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Abstract 

Introduction: In this era of human life has become more widespread and is forced to meet and interact 

with different communities to learn about the country dream. The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of Pattern of organizing teaching strategies on improving your needs determination 

(autonomy, competence and perceived communication) and meaning of education among students of high 

school in the faculty of medical sciences in the English language. 

Methods: This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used the sample 

was 40 students of second year students of the faculty members of Lorestan university of medical sciences 

randomly selected single-stage and randomly assigned to experimental and control groups. To collect the 

data of the scale self-determination and Meaning of education questionnaires in the pre-test and post-test 

was used. Data were analyzed by analysis of covariance. 

Results: Covariance analysis showed significant differences between the experimental and control groups 

in meaning of education and needs determination showed in learning English. 

Conclusions: According to the results, it became clear that according to the meaning of education and the 

needs of needs determination in learning English is required.the findings also showed that the teaching of 

advanced organizers on increasing the level meaning of education and needs determination is effective. 
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مقدمه

جوامع گوناگون بر اساس نیازهایشان از زوایای گوناگون به مطالعه زبان 

تر شده و انسان . در عصر کنونی، زندگی گسترده[1]اند دوم پرداخته

ناگزیر است جهت دستیابی و برقراری ارتباط با جوامع مختلف به 

ها . برخی از این زبان[2] اوردییادگیری زبان مربوط به آن جوامع روی ب

ه زند یهااز جمله زبان انگلیسی، هندی، بنگالی، روسی و عربی زبان

دنیا هستند که تعداد بسیار زیادی از افراد در جامعه جهانی با این 

 تریها ضرورو لذا یادگیری این دسته از زبان کنندیها زبان تکلم مزبان

. بنابراین در مطالعه حاضر بر زبان انگلیسی [3]باشد یم تریو کاربرد

به عنوان یک زبان زنده، آموزش آن و افزایش سطح نیازهای 

و معنای تحصیل در ارتباط با یادگیری این زبان تاکید  یگرنییخودتع

زان آموشده است. بعضی از مطالعات نشان داد است که بسیاری از دانش

، رندخوی، شکست مکنندیی زبان انگلیسی ضعیف عمل مدر یادگیر

که همین ضعف عملکرد، شکست و ناکامی در  شوندیدچار ناکامی م

یادگیری، به تدریج باعث ایجاد احساس ناتوانی و عدم مقابله با مشکالت 

ها تحصیلی برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی در آینده تحصیلی آن

ایستگی خود را تا حدود زیادی از دست به طوری که احساس ش شودیم

که شاید نتوانند از درک  شودیها ایجاد مو این احساس در آن دهندیم

بیشتر و بهتر زبان انگلیسی در آینده بر بیایند و یا به عبارتی با یادیگیری 

. احساس عدم [5, 4]این درس ارتباط مثبت و مفیدی برقرار کنند 

توانایی در برقراری ارتباط مثبت با یادگیری زبان انگلیسی، کاهش 

خود برای  یهاییاحساس شایستگی ادراک شده و عدم اعتقاد به توانا

پیشرفت در یادگیری این درس، همگی تحت عنوان متغیری بنام 

 19/10/1396 تاریخ دریافت:

 18/06/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 سیروش تدر

 دهندهسازمانشیپ یالگو

 یگرنییخودتع یازهاین

 لیتحص یمعنا

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل   بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
به   ارتباط با جوامع مختلف یو برقرار یابیاست جهت دست ریتر شده و انسان ناگزگسترده یزندگ ،یدر عصر کنون :مقدمه

  یآموزش به روش الگو یاثربخش یپژوهش بررس نیا ی. هدف اصلاوردیب یزبان مربوط به آن جوامع رو یریادگی

  لیتحص یو ارتباط ادراک شده( و معنا یستگیشا ،ی)خودمختار یگرنییخودتع یازهایبر بهبود ن دهندهسازمانشیپ

 بود. یسین در درس زبان انگللرستا یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یآموزان سال دوم متوسطه اعضادانش

آزمون با گروه کنترل استفاده شد.  پس - آزمونشیبود که در آن از طرح پ یتجربپژوهش به صـورت شـبه نیا :کار روش

دانشگاه علوم   یعلم اتیه یآمـوزان پسـر سال دوم متوسطه اعضادانـش ـانیبود که از م یآزمودن 40نمونه پژوهش 

و گواه گمارده   شیآزما یهادر گروه یتصادف ورتانتخاب و به ص یاخوشه تک مرحله یلرستان به روش تصادف یپزشک

و   آزمونشیدر مراحل پ لیتحص ینامه معناو پرسش یگرنییخودتع یازهاین اسیها از مقداده یآورجمع یشـدند. برا

 شدند لیو تحل هیتجز انسیکوار لیپژوهش با روش تحل یهاآزمون استفاده شد. دادهپس

و   یرگنییخودتع یازهایو کنترل از لحاظ ن شیدو گروه آزما نیب یداریتفاوت معن انسیکووار لیتحل جینتا :هایافته

 نشان داد. یسیزبان انگل یریادگیدر  لیتحص یمعنا

در   یگرنییخودتع یازهایو ن لیتحص یبدست آمده کامالً مشخص است که توجه به معنا جیبا توجه به نتا :گیرینتیجه

  یاز آن بود که آموزش به روش الگو یحاک هاافتهی نی. و همچنباشدیم یالزم و ضرور یسیدرس زبان انگل یریادگی

 اثربخش است. یلیصتح یو معنا یگرنییخودتع یازهایسطح ن شیدر افزا دهندهسازمانشیپ

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.05.13         مقاله پژوهشی

در  لیتحص یو معنا یگرنییخود تع یازهایبر ن دهندهسازمانشیپ یآموزش به روش الگو ریتأث

 یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه یآموزان اعضا)مورد مطالعه: دانش یسیزبان انگل یریادگی

 لرستان در دوره متوسطه دوم(
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 یگرنیی. نیازهای خودتع[6]شوند یتعریف م یگرنیینیازهای خود تع

 باشدیشامل سه بعد شایستگی، خودمختاری و ارتباط ادراک شده م

یکی از رویکردهای  یگرنیی. زیربنایی نظری نیازهای خودتع[7]

