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چكيده:
در اي�ن مقاله تأثير الگوي تدريس مبتني بر رویكرد س�اختنگرايي بر عملكرد دانشآموزان و نقش
تجربه و مدرك معلمان مورد بررسي قرار گرفته است .براي بررسي اين تأثير از روش پژوهش شبهآزمايشي
بهره گرفته ش�ده اس�ت .جامعة آماري پژوه�ش معلمان و دانشآموزان پاية چهارم مدارس عادي ش�هر
تهران است .براي انتخاب نمونه ،با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي ،منطقة  5آموزشوپرورش از ميان
مناطق ش�هر تهران انتخاب ش�د و از بين مدارس ابتدايي اين منطقه ،بهصورت تصادفي ،ابتدا  8مدرسه
انتخاب شد كه  4مدرسه بهعنوان گروه گواه و چهار مدرسه بهعنوان گروه آزمايشي انتخاب گرديدند .از
م�دارس گروه آزمايش نيز  8كالس و از مدارس گروه گ�واه نيز  8كالس بهصورت تصادفي در نظر گرفته
ش�د .معلمان گروه آزمايش ،الگوي روش تدريس س�اختنگرايي را در تدري�س درس «آهنربا»ي كتاب
چهارم ابتدايي در سه جلسه بهكار بردند .سپس عملكرد دانشآموزان گروه آزمايش و گروه گواه از طريق
آزمون يكس�ان مورد مقايسه قرار گرفت .يافتهها نش�ان ميداد بين ميانگين نمرههاي دو گروه آزمايش
و گواه اختالف معناداري وجود دارد و عملكرد گروه آزمايش از عملكرد گروه گواه بهتر اس�ت .جنس�يت
دانشآم�وزان تأثي�ر معناداري ب�ر ميانگين نمرات دو گروه داش�ت و بين متغير گروه و جنس�يت تعامل
معناداري موجود بود .تجربة معلمان تأثير معنادار بر ميانگين نمرات نداش�ت و بين متغير گروه و تجربة
معلمان تعامل معناداري ديده شد .مدرك تحصيلي معلمان نيز تأثير معناداري بر ميانگين نمرات نداشت
و باالخره بين متغير گروه و مدرك تحصيلي معلمان هم تعامل معناداري يافت نشد.

كليد واژهها:

مقدمه

تدريس ،تدريس مبتني بر رويكرد ساختنگرايي ،عملكرد دانشآموزان ،درس علوم
        تجربي ،دورة ابتدايي

