

7/00

یادآشر هرف ش ج

0/04

0/90

1/95

*
*

*1/111

4/00
*p>1/115

دربارة عم ك د ف هگی هن گ ش چهارم ش ب ه پاسوخدهدن بوه پ سوح چهوارم هز بخوح
هرف در هین پهشدح با توجه به ج ش دا  4ش  5و توهن گفت هین ف هگی هن سوؤه دوا
تشخیص نویانگین  )3/01ش یادآشر نویانگین  )2/10و بو به وحتووه آووزشو اواش
پیوست نوشتار ره بسیار بهت هز سؤه دا و بو به آزووندا و بوو بوه وحتووه بو شن
پیوست پاسخ دهدن ن P<1/15ش .)Sig.=1/111
جدول  .4عملكرد گروه چهارم در ارائة محتوای آموزشی
هختال
هختال

نم دا

ویانگین

فاصلة هطمی ان ٪05
هختال

تشخیص

-0/13

دشتای
ویانگین

ا باال

ا پایین

-0/53

-2/04

هرف ش ب
یادآشر

-0/13

-0/52

-2/05

سطح
وع ادهر
*

1/111

*1/111

وق هر آوارة
آزوون ت
-02/47
-00/0

هرف ش ب
*p>1/115
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جدول  .5نتايج توصیفی عملكرد فراگیران در آزمونهای يادآوری و تشخیصی
گروه

تعداد افراد

میانگین سنی

0

55

07/51

2

31

07/79

3

42

07/07

4

30

07/13

نمرة تشخیصی
نوع

نمرة يادآوری

نمرة میانگین

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

هرف

2,30

1,051

0,12

1,023

0,993

1,004

ب

3,14

1,034

2,14

1,049

3,339

1,040

ج

3,25

1,031

2,24

1,094

2,745

1,030

هرف

0,53

1,042

1,07

1,041

0,251

1,010

ب

2,39

1,005

0,77

1,040

2,211

1,051

ج

3,07

1,092

3,11

1,231

3,413

1,091

هرف

3,31

1,000

2,27

1,214

2,120

1,073

ب

0,42

1,094

0,01

1,005

0,273

1,003

ج

2,12

1,210

0,02

1,040

0,550

1,047

هرف

2,19

1,053

1,07

1,051

0,059

1,002

ب

3,01

1,090

2,10

1,004

3,354

1,095

ج

2,29

1,097

0,19

1,073

0,993

1,047

در پاسخ به دشوین سؤه پهشدح ش در ب رس نتایح و بو به عم ك د ف هگی هن زن یوا
و دبودن با توجه بوه جو ش  9نآووار هسوت یاط وقایسوة عمو كو د ف هگیو هن وو د ش زن در
آزووندا تشخیص ) ش ج ش  7نآوار هست یاط وقایسة عم كو د ف هگیو هن وو د ش زن در
آزووندا یادآشر ) و توهن گفت عم ك د ف هگی هن زن ش و د در گ ش دا چهارگانوه
جا در یک وورد یع

آزوون تشخیص و بو به وحتوه آووزشو نمونوة هروف و بوو

به ف هگی هن زن ش و د گ ش هش در دیگ ووهرد دم ف هگی هن وو د شدوم ف هگیو هن زن در
پاسخ به سؤه دا وط اش در آزووندا چهارگای وهه ش تشو یح وحتووه آووزشو
هرهئهش

عم ك د وشابه دهشتههن ؛ هریته در دمین یک وورد تفاش هستث ای در عم ك د

در پاسخ به سؤه دا وط اش در آزووندا تشخیص ش یادآشر نمونوة هروف هسوتث ای
كه بهن

و رس ف هگی هن زن ش و د عم ك د وتفاش دهشتههنو ویواهن تفواش

نواچیا

هست ن P<1/15ش .)Sig.=1/34
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جدول  .6آمار استنباطی مقايسة عملكرد فراگیران مرد و زن در آزمونهای تشخیصی
گروه
1

