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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزش رویجیتـ  علمی نامه فصل

  1400وهفتم، پاییز  سال هفتم، شماره بیست

آموزان آن بر عملکرد تحصیلی دانشتأثیر  گرا وطراحی برنامه درسی سازنده
 پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی

  2، عابدین دارابی عمارتی1مریم شفیعی سروستانی

 25/3/1400پذیرش:                                                                                               30/11/99دریافت: 

  
 چکیده

آن بر تأثیر  گرا ومتوالی، طراحی برنامه درسی سازنده اکتشافیِ ايِدومرحله ترکیبیِ هدف از این پژوهشِ
در مرحله اول با رویکرد . تجربی بود آموزان پایه ششم ابتدایی در درس علومعملکرد تحصیلی دانش

سپس جهت ساخت  ند؛به روش تحلیل مضمون استخراج شدها  دادهکیفی و با واکاوي متون مختلف، 
. شدحوزه برنامه درسی مصاحبه استادان  گرا با خبرگان وشبکه مضامین و مدل برنامه درسی سازنده

آموزشی ارائه گردید. در مرحله دوم به روش یک مدل صورت  بههاي کیفی هاي احصایی از دادهمضمون
آموزان آزمون با گروه کنترل عملکرد تحصیلی دانش آزمون و پسآزمایشی و با استفاده از طرح پیش

آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم ابتدایی شهرستان  ی تمامی دانشمقایسه شد. جامعه آماري در بخش کم
شدند. سپس، از آزمون نمونه انتخاب عنوان  بهاي دو کالس لهاي چند مرحخوشهصورت  بهصحنه بود که 

 ساخته جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره محقق
گرا موجب بهبود عملکرد یادگیرندگان در ابعاد محتوایی، (یا یک راهه) نشان داد که برنامه درسی سازنده

 شود.می میشناختی و تحقیق عل

   .گرایی، عملکرد تحصیلی، علوم تجربیبرنامه درسی، سازندهها: کلید واژه
  
  

                                                             
  ی دانشگاه شیراز، ایران.شناس روان . استادیاردانشکده علوم تربیتی و1
علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، هیئت  . دانشجوي دکتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شیراز و عضو2

  . abedindarabi@gmail.comایران، نویسنده مسئول،
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  مقدمه
آموزان و نگرش به زندگی و کسب علم در دوران اولیه زندگی شکل از آنجا که شخصیت علمی دانش

نوین براي ایجاد هاي استفاده از روش .آیدترین دوران تحصیل به حساب میگیرد، دوره ابتدایی از مهممی
آموزان و تعمیق یادگیري در این مقطع ضروري است. تجربیات کشورهایی که از نظر مندي دانشعالقه

دهد که تحول در درس علوم تجربی بنیاد تحول در کیفیت آموزش اند نشان میآموزشی متحول شده
ایی در کشور ما بیانگر آموزان مقطع ابتدعمومی هر کشور است. شواهد موجود در خصوص وضعیت دانش

اشتراك  و گیريهاي فکري، توانایی حل مسأله، تصمیمآموزان از نظر مهارتاین است که اغلب دانش
ها ها، مهارتتجربیات با دیگران در سطح ضعیفی هستند. به عبارتی برنامه درسی علوم نتوانسته است توانایی

 ، کاوشگري و روحیه علمی به وجود بیاورد.آموزان براي آفرینندگیو انگیزه الزم را در دانش

آمیز و جایگاه فرد ویژه آموزش و پرورش، نسبت به سرنوشت، رشد و تکامل موفقیت طور بهجامعه و 
اعم از ابعاد شناختی، کسب مهارت و  ،مند است و انتظار دارد فرد در جوانب گوناگوندر جامعه عالقه

این  و رفتاري چنان که باید، پیشرفت کند و تعالی یابد. با توجه بهتوانایی و نیز در ابعاد شخصیتی، عاطفی 
هاي کارایی آموزش و پرورش است، کشف و مطالعه میزان عملکرد و افت تحصیلی یکی از مالكکه 

انجامد. بینی متغیرهاي مؤثر در مدرسه میمتغیرهاي تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی به شناخت بهتر و پیش
هاي ی متغیرهایی که با عملکرد تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد، یکی از موضوعبنابراین، بررس

  ). 2016و همکاران،  1(زانگ؛ کیورا اساسی پژوهش در آموزش و پرورش است
. شود میهاي درس علوم در مدارس ابتدایی هنوز رویکردهاي سنتی تدریس استفاده در کالس

هایی که خالی از تفکر هستند توجهی نشان آموزان به درسنشبسیاري از معلمان از این موضوع که دا
که بیش از همه اشتباه است، این است که معلمان دروس را با این تفکر آنچه  دهند، آگاهی ندارند.نمی

آموزان، هیچ دانش قبلی در مورد موضوع تدریس شده ندارند. در یک کالس که دانشدهند ارائه می
ن، بدون مشارکت کردن در یادگیري، به توضیحات معلم در مورد مفاهیم گوش آموزامحور، دانش معلم

شده توسط معلم را در  آموزانی است که معلومات ارائهنشدهند. این موضوع یک رویه معمول براي دامی
شود حقیقت نهایی را که توسط معلم بیان میآنچه  کنند ومنفعل دریافت میصورت  بهیک کالس درس 

شود، برنامه درسی را که افتد که از معلمان خواسته میکنند. این رویه، به این دلیل اتفاق میتلقی می
دنبال کند. بر این اساس، تدریس در مدارس، بر تسلط  ،توسط وزرات آموزش و پرورش تهیه شده است

                                                             
1. Zhang & Kiuru 



  41    ...گرا و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلیطراحی برنامه درسی سازنده

 1400پاییز وهفتم/  سال هفتم/ شماره بیست

کارگیري  هآموزان و بکند، بدون آن که شناخت آنان از دانش پیشین دانشمیتأکید معلمان بر محتوا 
هاي آموزان اجازه بدهد تا درك خود را بر مبناي دانشیک روش آموزش مناسب و مؤثر که به دانش

و ، نقل از محمدي، 2017، 1(کارپودوان، زین و چندرسگاران پیشین خود، شکل دهند، مد نظر باشد
  ). 1397، همکاران

هاي تدریس و آموزش الح روشمدارس امروز ما در سراسر کشور به شکل روزافزونی نیازمند اص
هاي فعلی تدریس و آموزش، براي حل مشکالت و باشند. اصالحات اندك یا جزئی در روش می

هاي تدریس در مدارس، به همین دلیل در سراسر نیست. شیوهکافی هاي جاري آموزش مدارس نارسایی
ن برنامه، روش تدریس و آموزش جهان، در حال تغییر است. معلمان در جهت این تغییرات به دنبال بهتری

هاي موجود هستند تا بتوانند به وضع مطلوب آموزش و یادگیري در جهت استفاده از پتانسیل
فعاالنه مشارکت کنند و صورت  بهعلوم  ویژه بههاي مختلف و آموزان برسند، در یادگیري درس دانش

). منظور از برنامه درسی رسمی 1396(بهرنگی و کردلو،  عملکرد بهتري از خود به نمایش بگذارند
کند و در بسیاري از موارد در قالب را اعالم میآنها  هایی هستند که نظام آموزشی رسمیفعالیت
  ).2016، 2(نایکویست شودها تدریس میهاي درسی در مدارس و دانشگاه کتاب

ر و اجماع وجود ندارد؛ نظریزي اتفاقنظران برنامهدرباره عناصر یا اجزاي برنامه درسی میان صاحب
هاي تدریس و ارزشیابی عناصر چهارگانه هدف، محتوا، روش ر روياما اکثر متخصصان برنامه درسی ب

). برنامه درسی طرحی به منظور فراهم کردن 1397نادري، و  (ایجادي، سیف نراقی توافق دارند
برخورد نکنند فقط  ها فرصتا این ي یادگیري است، اما تا هنگامی که فراگیران بها فرصتاي از  مجموعه

شود. آموزش، اجراي برنامه درسی است و به معناي درگیر نمودن عملی فراگیران یک امر بالقوه تلقی می
، نقل در پیري، 2003، 3(سایلور، الکساندر و لویس شده است ریزيي یادگیري طرحها فرصتبا 

بنابراین انتخاب روش تدریس مناسب که بتواند هم باعث یادگیري در  )،1396ي و عزیزي، مصرآباد
از اهمیت  ،آموزان را کنترل کندآموزان شده و هم معلم به وسیله آن بتواند پیشرفت تحصیلی دانشدانش

محور  هاي رایج در تدریس علوم در مدارس ابتدایی اغلب معلمزیادي برخوردار است. در این بین روش
شود. به جاي درك مفاهیم علوم، کار گرفته نمی فعاالنه به طور بهآموزان نش قبلی دانشهستند و دا

