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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی استفاده از سازماندهندههایتصویری بر دانش ،درک و کاربرد مفاهیم
علومتجربی پایة ششمابتدایی صورتگرفت .طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه
آزمایشی با پیشآزمون پسآزمون با گروههای مقایسه بود که اثربخشی آموزش مبتنی بر ارائه
سازماندهندههای تصویری بر سه بازده شناختی دانش ،درک ،کاربرد بررسی شد .آزمودنیهای این
پژوهش  120نفر از دانشآموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان بناب بودند که به روشنمونهگیری
خوشهای چندمرحلهای و دارای روایی و پایایی ،انتخاب شدند .میزان یادگیری آزمودنیها قبل و بعد از
ارائه سازماندهندههای تصویری در گروهها از آزمون پیشرفت تحصیلی معلمساخته روا و پایا استفاده شد.
نتایج تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که استفاده از سازماندهندههای
تصویری در حین تدریس و هنگام مرور و جمعبندی درس ،تأثیر معنیداری بر افزایش یادگیری
حیطههای شناختی فراگیران گذاشته است .یافتههای این پژوهش تلویحات کاربردی استفاده از
سازماندهندههای تصویری در فرایند تعلیم و تربیت را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :آموزش علوم تجربی ،پیشرفت تحصیلی ،سازماندهندههای تصویری
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of using visual
organizers on the knowledge, understanding and application of the concepts of the
sixth grade elementary experimental sciences. The research design used in this
study was a quasi-experimental design with post-test pretest with comparison
groups in which the effectiveness of training based on the presentation of visual
organizers on the three cognitive efficiencies of knowledge, perception, and
application was evaluated. The subjects of this study were 120 sixth grade
elementary school students in Bonab city who were selected by multi-stage cluster
sampling method with validity and reliability. The subjects' learning rate before
and after presenting the visual organizers in the groups, the teacher-made academic
achievement test was valid and reliable. The results of data analysis using
multivariate analysis of covariance showed that the use of video organizers during
teaching and when reviewing and summarizing lessons, has a significant effect on
increasing the learning of learners' cognitive domains. The findings of this study
show the practical implications of using video organizers in the education process.
Keywords: Teaching Empirical Sciences, Educational achievement,
visual organization
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مقدمه
موضوع یادگیری از دیرباز جایگاه ویژهای در آموزش و پرورش داشتهاست در حالی که پیشرفت
روزافزون علوم مختلف ایجاب میکند تا انسان از وقت و امکانات موجود حداکثر استفاده را نماید و
همگام با پیشرفت علوم و فنآوری ،اطالعات الزم را در زمان کمتر یاد بگیرد و از آن به بهترین نحو
ممکن بهره جوید .به نظر اسالوین ،)1986(1یکی از نکات موردنظر متخصصین تعلیم و تربیت بهویژه
روانشناسان یادگیری این موضوع است که دریابند انسانها چگونه یاد میگیرند؟ آنها شیوههای
مناسبتر یادگیری را کشف مینمایند تا از طریق آن بتوانند روند یادگیری انسان را تسهیل کنند و در امر
یادگیری انسان مثمر ثمر واقع شوند.
بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر شاخصهای یادگیری آموزشگاهی بیتردید اولین و اصلیترین محور
هدایتکننده غالب پژوهشهای روانشناسیتربیتی است که استفاده از میزان تسلط فراگیران بر
پیشنیازهای مطالب درسی الزمه یادگیریهای جدید او است؛ چون تمام یادگیریها وابسته به یکدیگر
هستند .اهمیت یادگیریهای پیشین از لحاظ آموزشی آنقدر مهم است که آزوبل( 2به نقل ازسیف،
 )1392در این رابطه بیان میکند که اگر قرار بود تمام مطالب روانشناسی پرورشی را تنها در یک اصل
خالصه کنم ،آن اصل این است« :تنها عامل مهمی که بر تسلط یادگیری بیشترین تأثیر را دارد
آموختههای قبلی یادگیرنده است»( .مصرآبادی .)1386 ،یکی از شیوههای مؤثر برای تأکید بر دانش قبلی
فراگیران استفاده از پیش سازماندهندهها 3میباشد.
اولین بار استفاده از پیشسازماندهندهها را آزوبل( )1960در یادگیری معنادار کالمی مطرح کردهاست.
پیشسازماندهنده ،مجموعهای از مفاهیم مربوط به مطلب یادگیری است که پیش از آموزش جزئیات
تفصیلی آن مطلب در اختیار یادگیرندگان گذاشته میشود .نقش پیشسازماندهندهها فراهم آوردن
مفاهیم مشمولکننده یعنی تدارک مجموعهای از مفاهیم بسیار جامع است که مفاهیم و اطالعات کمتر
جامع تحت شمول آن قرار میگیرند .نقش پیشسازماندهندهها این است که توجه یادگیرندگان را به
مفاهیم عمدة مطلب مورد یادگیری جلب میکنند ،روابط میان مطالب را برجسته میسازند و مطالب جدید
را به آنچه یادگیرنده از قبل میداند ربط میدهند(شانک ،2000 ،4ص 173؛ به نقل ازسیف .)1392 ،در
نظریه آزوبل یادگیری معنادار ایجاد ارتباط بین مطالب جدید و ساختشناختی در زمان یادگیری از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است(هرگنهان والسون1997،5؛ به نقل ازسیف .)1396،سازمان دهندهها در تعلیم و
1- Slavin
2- Auzubel
3- Advance organizer
4- Ahunk
5- Hergenahn and olson
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تربیت به شکلهای مختلفی قابل استفاده هستند .سازماندهندههایتصویری 1جزئی از پیشسازمان-
دهندهها هستند که نمایش تصویری روابط بین گزارهها ،شرایط و یا ایدهها را در یک موقعیت یادگیری
نشان میدهند(دراپائو .)1999 ،2استفاده از سازماندهندههای تصویری سبب تسهیل آموزش و یادگیری
شده و در طراحی آنها از خطوط ،طرحها ،رنگ بندیها ،فلشها ،ترتیبات فضایی که دانشآموزان را به
سمت شناخت دانش سازمان میدهد ،استفاده میشود(دارچ و ایوس.)1986 ،3