که در  انگیزشی تحت عنوان نظریه خودتعیینی دسی و ریان است

خودمختاری  .[8]اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، است  یهاسال

 خود و نقش اراده یهاتیعالاشاره به تمایل فرد برای پیگیری آزادانه ف

فرد در انجام کار است؛ ادراک شایستگی به معنای توانایی فرد برای 

ادراک  کهنیانجام تکالیف در رسیدن به اهداف مورد نظر است، و ا

ارتباط به عنوان شکلی از تأثیرات اجتماعی است و به معنای ارتباط با 

. [9]کنند یو حمایت مکسانی است که برای فرد اهمیت دارند و یا از ا

 .[10]در انسان است  نظریه بر انگیزه درونی و بیرونیتمرکز عمده این 

که نظریه خودتعیینی سه  کنندیبیان م از طرفی برخی پژوهشگران نیز

را به عنوان تعیین  )خودمختاری، شایستگی و ارتباط( ینیاز اساسی روان

 اند سطح اینهکه مطالعات نشان داد کندیانگیزش مطرح م یهاکننده

باشد یاز حد متوسط م ترنییآموزان مبتال به افسردگی پانیازها در دانش

[11]. 

آموزان هنگام اند که تعداد کثیری از دانشز طرفی مطالعات نشان دادها

 یهاورود به کالس درس زبان انگلیسی به نحوی احساسات و نگرش

خاصی نسبت به تحصیل درس مربوطه و محیط آموزشی که درآن به 

دارند، به طوری که در طیّ گذشت زمان این نوع  پردازندیتحصیل م

انگیزشی بعدی آنان را تحت  یهایمندجهت دید، رفتار تحصیلی و

و در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی آنان ممکن  دهدیتأثیر قرار م

خاص نسبت به  یها. این احساسات و نگرش[12]است اثرگذار باشد 

. نامندیدرس زبان انگلیسی را معنای تحصیل پیرامون زبان انگلیسی م

معنای تحصیل، به آن نوع داللت درونی که تحصیل و ادامه تحصیل 

. در طی بررسی پیمایشی [13]کند یآموزان دارد، اشاره مبرای دانش

 دهدهنلی، ده مؤلفه تشکانیجودانشآموزان و از طریق مصاحبه با دانش

د انمعنی از تحصیل در مدرسه و دانشگاه مشخص شده است که عبارت

( معنی استقالل )تحقق بزرگ 2( معنی حرفه )شغل، درآمد(؛ 1از: 

( یادگیری )تفکر 4)شانسی برای کشف مسیر زندگی(؛  ندهی( آ3شدن(؛ 

( گام 6(؛ هازهیانگ شناختن خود و (( خود5نو(؛  یهادهیانتقادی به ا

)فرصت  ی( اجتماع7)چیزی مثل آمدن از دبیرستان به دانشگاه(؛  یبعد

)فرصت شناختن و تغییر  ای( دن8(؛ هاتیو درگیری در فعال یابیدوست

)گریز از  ییرها (10)تحصیل یعنی منبع فشار(؛  ی( فشارروان9دنیا(؛ 

 .[14]پرتنش بزرگسالی(  یهاتیموقع

معنای تحصیل در مدرسه، محققین بر این  یریگدر خصوص شکل

در همه ابعاد ذهنی  یتریباورند اولین برداشت از مدرسه اثر قو

آموزان با یک برداشت و معنی داشته باشد. دانش تواندیآموز مدانش

حققین . از نظر مرندیگیدر حالت برانگیختگی بهتری قرار م مثبت اولیه

برداشت از تحصیل در مدرسه باید در سه سطح  یریگفرایند شکل

 ردیو سطح دولتی و فرهنگی مورد توجه قرار گ یا، مؤسسهیآموزدانش

یعنی  یآموز؛ محیط هنجاری دانشییگرا. بر اساس مدل تعامل[15]

اثرات مهمی بر  تواندیدوستان درون مؤسسه م یهاادارات و نگرش

. باید به این نکته [16]وزشی داشته باشد آموز از محیط آمادراک دانش

هم اشاره کرد که آموزش مناسب و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی 

آموزان مستلزم شناسایی مشکالتی است که بر سر راه یادگیری دانش

در این درس وجود دارد. مشکالت مربوط به یادگیری زبان انگلیسی یا 

دارند. مشکالت  یشخصو یا ریشه برون یشخصریشه درون

و  یآورآموزان در پردازش ذهنی، تابدانش یهایژگیاز و یشخصدرون

از  یشخص، در مقابل مشکالت برونردیگیها نشأت مروش یادگیری آن

عوامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، روش تدریس و برخورد معلمان 

 [17] ردیگینشأت م

به طور خالصه باید گفت که عوامل زیادی مانند سابقه تحصیلی، رتبه، 

، [18]تحصیل در مدارس دولتی و غیردولتی، بومی یا غیربومی بودن 

، مدیریت زمان و [20] دی، تفکر مثبت و ام[19] یتیویژگیهای شخص

که توسط پژوهشگران مطرح شده است، بر  [21]مطالعه  یهامهارت

 الخره داشتنموفقیت یا شکست در تحصیل، ادراک شایستگی و با

معنای تحصیلی خاص تاثیرگذار است. اما برخی از مطالعات نیز نشان 

داده است که رویکردهای آموزشی مختلف معلمان که در مدارس از 

و  [22] یگرنییمعنادار بر نیازهای خودتع ریتأث شودیها استفاده مآن

دارند. یکی از این رویکردهای فعال  [23]آموزان معنای تحصیل دانش

[. در کالسی 24]است  دهندهسازمانشیآموزشی رویکرد ارائه الگوی پ

 ، پایه وشودیتدریس م دهندهسازمانشیکه در آن با رویکرد الگوی پ

 یا هادهندهسازمانشیاساس یادگیری و ارائه مطالب به شکل ارائه پ

 یادهیا دهندهسازمانشیالگوی پ .[24]مطالب به صورت کلی است 

در نظریه شناختی  1968در سال  [2]است که اولین بار توسط آزوبل 

یادگیری معنادار معرفی شده است. در این روش تدریس مفاهیمی مانند 

از همیت  داری، ساخت شناختی و یادگیری معندهندهسازمانشیپ

یک مطلب یا  "دهندهسازمانشیپ". [14]باالتری برخوردار هستند 

تا مبحثی را که به  دیآیمفهوم کلی است که در مقدمه تدریس م

با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد  شودیشاگردان ارائه داده م