یک تصویر بزرگ واحد آنها  دارند.قطعات جدا از هم نگه میصورت  بههاي علوم را آموزان نظریه دانش

                                                             
1. Karpudewan, Zain, & Chandrasegaran 
2. Nyquist 
3. Saylor, Alexander & Lewis 
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(مصرآبادي و  مدت نگه دارندر درازتوانند مفاهیم جدید را با هم تلفیق کرده و دندارند و بنابراین نمی
  ).2016، 1علی لو

نظریه غالب در عنوان  بهگرایی بر پایه نظرات ویگوتسکی و پیاژه هاي اخیر دیدگاه سازندهدر دهه
هاي یادگیري ) و متخصصان تعلیم و تربیت به طراحی محیط2010، 2یادگیري مطرح شده (نی و لو

، نقل 2004، 3(آلدریچ، دورمن و فریزر نداگرایی روي آوردههاي سازندهاصول و فرضبر اساس کالسی 
ي پیشین بیانگر این است که محیط یادگیري ها پژوهش ). نتایج1395در کارشکی، غلباش و طاطاري، 

هاي درس است و موجب گرایی بنا شده، محیط یادگیري مناسبی براي کالسکه بر اساس اصول سازنده
، فریزر و 4(نیکس شودش اثربخشی کلی آموزش میکسب نتایج بهتر در پیشرفت تحصیلی و موجب افزای

؛ 2014، 8؛ آنگو و هونگی2008، 7؛ گیجبلز، سگرس و استرایف2008و فریزر،  6؛ سنگ2005، 5لدبتر
؛ برزگربفرویی، خضري و 2016، 10؛ زیدان2015، 9؛ کان و ونگ2015احمد، چیگ، یحیی و عبداله، 

  ). 1394انی، ؛ برزگربفرویی، شبانیان و شیرج1392شیرجهانی، 
 فرایند کند. این دیدگاهمیتأکید گرایی بر چگونگی ایجاد معنی توسط یادگیرندگان دیدگاه سازنده

، 12؛ سانتراك2008، 11(لوینز، ریکوز و اشمیت داندساختن دانش را مستلزم درگیري فعال یادگیرنده می
و  (نریمانی کنندفکري تشویق میآموزان را به رشد گر را ایفا و دانش ). معلمان نقش تسهیل2012

محورند و بر کنترل یادگیرنده، گرا، دانش هاي یادگیري سازندهبر این، محیط افزون). 1392، همکاران
ها و مرتبط بودن مواد هاي یادگیی و تنظیم عملکردشان با هدفآموز در تعیین هدفولیت دانشمسئ

؛ 1390، و همکاران ؛ مروتی2010، 14رکون و اسکر؛ آ2005، 13(مارا دارندتأکید درسی با زندگی فرد 
  ). 1392برزگربفرویی، خضري و شیرجهانی، 

                                                             
1. Mesrabadi & alilou 
2. Nie & Lau 
3. Aldridge, Dorman & Fraser 
4. Nix 
5. Ledbetter 
6. Seng 
7. Gijbels, Segers &Struyf 
8. Ongowo & Hungi 
9. Kwan & Wong 
10. Zeidan 
11. Loyens, Rikers & Schmidt 
12. Santrock 
13. Marra 
14. Arkun & Askar 
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شده است:  دهی سازمان ارچوب ارزیابی درس علوم در آزمون تیمز مبتنی بر سه بعد اساسیهچ
د ، که هر کدام از این سه بعد، داراي ابعا3و تحقیق علمی 2، ابعاد شناختی علوم1هاي محتوایی علومحوزه

گیرد که ي این ایده شکل میهاي علوم بر پایههاي علمی کالسارچوبهدیگري هستند. از نظر تیمز، چ
از  ،هاي طبیعیي است براي شناخت و تبادل فیزیکی و مشاهده، تحقیق و شرح پدیدهفرایند علم

توانایی کاربرد آن در ي آن است. براي تحقق این امر، ارائه شواهد مبتنی بر دانش محتوایی و ها ویژگی
ي اساسی است. در حوزه محتوایی، موضوعات علمی خاص براي ي شناختی، نکتهسطوح متفاوت حوزه

و ماهیت علوم و مسائل محیطی  7، شیمی6، فیزیک5، علوم زمین4آموزان در زمینه علوم زیستیدانش
آموزان برحسب دانش ز دانشاي از رفتارهاي مورد انتظار اي شناختی مجموعهتدوین شده و در حوزه

اند. بخش تحقیق علمی در اسناد تیمز نیز شامل معین شده 10و تحلیل و استدالل 9، ادراك مفهومی8عینی
ي محتوایی و شناختی مرتبط است و هدف آن تبیین هایی است که با حوزهدانش، مهارت و توانایی

آموزان ي محیط طبیعی براي دانشارهي ادهاي علمی و کمک به درك اصول زیربنایی و نحوهپدیده
  ).1386(حیدرزادگان، مرزوقی و جهانی،  است

  
  )1386ي محتوایی، شناختی و تحقیق علمی در آزمون تیمز(حیدرزادگان و همکاران، . ابعاد حوزه1جدول

 ابعاد حوزه

 ل و ماهیت علوممسائ شیمی فیزیک علوم زمین علوم زیستی محتوایی

 تحلیل و استدالل ادراك مفهومی دانش عینی شناختی

تحقیق 
 علمی

تدوین سؤال و 
 فرضیه

 طراحی تحقیق
آوري و جمع

 ي اطالعات ارائه

تحقیق و تفسیر 
 اطالعات

 گیرينتیجه

  
  

                                                             
1. Science content domains 
2. Science cognitive domains 
3. Scientific Inquiry 
4. Life Science 
5. Earth Science 
6. Physics 
7. Chemistry 
8. Factual Knowledge 
9. Conceptual Underxstanding 
10. Reasoning and Analysis 
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  سؤاالت پژوهش
گرا را بنابرآنچه گفته شد این پژوهش به دنبال این است که در ابتدا عناصر و مدل برنامه درسی سازنده

که در عملکرد را سپس محیط آموزشی را مطابق آن تنظیم کند تا تغییراتی  ،تدوین کندشناسایی و 
  یی به سؤاالت زیر است:گو پاسخ درصددبنابراین،  ؛آید بسنجدآموزان به وجود میتحصیلی دانش

  گرا کدامند؟عناصر برنامه درسی سازنده -1
آموزان در ابعاد محتوایی، شناختی و تحصیلی دانشگرا باعث بهبود عملکرد درسی سازنده آیا برنامه -2

  شود؟تحقیق علمی می
  

گرایی ختی پیاژه، سازندهشنا روان گراییتوان به سازندهگرایی میهاي معروف سازندهاز نظریه
گرایی اجتماعی، سازنده«گرایی رادیکال اشاره کرد. با این حال اجتماعی ویگوتسکی و سازنده

گرایی سه عامل مهم تئوري سازندهبر اساس  ».گرایی استترین نوع سازندهپذیرفته ترین وشده شناخته
تسهیل تعامل  -2 ؛افزایش یادگیري فعال -1تدریس مؤثر عبارت است از:  -براي ایجاد محیط یادگیري 

  ).1396(معتمدي برآبادي و نوروززاده،  کیفیتایجاد مواد یادگیري با - 3و  اجتماعی
  
  
  
  
  

  گراییانواع سازنده. 1شکل
  

دارد شاگردان از راه تعامل دانش یادگیري است که اظهار می هاي تشریحی دربارگرایی نظریهسازنده
هاي کالسیهاي درسی و همپیشین خود با دانش جدیدي که در کالس درس از منابعی مانند معلم،کتاب

-رویکرد سازندهبر اساس ). 1394، و همکاران علی زاده (شاه پردازندکنند به خلق معنا میخود دریافت می

هاي خودتنظیمی و خودکنترلی و فرایند ساخت دانش و معرفت از طریق فرایند خودگردانی به وسیله ،گرایی
 بسزایی داردتأثیر  حل مسأله در تسریع رشد عقالنی و اخالقی فرد که از اهداف آموزش و پرورش است،

گرایی، یادگیرندگان را به کسب دانش و در رویکرد سازنده). یادگیري 2010(معصومی و والوي، 
  ). 1394(فاضلی و کرمی،  کندهایی که با مسائل جهان واقعی مرتبط هستند، تشویق می مهارت

سازنده گرایی شناختی

سازنده گرایی اجتماعی

سازنده گرایی رادیکال
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  گراطراحی محیط آموزشی سازنده
و  1(نهار شود که یکی از آنها، محیط استها میعوامل مختلفی موجب تفاوت در یادگیري انسان

شود تغییر ). یکی از عواملی که منجر به بهبود عملکرد تحصیلی و یادگیري بهتر می2010، نهمکارا
یادگیري در نظام آموزشی فراگیران  ي کننده تعیینترین  مهم محیط یادگیري است و محیط کالس درس