از سازماندهندههای تصویری بهعنوان ابزاری برای پردازش عمیقتر اطالعات همچون بسط مطالب،
تکرار مطالب ،سازماندهی ،خالصهکردن ،پیشبینی و ارزیابی یا تجزیه و تحلیل اطالعات از یک موضوع
محتوایی خاص مانند فرد ،محل ،رویداد و همچنین توسعه استفاده از دانش قبلی برای گسترش دانش
جدید و درک بهتر اطالعات استفاده میشود(ارموند .)2000 ،4در توصیفی دیگر سازماندهندههای
تصویری به عنوان نظامهای ارتباطی تعریف شدهاند که سازمان یا ساختاری از مفاهیم و همچنین ارتباط
بین مفاهیم بهمنظور درک سادهتر یادگیری به کارمیبرند(الیس.)2004 ،5
استفاده از سازماندهندههایتصویری مبتنی بر مبانی نظری شناخته شدهای در روانشناسی تربیتی است
که میتوان به نظریه رمز دوگانه ،6نظریه طرحگرایی ،7نظریه بارشناختی 8اشاره نمود که مبنای نظری
پژوهش را تبیین میکنند.
در نظریه رمز دوگانه فرض میشود که حافظه یک نظام تخصصی متشکل از دستگاههای جداگانه اما
مرتبط با یکدیگر برای پردازش اطالعات است .نظریة رمز دوگانه ،اطالعاتی که قابل رمزگردانی به شیوه
های مختلف هستند آسانتر آموخته و بازیابی میشوند .اطالعات ذخیرهشده در حافظه به دو صورت
کالمی و تصویری ذخیره میشود که ثبت اطالعات به صورت همزمان با هر دو شیوه کدگذاری منجر به
بازیابی سریعتر اطالعات میشود(پایویو .)1986 ،9استفاده از سازماندهندههایتصویری سبب تقویت
پردازش تصویری و غیرکالمی محتوا توسط فراگیران میشود که بهعنوان ابزاری بصری برای تسهیل
جریان یاددهی-یادگیری از طرف معلمان و پردازش و بازیابی محتوا توسط دانشآموزان عمل میکند.
شاید به همین دلیل است که توضیح کالمی مطالب همراه با شکل و نمودار به یادگیری و یادآوری
مطالب کمک بیشتری میکند(سیف.)1392 ،
1- Visual organization
2- Drapeau
3- Darch and eves
4- Ormond
5- Ellis
6- Dual coding theory
7- Schema theory
8- Cognitive load theory
9- Paivio
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همچنین بر اساس نظریه طرحگرایی حافظه از یک شبکه از طرحوارهها تشکیل شده است .یک
طرحواره ،یک ساختاری از دانش است که یک فرایند ذهنی را همراهی و یا آن را تسهیل میکنند .طبق
نظر واین و اسنایدر )1996(1یک طرحواره شامل این ویژگیها می باشد )1 :طرح یک ساختار سازمان
یافتهای است که در حافظه وجود دارد و با سایر طرحها ترکیب شده است )2 .طرحها حاوی پیوندهایی
برای توصیف و مرتبط ساختن دانشهای جدید و پیشین هستند )3 .طرحوارهها از کل به جزء سازماندهی
میشوند.
 )4اطالعاتی که در طرحوارهها وجود دارد پویا هستند )5 .طرحها زمینههایی را برای چگونگی تفسیر
تجربیات جدید فراهم میسازند .پیشسازماندهندههای تصویری دانش محتوایی یک موضوع را به
صورتی منسجم و هماهنگ با روابطی از کل به جز نشان میدهند و از هر محتوا در ذهن فراگیران
طرحوارههایی را ایجاد میکنند.
اثربخشی سازماندهندههای تصویری در قالب نظریه بارشناختی نیز قابل توضیح است .این نظریه بر
حجم منابع ذهنی الزم در پردازش اطالعات یک تکلیف تأکید میکند .ادکوک )2000(2دربارة نظریه
بارشناختی تاکید میکند حافظهکاری دارای محدودیت در ذخیرهسازی اطالعات است .کاهش سطح
اضافی بارشناختی از طریق روشهای بهینه آموزشی منجر به تسهیل یادگیری میشود .یکی از شیوههای
مؤثر کاهش بارشناختی سازماندهندهتصویری است .در نتیجه محتوا را میتوان در سطوح پیچیدهتر و
دقیقتر از طریق استفاده از سازماندهندهتصویری یاد گرفت .از کارکردهای سازماندهندههای تصویری
در کاهش بار شناختی شفافسازی روابط بین مفاهیم ،استفاده از شیوههای مختلف کدگذاری ،تدارک یک
چارچوب سلسلهمراتبی از متن است (بارتون و هیدمه.)2002 ،3
کاربست سازماندهندههای تصویری در کالس درس این چنین است که معلمان میتوانند از سازمان
دهندههایتصویری ،قبل ،حین و بعد از آموزش برای تقویت یادگیری در فراگیران و همینطور برای
تنظیم محیط یادگیری ،فعال کردن یادگیریهای قبلی فراگیران ،تأیید دانش موجود ،مرورهای دورهای،
حفظ طوالنیمدت اطالعات آموختهشده بهصورت رویکردی دانشآموز محور ،بارش مغزی ،ایجاد هیجان
و اشتیاق یادگیری در فراگیران در گروههای کوچک و بزرگ کالسی استفاده کنند(بالنکا.)2007،4
همچنین گالون وکتلر )2007(5به معلمان پیشنهاد میکنند که برای تقویت تفکر انتقادی در فراگیری و
چالشی کردن یادگیری ،به مرتبسازی و پردازش اطالعات ،سازماندهی ،گروهبندی و جمعآوری افکار
1- Winn and snyder
2- Adcock
3- Barton and heidema
4- Bellanca
5- Gallavan and kottler
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فراگیران ،سازماندهی یادداشتها و مقایسههای جنبههای مختلف دو یا چند موضوع ازنظر شباهتها و
تفاوتها ،تجزیهوتحلیل ،فهم و درک مفاهیم یادگیری و درنهایت تحقق اهداف آموزشی و تسهیل و
بهبود نتایج یادگیری برای طیف وسیعی از فراگیران استفادهکنند .فاریس )2001(1بیان میکند که استفاده
از سازماندهندههایتصویری ،سبب نظم بخشیدن و سازماندهی اطالعات ،بازیابی اطالعات از حافظه
بلندمدت و کمک به کارهای روزانة کالسی چون خواندن ،نوشتن ،کارگروهی و یادداشتبرداری و بهبود
در نوشتن میشود .الیس( ،)2004تأکید میکند که سازماندهندههایتصویری به دانشآموزان کمک
میکند تا عالوه بر حفظ و نگهداری اطالعات آنها را پردازش کنند .محققانی چون کمپ و دیتون2
( ،) 1985معتقدند که تصاویر برای ایجاد انگیزه و کمک به حفظ توجه و افزودن تنوع و ایجاد انگیزه و
جلبتوجه به درس و بهبود خالقیت مؤثر باشد(به نقل از برادشاو .)2003 ،3تأثیر استفاده از سازمان
دهندههای تصویری ،بستگی به نوع محتوا ،تنوع ارائه و زمان ارائه مطالب دارد زمانی که سازمان
دهندههای تصویری قبل از ارائه درس بیان شوند ،اندازه اثر آن در یادگیری بزرگتر خواهد بود نتایج
تحقیقات بیانگر آن است که استفاده از سازماندهندههایتصویری باعث تولید ،توسعه و گسترش
ایدههای خالقانه نیز میشود (الیس و همکاران.)2005 ،
همچنین نیباو وگیتهیا )2007(4بیان کردند که سازماندهندههایتصویری و استفاده از نمودارهای
تصویری بهعنوان یک راهبرد آموزشی برای یادگیری مهارتهای فکری و انتزاعی مانند یادگیری
