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چکيده
کاربردهای گسترده علم شيمي و نقش آن در جوامع بشری سبب شده است تا آموزش اثربخش آن
در مدارس و دانشگاهها از اهميت بسزایي برخوردار گردد .این مطالعه ،در پي یافتن الگویي کارآمدتر برای
دستيابي دانشآموزان به یادگيری بهتر مفاهيم و اصول ،از بين رویکردهای آموزشي موجود بوده و با توجه
به اهميت تفکر در فرایند آموزش و یادگيری از دو رویکرد تفکرمحور یعني شناختگرایي (الگوی گانيه و
بریگز) و ساختنگرایي (الگوی  )5Eاستفاده شده و اثربخشي آنها بر یادگيری اصول و مفاهيم مبحث طبقه-
بندی عناصر موجود در کتاب علوم تجربي سال نهم با یکدیگر مقایسه گردیده است .در این تحقيق شبه
آزمایشي  ۰۶ ،نفر از دانشآموزان کالس نهم یکي از مدارس دخترانه دولتي آموزش و پرورش مالرد به عنوان
نمونه انتخاب شدند که برای انتخاب آنها از روش نمونهگيری خوشهای چندمرحلهای استفاده گردید .ابزار
گردآوری اطالعات این پژوهش ،آزموني محققساخته بود که روایي آن توسط متخصصان این حوزه تأیيد
گردید ،پایایي آن از طریق نرمافزار  SPSS22سنجيده شد و ضریب آلفای کرونباخ در آن  ۶/93به دستآمد.
برای بهدستآوردن نتایج از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است و مشخصص گردید که طراحي
آموزشي با الگوی  5Eبر یادگيری اصول یادگيرندگان مؤثرتر از الگوی گانيه و بریگز ميباشد.
کليدواژهها :شناختگرایي ،ساختنگرایي ،آموزش شيمي ،الگوی گانيه و بریگز ،الگوی 5E
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مقدمه
تعليم و تربيت در دنيای امروز مفهومي متفاوت با گذشته دارد .تحول علم و فناوری ،ضرورت
تحول در فرایند فعاليتهای آموزشي را انکار ناپذیر ساختهاست (شعباني ،183۰ ،ص .)1 .در چند
دهه گذشته مسئله آموزش تفکر بحث انگيزترین موضوع در تحول نظامهای آموزشي کشورهای
توسعه یافته بوده است .عامل گسترش چنين رویکردی این باور است که تحول هر جامعهای ،در دل
تحول فکری و معرفت فرهنگي آن جامعه نهفته است (شعباني ،187۰ ،ص .)11-18 .مفهومآموزی
و اصولآموزی دو فرایند عمدهی تفکر هستند و یادگيری مفاهيم به عنوان پيش نياز یادگيری اصول
ميباشد (سيف .) 183۰ ،به فرایند ایجاد تغييرات نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل
تجربه است ،یادگيری گفته ميشود که زماني تحقق خواهد یافت که فرایندی اصولي و اساسي ،در
انتخاب و ارائهی محتوای درسي برای دانشآموزان داشته باشيم (زوارکي و همکاران.)187۱ ،
علم شيمي یکي از شاخههای مهم و پرکاربرد علوم تجربي است .کاربردهای گسترده این
علم در جوامع بشری و نقش آن در تصميمسازی و تصميمگيری اقشار مختلف جامعه سبب شدهاست
تا آموزش اثر بخش آن در مدارس و دانشگاهها از اهميت بهسزایي برخوردار گردد (بدریان،1833 ،
ص .)18 .با ورود به قرن  ،21عوامل مختلفي شيوههای آموزش و یادگيری علم شيمي را تحت تاثير
قرار دادهاست (بدریان ،1833 ،ص.)19 .
در حقيقت ،آموزش به عنوان فعاليتي که با هدف آسان ساختن یادگيری از سوی مدرس
یا تسهيلگر طرحریزی ميشود ،نيازمند طراحي و پيشاندیشي ميباشد که در قالب طرح درس یا
