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10شماره 1366( آموزش و پرورش)فصلنامه تعلیم و تربیت : منبع



تهیهباییطباطعالمهدانشگاهعلمیهیاتعضوگنجیحمزهدکترآقایتوسطکهحاضرمقاله•
موردراتوزیعییادگیریوفشردهیادگیریامریادگیریشناسیرواندیدگاهازاست،شده

کالسیکدانشجویانمورددررایادگیریروشدواینامرسوابقبررسیبادادهقرارمقایسه
.نمایدمیارائهراآنهاازحاصلنتایجودادهقرارآزمایشمورددانشگاهی



یادگیریبهبتنسکمیبرتریکار،ابتدایدرتوزیعییادگیریکهنمایدمینشانخاطرنویسنده•
گیریچشمربسیاکارایی.گیردمیانجامفشردهیادگیریازپسوقتیاما.دهدمینشانفشرده

اشتغالاموزشرامبهکهکسانیکلیهبهکلی،طوربهومربیانمعلمان،بهتوانمیبنابراین.دارد
کهباشندداشتهرخاطبهبایدافراداین.کنندکارتوزیعیروشبااستبهترکهکردتوصیهدارند

فشردهصورتبهابتداهایادگیرندهکهرسدمیحداکثربهزمانیتوزیعییادگیریاثربخشی
گیرسختکارابتدایدرمربیاگرکهکرداضافههمرامطلباینبتوانشاید.باشندکردهتمرین

.بودخواهدبهترکار،اخربازدهکند،وادارکاربهبیشترراهایادگیرندهوباشد
دریادگیریشناسیروانهاییافتهازبتوانیمکهآنامیدبهومحترمنویسندهتوفیقآرزویبا•

.گردیممندبهرهدرسیریزیبرنامهویادگیریوتدریسهایروش
سخت گیری



خالصه

تکرارطریقزاحرکتی،یادگیرییاکالمییادگیریشناسی،روانهایکتابهاینوشتهبهبنا•
بالفاصلهتکرارزابهترهاتمرینبینزمانیفاصلهوجود»وگیردمیانجاممعینفعالیتیکمتوالی

یبررسموردرافوقفرضیهکهبوداینحاضرآزمایشهدف.شودمییادگیریموجبآنها
المهعدانشگاهشناسیروانهایکالسازیکیدانشجویانکلکار،اینبرای.دهدقرارمجدد

کهدادنشانآمدهدستبهنتایج.گرفتندقرارآزمایشتحتبودند،نفر25جمعاکهطباطبایی
گیرد،میصورتفشردهیادگیریازترکارامدوبهترایاندازهتاحالهمهدرتوزیعییادگیری

ورتصبهبعدفشردهصورتبهابتداهاآزمودنیکهشودمیحاصلزمانیبازدهبهتریناما
.کنندکارتوزیعی

رین هافاصله زمانی بین تم



مقدمه

«یادگیریفصول»بهیا«یادگیریشناسیروان»هایکتببهمراجعهبا•
زابسیاریدرکهشودمیمالحظهعمومیشناسیروانهایکتاب

الفاصلهبتکرارازبهترهاتمرینبینزمانیفاصلهکهاستامدهآنها
اولینیبراتوزیعی،یادگیریکارایی.شودمییادگیریموجبآنها
درنیآلماشناسروانابینگهاوس،توسطکههاییآزمایشطیبار،

ازمرکبتیلیساو.استرسیدهاثباتبهگرفتهانجامحافظهبارابطه
همانارتکربرایبعد.کندحفظبتواندتاخواندبار68راکلمه12

بار75مجموعدریعنی.بخوانددیگربار7راآنشدمجبورلیست،
.کندتکرارغلطبدونتوانستتاخواند



کردنحفظبرایکهشدمتوجهخواندروز3مدتبهرااوللیستمعادلدیگریلیستوقتیاما•
3بینیادگیریزمانتقسیمباکهشدمتوجهابینگوهاوسدیگرعبارتبه.استکافیبار38آنها
.کندمیجوییصرفهراالزمکوششازدرصد50تقریباروز



