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  چکیده

. طراحی آموزشی مناسبی برخـوردار باشـد  توان آموزشی را اثربخش دانست که از مبناي  در صورتی می

هـدف از ایـن پـژوهش،    . در واقع بدون طراحی آموزشی مناسب، هیچ آموزشی اثربخش نخواهـد بـود  

 تحصـیلی  یشـرفت پگرایانـه بـر میـزان     بررسی تأثیر طراحی آموزشی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول سـازنده     

-آزمـون  مایشـی و طـرح آن پـیش   آز پژوهش نیمـه  ینروش ا. شناسی بود آموزان در درس زیست دانش

آموزان پایـه سـوم متوسـطه شـهر      جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش.آزمون با گروه کنترل بود پس

گیـري تصـادفی    نفر از طریـق نمونـه   30از این جامعه آماري تعداد . بود 94-95البرز در سال تحصیلی 

هـا از آزمـون آمـاري تـی      راي تحلیل دادهب. ساده انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند

تحصـیلی   پـژوهش نشـان داد میـزان پیشـرفت     هاي یافته. استفاده شد SPSSافزار  زوجی به کمک نرم

شناسی را بر اساس الگوي طراحـی آموزشـی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول        آموزانی که درس زیست دانش

آمـوزانی بـود کـه درس     صـیلی دانـش  تح تـر از میـزان پیشـرفت    گرایانـه آمـوزش دیدنـد، بـیش     سازنده

با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر تأثیر الگوي طراحی . شناسی را به روش متداول آموزش دیدند زیست

شناسـی، بـه مجریـان آمـوزش توصـیه       گرایانه در درس زیسـت  آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده

شناسـی   یـادگیري درس زیسـت  -ند یاددهیگرایانه در فرآی شود که از اصول طراحی آموزشی سازنده می

  .استفاده نمایند

  .شناسی تحصیلی، درس زیست گرایانه، پیشرفت الگوي طراحی آموزشی تلفیقی، سازنده: واژگان کلیدي
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  مقدمه

جایگــاه ازآموزشـی طراحیتربیت،فرآینددریادگیريوآموزشضرورتبهتوجهبا

وآمــوزش آن،بــه توجــه بـدون کـه يا گونـه به. استبرخوردارو ممتازيخـاص

نظــام درراغیرانســانی وانســانی منـابع اتـالف وافتد اتفـاق نمیمـؤثريیـادگیري

هـاي مختلفـی بـراي     هـاي گذشـته واژه   در دهـه . داشــت خواهـدهمـراهبـهآموزشـی

اي ه ي طراحی آموزشی و طراحی نظام توصیف این زمینه بکار رفته است که بیشتر واژه

سـازي   طراحی در لغت به معنی ترسیم کردن، ساختن و آمـاده . آموزشی قالب بوده است

تـوان  مـی راآموزشـی از نظر علمی نیز طراحی). 1391زارعی زوارکی،(یک نقشه است 

درنظـر مـورد تغییـرات بـه نیـل بـراي آموزشـی مطلوبهاي روشبینی پیشیاتجویز

  ). 1394پور، جریحی، فردانش و گرامی(انستدشاگردانعواطفوها مهارتها، دانش

هاي آموزشی، تحول در نگرش و روش  ترین تحوالت در نظام بنابراین، یکی از ضروري

براي دستیابی بـه چنـین تحـولی،    . تدریس معلمان و مدیران اجرایی نظام آموزشی است

اشـته  هـا و راهبردهـاي مخـالف آموزشـی د     معلمان باید دانش و بینشی صحیح از نظریه

ها و رویکردهاي تحول آفرین در فرآیند اجرا، با استفاده از راهبردهاي  باشند؛ زیرا نظریه

شـود   یابنـد و کـارآیی و مفیـد بودنشـان مشـخص مـی       یـادگیري هویـت مـی    -یاددهی

  .  )1394رحیمی،وهاشم بنیدهقانی،زاده،شاهعلی(

گرایـی بـه عنـوان پـارادایمی      زندهسا. باشد گرایی می ها، نظریه سازنده یکی از این نظریه 

نوظهور در تعلیم و تربیت، رویکردي براي شناسایی امکانات متنوع بـه منظـور اصـالح    

از آنجـا کـه   . شناسی و تربیتی است گوهاي معرفت و طراحی آموزش با پشتیبانی از گفت

 هـاي  هاي یادگیري اجتماعی و شناختی متنوع و مـرتبط بـا ویژگـی    گرایی، نظریه سازنده

شناسـی و پـداگوژي    کند، به معرفـت  مدرن را فراهم می اي یادگیري در جهان پست زمینه

