
طراحی  يامرحلهگرایی توسط الگوي پنج ساختن تأثیربررسی 

آموزشی

)5E آموزان سال چهارم دانش یلیتحصشرفتیپ)در آموزش علوم تجربی بر

  ابتدایی شهر تهران

عظیم محبی

  چکیده

در آمـوزش علـوم    (5E)طراحی آموزشـی  ايمرحلهژوهش بررسی اثربخشی الگوي پنج پهدف از این

اسـت. چهـار    ايچندمرحلـه ايخوشـه گیرينمونهبود. روش  آموزاندانشتحصیلیپیشرفتتجربی بر 

. از مـدارس  انـد شـده انتخـاب گروه آزمایشی  عنوانبهگروه گواه، و چهار مدرسه دیگر  عنوانبهمدرسه 

تصـادفی در نظـر    صـورت بـه کالس درس  8کالس درس و از مدارس گروه آزمایش نیز  8گروه گواه 

در این پژوهش آزمون کالس درس بود. روش پژوهش کـاربردي، و شـبه    مورداستفادهگرفته شد. ابزار 

 SPSSافـزار  از روش تحلیل واریانس، و با اسـتفاده از نـرم   هادادهوتحلیلتجزیهآزمایشی است. براي 

)در آموزش 5Eطراحی آموزشی( ايمرحلهاین پژوهش حاکی از آن است که الگوي پنج  هايیافتهبود. 

  است.  تأثیرگذارسال چهارم ابتدایی  آموزاندانشتحصیلیپیشرفتعلوم تجربی بر 

، آمـوزش علـوم تجربـی،    5Eطراحـی آموزشـی    ايمرحلـه ساختن گرایی، الگوي پنج  کلیدي: واژگان

  سال چهارم ابتدایی آموزاندانش، تحصیلیپیشرفت
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  مقدمه

 عنوانبهبر اهمیت دانش، و مهارت در علوم  تأکیدمتخصصان تعلیم و تربیت در ایران با 

در زندگی افراد،  آموزش علوم را یکـی از اهـداف اصـلی     موردنیازهايمهارتیکی از 

انتقـال   جـاي بـه ) بنابراین، آنان معتقدند کـه معلـم  1390(امانی، دانندمیتعلیم و تربیت 

از الگوي آموزشی مناسب براي پرورش مهـارت و   بایستمی، آموزاندانشاطالعات به 

). امـا، هنـوز   1390در آموزش علـوم اسـتفاده کند(بـدریان،     آموزاندانشتوسعه توانایی 

 آمـوزان دانـش اسـت. از منظـر    روروبهآموزش علوم در مدارس ایران و جهان با چالش 

براي آنان دشوار است(کراکبرگ شانبازندگیوم چگونگی ارتباط عل
38

 ،2006  .(  

دانـش، فعالیـت، و    برسـاخت امروزه، آموزش علوم برمبنـاي رویکـرد سـاختن گرایـی     

است(روت تأثیرگذارآموزاندانشمشارکت 
39

در  آموزاندانش). همچنین مهارت 1999، 

بنـابراین، الگـوي   نقـش اساسـی دارد.    آمـوزان دانشايحرفهیادگیري علوم بر موفقیت 

در درك/فهم مفهـوم درس، و توسـعه    کندمیآموزشی که معلم در کالس درس استفاده 

از الگوهـاي آموزشـی کـه در     هاییمثال. کندمیکمک  آموزاندانشدانش و اطالعات به 

  از: اندعبارتاست  تأثیرگذارفرایند یادگیري 

  آموزاندانشجذابیت تکالیف براي 

انجام دهند. راآنبتوانند  آسانیبهآموزاندانشکهنحويهبساده بودن تکالیف 

آموزاندانشایجاد انگیزه در 

  حلراهتولید کرده است و ارائه  آموزدانشبین آنچه  هاتفاوتتعیین 

آموزاندانشجلوگیري از سرخوردگی، و  کنترل   

اثبات فرایند(وود، برونر، و راس
40

 ،1976.(

است. برخی از الگوهاي طراحـی   تأثیرگذارر فرایند یادگیري الگوهاي طراحی آموزشی ب

طراحـی   ايمرحلـه مثال، الگوي پـنج   طوربهیادگیري است.  هاينظریهآموزشی برمبناي 

                                                                                                                            
38. Kruckeberg
39. Roth
40. Wood, Bruner, and Ross
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)(باي بی5Eآموزشی(
41

گرایـی   برسـاختن ) در آموزش علوم تجربی کـه  مبتنـی   2006، 

سـاخت دانـش تـازه    است. ساختن گرایی در آموزش علوم برمبناي این فلسفه است که 

برمبناي تجارب پیشین آنان است(فاکس آموزاندانش
42

مبنـاي سـاختن گرایـی    ).2001، 

در  آمـوزان دانـش پیشین  هايدانشکهاینو  شودمیبه پیاژه، و ویگوتسکی نسبت داده  

است(مارگیسـن و اسـتروبل   تأثیرگـذار تازه یادگیري  هايموقعیتپاسخ دادن 
43
،2011  .(