میانجامراحتاستبدونویکبارهرابهتکلیفتمامیادگیرندهمتراکمیافشردهیادگیریدر•
وگذاردمینارکراکاربعدکند،میکارمدتییادگیرندهفاصلهبایاتوزیعییادگیریدر.دهد

برهاتمرینینبمطلوبفاصلهالبته.گیردمیسرازدوبارهراکارگاهآنپردازد،میاستراحتبه
استممکنکهترتیببدین.بودخواهدمتفاوتهایادگیرندهبرحسبنیزوکارماهیتحسب

مورددراما،بپردازنداستراحتبهساعتربعیکوکنندکارساعتیکبتوانندبزرگساالن
.باشدالزماستراحتساعتربعیکوکارساعتنیماحتماالکودکان

ماهیت کار البته فاصله مطلوب بین تمرین ها بر حسب
ودو نیز برحسب یادگیرنده ها متفاوت خواهد ب



فشردهتمرین:تاسشدهتبیینچنینتوزیعییادگیریاثربخشیعلتشناسیروانهایکتابدر•
میآنهاتثبیتموجبها،آموختهبیناستراحتشود،میآزمودنیخستگیموجبمتراکمیا

.گرددمیآنهاتثبیتموجبها،آموختهبیناستراحتهنگامبهآزمودنیکهترتیببدینگردد
بهارآنهایاکندمیاصالحراخودخطاهایاستراحت،هنگامبهازمودنی،کهترتیببدین

.سپاردمیفراموشی

م تمرین فشرده یا متراک
موجب خستگی آزمودنی

شودمی 



فشردهادگیرییازبهترتوزیعییادگیری»کهفرضیهاینمتعددمولفانگزارشبربناباالخره•
جااناتامااست،رسیدهاثباتبهوشدهآزمایشاروپاییکشورهایدربارها«گیردمیصورت

.استشدهاشتهگذازمایشبوتهبهتجربیصورتبهایراندرمطلباینکردهبررسینگارندهکه
تواندمییهفرضایناثبات.استبودهفوقفرضیهمجددبررسیحاضر،آزمایشهدفبنابراین

.دارندغالاشتتربیتوتعلیمامربهکهکسانیکلیهومربیانمعلمان،برایباشدرهنمودی

ری فشرده یادگیری توزیعی بهتر از یادگی
صورت می گیرد



روش آزمایش

وسایل ازمایش –الف •
این،(آزمایشضمیمه)بودشدهانتخابتصادفیطوربهکهصدابیحرف9حاویاوراث-1•

باروفحازیکهر.بودگردیدهارائهیکسانهایفراوانیباامامرتبناکاملصورتبهحروف
دیدههصفحهرباالیدرهاکداینکلید.رفتمیکاربهآنکدعنوانبهکهبودهمراهعددی

رفتندمیشپیسطربهسطرکردند،میشروعچپسمتازبایستیمیشوندگانآزمایش.شدمی
.نوشتندمیآنزیرحرفهرکدو

این وسیله به وسیله خود آزمایشگر تهیه شده بود•
یک عدد کرونومتر-2•



نمونه-ب

الس آزمودنی های این آزمایش عبارت بودند از کلیه دانشجویان پسر و دختر یکی از ک•
. ودندهای سال اول دانشکده روانشناسی بود و تقریبا یک ماه بود که وارد دانشکده شده ب

ز آنها از به هر یک ا. نفر بود که کما فی السابق پراکنده نشسته بودند25کل دانشجویان •
ه  با این ترتیب، آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گرو. یک شماره داده شد25تا 1

روهی گروه اول یا گروهی که افراد آن شماره های فرد داشتند، گروه دوم یا گ: تقسیم شدد
. که افراد آن شماره های زوج داشتند

•  .