هاي آموزشی از منظر ). محیط2015؛ مروتی و چراغی، 2013؛ هانا، 2015 ،2012(فریزر،  است
فعـال در یادگیري  طور بهآمـوزان که دانشاي  گونه بهگرایی، متمرکز بر نیازهاي یادگیرنده است؛  ساختن

). 2010، 2(هانگ را به دست آورند يشـود آنان اطالعات جدیدتردرگیر شـده و این امر باعث می
اسخ به سؤاالت ي محتوا، بررسی و پوجو جستآموزان به یادگیري، یک تمرین آموزشی است که دانش

). 2017، 3(مرکز تدریس فلسفه و شهود گیرندپردازند و تجربه و مالکیت یادگیري خود را برعهده میمی
 ها، بیشتر به موقعیتی که یادگیري، عملکرد و همچنین خودنیازهاي عاطفی و اجتماعی در این محیط

  ).1999(ژوناسن و مورفی،  دهد، مربوط هستندطراحی در آن رخ می فرایند
  

  )2010. محیط آموزشی در الگوي ساختارگرایی(رابلیر و دورینگ، 2جدول
 محیط آموزشی در الگوي ساختارگرایی

 حلّ مسأله و تفکر انتقادي و گاه متفاوت براي شاگردانعنوان  بهاهداف جهانی 

 .کنندشاگردان دانش خود را از تجربیات خود در تطبیق یادگیري در زندگی واقعی استخراج می

 .گیرندهاي سطح باالتر یاد میتر را در زمینه کار براي مهارتهاي یادگیري سطح پایینشاگردان مهارت

 .افتدافتد.یادگیري بر اثر اکتشاف در یک محیط غنی اتفاق میهاي مسأله محور اتفاق مییادگیري در ضمن فعالیت

 .اکتشاف استها یادگیرنده محور و پیرامون مسأله و مواد و روش
  

هاي هاي محیطویژگیعنوان  به) هشت ویژگی را 138و 137، ص 1390جوناسن نیز (به نقل رضوي، 
  :کندگرایانه مطرح مییادگیري ساختن

یادگیري،  -3؛ شدنی استبناشدنی یا  یادگیري، ساخته - 2؛ یادگیري، مستلزم دستکاري فعال است -1
 ور و مسائل پیچیده سر و کار دارد؛یادگیري، با ام -5؛ هدفمند استیادگیري،  -4نیازمند همکاري است؛ 

  یادگیري، تأملی است. -8و  اي استیادگیري، محاوره - 7 ؛اي استیادگیري، زمینه -6

                                                             
1. Nahar 
2. Huang 
3. Center for Inspired Teaching, Philosophy & Teaching Approach 
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پردازند. یادگیري می فرایند گرایی فراگیران به کنترل و نظارتدر آموزش به روش سازنده
نمایی معلم به کاوشگري، تبادل عقیده، استدالل، بحث و یادگیرندگان به روش اکتشافی و با راه

 کنند. نقش معلم تسهیلپردازند و فرصت کشف فعال را پیدا میوگو و ارزیابی نظرات همدیگر می گفت
سازد. معلمان با درنظر گرفتن تجارب قبلی کسب دانش است. فراگیر خودش دانش را می فرایند
از طریق  فرایند کنند که منجر به بسط و بازسازي دانش شود. اینمی هایی را طراحیآموزان موقعیت دانش

  شود.هاي متنوع آموزشی همچون کارورزي، گزارش نویسی و ... تکمیل میطراحی فعالیت
کند: گرایی را براي ایجاد محیط یادگیري کارآمد پیشنهاد میجاناسن چهار ویژگی پایه از سازنده

ي محیط ها ویژگی)؛ بافت، شامل 2000(جاناسن،  گوو ساعی و گفتبافت و زمینه، ساخت، تشریک م
شوند. ساخت و ساز دانش، نتیجه طبیعی یادگرفته می طور بهدنیاي واقعی است که در آن تکالیف 

ي فیزیکی، سازمانی، فرهنگی، ها ویژگیفعال بیان و انعکاس در درون یک بافت است و  فرایند شده نهایی
گرفته شده است.  گیرد که یادبر می مسائل مربوط به کاربرد و استفاده از دانشی را دراجتماعی، سیاسی و 

دهد. با وجود یادگیري رخ می فرایند تشریک مساعی و مشارکت در میان یادگیرندگان در سراسر
 اي استزیرا دانش، زبان واسطه ؛سازي و ساخت معنی استبخشی از روند مفهوم وگو گفتمشارکت، 

  ).1393و ویسی تبار،  (سرمدي
  

  

  
  

  )1393(سرمدي و ویسی تبار،  گرا. مدل پیازي شکل یادگیري سازنده2شکل
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گرایی که به تدریس ي زمینهگرا داراي چهار مؤلفه است که عبارتند از مؤلفهساختار کالس سازنده
ي مشارکت که به نقش مؤلفه ؛کندتکالیف اصیل اشاره می کارگیري به ي فرهنگی و اجتماعی ودر زمینه

گرایی که به ي نسبیتمؤلفه ؛کندآموزش اشاره می فرایند مدرس در گريتسهیلفعال یادگیرنده و نقش 
ي ارزشیابی پردازد و نهایتاً مؤلفهفرد و نسبیت دانش مینقش یادگیرنده در ساخت فعال دانش منحصربه

(منصوري،  کندیادگیري توجه می فرایند ی ازمحور، به ارزشیابکیفی که با رد ارزشیابی کمی و محصول
آمـوز فقـط بشـنود، بخواند و کـه دانش ). بـه جـاي آن1396السالمی و همکاران، ، به نقل از شیخ1389

کند، فرضیه بسازد، تحقیق و  وگو گفتتکراري و عادي بپردازد، باید بحث و کامالً  هايبه حـل تمرین
، به نقل از زبرجدیان و نیلی 1390(فردانش،  ن را دریافت داردهاي دیگراطراحی کند و دیدگاه

  ).1396احمدآبادي، 
گرایی محیط کالسی در یادگیري نیز اغلب تحقیقات حکایت از در رابطه با نقش رویکرد سازنده

؛ 1386(حیدرزادگان و همکاران،  کارگیري این رویکرد و عملکرد فراگیران داردي مثبت بین بهرابطه
؛ بک و 2000؛ هرینگتون و الیور، 1997؛ لرد، 1383زاده و مهرمحمدي، ؛ شیخ1387ش و کرمی، فردان

به  )1396( السالمی، کشاورزي و منصوري). براي مثال شیخ2009؛ کارال و ریسقلو، 2000همکاران، 
گیري هدف و عملکرد تحصیلی  دانشجویان گرا، جهتبررسی الگوي علی ساختار کالس سازنده

گرایی، گرایی، نسبیت(شامل زمینه گراتند و به این نتیجه رسیدند که ساختار کالس سازندهپرداخ
کنند. همچنین بینی میمشارکت و ارزشیابی کیفی)، به نحو مثبت عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش

 گرا بر میزان رضایت و یادگیريآموزش سازندهتأثیر  )1393( ابراهیمی کوشک مهدي و همکاران
هاي آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این کنندگان در دورهشرکت

به این صورت که تفاوت معناداري  ؛گرا بر یادگیري فراگیران بودآموزش سازندهتأثیر  مطالعه حاکی از
  گروه کنترل مشاهده شد. گرا) در مقایسه با(سازنده کنندگان در گروه آزمایشدر میزان یادگیري شرکت

شود نه با دیگران، عالوه بر عملکرد قابل گرایی هر فرد با خودش مقایسه میدر رویکرد سازنده
ي مشارکتی و فرایند شود. ارزشیابیآموزان مطالعه و بررسی میهاي پنهان رفتار دانشمشاهده زمینه

شود برانگیز موجب میهاي چالشاد موقعیتابزاري براي بهبود و ارتقاء برنامه درسی است. معلم با ایج
درسـی ي  همحتوا به برنام دهی سازمان هاي فعلی خود گام بردارند، درآموزان فراتـر ازمهارتدانش

  ). 1396(سرابی و احمدي،  شده ي از قبل تعییناشود نه محتوتلفیقـی اهمیت داده می
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ر نقـش فعال یادگیرنده مبناي نظري سازنده در درك اطالعات و فهم جهان هستی قرار گرایـی ـب
مستمر  فرایند گرایان براین باورند که رسیدن به دانش و درك و فهم، یکدارد. بر این اساس، سازنده

گیرد. بنابراین، براي در نظر گرفتن سطح دانش قبلی یادگیرنده قرار میتأثیر  تحتشدت  به است که
ي و آموزش، معلم باید مرتباً یادگیري و دانش فرد فرد یادگیر فرایند درك و فهـم یادگیرنـده در