ــن فلســفه در تغ ــوزش، و تجــارب  ای ــوم، آم ــه درســی عل ــر در برنام ــشیی ــوزاندان آم

(آزبورنتأثیرگذار
44

) اظهـار کـرده اسـت سـاختن گرایـی      2001فاکس (. ) است1996،  

این ایده است که یادگیري منفعالنه نیست بلکه فراینـدي اسـت فعـال، و کلیـد      برمبناي

دانـش تـازه تنهـا از    .دباشـ میدر تولید دانش تازه  آموزدانشیادگیري برمبناي مشارکت 

( نایلرشودمیپیشین ساخته  بادانشطریق ایجاد ارتباط 
45

 ،1999 .(

در داخـل کـالس درس وابسـته اسـت و      آمـوز دانـش ساخت دانش علمـی بـه تجربـه    

و فراینـد اطالعـات، و ارتبـاط آن بـین درك/فهـم، و       دهـی سـازمان قادر بـه   آموزدانش

مچنـین اگـر محتـواي تـازه در ارتبـاط بـا       ). ه2006تجربیات پیشین است (کراکبـرگ،  

نباشد آنان در یادگیري معنادار بـا چـالش مواجـه خواهنـد      آموزاندانشمحتواي پیشین 

مشـارکتی، و حـل    صـورت بـه آمـوزان دانـش حل است که شد. این امر در صورتی قابل

خود را بـه اشـتراك    هايایدههمکاري داشته باشند و  یکدیگرمسئله در کالس درس با 

بگذارند. فرایند یادگیري ساختن گرایی اکتشافی، حـل مسـئله، یـادگیري مشـارکتی،  و     

محوري است (تاء آموزدانش
46
  ). 2004و همکاران،  

شـناختی نشـان داده اسـت کـه فراینـد فعـال در کـالس درس علـوم بـر           هـاي پژوهش

 يهـا یافتـه ). همچنـین  2006اسـت(باي بـی،    تأثیرگـذار آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

                                                                                                                            
41. Bybee
42. Fox
3. Margison and Strobel
4. Osborne
5. Naylor
6. Toh
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 تحصـیلی پیشـرفت گرایی برمبنـاي اکتشـافی بـر    رویکرد ساختن دهدمیپژوهشی نشان 

است(ویلسن تأثیرگذارآموزان دانش
47

کـه اشـاره شـد،     گونـه همان). 2010و همکاران،  

آموزان در محـیط یـادگیري، و آمـوزش آنـان در     کردن  دانشگرا به فعالدیدگاه ساختن

ردازند و از طریق اکتشـاف بـه آفـرینش معنـا بـراي      موقعیتی که بتوانند به حل مسئله بپ

 تأکیدو رویدادهاي گوناگون از دریچه و منظر تجربیات خویش مبادرت ورزند  هاپدیده

دارد.. معلم و طراح آموزشی ساختن گرا با فراهم آوردن تجربیاتی که مشـوق اندیشـه و   

و با تحریک حس  کندمیرا به یادگیري تشویق  آموزاندانشراه گشاي تفکر برتر است، 

  . کندمیآنان را به فعال بودنشان کمک  پذیريمسئولیت

گرایـان، زمینـه   سـاختن  مـوردنظر هايهدفبراي  ايمرحلهالگوي طراحی آموزشی پنج 

. ایــن الگــو توســط راجــر ســازدمــیایجــاد محــیط یــادگیري غنــی و پویــا را فــراهم  

 ايگونـه بـه در ایـن الگـو    تفادهمورداسـ است. چرخه یادگیري  شدهمطرح) 2006بی(باي

آن، برانگیختـه   دربـاره از طریق یـک فعالیـت سـاده یـا بحـث       آموزدانشاست که ابتدا 

را  آمـوزان دانـش . سپس براي کسب تجربه معلم پردازدمیو فعاالنه به یادگیري  شودمی

و کـاوش   وجـو جستگروهی به  هايفعالیتکه با شرکت در  کندمیهدایت  ايگونهبه

و تبیـین دسـتاوردهاي خـود بـه      هـا یافتهرا در مسیر تفسیر  آموزاندانشردازند. معلم بپ

تـازه را در   هايآموختهکه بتوانند با گسترش درك و فهم خویش،  کندمیسویی هدایت 

اي گانـه یادگیري بپردازند. مراحل پنچ هايفعالیت. و به ارزشیابی کارگیرندبهط تازه یشرا

  از: اندعبارتدهندمیرا تشکیل  که شالوده این الگو

 کنـد مـی با مسئله رویه رومی شوند و معلم سـعی   آموزاندانش. در این مرحله سازيفعال

زمینه مناسب براي آغاز آموزش را فراهم سازد. پرسیدن یک پرسش، تعریف یک مسـئله،  

و   ، ایجـاد عالقـه،  آمـوز دانـش نشان دادن یک رویداد هیجـان برانگیـز سـبب بـرانگیختن     