گرایی،  بر اساس نظریه سازنده. جایگزینی براي طراحی جدید یادگیري تبدیل شده است

کننـده دانـش، همکـاري و مـدیریت      یادگیري، تولید-آموز در فرآیند یاددهی نقش دانش
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پذیر  و دسترس استفاده قابلاطالعات در مراحل بعدي،  براي این منظور که. فرآیند است

باشند، باید یادگیرنده قادر باشد اطالعات مورد نیـاز را انتخـاب کـرده، آنهـا را در یـک      

کند و سپس به ساختار دانش موجود خود طوري پیوند دهد که  دهی سازمانچهارچوب 

بر اسـاس  ). 1999لی، (ار دهد هاي حل مسئله، آنها را مورد استفاده قر بتواند در موقعیت

شود و تولید دانش، فرآینـدي مسـتمر اسـت کـه      این نظریه، دانش توسط فرد ساخته می

گرایـی، فـرد را    دیـدگاه سـازنده  . بخشـد  ي انفرادي افراد از جهان را، سازمان مـی  تجربه

هـا،   ، عالقـه ها تجربهسازد و مطابق  کند که فعاالنه دانش را می دانشمندي بالفعل تلقی می

گرایـی نیـز بـر ایـن بـاور       ي سازنده فلسفه. کند هاي خود، دنیا را درك می عقاید و هدف

ي تک تک افراد است و به جاي آن که دانش از  ي فعالیت سازنده است که دانش، نتیجه

آمـوز، خـود بـه     آموزان انتقال دهد، در تالش است که دانش شده را به دانش ساخته پیش

محـور  .  )1390کریمـی، وشـاهورانی مالخلیفـه، رسـتمی سگري،ع(تولید علم بپردازد 

گرایی این است که فراگیران، دانش و معنا را فعاالنه بـر مبنـاي تجربیـات     اصلی سازنده

هـاي پـیش و بـه     هایی دارد که بـه سـال   محوري ریشه این اندیشه. سازند پیشین خود می

از . گـردد  کانت و ویکو بـاز مـی  اندیشه بسیاري از فیلسوفان گذشته، نظیر دیوئی، هگل، 

گرایـی و   شناسی استوار است کـه بـر ذهنـی    گاه فلسفی این اندیشه بر نوعی معرفتددی

جاناسن و همکـارانش اعـالم   ). 1391تبار،  سرمدي و ویسی(ورزد  گرایی تأکید می نسبی

آمـوزان حمایـت    پروژه و مهارت یادگیري شناختی آن از دانـش /کردند که فضاي مسئله

هایی کافی براي ارزیابی عملکرد آنهـا   د تا داراي تفکر سطح باالتر شوند و فرصتکن می

گرایانـه آنهـا در قـرار دادن     رویکـرد سـازنده  ). 1999جاناسن و همکـاران،  (فراهم شود 

. پروژه در مرکز محیط یادگیري به خوبی با الگوي حل مسـئله پیونـد دارد  /فضاي مسئله

مسـئله توسـط خـود     اصـطالح رایـی بـا تعریـف و    گ در واقع، محیط یـادگیري سـازنده  

گرایـی بـه    سـازنده . کنـد  پذیري براي آنها فراهم مـی  آموزان، نوعی قابلیت انعطاف دانش

نگرد که در این فرآیند، یادگیرندگان دانش خود را به  یادگیري به عنوان فرایندي پویا می

ري تجربیـاتی کـه   کـارگی  یادگیرنـدگان بـا بـه   . سـازند  سبب تعامل با محیط اطـراف مـی  
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بـر طبـق ایـن دیـدگاه،     . پردازنـد  هـا مـی   واره اند به خلق الگوهاي ذهنی و طرح اندوخته

جوناسن هشـت ویژگـی   . یادگیري در واقع انطباق الگوهاي ذهنی با تجارب نوین است

  :کند گرایانه مطرح می هاي یادگیري سازنده هاي محیط را به عنوان ویژگی

  .ري فعال استیادگیري، مستلزم دستکا  -1

  .یا بنا شدنی است شدنی ساختهیادگیري،  -2

  .یادگیري، نیازمند همکاري است -3

  .یادگیري، هدفمند است -4

  .یادگیري، با امور و مسائل پیچیده سر و کار دارد -5

  .اي است یادگیري، زمینه  -6

  .اي است یادگیري، محاوره -7

  . )1390نوروزي و رضوي، (یادگیري، تأملی است  -8

 انـد  عبـارت گرایی بر چند اصل مبتنی است کـه   خالصه، طراحی از دیدگاه سازنده طور به

