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 درس در ییگرا ساختن کردیرو بر یمبتن سیتدر یالگو یآموزش مدل یبخش اثر

کرمان شهر ییابتدا دوم هیپا دختر آموزان دانش یلیتحص عملکرد بر علوم  

 امیرصدرا اسدی خانوکی 1، مرضیه سلطانی نژاد 2

1-6صص   

  

  چکیده

 دختر موزانآ دانش یلیتحص عملکرد بر ییگرا ساختن کردیرو براساس سیتدر الگوي یبخش اثر عنوان با حاضر پژوهش

 از استفاده با یشیاآزم شبه یپژوهش انجام روش و يکاربرد هدف نظر از. باشد یم کرمان کی هیناح مدارس ییابتدا دوم هیپا

 شهر کی هیناح ییابتدا دوره دوم هیپا دختر آموزان دانش هیکل پژوهش، يآمار جامعه. است آزمون پس و آزمون شیپ طرح

 يریگ نمونه روش زا استفاده با( کنترل گروه نفر 30 شیآزما گروه  نفر 30) نفر 60 تعداد يآمار نمونه حجم. بود کرمان

. بود( 1999) لوریت و فام یلیتحص عملکرد سنجش پرسشنامه اطالعات يآور جمع ابزار. شدند انتخاب يا خوشه یتصادف

 يها افتهی. شد انجام SPSS 25 افزار نرم از استفاده با رهیمتغ تک انسیکووار لیتحل آزمون از ها داده لیتحل و هیتجز جهت

 (.P<0/01) اردد ریتاث یلیتحص عملکرد بر علوم درس در ییگرا ساختن کردیرو بر یمبتن سیتدر يالگو داد، نشان پژوهش

 

 یلیتحص عملکرد ،ییگرا ساختن س،یتدر یالگوها: کلیدواژه
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 بحث

 یادگیری محیط های طراحی و جادای بر بیشتر نظریه سازنده گرایی .دارد ریشه سازنده گرایی روانشناسی رویکرد در محور آموزش یادگیرنده

موقعیتی،  شناخت تصورات با و باشد زمینه ای ارزشیابی و تکالیف اصیل بر مبتنی مشارکتی، محور، دانش آموز که محیط هایی .تأکید دارد

 توجه دست مورد حاضر صرع در که رویکرد این .باشد داشته شناختی همخوانی شاگردی استاد و شناختی ف پذیری انعطا پیوندی، آموزش

 (.1394ضایی، ،نمی گیرند )امام جمعه و ر نظر در صورت خطی به را یادگیری است، گرفته قرار تربیت و تعلیم اندرکاران

 در فعاالنه صورت به یادگیرندگان رویکرد، این در .دارد تأکید اجتماعی بافت بر فعال، یادگیری و تکوینی ارزشیابی بر ساختن گرایانه محیط

 بایبی، مرحله ای پنج (. الگوی3،2013هستند)تیاجی و ورما خود یادگیری مسئول و مالک که معنی این به .می سازند را معانی یادگیری فرایند

 سوی از 1980 دهة اواخر در الگو این. است یادگیری فرایند یادگیرنده در ساختن فعال برای مؤثر روشی و ساختن گرایی رویکردهای از یکی

 ابتدا که است ای گونه به بایبی ای مرحله پنج مدل این در استفاده مورد یادگیری (. چرخه1394است )خفته دل، شده کرده  مطرح بایبی راجر

 . بپردازند یادگیری به فعاالنه تا شوند می آن، برانگیخته درباره بحث یا ساده فعالیت یک طریق از یادگیرندگان

، شرح و 6، شرح دادن5، اکتشاف4فعالسازی) تدریس ساخت گرایی الگوی الگوها، این از یکی که دارد وجود زیادی الگوهای آموزش،  فرایند در

 دانش تعمیم و کنترل تولید، بر که است اکتشافی و فعال های روش جزو گرایی ساخت روش بندی، طبقه نظر از است. ( 8، ارزشیابی7بسط