  .  شودمیرویارویی با مسئله 

                                                                                                                            
47. Wilson
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مسـتقیم بـه مسـائل و     طـور بهتا  یابندمیفرصتی  آموزاندانشاکتشاف. در مرحله اکتشاف 

است. در ایـن مرحلـه معلـم بـه      گروهیصورتبهآموزاندانشبپردازند. فعالیت  هاپدیده

، و بررسـی  وجـو جسترا به تجربه، آزمایش،  آموزاندانشتهیه مواد آموزشی و راهنمایی 

هـاي فعالیـت و در پایـان یکـی از اعضـاي گـروه      کندمیموضوع یادگیري تشویق  درباره

.  کندمیاز سوي افراد گروه را یادداشت  آمدهدستبه، مشاهدات، و نتایج شدهانجام

. پردازنـد مـی بـه انتـزاع تجربیـات     آموزاندانشکهتوضیح دادن. مرحله سوم، گامی است 

برمبنـاي   اسـتدالل احتمـالی، توضـیح مفـاهیم تـازه، و      هايحلراه ریحبه تش آموزاندانش

.  پردازندمیشواهد 

 دهنـد میگسترش  اندگرفتهمفاهیمی را که یاد  آموزاندانششرح و بسط. در مرحله  چهارم  

. در گیرنـد مـی خود را در جهان پیرامون به کـار   هايآموختهو با برقراري ارتباط بین مفاهیم، 

، سـؤال بـه   گـویی پاسخکه از اطالعات خود براي  خواهدمیآموزاندانشله معلم از این مرح

کـه   کنـد مـی و طراحی آزمایشی استفاده کنند و آنها را تشـویق   گیريتصمیم، حلراهپیشنهاد 

.کارگیرندبهرا در موقعیت تازه  هامهارتمفاهیم و 

 دربـاره تـا   دهدمیبه معلم اجازه . مرحله ارزشیابی فرایند تشخیص مداوم است و یابیارزش

از مفاهیم و دانش تازه آگاهی پیدا کنند. براي ارزشیابی معلـم   آموزاندانشمیزان درك و فهم 

 تواننـد مـی آموزاندانش، ... استفاده کند. همچنین  وگوگفت، مشاهده، لیستچکاز  تواندمی

قرار دهند.  خود را مورد ارزیابی  هايآموختهفرایند پیشرفت، و میزان 

در کشور  شدهانجامهايپژوهشبا توجه به اهمیت آموزش علوم در ایران، و مروري بر 

(بـاي بـی،    ايمرحلـه الگوي طراحی آموزشـی پـنج    درزمینۀبیانگر این مطلب است که 

مستقیم و جامع انجام نگرفته اسـت.   صورتبه) در آموزش علوم، هنوز پژوهشی 2006

هـاي مربـوط بـه آمـوزش علـوم و رویکـرد سـاختن گرایـی         نهزمیدرهاییپژوهشاما، 

رویکرد ساختن گرایی بـر   تأثیر)پژوهشی با عنوان 1386است. حیدرزادگان( گرفتهانجام

انجـام داد. نتـایج نشـان داد رویکـرد سـاختن گرایـی در        آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

جهانی بـه   هايپژوهش) در بررسی 1390است. بدریان( تأثیرگذارفرایند یادگیري علوم 

رویکـرد بـراي    تـرین مناسـب رسیده است که رویکـرد سـاختن گرایـی     بنديجمعاین 
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موجود آموزش  هايچالش. از سوي دیگر با توجه به  باشدمیآموزش علوم دوره ابتدایی 

انجام این پژوهش، ابزار مناسبی براي  برنامـه ریـزان    رودمیعلوم در مدارس کشور انتظار 

ضـمن تغییـر، اصـالح و     آمـوزان دانـش م فراهم آورد تا با در نظر گرفتن نیاز آموزش علو

(بـاي  5E)(ايمرحلـه بخشی الگوي طراحی آموزشی پـنج   براثرآموزشی  هايفعالیتبهبود 

رشد و گسترش این الگو برمبناي رویکـرد سـاختن    هايزمینه) صحه گذاشته و 2006بی، 

:اندقرارگرفتهموردبررسیذیل  تسؤاالگرایی را فراهم سازند. بدین منظور، 

یـا تـدریس مبتنـی بـر الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج         Li and Hart (1996) believeآ

آموزان گـروه آزمایشـی در مقایسـه بـا گـروه گـواه       دانش تحصیلیپیشرفتبر  ايمرحله

  است ؟   تأثیرگذار

 یتجنسـ بـا توجـه بـه     ايمرحلـه آیا تدریس مبتنی بر الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج     

؟ استتأثیرگذارهاآنتحصیلیپیشرفتآموزان بر دانش

و سابقه تدریس معلمان بـر   ايمرحلهآیا تدریس مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی پنج  

است ؟ تأثیرگذارآموزاندانشتحصیلیپیشرفت

و مدرك تحصیلی معلمان بر  ايمرحلهآیا تدریس مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی پنج 