کارمانجاچگونگیکهآنازپس.شدهدایتآزمایشمحلبهکالساستاداجازهبااولگروه•
اولقعیتمو.اندفهمیدهخوبیبهراکارنحوههاازمودنیکهشدحاصلاطمینانوگردیدتشریح

وتندبرگشدرسکالسبهآنافراداول،گروهکاراتمامازپس.آمددراجرامرحلهبهآزمایش
.امدآزمایشمحلبهدومگروهآنگاه

گرفتقرارآزمایشتحتدومموقعیتدرکار،شیوهباآشناییازپسنیزدومگروه•



شیوه آزمایش

ابتدا یادگیری فشرده بعد یادگیری توزیعی-موقعیت اول•

ا به آنه. عالیم کدگذاری که شامل سه صفحه بود، در اخیتار آزمودنی ها قرار داده شد•
یان هر دقیقه گفته شد که باید بالانقطاع و هر چه سریعتر کار کنند و یاداوری شد که در پا

ه به ضربه ای روی میز زده خواهد شد، آنها باید بالدرنگ یک خط تیره در جلو حرفی ک
. آن رسیده اند بگذارند و بالفاصله  و بدون توقف به کار خود ادامه دهند



کدراعالیمتاشددادهفرصتدقیقه10انهابهکردندکاربهشروعهاآزمودنیکهآنازپس•
بودندرسیدهکهجاآنبهقبلیقرارطبقآنهاوشدزدهمیزرویایضربهدقیقههرپایاندر.کنند
وارونهرااوراقکهشداعالمدقیقهدهپایاندر.دادندادامهخودکاربهدوبارهوکشیدندایتیره

بهایدبدوبارهکهشددادهاطالعهاآزمودنیبه.بپردازنداستراحتبهثانیه30مدتبهوکنند
ثانیه30ارکدقیقهیکهرازپسباراینکهتفاوتاینبادهند،انجامراکارهماندقیقهدهمدت

نیزمتقسایندر.کنندوارونهرااوراقاستراحتفاصلهایندربایدوداشتخواهنداستراحت
.شیدندکمیبودندرسیدهآنبهکهحرفیجلودرتیرهخطیکدقیقههرپایاندرهاآزمودنی

.بازگشتدرسکالسبهوشدمرخصگروه.رسیداتمامبهنیزآزمایشقسمتاین

دقیقه فرصت10



فشردهابتدا یادگیری توزیعی و بعد یادگیری:موقعیت دوم

ه همان توضیحاتی که به گروه اول داده شده بود ب. گروه دوم به محل آزمایش هدایت شد•
.  دقیقه حروف را کدگذاری کنند10به آنها  گفته شد که باید به مدت . آنها نیز داده شد

ثانیه استراحت خواهند داشت  و در مدت استراحت باید اوراق 30منتها بعد از هر دقیقه  
به آنها یادآوری شد که در پایان هر دقیقه یک ضربه روی میز زده. را وارونه  کنند

شند و خواهد شد و آنها باید بالدرنگ در جلو حرفی که به ان رسیده اند یک خط تیره بک
. بالفاصله ورقه خود را وارونه کنند



مانهبایددوبارهکهشدگفتههاآزمودنیبهآن،ایثانیه30استراحتودهمدقیقهپایانازپس•
.داشتدنخواهوجوداستراحتیکارمراحلبیندربارایناما.دهندانجامدقیقهدهمدتبهراکار
یکاندهرسیدکهجاآنبهبایدآنهاوشدخواهدزدهمیزرویایضربهدقیقههرپایاندربلکه
وقعیت،مدوهردرکهاستتوضیحبهالزم.دهندادامهراخودکاردرنگبیوبگذارندتیرهخط