ساختنگرايي يك نظرية يادگيري است كه بر ساختن دانش توسط يادگيرندگان بهصورت انفرادي
ي��ا اجتماعي تأكيد ميكند .س��اختنگرايان برخالف رفتارگرايان ،مدعيان��د كه دانش ،منفعالنه دريافت
نميشود بلكه فعاالنه با تفكر يادگيرنده ساخته ميشود .يادگيري در اين نظريه خلق معنا در ذهن يا معنا
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مطلب ارائه شده از طريق بررسي اطالعات مرتبط ،سازماندهي مجدد آن و مرتبط ساختن
بخش��يدن به
ِ
2
آن با آنچه فرد از قبل ميداند تعريف ميشود (كالرك و ماير  .)2002 ،نظريات ويگوتسكي درخصوص
تعامل اجتماعي ،زبان ،موقعيت و زمينههاي فرهنگي ،اجتماعي و تاريخي تحت عنوان «س��اختنگرايي
اجتماعي» در كنار نظرية ساختنگرايي شناختي پياژه در پيشرفت اين نظريه مؤثر بوده است (سانتراك،3
.)2009/1389
معناس��ازي از جمل��ه مهمترين وظايف فرهنگ بهش��مار ميآيد .بهعبارت ديگر انس��ان موجودي
اجتماعي -فرهنگي اس��ت و ديدگاههاي وي در درون فرهنگ ش��كل ميگيرد .لذا دانش امري زمينهمند
و ساختهش��دني در بستر فرهنگ تلقي ميش��ود (مهرمحمدي ،نیکنام و سجادیه .)1387 ،مبناي فلسفي
س��اختنگرايي ،نس��بيتگرايي 4اس��ت که در مقابل واقعگرايي ي��ا عينيتگرايي 5قرار دارد .در فلس��فة
عينيتگرايي ،دانش مستقل از يادگيرنده وجود دارد كه بايد كسب شود .اما در فلسفة نسبيتگرايي ،دانش
مستقل از يادگيرنده مورد پذيرش قرار نميگيرد و بيان ميدارد كه واقعيت ساخته و پرداختة ذهن است
(سيف .)1386 ،در ساختنگرایی چهار رويكرد آموزشي مورد تأكيد قرار گرفته است كه عبارتند از:
 .1يادگيري از طريق چالش
 .2يادگيري از طريق پروژه
 .3يادگيري مبتني بر مسئله
 .4يادگيري مبتني بر خالقيت (تلخابي.)1390 ،
در نظرية اس�لامي تعلي موتربيت ،ش��ناخت و اصالح موقعيت بهعنوان اهداف تدريجي مطرح شده
اس��ت .منظور از موقعيت عناصر مكان ،زمان ،طبيعت ،ماوراي طبيعت و اجتماع اس��ت .يكي از نكات
اصلي در فرايند موقعيت اين اس��ت كه هر فرد ،خود تغييردهندة موقعيت خويش اس��ت؛ خود ش��امل
فطرت ،طبيعت و تجربه است (علمالهدي.)1388 ،
همچنین نظريات جديد مبتني بر مغز ،که منبعث از یافتههای علوم شناختي است (تلخاني)1390 ،
و نظرية يادگيري ارتباطي (اس��كندري ،فردانش و س��جادی )1390 ،عليرغم اينكه حوزههايي جديد در
ارتباط با يادگيري هستند ،نهتنها يافتههاي نظرية ساختنگرايي را رد نمیکنند ،بلکه احتما ًال تقويتكنندة
بنيانهاي اين نظريه نيز میباشند.
از نقطهنظر ديدگاه س��اختنگرايي ،كودكان رفتاري همچون دانش��مندان دارند و اگر به آنها فرصت
داده ش��ود در آزمايش و حل مس��ئلهاي كه خود ايجاد كردهاند درگير خواهند شد .آموزش علوم عبارت
است از درگير شدن كودك در فرايند كاوشگري ،پرسش ،بررسي و يافتن جواب سؤالهايي دربارة دنيايي
كه در آن زندگي ميكنند.
بررس��ي مطالعات جهاني مؤيد آن است كه نظريهپردازان مختلف نقش رويكرد ساختنگرایی را در
آموزش بهويژه علوم مؤثر دانستهاند ،مطالعاتی مانند :پركينز ،)1993( 6ميراندا ،)2009( 7نورتن،)2009( 8
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اسپليتر )2009( 9و الینم .)2009( 10پروژة جهانی  2061نیز که توسط انجمن توسعة علوم در امریکا در
ارتباط با آموزش علوم انجام ش��ده اس��ت (خلخالی و طوسی )1392 ،مرتبط با رویکرد ساختنگرایی
ميباشد.
از س��ال  1347ب��ه بعد ،برنامههاي درس��ي علوم دورة ابتداي��ي در ايران با رويكرد حل مس��ئله و
فرايندمح��ور تغيير يافته اس��ت (احمدي .)1376 ،يكي از مباني نظري اي��ن تغيير بهرهگيري از رويكرد
س��اختنگرايي بوده اس��ت (جوکار )1380 ،و لذا به دنبال اين تغييرات روشهاي تدريس فعال نیز ،كه
تركيبي از روشهاي تعاملي ،فرايندی ،اكتشافي و انتقالي است ،مورد تأكيد قرار گرفت.
نتایج پژوهشهایی که درخصوص ميزان بهكارگيري روشهاي تدريس فعال و تأثير آن بر پيشرفت
تحصيلي دانشآموزان در درس علوم انجام گرفته اس��ت نش��ان میدهد كه بهطور نس��بي ،ويژگيهاي
تدريس فعال در روشهاي تدريس معلمان مشاهده ميشود و تأثير آنها ،نسبت به روشهاي متداول،
بر پيش��رفت تحصيلي دانشآموزان مثبت بوده اس��ت (كيوانفر1380 ،؛ محب��ي1379 ،؛ كرامتي1379 ،؛
صفريزاده1379 ،؛ مهرينژاد و شریفی1384 ،؛ جعفري و قربانی1386 ،؛ احمدي1387 ،؛ و اسفيجاني،
زمانی و مصرآبادی)1387 ،
همچنین حيدرزادگان ( )1386تأثير رويكرد ساختنگرایی را بر پيشرفت تحصيلي دانشآموزان گروه