گذار است ؟ آموزاندانشصیلیتحپیشرفت

  روش 

است. ابتدا مطالعـاتی   گرفتهانجامپژوهش حاضر باهدف کاربردي و روش شبه آزمایشی 

) انجام شد. سـپس بـراي   2006باي بی(5E)(ايمرحلهروي الگوي طراحی آموزشی پنج 

آن در آموزش علوم، پس از اجرا در کالس درس آزمون انجام گرفت. بر  تأثیربررسی و 

  قرار گرفت. وتحلیلتجزیهآزمون مورد  سؤاالتایه نتایج حاصل از آزمون، پ
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  فرایند انجام پژوهش                          

  

  

  

  

  

  

  

  

دختر و پسر پایه چهارم مدارس عـادي شـهر    آموزاندانشجامعه آماري پژوهش حاضر کلیه 

بـوده اسـت.    ايچندمرحلـه ايخوشـه گیـري نمونـه . روش باشندمی89- 90تهران در سال 

تصـادفی   صـورت بـه شهر تهران یک منطقـه   وپرورشآموزشکه از میان مناطق  ترتیباینبه

تصـادفی انتخـاب    صـورت بـه مدرسه  8از بین مدارس ابتدایی این منطقه  آنگاهانتخاب شد. 

 عنـوان بـه رسـه  گروه گواه و چهار مد عنوانبهتصادفی چهار مدرسه  صورتبهگردید. سپس 

کالس و از مدارس گروه گـواه نیـز    8گروه آزمایش انتخاب گردید.از مدارس گروه آزمایش 

  .انددادهکالس حجم نمونه اصلی پژوهش حاضر را تشکیل  8

)بـر  2006بـاي بـی(   ايمرحلـه الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج      تـأثیر هدف از این پژوهش 

تدایی بـود. در راسـتاي ایـن پـژوهش  دو     علوم سال چهارم اب آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

) 2006(باي بـی،  ايمرحله5قرار گرفت. ابزار اول الگوي طراحی آموزشی  مورداستفادهابزار 

بود که در گروه آزمایش پس از آموزش توسط معلمان به کار گرفته شد و ابـزار دوم آزمـون   

در دو گـروه   آمـوزان دانـش تحصـیلی پیشرفتسنجش میزان  منظوربهبود.  تحصیلیپیشرفت

در  ربـا آهـن آزمایش و گواه، آزمونی برمبناي جدول مشخصات هدف، محتـوا، بـراي درس   

در ایـن پـژوهش آزمـون     ازآنجاکـه درس علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی تهیه و تنظیم شد. 

محتـوا تـدوین شـد.     - درس علوم با توجه به جـدول مشخصـات هـدف     تحصیلیپیشرفت

روایی محتوایی الزم برخوردار است. همچنین روایـی ابـزار توسـط     ازکورمذبنابراین،آزمون 

شروع

مطاله الگوي طراحی 

آموزشی پنج مرحله اي

مطاله الگوي طراحی 

آموزشی پنج مرحله اي

اجرا در کالس 

درس

آزمون

ا ارائه یافته ه

هاداتارائه نتایج و پیشن
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جهت بررسی عملکـرد   حالدرعینقرار گرفت.  تأییدچند تن از معلمین و متخصصین مورد 

از معلمان هر دو گروه درخواست شـد کـه هرگونـه کـار عملـی ماننـد        آموزاندانشمهارتی 

قـرار   ارزیـابی آوري شد تا مورد نیز جمع دستازاینانجام آزمایش،  تهیه گزارش و مواردي 

(فهـم،  ايمرحلهبود. در این آزمون الگوي آموزشی پنج  20گیرد. حداکثر نمره در این آزمون 

ازآنپـس قـرار گرفـت.    موردسـنجش آمـوزان دانشعملـی)  هايمهارتکاربرد، خالقیت، و 

قـرار   موردبررسـی فـوق  گروه تجربی و گواه از طریق آزمون  آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

یعنی گروه آزمایشی و گروه گـواه( کنتـرل) و قبـل از     هاگروهگرفت. پس از مشخص شدن 

در قالب یـک   ايمرحلهاعمال مداخله، نشانگرهاي هریک از محورهاي الگوي آموزشی پنج 

ـبت بـه ایـن     جزوه از محورهاي زیر تقدیم معلمان گروه آزمایشی گردید و در دو جلسه نس