کارینا.بگذارندضربدرعالمتتیرهجایبهتاشدخوساتههاآزمودنیازدهمدقیقهپایاندر
احتمالیوزبرازوگیردانجامراحتیبهدومدقیقهدهازاولدقیقهدهتفکیکتاشدمیموجب
.آیدعملبهجلوگیریخطاهابعضی

تفکیک



نتایج

هکتجربی،شناسیرواندرسدانشجویانکمکبهوآوریجمعاوراقآزمایش،اتمامازپس•
یانشدهکدفحروکهترتیببدین.گردیدتصحیحداشتند،همکارینیزآزمایشاجرایدرضمنا
کدگذاریتدرسدقیقهدرآزمودنیهرکهحروفیتعدادفقطوشدگذاشتهکنارشدهکداشتباه
گردیداسبهمحگانهبیستدقایقازیکهربرایگروههرهایمیانگین.آمدحساببهبودکرده

.استگردیدهدرج2و1هایجدولدرکه



موقعیت )میانگین های تعداد حروفی که توسط افراد گروه اول در هر دقیقه کد شده است-1جدول 
ابتدا یادگیری فشرده بعد یادگیری توزیعی: اول



موقعیت )میانگین های تعداد حروفی که توسط افراد گروه دوم در هر دقیقه کد شده است-2جدول 
ابتدا یادگیری توزیعی بعد یادگیری فشرده : دوم



تحلیل نتایج

( 1تصویر)منحنی های میانگین ها برای هر یک از موقعیت های آزمایش ترسیم شد -1•
همان طور که تصویر نشان می دهد، این منحنی ها هنجار کلی فرایند یادگیری را 

ه بدین معنا که منحنی سیر صعودی دارد  و این نشانگر آن است ک. منعکس می سازد
ودی البته هنجار صع)آزمدنی ها به تدریج مهارت کسب کرده بر سرعت خود افزوده اند 

(منحنی یادگیری  در موقعیت اول بهتر منعکس می شود



میهمقایسظاهریشکلنظرازوکیفیطوربهدومواولهایموقعیتازحاصلهایمنحنی-2•
:شود

دنبالهصورتهب(توزیعییادگیریبعدفشردهیادگیریابتدا)اولموقعیتازحاصلمنحنی-الف•
نشانزیادیتفاوتیازدهمودهمدقایقمیانگینکهمعنابدین.کندمیجلوهیادگیریمنحنیدو
استناچیزبسیاردومموقعیتدرتفاوتاینکهصورتیدر(44/69-39/07=5/62)دهدمی

(0/24=42/08-42/33)



یرییادگکهدهدمینشانمقایسهاینشودمیمقایسهاولتمریندهدرگروهدونتایج-ب•
دهمنحنی،1صویرتدر)استگرفتهانجامفشردهیادگیریازسریعتروبهترکمیمقداربهتوزیعی
(استاولگروهاولتمریندهمنحنیازباالتردومگروهاولتمرین

ازقبلعیتوزییادگیریمجموعدرکه،شودمعلومتاشودمیمقایسهگروهدونتایجمجموعه-ج•
.استگرفتهامانجبهتروسریعترفشردهیادگیریازبعدیااستبودهموثرترفشردهیادگیری

عییادگیری توزی ردهیادگیری فش



کرارتآماریمحسباتوارقامواعدادکمکبهیعنیکمی،صورتبهفوقمقایسهسهحال-3•
:شودمی



ابتدا یادگیری توزیعی )منحنی یادگیری گروه اول در موقعیت اول 
ادگیری فشردهابتدا یادگیری توزیعی بعد ی)منحنی یادگیری گروه دوم در موقعیت دوم 



معلومودندبوشدهانتخابتصادفیکامالصورتبهگروهدوشد،اشارهقبالکهطورهمان-الف•
مقایسهیقطرازآنهانبودنمعادلیابودنمعادلبنابراین.نهیایکدیگرندمعادلواقعاکهنبود