ریاضیات و حل مسائل دشوار مؤثر است استفاده از سازمان دهندههایتصویری ،بهعنوان یک ابزار مهم
یادگیری دارای یک فرآیند پیچیده است که سبب ادغام دانش جدید و دانشهای قبلی که سبب رسیدن
به یادگیری برتر خواهدشد که نیازمند تصمیمگیری دربارة مناسبترین نوع دانش و شناخت دربارة
فرایندهای تصمیمگیری که شامل(انتخاب دانش و مشخص کردن مفاهیم ،ارزیابی مراحل یادگیری و
نتیجهگیری) میشود .از طرفی استفاده از سازماندهندههایتصویری ،سبب درگیری کانالهای دیداری-
شنیداری دانشآموزان به هنگام دریافت پیامهای آموزشی میشود که انگیزه فراگیران را برای یادگیری
محتوا از این طریق افزایش میدهد(زینی و همکاران.)2010 ،5
با این وجود ،بسیاری از دانشآموزان وقتی مطالب درس علوم تجربی را یاد میگیرند میتوانند به
سؤاالت معلم که اغلب در سطح یادداری است پاسخ مناسب بدهند ،ولی پس از پایان دورهی ابتدایی
بیشتر دانشآموزان مطالعاتی را که یاد گرفتهاند اغلب فراموش میکنند و یا در بیشتر موارد اگر چیزی را
1- Faris
2- Kemp and dayton
3- Bradshaw
4- Nyabawa and githua
5- Zaini
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هم به یاد بیاورند نمیتوانند در بیرون از مدرسه بکار بروند .یکی از دالیل این است که بیشتر یادگیریها
در سطح دانش باقی میماند و به سطوح باالتر نمیرسد .دانشآموزان نمیتوانند بین مطالبی که یاد
گرفتهاند ارتباط برقرار کرده و روابط بین مطالب درسی در علوم تجربی را پیدا کنند ،عالوه بر آن بسیاری
از دانش آموزان در یادگیری مفاهیم و ارتباط بین مفاهیم جدید و مفاهیم قبلی خود دچار مشکل میشوند
و نمیتوانند ارتباط منطقی بین آنها برقرار کنند و از آنجاکه مفاهیم علمی ،غیرخطی و شبکهای مانند
هستند ،یعنی در ارتباط با همدیگر قرار دارند ،این مفاهیم بایستی بهصورت شبکههای سازمانیافته و
اطالعات مرتبط با همدیگر یاد گرفته شوند ،نه صرفاً بهصورت فهرستی از حقایق مستقل از
هم(مصرآبادی ،حسینینسب ،فتحیآذر.)1386 ،
با توجه به بیانات فوق میتوان به این نتیجه رسید که استفاده ازسازماندهندهها بهعنوان یک ابزار مؤثر
و داربستی برای ایجاد ارتباط بین پیش دانستهها و دانستنیهای جدید عمل میکند که در خدمت
فعالیتهای یادگیری و آموزشی محسوب میشود اما باید در نظر داشت که استفاده از هر نوع راهبرد
یادگیری و آموزشی زمانی مؤثر خواهد بود که اصول مربوط به آن بهدرستی استفاده شود و سازماندهی
مطالب با توجه به ساخت شناختی فراگیران باشد تا یادگیریهای قبلی آنها را درگیر کند و درنهایت به
یادگیری معنیدار ختم شود .با توجه به مبانی نظری و تجربی موجود ،مسئله اصلی این پژوهش پاسخ به
این سؤال است که آیا استفاده از سازماندهندههای تصویری بر یادگیری دانش ،درک و کاربرد مفاهیم
درس علوم تجربی دانشآموزان مقطع ابتدایی تأثیر دارد؟ با توجه به توسعه حوزه نظری موضوع و
تلویحات کاربردی این تحقیق به ویژه در جامعه آماری دانشآموزان ایرانی این پژوهش حائز اهمیت
مفهومی و کاربردی است.
به همین دلیل سه فرض در این زمینه مطرح میشود:
 -1استفاده از پیشسازماندهندههایتصویری برافزایش دانش دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیر
مثبت دارد.
 -2استفاده از پیشسازماندهندههای تصویری برافزایش درک دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیر
مثبت دارد.
 -3استفاده از پیشسازماندهندههای تصویری برافزایش کاربرد دانشآموزان در درس علوم تجربی تأثیر
مثبت دارد.
روش
جامعهی پژوهش شامل کلیة دانشآموزان مشغول به تحصیل پایة ششم ابتدایی شهر بناب درسال
تحصیلی  1397-98بودند؛ که طبق آمار گزارششده از آموزشوپرورش شهر بناب ،تعداد کل پایة ششم
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 2196نفر شامل ( 1123نفر پسر و  1073نفر دختر) بودند؛ که در این پژوهش برای انتخاب نمونه از
روشنمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .با توجه به آزمایشی بودن پژوهش  2مدرسه ابتدایی
از بین  59مدرسة (شهری-روستایی) انتخاب شد که یک مدرسه دخترانه و دیگری پسرانه بود و هرکدام
از مدارس  2کالس ششم داشتند که یکی بهتصادف گروه کنترل و دیگری گروه آزمایش انتخاب شد.
ابزارهای پژوهش
مواد آموزشی :در این پژوهش بهمنظور آمادهسازی فراگیران در درس علومتجربی پایة ششم ابتدایی،
سازماندهندههایتصویری برای دروس ( 6تا )11کتاب درسی که در  40صفحه( در قالب پاورپوینت) که
دربرگیرندة مطالب کلی و انتزاعی همراه با تصاویر الزم در ارتباط با موضوع تدریس بود ،طراحی و تنظیم
شد و در مدت 10جلسهی آموزشی ،قبل از ارائه مطلب آموزشی به گروههای آزمایش ارائه شد.
آزمونهای پیشرفت تحصیلی علوم تجربی :میزان یادگیری آزمودنیها قبل و بعد از استفاده از سازمان
دهندههایتصویری و شرایط آزمایش به وسیلة دو آزمون پیشرفت تحصیلی مالک مرجع 1و معلم ساخته2
سنجیده شد .سؤاالت این آزمونها به شکل سؤاالت چندگزینهای(از فصول  2تا  5مربوط به پیشآزمون
و از فصول  6تا  11مربوط به پسآزمون) سطح اول(دانش ،درک ،کاربرد) حوزهی شناختی بلوم و
همکاران( )1956تهیه شدند که تعداد سؤاالت در هر آزمون  35سؤال چندگزینهای بود .سؤاالت آزمون،
بعد از طراحی محقق(که معلم پایه ششم است) دوباره توسط همکاران دیگر پایه ششمابتدایی بازبینی و
بررسی شد و بعد توسط استاد راهنما بررسی و سطح دشواری سؤاالت ،پوشش دادن تمام فصول مدنظر و
درجهبندی سؤاالت ازنظر حیطههای شناختی(دانش ،درک و کاربرد) بررسی و قبل از اجرا مورد تأیید قرار
گرفت .برای محاسبه روایی مالکی آزمونها از نمرات دانشآموزان یک کالس در یک آزمون معلم
ساخته کالسی ،بهعنوان مالک استفاده شد .برای این منظور آزمونهای پیشرفت تحصیلی ساختهشده در
پژوهش بر روی این گروه اجرا شد و ضریب همبستگی بین نمرات پسآزمون و پیشآزمون با نمرات
آزمون معلم ساخته محاسبه شد ،که ضریب روایی مالکی  0/82محاسبه گردید .برای اطمینان از پایایی
آزمونهای فرعی دانش ،درک ،کاربرد که بهصورت چهارگزینهای بودند و دارای سؤاالتی با سطوح
دشواری متفاوت بودند از روش کودر-ریچاردسون 20 3استفاده شد .این ضریب برای آزمونهای فرعی
دانش و درک ،کاربرد به ترتیب برابر با  0/92و  0/89و  0/91بودند.