آزمايش نس��بت به گروه گواه در درس علوم مثبت ارزيابي كرده است .نيكنام ( )1384روش حل مسئله
در قالب رويكرد تعاملي را بر رويكرد س��اختنگرايي مبتنی س��اخته و آن را براي تدريس علوم مناسب
دانسته است .ملكشيوا ( )1382و شيخي ( )1381نيز با تحليل اين رويكرد ،آن را در روشهاي آموزش
علوم مناسب دانستهاند.
مطالع��ة تیمز 11يكي از مطالعات بينالمللي درخصوص برنامة درس��ي علوم در كنار برنامة درس��ي
رياضي ،اس��ت (كريمي .)1387 ،نتايج تيمز  2007نش��ان ميدهد عملكرد دانشآموزان ایران در درس
علوم از س��ال  1995تا  55 ،2007نمره افزايش يافته اس��ت .همچنين عملكرد دانشآموزان دختر ايران
در علوم پاية چهارم  14نمره باالتر از عملكرد پسرها بوده است .اين تفاوت از سال  95تا  2007براي
دختران  66نمره و براي پس��ران  46نمره گزارش ش��ده است .اما نكته حائز اهميت آن است كه جايگاه
و عملكرد دانشآموزان ايران همواره از ميانگين عملكرد بينالمللي بهطور معناداري پايينتر بوده است.
نكته مهم ديگر آنكه دانشآموزان ما در درس علوم ،در پاسخهاي مفهومي و حفظي نسبت به پاسخهاي
مهارتي وضع بهتري داش��تهاند .اما در فعاليت عملكرد وضعيت مناس��بي نداش��تهاند (كيامنش.)1377 ،
البته مطالعات بعدی نشان داد تا حدودی در این زمینه رشد داشتهاند (کریمی .)1387 ،بدريان ()1388
در بررس��ي تطبيقي اس��تانداردهاي آموزش علوم دورة عمومي به اين نتيجه رس��يده اس��ت كه معلمان
ايران در مقايس��ه با كشورهاي مورد مقايس��ه از روش كاوشگري ،حل مسئله و ...كمتر استفاده ميكنند.
هرچند پژوهشگر در بررسی پژوهشهای جهانی به این جمعبندی رسیده است که رویکرد ساختنگرایی
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مناس��بترین رویکرد برای آموزش علوم دورة ابتدایی است .اما وی اشاره میکند که بررسیهای اخیر
بهویژه مربوط به سالهای ( 2003تا  )2007بیانگر آن است که موضوع زمینههای یادگیری دانشآموزان
(محیط یادگیری ،استدالل و ابعاد عاطفی و )...در اولویت قرار گرفت ه است (بدریان )1390 ،این موضوع
یکی از بنیانهای نظری ساختنگرایی است که بهطور مشخص در برنامههای جدید علوم تجربی کشور
ایران مورد توجه قرار گرفت ه است (امانی .)1390 ،محبي نیز ( )1385در بررسي تكاليف و فعاليتهاي
دانشآموزان كالس پنجم ابتدايي در درس علوم تجربي به اين جمعبندي رس��يده است كه ويژگيهاي
اين فعاليتها در ارتباط با شاخصهاي پژوهش در حد مطلوب نيست.
از نتايج پژوهشهاي انجام ش��ده ميتوان اس��تنباط كرد كه برنامههای درسی علوم دورة ابتدایی در
ایران با رویکرد حل مس��ئله و فرایندمحور تغییر یافته و تدریس فعال که ترکیبی از روشهای تعاملی،
فرایند ،اکتش��افی ،انتقالی بوده است ،مورد تأکید قرار گرفته است .همچنین تمايل معلمان به روشهاي
تدريس با رويكرد س��اختنگرايي افزايش پيدا كرده است اما در درك و بهكارگيري دقيق این روشها با
مشكل روبهرو هستند .لذا محقق در اين پژوهش با آموزش دقيق يكي از الگوهاي تدريس مبتني بر این
رويكرد را که دارای  5مرحله به ش��رح زیر اس��ت مورد آزمایش قرار داده است( .راجرز بایبی 12به نقل
از بدریان:)1388 ،
13
 .1فعالسازی و درگیر کردن
14
 .2کاوش کردن
15
 .3توضیح دادن
16
 .4شرح و بسط
17
 .5ارزشیابی کردن .
بنابراین به نظر میرس��د الگوهای تدریس مبتنی بر رویکرد س��اختنگرایی میتواند زمینة یادگیری
مطلوب دانشآموزان را فراهم آورد .با آموزش دقیق یکی از الگوهای تدریس مبتنی بر این رویکرد به
معلمان گروه آزمایشی و مقایسة عملکرد دانشآموزان این گروه با گروه گواه به تجزیهوتحلیل آن پرداخته
است.
بنابراین پرسشهاي اصلي اين پژوهش عبارتاند از:
س��ؤال  .1آيا روش تدريس ساختنگرايي با توجه به جنس��يت دانشآموزان بر عملكرد آنها تأثير
دارد؟
سؤال  .2آيا روش تدريس ساختنگرايي و سابقة تدريس معلمان بر عملكرد دانشآموزان تأثير دارد؟
س��ؤال  .3آيا روش تدريس ساختنگرايي و مدرك تحصيلي معلمان بر عملكرد دانشآموزان تأثير
دارد؟
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با توجه به اينكه هدف از پژوهش حاضر ،بررسي اثربخشي تدريس مبتني بر رويكرد ساختنگرايي
بر پيشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علوم در مقایسه با روشهای تدریس متداول است ،تحقیق
حاضر از نوع پژوهش کاربردی با روش شبهآزمایش��ی اس��ت؛ بنابراین طرح پژوهشی حاضر ،طرح دو
گروهی با پسآزمون است.