طراحي آموزشي مطرح ميگردد (سيف ،183۰ ،ص .)۶1۰ .طراحي آموزشي را ميتوان تهيه برنامه-
های مشخص برای دستيابي به هدفهای آموزشي تعریف نمود؛ به عبارت دیگر هرگاه برای دستيابي
به یک سلسله از دانشها ،مهارتها و گرایشها به عنوان هدفهای آموزشي ،مجموعهای از فعاليتها
و روشهای آموزشي ،پيش از تحقق آموزش پيشبيني و تنظيم شوند ،طراحي آموزشي صورت
پذیرفته است (فردانش ،1879 ،ص .)2۰ .برای نوشتن طرح درس ،الگوهای متنوع و متفاوتي وجود
دارد که متناسب با شرایط موجود از قبيل طيف سني فراگيران و ساختار اجتماعي و همچنين اهداف
آموزشي ،ميتوان الگویي را برگزید .الگوهای طراحي آموزشي ،نقشهی کار یا طرح از پيش تعيين
شدهی فعاليتهایي هستند که طراح آموزشي باید در شرایط متفاوت از آن پيروری کند تا به نتایج
مورد نظر دست یابد (فردانش ،1879 ،ص.)83 .
الگوهای طراحي آموزشي بسيار تنوع دارند اما به طور کلي ميتوان آنها را به دوگروه
سيستمي و غيرسيستمي یا سازندهگرا تقسيم نمود .الگوهای سيستمي طراحي آموزشي الگوهایي
هستند که فرایند یاددهي -یادگيری را به عنوان سيستم دارای عناصری ميدانند که در تعامل با
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یکدیگرند .از جمله الگوهای سيستمي ميتوان به الگوهای مریل ،دیک وکاری ،رایگلوث ،گانيه و بریگز
اشاره کرد .در پژوهش حاضر از الگوی گانيه و بریگز برای طراحي آموزشي با رویکرد شناختي استفاده
شده است .این الگو از الگوهایي است که ميتواند در هر دو سطح خرد و کالن طراحي آموزشي مورد
استفاده قرار بگيرد.
گانيه معتقد است که اگر قرار باشد آموزش به یادگيری اثربخش منجر شود ،باید به گونهای
شکل گيرد که بر فرایندهای دروني یادگيری مبتني باشد .وی آموزش را مجموعهای از رویدادهای
عمدی ترتيب داده شده مي داند که برای حمایت از فرایندهای دروني یادگيری طراحي شدهاند و به
«رویدادهای آموزشي» معروفند (نوروزی و رضوی ،1879 ،ص .)۶۰ .از نظر گانيه و بریگز ،انواع
قابليتهای یادگيری کوچکترین و اساسيترین اجزای تعيينکنندهی محتوای آموزشي هستند که
از نظر عملکردهایي که نمایانگر وجود قابليتها در فرد است باهم تفاوت دارند .ما در ابتدای طراحي
باید بدانيم که در صدد آموزش کدام قابليت هستيم .به اعتقاد گانيه برای کسب هر یک از قابليتهای
پنجگانه ،وجود دو دسته شرایط دروني و بيروني ضروری است که معيار تعيين این شرایط ذهن فراگير
است .یعني آنچه که باید هنگام یادگيری در درون ذهن فراگير باشد ،شرایط دروني و آنچه که خارج
ال توسط معلم در محيط خارج صورت ميپذیرد شرایط خارجي یا بيروني ميناميم.
از ذهن فراگير مث ً
گانيه و بریگز معتقدند که برای یادگيری ،مدرس یا طراح آموزشي باید از وجود تمام شرایط دروني و
بيروني یادگيری اطمينان داشته باشد ،به همين دليل فعاليتهایي به نام وقایع آموزشي را پيشنهاد
ميکنند .وقایع آموزشي از فعاليتهایي هستند که در محيط خارج انجام ميشوند تا با کمککردن و
تحقق یافتن شرایط دروني و بيروني یادگيری ،فرایند یادگيری تسهيل شود .وقایع آموزشي در واقع
از فعاليتهایي است که طراح بر اساس الگوی گانيه و بریگز ،بعد از تعيين محتوا و ترتيب و توالي آن