والً در این الگو، معم برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. یاهیو پا

. مجموعه [25] ردیگیمطالب از کلی به جزئی مورد بررسی قرار م

اطالعات و مفاهیمی که در زمینه یک رشته درس در ذهن فرد به وجود 

. دهدیاو را از آن مجموعه دانش تشکیل م "ساخت شناختی"، دیآیم

 آموز به وجودمثالً مفاهیم درس زبان انگلیسی که از قبل در ذهن دانش

آمده است، بر روی هم ساخت شناختی او را در علم زبان دوم تشکیل 

. و به آن نوع یادگیری که مفاهیم جدید، ریشه در مفاهیم دهدیم

گذشته فرد داشته باشد و براساس آن بنا شود، یادگیری معنادار گفته 

شناختی، ساخت  یهاهیآزوبل همانند سایر نظر . در نظریهشودیم

ساس و ا ردیگیشناختی و تغییراتی که براثر یادگیری در آن صورت م

ه کننددر این الگو معلم نقش انتقال و ارائه .دهدیم یادگیری را تشکیل

و پذیرنده مطلب درسی  کنندهافتیمفاهیم درس را دارد و شاگردان، در

 کندیها ارتباط پیدا مآموزان یا با کل آنهستند، معلم با فرد فرد دانش

است یعنی شاگردان معموالً با او و با یکدیگر  طرفهکیولی این ارتباط 

گو در این ال کهنیندارند و در واقع معلم بر کالس مسلط است و اارتباط 

 [25]معلم باید بتواند مطالب کلی را از جزئی تمیز دهد 

به نتایج  دهندهسازمانشیها درباره اثربخشی روش الگوی پپژوهش

با عنوان شناختی از  یا. در مطالعه[28-24, 21, 15]اند دهیمثبتی رس

ه نتیجبه این  یگرنییمهمترین رویکردهای مؤثر بر نیازهای خودتع

اولیه دست یافت که مهمترین فاکتورهای مؤثر بر نیازهای ادراک، 

مثبت و منفی،  یهاجانیشایستگی و ارتباط ادراک شده عبارتند از؛ ه

در این  آموزشی معلمان. یهاسطح تنظیم شناختی هیجانی و روش

ین بینی کننده امهمترین پیشمطالعه نیز نتایج نشان داده است که 
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. در [29]باشد های آموزشی معلمان میاکتور روشدست نیازها ف

ه روش آموزشی ارائه الگوی پیش ای خود نشان داده شده کمطالعه

داری باعث ارتقای سطح دیدگاه مثبت دهنده به طور معنیسازمان

. در [30]شود آموزان میاجتماعی، انگیزش درونی و بیرونی دانش

تحقیق دیگری خود به این نتیجه رسید که روش تدریس الگوی پیش 

داری باعث ارتقای پیشرفت تحصیلی، معنی دهنده به طرز معنیسازمان

. [31]شود آموزان سال دوم دبیرستان میتحصیلی و انگیزش دانش

در مطالعه خود با عنوان تأثیر روش تدریس الگوی پیش  نیابوا

گری، خودپنداره و سطح دهنده بر ارتقای نیازهای خودتعیینسازمان

آموزان سال دوم دبیرستان به این نتجه رسید که این عملکرد دانش

داری باعث ارتقای سطح عملکرد تحصیلی، روش تدریس به طرز معنی

. در پژوهشی [32]شود آموزان میانشادراک شایستگی و خودپنداره د

ده دهنسازمانبا عنوان اثربخشی آموزش بر اساس رویکرد الگوی پیش

جویان و مقایسه آن با روش سنتی بر معنای تحصیلی تحصیلی دانش

وش الگوی آموزانی که بر اساس راین نتیجه بدست آمد که دانش

آموزانی که با بینند، نسبت به دانشدهنده آموزش میسازمانپیش

بینند، از میزان معنای تحصیل باالتری سنتی و مرسوم آموزش می روش

الگوی شود تا روشدر این پژوهش تالش می برخوردارند.

های سنتی دهنده با روش سنتی مقایسه شوند. روشسازمانپیش

محور برای آموزش عمیق، پایدار به تعداد معلم هایآموزش مانند کالس

. به طور خالصه [33]زیادی از فراگیران بسیار دشوار و پرهزینه است 

اند که این ای صورت گرفته در زمینه روش سنتی نشان دادههپژوهش

. [33-28]های فعال کمتر مؤثر بوده است روش در مقایسه با روش

گری و معنای با توجه به نقش و اهمیت نیازهای خودتعیین بنابراین

گلیسی هدف کلی این پژوهش بررسی تحصیل به ویژه در درس زبان ان

دهنده بر نیازهای سازمانمیزان اثربخشی روش تدریس الگوی پیش

آموزان پسر در درس زبان گری و معنای تحصیل دانشخودتعیین

 انگلیسی است.

 روش کار

: جامعه آماری این پژوهش، یریگجامعه آماری، نمونه و روش نمونه

متوسطه اعضای هیات علمی دانشگاه آموزان پسر سال دوم همه دانش

که  دهندیتشکیل م 1395-96علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 

ها با توجه به آماری که از معاونت آموزشی دانشگاه مربوطه تعداد آن

نفر بودند )الزم به ذکر است که با توجه به آمار گرفته  138گرفته شد 

اد کل اعضای هیات علمی شده از مدیریت آموزشی دانشگاه مربوطه تعد

نفر بودند(. برای انتخاب اعضای  315دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 یاتک مرحله یاخوشه یریگنمونه از جامعه مربوطه، از روش نمونه

استفاده شد. دانشگاه علوم پزشکی لرستان دارای دو مدرسه وابسته به 

تحصیل  که فرزندان اعضای هیات علمی در آنجا باشدیدانشگاه م

کنند )مدرسه غیرانتفاعی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان و یم

مرکز آموزشی شهید مدنی(. روال کار برای انتخاب نمونه مورد بررسی 

به این صورت بود که؛ ابتدا از بین این دو مدرسه یک مدرسه را )مدرسه 

دفی اغیرانتفاعی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان( به صورت تص