جامعه و نمونة آماری

جامعة آماری پژوهش حاضر کلية دانشآموزان پایة چهارم مدارس عادی شهر تهران در سال -90
 89اس��ت .برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای استفاده شد ،به این ترتیب که از
میان مناطق آموزشوپرورش شهر تهران یک منطقه بهصورت تصادفی انتخاب شد .آنگاه از بین مدارس
ابتدایی این منطقه  8مدرس��ه بهصورت تصادفی انتخاب گردید .سپس بهصورت تصادفی چهار مدرسه
بهعنوان گروه گواه و چهار مدرس��ه بهعنوان گروه آزمایش انتخ��اب گردید .از مدارس گروه آزمایش 8
کالس و از مدارس گروه گواه نیز  8کالس بهصورت تصادفی در نظر گرفته شد.

ابزار پژوهش

بهمنظور سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در دو گروه آزمایش و گواه ،آزمونی براساس
جداول مش��خصات هدف -محتوا ،برای درس آهنربا در درس علوم تجربی پایة چهارم ابتدایی تهیه
و تنظی��م گردی��د .از آنجا که در این پژوهش آزمون پیش��رفت تحصیلی درس عل��وم با توجه به جدول
مشخصات هدف -محتوا تدوین گردیده است بنابراین آزمون مذکور از روایی محتوایی الزم برخوردار
است .همچنین روایی ابزار توسط چند تن از معلمان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت .در عین حال
جهت بررسی عملکرد مهارتی دانشآموزان از معلمان هر دو گروه درخواست شد که هرگونه کار عملی
مانن��د انجام آزمایش ،تهیه گزارش و مواردی از این دس��ت دارند نی��ز جمعآوری کنند تا مورد ارزیابی
قرار گیرد .حداکثر نمره در این آزمون  20بوده اس��ت .در این آزمون فهم و اس��تدالل ،کاربرد ،خالقیت
و مهارته��ای عملی دانشآموزان مورد س��نجش قرار گرفت و پ��س از آن عملکرد دانشآموزان گروه
آزمایش و گروه گواه از طریق آزمون فوق بررسی شد.

شیوة اجرا

پس از مش��خص ش��دن گروهها ،یعنی گروه آزمایش و گروه گواه (کنترل) و قبل از اعمال مداخله،
نشانگرهای هر یک از محورهای تدریس مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی (راجر بایبی به نقل از بدریان،
 )1388در قالب یک جزوه از محورهای زیر تقدیم معلمان گروه آزمایشی گردید و در دو جلسه نسبت
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به این مفاهیم و چگونگی تنظیم طرح درس بر این اساس تبادل نظر گردید .پس از آموزش ضمن تهیه
طرح درسهای مناسب ،درس آهنربا از کتاب چهارم ابتدایی را در سه جلسه تدریس نمودند.
جدول  1نشانگرهاي هر يك از محورهاي تدريس مبتني بر رويكرد ساختنگرايي

ردیف

نقش دانشآموز

1

درگیر کردن و ایجاد عالقه ،برانگیخت��ن حس کنجکاوی ،طرح پرسش ،نشان دادن عالقه ،تفکر دربارة
چگونگی کشف مطلب
فعالسازی تفکر طرح سؤال و ...ارزشیابی تشخیصی

2

کاوش و
پژوهش

تفکر آزادانه ،آزمون پیشبینیها و فرضیهها،
فرضیهس��ازی و پیشبین��ی نتای��ج ،آزم��ون
گزینههای مختلف و بحث دربارة آنها ،ثبت
مشاهدات و نظرات مختلف

3

توضیح دادن
(تبیین)

ترغی��ب دانشآموزان ب��ه توضیح مفاهیم و توضیح راهحلها و پاس��خهای ممکن برای
تعاریف به زبان خودشان ،درخواست ارائة ديگران ،تبادلنظر و گوشدادن مس��ئوالنه به
شواهد و دالیل توس��ط دانشآموزان ،ارائة توضیحات دیگران ،گوشدادن و تالش برای
درک توضیحات معلم ،ارجاع به فعالیتهای
صحیح تعاریف ،استفاده از تجارب قبلی
قبلی ،استفاده از مشاهداتی که به هنگام ارائة
توضیحات ثبت کرده است.