  : از

  واقعیمربوطهاي زمینهدریادگیريگنجاندن-1

  اجتماعیتجاربدریادگیريگنجاندن-2

  یادگیريفراگرددرنظرداشتنوتملکتشویق-3

  دانشساختنفراگردتجربهارائه-4

  دانشساختنفراگردازآگاهیخودتشویق-5

  مختلفهاي دیدگاهازتقدیروتجربهارائه-6

هاشم و رحیمـی،   شاهعلی زاده، دهقانی، بنی(ارائههاي روشانواعازاستفادهتشویق-7

1394.(  

گرایی بر این باور است که دانش، نتیجه فعالیت سازنده تک تک افراد  رویکرد سازنده   

آموزان انتقال دهد، در تالش  را به دانش شده ساخته پیش دانش از  است و به جاي آن که

گاهی، هـیچ تفـاوتی   دبر اساس چنین دی. آموز، خود به تولید علم بپردازد است که دانش
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بین روش به دست آوردن ابتدایی دانش به وسیله یک دانشمند و یادگیري آن به وسـیله  

هـر دو بـر اسـاس توضـیح و تفسـیر      آموز وجـود نـدارد، در واقـع یـادگیري      یک دانش

در کالس درسی کـه  ). 1387نوري، (آورند  می دستبههایی است که  یافته وها واقعیت

یـادگیري اتخـاذ کـرده اسـت، از     -گرایانه را براي فرآینـد یـاددهی   معلم رویکرد سازنده

آنهـا   رود و آموزان انتظار مـی  از دانش. رود یادگیرندگان انتظار عملکرد و تداوم عمل می

را به وسیله اجرا، اعمال و توسعه دانستن خلـق   خوددانشها و  شوند که ایده تشویق می

توانند تنها با دریافت، کسب و پذیرش و یا گـوش دادن و توجـه    یادگیرندگان نمی. کنند

بنـابراین، تأکیـد بـر    . گیـرد  دانش را فراگیرند؛ زیرا دانش طی انتقال شکل نمـی  منفعالنه

بـا اطالعـات جدیـد یـا      شـدن  مواجـه ق معنی و درك کردن، در ضـمن  آموزش باید خل

هـایی نیـز در ایـن زمینـه      پـژوهش ). 1390عسکري و همکاران، (باشد هاي جدید  زمینه

  پردازیم؛ انجام گرفته است که در زیر به توضیح آنها می

ــولتکین  ــان و گ ــادگیري   ) 2007(کارادوم ــأثیر اصــول ی ــوان ت ــا عن ــه ب در پژوهشــی ک

رایی مبتنی بـر مـواد یـادگیري بـر نگـرش، موفقیـت و یـادآوري در مطالعـات         گ سازنده

مبتنـی بـر    گرایی سازندهها رسیدند که اصول یادگیري  اجتماعی انجام دادند، به این یافته

شود اما موجـب افـزایش    مواد یادگیري موجب افزایش موفقیت تحصیلی و یادآوري می

  .شود نگرش نمی

اثربخشـی مقایسـه عنـوان بـا پژوهشـی در) 1388(معلموعباسپورفردانش،کرمی،   

گیـرد  مـی نتیجـه مدیرانآموزشدرگرایی سازندهوسیستمیآموزشیطراحیالگوهاي

مناسبمدیرانآموزشبرايگرایی سازندهرویکرداساسبرآموزشیطراحیالگويکه

  .استتر اثربخشسیستمیالگويبهنسبتو

پژوهشـی بـا عنـوان    )   1388(فردانش، مجـدانیان و اسـالمی   قاضی طباطبایی، حاتمی، 

گرایـی و   مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی ملهـم از سـه نظریـه رفتـارگرایی، شـناخت     

آموزان در درس علوم اجتماعی انجـام   دانش اجتماعیهاي  گرایی در تغییر نگرش ساخت

ـ         دادند به ایـن یافتـه   ی بـر رویکـرد   هـا دسـت یافتنـد کـه تـأثیر طراحـی آموزشـی مبتن
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آموزان، بیشتر از تأثیر طراحی آموزشی  گیري و تغییر نگرش دانش گرایی بر شکل ساخت

گرایی است و همچنین تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد  مبتنی بر رویکرد شناخت