1- Criterion- reference
2- Teacher- constructed
3- Kuder- richardson

20

نشریه علمی آموزش و ارزشیابی

سال  ،13شماره  ،52زمستان  ،1399ص.ص13-36 .

روش اجرا
روش مورد استفاده در این تحقیق یک طرح نیمه آزمایشی با پیشآزمون پسآزمون با گروههای مقایسه
بود .متغیر مستقل این پژوهش آموزش مبتنی بر سازمان دهندههای تصویری است که متغیر وابسته
پژوهش سه بازده شناختی بودند که بازده شناختی شامل سه سطح (دانش ،درک ،کاربرد) در نظر گرفته
شدند .برای کنترل ویژگیهای ورودی شناختی دانشآموزان در حیطههای یادگیری ،نمرة درس علوم
تجربی و معدل نیمسال مدنظر قرارگرفته شد .در این پژوهش گروه آزمایش در معرض آموزش سازمان
دهندههای تصویری واقع شد و گروه کنترل آموزشی مبتنی برسازماندهندههای تصویری دریافت نکرد.
در پایان دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.
)1مرحله آمادهسازی و تمرین :در این مرحله پس از مشخص شدن نمونهها ،هماهنگیهای الزم جهت
اجرا انجام گرفت .همچنین متنهای درسی مشخص و پیشآزمون و پسآزمون برای این متنهای
درسی آماده شد .سپس به مدرسین کالسها در قالب یک جلسه در رابطه با اهداف پژوهش ،آموزش-
های الزم داده شد.
 )2مرحله اجرا :مطالب درسی در گروههای آزمایشی و کنترل به همان روش عادی معلم آموزش داده شد
و از همة گروهها پیشآزمون اخذ شد .بعد در گروههای آزمایش برای تدریس هر درس ازسازمان
دهندههای تصویری استفاده شد و بعد از اتمام  10جلسه آموزش در گروههای آزمایش؛ یک پسآزمون
از همة اعضا گروههای کنترل و آزمایش بهصورت آزمون چهارگزینهای از محتوای موردنظر پاسخ
دادند.
 )3نمرهگذاری آزمونها :در این مرحله آزمونهای اجراشده توسط پژوهشگر تصحیح و نمرهگذاری شد.
با استفاده از نرمافزار Edrawچهلویک نمونه از سازماندهندههایتصویری با توجه به محتوای آموزشی
علومتجربی پایه ششمابتدایی طراحی و تدوین گردید و ضمن توجه به این نقطه که کتاب علوم ششم
ابتدایی دارای ارتباط طولی و پلکانی با سایر کتب علوم در پایههای قبل قرار دارد و به نوعی تکمیلکنندة
آموزش سالهای قبل است؛ در طراحی محتوای سازماندهندههایتصویری به این ارتباط طولی توجه
گردید تا ارتباط محتوایی و مفهومی و تناسب تصویر و متن در هرکدام از نمونه سازماندهندههای
تصویری رعایت شود؛ ضمن اینکه سازماندهندههایتصویری پیشدانستههای قبلی دانشآموزان را به
چالش میکشاند و آنها را در جریان یاددهی-یادگیری فعال و تشویق و یک ارتباط معنادار بین
آموختههای جدید و قبلی نیز برقرار میکند تا امکان یادگیری معنیدار فراهم شود.
ارائه سازماندهندههایتصویری در قالب طراحیهای جذاب ،ساده و گیرا و تناسب هرکدام از تصاویر با
محتوا بر ارزش ماندگاری سازماندهندههایتصویری در ذهن فراگیران میافزاید .نحوة ارائه مطالب به
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این صورت بود که در هر جلسه قبل از تدریس از دانشآموزان گروههای آزمایش ،خواسته میشود که به
مرور درس جدید بپردازند و درصورتیکه درس جدید ارتباطی با دانستههای قبلی آنها داشته باشد؛ آن
قسمتها را مشخص کنند و به مطالعه پیش دانستههای قبلی خود بپردازند و بعد در کالس ضمن
تدریس درس جدید محتوا در قالب سازماندهندههایتصویری و بهوسیله پاورپوینت نمایش داده شد،
نمایش مطالب در قالب پاورپوینت سبب ایجاد جذابیت بصری در فراگیران برای یادگیری محتوا میشود؛
همچنین فراگیران برای خالصه کردن و مرور و جمعبندی آموختهها و یادداشتبرداری از سازمان
دهندههایتصویری استفاده کردند.
یافتهها
این قسمت شامل یافتههای پژوهش براساس شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی است؛ برای تحلیل
آماری فرضیههای پژوهشی از تحلیل کوواریانس چندمتغیری )MANCOVA( 1و تک متغیری
) (ANCOVAاستفاده شد ،قبل از تحلیل دادهها ،پیشفرضهای این روشها به نحو زیر بررسی شد:
بررسی نرمال بودن 2توزیع متغیرهای وابسته از آزمون شاپیرو-ویلک 3تک متغیری و نمودار هیستوگرام
استفاده شد نتیجه غیرمعنیدار آزمون شاپیرو-ویلک حاکی از نرمال بودن است ،نمرات پیشآزمون و
پسآزمون نمرههای حیطههای شناختی در گروه آزمایش تخطی از مفروضه نرمالی مشاهده میشود و
سطح معناداری زیر  0/05است نه باالی آن .ولی با توجه به استفاده از یک حجم نمونه بزرگ در این
تحقیق طبق قضیهی حدمرکزی توزیع نمونهگیری که اساس استباط آماری است در این شرایط نرمال
خواهدبود و چون کجی به صفر نزدیک است قابل توجیه است .در نمودار هیستوگرام نیز شکل توزیع باید
شبیه زنگوله و بهصورت متقارن باشد نمرات پسآزمون در حیطه دانش و کاربرد مطابق نمودار نرمال و
نمرات پسآزمون در حیطه درک ،کجی به سمت راست را نشان میدهد که با توجه به قضیه حدمرکزی
و بزرگ بودن حجم نمونه قابل چشمپوشی است .برای بررسی وجود دادههای پرت حیطههای یادگیری
شناختی به نمودار جعبهای مراجعه شد ،در هیچکدام از گروههای کنترل و آزمایش داده پرت مشاهده نشد.
آزمون امباکس 4برای بررسی فرض برابری ماتریس واریانس-کوواریانس گروهها استفادهشد .نمرات
پسآزمون دانش ،درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل نشان میدهد که معنیداری نیست.
آزمون کرویت بارتلت 5برای بررسی وجود همگنی مکفی بین متغیرهای دانش ،درک و کاربرد در بین
1- Multivariate analysis of covariance
2- Normality
3- Smirnov - kolomogorov and shapiro-wilk
4- Box's M
5- Bartlett's Test of Sphericity
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گروههای آزمایش و کنترل است که مقدار مجذورکای محاسبه شده برای آزمون کرویت بارتلت53/802
به دست آمده که سطح آماری ()P<0/001معناداری میباشد .یعنی فرض واحد بودن ماتریس همبستگی
رد شد و دادهها برای انجام تحلیل عاملی و حجم نمونه کفایت میکند(کایزر ،)1961 ،بنابراین نتیجه
گرفته میشود که همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته جهت انجام  MANCOVAوجود دارد.
جدول :1جدول آمارههای توصیفی نمرات پیشآزمون و پسآزمون دانش ،درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل
Table 1
Table of descriptive statistics of pre-test and post-test scores of knowledge, understanding and application among
experimental and control groups