آموزان سال دوم متوسطه آن مدرسه انتخاب کرده و سپس از بین دانش

 یهانفر را به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه 40تعداد 

 آزمایش و گواه گمارده شـدند

)خودمختاری، شایستگی و  یگرنییالف( مقیاس نیازهای خودتع :ابزار

سؤال و سه خرده مقیاس  21ارتباط ادراک شده(: این مقیاس دارای 

خرده مقیاس  که در یک طیف لیکرتی طراحی شده است. باشدیم

جمله که ضریب اعتبار آن توسط  7خودمختاری ادراک شده، شامل 

. خرده مقیاس [34]( گزارش شده است 85/0سوریبو و همکاران )

جمله که ضریب اعتبار آن توسط  6شایستگی ادراک شده، شامل 

مقیاس ارتباط ادراک  ( گزارش شده است.80/0سوریبو و همکاران )

جمله که ضریب اعتبار گزارش شده توسط سوریبو و  8شده، شامل 

خودمختاری  یهااسیاست. ضریب پایایی خرده مق 89/0همکاران 

ادراک شده، شایستگی ادراک شده و ارتباط ادراک شده در این مطالعه 

بدست آمد. اعتبار این مقیاس در مطالعه  87/0و  69/0، 81/0به ترتیب 

 بدست آمد. 81/0حاضر بر اساس روش آلفای کرونباخ 

نامه یک ابزار (: این پرسشMOEنامه معنای تحصیل )ب( پرسش

معنای تحصیل که توسط  یریگاست و برای اندازه یدهخودگزارش

و  رودیطراحی شده است به کار م [13] تیهندرسون، کینگ و اسم

مؤلفه است. هر مؤلفه معنی تحصیل  10گویه و متشکل از  86شامل 

یشترین نمره در هر کدام از این و کسب ب دهدیخاصی را نشان م

 این یهادهنده اولویت آن معنی توسط فرد است. مؤلفهها نشانمؤلفه

 اند از:نامه عبارتپرسش

دهنده دارد(: این معنی تحصیل در دانشگاه نشان هیگو 11حرفه )

 اولویت تحصیلی در دانشگاه برای رسیدن به شغل و حرفه است؛

دهنده اولویت تحصیل معنی تحصیل نشان گویه دارد(: این 5استقالل )

 در دانشگاه برای کسب استقالل و تحقق بزرگ شدن است؛

دهنده اولویت تحصیل در دانشگاه گویه دارد(: این معنی نشان 3) ندهیآ

 برای کشف مسیری برای زندگی و طرحی برای آینده است؛

مواجه دهنده اولویت برای یادگیری و گویه دارد(: نشان 10) یریادگی

 نو است؛ یهادهیشدن با ا

گویه دارد(: اولویت تحصیل در دانشگاه برای رشد خویشتن و  11خود )

 فهم بهتر از خود است؛

گویه دارد(: تحصیل در دانشگاه یک مرحله عادی و  3) یگام بعد

 از زندگی است؛ یامعمولی و مرحله

اه دانشگ دهنده این است که تحصیل درگویه دارد(: نشان 12) یاجتماع

برنامه فوق یهاتیو فعال یابیموجب ارتقاء زندگی اجتماعی، دوست

 است؛

دهنده این است که تحصیل در گویه دارد(: نشان 8) رامونیدنیای پ

 دانشگاه یعنی تغییر در دنیای پیرامون؛

دهنده این است که تحصیل در گویه دارد(: نشان 12) یفشار روان

 دانشگاه یعنی یک منبع فشار روانی در زندگی؛

دهنده این است که تحصیل در دانشگاه گویه دارد(: نشان 11) ییرها

ریز و یا گ یسالدوران بزرگ یهاتیبه معنی فرصتی برای فرار از مسئول

 از یک موقعیت زندگی پرتنش است.

دریک مقیاس لیکرتی شامل خیلی کم، کم، متوسط،  هاهیپاسخ به گو

 5و  4، 3، 2، 1 یهاکه به ترتیب نمره ردیگیزیاد، خیلی زیاد صورت م

 91/0تا  77/0نامه از اعتبار این پرسش .ابندییبه هر گزینه اختصاص م

گزارش شده است و از نظر روایی نیز این مقیاس مورد تأیید است، به 

سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی محاسبه شده و طوری که روایی 

. عیسی زادگان، حسنی [13]قابل قبول بودن آن به تأیید رسیده است 
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نامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و احدیان پایایی این پرسش