4

شرح و بسط
دادن

انتظار از دانشآموزان در بهکارگیری عناوین
رس��می ،تعاریف و توضیحات ارائه ش��ده،
ترغیب دانشآموزان بهکاربرد یا بسط مفاهیم
و مهارتها در موقعیتهای جدید ،یادآوری
توضیح��ات ارائه ش��ده ب��ه دانشآموزان،
راهبردهای مرحله کاوشگری

بهکارگیری برچسبها ،تعاریف و توضیحات،
مهارت در موقعیتهای مشابه جدید ،وارسی
درک موضوع توسط همتایان ،اتخاذ تصمیم و
طراحی آزمایش و ...

ارزشیابی کردن مشاهدة دانشآموزان در حین انجام فعالیت
سنجش دانش و یا مهارت آنها ،جستجوی
شواهد تغییر اندیش��ه و رفتار دانشآموزان،
دادن فرص��ت ب��ه خودارزیاب��ی ،ط��رح
پرسشهایی باز پاسخ و  ...فرایند ارزشیابی
قبل ،حین و بعد از تدریس

پاس��خ به س��ؤاالت ،دانش یا مهارت خود را
نشان میدهد ،فعالیتهای خود را ارزشیابی
میکند به طرح س��ؤالهایی جه��ت تفکر و
پژوهشهای بعدی مطرح میکند.

5

116

محورها

نقش معلم
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ترغیب دانشآموزان به کار با یکدیگر بدون
تدری��س مس��تقیم معلم ،مش��اهده و گوش
دادن ب��ه دانشآم��وز در ح��ال تعامل ،طرح
پرس��شهایی روش��نگرانه ،ارائة فرصت به
دانشآموزان جهت بحث و تبادل نظر برای
حل مسئله ،استفاده مناسب از مسائل واقعی

بررسي تأثير تدريس مبتني بر رويكرد ساختنگرايي بر عملكرد دانشآموزان در درس علومتجربي كالس چهارم ابتدايي

معلمان گروه آزمایش پس از تهیة طرح درس در فرایند تدریس خود برای زمینهسازی تفکر ،ابتدا از
دانشآموزان درخواس��ت نمودند درس آهنربا را بهصورت فردی مطالعه کنند ،س��پس در گروه با هم به
بحث و گفتوگو بپردازند و برداشت خود را در کالس بیان نمایند .بنابراین هر یک از گروهها نظرات و
برداشتهای خود را بیان نمودند و گروههای دیگر به نقد و بررسی پرداختند سپس از آنها درخواست
گردید گزارش کتبی گروه خود را نوشته و تحویل معلم نمایند و نمونههایی را برای جلسة آینده به کالس
بیاورند.
کاوش و پژوهش در جلس��ة دوم از طریق انجام آزمایشها پیگیری ش��د .دانشآموزان به چند گروه
تقس��یم شدند و وسایل مورد نظر جهت انجام آزمایش در اختیار آنها قرار گرفت .از آنها خواسته شد
ابتدا نحوة آزمایش را ،با ارائة فرضیهای ،بین خود مش��خص نمایند و س��پس آزمایشها را انجام دهند.
آزمایشها عبارت بود از:
 .1ساخت آهنربا از طریق میخ
 .2آهنربای الکتریکی
 .3آهنربای تعیین جهت
 .4آهنربای میدان مغناطیسی
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در این جلس��ه از آنها خواس��ته ش��د فرایند انجام آزمایش را بیان نمایند .در این مرحله ،ارزشیابی
فرایندی از طریق مش��اهده ،پرسش و ...دنبال شد .از دانشآموزان درخواست شد عالوه بر بیان شفاهی
گزارش خود ،در قالب فرمی با مشخصات وسایل و مواد مورد نیاز ،مراحل انجام ،شکل و نتایج گزارش
خود را تنظیم نمایند و برای جلسة آینده با خود به کالس بیاورند.
در جلس��ة سوم معلم از دانشآموزان خواس��ت که با توجه به انجام آزمایشها نتایج یادگیری خود
را از آهنرب��ا بیان نمایند که آنها باید به مواردی مانند بیش��تر بودن خاصی��ت آهنربا در قطبها ،دفع
قطبهای همنام و جذب قطبهای غیرهمنام ،انواع شکلهای آهنربا ،نامگذاری دو سر آهنربا ،جذب
اجسام آهنی توسط آهنربا ،و باالخره استفاده از قطبنما برای تعیین جهت جغرافیایی اشاره میکردند.
مشاهدات محقق از کالسها مبین آن بود که دانشآموزان تا حد باالیی به این نتایج دست یافتهاند.
در ادامه جهت ش��رح و بسط مفاهیم ،بهطور مش��خص از بعضی از دانشآموزان سؤاالتی از فرایند
آزمایشها و یادگیری آنها مورد توجه قرار گرفت .از آنها درخواس��تش��د کاربردهای آهنربا را بیان
نمایند و همچنین اینکه بگویند با چه سؤاالت جدیدی روبهرو شدهاند.
در این مرحله معلم با یادداش��ت کردن نکات کلیدی بر تابلو ،با توضیحات خود جمعبندی الزم را
انجام داد و از دانشآموزان خواست که بهصورت گروهی تعدادی سؤال از درس طراحی کنند و هر یک
نیز خالصهاي از درس را بنویسند.
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یافتههای پژوهشی