سطوح حیطه شناختی

گروه

آزمون

میانگین

انحراف معیار

Cognitive domain levels

group

Test

Average

Standard
deviation

پیشآزمون
آزمایش

pre- Test

7.73

2.17

Test

پسآزمون

8.97

دانش

Post-test

Knowledge

پیشآزمون
کنترل

pre- Test

7.88

Control

پسآزمون

8.27

Post-test

درک

پیشآزمون
آزمایش

pre- Test

5.67

Test

پسآزمون

7.43

Post-test

Understand

پیشآزمون
کنترل

pre- Test

6.38

Control

پسآزمون

7.07

Post-test

2.12
1.99
1.96
2.02
2.13
2.37

پیشآزمون
آزمایش

pre- Test

5.53

Test

پسآزمون

7.02

2.28

پیشآزمون
کنترل

pre- Test

6.18

2.25

Control

پسآزمون

6.50

Post-test

کاربرد
Application

1.59

Post-test

1.94

2.50

مندرجات جدول ( )1نشانگر میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون در سه سطح حیطه
شناختی (دانش ،درک و کاربرد) در بین گروههای کنترل و آزمایش است .در حیطه دانش میانگین نمرات
دانشآموزان گروه آزمایش در پسآزمون بیشتر از پیشآزمون است میانگین نمرات دانشآموزان گروه
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کنترل در پیشآزمون کمتر از نمرات پسآزمون است .در حیطه درک میانگین نمرات دانشآموزان گروه
آزمایش در پسآزمون بیشتر از پیشآزمون است میانگین نمرات دانشآموزان گروه کنترل در پیشآزمون
کمتر از نمرات پسآزمون است .در حیطه کاربرد میانگین نمرات دانشآموزان گروه آزمایش در پسآزمون
بیشتر از پیشآزمون میانگین نمرات دانشآموزان گروه کنترل در پسآزمون کمتر از نمرات پیشآزمون
است.
جدول :2آمارههای توصیفی تعدیلشده نمرات پسآزمون دانش ،درک و کاربرد دربین گروههای آزمایش و کنترل
Table 2
Modified descriptive statistics of post-test scores of knowledge, understanding and application among
experimental and control groups

گروه

میانگین

خطای معیار

group

Average

The standard
error

سطوح حیطه
شناختی

آزمایش
دانش

Test

9.04

.132

Knowledge

کنترل

Cognitive
domain levels

فواصل اطمینان95%
confidence interval 95%

حد پایین

حد باال

Low limit

upper line

8.78

9.30

8.18

.132

7.93

8.45

آزمایش
درک

Test

7.74

.137

7.46

8

Understand

کنترل

Control

6.76

.137

6.49

7.04

آزمایش
کاربرد

Test

7.33

.170

6.99

7.66

Application

کنترل

6.18

Control

Control

.170

5.85

6.52

مندرجات جدول ( )2نشانگر آمارههای توصیفی تعدیلشده نمرات پسآزمون دانش ،درک و کاربرد در
گروههای آزمایش و کنترل است .میانگین نمرات در حیطه دانش در گروههای آزمایش و کنترل به ترتیب
برابر  9/04و  8/19میانگین نمرات در حیطه درک در گروههای آزمایش و کنترل به ترتیب برابر 7/74و
 6/76و میانگین نمرات در حیطه کاربرد در گروههای آزمایش و کنترل به ترتیب برابر 7/33و  6/18است.
همانطور که مشاهده میشود ،تعدیلشده گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر است.
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جدول : 3آزمون الندای ویلکز برای تشخیص معناداری تفاوت ترکیب متغیرهای دانش ،درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل
Table 3
Landa Wilkes test for significant detection of differences in the combination of knowledge, perception and
application variables between experimental and control groups
F

آماره
Statistics

.75

درجه آزادی فرضیه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

اندازه اثر

Degree of
Hypothesis
Freedom

Degree of error
freedom

Significance level

Effect size

3

113

.001

.031

12.83

مندرجات جدول ( )3آزمون الندای ویلکز 1برای تشخیص معناداری تفاوت ترکیب متغیرهای دانش،
درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل با مقدار آمارهی  F=12/83در سطح  P>0/001معنادار
است .پس میتوان نتیجه گرفت که بین دو گروه آزمایش و کنترل ازلحاظ ترکیب متغیرهای وابسته
تفاوت وجود دارد .همچنین اندازه اثر در فرضیه یک براساس شاخص مجذور اتا برابر با 0/031است که بر
اساس مالک کوهن( )1988اندازه اثر برای فرضیه یک کوچک است.
جدول :4آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری ( )ANCOVAبرای تشخیص تفاوت دانش ،درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل
Table 4
Univariate analysis of covariance (ANCOVA) test to detect differences in knowledge, understanding and
application between experimental and control groups