زیـرا در آن بـه تکـوین یـا  ؛آموزان را سنجش کند. به این روش سنجش تکوینی گوینـد دانش
شود. این سنجش ضرورتاً یـک سـنجش رسـمی یعنـی آموز کمک میگیـري یـادگیري دانش شـکل

هاي آموز، ارتباطهاي موردي با دانشسمی مانند بحثهاي غیررآزمـون و امتحـان نیست، بلکه سنجش
ل اسـتفادهها نیز مـیآموز در ضمن انجام کار و مانند ایناي، مشاهده دانشچهره اي از تواننـد نتـایج قاـب

  ).1396آموز در اختیار معلم  بگذارند(سیف، چگونگی پیشرفت دانش
  

  پیشینه پژوهش
ابعاد، جوانب،  عناصر  وگرایی انجام شده ي رویکرد سازندهزیادي دربارهي ها پژوهش در چند دهه گذشته

نظران اثربخشی  هاي آن در تعلیم و تربیت همیشه مورد توجه بوده است. اکثر پژوهشگران و صاحبو مؤلفه
  گیرد.اند. در ادامه برخی تحقیقات مرتبط مورد بررسی قرار میاین رویکرد را مورد تأیید قرار داده

اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج «) در پژوهش خود تحت عنوان 1396( وسويم
دریافت که این روش باعث  »بر یادگیري و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان 5E(1اي بایبی(مرحله

هاي شود. روش تدریس بایبی، از روشافزایش میزان یادگیري و انگیزش و پیشرفت دانشجویان می
) مطرح شد و سپس در 1967( 2گرایانه است که توسط کارپلوس و تیرمحور ساختندگیرندهتدریس یا
). این روش آموزشی بر اساس اصول 2004، 3(اسپنس از سوي راجر بایبی اصالح شد 1980اوایل دهه 

رشد شناختی پیاژه در ابتدا شامل سه مرحله کاوش، اختراع و کشف بود و توسط راجر بایبی براي 
گرایی تغییر یافت. این روش تدریس پیامدهاي یادگیري را براي فراگیران با سطوح شناختی سازنده

) در پژوهش خود با 2010( ). منصوري2011، 4(اسیسلی، تارگت و یاکلوین دهدمتفاوت، افزایش می
» گراهاي یادگیري سازندهاي) براي محیط(المسه هاي معلمان در مورد تناسب محیط حسیدیدگاه«عنوان 

گرا به جهت تدارك یادگیري معنادار و هاي یادگیري سازندهنشان داد که استفاده از حس براي محیط

                                                             
1 .Bybee 
2. Karploose&Tayer 
3. Spence 
4. Acisli, Turgut & Yaclcuin 
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چون ویدئو هایی  آموزان مفید است. همچنین دستگاهاکتشافی و شناختی و همچنین درگیرسازي دانش
) به بررسی رابطه 1387( اي برخوردارند. پارساپروژکتور و کامپیوتر و کار در کالس نیز از اهمیت ویژه

به کاربرد آنها  گرایی در کالس درس و گرایشعلمی دانشگاه از سازندههیئت  ادراکات اعضاي
مدار بر روي استادان دانشگاه شیراز پرداخته، به این مدار و یادگیريرویکردهاي تدریس و ارزیابی درس

تر و هاي موفقگرایش بیشتري دارند، کالسگرایی در کالس، نتیجه رسیده که استادانی که به سازنده
(معدل) باالتري دارند. استادان گروه علوم انسانی در مقایسه با اساتید گروه  دانشجویانی با نتایج یادگیري

 زاده و مهرمحمدي ). شیخ1391(منصوري و همکاران،  مدارترند گراتر و یادگیريوم پایه، سازندهعل
گرایی و سنجش رویکرد سازندهبر اساس آموزش ریاضی ابتدایی  افزار رمن«) طی پژوهشی با عنوان 1383(

گرایی، باعث افزایش سازنده افزار نرمبه این نتیجه دست یافتند که آموزش از طریق  »میزان اثربخشی آن
شود. حیدرزادگان و آموزان میانگیزه و مهارت طرح و حل مسأله و افزایش عملکرد تحصیلی دانش

گرایی اجتماعی بر عملکرد نظریه سازندهتأثیر  بررسی«) در پژوهشی تحت عنوان 1388( همکاران
به این نتیجه دست یافتند که  »آموزان پایه سوم دوره راهنمایی در درس علوم در شهر زاهدان دانش
(حیدرزادگان و  آموزان دختر و پسر گروه آزمایش از گروه گواه عملکرد باالتري نشان دادند دانش

تأثیر  گرایی) در پژوهش خود دریافتند که رویکرد سازنده2011( ). عسگري و همکاران2007ان، همکار
) حاکی 2009( ) و حاتمی2004( زاده آموزان دارد. نتایج تحقیقات شیخزیادي بر توانایی حل مسأله دانش

نواع ابزارها و منابع گرا مکانی براي تعامل فراگیران و استفاده از ااز آن است که محیط یادگیري سازنده
  ها است.اطالعاتی براي دستیابی به اهداف یادگیري و فعالیت

نقش ادراك از محیط یادگیري «) در پژوهشی تحت عنوان 1395کارشکی و همکاران، (
گرا بر نشان دادند که محیط یادگیري ساختن» هاي اهداف پیشرفت دانشجویانگرایی بر مؤلفه سازنده

) در نتایج تحقیقات خود نشان داد 2012( 1مثبت و معنادار دارد. لوکیاستأثیر  یشرفتهاي اهداف پمؤلفه
هاي گرایی در امر آموزش تخصصی، ساختار قدرتمندي را براي محیطکه استفاده از رویکرد سازنده

ي تدریس سنتی با تدریس ) در تحقیقی تحت عنوان مقایسه1997( کند. لردیادگیري فراهم می
گرا شناسی به این نتیجه رسید که گروه آزمایش که با تدریس سازندهگرا در دانشکده زیست هسازند

ارتقاء «) در پژوهشی با عنوان 2011( و همکاران 2اند عملکرد تحصیلی بهتري دارند. وساآموزش دیده
دریافتند که  »گرااثربخشی یادگیري مجازي درس آمار از طریق طراحی محیط یادگیري سازنده

                                                             
1. Lockias 
2. Wessa 
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گرا در آموزش مجازي باعث باال  رفتن یادگیري و رضایت کارگیري اصول طراحی آموزشی سازنده هب
گرا بر پیامدهاي یادگیري هاي یادگیري سازندهمحیطتأثیر  ) به بررسی2010( شود. بروکزفراگیران می

 طور بهگیري هاي یادپرداخت و دریافت که پیشرفت تحصیلی، نگرش و انگیزه فراگیران در چنین محیط
یابد. ادلسون، گوردین و پی با استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات در الگویی موسوم معناداري بهبود می

ي اي طراحی و اجرا کردند که در ضمن آن مشخص شد، اگر فراگیران برنامه، برنامه"E-chem"به 
 خواهند بود اطالعات خود را خوبی قادر گرایی تجربه کنند، بهي سازندهدرسی علوم را به شیوه

  ). 50: 1999، 1(ادیلسون، گوردین و پی هاي مهمی دست یابندو تفسیر کنند و به استنتاج دهی سازمان
گرایی را هاي فعال یادگیري درکالس درس بر اساس رویکرد ساختن) اسـتفاده از روش2012( 2تونا

آموزان به مشارکت فعاالنه در امر ساخت و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تشویق دانش
تفسیر دانش، موجب یادگیري، تفکر انتقادي، کنجکاوي، مهارت در تحقیـق، تفسیر و تولید اطالعات 

هاي فعال ها و تکنیکآموزان بـه روشعالقه دانش هدهندنشانشده است. مطالعات وي آنها  توسـط
گرا محیط یادگیري سازنده«) در پژوهشی با عنوان 2009( و همکاران 3یادگیري بوده است. استاپورنانون

به ایجاد یک محیط آموزشی آنالین بر اساس اصول  »در یک دوره آموزش آنالین عملی داروسازي
گرا پرداختند. نتایج نشان داد که مبادله اطالعات بین دانشجویان و تالش براي ساخت دانش از سازنده

گیري باعث افزایش عمق دانش و گر یادتسهیلعنوان  بههاي مربیان ییطریق محیط فراهم شده و راهنما
نیز بیان کردند که نگرش آنها  شود. در نتیجهنین رضایت بیشتر فراگیران از این محیط تعاملی میهمچ

گرایی در ایجاد ) نشان داد که تأثیرات سازنده2004( 4فراگیران نسبت به دوره مثبت است. کرنی
گرایی در استفاده از ، در بلندمدت رویکرد سازندههمچنینباالي شناختی است،  هاي سطوح مهارت

هاي رفتارگرایی و شناخت گرایی باعث تقویت آموزش و یادگیري بیشتر از مدلها  وريناها و فرسانه
 آثارگرایی هاي مبتنی بر ساختن) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که روش2006( 5شود. اسالوینمی

  بتی در یادگیري ریاضی، علوم و نگارش دارند.مث
 ،گرایی موضوعی جدید استسازندهاین که  دهد با وجودمطالعه مبانی نظري و پیشینه پژوهش نشان می

ها، ها، اصول، ویژگیهاي اخیر مورد توجه پژوشگران زیادي قرار گرفته است و معموالً به مؤلفهولی در سال

                                                             
1. Edelson, Gordin& pea 
2.Tuna 
3. Sthapornnanon 
4. Kearney 
5. Slavin 
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گرا توسط کسی  طراحی و اما تاکنون مدل برنامه درسی سازنده ،شده است و محیط سازندگرایی پرداخته
دهد. گرایی را ارائه میاین پژوهش براي اولین بار مدل برنامه درسی سازندهبنابراین،  تدوین نگردیده است.