شد. پس از آموزش، ضـمن تهیـه    نظرتبادلو چگونگی تنظیم طرح درس بر این مبنا مفاهیم 

از کتاب چهارم ابتدایی در سه جلسه تـدریس شـد.در    رباآهن، درس هاي مناسبطرح درس

  است. شدهدادهنشان  1جدول 

  ايمرحله. نشانگرهاي هریک از محورهاي الگوي آموزشی پنج 1جدول شماره 

آموزدانشنقش معلمنقش محورهاردیف

1

درگیر کردن و 

 سازيفعال

تفکر

ایجاد عالقه، برانگیختن حس کنجکاوي،  

و... ارزشیابی تشخیصی سؤالطرح 

طرح پرسش، نشان دادن عالقه، تفکر 

درباره چگونگی کشف مطلب

2
کاوش و 

پژوهش

به کار با یکدیگر  آموزاندانشترغیب 

بدون تدریس مستقیم معلم،  مشاهده و 

در حال تعامل،  آموزدانشگوش دادن به 

، ارائه روشنگرانههاییپرسشطرح 

جهت بحث و  آموزاندانشفرصت به 

براي حل مسئله،استفاده مناسب  نظرتبادل

از مسائل واقعی

و  هابینیپیشتفکر آزادانه،آزمون 

 بینیپیشو  سازيفرضیه، هافرضیه

مختلف و  هايگزینهنتایج، آزمون 

، ثبت مشاهدات وهاآنبحث درباره

نظرات مختلف

3
  توضیح دادن

(تبیین)

به توضیح مفاهیم و  آموزاندانشترغیب 

تعاریف به زبان خودشان، درخواست 

، آموزاندانشارائه شواهد و دالیل توسط 

ارائه صحیح تعاریف، استفاده از تجارب 

ممکن  هايپاسخو  هاحلراهتوضیح 

و گوش دادن  نظرتبادلبراي دیگران، 

مسئوالنه به توضیحات دیگران، طرح 

پرسش درباره توضیحات دیگران، 
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گوش دادن و تالش براي درك قبلی

 هايفعالیتتوضیحات معلم، ارجاع به 

قبلی، استفاده از مشاهداتی که به 

هنگام ارائه توضیحات ثبت کرده 

است.

4
شرح و بسط 

دادن

 کارگیريبهدر  آموزاندانشانتظار از 

ن رسمی، تعاریف و توضیحات عناوی

به کاربرد  آموزاندانش، ترغیب شدهارائه

در  هامهارتیا بسط مفاهیم و 

جدید، یادآوري توضیحات  هايموقعیت

، راهبردهاي آموزاندانشبه  شدهارائه

مرحله کاوشگري

، تعاریف و هابرچسبکارگیريبه

 هايموقعیتتوضیحات، مهارت در 

موضوع مشابه تازه، وارسی درك 

توسط همتایان، اتخاذ تصمیم و 

طراحی آزمایش  و....

ارزشیابی کردن5

در حین انجام  آموزاندانشمشاهده 

، هاآنفعالیت، سنجش دانش و یا مهارت 

جستجوي شواهد تغییر اندیشه و رفتار 

، دادن فرصت به آموزاندانش

باز پاسخ  هاییپرسشخودارزیابی، طرح 

بل، حین و بعد از و... فرایند ارزشیابی ق

تدریس

، دانش یا مهارت سؤاالتپاسخ به 

 هايفعالیت، دهدمیخود را نشان 

به طرح  کندمیخود را ارزشیابی 

 هايپژوهشجهت تفکر و  هاییسؤال

.کندمیبعدي مطرح 

 سـازي زمینـه معلمان گروه آزمایش پس از تهیه طرح درس در فرایند تدریس خود براي 

فـردي مطالعـه    صورتبهرا  رباآهندرخواست نمودند درس  آموزاننشداتفکر، ابتدا از 

به بحث و گفتگو بپردازند و برداشت خود را در کالس بیـان   باهمکنند، سپس در گروه 

دیگـر   هـاي گروهخود را بیان نمودند و  هايبرداشتنظرات و  هاگروهنمایند. هریک از 

است شـد گـزارش کتبـی گـروه خـود را      درخو هاآنو بررسی پرداختند. سپس از  نقدبه

درخواسـت کردنـد کـه     هـا آنخـود از   باراهنمـایی نوشته و تحویل معلم دهند. معلمان 

را براي جلسه آینده  هایینمونههاي مختلف بیان نمایند و در زمینهرارباآهنکاربردهاي 

  به کالس بیاورند. 
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آموزان بـه  گیري شد دانشپی هاآزمایشکاوش و پژوهش در جلسه دوم از طریق انجام 

قـرار   هـا آنجهت انجام آزمـایش در اختیـار    موردنظرچند گروه تقسیم شدند و وسایل 

خواسته شد ابتـدا نحـوه انجـام آزمـایش را بـا ارائـه فرضـیه بـین خـود           هاآنگرفت از 

  از :   اندعبارتها را انجام دهند آزمایش هاآزمایشمشخص نمایند و سپس 

  طریق میخ از  رباآهنساخت 

  الکتریکی   ربايآهن

تعیین جهت   ربايآهن

میدان مغناطیسی ربايآهن

خواسته شد فرایند انجام آزمایش را بیان نماینـد. در ایـن مرحلـه     هاآنازجلسه  ایندر

درخواسـت   آمـوزان دانشارزشیابی فرایندي از طریق مشاهده، پرسش و .... دنبال شد.از 

رش خود، در قالب فرمـی بـا مشخصـات وسـایل و مـواد      شد عالوه بر بیان شفاهی گزا

موردنیاز، مراحل انجام، شکل و نتایج گزارش خود را تنظیم نمایند و براي جلسه آینـده  

با خود به کالس بیاورند.