 آیند. می حساب به آموزشی خدمات جزو و هستند کننده تسهیل امکانات،  ی همه و معلم گرایی ساخت تدریس فرآیند در .ورزد می تأکید

 های تجربه"برتجربه   گرایی ساخت درس های کالس تاکید (.1395کند)نجفیان ، می ایفا را اساسی نقش آموز دانش روش، این در بنابراین،

 با بلکه نیست اطالعات و دانش منفعل پذیرنده،  آموز دانشاست. در این رویکرد " گروهی همیاری و اطالعات پردازش انفرادی، تامل علمی،

جمع  رویکردی با ها دانسته پیش با ارتباط و درونی روابط بسط و آن پردازش جدید، دانش به کسب آموخته پیش از نگرش و مهارت دانش،

 به و گیرد می بهره حسی های داده از درون یادگیرنده آن در که هست فعالی فرایند یادگیری گرایی، ساخت در پردازد. همچنین می  محوری

 .(1394دهد)امام جمعه، می معنا دریافتی اطالعات

یوه ارهای علمی و عملی شرائه راهکاو با  این پژوهش با توجه به نکات ارائه شده در نظر دارد با انجام این طرح این خالء آموزشی را جبران نماید

ردد و سوال ان فراهم گناسایی کرده تا شرایط برای پیشرفت عملکرد تحصیلی دانش آموزشیادگیری را  -یاددهی های آموزشی نوین در فرایند 

ر پایه دوم موزان دختآدانش  اصلی پژوهش این است که آیا الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی ددر درس علوم بر عملکرد تحصیلی

 ارد؟ابتدایی مدارس ناحیه یک کرمان تاثیر د

 

 روش پژوهش 
جامعه آماری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش انجام پژوهشی شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون است. 

مشغول به تحصیل  می باشند،  98-99شهرکرمان که در سال تحصیلی  پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم دوره ابتدایی ناحیه یک

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا دانش نفر  60تشکیل می دهند. 

مدارس ابتدایی دخترانه ناحیه یک ، دومدرسه بصورت تصادفی ناحیه یک شهر کرمان انتخاب شدند و از بین  آموزان دختر پایه دوم دوره ابتدایی
                                                                                                                                                                                           
3 - Tyagi, K. & Verma, I. 
4 - Engaging 
5 -Exploration 
6-  Expanding 
7-  Elaboration 
8-  Evaluation 
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انتخاب و سپس تعداد  دو کالس به صورت تصادفی از دو مدرسه انتخاب شدند و سپس این دو کالس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و 

 کنترل با پیش آزمون عملکرد تحصیلی تقسیم شدند. 

 

 ابزار جمع آوری اطالعات 

سی از پژوهش پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی  دانش آموزان اقتبا(: 1999جش عملکرد تحصیلی فام و تیلور )پرسشنامه سن

 مون عملکرداریابی شده است. آزتهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتب 1999های فام و تیلور است که در سال 

از طریق  رسشنامه این پژوهشپروایی محتوایی  وط به عملکرد تحصیلی را اندازه گیری نماید.حوزه مرب 5سوال،  48تحصیلی قادر است با 

تاندارد بودن توجه به اس با فت.مطالعه مقدماتی سئواالت پرسشنامه و مشاور با تعدادی از اساتید و متخصصان آموزش مورد تأیید قرار گر

 بررسی رمنظو تر بهنان بیشپایایی خوبی جهت اجراء برخوردار است. ولی جهت اطمیپرسشنامه های پژوهش که نشان می دهد پرسشنامه از 

 (.1383ج ، به نقل از درتا1999شد.)فام و تیلور.  استفاده کرونباخ آلفای آماره از گیری، اندازه ابزار پایایی

 ام شد.انج SPSS 25فزار به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و به کمک نرم ا

 

 یافته ها
 الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گراییآموزش  جهت بررسی تاثیر . نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری1جدول 