برای تحقق اهداف آموزشي انجام ميدهد .نظریهی گانيه اطالعات باارزش زیادی برای معلمان فراهم
ميآورد .بهکارگيری مدل نه مرحلهای گانيه ،روشي بسيار مناسب برای اطمينان از برنامهی یادگيری
موثر و نظاممند است ،چرا که ساختاری برای برنامههای درسي و نگرش جامع نسبت به آموزش در
اختيار ما قرار ميدهد (خادجویي 1و همکاران.)2۶11 ،
الگوهای سازندهگرا یا ساختنگرا (غير سيستمي) نيز ،الگوهایي هستند که به فرایند آموزش
به عنوان سيستمي که دارای هدف و روندهای از قبل تعيين شده باشد نمينگرند .برای طراحي
آموزش و یادگيری بر اساس نظریهی ساختنگرایي نيز مانند الگوهای شناختگرا ،ميتوان از الگوهای
مختلفي استفاده کرد؛ که با وجود تفاوت در آنها ميتوان عناصر و اجزای کمابيش یکساني را استخراج
کرد .الگوی طراحي مشارکتي ،الگوی یادگيری اکتشافي ،الگوی روش پروژهای و الگوی  5Eاز جمله
- Khadjooi
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الگوهای طراحي آموزشي سازندهگرا ميباشند که در پژوهش حاضر از الگوی  5Eاستفاده گردیده
است .این الگو از روشهای جدید آموزش است که با ایدههایي که از اصول ساختنگرایي پيروی
ميکند هماهنگي دارد .این مدل پنج مرحلهای شامل فعاليتهایي است که عالقهی دانشآموزان را
به تحقيق افزایش ميدهد و باعث استفادهی فعاالنه از اطالعات ميشود .این مدل در هر مرحله،
دانشآموزان را تشویق ميکند تا در فعاليتها درگير شوند و دانش خود را بسازند (کومولوک2و
همکاران .)2۶12 ،هدف نهایي رویکرد ساختنگرایي ،این است که با در اختيار گذاشتن امکانات از
قبيل اینترنت ،کتاب و ابزارآالت به فراگيران اجازه داده شود که دانش خود را بسازند ،گسترش دهند
و سپس آن را منتقل نمایند.
امروزه شيوه های جدید و فعال در فرایند یاددهي ـ یادگيری مورد توجه بسيار قرار گرفته
است .با توجه به اهميت طراحي آموزشي در رسيدن به نتایج مطلوب در این امر و با نظر به اینکه
دوام یادگيری نيز از اهداف بسيار مهم برنامههای آموزشي ميباشد ،بنابراین دستيابي به این هدفها،
همچون سایر اهداف آموزشي بدون طراحي دقيق امکانپذیر نيست؛ لذا در این مطالعه ،در پي یافتن
الگویي کارآمدتر برای دستيابي دانش آموزان به یادگيری بهتر مفاهيم و اصول ،از بين رویکردهای
آموزشي موجو د و با توجه به اهميت تفکر در فرایند آموزش و یادگيری از دو رویکرد تفکرمحور یعني
شناختگرایي (الگوی گانيه و بریگز) و ساختنگرایي (الگوی  )5Eاستفاده شده و اثربخشي آنها بر
یادگيری اصول و مفاهيم یکي از مباحث پایهای و پرکاربرد شيمي (طبقهبندی عناصر) موجود در
ک تاب علوم تجربي سال نهم با یکدیگر مقایسه گردیده است .اميد است با انجام این پژوهش بتوان
گامي هر چندکوچک در جهت تحقق اهداف آموزش وپرورش در راستای برنامه درسي ملي و سند
تحول بنيادین آموزش و پروش ایران و همچنين اهداف جهاني آموزش علوم برداشت.
پيشينه پژوهش
در سالهای گذشته ،پژوهشهایي در زمينه تأثير الگوهای طراحي آموزشي بر ميزان
یادگيری اصول و مفاهيم در کشور صورت گرفته که ميتوان به مطالعه ميری ( )187۰اشاره نمود که
تأثير روش تدریس با رویکرد ساختنگرایي بر ميزان یادگيری زیستشناسي را بررسي کرد .نتایج این