  گرایی. و تکمیل تئوري برنامه درسی سازنده ي بعديها پژوهش اي باشد برايامید است که مقدمه
  

  اجراي پژوهش روش
اکتشافی متوالی استفاده اي  در پژوهش حاضر براي پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش ترکیبی دو مرحله

  روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی  به شرح زیر است:بنابراین،  شد.

متون موجود مورد بندي قیاسی در این بخش با روش تحقیق تحلیل محتوا، نظام مقوله: بخش کیفی
ي ها پژوهش بدین صورت که با مرور متون مرتبط و ؛بود» جمله«واحد تحلیل  رار گرفت.تحلیل ق

یادگیري و - هاي یاددهیها اهداف، محتوا، روشها، مقولهگرا شامل مؤلفهالمللی برنامه درسی سازنده بین
گرا، منابع و منابع پیرامون آموزش سازنده ها باارزشیابی استخراج و تدوین شد. حوزه پژوهش کلیه کت

گیري به گیري هدفمند بوده و جهت نمونهي متخصصان بود. روش نمونهها پژوهش علمی، مقاالت، و
گر استفاده وجو جستموتورهاي ترین  مهم علت کثرت منابع از مکتوبات چاپی و دیجیتالی در دسترس و

جهت تدوین مدل برنامه برداري بود. پس از استخراج مفاهیم اولیه آوري اطالعات فیششد. ابزار جمع
، سپس اطالعات به  روش تحلیل مضمون تجزیه شد خبره مصاحبهاستادان  نفر از 12گرا با درسی سازنده

  .ندو تحلیل شد

آزمون با گروه آزمون و پستجربی و با استفاده از طرح پیش در این بخش به روش نیمه :یبخش کم
اند با گرایی قرار گرفته وزش مدل و محیط سازندهآموزانی که تحت آمکنترل عملکرد تحصیلی دانش

ان مقطع ابتدایی آموز دانشمقایسه شد. جامعه آماري تمامی  ،اندسنتی آموزش دیدهصورت  بهآنهایی که 
اي دو کالس از مدرسه ابتدایی غیرانتفاعی خوشهصورت  بهپایه ششم ابتدایی شهرستان صحنه بود که 

سنتی آموزش دید و صورت  بهکالس گواه  .نمونه انتخاب گردیدعنوان  بهنفر)  30(هر کالس  فروغ
گرا تحت آموزش قرار گرفت. به منظور سنجش کالس آزمایش طبق مدل و محیط آموزشی سازنده

ساخته پیشرفت تحصیلی از  طرح آزمون محقق ،آموزان با همکاري معلم مجريعملکرد تحصیلی دانش
 نامه پرسش هاي. سؤالشدمحتوا تهیه و تنظیم  - مشخصات هدف  درس علوم تجربی بر اساس جدول

مذکور با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید. به منظور روایی محتوایی 
ها و محتوا هاي آن نمونه کاملی از هدفشود آزمونی رواست که سؤالآزمون پیشرفت تحصیلی گفته می
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محتوا تدوین گردید، -مون پیشرفت تحصیلی درس علوم با توجه به جدول هدفباشد. در این پژوهش آز
بر این، روایی محتوایی ابزار توسط  افزونبنابراین آزمون مذکور از روایی محتوایی الزم برخوردار بود. 

 نفر 32قرار گرفت. به منظور پایایی آزمون، نمرات تأیید  چند تن از معلمان خبره درس علوم تجربی مورد
به دست آمد. براي تجزیه و  79/0روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید و عدد بر اساس ها  از آزمودنی

  (یا یک راهه) استفاده شد. تحلیل اطالعات از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره
  

  هایافته
  گرا کدامند؟عناصر برنامه درسی سازنده :سؤال اول

پس از مطالعه عمیق منابع و  ،کیفی مطرح شده بودصورت  بهیی به سؤال اول که گو پاسخ براي :پاسخ
پایان نامه با موضوع برنامه درسی  5کتاب تخصصی و  3مقاله علمی پژوهشی،  30مستندات که حدود 

مضمون  4مضمون پایه و  28جمله و عبارت استخراج شد و به تبع آن  163تعداد  ،گرا بودسازنده
هاي ارزشیابی استخراج یادگیري و تکنیک - با عناوین، هدف، محتوا، راهبردهاي یاددهی  دهنده سازمان

  شود.هایی از این مضامین اشاره میشد. در ادامه به بخش
  

  گرا. بخشی از کدهاي باز استخراج شده مربوط به برنامه درسی سازنده3جدول 
 کد متن

 هارشد توانایی 4انگیزشی فراگیران. مقاله هاي شناختی و به حداکثر رساندن توانایی

 برنامه درسی تلفیقی 1شود. کتابدرسـی تلفیقـی اهمیت داده میي  همحتوا به برنام دهی سازمان در

 ارزشیابی تکوینی 2(تکوینی). کتاب  هاي یادگیريارزشیابی از یادگیري حین تدریس و موقعیت

 یادگیري اجتماعی و گروهی 1پایان نامه یادگیري فعالیتی اجتماعی و گروهی است. 

 تکلیف هیجانی 1برانگیز. مقاله درگیري با تکالیف چالش

 تحریک تفکر 3وظیفه معلم ساخت فضایی است که تفکر فراگیر تحریک شود. مقاله

 درك صحیح دیگران 2تالش فراگیران براي کسب قضاوت مثبت دیگران. مقاله 

 هاي قبلیتوجه به آموخته 2شود. پایان نامه میتأکید هاي پیشین بر نقش دانسته

 واقعیت نگري تکالیف 13تکالیف برخاسته از محیط واقعی است. مقاله 

 رشد فردي 7هاي خود در تکالیف. مقاله تالش فراگیران براي بهبود شایستگی

 استقالل یادگیري 3عالقه به یادگیري براي خود یادگیري. کتاب

 محتواي چندگانه 1شود. جزوه موزشی، اینترنت، ویدئو، پروژکتور، اسالید استفاده میهاي آاز فیلم

 هاشناخت ضعف 14هاي آموزشی شاگردان و ترمیم آنهـا. مقاله شناخت نارسایی
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 کد متن

 افزاییمهارت 13تبحر کامل در تکالیف مد نظر نیست. مقاله

 مشارکتیارزشیابی  5ارزشیابی فردي و گروهی. مقاله 

 یادگیري معنادار 8تدوین محتوا با توجه به دانش قبلی. مقاله

 خودیادگیري 9سازند. مقاله آموزان دانش خود را میدانش

 یادگیرنده فعال 11فراگیر فعال، با مشارکت باال و نقش اصلی در تدریس و آموزش را به عهده دارد. مقاله 

 خودسنجی 11شود. مقاله عملکرد، خودسنجی استفاده می براي ارزیابی از سنجش با کارپوشه، سنجش

 ارزیابی چندگانه 3ارزیابی دینامیک، ارزشیابی چندوجهی یا متکثر. کتاب 

اي براي تبیین مشاهداتشان، نظرات اولیهبر اساس آموزان حتی خردسال در درس علوم دانش
 6کنند. مقاله میبینی ها دارند و حتی رویدادهاي مورد انتظار را پیشپدیده

 خودمحوري

 تسهیلگري معلم 6گر است. مقاله معلم راهنما و تسهیل

پردازي، بارش مغزي،  شیوه تدریس حل مسأله، مشارکتی و موقعیتی، بحث گروهی، بدیعه
 21تئوري و عملی است. مقاله

 هاي نوین تدرسروش

 ایجاد انگیزه 19ایجـاد رغبـت و کسـب عادات صحیح آموزشی در شاگردان. مقاله 

 هاي تفکرمهارت  17پرورش تفکر انتقادي و خالق، پرورش مهارت حل مسأله، خودرهبري و کنجکاوي. مقاله 

 مهارت ارتباطی 28گر و با معلمان. مقاله مدیکنش متقابل و تعاملی فراگیران با ه

   
  گرادرسی سازنده دهنده و فراگیر مربوط به برنامه. بخشی از مضامین پایه، سازمان4جدول 

  