3

2

4

سطح معناداری

نمونة محتوای ارائهشده

آزمون خی دو پیرسون

هرف

5/92

*

ب

3/10

1/54

ج

1/14

1/13

هرف

9/24

1/01

ب

1/94

1/02

ج

3/52

1/30

هرف

3/43

1/93

ب

2/31

1/91

ج

4/95

1/47

هرف

4/57

1/33

ب

2/25

1/52

ج

3/31

1/40

1/34

جدول  .7آمار استنباطی مقايسة عملكرد فراگیران مرد و زن در آزمونهای يادآوری
گروه
1

3

2

4
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نمونة محتوای ارائهشده

آزمون خی دو پیرسون

سطح معناداری

هرف

1/43

1/13

ب

3/04

1/55

ج

9/17

1/22

هرف

1/74

1/97

ب

3/12

1/43

ج

5/41

1/32

هرف

9/41

1/07

ب

0/01

1/77

ج

9/21

1/07

هرف

0/07

1/57

ب

7/97

1/01

ج

4/34

1/22
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 .7نتیجهگیری
ب هسا

آنچه در هین پهشدح گفتیم ااف ة كوتا و

خاص آن با شیوة هرهئة وحتوه آووزش
وحتوه هرهئهش

ف هگی هن بوا شیهگو دوا شو اخت

هرتیاط نادیک دهرد؛ به عیار دیگ ف هگی هن
با پیوستدا تصوی

ش ف هگی هن دهره توهن

با ااف هدا بص

قو

ااف ة كالو قو

وحتوه هرهئهش ة ااش پیوستدا نوشوتار ره بهتو یواد وو گی نو .

هین نتایح در بیشت ووهرد با نتایح پهشدحدا صور گ فته هزسو چن ش دیگ هن ن)2111

ش نیا نتوایحهعوالم شو هزسوو جووه ش ریوان 0ن )0003دمخووهن دهرد ش دروجمووع نتوایح
بهدستآو در پهشدح اا و وُهو تأییو

بو هیون فو س هسوت كوه هزط یوق بازنموای

وحتوه آووزش وت اسببا توهن ذهت ش اخت ف هگی هن تووهن یوادگی

آندوا ره وو تووهن

هرتقا بخشی ؛ ب هن وع ا كوه دروجمووع وو تووهن هزط یوق ط هاو ش آوواد سواز وحتووه
آووزش بهكمک ف اشر چ رسانهه ش با توجوه بوه شیهگو دوا ذد و ذهتو ف هگیو هن
ویاهن ووفقیت آنان ره هرتقا دهد نجونا .)2114
دیگ نکتة درخور توجه آن هست كه ف هگی هن با توهن ااف هدا بص

در یوادگی

وحتوه آووزش ب شن پیوست در وقایسه با وحتوه آووزش دم ه با پیوست تصوی
نوشتار

یوا

ووفقت عم و ك و  .هیون نتیجوه بوا نتوایح هرهئوهشو هزسوو سووشر  2ن)0004

دمخوهن دهرد .ش وعتق هست دربارة ب خو ف هگیو هن بازنموای چ و رسوانهه وحتووه
آووزش

باعث ك

رشن یادگی

و شود؛ نه هیجاد سهورت در هین رشنو  .هیون ن یوه

دمان ن یة بار ش اخت  3هست كه سوشر آن ره در سا  0004ویالد بیان كو د ش بو هسوا

آن ب خ و ف هگی و هن بووا وح و شدیت در ف هی و ش و اخت ووهجووههن و نوان و ف هگی و هن بووا
ااف هدا بصو

ش كالوو

وعیف در هیون پوهشدح) ش وحتووه آووزشو سواد ره كوه

دیچگونه پیوست ن هرد بهت یاد و گی ن ؛ هوا هیون نتیجوه بوا آنچوه پوایویو 4در سوا 0019
باع وهن ن یة كُ گیهر  5دشگانه وط ا ك د دمخوهن ن هرد .ب هسا

هیون ن یوه پوایویو

1. Geva and Ryan
2. Sweller
)3. Cognitive Load Theory (C. L. T.
4. Pivio
5. Dual Coding Theory
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وعتق هست هستفاد ش ت كیوب نمونوة پیوسوتدوا وختلوف نوان و نمونوهدوا تصووی
نوشتار در هین پهشدح) ووجب تسهی رشن یادگی
نتایح نشان و دد كه ااف ة كوتا و
ب هنگونه كه هف هد دهره ااف ة بصو
بص

ش

و شود.