استفادهباولادقیقهدرآنهاهایمیانگینکهترتیببدین.شدبررسیاولدقیقهدرآنهاعملکرد
به.شدندارمعنیسطحیهیچدرحاصلنتیجه.گرفتقرارمقایسهمورداستیودنتtآزموناز

.اندبودهیکدیگرمعادلامرابتدایدرگروهدوکهشدثابتدیگر،عبارت
گرفتقراربررسیمورددهمتمریناساسبرگروهدوهایمیانگینتفاوتبودندارمعنی-ب•

یناناطمسطوحازیکهیچدرداریمعنیتفاوتهیچگروهدوکهدادنشاننیزبررسیاین
.ندارند

بررسیاین.دشبررسیبیستمتمریناساسبرگروهدوهایمیانگینتفاوتبودندارمعنی-ج•
بتدااکهگروهی.بوداولگروهنفعبهتفاوتاینودادنشان0/01سطحدرراداریمعنیتفاوت

.بودکردهکارتوزیعیصورتبهبعدفشردهصورتبه
تفاوت معنی دار



بحث و نتیجه گیری

رابیتتروتعلیممتخصصانوشناسانروانازبسیاریشد،اشارهامرابتدایدرکهطورهمان•
مییادگیریجبموآنهابالفاصلهتکرارازبهترهاتمرینبینزماینفاصلهکهاستاینبرعقیده

غربیورهایکشهاییافتهوهاآزمایشبهبیشترکنندمیدفاعاصلاینازکههمکسانی.شود
فرهنگدروایرانیدیدبارافوقفرضیهیااصلکهبوداینحاضرآزمایشهدفلذا.دارندتکیه

خالصه2و1جداولدرکهآزمایش،اینازامدهدستبهنتایج.بگذاردآزمایشبوتهبهایرانی
:سازدمیروشنرازیرموارداست،شدهدادهنشان1تصویرصورتبهوگردیده

دید ایرانی فرهنگ ایرانی



ییادگیرمنحنیکهدهدمینشانموقعیتدوازحاصلمنحنیدوظاهریشکلمقایسه-1•
تاتوزیعییرییادگکهمعنابدین.گیردمیقرارفشردهیادگیریمنحنیازباالترکمیتوزیعی

.استتراثربخشایاندازه



رده شروع البته اثر آن، بر حسب این که در ابتدای کار قرار گیرد یا بعد از یادگیری فش•
جار با مراجعه به نمودار معلوم می شود که منحنی گروه اول هن. شود، کامال فرق می کند

می اگر منحنی یادگیری فشرده را در نظر بگیریم،. صعودی بهتری را نشان می دهد
.بینیم که این منحنی هم تا اندازه ای سیر صعودی دارد اما چندان چشم گیر نیست



ودقتازگذارد،میمااختیاردراطالعاتیچندهرمنحنی،دوظاهریشکلکهدانیممی-2•
بابگوییمربهتریاضییامحسبتیاوارقامواعدادباگروهدولذا.نیستبرخوردارعلمیصراحت

گروهودکهدهدمینشانمقایسهاین.شودمیمقایسههمتاهایگروهمرددراستیودنتtآزمون
لمعادامرابتدایگروهدویعنیدهند،نمینشانداریمعنیتفاوتهیچدهمواولدقایقدر

صورتبهکارشروعبنابرایناند،ندادهنشانتفاوتینیزتمریندقیقهدهازپسبودهیکدیگر
نهایینتیجهاخذبرای.شودگروهدوتمایزموجبکاراواسطتااستنتوانستهتوزیعییافشرده

.شدندمقایسهکار،آخریعنیبیستمدقیقهدرعملکرداساسبرگروهدو

انسته است شروع کار به صورت فشرده یا توزیعی نتو
.  تا اواسط کار موجب تمایز دو گروه شود



بتدا نشان داد و این تفاوت به نفع گروهی بود که ا0/01این مقایسه تفاوت کامال معنی دار در سطح •
. فشرده بعد توزیعی کار کرده بود