 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین پایه

   هدف هارشد توانایی
  
  
  

برنامه درسی 
  گراسازنده
  
  
  
  
  
  

 محتوا برنامه درسی تلفیقی

 ارزشیابی ارزشیابی تکوینی

 ارزشیابی ارزشیابی هدف آزاد

 راهبرد یاددهی یادگیري یادگیري اجتماعی و گروهی

 هدف تکلیف هیجانی

 راهبرد یاددهی یادگیري تحریک تفکر

 هدف درك صحیح دیگران

 ارزشیابی هاي قبلیتوجه به آموخته

 راهبردهاي یاددهی یادگیري واقعیت نگري تکالیف

 هدف رشد فردي

 هدف استقالل یادگیري
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 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین پایه

   محتوا محتواي چندگانه
  
  
  
  

برنامه درسی 
  گراسازنده
 

 هدف هاشناخت ضعف

 هدف افزاییمهارت

 ارزشیابی ارزشیابی مشارکتی

 محتوا یادگیري معنادار

 راهبرد یاددهی یادگیري خودیادگیري

 راهبرد یاددهی یادگیري یادگیرنده فعال

 ارزشیابی خودسنجی

 ارزشیابی ارزیابی چندگانه

 راهبرد یاددهی یادگیري خودمحوري

 یاددهی یادگیريراهبرد  تسهیل گري معلم

 راهبرد یاددهی یادگیري هاي نوین تدرسروش

 هدف ایجاد انگیزه

 هدف هاي تفکرمهارت 

 راهبرد یاددهی یادگیري مهارت ارتباطی

  
گرا، مضمون فراگیر است. این ، در این شبکه مضامین، برنامه درسی سازندهباالبر اساس جداول 

. راهبردهاي 3. محتوا، 2. اهداف، 1دهنده به این شرح است: سازمانمضمون  4مضمون فراگیر داراي 
مضمون پایه  28. ارزشیابی. افزون بر این، الگوي اولیه و شبکه مضامین آن همرا با 4یادگیري و –یاددهی 

 12گرایی با شود. در ادامه به منظور طراحی مدل برنامه درسی سازنده، ارائه میخواهد آمدبه شرحی که 
. در این مرحله چندین کد باز دیگر اضافه، حذف و شدنفر از استادان خبره حوزه برنامه درسی مصاحبه 

  گرا به شرح زیر ترسیم گردید.. در نهایت مدل برنامه درسی سازندهنداصالح شد
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  بع متعددگرا مبتنی بر کدهاي استخراج شده از منا. شبکه مضامین برنامه درسی سازنده3شکل 
  

  هاي توصیفییافته -1
هاي آزمایش و کنترل، به تفکیک در مراحل هاي توصیفی، میانگین و انحراف معیار در گروهیافته
آموزان  هاي ابعاد محتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی دانشآزمون و پیگیري نمرهآزمون، پس پیش

  گردد.ارائه می 5شهرستان صحنه در جدول پسر پایه ششم ابتدایی در درس علوم تجربی 
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هاي ابعاد محتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی در . میانگین و انحراف معیار نمره5جدول 
  آزمون و پیگیريآزمون، پس آزمایش و کنترل به تفکیک در مراحل پیشهاي  گروه

 تعداد گروه ابعاد
 پیگیري آزمون پس آزمون پیش

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

36/25 32 کنترل محتوایی  76/2  12/27  16/3  79/26  91/2  

16/29 32 آزمایش  47/3  49/37  25/4  73/33  05/4  

32/19 32 کنترل شناختی  75/1  2/21  11/2  25/20  04/2  

45/19 32 آزمایش  99/1  73/26  83/2  72/24  49/2  

17/30 32 کنترل تحقیق علمی  87/3  92/34  12/4  90/31  02/4  

25/31 32 آزمایش  96/3  19/42  75/4  77/39  66/4  

  
  هاي مربوط به سؤاالت پژوهشیافته -2

هاي آزمایش و کنترل داري تفاوت بین نمرهیی سؤاالت و تعیین معنیگو پاسخ در پژوهش حاضر جهت
در متغیرهاي ابعاد محتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی از روش تجزیه و تحلیل کواریانس 

هاي چند متغیري را لزوم استفاده از روش ،کلی وجود چند متغیر وابسته طور بهچندمتغیري استفاده شد. 
هاي این ه منظور اطمینان از این که دادههاي مربوط به سؤاالت، بکند. پیش از تحلیل دادهایجاب می

پرداخته شد. چهار آنها  کند، به بررسیهاي زیربنایی تحلیل کواریانس را برآورده میپژوهش مفروضه
هاي رگرسیون مورد همگنی شیب و هامفروضه خطی بودن، عدم هم خطی چندگانه، همگنی واریانس

به منظور بررسی  7و  6جداول  اند.ها رعایت شدهروضهنتایج نشان داد که همه مف .بررسی قرار گرفتند
  سؤاالت آورده شده است.

  
آزمون ابعاد هاي پس. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیري بر روي میانگین نمره6جدول 

  هاي آزمایش و کنترلهاي گروهمحتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی آزمودنی

 Fر مقدا مقدار نام آزمون
df 

 يدار معنیسطح  خطا df فرضیه
اندازه 

 اثر
 توان آماري

 911/0 913/0 001/0 61 2 751/10 631/0 اثر پیالیی

 911/0 913/0 001/0 61 2 751/10 149/0 المبداي ویلکز

 911/0 913/0 001/0 61 2 751/10 103/14 اثر هتلینگ

 911/0 913/0 001/0 61 2 751/10 103/14 ترین ریشه روي بزرگ
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دهد که بین گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیرهاي وابسته در سطح نشان می  6مندرجات جدول 
001/0≤P ابعاد  توان گفت که حداقل در یکی از متغیرهاي وابستهداري وجود دارد و میتفاوت معنی)

دار وجود دارد. جهت پی بردن به محتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی) بین دو گروه، تفاوت معنی
 3/91این تفاوت دو تحلیل کواریانس در متن مانکوا صورت گرفت. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده، 

هاي گروه آزمایش و کنترل ناشی از اثر متغیر مستقل است. همچنین توان آماري درصد از کل واریانس
درصد فرض صفر را رد کند.  1/91توانسته با توان است، بدین معنی که آزمون 911/0آزمون برابر با 

  دهد.نتایج حاصل از آزمون سؤاالت تحقیق را نشان می  7جدول 
  

آزمون ابعاد  هاي پسمانکوا روي میانگین نمره . نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس در متن7جدول 
  هاي آزمایش و کنترلمحتوایی، ابعاد شناختی و ابعاد تحقیق علمی گروه

 متغیر وابسته
مجموع 

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 يدار معنی

اندازه 
 اثر

توان 
 آماري

 981/0 952/0 000/0 690/6 403/66 1 403/66 بعد محتوایی

 977/0 933/0 000/0 232/5 114/45 1 114/45 بعد شناختی

 991/0 957/0 000/0 426/6 421/79 1 421/79 بعد تحقیق علمی
  

آموزان در ابعاد گرا باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشدرسی سازندهآیا برنامه :سؤال دوم
  شود؟محتوایی، شناختی و تحقیق علمی می

براي متغیر ابعاد ، 690/6براي متغیر ابعاد محتوایی،  F، مقدار 7با توجه به مندرجات جدول پاسخ: 
دار معنی P=000/0 به دست آمد که در سطح 426/6و براي متغیر ابعاد تحقیق علمی،   232/5شناختی، 

توان گفت نمره ابعاد محتوایی، شناختی و تحقیق علمی است. بنابراین، پاسخ سؤال دوم مثبت است و می
نسبت به  ،بینند می گرا آموزشآموزانی که درس علوم تجربی را با برنامه درسی سازندهدانش

 بیشتر است.  ،بینند می آموزانی که این درس را به روش سنتی آموزش شدان
  

  گیريبحث و نتیجه
آموزان پایه آن بر عملکرد تحصیلی دانشتأثیر  گرا واین پژوهش به منظور طراحی برنامه درسی سازنده

 هراسآموزان نسبت به درس علوم تجربی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی انجام گرفت. اکثر دانش
هاي شاید یکی از دالیل این باشد که بخش .کنندیک درس مشکل به آن نگاه میعنوان  بهدارند و 
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در  ،مختلف کتاب علوم تجربی از جمله فیزیک، شیمی و زیست نیاز به آزمایش و کارهاي عملی دارند
وي هستند و به دنبال راحتی و تکالیف آسان آموزان ما بیشتر در زمینه تئوري قصورتی که دانش

ترین تغییراتی که باید در مقاطع ابتدایی صورت گیرد تغییر در وضعیت  از مهمبنابراین،  گردند. می
  آموزش، روش تدریس و برنامه درسی است.