 F درجه آزادی آزمونپس آزمونپیش متغیر وابسته
سطح 

 معناداری

 

 عملکرد تحصیلی

 میانگین

 
1.854 2.173 2 

 

27/18 

 

01/0 

انحراف 

 معیار
0.105 0.105    

 

آزمون، معادل ، در مرحله پیشانآموزدانش توان بیان نمود که میانگین نمره در عملکرد تحصیلیشود میمالحظه می 1همانطور که در جدول 

در مرحله ره همین متغیر کم است در حالی که میانگین نمآموزان دانش دهنده آن است که میزان عملکرد تحصیلیشده که نشان 1.854

باشد. همچنین میآموزان دانش دهنده باال رفتن میزان عملکرد تحصیلیشده است که نشان 2.173آزمون با توجه به نوع آموزش معادل پس

ی در درس رویکرد ساختن گرای الگوی تدریس مبتنی برآموزش توان گفت معنادار است. بنابراین می p<0/01به دست آمده در سطح  Fمقدار 

 .تاثیر دارد دانش آموزان دختر پایه دوم ابتدایی مدارس ناحیه یک کرمان بر عملکرد تحصیلی علوم
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 بحث ونتیجه گیری

 سایر نتایج اب نتیجه دارد. این تاثیر تحصیلی عملکرد بر علوم درس در گرایی الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن داد نشان پژوهش نتایج

 با پژوهش فرضیه نتیجه فیقتل با .باشد ( همسو می2011(، آشیش)2009(، بای بی )1386(، سیف )1395همکاران )فیض آبادی و  پژوهشگران

 دانش تحصیلی عملکرد بر لومع درس در گرایی ساختن تدریس مبتنی بر رویکرد الگوی که شود می استنباط طور این پژوهشگران سایر نتایج

گوی ال ه دیدگاهرضیه  می توان گفت کدر تبیین نتایج این ف .داد تعمیم آماری جامعه به را نتیجه این توان می و باشد تأثیرگذار می آموزان

 در موقعیتی آنان آموزش و یری،یادگ تمام ابعاد رشدی، عملکردی، محیط در دانش آموزان فعال کردن به تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن گرا

 خویش تجربیات منظر و دریچه از ونگوناگ رویدادهای و برای پدیده ها معنا آفرینش به اکتشاف طریق از و بپردازند مسئله حل به بتوانند که

دانش  است، برتر تفکر گشای اهرو  اندیشه مشوق که تجربیاتی آوردن فراهم با گرا ساختن آموزشی طراح و تأکید دارد. معلم ورزند مبادرت

 .می کند کمک حصیلیبودن و عملکرد ت فعال به را آنان حس مسئولیت پذیری، تحریک با و می کند تشویق یادگیری به را آموزان

 به را شده ساخته پیش از دانش که آن جای به و افراد است تک تک سازنده فعالیت نتیجه دانش، که است باور این بر گرایی سازنده رویکرد

 دست به روش بین تفاوتی هیچ دیدگاهی، چنین اساس بر. بپردازد علم تولید به خود آموز، دانش که تالش است در دهد، انتقال آموزان دانش

 و توضیح اساس بر دو هر یادگیری واقع در ندارد، وجود آموز دانش وسیله یک به آن یادگیری و دانشمند یک وسیله به دانش ابتدایی آوردن

گرایی بر عملکرد ساختن رویکرد مبتنی بر تدریس الگویبا توجه به اثر بخشی آورند.  می دست به که است هایی یافته و ها تفسیر واقعیت

 مانند مواردی در می کنند، گرایی استفادهساختن رویکرد براساس روش یادگیری از که دبیرانی خالقیت به ویژه امتیاز تخصیص، تحصیلی

 .نمونه و ارزشیابی ساالنه و ... توصیه می شود دبیر انتخاب
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 منابع

ناختی ریاضی دانش آموزان دختر پایه بر توانایی ش E5( . تاثیر آموزش ریاضی مبتنی بر الگوی 1394امام جمعه، سید محمدرضا و رضایی، زهرا .)