اند. در پژوهش حاضر نیز اعتبار درونی آن با استفاده برآورد کرده 79/0

 آمده است.به دست  83/0از آلفای کرونباخ برابر با 

مکانیسم مداخله: در طول فرایند مداخله هر دو گروه به طور همزمان 

متفاوت، مطالب آموزشی یکسان را آموزش دیدند. الزم  یهااما با روش

به ذکر است که هر دو گروه پیش و پس از مداخله از لحاظ متغیر 

و معنای تحصیل ارزیابی شدند. جزئیات  یگرنیینیازهای خودتع

 .باشدیها به صورت زیر مها در گروهمداخله

: تدریس به روش الگوی دهندهسازمانشیروش الگوی پ

که معلم در هر  شودیاز سه مرحله اصلی تشکیل م دهندهسازمانشیپ

مرحله مطابق ساختار آن مرحله و محتوای مطالب درس به فرآیند 

روش تدریس سکوسازی  . در این روش همانند[24]پردازد یتدریس م

، اهداف و اهمیت دهندهسازمانشیقبل از شروع پژوهش مفهوم پ

استفاده از آن، مراحل و روش اجرای این روش توسط یکی از استادان 

روانشناسی تربیتی به معلم مربوطه آموزش داده شد. مرحله اول: در 

ه دهنددرس، ارائه سازمان یهااین مرحله معلم به روشن ساختن هدف

 .پردازدیکنندگان در مطالعه مو برانگیختن آگاهی از دانش شرکت

ها درس، راه جلب توجه شاگردان و هدایت آن یهاروشن ساختن هدف

است و برای تسهیل یادگیری معنادار  شانیریادگیدر جهت اهداف 

معلم همچنین از تفسیرهای مقدماتی که برای درس مفید  .الزم هستند

. به این صورت که هنگام تدریس اغلب با پرسش کندیهستند استفاده م

چه که در هفته پیش یا سال پیش انجام از شاگردان، برای یادآوری آن

اند یا با گفتن این که قصد بیان چه مطلبی را دارند، درس خود را داده

ها زمینه یا جهتی برای ارائه درس و از این طریق، به آن کندیآغاز م

شخصی را به یاد  یاتا تجربه پرسدیاز شاگردان م . معلمدهدیخود م

بگوید با آن وضعیت  خواهدیچه مکه آن کندیآورند و سپس تأیید م

تجربه قبلی را بفهمند.  کندیشباهت دارد یا به شاگردان کمک م

پس از آن معلم  .دیگویها مدرس را به آن یهاهمچنین معلم هدف

فاهیم اصلی درس زبان انگلیسی دهنده واقعی را )که حول مسازمان

دهنده را به . نخست، معلم سازمانسازدیآموزان م( برای دانشباشدیم

چه هست دریافت کند؛ یعنی که شاگرد آن را برای آن سازدیصورتی م

از مطالب یاد گرفتنی در خود  تریدهنده مطلبی متمایز و کلسازمان

دهنده، باال بردن ماندرس باشد. به این ترتیب مشخصه بارز یک ساز

سطح انتزاع و کلی بودن خود آن نسبت به مطالب یاد گرفتنی درس 

دهنده را از مرورهای است. این باالتر بودن سطح انتزاع، سازمان

مقدماتی که در سطح انتزاعی همسان با سطح مطالب یاد گرفتنی درس، 

 (یاهسیمقادهنده )چه توضیحی یا . در سازمانشوندینوشته )یا بیان( م

باید نمودهای مشخص و اصلی مفهوم یا فرضیه، مورد توجه قرار گیرد 

و به دقت بیان شود. بنابراین، معلم در این روش برای شاگردان 

دهنده و عالوه بر آن مطالب یاد گرفتنی درس را آشکار سازمان

ها، و آوردن . این به معنای بیان نمودهای اصلی، توضیح آنساختیم

سرانجام، برانگیختن آگاهی فراگیرنده از تجارب و دانش  .تمثال اس

وط دهنده مربقبلی خود که ممکن است به مطالب یاد گرفتنی و سازمان

مرحله دوم: در این مرحله، معلم به دنبال ارائه  .باشد، مهم است

دهنده )مرحله اول( مطالب یادگرفتنی درس به شکل سخنرانی، سازمان

در خالل ارائه درس  یا قرائت ارائه است. معلمبحث، فیلم، آزمایش، 

سازمان مطالب یاد گرفتنی درس را برای شاگردان به صورت کامالً 

لی احساسی ک توانستندیآموزان مدانش کهی. به طورکردیواضح بیان م

ه دهنداز نظم منطقی مطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را با سازمان

این مرحله معلم برای تحکیم ساخت  مالحظه کنند. مرحله سوم: در

که پیوند بین مطالب یاد گرفتنی  کردیآموزان سعی مشناختی دانش

 درس جدید به ساخت شناختی موجود شاگرد پیوند برقرار کند.

روش سنتی: در روش سنتی یا روش مرسوم دبیر مطالب درسی را با 

. ردکیروش رایج که سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ است، تدریس م

درباره مطالب درسی سؤاالت  توانستندیآموزان مدر این روش دانش

ها را به فعالیت وا خود را بپرسند و معلم هم با پرسیدن سؤال آن

 .دادیو در بحث شرکت م داشتیم

بود که در آن از طرح  یتجرباین پژوهش به صورت شبه طرح پژوهش:

ده شد. در این پژوهش آزمون با گروه گـواه اسـتفاپس-آزمونشیپ

که سطوح آن روش  شودیآموزش به عنوان متغیر مستقل محسوب م

و آموزش سنتی است.  دهندهسازمانشیآموزش به روش الگوی پ

و معنای تحصیل به عنوان  یگرنییمتغیرهای نیازهای خودتع

 اند.متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده

در دو سطح توصیفی و  یآورها پس از جمعروش تجزیه و تحلیل: داده

استنباطی تحلیل شدند. در سطح توصیفی از شاخصهای گرایش مرکزی 

و در سطح استنباطی برای آزمون فرضهای آماری از روش تحلیل 

کوواریانس استفاده شد. همچنین برای تحلیل دادهها از نرمافزار 

SPSS21 .استفاده شد 

 هایافته

آزمون و : بیشترین میانگین در پیش1جدول های بر اساس یافته

( و 96/42و  74/44آزمون گروه گواه برای متغیر فشار روانی )پس

باشد؛ کمترین ( می34/10و  10/9کمترین میانگین برای متغیر آینده )

( و 64/9آزمون گروه آزمایش برای متغیر گام بعدی )میانگین در پیش

باشد. کمترین ( می30/45ین برای متغیر فشار روانی )بیشترین میانگ

( و 19/14آزمون گروه آزمایش برای متغیر استقالل )میانگین در پس

باشد. سایر ( می96/53بیشترین میانگین برای متغیر فشار روانی )

هایی فرضهای توصیفی در جدول نوشته شده است. از جمله پیشیافته

 ( منظورMANCOVA) متغیره که در تحلیل کوواریانس چند

 –گردد، فرض نرمال بودن توزیع با استفاده از آزمون )کولموگروف می

 اسمیرنوف( است. این بررسی روی متغیرهای پژوهش انجام شد.

جا که سطح شود، از آناستنباط می 2جدول های طور که از یافتههمان

، در اکثر متغیرهای پژوهش K-Sن داری به دست آمده در آزمومعنی

توان باشد، در نتیجه میمی 05/0به تفکیک گروه، بیش از مقدار مالک 

گفت که توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع 

های های پژوهش را از طریق آزمونتوانیم فرضیهباشد و مینرمال می

های مربوط و تحلیل داده جهت جزیه پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم.