مطالعه نشان داد که پيشرفت تحصيلي زیستشناسي درگروهي که به روش ساختنگرایي آموزش
دیده بودند بيشتر از گروه گواه ميباشد .همچنين زارعي و همکاران ( )187۱تأثير استفاده از روش
تدریس پنجمرحلهای بایبي ( ) 5Eرا بر ميزان یادگيری و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانشآموزان
دورهی متوسطه سنجيدند و به این نتيجه دست یافتند که گروهي که به روش تدریس پنجمرحلهای
- Komoluc
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بایبي آموزش دیده بودند ،از یادگيری و انگيزش تحصيلي بيشتری برخوردار ميباشند .عبدلي و
همکاران ( )187۶نيز در پژوهشي تأثير روش آموزش بایبي و گانيه برانگيزش و یادگيری دانشآموزان
را بررسي نموده که بر اساس نتایج به دست آمده دریافتند که الگوی گانيه بر یادگيری دانشآموزان
اثربخشتر از الگوی بایبي است.
در خارج از کشور نيز مطالعاتي در این زمينه انجام شده که ميتوان به پژوهش یينگجي
ليو ( )2۶13اشاره نمود که در آن چگونگي بهبود آموزش ترجمه بر اساس رویکرد ساختنگرایانه را
با استفاده از بينشهای نظری و بازنگری در نحوهی آموزش به ارائهی یک مدل آموزشي جدید مورد
بررسي قرار داد و در این مدل بر ابتکار دانشآموزان در فرایند یادگيری و توجه معلمان به پيشرفت
توانایيهای شناختي دانشآموزان برای ساخت دانش جدید تأکيد نموده است .همچنين شایلي و گيل
( )2۶1۱در مطالعه خود دریافتند که آموزش و یادگيری در رویکردهای شناختگرایي و ساختنگرایي
مترادف نيستند .یادگيری در ساختنگرایي بيشتر بر فرایندهای اجتماعي و تعامل متقابل شاگرد با
آموزگار و منابع یادگيری و آثار فيزیکي تمرکز دارد و ارتباط بين دانش جدید و تجربيات قبلي او
باعث نهادینه شدن دانش در یادگيرنده ميشود و این امر یک فرایند شخصي و فردی ميباشد .ریچارد
و همکاران ( )2۶1۱نيز در پژوهشي تأثير الگوهای ساختنگرایانه بر آموزش شيمي دانشآموزان مقطع
راهنمایي را سنجيدند که به این نتيجه رسيدند که آموزش ساختنگرایانه باعث پيشرفت تحصيلي
این دانشآموزان ميشود و احتماالً این رویکرد آموزشي برای دبيران شيمي مفيد واقع ميشود.
روش پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهيت موضوع ،اهداف و فرضيههای آن و به دليل استفاده از نتایج
آن در زمينه ی آموزش و یادگيری ،از نوع کاربردی است و به روش شبه آزمایشي 8اجرا ميشود .در
این پژوهش با توجه به اینکه کالسها از قبل سازمانیافته بودند و محقق هيچگونه اختياری در
کالسبندی و سازمان دادن کالسها نداشت ،لذا قرار دادن شرکتکنندگان در کالسها به صورت
تصادفي امکان نداشت .البته این پيش شرط در ابتدای سال تحصيلي ،هنگام کالسبندی نسبتاً اجرا
شده بود.
یک کالس  8۶نفره در گروه آزمایش  1و یک کالس  8۶نفرهی دیگر در گروه آزمایش
 2قرار گرفتند .در این پژوهش ،پژوهشگر قصد مقایسهی دو شکل مختلف از یک متغير مستقل را
داشت و هر گروه برای گروه دیگر ،گروه کنترل به شمار ميرفت .فرایند یاددهي ـ یادگيری در کالس
شمارهی  1براساس طراحي آموزشي با رویکرد شناختگرایي و استفاده از الگوی گانيه و بریگز و در
3