تاا زیواد بوهشوک خطو عمو وو ك و .
ش كالوو قوو دروقابو كسوان كوه ت هوا ااف وة

یا كالو قو دهرن بهشکل و سجمت ش یکنوهختت عم و ك و ؛ شوای بو هن

وع ا كه هف هد دهره شجه ت كیی

ااف وه

عیف ش قو هز ااف ه نوع خاص هز الیهب و

ره درهختیار دهرن ش هین الیهدا وتضواد وو توهن و در تقابو بوا دوم عمو ك و ش ظ فیوت
پ دهزش دمزوان هطالعا ره كادح دد .
دمانگونه كه ب ر ن )2113دم گفته هست ب ه هی که و

دهشوته

ااف هه كارآو

باشیم ش بخح و ی یت هج هی آن بتوهن بوه عمو كو د و اسوب دسوت یابو الزم هسوت
هجاه ااف ه شاو بخحدا آشهی ش اوزة وکان -بص
یکپارچه عم ك  .در غی هین صور

آن در یک وسی ش بهشوکل

ن ام ااف ه بهصورت شوفا

عمو نمو ك و ش

دچار نوع شار گ و شود كه ومکن هست باعث ت هخ عالئم هز یوک ااروت وحتووه بوه
اارت دیگ شود.
پهشدحدا پیشین وان بیک ن )0017بیانگ تقارنن هشتن نیمك دا وغا در وو دهن ش
زنان هست؛ هوا یافتهدا هین پهشدح هث پیی

بسیار ناچیا ااف وة كوتوا وو

هز ج سویت

ف هگی هن ره تأیی و ك  .هین تفاش ناچیا بین عم ك د و دهن ش زنان ره و توهن بوهنووع
با هین اقیقت و تیط دهنست كه در هین پهشدح ب هث توهن ااف ة كوتا و
رشن یادگی

شهژگان هزط یق تلفن دم ه تأكی شو هسوت ش ویواهن یوادگی

بالفاصله بع هز یادگی

ف هگی هن ب
ف هگیو هن

شهژگان هزط یق آزووندوا تشخیصو ش یوادآشر هرزیواب شو

هست؛ ب اب هین تفاش ناوحسو

بود؛ درصورت كه در بیشت ووهرد تفاش در عمو كو د

ف هگی هن با توجه به ج سیت آنان در بل وو

آشوکار خوهدو شو ش هیون وسوهله بیشوت

ااك هز هین هست كه ج سیت ف هگی هن بیشت ب ااف ة بل و تشان هث و گیهرد.
نکتة وهم دیگ آن هست كه ج سیت هف هد وو وع فیایوروژیک هست ش با وقورهدا
وشابه دیگو دمچوون ااف وة كوتوا وو
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ااصو هز

قاربدا وتفاش دیجان ش هاساس وع ا و یاب ؛ بو هن وع وا كوه نیوود هخوتال

ومکن هست ناش هز آن باش كه هف هد ووردآزووایح
دیچگونه پیونو ش زوی وهه بو ه

هرتیا ج سیت ش ااف ة كوتا و

در ش عیت ب هب درك ار دم ق هر گ فتههن ش هز هین رش

 شایان ذك هست كه وو وع ااف وه ش ظ فیوت.ب شز تفاش ج سیت آنان ف هدم نش هست
ش ذه تلقو كو د كوه در دو دش آندوا ج سویت

پ دهزش آن ره و توهن هز یوک جو

وشابههن ش ت ها چگونگ تعاو ش تیاد هین ظ فیت با اوز دا رشهنش اخت و توهن و شوأ
. ش بحث باش

شکا
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