نتـایج   هاآزمایشدرخواست نمود که با توجه به انجام  آموزاندانشدر جلسه سوم معلم از 

باید عمالً به مواردي مانند بیشتر بـودن   هاآنبیان نمایند.  بارآهنیادگیري خود را نسبت به 

غیرهمنـام، انـواع    هـاي قطبهمنام و جذب  هايقطبدر دو سر آن، دفع  رباآهنخاصیت 

، اسـتفاده از  رباآهن، جذب اجسام آهنی توسط رباآهندو سر  گذارينام، رباآهنهايشکل

مبـین   هاکالس. مشاهدات محقق از کردندمیبراي تعیین جهت جغرافیایی اشاره  نماقطب

  بودند. یافتهدستتا حد باالیی به این نتایج  آموزاندانشآن بود که 

 سـؤاالتی آموزان مشخص از بعضی از دانش طوربهدر ادامه جهت شرح و بسط مفاهیم، 

شـد  درخواسـت   هـا آنقرار گرفـت. از   موردتوجهها ها و یادگیري آناز فرایند آزمایش

انـد. در  جدیدي روبـرو شـده   سؤاالتربا را بیان نمایند. همچنین با چه اربردهاي آهنک

الزم را  بنديجمعاین مرحله معلم با یادداشت نکات کلیدي بر تابلو، با توضیحات خود 

از درس طراحـی کننـد    سؤالگروهی تعدادي  صورتبهها خواست که انجام داد و از آن

  اي از درس را بنویسند.هآموزان خالصو هریک از دانش
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هایافته

یـا تـدریس مبتنـی بـر الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج         Li and Hart (1996) believeآ

گـروه آزمایشـی در مقایسـه بـا گـروه گـواه        آموزاندانشتحصیلیپیشرفتبر  ايمرحله

  است ؟   تأثیرگذار

ندیده، و  و آموزش هدیدآموزشآموزاندانشتحصیلیپیشرفتمقایسه میانگین نمرات .1.جدول

دوطرفهآزمون تحلیل واریانس

معیارانحرافمیانگینهاگروه  
مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزادي
Fاحتمال

دختر

          875/6325/0آزمایش

          333/5157/0گواه

پسر

          667/8277/0آزمایش

          330/5164/0گواه

599/34599/341688/1300/1گروه

//545/257545/2571888/101جنسیت

  گروه*

جنسیت
847/34847/341797/13//

مقایسـه دو گـروه کـه آمـوزش توسـط الگـوي        منظـور بـه اول پژوهش و  سؤالدر پاسخ به 

ـبت بـه آنـانی کـه ایـن دوره آمـوزش را        انـد گذرانـده را  ايمرحلهطراحی آموزشی پنج  نس

کـه در جـدول    گونـه هماناست.  شدهاستفادهدوطرفه، از آزمون تحلیل واریانس اندنگذرانده

که آموزش الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج      آموزانیدانش، میانگین نمره شودمی) مشاهده 1(

است کـه ایـن دوره آموزشـی را     آموزانیدانشبیشتر از میانگین نمره  اندگذراندهرا  ايمرحله

 هـا میـانگین آموزان دختر بیشتر اسـت. بـین   آموزان پسر از دانشانشو میانگین د اندنگذرانده

کـه تفـاوت دو گـروه     دهـد مـی تفاوت معناداري وجود دارد. همچنین نتـایج آزمـون نشـان    

ــرل  ــی و کنتـ ــران F(1,249)=13.688, P≤0.01آزمایشـ ــران و پسـ ــین دختـ )، و همچنـ
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)F(1,249=101.888 , P≤0.01 متقابـل   تأثیرعامل نیز  معنادار است. بین دو01/0)در سطح

  ).F(1,249=13.797 , P≤0.01وجود دارد(

  

جنسـیت بـا توجـه بـه     ايمرحلـه آیا تدریس مبتنی بر الگـوي طراحـی آموزشـی پـنج     

است ؟ تأثیرگذارهاآنتحصیلیپیشرفتبر  آموزاندانش

ت بر و جنسی ايمرحلهالگوي طراحی آموزشی پنج  تأثیردوطرفهآزمون تحلیل واریانس .2جدول

آموزاندانشتحصیلیپیشرفت

معیارانحرافمیانگینهاگروه  
مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزادي
Fاحتمال

دختر

875/6325/0آزمایش

333/5157/0گواه

پسر

667/8277/0آزمایش

330/5164/0گواه

599/34599/341688/1300/1گروه

//545/257545/2571888/101جنسیت

  گروه*

جنسیت
847/34847/341797/13//

 , F(1که تفاوت دو گروه آزمایش و گواه( دهدمیدوم نشان  سؤالدر خصوص  هایافته

249)= 13.688  , P≤0.01   ) و همچنـین دختـران و پسـران (F (1 , 249) =101.888 , 

P≤0.01 ست. میانگین گـروه آزمـایش از گـروه گـواه بیشـتر و      معنادار ا 01/0)در سطح