آموزان، بیشتر از تأثیر طراحی آموزشی  گیري و تغییر نگرش دانش گرایی بر شکل ساخت

  . د رفتارگرایی بوده استمبتنی بر رویکر

اثربخشیعنوانباپژوهشیدر) 1390(کریمیوشاهورانیمالخلیفه،رستمیعسگري،

نتیجـه ایـن بـه تحصـیلی -راهنمـایی ي دورهریاضیتدریسدرگرایی سازندهي نظریه

هـاي  روشبـا کهآزمایش،گروهتحصیلی پیشرفتومسئلهحلمهارتکهیافتنددست

تـدریس روشبـا کـه کنتـرل گـروه ازدیدنـد، آمـوزش گرایی سازندهربمبتنیتدریس

نمـرات میـانگین افـزایش میـزان چنین، هم. استباالتر،اند دیده آموزش) سنتی(متداول

افـزایش میـزان ازریاضـی، مفاهیمودانشیادگیرينظرازآزمایش،گروهآموزان دانش

  .استبودهمعنادارآماري،نظراززایش،افاینوشدهبیشترکنترلگروهنمراتمیانگین

ــزج،صــادقی   در) 1394(مقصــوديوپــور شــیرعلیعســگریان،نســب،حســینیدی

تحصـیلی عملکـرد درفعالتدریسهاي روشاثربخشیفراتحلیلعنوانباپژوهششان

هاي روشکهرسیدندنتیجهاینبهیافتهساختارمروريمطالعهیک: ایرانیآموزان دانش

تحصـیلی عملکـرد ،)سـخنرانی (متـداول تـدریس هـاي  روشبـه نسـبت فعالیستدر

  .بخشد میبهبودمعیارانحرافواحد88/0اندازهبهراآموزان دانش

در پژوهشـی بـا عنـوان طراحـی و     ) 1394(و رحیمـی   هاشم بنیشاهعلی زاده، دهقانی، 

سـی تـأثیر آن بـر    و برر گرایـی  سازندهبا اصول  مسئلهاجراي تلفیق آموزش الگوي حل 

با  مسئلهیادگیري و تفکر خالق به این نتیجه دست یافتند که تلفیق آموزش الگوي حل 

هاي پژوهش بیانگر  یافته. گرایی از امتیازات هر رویکرد استفاده کرده است اصول سازنده

ســیالی، (هــاي تفکــر خــالق  ایـن اســت کــه ایــن تلفیـق بــر میــزان یــادگیري و مؤلفـه   

توان  به غیر از مؤلفه ابتکار تفکر خالق، مؤثر و معنادار است و می) سطپذیري، ب انعطاف

هاي درسی اسـتفاده   گرایی در کالس با اصول سازنده مسئلهاز تلفیق آموزش الگوي حل 

  .کرد
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در پژوهشی بـا عنـوان تـأثیر طراحـی آموزشـی      ) 1394(پور  جریحی، فردانش و گرامی

آموزان مقطع ابتدایی بـه ایـن نتیجـه     ري دانشمبتنی بر تقویت کنجکاوي بر میزان یادگی

یـادگیري  -دست یافتند که طراحی آموزشـی مبتنـی بـر کنجکـاوي در فرآینـد یـاددهی      

  . اثربخشی معناداري دارد

توان گفت اگر آموزشی از طراحی آموزشی مناسبی  می شده انجامهاي  با مرور پژوهش   

طراحـی  . بـراي یادگیرنـدگان شـود   تواند موجب یادگیري اثربخش  برخوردار نباشد نمی

بـدین منظـور درس   . یادگیري اثربخش اسـت -آموزشی مناسب از اساس فرآیند یاددهی

آموزان در یـادگیري ایـن    شناسی در این پژوهش انتخاب شد که بسیاري از دانش زیست

کنند و چون این درس داراي پیوند بین محتـوایی بـاالیی    درس از دشواري آن بحث می

رسـد کـه بـا     بـه نظـر مـی   . آموزان دشوار ساخته اسـت  ري آن را براي دانشاست؛ یادگی

الگوي طراحی آموزشی مناسب بتوان از بـار دشـواري محتـواي ایـن کتـاب       کارگیري به

مبتنـی بـر   تلفیقـی آموزشیطراحیالگويهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر. کاست

شناسـی   زیسـت درسدروزانآمـ  دانـش تحصیلی پیشرفتمیزانبرگرایانه اصول سازنده

بر این اساس فرضیه پژوهش عبارت اسـت از اینکـه؛ آمـوزش بـا الگـوي تلفیقـی       . بود

  . شناسی مؤثر است گرایانه در درس زیست طراحی آموزشی مبتنی بر اصول سازنده

  روش

آزمون با گروه  پس-آزمون شیبا طرح پ یشیآزما نیمهيها پژوهش حاضر از نوع پژوهش

آموزان دختر پایـه سـوم متوسـطه رشـته      دانش هیپژوهش را کل يامعه آمارج. کنترل بود