انشکده د -یت دبیر شهید رجایی دانشگاه ترب -های اجرایی سایر دستگاه -نامه کارشناسی ارشد . دولتی پایانهشتم. 

 انسانی.ادبیات و علوم 

 و تحصیلی پیشرفت بر E5 روش تدریس با همیاری تدریس روش تأثیر مقایسه (.1394یحیی.) مهاجر، و اسد ادیب نیا، مسعود؛ خفته دل،

 دوازدهم، سال ی،درس برنامه ریزی در پژوهش پنجم ابتدایی، پایه تجربی علوم درس در پسر دانش آموزان اجتماعی مهارت های

 . 103 - 90 صص:. 46 پیاپی ( 19 ) شماره دوم، دوره

مون نجاریابی آزجویان ساخت و ه(. بررسی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرایند و برایندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش1383درتاج، فریبرز. )

 سی.عملکرد تحصیلی. پایان نامه دکتری . تهران. دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشنا

آموزان پایه دوم ابتدائی ای حل مسئله بر عملکرد دانش( . آیا روش تدریس پنج مرحله1397تی، خدیچه؛ صابری، مجتبی؛ حبیبی، ملوک.)سورا

 کنفرانس  آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران .تاثیر گذار است؟ 

 اگاه. انتشارات: تهران (.آموزش و یادگیری روانشناسی.)پرورشی روانشناسی(. 1386). اکبر سیف، علی

ی یری و انگیزش پیشرفت تحصیل( . تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگ1394عزیزی، حسین؛نوروزی، داریوش؛ زارعی زوارکی، اسماعیل.)

شماره  –وم سسال  ،گیریدوفصلنامه راهبردهای شناختی در یاد دانش آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ.

 .40-55پنجم،صص:

 تپیشرف میزان گرایانه بر زندهسا اصول بر مبتنی تلفیقی آموزشی طراحی الگوی ( . تأثیر1395فیض آبادی، نرگس  و اویسی، نرجس خاتون .)

 /آموزشی های منظا در پژوهش فصلنامه شهرالبرز. متوسطه سوم پایه آموزان دانش شناسی زیست درس در آموزان دانش تحصیلی

 .181-199:صص 35 شماره

نس بین المللی پژوهش سومین کنفرا( و تآثیر آن بر مهارت تفکر، E5(. طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی)1395نجفیان، حسن.)

 م، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.ر-های نوین در علوم انسانی، ایتالیا

 

 

 

 



 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

6 

 

Acish S. (2011). An Evaluation of Activites Designed in Accordance with the 5E  Model by Would-Bee 

Science Teachers.Social and Behavoiral Science  

Bybee W R.(2009). The BSCS 5E Instructional model and 72ST century skills. 2009: Available  online at 

www.sciencedirect.com 

Karsil, F. & Ayas, A. (2014). Developing a Laboratory Activity by Using 5e Learning  Model on Student 

Learning of Factors Affecting the Reaction Rate and Improving  Scientific Process    Skills. Journal of 

Procedia Social and Behavioral Sciences, 143 (2014) 663–668. Available   online at www .sciencedirect 

.com. 

Muola,J. M. (2010) . A study of the relationship  between  academic   achievement motivation and home 

environment among standard eight   pupils. Educational Research and Reviews, 5 (5), pp: 213-217. 

Nie, Y., & Lau, S. (2011). Differential relations of constructivist and didactic instruction to  students' 

cognition, motivation, and achievement. Learning and Instruction, 20(5), 411-  423. 

Tyagi, K. & Verma, I. (2013). Influence of Constructivism in Teaching on Academic Achievement of 

Primary Students. Journal of Education & Research for Sustainable Development (JERSD). 1 (1). 

 Walia, P. (2012) . Effect of 5E instructional model on mathematical creativity of   students. Journal of 

Golden research thoughts. V 1, p 1-4. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/