های نیازهای به تفاوت بین دو گروه کنترل و آزمایش از لحاظ مولفه

گری و معنای تحصیل از روش تحلیل کوواریانس چند خودتعیین

ل تحلیمتغیره )مانکُوا( بهره گرفته شد. قبل از به کارگیری آزمون 

 مبدایهای آن به وسیله آزمون باکس، المفروضهواریانس چندمتغیره 

ویلکز و آزمون لون مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور برای 

ی هاکوواریانس مولفه -فرض همگنی ماتریس واریانس بررسی پیش
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های مورد پژوهش گری و معنای تحصیل در گروهنیازهای خودتعیین

 باکس استفاده شد. Mنیز از آزمون 
 

 آزمونآزمون و پسهای آزمایش و گواه در متغیرهای مورد مطالعه به تفکیک پیشمیانگین و انحراف استاندارد گروه :1جدول 

 آزمایش گواه گروه

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش موقعیت

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندرد
 میانگین

انحراف 

 استاندرد
 میانگین

انحراف 

 استاندرد
 میانگین

انحراف 

 استاندرد

         گرینیازهای خودتعیین

خودمختاری 

 شدهادراک
34/16 25/3 21/15 15/3 72/16 63/4 97/24 96/2 

شایستگی 

 شدهادراک
13/13 54/2 91/14 65/3 74/14 52/3 59/27 54/2 

 36/2 26/20 96/4 15/17 48/3 84/20 32/4 56/18 شدهارتباط ادراک

         معنای تحصیل

 31/3 62/30 95/5 41/21 63/4 69/23 52/5 32/22 حرفه

 60/3 69/22 25/3 36/13 65/3 06/14 54/3 25/13 استقالل

 21/3 19/14 32/3 75/10 65/3 34/10 30/2 10/9 آینده

 54/2 59/30 52/4 74/20 65/4 91/20 54/3 13/21 یادگیری

 95/3 53/31 69/5 57/19 43/5 31/19 52/6 46/20 خود

 62/3 89/14 27/3 64/9 21/3 42/10 65/3 47/9 گام بعدی

 63/5 25/51 85/4 65/40 56/5 58/41 21/5 32/43 اجتماعی

 96/3 97/11 63/5 72/17 15/4 21/16 25/4 34/17 دنیای پیرامون

 36/6 96/22 12/5 30/45 69/5 96/42 42/5 74/44 فشار روانی

 24/5 56/40 69/5 54/32 31/4 29/33 52/4 65/31 رهایی

باشد که گویای آن می P > 05دهد سطح معناداری نشان می 3جدول 

های کواریانس برای مولفه –است شرط همگنی ماتریس واریانس 

و معنای تحصیل  (P > 05/0و  F=  414/1گری )نیازهای خودتعیین

(682/1  =F  05/0و < P)  به خوبی رعایت شده است. برای تعیین

گری و معنای های نیازهای خودتعیینداری اثر گروه بر مولفهمعنی

 تحصیل از آزمون المبدای ویلکز استفاده شد.

دهد که بین دو گروه نشان می 4جدول نتایج آزمون المبدای ویلکز در 

های نیازهای ر یکی از خرده مولفهکنترل و آزمایش حداقل د

تفاوت  (P > 05/0و  F=  542/7گری و معنای تحصیل )خودتعیین

های برای بررسی پیش فرض برابری واریانس معنادار وجود دارد.

های مورد گری و معنای تحصیل در گروههای نیازهای خودتعیینمولفه

 5جدول ن در نتایج آزمون لو .پژوهش نیز از آزمون لون استفاده شد

 آمده است.

های خودمختاری های مولفهگویای آن است که واریانس 5جدول نتایج 

ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، حرفه، استقالل، 

آینده، یادگیری، خود، گام بعدی، اجتماعی، دنیای پیرامون، فشار روانی 

 داریو رهایی در دو گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معنی

زمون دهد. نتیجه آندارند، که این یافته، پایایی نتایج بعدی را نشان می

باشد به این معنا که فرض کرویت بارتلت از لحاظ آماری معنادار می

 ها رد و فرض خالف مبتنی بر همبستهصفر مبنی بر ناهبسته بودن داده

شود. یعنی این آزمون نشان داد که ماتریس ها تأیید میبودن داده

ای با متغیرهای همبسته است. همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه

 توان تحلیل واریانس و کوواریانس را انجام داد.و لذا می

دهد که اثر گروه )سطح متغیر مستقل( بر نشان می 6جدول مندرجات 

آموزان پسر از نظر گری و معنای تحصیل دانشنیازهای خودتعیین

 (.P=  05/0دار است )آماری معنی

 بحث

ر دهنده بسازماناین پژوهش با هدف تأثیر آموزش به روش الگوی پیش

ال ر سآموزان پسگری و معنای تحصیل دانشبهبود نیاهای خود تعیین

دوم متوسطه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در 

هـای پـژوهش حاضر نشان داد درس زبان انگلیسی انجام شد. یافتـه

دهنده نسبت به روش سنتی به سازمانکه روش تدریس الگوی پیش

داری باعث افزایش میزان نیازهای طور قابل مالحظه و معنی

آموزان گروه آزمایش شده است. یل دانشگری و معنای تحصخودتعیین

گری و معنای تحصیل در به عبارت دیگر میزان نیازهای خودتعیین

اند در دهنده آموزش دیدهسازمانآموزانی که به روش الگوی پیشدانش

اند افزایش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهمقایسه با دانش

ج مطالعات جعفری و هاشمی، داری داشته است. این یافته با نتایمعنی

لین و چن، متیوز، هین و چو، مرتضوی، واچانگا، نیابوا، شیهوسا و کرارو، 

, 30, 24, 21, 15, 10]گونزالز، سیکیال، سیرا، فریز و هاگر همسو است 

32 ,35 ,36]. 