سؤال  .1آیا روش تدریس ساختنگرایی با توجه به جنسیت دانشآموزان بر عملکرد آنها تأثیر دارد؟
از آزم��ون تحلی��ل واریان��س دو عاملي بهمنظور بررس��ی میزان تأثیر روش تدریس س��اختنگرایی
و جنس��یت اف��راد ب��ر عملکرد دانشآموزان اس��تفاده ش��د .ب��ا توجه ب��ه یافتههای جدول ش��ماره ،2
تف��اوت دو گ��روه آزمایش��ی و کنت��رل ( )F )1/249(=13/688 , P ≥ 0/01و همچنین دختران و پس��ران
( )F )1/249(=101/888 , P ≥ 0/01در سطح  0/01معنادار است .میانگین گروه آزمایشی از گروه کنترل
بیش��تر و میانگین دانشآموزان دختر از دانشآموزان پسر بیشتر است .بین دو عامل نیز اثر متقابل وجود
دارد ( .)F)1/249(=13/797 , P ≥ 0/01ب��ه عبارت��ي تأثي��ر روش تدريس مورد نظر در گروه دانشآموزان
دختر بيشتر از پسران است .رشد عملكرد دانشآموزان دختر  3/33و دانشآموزان پسر  1/54نمره است.
جدول  2آزمون تحلیل واریانس دو طرفه تأثیر روش تدریس ساختنگرایی و جنسیت بر نمرات دانشآموزان

                                                                        

منشاء

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

گروه

34/599

1

34/599

**13/688

جنسیت

257/545

1

257/545

**101/888

گروه* جنسیت

34/874

1

34/874

**13/797

خطا

629/402

249

2/528

جمع

956/42

252

در جدول شمارة  ،3میانگین نمرات گروه آزمایشی و گواه به تفكيك جنسيت ارائه شده است.
جدول  3میانگین نمرات گروه آزمایشی و گواه به تفكيك جنسيت

پسر

دختر
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 95درصد فاصله اطمینان

گروهها

میانگین

خطای معیار

آزمایش

6/875

0/325

6/236

گواه

5/333

0/157

5/023

5/643

آزمایش

8/667

0/277

8/122

9/212

گواه

5/330

0/164

5/007

5/653

دامنة پایینی

دامنة باالیی
7/514

بررسي تأثير تدريس مبتني بر رويكرد ساختنگرايي بر عملكرد دانشآموزان در درس علومتجربي كالس چهارم ابتدايي

نمودار شمارة  1معنادار بودن تعامل بین روش تدریس و سابقة تدریس معلمان را نشان میدهد.
گروه
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آزمایشی
8/667

6/875
5/33

5/333
دختر

پسر
نمودار  1تعامل بین روش تدریس و جنسیت دانشآموزان

                                                                        

سؤال  .2آیا روش تدریس ساختنگرایی و سابقة تدریس معلمان بر عملکرد دانشآموزان تأثیر دارد؟
از آزمون تحلیل واریانس دو عاملي بهمنظور بررس��ی میزان تأثیر تدریس با روش س��اختنگرایی و
سابقة تدریس معلمان بر عملکرد دانشآموزان در آزمون استفاده شد .با توجه به یافتههای جدول شمارة،4
تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل ( )F )1/249(=81/668 , P ≥ 0/01معنادار بوده اما تفاوت سه گروه معلم
با سابقههای متفاوت ( )F )1/249(=2/363 , P ≤ 0/05معنادار نیست .بین دو عامل اثر متقابل وجود دارد.
گروه آزمایش باالترین میانگین را با معلمان با س��ابقة  20سال و كمتر نشان میدهد در صورتی که گروه
کنترل تقریب ًا عملکرد یکسانی در دو گروه دارد (.)F )1/249(=6/043 , 0 ≤ P/05
جدول  4آزمون تحلیل واریانس دوعاملي تأثیر روش تدریس ساختنگرایی و سابقة تدریس معلمان بر نمرات دانشآموزان