متغیرهای وابسته
The dependent variables

دانش
Knowledge

درک
Understand

کاربرد
Application

سطح
معناداری

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

Total squares

Degrees of
freedom

Average
squares

آماره F
Statistics F

20.85

1

20.85

20.36

.001

27.25

1

27.25

24.63

.001

37.36

1

37.36

22.06

.001

Significance
level

مندرجات جدول( )4حاکی از نتایج آزمونهای ANCOVAبرای تشخیص تفاوت تکمتغیری دانش،
درک و کاربرد در بین گروههای آزمایش و کنترل ارائهشده است؛ نمرات حیطه یادگیری دانش با مقدار
آمارهی  F=20/36در سطح  P>0/001معنادار است .نمرات حیطه یادگیری درک با مقدار آمارهی
 F=24/63در سطح  P>0/001معنادار است .نمرات حیطه یادگیری کاربرد با مقدار آمارهی  F=22/06در
1- Wilks' Lambda
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سطح  P>0/001معنادار است .انتخاب نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلی با توجه به سطوح شناختی
اثرات متفاوتی را بر روی میانگینهای پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش اثربخشی استفاده از سازماندهندههایتصویری بر دانش ،درک و کاربرد مفاهیم علوم
تجربی پایة ششم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت نتایجی که از تجزیهوتحلیل پیشآزمون و پسآزمون و
تحلیل کواریانس چندمتغیره به دست آمد بهوضوح بیانگر این نکته بود که تدریس و آموزش به روش
سازماندهندههایتصویری گروه آزمایش ،سه سطح از پیامدهای یادگیری شامل دانش ،درک و فهم و
کاربرد برتری بیشتر نسبت به گروه کنترل داشتند .یافتهها با استفاده از نظریه یادگیری معنیدار آزوبل از
راه ایجاد ارتباط بین مطالب تازه و مطالب قبالً آموختهشده قابل تبیین است ،تحقیقات مختلف نشان
میدهد که سازماندهندههایتصویری ،نمونهای از راهبردهای آموزشی علومتجربی برای فراگیرانی با
سطوح مختلف توانایی و انواع سبکهای یادگیری هستند .پژوهشهای متعدد در سالهای اخیر نشان
میدهند که کاربست پیشسازماندهندههایتصویری به عنوان ابزارهای یاددهی-یادگیری و ارزشیابی
تحصیلی میتواند پیامدهای مثبت تحصیلی بر افزایش دانش ،درک و کاربرد مفاهیم آموزشی ،در پی
داشته باشید .بررسی نتایج چندین پژوهش در این زمینه نشانگر پیامد مثبت سازماندهندهها در فرایند
آموزش ویادگیری است(فرامرزیان1379،؛ زمانی1379،؛ کالنتری1384،؛ افروز وهمکاران1385،؛ شاه
نعمتی و فانی1387،؛ نادری1389،؛ عرفانینژاد و خجسته1390،؛ فتحی ،مهدیزاده1392،؛
عباسپور1394،؛ محمدی و همکاران 2010،؛ هیلی1989،؛ آنجوی 1991،؛ رینهارت و بارکسدال 1991،؛
کانگ .)1997 ،همچنین بررسی نتایج پژوهشهایی که اختصاصاً در زمینة سازماندهندههایتصویری کار
کردهاند ،در آموزش و یادگیری درس علوم میتواند پیامدهای مثبتی را در پی داشته باشد(ویلز2007،؛
دگستر2010،؛ ولچ 2005،؛ مانن2014،؛ بوبیکنا2012،؛ بوچانان .)2015 ،عباسپور( )1394اثرات
پیشسازمان دهندههای تصویری در تسهیل یادگیری ،یادآوری و درک مطلب ،زبان انگلیسی به زبان
چندرسانهای را مورد بررسی قرارداد .نتایج حاصل از گروه آزمایش بیانگر اثربخش بودن آموزش مبتنی بر
پیشسازماندهندهها بر عملکرد یادگیری دانشآموزان است .در پژوهشی دیگر فتحی ،مهدیزاده()1392
به بررسی تأثیر پیشسازماندهندههای تصویری بر یادگیری و یادداری دانش سالمت دانشآموزان
پرداختند که سازماندهی تصویری شامل (گروههای خویشاوند ،شبکه لغات ،گروهبندی شبکهای،
ماتریسهای گروهی و نقشههای مفهومی ساده ،نقشه مفهومی استداللی)؛ که تأثیر پیشسازماندهندهها
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را مثبت برآورد کرد .بوچانان )2015(1به بررسی استفاده از سازماندهی گرافیکی برای تقویت واژگان و
ترکیب آنها و درک واژگان پرداخت؛ نتایج پژوهش حاکی از موفقیتآمیز بودن آموزش گروه آزمایش
نسبت به کنترل بود و عالوه بر آن تعامل بین معلم و دانشآموزان و خود دانشآموزان باهم دیگر در
استفاده از مدل فرای و سازماندهی سلسلهمراتبی در تدریس افزایش یافت.
نتایج پژوهشهایی که اختصاصاً در زمینة سازماندهندههای تصویری کارکردهاند ،در آموزش و
یادگیری درس علوم میتواند پیامدهای مثبتی را در پی داشته باشد؛ که این فرضیه همسو با یافتههای
بست ،بریسبای ،دوکرل( )2006استفاده از تصاویر و اشیا در آموزش درس علوم در آموزش کودکان
دبستانی نشانداد ،دانشآموزانی که از تصویرسازی ذهنی استفاده کردند عملکرد بهتری نسبت به