- Experimental

پژوهش در آموزش شيمي ،سال اول ،شماره  ،2تابستان 8931

کالس شمارهی  2فرایند یاددهي ـ یادگيری مبتني بر طراحي آموزشي با رویکرد ساختنگرایي و
استفاده از الگوی  5Eبایبي اجرا شد ،تا تأثير متغير مستقل (روش آموزش) بر ميزان یادگيری اصول
و مفاهيم فراگيران در درس طبقهبندی عناصر کتاب علومتجربي سال نهم مورد بررسي قرار گيرد.
افراد مورد مطالعه در این پژوهش یادگيرندگان دختر پایهی نهم منطقهی مالرد بودند .هر گروه دو
بار مورد اندازهگيری قرار گرفتند .اندازهگيری اول با اجرای پيشآزمون و اندازهگيری دوم با اجرای
پس آزمون (آزمون یادگيری) انجام شد .سؤاالت طراحي شدهی مربوط به مفاهيم و اصول مبحث
طبقه بندی عناصر کتاب علوم تجربي نهم در هر دو آزمون یکسان بودند .با توجه به موضوع پژوهش
و متغيرهای مربوط به آن ،پژوهش حاضر از نوع تحقيقات کمي و طرح شبهآزمایشي محسوب ميشود.
جامعهی آماری این پژوهش را تمامي یادگيرندگان دختر پایهی نهم که در سال تحصيلي
 1879-73در مدارس دولتي منطقهی مالرد اشتغال به تحصيل داشتهاند تشکيل دادهاست .روش
نمونهگيری مورد استفاده در این پژوهش ،نمونهبرداری خوشهای چندمرحلهای ميباشد .با توجه به
این روش ،ابتدا ليستي از مدارس دخترانهی متوسطهی اول منطقهی مالرد تهيه شد و از ميان آنها
یک مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شد و از ميان کالسهای موجود در مدرسه دو کالس پایهی
نهم به صورت تصادفي انتخاب شدند و از هر کالس  8۱نفره  8۶نفر به صورت تصادفي انتخاب و در
دو گروه شناختگرا و ساختنگرا به صورت تصادفي جایگزین شدند.
ابزار جمعآوری دادهها و انجام ارزشيابيهای مورد نظر ،یک آزمون محقق ساخته بود .این
آزمون دربرگيرنده  1۰سؤال بود که  3سؤال آن مربوط به مفاهيم و  3تای دیگر مربوط به اصول
مرتبط با مبحث طبقهبندی عناصر در کتاب علوم تجربي پایهی نهم بود .روایي پرسشها طبق نظر
متخصصان علم شيمي و علوم تجربي تأیيد و پایایي آن از طریق نرمافزار  SPSS22محاسبه گردید
که ضریب آلفای کرونباخ در آن  ۶۷93به دست آمد و نشان دهنده قابل قبول بودن پایایي پرسشها
بود.
جهت تهيهی طرح درسها ،از الگوی گانيه و بریگز برای طراحي آموزشي با رویکرد شناخت-
گرایي و الگوی  5Eبایبي برای طراحي آموزشي با رویکرد ساختنگرایي استفاده شد؛ با مطالعهی
نتایج بهدست آمده از پژوهشهای انجام شده در سالهای گذشته این دو الگو در مقایسه با دیگر
الگوهای موجود ،جزو الگوهای موفق به نظر ميرسيدند.
در این پژوهش برای بهدست آوردن نتایج از آمار توصيفي و استنباطي و آزمون  tمستقل
و وابسته برای مقایسهی دو گروه استفاده شده است.
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يافتهها
در ابتدا ميانگين و انحراف معيار نمرات یادگيری مفاهيم و اصول در دانشآموزان گروههای
نمونه در دو آزمون پيش آزمون و یادگيری مفاهيم و اصول در رویکردهای شناختگرایي و ساختن-
گرایي محاسبه گردید که نتایج آن در جدول ( )1و ( )2در بخش زیر مالحظه ميگردد.
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار نمرات یادگيری مفاهيم در دانشآموزان در طراحي
آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و ( 5Eشناختگرایي و ساختنگرایي)
متغيرها