ه در توان گفت کدر تبیین این یافته و با استناد به رویکرد آزوبل می

ود، شدهنده تدریس میسازمانپیشکالسی که در آن با رویکرد الگوی 

ها دهدهنسازمانپایه و اساس یادگیری و ارائه مطالب به شکل ارائه پیش

در این روش تدریس مفاهیمی  [.25یا مطالب به صورت کلی است ]

دار از دهنده، ساخت شناختی و یادگیری معنیسازمانمانند پیش

یک  "دهندهسازمانپیش". [14]همیت باالتری برخوردار هستند 
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 آید تا مبحثی را کهمطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می

شود با مباحث پیشین همان درس مربوط به شاگردان ارائه داده می

پیشین شود. در این الگو، ای برای ارتباط مفاهیم جدید با سازد و پایه

 .[25]گیرد معموالً مطالب از کلی به جزئی مورد بررسی قرار می
 

 آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرها :2جدول 

 داریسطح معنی (K-Sاسمیرنوف ) –کولموگروف  گروه

   شدهخودمختاری ادراک

 201/0 85/0 کنترل

 214/0 83/0 آزمایش

   شدهشایستگی ادراک

 200/0 76/0 کنترل

 152/0 78/0 آزمایش

   شدهادراک ارتباط

 140/0 75/0 کنترل

 139/0 69/0 آزمایش

   حرفه

 086/0 57/0 کنترل

 089/0 45/0 آزمایش

   استقالل

 009/0 89/0 کنترل

 078/0 93/0 آزمایش

   آینده

 289/0 21/1 کنترل

 410/0 21/2 آزمایش

   یادگیری

 140/0 68/0 کنترل

 630/0 85/0 آزمایش

   خود

 240/0 76/0 کنترل

 182/0 75/0 آزمایش

   گام بعدی

 250/0 76/0 کنترل

 124/0 65/0 آزمایش

   اجتماعی

 089/0 86/0 کنترل

 094/0 69/0 آزمایش

   دنیای پیرامون

 008/0 92/0 کنترل

 084/0 94/0 آزمایش

   فشار روانی

 410/0 95/0 کنترل

 450/0 93/0 آزمایش

   رهایی

 560/0 68/0 کنترل

 006/0 68/0 آزمایش

 

 گری و معنای تحصیلهای نیازهای خودتعیینکوواریانس در مولفه –فرض همگنی ماتریس واریانس نتایج آمون باکس جهت بررسی پیش :3جدول 

 داریمعنی BOXES M F مؤلفه

 418/0 414/1 548/6 گرینیازهای خودتعیین

 539/0 682/1 841/5 معنای تحصیل

 

 گری و معنای تحصیلهای نیازهای خودتعییننتایج آزمون المبدای ویکلز در تحلیل واریانس چندمتغیره مولفه :4جدول 

 مجذور ایتا داریسطح معنی درجه آزادی اثر درجه آزادی خطا F ارزش آزمون مؤلفه

 168/0 001/0 3 76 542/7 854/0 المبدای ویکلز گری و معنای تحصیلنیازهای خودتعیین
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 فرض برابری واریانس متغیرهای پژوشنتایج آزمون لوین جهت بررسی پیش :5جدول 

 داریسطح معنی F df1 df2 متغیرها

 120/0 78 1 432/2 خودمختاری ادراک شده

 116/0 78 1 520/2 شایستگی ادراک شده

 104/0 78 1 410/2 ارتباط ادراک شده

 754/0 78 1 540/0 حرفه

 621/0 78 1 892/1 استقالل

 411/0 78 1 369/1 آینده

 128/0 78 1 489/0 یادگیری

 109/0 78 1 578/0 خود

 108/0 78 1 963/0 گام بعدی

 714/0 78 1 725/0 اجتماعی

 548/0 78 1 427/0 دنیای پیرامون

 658/0 78 1 350/0 فشار روانی

 249/0 78 1 458/0 رهایی

 

 گری و معنای تحصیلدهنده بر نیازهای خودتعیینتحلیل کوواریانس چند متغیره اثرات آموزش به روش ارائه الگوی پیش سازمان :6جدول 