دانشآموزانی که از این شیوه استفاده نکردند ،داشتند .آنجوی( )1991تأثیرات سازماندهندة تصویری را بر
روی یادگیری مفاهیم زیستشناسی بررسی کرد که پس از ارائه پیشسازماندهنده به گروه آزمایش سه
سطح از پیامدهای یادگیری شامل دانش ،درک و فهم و کاربرد برتری بیشتر نسبت به گروه کنترل
داشتند که یافتههای تحقیق ،نظریه جذب مایر( )1979را مورد تأیید قرارداد .همچنین یافتههای پژوهش
بوبیکنا( )2012نشان داد که سازماندهندههایتصویری در بهبود یادگیری دانشآموزان و تمایل و انگیزة
آنها برای یادگیری افزایش میدهد و عالوه بر آن کار معلمان را نیز هنگام تدریس و مرور پیشنیازهای
درس برای اتصال آموختههای جدید به قدیم آسانتر میکند.
در این پژوهش همراه کردن تدریس محتوای علوم ششمابتدایی با استفاده از سازمان
دهندههایتصویری ،سبب شد که کالم و تصویر باهم دیگر ادغام شد که نتیجه آن عملکرد باالی گروه
آزما یش نسبت به کنترل در هر سه حیطه شناختی(دانش ،درک ،کاربرد) نسبت به گروه کنترل بود.
بررسی تحقیقاتی از پژوهشگرانی که به مطالعة تأثیر پیشسازماندهندهها و سازمانبندی کردن مطالب
درسی بر روی یادگیری پرداختند؛ نشان میدهد که ارائه پیشسازماندهندهها همراه مطالب درسی باعث
افزایش یادگیری در دانشآموزان میشود .در تبیین یافته فوق باید گفت از آنجاییکه سازماندهندههای
تصویری اطالعات و مفاهیم را در قالب نمودار ،چارت و جدول ارائه نموده و استفاده از شکل ،تصویر و
نمودار قوه بصری و ذهن دانشآموزان را به فعالیت واداشته تا مطالب را جهت رسیدن به نتیجه دنبال
کند ،بهطوریکه مفاهیم با سرعت بیشتر ،فهم عمیقتر و یادگیری لذت بخشتر همراه بوده و تمایل و
انگیزة برای یادگیری فراگیران را به دنبال خواهدداشت .با توجه به اختالفات میان دو گروه کنترل و
آزمایش ،آموزشها توانسته است آثار مثبت تدریس با سازماندهندههای تصویری به دانشآموزان را در
افزایش دانش ،درک و کاربرد بهخوبی نشان دهد .نتیجه اینکه دانشآموزانی که با این الگو آموزش دیدند،
1- Buchanan
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توانستند در طبقهبندی و استنتاج از دانشآموزان گروه کنترل پیشی بگیرند و دانستههای خود را در
موقعیتهای گوناگون بازشناسند ،و به دنبال دالیل منطقی باشند و همواره بهطور مستند بحث و گفتگو
کنند .این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی روبهرو بوده است ،مانند محدود بودن
تحقیق به یکپایه(ششم ابتدایی) و یک درس(علوم) و با توجه به وجود انواع حیطههای
یادگیری(شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی) متعدد و طبقهبندیهای متعددی که در مورد هدفهای
آموزشی توسط افراد مختلف صورت گرفته است ،در این پژوهش تنها حیطههای یادگیری بلوم توسط
محقق موردبررسی قرارگرفته که مستلزم آن است در تعمیم دادن آن به سایر پایهها و دروس جانب
احتیاط رعایت گردد.
پیشنهادها میشود در تحقیقات بعدی متغیرهای چون هوش ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و
سابقة تدریس معلمین و تعداد دانشآموزان در یک کالس همچنین نگرشهای دانشآموزان و مدرسان
نسبت به استفاده از روشهای نوین تدریس مورد بررسی قرار گیرد و برای مقایسه میزان اثربخشی
کاربرد پیشسازماندهندهها به فراگیران قبل از تدریس ،در حین تدریس و یا بعد از تدریس توسط معلم
مورد ارزیابی و بررسی شود .همچنین مسئولین برگزارکننده دورههای آموزشی توصیه میشود که
کارگاههای آموزشی مبنی بر آشنایی با نرمافزارهای سازماندهندهتصویری برای چگونگی تهیة سازمان
دهندههای دروس مختلف و پایههای تحصیلی متفاوت برای معلمین برگزار کنند تا آنها بتوانند قبل از
تدریس ،از سازماندهندههایتصویری مرتبط برای سازماندهی کردن در ارتباط با موضوع درسی تهیه
ارائه کنند و طراحان کتابهای درسی تاحدامکان قالب متنهای کتاب را بهصورت سازماندهندههای
تصویری ارائه دهند.
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سازمان دهندههای تصویری استفاده شده در پژوهش که بااستفاده از نرمافزار Edrawدر ابتدای هر فصل
از درس علوم پایهششم ابتدایی ،ابتدا یک نقشه کلی از مطالب فصل رسم شده و بعد با توجه به تدریس
روزانة هر بخش مطالب به صورت جزئی و در ارتباط با دانستنیهای پیشین دانشآموزان ارائه گردید.
جدول :5سازماندهندههای تصویری استفاده شده در پژوهش
Table 5
visual organization used in the research
ردیف
Row