گروه

الگوی گانيه و بریگز

تعداد
دانشآموزان
8۶

ميانگين

انحراف معيار

1/29

۶/۰۶

پيشآزمون مفاهيم

يادگيری مفاهيم

الگوی 5E

8۶

1/28

۶/۰3

الگوی گانيه و بریگز

8۶

۶/۶۶

۶/9۶

الگوی 5E

8۶

۶/۶8

۶/۰8

همانگونه که در جدول باال مالحظه ميشود ميانگين نمرات پيشآزمون مفاهيم در
رویکردهای شناختگرایي (الگوی گانيه و بریگز) و ساختنگرایي ( )5Eبه ترتيب برابر  1/29و 1/28
و یادگيری مفاهيم  ۶/۶۶و  ۶/۶8ميباشد.
همانگونه که در جدول ( )2مالحظه ميشود ،ميانگين نمرات پيشآزمون اصول در رویکردهای
شناختگرایي (گانيه و بریگز) و ساختنگرایي ( )5Eبه ترتيب برابر 1/۶۶و  1/۱9و یادگيری اصول
 ۰/۶9و  ۰/۶9ميباشد.
برای اجرای روشهای آماری و محاسبهی آماره  ،آزمون مناسب و استنتاج منطقي درباره فرضيههای
پژوهش ،مهمترین عمل قبل از هر اقدامي ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است .برای این
منظور آگاهي از توزیع دادهها از اولویت اساسي برخودار است .به همين سبب در این پژوهش از آزمون
معتبر کولموگروف -اسميرنوف برای بررسي فرض نرمالبودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست .با
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توجه به جدول آزمون کولموگروف -اسميرنوف اگر سطح معنيداری برای کليه متغيرها بزرگتر از
سطح آزمون ( )۶/۶۱باشد توزیع دادهها نرمال ميباشد .نتایج این آزمون در جدول ( )8آورده شده
است.
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار نمرات یادگيری اصول در دانشآموزان در طراحي آموزشي
مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و ( 5Eشناختگرایي و ساختنگرایي)
تعداد
متغيرها

پيشآزمون اصول

يادگيری اصول

ميانگين

انحراف معيار

گروه
الگوی گانيه و بریگز

8۶

1/۶۶

۶/۶3

الگوی 5E

8۶

1/۱9

۶/37

الگوی گانيه و بریگز

8۶

۰/۶9

۶/۰۶

الگوی 5E

8۶

۰/۶9

۶/۰8

دانش آموزان

جدول  .8نتایج آزمون کولموگروف -اسميرنوف
متغير

پيشآزمون مفاهيم

يادگيری مفاهيم

پيشآزمون اصول

يادگيری اصول

مقدار آماره

ﺳﻄﺢ

گروه

k–s

معنﻲ داری

الگوی گانيه و بریگز

1/11۱

/211

نرمال است

الگوی 5E

1/8۰9

/۶۱9

نرمال است

الگوی گانيه و بریگز

1/21۱

/۶38

نرمال است

الگوی 5E

1/81۶

/۶۰۱

نرمال است

الگوی گانيه و بریگز

1/۶1۶

/2۱۱

نرمال است

الگوی 5E

1/23۶

/۶3۶

نرمال است

اگوی گانيه و بریگز

1/2۱9

/۶97

نرمال است

الگوی 5E

1/8۶1

/۶۱7

نرمال است

نتيﺠه نرمال بودن
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با توجه به مقادیر سطح معنيداری در جدول فوق ،تمامي متغيرهای پژوهش دارای توزیع
نرمال ميباشند.
برای بررسي اثربخشي استفاده از دو الگوی گانيه و بریگز و  5Eبر روی گروههای مورد
آزمایش ،از آزمون  tوابسته استفاده گردیده که نتایج آن در قالب جدول ( )۶درآمده است.
جدول  .۶نتایج آزمون  tزوجي (وابسته) جهت مقایسه ميانگين یادگيری مفاهيم و اصول
نمونههای پژوهش گروههای مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و ( 5Eشناختگرایي و ساختنگرایي)
گروه ها
الگوی گانيه و

پيشآزمون

بریگز

یادگيری

(شناختگرایي)

مفاهيم

الگوی 5E
(ساختنگرایي)