منشاء

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

گروه

215/822

1

215/822

**81/66

تجربه معلمان

6/245

1

6/245

2/363

گروه* تجربه معلمان

15/969

1

15/969

*6/043

خطا

658/029

249

2/643

جمع

896/065

252
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جدول شمارة  5تعامل بین روش تدریس و سابقة تدریس معلمان را نشان میدهد.
جدول  5آمار توصیفی تعامل بین روش تدریس و سابقة تدریس معلمان

گروهها

آزمایش

گواه

                                                                                      

 95درصد فاصله اطمینان

سابقة تدریس

میانگین

خطای معیار

 20سال و کمتر

8/225

0/257

7/719

 20سال به باال

7/176

0/394

6/400

7/953

 20سال و کمتر

5/208

0/166

4/882

5/535

 20سال به باال

5/450

0/163

5/130

5/770

20سال به باال

دامنة پایینی

دامنة باالیی
8/731

 20سال و کمتر

8/225
7/176
3/208
آزمایشی
نمودار  2تعامل بین روش تدریس و سابقة تدریس معلمان

گواه
                                                                        

سؤال  .3آیا روش تدریس ساختنگرایی و مدرک تحصیلی معلمان بر عملکرد دانشآموزان تأثیر دارد؟
از آزم��ون تحلی��ل واریانس دوعاملي بهمنظور بررس��ی میزان تأثیر تدریس با روش س��اختنگرایی و
مدرک تحصیلی معلمان بر عملکرد دانشآموزان در آزمون استفاده شده است .با توجه به یافتههای جدول
ش��مارة  ،6تف��اوت دو گروه آزمایش و کنت��رل ( )F )1/247(=97/093 , P ≤ 0/01معنادار اس��ت .اما تفاوت
عملک��رد گروههای معلمان با مدارک تحصیلی متف��اوت ( )F )2/247(=1/258, P ≤ 0/05و عامل اثر متقابل
( )F )2/247(=1/434, P ≤ 0/01معنادار نیست.
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جدول  6آزمونتحلیلواریانسدوعامليتأثیرروشتدریسساختنگراییومدرکتحصیلیمعلمانبرنمراتدانشآموزان

                                                                                 

منشاء

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

گروه

256/647

1

256/647

** 97/093

مدرک

6/648

2

3/324

1/258

گروه* مدرک

7/580

2

3/790

1/434

خطا

652/895

247

2/643

جمع

923/77

252

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

جدول شمارة  7تعامل بین روش تدریس و مدرک تحصیلی معلمان را نشان میدهد.
جدول  7آمار توصیفی تعامل بین روش تدریس و مدرک تحصیلی معلمان

گروهها

تجربی

گواه

                                                                                      