سازماندهندههای تصویری
visual organization

1

نمودار ون
Venn diagram

KWLنمودار
KWL chart
2

3

(-آنچه میدانید؟
 میخواهیدبدانید؟ -یادگرفتهاید؟)

سازماندهی
دایرهای
Circle Organizer

4

34

مقایسهای
Compare and
Contrast

کاربرد
Application

 کاربرد گستردهای در علوم مختلف؛ افزایش درک ارتباط بین دو یا چند مفهوم؛ قیاس شباهتها و تفاوتها بین دو یا چند موضوعمورد؛
-همپوشانی حلقههای مشابه؛

شناسایی دانش قبلی؛تعیین دانش جدید؛ایجاد ارتباط بین دانش قبلی و جدید؛-سازماندهی تفکر قبل ،حین و بعد از تدریس؛

جریان پیوسته وقایع؛ توالی مراحل ،وظایف یا رویدادها؛-حرکت در جهت عقربههای ساعت؛

 مقایسة ویژگیهای و صفات مربوط به دو مفهوم؛مشخص کردن معیارهای مقایسهای و شباهتها وتفاوتهای بین دو مفهوم؛

تصویر
Image
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5

نمودار استخوان
ماهی
fishbone
diagram

6

7

8

9

10

نمودار درختی
Tree Diagrams
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 نمایش اطالعات ایده اصلی با زیرشاخه وزیرمجموعه؛
 برقراری ارتباط بین عوامل موردمطالعه در یکفرایند؛

 نمایش سلسله مراتبی و بصری ایدههای اصلی متن؛ -تجزیه اطالعات به زیرشاخهها و زیرمجموعهها؛

جدول زمانی

توجه به دورههای زمانی رخداد یک رویداد در یکدوره زمانی خطی و پشت سرهم؛
-مراحل گامبهگام مربوط بهتوالی یک رویداد؛

نمودار تی چارت

سازماندهی ایدهها به دو ستون؛بررسی دو جزء یک شی ،مفهوم یا رویدادها؛-مقایسة تضادها و شباهتها در هر دو ستون؛

نقشه داستان

 نمایش طرح بصری و نمای کلی از اطالعات فقطدر قالب عبارات بهصورت یک داستان همراه با
جزئیات مطالب و گامبهگام؛
 یادآوری جزئیات مربوط به رویدادهای مهم؛ حفظ فرایندهای گامبهگام مربوط به یک موضوع ؛ -یادآوری رویدادهای تاریخی و نامهای مهم؛

Timeline

T-Chart

Story Map

نقشه مفهومی
یا ذهنی نقشه
Concepts Map
/Maind Map

توجه و تأکید بیشتر بر روی موضوع اصلی؛بررسی ایده اصلی از جنبههای مختلف؛توجه به عناصر ،خواص ،ویژگیها و دستهها و مثال-های مربوط به آن مفهوم؛
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11

رویدادهای
زنجیرهای
A Series of
Events Chain

12

نقشه مسئله و راه
حل
Problem and
Solution Map

13

14

36

نمودار تصویری
Infographic

نمودار فهرستی
List Diagram

 مجموعهای از رویدادهای مرحلهای و متصلبههممربوط به یک مفهوم؛
 دنبالهای از رویدادها در یک گذر ،بهصورت پیوستهمتوالی؛
 رویدادها و واقع در تعامل و در ارتباط با همدیگر بایک معنی و مفهوم مشترک؛
بهکارگیری مهارتهای حل مسئله؛نمایش بصری اطالعات در قالب مشکالت وراهحلهای علت و معلول؛
 تنظیم اطالعات بهصورت روابط سلسله مراتبی وعلی و معلولی؛
نمایش بصری اطالعات همراه با تصویر مربوط بهمتن
ارائه مطالب در قالب کلمه و مختصر تأکید بیشتر برتصویر؛

قرار گرفتن فهرستی رویدادها و واقع در کنار هم؛
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