پيشآزمون
یادگيری
مفاهيم

الگوی گانيه و

پيشآزمون

بریگز

یادگيری

(شناختگرایي)

اصول

الگوی 5E
(ساخت گرایي)

پيشآزمون
یادگيری
اصول

4

انحراف

تعداد

ميانگين

8۶

1/29

۶/۰۶

8۶

8/۱9

۶/۰3

8۶

1/28

۶/۰3

T
معيار

8۶

8/39

۶/98

8۶

1/۶۶

1/۶۶

8۶

۱/79

۶/۱۰

8۶

1/۱9

۶/37

8۶

۰/۶۶

df

p-value

۶/۰2

-18/223

-1۰/2۶3

-13/۶83

-2۱/18۰

 -4بارم کل سؤاالت در بخش مفاهيم از  ۱نمره و در بخش اصول  9/۱نمره ميباشد.

27

27

27

27

/۶۶۶

/۶۶۶

/۶۶۶

/۶۶۶
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بر اساس نتایج جدول ( )۶در هر دو گروه ،یادگيری مفاهيم و اصول دانشآموزان در طراحي
آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز (رویکرد شناختگرایي) و ( 5Eرویکرد ساختنگرایي) مؤثر
بوده و منجر به افزایش یادگيری مفاهيم دانشآموزان گردیده است (.)P <۶/۶1
در ادامه جهت روشن شدن این موضوع که تفاوت معنيدار بين نتایج استفاده از دو الگوی
گانيه و بریگز و  5Eبر یادگيری مفاهيم و اصول در گروههای مورد آزمایش وجود دارد یا خير ،از
آزمون  tمستقل استفاده گردیده که نتایج آن در جدول ( )۱آمده است.
جدول  .۱نتایج آزمون  tگروههای مستقل برای مقایسه ميانگين یادگيری مفاهيم و اصول
دانشآموزان در طراحي آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و ( 5Eشناختگرایي و ساختن-
گرایي)
تعداد