هاي زیربنایی توسعه پایدار به سنگترین  مهم در تمام کشورهاي در حال توسعه آموزش علوم یکی از
، شود. اگر کیفیت آموزش علوم وضعیت مطلوبی داشته باشدآید و به آن توجه خاصی میحساب می

دهند از چرخه آموزش، پیشرفت، هماهنگی آموزان امروز که پیکره اصلی جامعه فردا را تشکیل میدانش
ه پاي توسعه جهانی کنند که پا بمانند و توانایی آن را پیدا میو همگامی با توسعه علمی و صنعتی دور نمی

علم و صنعت معلومات خود را توسعه دهند و به روز کنند و در نهایت شهروندانی سازگار با جامعه در 
  ).1396زاده، ناطقی و فقیهی،  (طاهري حال تغییر باشند

هاي ریزيدهد که در برنامههاي آموزش علوم در مدارس کشور نشان میتحول اهداف و برنامه
هاي آموزش علوم، تالش شده که دانش و جریان علمی تحوالت ایجاد شده در شیوهدرسی بر اساس 

ي انجام شده حکایت از ناکافی بودن این ها پژوهش قرار گیرد، ولیتأکید همزمان مورد توجه و  طور به
آموزش هاي ها و روشها با نحوه اجرا دارد. متأسفانه هدفها و فاصله فراوان میان اهداف و برنامهتالش

اي مورد غفلت قرار گرفته که این نوع دروس سازنده و سرشار از فعالیت و علوم از دیرباز به اندازه
اي شده است؛ هاي علمی و حافظهکاوشگري، در اغلب موارد، محدود به انبوهی از فرمول، رابطه، واقعیت

ولی کمتر راه و روش علم و  کنند،هایی درباره علم کسب میکه در طی آن فراگیران دانستنی طوري هب
  ).1398، به نقل از قربانی، صادقی، احقر، 1381(مشایخ،  آموزندکارگیري آن را می هب

باید برنامه درسی مطلوب و  ،آموزش دهیم بهترین شیوهبتوانیم درس علوم تجربی را به این که  براي
نظران ي برنامه درسی میان صاحبطور که اشاره شد درباره عناصر یا اجزا مناسبی داشته باشیم، همان

متخصصان برنامه درسی با عناصر چهارگانه هدف،  بیشتراما  ع وجود ندارد،نظر و اجماریزي اتفاقبرنامه
شد. تأکید در این پژوهش بر این چهار عنصر بنابراین،  ؛هاي تدریس و ارزشیابی توافق دارندمحتوا، روش

به این صورت که به روش تحلیل  شد؛گرا تدوین درسی سازنده مدل برنامه ،در مرحله اول به روش کیفی
جمالت و مفاهیم مندرج در مقاالت، مستندات، و منابع متعدد شبکه مضامین و مدل  اريذکدگمضمون و 

هاي به حداکثر رساندن توانایی ،در این مدل هدف شد.گرا طراحی ساختاري برنامه درسی سازنده
یابندکه به توانایی خود در خلق دانش باور افرادي طوري پرورش می؛ استشناختی و انگیزشی فراگیران 
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هاي آموزشی شاگردان و نیست. شناخت نارساییآنها  وجودي عینی و خارج از ،داشته و معتقدند دانش
ترمیم آنهـا، ایجـاد رغبـت و کسـب عادات صحیح آموزشی در شاگردان، پرورش تفکر انتقادي و 

گرا درسی سازندهحل مسأله، خودرهبري و کنجکاوي از دیگر اهداف برنامه خالق، پرورش مهارت
شود، تکالیف برخاسته از محیط درسـی تلفیقـی اهمیت داده میي  همحتوا به برنام دهی سازمان . دراست

افتد. محور اتفاق می هاي مسألهواقعی است. یادگیري بر اثر اکتشاف در یک محیط غنی در ضمن فعالیت
بر اساس سازند و دانش خود را می ،آموزانیري فعالیتی اجتماعی و گروهی است. دانشیادگ

بینی ها دارند و حتی رویدادهاي مورد انتظار را پیشاي براي تبیین پدیدهمشاهداتشان، نظرات اولیه
م راهنما و معل و نقش اصلی در تدریس و آموزش را به عهده دارد ، کنند. فراگیر فعال، با مشارکت باال می

پردازي،  بحث گروهی، بدیعه همراه با مشارکتی و موقعیتی، . شیوه تدریس حل مسأله،است گر تسهیل
 ،یگر و با معلمانمدتئوري و عملی است. کنش متقابل و تعاملی فراگیران با هصورت  به و  بارش مغزي

ارزشیابی فردي و گروهی، تکوینی، سنجش با کارپوشه، سنجش عملکرد، خودسنجی، ارزیابی دینامیک، 
 همچنین ارزشیابی هدف آزاد و .هاي مورد استفاده است از دیگر روش ارزشیابی چندوجهی یا متکثر

 هاي پیشین مورد توجه است.بر نقش دانستهتأکید 

گرا باعث بهبود عملکرد تحصیلی ه برنامه درسی سازندهنتایج تحلیل بخش کمی پژوهش نشان داد ک
 ها پژوهش نتایج این بخش با تعدادي از .شودعلمی می آموزان در ابعاد محتوایی، شناختی و تحقیقدانش

 زاده و مهرمحمدي)، شیخ1387( )، فردانش و کرمی1386( حیدرزادگان و همکارانهمسو است از جمله 
)، 1393( )، ابراهیمی، کوشک مهدي و همکاران1396( کشاورزي و منصوريالسالمی، )، شیخ1383(

)، کارال 2000( )، بک و همکاران2000)، هرینگتون و الیور(1997( )،  لرد1395کارشکی و همکاران، (
)، 2012( )، تونا2013( )، تیاگی و ورما2010( )، بروکز2011( )، وسا و همکاران2009( و ریسقلو
کند که با مشاهده، تحقیق آموزان کمک میگرا به دانشمحیط و برنامه درسی سازنده). 2006( اسالوین

هاي طبیعی شناخت بهتري از اطراف خود و زندگی به دست بیاورد و با مهارت و و شرح پدیده
  هایی که به دست آورده است تبادل فیزیکی مناسبی را با محیط خود برقرار کند. توانایی
اي ها و مفروضهنظران در خصوص مؤلفه پژوهش با تجمیع عقاید صاحبکلی در این  طور به

نسبی صورت  بهتوان چنین نام برد: دانش گرا  را میگرایی چند ویژگی بارز برنامه درسی سازنده سازنده
معلم نقش ؛ شودها و تفسیرهاي شخصی در محیط واقعی ساخته میاست که توسط فراگیر بر مبناي تجربه

به  ؛اي برخوردار استهاي مختلف از اهمیت ویژهتعامالت گروهی و توجه به دیدگاهگري دارد؛ تسهیل
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 فرایند ابزاري جهت بهبودعنوان  بهتکوینی است و صورت  بهارزشیابی  ؛شود توجه می دانش قبلی
  شود.یادگیري به کار برده می

  گردد:زیر ارائه می هاينتایج فوق پیشنهادبر اساس 
  ؛گراییاي رویکرد سازندهها و مؤلفهمحیط کالس متناسب با مفروضهتغییر  -1
آموزش مبتنی  فرایند آموزان باهاي آموزشی مناسب جهت آشناسازي معلمان و دانشبرگزاري دوره -2

 و گراییبر سازنده

 .گراییهاي درسی مبتنی بر اصول سازندهتدوین برنامه -3

 هاي پژوهش عبارتند از:اما محدودیت

  ؛گراعدم آشنایی معلمان و فراگیران با روند آموزش سازنده -1
مخالفت و مقاومت مدیران مدارس با اجراي پژوهش به دلیل این که روند عادي آموزش را مختل  -2

  کرد ومی
آموزان مدارس ابتدایی شهر صحنه، تعمیم نتایج باید با با توجه به محدود شدن نمونه پژوهش به دانش -3

 .ورت گیرداحتیاط ص

  
   منابع

محور در علوم تجربی طراحی برنامه درسی پژوهش«). 1397نادري (اله عزت و سیف نراقیمریم ایجادي، زهرا؛ 
 .60- 49): 29(2، سال پانزدهم، ریزي درسیپژوهش در برنامه نامه فصل. »پایه ششم دوره ابتدایی

گرایی و تحول در پیدایش رویکرد سازنده«). 1392( و اعظم شیرجهانیخضري حسن بفرویی، کاظم؛  برزگر
: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ».هاي یادگیريمحیط

  و پرورش ایران.
گرا و رابطه بین ادراك از محیط یادگیري سازنده«). 1394( و اعظم شیرجهانیسعیده شبانیان بفرویی، کاظم؛  برزگر