 95درصد فاصله اطمینان

سابقة تدریس

میانگین

خطای معیار

دیپلم

7/875

0/575

6/743

فوق دیپلم

7/710

0/292

7/135

8/285

لیسانس و فوق لیسانس

8/278

0/383

7/523

9/033

دیپلم

4/560

0/325

3/920

5/200

فوق دیپلم

5/485

0/165

5/159

5/810

لیسانس و فوق لیسانس

5/392

0/189

5/020

5/764

دامنة پایینی

دامنة باالیی
9/007

بحث و نتیجهگیری

یادگیری موضوعی پیچیده اس��ت و هر فردی با توجه به ظرفیتهای ذهنی ،عالیق،
زمین��ه و موقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی و تاریخ��ی از فرایند یادگیری خاصی پیروی
میکند .بنابراین س��بکهایی از آموزش میتواند در این فرایند مؤثرتر باش��د که بتواند
گرایی
همة ابعاد درونی و بیرونی یادگیری را مد نظر قرار دهد .تدریس مبتنی بر ساختن ِ
شناختی و اجتماعی (نظریات پیاژه ،ویگوتسگی) (زیگلر و همکاران )1386 ،در مطالعات
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جهانی بهعنوان یک رویکرد مناسب در این زمینه با اقبال مناسبتری روبهرو شده است،
ت��ا جایی که مطالعات اخیر پژوهشهای جهانی در حوزة علوم تجربی بهترین رویکرد
آموزش علوم دورة ابتدایی را رویکرد ساختنگرایی اعالم داشته است (بدریان.)1390 ،
نتایج پژوهش انجام شده او ًال نشان داد که معلمان گروه آزمایش پس از آموزش ،تا
حد مطلوب توانس��تهاند الگوی تدریس مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی را اجرا نمایند.
دانشآموزان در فرایند اجرای مراحل پنجگانة این الگو از طریق تفکر ،نقد و بررس��ی،
پژوهش ،تبادل نظر ،انجام آزمایش ،ساخت وسیله و ...مشارکت خوبی داشتهاند .نتایج
آزمون نیز مؤید آن بوده است که دانشآموزان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه عملکرد
بهتری داش��تهاند .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهایی که با عنوان روشهای فعال
یا س��اختنگرایی انجام شده است همبستگی مثبت داشته اس��ت (حیدرزادگان1386 ،؛
بدریان1385 ،؛ پرکینز1990 ،؛ نیکنام1384 ،؛ ملکشیوا)1386 ،
ام��ا نکتة قابل بحث آن اس��ت ک��ه علیرغم مثبت بودن نتایج ای��ن پژوهش و دیگر
پژوهشها در تأثیرات نسبی روشهای تدریس مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی ،عملکرد
دانشآموزان در درس علوم تجربی دورة ابتدایی ،در مطالعات تیمز از میانگین عملکرد
بینالمللی پایینتر است (کریمی.)1388 ،
لذا بهنظر میرس��د الزم اس��ت ضمن کیفیتبخش��ی مداوم به کتابهای درسی و
آموزش معلمان ،براس��اس رویکرد ساختنگرایی ،ماهیت موضوع نیز به شکل عمیقتر
و در ابعاد مختلف مورد مداقه قرار گیرد .تحقیقات جهانی مؤید آن است که آموزش و
یادگیری اساس ًا جنبة فرهنگی دارد (آرانی 1389 ،و محبی.)1385 ،
ل��ذا صرف تغییر کت��اب و آموزشهای مقطعی حتی ب��ا رویکردهای نوین کفایت
نمیکن��د ،بلکه باید بهگونهاي فرایند آموزش و یادگی��ری در آموزشوپرورش مدیریت
شود که رویکرد یادگیری فعال ،پژوهش محور و ...مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی برای
دانشآموزان ،معلمان و خانوادهها بهصورت یک فرهنگ تبدیل شود.

پیشنهاد

بای��د براس��اس نتایج ای��ن پژوهش ابعاد مختل��ف یادگیری و آم��وزش با رویکرد
ساختنگرایی مانند ظرفیتهای ذهنی و فرایند تفکر ،فرایند کاوش و پژوهش ،تشریک
مس��اعی ،نقش زب��ان در یادگیری ،چگونگی تأثیرگذاری باف��ت و موقعیتهای طبیعی،
تاریخ ،اجتماعی در فرایند شناخت ،ارتباط یادگیری با فرهنگ ،فرایند تولید و پردازش
دانش و ...بهدرستی تبیین گردد.
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معلمان از طریق آموزشهای کارگاهی و تهیة طرح درسهای مبتنی بر این رویکرد
در قالب «مدل درس پژوهی» آنها را بهکار گیرند .بهجای پژوهش زمینهیابی و ...از طریق
پژوهشهای بالینی و کیفی ،فرایند تدریس و کیفیت یادگیری دانشآموزان مورد نظارت و
راهنمایی قرار گیرد .در هر یک از مناطق آموزشوپرورش ،دپارتمانهای تخصصی ایجاد
گردد و در قالب این دپارتمانها ،ضمن هدایت محورهای فوق ،زمینة مشارکت معلمان
در طراحی و تولید بستههای آموزشی علوم تجربی بهشکل معنادار و با الگوی مشخص
فراهم گردد .الزمة عملیاتیشدن این پیشنهاد ایجاد مدیریت یکپارچه برنامة درسی علوم
تجربی در سطح کشور است .بهعبارت دیگر اثربخشی فرایند یاددهی یادگیری در برنامة
درس��ی علوم تجربی نیازمند هارمونی مؤلفههای مختل��ف این حوزه زیر چتر مدیریت
واحد اس��ت .در این صورت بین برنامههای درسی قصد شده ،اجرا شده ،و کسب شده
عم ً
ال انسجام حاصل خواهد شد .در نتیجه معلمان از تعدد و تضاد دیدگاهها در فرایند
تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رهایی خواهند یافت .این فرایند زمینهساز ارتقای
کیفیت عملکرد دانشآموزان با توجه به رویکردها و استانداردهای آموزش درس علوم
تجربی خواهد شد.
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پینوشتها .....................................................................................
11. Trends international mathematics and science
)study (TIMSS
12. Bybcee
13. Engage
14. Explore
15. Explain
16. Elaborate/Extend
17. Evaluate

1. Constravtivism
2. Clark & Meyer
3. Santrock
4. Relativism
5. Objectivism
6. Peykins.n.
7. Miranda
8. Norton
9. Spliter
10. Lainem
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