ميانگين

انحراف معيار

گروه ها
پيشآزمون

الگوی گانيه و بریگز

8۶

1/29

/۰۶

مفاهيم

الگوی 5E

8۶

1/28

/۰3

يادگيری

الگوی گانيه و بریگز

8۶

8/۱9

/۰3

مفاهيم

الگوی 5E

8۶

8/39

/98

پيشآزمون

الگوی گانيه و بریگز

8۶

1/۶۶

1/۶۶

اصول

الگوی 5E

8۶

1/۱9

/37

يادگيری

الگوی گانيه و بریگز

8۶

۱/79

/۱۰

اصول

الگوی 5E

8۶

۰/۶۶

/۰2

T

df

p-value

/17۰

۱3

/3۶۰

-1/۰۶3

-۶/۰۰۱

-2/3۶۰

۱3

۱3

۱3

/1۶۱

/۱۶3

/۶۶۰

بر اساس دادههای مندرج در جدول فوق ميتوانيم بگویيم بين یادگيری مفاهيم دانش-
آموزان در طراحي آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و ( 5Eرویکردهای شناختگرایي و
ساختنگرایي) تفاوت معناداری وجود ندارد .درنتيجه ميتوان گفت افزایش یادگيری مفاهيم در الگوی
گانيه و بریگز ( )8/۱9و الگوی  )8/39( 5Eتقریباً یکسان بوده است.
همچنين از نتيجه آزمون  tمستقل مشخص ميگردد که ميزان یادگيری اصول در الگوی
گانيه و بریگز برابر با  ۱/79و در الگوی  5Eبرابر با  ۰/۶۶ميباشد و با یکدیگر متفاوت ميباشند .به
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عبارت دیگر بين یادگيری اصول دانشآموزان در طراحي آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و
 5Eتفاوت معناداری وجود دارد .درنتيجه با توجه به ميانگين نمرات دو گروه ،یادگيری اصول در
الگوی ( 5Eساختنگرایي) بهتر از الگوی گانيه و بریگز (شناختگرایي) صورت مي پذیرد.
بحث و نتيﺠهگيری
بر اساس یافتههای محقق جدول ( )۶نتيجهگيری ميشود که استفاده از هر دو الگوی
تدریس  5Eو الگوی گانيه و بریگز بر یادگيری مفاهيم و اصول فراگيران مؤثر است و باعث افزایش
یادگيری مفاهيم ميشود؛ ولي بر اساس نتایج بهدست آمده از جدول( ،)۱اگرچه ميانگين نمرات در
گروهي که به روش  ۱مرحلهای بایبي آموزش دیدهبودند اندکي باالتر از گروهي بود که در تدریس
آنها از الگوی گانيه و بریگز استفاده شده بود ولي این تفاوت با توجه به نتيجه آزمون  tمعنيدار
نميباشد .لذا با اطمينان  7۱درصد ميتوانيم بگویيم که بين یادگيری مفاهيم یادگيرندگان در طراحي
آموزشي مبتني بر الگوهای گانيه و بریگز و  5Eتفاوت معنيداری وجود ندارد که این نتيجه مغایر با
نتایج مطالعه عبدلي و همکاران ( )187۶ميباشد؛ چراکه در پژوهش آنها اثر الگوی گانيه بر یادگيری
بيشتر از الگوی  5Eبایبي بوده است .همچنين درميیابيم که اگرچه تفاوت ميانگين نمرات در آزمون
یادگيری اصول خيلي گسترده نيست ولي با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون  tاین تفاوت معنادار
ميباشد؛ لذا با اطمينان  7۱درصد ميتوان گفت که بين یادگيری اصول این دو گروه تفاوت معناداری
وجود دارد و طراحي آموزشي با الگوی ( 5Eرویکرد ساختنگرایي) بر یادگيری اصول یادگيرندگان
مؤثرتر از الگوی گانيه و بریگز (رویکرد شناختگرایي) ميباشد که با نتایج ميری ( ،)187۰زارعي
زوارکي و همکاران ( ،)187۱برزگر ( )187۶و  ...در داخل کشور و همچنين با نتایج مطالعات پژوهش
یينگجي ليو ( ،)2۶13ریچارد و همکاران ( )2۶1۱و  ...همسو ميباشد؛ زیرا بر اساس یافتههای آنها،
اثر الگوی  5Eبایبي بيشتر از الگوی گانيه و بریگز است.
در رویکرد ساختنگرایي انتقالپذیری در سطح باالیي صورت ميپذیرد .در انتقال سطح باال
یادگيرنده ملزم به اندیشيدن جدی برای ایجاد ارتباط بين یادگيریهای قبلي و موقعيت مشکلزا
است .کليد انتقال سطح باال انتزاعسازی متفکرانه۱یا شناسایي عمدی اصل ،اندیشه ،راهبرد یا شيوهای
است که تنها به یک موقعيت یا مسئله وابسته نيست ،بلکه ميتواند در موقعيتهای مختلف به کار
بسته شود .این نوع انتزاع سازی به صورت بخشي از دانش فراشناختي فراگير در ميآید که برای
یادگيری او راهنما خواهد بود (سيف.)183۰ ،

- Mindful abstraction
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Abstract
The widespread applications of chemistry and its role in human
societies have led to its effective teaching in schools and universities. This
study seeks to find a more effective model for students to better understand
concepts and principles from existing educational approaches and
considering the importance of thinking in the teaching and learning process
from two thought-based approaches namely cognition (Gagne and Briggs
pattern) and Constructivism (5E pattern) has been used and its
effectiveness on learning the principles and concepts of the elements of
classification of elements contained in the 9th year Experimental Science
book has been compared. This research is a quasi-experimental study.
Sixty ninth grade students were selected from among the public girls'
schools of education in Mallard, using multistage cluster sampling method.
Data gathering tool was a researcher-made test whose validity was
confirmed by experts in the field and its reliability was measured by
SPSS22 software and Cronbach's alpha coefficient was obtained at 0.78.
In this study, descriptive and inferential statistics were used to obtain the
results and they found that the 5E-based instructional design was more
effective in learning learners' principles than the Gagne and Briggs pattern.
Keywords: Cognitivism, Constructivism, Chemistry Education, Gagne &

Briggs Pattern, 5E Pattern.
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