 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و ».آموزان دختر و پسرختی دانششنا روان هايهیآگا
  ی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.شناس روان

درس علوم تجربی بر یادگیري فراشناختی با الگوي مدیریت تأثیر « ).1396کردلو (محسن  بهرنگی، محمدرضا و
  .116-89): 29(1، سال هشتم، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی نامه فصل. »آموزش

اثربخشی آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی بر یادداري و «). 1396عزیزي (وحمزه  مصرآباديجواد پیري، موسی؛ 
پژوهش در  نامه فصل. »درك مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

  .99-91): 28(2سال چهاردهم،  ،ریزي درسی برنامه
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، نامه کارشناسی ارشد)روش تدریس ریاضی مبتنی بر دیدگاه ساخت و سازگرایی(پایان). 1384( چمن آرا، سپیده
  تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ر گرایی اجتماعی بي سازندهتأثیر نظریه«). 1386جهانی (جعفر مرزوقی و رحمت اله  ؛حیدرزادگان، علیرضا
ي مطالعات برنامه نامه فصل. »ي سوم دوره راهنمایی در درس علوم در شهر زاهدانآموزان پایهعملکرد دانش

  . 19- 1، صص 2، سال ششم، شمارهدرسی
  . اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.مباحث نوین در فناوري آموزشی). 1390رضوي، سید عباس (

حرکتی -ي شناختی، عاطفی و روانیها ویژگیارزشیابی توصیفی بر تأثیر « ).1385( سیف اکبر علی و رضایی، اکبر
هاي آموزشی، ویژه نامه نوآوري در سنجش و ارزشیابی پژوهشی نوآوري-علمی نامه فصل ».آموزاندانش

  .40-11: 18، سال پنجم، شماره آموزشی
هاي درسی علوم تجربی دوره کاربرد نظریه ساخت و سازگرایی در تدوین کتاب«). 1390( رنجدوست، شهرام

، ریزي درسیپژوهش در برنامه ».هاي آموزشی و معلمان شهر تهرانراهنمایی از دیدگاه کارشناسان، سرگروه
2)30 :(11 -27.  

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات با رویکرد تأثیر « ).1396نیلی احمدآبادي (محمدرضا زبرجدیان، زهره؛ 
 نامه فصل. »ان پایه چهارم ابتدایی استان البرزآموز دانشعلوم تجربی  فعال درسگرایی بر یادگیري  سازنده

  .194-173: 16، شماره مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
هاي فراشناختی بر انگیزش و پیشرفت بررسی اثربخشی آموزش تکنیک«). 1395( و همکاران سپهوندي، محمدعلی

، سال یازدهم، رویکردهاي نوین آموزشی نامه فصل. »اصفهانآموزان دختر شهر و عملکرد تحصیلی دانش
1)23 :(63 -80.  

هاي اندیشه نامه فصل. »وسازگرایینظریه ساختبر اساس مبانی ارزشیابی «). 1396احمدي (و پروین  سرابی، مرضیه
  .119-95: 4، شماره 13، دوره نوین تربیتی

شناسی بر معرفتتأکید طراحی یادگیري مبتنی بر وب با «). 1393ویسی تبار (سالم  و سرمدي، محمدرضا
  .147- 129: 4، شماره ي آموزش و یادگیريها پژوهش نامه فصل. »گرایی سازنده

  تهران: دوران. .پرورشی نوین یشناس روان ).1396سیف، علی اکبر (
 گرایی و با اصول سازنده طراحی و اجراي تلفیق آموزش الگوي حل مسأله«). 1394( و همکاران شاه علیزاده، محمد

  .118-83): 3(5، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی نامه فصل. »آن بر یادگیري و تفکر خالقتأثیر  بررسی
گرا، ی ساختار کالس سازندهالگوي علّ«). 1396منصوري (سیروس  و کشاورزيفهیمه السالمی، راضیه؛ شیخ

  .96- 70ي هفتم، شماره اول: دوره ي درسی.ي برنامههاپژوهش مجله. »گیري هدف و عملکرد تحصیلیجهت
گرایی افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکردسازندهنرم«). 1383مهرمحمدي (محمود زاده، مصطفی و شیخ

  . 48-32، 9، شماره هاي آموزشیپژوهشی نوآوري - ي علمینامه فصل. »و سنجش میزان اثربخشی آن
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یادگیري بر پیشرفت  - الگوهاي یاددهیتأثیر  بررسی«). 1396فقیهی (علیرضا  و ناطقیه فائززاده، سمانه؛  طاهري
، سال مطالعات برنامه درسی ایران نامه فصل. »تحصیلی فراگیران در درس علوم تجربی به شیوه فراتحلیل

  .124-95: 47دوازدهم، شماره 
معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد  تجارب دانشجویان تربیت«). 1394کرمی (فاضلی، احمدرضا و مرتضی 

  .150-140): 18(2، سال دوازدهم، ریزي درسیپژوهش در برنامه نامه فصل. »گراییسازنده
 ».هاي صنعتیشناسایی الگوي طراحی آموزشی مطلوب براي آموزش«). 1387کرمی (مرتضی  و فردانش، هاشم

  .106-131: 8 ، سال دوم، شمارهي درسیي مطالعات برنامهنامه فصل
. »گراییگرایی، ساختطراحی آموزشی از منظر رویکردهاي رفتارگرایی، شناخت«). 1377فردانش، هاشم (

  .109 -107: 25و  24، سال هفتم و هشتم؛ شماره علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) نامه فصل
اي محقق ساخته بر میزان ر چندرسانهافزابررسی اثربخشی نرم«). 1398احقر (قدسی  علیرضا صادقی وقربانی، سجاد؛ 

ابتکار و خالقیت در  نامه فصل. »آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربیخالقیت و پیشرفت تحصیلی دانش
  .218-195: 4، دوره هشتم، شماره علوم انسانی

یادگیري نقش ادراك از محیط «). 1395طاطاري (یونس  و بالغی اینالو غلباش قرهسمانه کارشکی، حسین؛ 
، سال یازدهم، شماره رویکردهاي نوین آموزش نامه فصل. »هاي اهداف پیشرفت دانشجویانگرا بر مؤلفهساختن

1)23 :(1-20.  
هاي شناختی سازي درس علوم تجربی دوره ابتدایی براي یادگیري و رشد مهارت مدل غنی«). 1392کاظمی، زهرا (

  .66-37). 27(5. گاه اصفهانعلوم انسانی دانش يها پژوهش ».آموزاندانش
مجموعه . »تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی«). 1388(کرمی، مرتضی 

  . تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.اندازهاها و چشممقاالت برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش
  .3، شمارهمجله رشد تکنولوژي آموزش .»آموزشی افزار نرم«). 1389( کفاش، حمیدرضا

محور  اندیشانه بر یادگیري پژوهش آموزش تفکر ژرفتأثیر  مطالعه تجربی«). 1397(و همکاران  محمدي، مهدي
  .130-109: 32، سال نهم، شماره ختیشنا روان هايها و مدلروش نامه فصل. »آموزان در درس علوم ابتداییدانش

گراي ادراك شده و عملکرد ریاضی با میانجی رابطه علی محیط یادگیري سازنده«). 1390( و همکاران مروتی، ذکراله
آموزان پسر  گیري درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدي ریاضی در دانشجهت

  .122-91)، 1(4، ختی)شنا روان ختی(علوم تربیتی وشنا روان وردهايتادس. »دبیرستانی شهر اهواز
تهران: سازمان مطالع و تدوین کتب علوم انسانی  .ریزي آموزشیهاي نو در برنامهدیدگاه). 1381مشایخ، فریده. (

  ها.دانشگاه
 نامه فصل. »در آموزشآنها  هاي یادگیري و کاربردبررسی نظریه«). 1396( معتمدي برآبادي، حوا و رضا نوروززاده

  .97-83): 26(3، ی و علوم تربیتیشناس روان مطالعات
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Abstract 
The purpose of this study was a combination of two consecutive exploratory 
stages, designing a constructive curriculum and its effect on the academic 
performance of sixth grade elementary students in the course of experimental 
sciences. In the first stage, with a qualitative approach and by analyzing 
different texts, data was extracted by content analysis method. Then, in order to 
build a network of themes and a constructive curriculum model, interviews were 
conducted with experts and professors in the field of curriculum. Statistical 
themes of qualitative data were presented as an educational model. In the 
second stage, the students 'academic performance was compared with the 
control group of the students' academic performance using a Trial method using 
a pretest and posttest design. The statistical population was in the quantitative 
part of all primary school students in the sixth grade of Sahneh city, which was 
selected as a multi-stage cluster of two classes as a sample. Researcher-made 
test was used to measure academic performance. The results of multivariate (or 
one-way) analysis of covariance showed that a constructive curriculum 
improves learners' performance in terms of content, cognition and scientific 
research. 
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