آموزان دختر بیشتر است. بین دو عامل نیز اثر متقابـل  آموزان پسر از دانشمیانگین دانش

  ).F (1 , 249) = 13.797 , P≤0.01)وجود دارد

و سابقه تدریس معلمان بـر   ايمرحلهآیا تدریس مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی پنج  

  است ؟ تأثیرگذارآموزاندانشیلیتحصپیشرفت
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و سابقه  ايمرحلهالگوي طراحی آموزشی پنج  تأثیردوطرفهآزمون تحلیل واریانس   .3جدول

آموزاندانشتحصیلیپیشرفتتدریس معلمان بر 

سابقه 

تدریس
میانگین

انحراف

معیار

مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزادي
Fاحتمال

گروه 

آزمایش

سال  20

کمتر
225/8257/0

سال  20

به باال
176/7394/0

گروه 

گواه

سال  20

کمتر
208/5166/0

سال  20

به باال
450/5163/0

822/215822/2151668/8100/1گروه

245/6245/6363/2تجربه معلمان

گروه* تجربه 

معلمان
969/15969/15

1  
043/6

 Fکه تفاوت در دو گروه آزمایش و گـواه   دهدمیسوم نشان  سؤالدر خصوص  هایافته

(1 , 249) = 81.668 , P≤0.01)  معلـم   باتجربـه )، و تفـاوت(F (1 , 249) = 2.363 , 

P≥0.01)     .است. همچنین رابطه معنادار است و بین دو عامـل اثـر متقابـل وجـود دارد (

دهـد مـی سال نشـان   24تا  19بین  باسابقهن را با معلمان گروه آزمایش باالترین میانگی

 = F (1 , 249)).عملکرد یکسانی را بـا سـه گـروه دارد(    تقریباًگروه گواه  کهدرصورتی

6.043 , P≤0.01  

  

و مدرك تحصیلی معلمان بر  ايمرحلهآیا تدریس مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی پنج 

  است ؟ تأثیرگذارآموزاندانشتحصیلیپیشرفت
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و مدرك  ايمرحلهالگوي طراحی آموزشی پنج  تأثیردوطرفهآزمون تحلیل واریانس . 4جدول

آموزاندانشتحصیلیپیشرفتتحصیلی معلمان بر 

مدرك 

تحصیلی
میانگین

  انحراف

معیار

مجموع 

مجذورات

میانگین 

مجذورات

درجه 

آزاد

ي

Fاحتمال

گروه آزمایش

875/7575/0دیپلم

710/7292/0دیپلمقفو

لیسانس و 

لیسانسفوق
278/8383/0

گروه گواه

560/4325/0دیپلم

485/5165/0دیپلمفوق

لیسانس و 

لیسانسفوق
392/5189/0

647/256647/2561093/97000/0گروه

مدرك 

تحصیلی
648/6324/31258/1286/0

گروه* 

درك م

تحصیلی

580/7790/31434/1240/0

 F (1که تفاوت دو گروه آزمایش  و گواه  دهدمیچهارم نشان  سؤالدر خصوص  هایافته

, 247) = 97.093, P≤0.01)هاي معلمان بـا مـدارك   کرد گروهل)است. همچنین تفاوت عم

ابطـه معنـادار   ر 01/0)است و در سـطح  (F (1 , 247) = 1.258, P≥0.01تحصیلی متفاوت 

وجود دارد. بین دو عامل اثر متقابل وجود دارد. بـدون در نظـر گـرفتن مـدرك تحصـیلی      

. اختالف میـانگین گـروه آزمـایش و    دهدمیمعلمان، گروه آزمایش عملکرد بهتر را نشان  

. رسـد مـی است به کمترین حـد خـود    دیپلمفوقمدرك تحصیلی معلمان  کههنگامیگواه 

 F (1ن اختالف میانگین دو گروه مربوط به معلمان با مدرك دیپلم اسـت باالتری کهدرحالی

, 247) = 1.434, P≥0.01).(  
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  گیرينتیجهبحث و 

هاي ذهنی، عالیق، زمینـه  یادگیري موضوعی پیچیده است و هر فردي با توجه به ظرفیت

نـد.  کهاي اجتماعی، فرهنگی و تاریخی از فرایند یادگیري خاصـی پیـروي مـی   و موقعیت

تواند در فرایند یادگیري مؤثر باشد که بتواند همه ابعـاد درونـی   بنابراین، شیوه تدریسی می

و بیرونی یادگیري را مدنظر قرار دهد. از سویی سـاختن گرایـی توسـط الگـوي طراحـی      

عنوان یک رویکـرد مناسـب در آمـوزش    آموزش علوم بهدر(5E)ايآموزشی پنج مرحله

).از سوي دیگر، اجراي ایـن الگـو در کـالس درس    1999وت، شده است(رجهانی شناخته

ــنج     ــی پ ــرا، موضــوع الگــوي طراحــی آموزش ــان کارآمداســت. زی ــد معلم ــران نیازمن ای