 ضریب اتا داریسطح معنی SS df MS F متغیر وابسته منبع تغییر

 18/0 01/0 56/8 30/225 2 60/550 گرینیازهای خودتعیین گروه

 18/0 01/0 56/8 86/34 57 24/1987 گرینیازهای خودتعیین خطا

 19/0 01/0 31/7 28/257 2 56/514 معنای تحصیل گروه

 19/0 01/0 31/7 02/31 57 65/1768 معنای تحصیل خطا

توان گفت که می [24]بنابراین با استناد به مبنای نظری رویکرد آزوبل 

دهنده معلم از طریق روشن سازماندر تدریس به روش الگوی پیش

های درس، توجه شاگردان را بهتر و بیشتر به مطالب ساختن هدف

کند که این کار برای تسهیل درسی و محتوای آموزشی جلب می

معلم همچنین از تفسیرهای مقدماتی  .یادگیری معنادار الزم هستند

کند. به این صورت که هنگام که برای درس مفید هستند استفاده می

چه که در جلسات ردان، برای یادآوری آنتدریس اغلب با پرسش از شاگ

اند یا با گفتن این که قصد بیان چه مطلبی را دارند، قبل انجام داده

ها زمینه یا جهتی برای کند و از این طریق، به آندرس خود را آغاز می

ای شخصی پرسد تا تجربهدهد. معلم از شاگردان میارائه درس خود می

خواهد بگوید با آن چه میکند که آنید میرا به یاد آورند و سپس تأی

کند تجربه قبلی را وضعیت شباهت دارد یا به شاگردان کمک می

بفهمند. بنابراین معلم با ارائه اطالعات دقیق در قالب مفاهیم کلی و 

ارائه بازخوردهای سریع و جلسه به جلسه زمینه را برای جذب هرچه 

طالب و عالقه به فرآیند آموزان نسبت به یادگیری مبیشتر دانش

تحصیل، زمینه را برای احتمال موفقیت بسیار باال در مدرسه به رغم 

کند، ارتباط بهتری با درس های محیطی فراهم میمصائب و دشواری

کنند که همین ارتقای موفقیت و افزایش ادراک و میزان برقرار می

گی زان شایستشود برای افزایش میآموزان عاملی میارتباط بهینه دانش

 شود.ها در یادگیری درس مربوطه میو معنی تحصیلی آن

 [14]همچنین با استناد به نظریه شناختی یادگیری معنادار آزوبل 

بر معنای تحصیل  دهنده راسازمانتوان اثربخشی روش الگوی پیشمی

تببین کرد معرفی شده است. در رویکرد آزوبل مفاهیمی مانند 

دار از همیت دهنده، ساخت شناختی و یادگیری معنیسازمانپیش

 مطالب از کلی به . در این الگو، معموالً[14]باالتری برخوردار هستند 

مفاهیمی . مجموعه اطالعات و [25]گیرد جزئی مورد بررسی قرار می

ساخت "آید، که در زمینه یک رشته درس در ذهن فرد به وجود می

دهد. مثالً مفاهیم درس او را از آن مجموعه دانش تشکیل می "شناختی

آموز به وجود آمده است، بر روی زبان انگلیسی که از قبل در ذهن دانش

دهد. و به آن نوع هم ساخت شناختی او را در علم زبان دوم تشکیل می

یادگیری که مفاهیم جدید، ریشه در مفاهیم گذشته فرد داشته باشد و 

شود. در نظریه آزوبل براساس آن بنا شود، یادگیری معنادار گفته می

های شناختی، ساخت شناختی و تغییراتی که براثر همانند سایر نظریه

 .دهدگیرد و اساس یادگیری را تشکیل مییادگیری در آن صورت می

کننده مفاهیم درس را دارد و و معلم نقش انتقال و ارائهدر این الگ

کننده و پذیرنده مطلب درسی هستند، معلم با فرد شاگردان، دریافت

کند ولی این ارتباط ها ارتباط پیدا میآموزان یا با کل آنفرد دانش

طرفه است یعنی شاگردان معموالً با او و با یکدیگر ارتباط ندارند و یک

د که در این الگو معلم باید بتوانلم بر کالس مسلط است و ایندر واقع مع

 .[25]مطالب کلی را از جزئی تمیز دهد 

از دالیل دیگر برای تبیین یافته فوق این  [14]برمبنای نظریه آزوبل 

های دهنده معلم هدفسازماناست که در روش تدریس الگوی پیش

دهنده واقعی را )که کند، سازمانآموزان بیان میدرس را برای دانش

باشد( به صورتی که شاگرد حول مفاهیم اصلی درس زبان انگلیسی می

سازد. همچنین معلم با چه هست دریافت کند، میآن را برای آن

برانگیختن آگاهی فراگیرنده از تجارب و دانش قبلی خود که ممکن 

، او را برای مربوط باشد دهندهاست به مطالب یاد گرفتنی و سازمان

در خالل ارائه  کند. همچنین معلمیادگیری مطالب جدید ترغیب می

درس، سازمان مطالب یاد گرفتنی درس را برای شاگردان به صورت 

توانستند آموزان میکه دانشکرد. به طوریکامالً واضح بیان می

احساسی کلی از نظم منطقی مطالب و چگونگی ارتباط سازمان آن را 

دهنده مالحظه کنند. بنابراین تحریک یادگیرنده برای نبا سازما

یادگیری بیشتر مطالب جدید، ارائه الگوهای کلی، افزایش میزان آگاهی 

و دانش یادگیرندگان از مطالب جدید و ایجاد یک پیوند شناختی محکم 
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چه که یاد خواهند گرفت همگی به عنوان اند با آنچه یادگرفتهبین آن

فرآیند مقابله با استرس آموزان باعث ایجاد ه در دانشعواملی هستند ک

های یادگیری گیری از مهارترو در مدرسه و بهرههای پیشو چالش

شود که متعاقب آن یادگیری بیشتر آموزان میبرای موفقیت در دانش

ها آموزان باعث افزایش سطح شایستگی و معنای تحصیل آندر دانش

های احتمالی در یادگیری درس مربوطه کامیها و نادر مقابله با شکست

گری و نهایتاً افزایش معنای تحصیل و بهبود نیازهای خودتعیین

 شود.می

 گیرینتیجه

 توان چنین نتیجه گرفتهای پژوهش حاضر میبنابراین براساس یافته

دهنده بر بهبود نیاهای خود سازمانکه آموزش به روش الگوی پیش

 دارد. داریآموزان تأثیر مثبت و معنیتحصیل دانشگری و معنای تعیین

آموزان اولین و مهمترین کاربرد مطالعه حاضر این است که به دانش

شرکت کننده به یک آگاهی و بینش نسبت به نوع روش تدریس 

کنند. از دیگر کاربردهای این مطالعه این یادگیرنده محور دست پیدا می

مطالعه به عنوان گروه آزمایش شرکت آموزانی که در این است که دانش

ها را توانند در آینده خود این کارگاهمند شدند میکرده و و از آن بهره

دهند در نوع مطالعه و برگزار کرده و حتی به همساالنی که احتمال می

گردند، کمک شایانی بکنند. یادگیری دنبال روش یادگیرنده محور می

شده از کاربردهای نظری مطالعه حاضر عالوه بر کاربردهای عملی بیان 

دهنده را به عنوان سازماناین است که آموزش به روش الگوی پیش

تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی مؤثر در افزایش معنای تحصیلی 

گری برای مجریان امر تعلیم و تربیت در مراکز و نیازهای خودتعیین

گردد نین پیشنهاد میهمچ .مختلف آموزشی و پژوهشی پیشنهاد داد

آموزان دختر و سایر مقاطع تحصیلی و در که تحقیق فوق بر روی داش

 اجرا گردد تا بتوان نتایج را مورد مقایسه قرار داد. دیگر نقاط کشور هم

هایی روبرو بود از ها با محدودیتاین پژوهش نیز همچون سایر پژوهش

ش دهی استفاده شد، از ابزارهای خودگزار جمله اینکه در پژوهش حاضر

ت صداق هاممکن است افراد در ابراز مشکالت خود و پاسخ به پرسشنامه

و دقت کامل را به خرج نداده باشند و با توجه به تأثیر عوامل انسانی، 

هایی در این خصوص به وجود آمده باشد. محدودیت در نتایج پژوهش

باد و در شهر خرم آ همچنین باید در نظر داشت که تحقیق حاضر در

دانشگاه علوم پزشکی لرستان اجرا شده و نتایج آن قابل تعمیم به دیگر 

نقاط کشور نیست به همین دلیل در تفسیر نتایج پژوهش این موضوع 

 .ها مد نظر قرار گیردباید این محدودیت

 سپاسگزاری

به این وسیله نویسندگان مقاله از همکاری معاونت محترم دانشگاه علوم 

که علیرغم مشکالت موجود،  آموزانیی دانشان و تمامپزشکی لرست

صادقانه همکاری الزم را در طول این پژوهش داشتند و تشکر و 

 نمایند.سپاسگزاری می
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