  ) در مدارس کشور نو و تازه است.  2006(باي بی،  5E)اي(مرحله

پس از آموزش، تا  آزمایشمورداز طرفی نتایج این پژوهش نشان داده است گروه معلمان 

مبتنـی بـر رویکـرد     )E5(ايمرحلـه الگوي طراحی آموزشـی پـنج    اندتوانستهمطلوب حد 

در فرایند اجراي این الگو از طریق تفکر، نقـد   آموزاندانشساختن گرایی را اجرا نمایند و 

، انجـام آزمـایش، سـاخت وسـیله و ... مشـارکت خـوبی       نظـر تبـادل و بررسی، پـژوهش،  

گروه آزمایش نسبت به گروه گـواه   آموزاندانشآن بود که مؤید. نتایج آزمون نیز اندداشته

روش  هـاي پژوهش. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج اندداشتهايمالحظهقابلپیشرفت 

بخشـی کیفیتضمن  رسدمی). لذا به نظر 1386فعال همبستگی مثبت داشته است(بدریان، 

گرایی، ماهیت موضـوع  ساختن درسی علوم و آموزش معلمان مبتنی بر رویکرد هايکتاب

در ابعاد مختلف مورد مداقه قرار گیرد. زیرا، فرایند آمـوزش و   وبه شکل عمیق  بایستمی

 بایسـت مـی آموزاندانشدر زندگی  موردنیازیک مهارت  عنوانبهیادگیري علوم در کشور 

کرد ساختن ابعاد مختلف یادگیري و آموزش علوم با روی شودمینهادینه شود. لذا پیشنهاد 

، مسـاعی تشـریک ذهنی و فرایند تفکر، فرایند کاوش و پـژوهش،   هايظرفیتگرایی مانند 

  تبیین گردد. درستیبهفرایند تولید و پردازش دانش و ... 

 الگـوي بـر مبتنـی   هايدرسکارگاهی و تهیه طرح  هايآموزشهمچنین معلمان از طریق 

.این کارگیرنـد بـه آن را در کالس درس در قالب مدل 5E)(ايمرحلهطراحی آموزشی پنج 
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با توجه به رویکردهـا و اسـتانداردهاي    آموزاندانشارتقاء پیشرفت  ساززمینهتنهانهفرایند 

آموزش درس علوم تجربی خواهد شد بلکه سبب رشد نیروي انسانی کارآمد نیـز خواهـد   

  بود.  



331  ...بررسی تاثیر ساختن گرایی توسط الگوي پنج مرحله اي طراحی

  منابع 

س اول ابتـدایی، سـازمان پـژوهش و    ). راهنماي کتاب علوم تجربی  کال1390امانی، محمود. (

  . وپرورشآموزشآموزشی، وزارت  ریزيبرنامه

). مطالعه تطبیقی استانداردهاي آموزش علوم دوره عمومی در کشـورهاي  1386بدریان، عابد. (

درسی.  ریزيبرنامهموفق و ایران، موسسه پژوهشی 

ـ   1390بدریان، عابد. ( ی، پژوهشـگاه مطالعـات   ). بررسی پژوهش نوین در حـوزه علـوم تجرب

  .وپرورشآموزش

پایـه   آمـوزان دانشعملکردبرنظریه سازنده گرایی تأثیر). بررسی 1386،علیرضا.(زادگانحیدر

  سوم راهنمایی درس علوم.

  
Bybee, W. Rodger, Joseph A. Taylor, April Gardner, Pamela Van Scotter, 

Janet Carlson

Powell, Anne Westbrook, & nancy Landes.(2006). The BSCS 5E 
Instructional Model:

Origins,Effectiveness, and Applications." Colorado Springs, CO: BSCS.

Margison, E., Strobel, J. (2011). Constructivism and education: 
Misunderstandings and pedagogical implications. The Teacher 
Educator, 43, 72-86.

Kruckeberg, R. (2006). A Deweyan perspective on science education: 
Constructivism, experience, and why we learn science. Science & 
Education, 15, 1-30.
Naylor, S. (1999). Constructivism in classroom: Theory into practice. 
Journal of Science Teacher Education, 10(2), 93-106

Osborne, J.F. (1996). Beyond constructivism. Science Education, 80(1), 53-82.

Roth, W. (1990). Collaboration and constructivism in the science classroom. 
Paper presented at the annual meeting of the American Educational 
Research Association, Boston, MA.

Retrieved from ERIC database. (ED318631)
Wood, D., J.S. Bruner, and G. Ross.(1976). The Role of Tutoring in Problem 

Sovling." Journal Of Child Psychiatry and Psychology 17(2).
Toh, K., Ho, B., Chew, M.K., & Riley II, J. (2004). Teaching, teacher 

knowledge and constructivism. Educational Research for Policy and 
Practice, 2, 195-204.