، يجامعه آمـار نیاز ا. دادندیم لیتشک 94-95یلیدر سال تحص علوم تجربی شهر البرز

در دو  یانتخاب و به صـورت تصـادف   ،تصادفی سادهگیري  نمونه قینفر از طر 30تعداد 

ــا  ــرل و آزم ــروه کنت ــدند  شیگ ــته ش ــدا. گماش ــ  در ابت ــروه پ ــر دو گ ــون شیاز ه آزم

ـ  .شـد  فتـه گر شناسـی  درس زیسـت از تحصیلی  پیشرفت درس  ياز محتـوا  آزمـون  شیپ

 0بود که دامنـه نمـره از    يا نهیگز سؤال چهار 20هر دو گروه شامل  يبراشناسی،  زیست
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و گـروه  ی را بـه روش سـنت  شناسی  درس زیستيسپس، گروه کنترل محتوا. بود 20تا 

را با الگوي طراحـی آموزشـی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول رویکـرد        ا همان محتو شیآزما

 5بـراي هـر دو گـروه کنتـرل و آزمـایش     آموزش فرآیند ؛ دیدندآموزش گرایانه  سازنده

سـؤال   20شـامل   تحصـیلی  پیشـرفت آزمـون   پس از آموزش، پس. بودساعته  کیجلسه 

از هـر دو گـروه    ،20تا 0دامنه نمره از  باشناسی زیستدرس  ياز محتوا يا نهیچهارگز

ــزار مــورد اســتفاده در ا. گرفتــه شــد ــاب تحصــیلی درس پیشــرفتپــژوهش آزمــون  نی

ـ اهـر یـک از   . بود تحصیلی پیشرفتآزمون  و پس آزمون شیشامل پشناسی  زیست دو نی

ـ بـا تأ  ،شناسی درس زیستياز محتوا ینیسؤال ع 20آزمون شامل   يصـور  یـی روا دیی

زمون مجـدد آ قیاز طر شده محاسبهییایو پا شناسیزیستدرس  تن از معلمان 5توسط 

 نیو بـاالتر  صـفر  نمره در هر آزمون نیتر کم. بود) 78/0:، پس آزمون81/0:آزمون شیپ(

و  یکننـدگان در پـژوهش بـا آگـاه     شـرکت  یالزم به ذکر است کـه تمـام  . بود 20نمره 

زوجی و  تی يبه دست آمده با آزمون آمار يها داده.در پژوهش شرکت نمودند رضایت

  .قرار گرفت لیمورد تحل SPSSافزار  با کمک نرم

  ها یافته

آموزان دختر پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربـی   شنفر از دان 30پژوهش شامل  نمونه

) نفـر  15(و کنتـرل  ) نفر 15(در دو گروه شاهد  یبودند که به صورت تصادف شهر البرز

  .گماشته شدند

ــا الگــو) فرضــیه پــژوهش ــر اصــول  آمــوزش ب ــی ب ي طراحــی آموزشــی تلفیقــی مبتن

شناسـی مـؤثر    آمـوزان در درس زیسـت   تحصیلی دانـش  گرایانه بر میزان پیشرفت سازنده

  .است

  

  

  



195  ...تاثیر الگوي طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر اصول سازنده گرایانه  

آزمون دو گروه  و پس آزمون شیپ درشناسی یستنمرات ز اریو انحراف مع نیانگیم: 1جدول

  و شاهد یتجرب

  گروه

  و میانگین 

معیار گروه  انحراف 

  آزمایش

  نگین  ومیا

معیار گروه  انحراف 

  کنترل

TP  تفاضل دو گروه

  632/0  698/0  32/1  5±25/1  10/5±38/1  آزمون پیش

  001/0  432/0  15/7  80/7±78/1  35/13±35/1  آزمون پس

T365/0879/0-  --  

P  001/0654/0-

 هـا ینمرات آزمـودن  نیانگیاست، م هقابل مشاهد زین 1که از اطالعات جدول طورهمان

 ،تحصـیلی  پیشـرفت آزمـون   امـا در پـس  . ندارد گریکدیبا  یتفاوت چندان آزمون شیدر پ

 يبـرا  شیافزا نیداشته است؛ اما ا شیافزا آزمایشو  کنترلنمرات هر دو گروه  نیانگیم

 يمحاسبه شده بـرا  زوجی یمقدار ت. است ادارتر است و تفاوت معن بیش آزمایشگروه 

ـ تفاضل م سهیمقا 432/0دو گـروه برابـر    تحصـیلی  پیشـرفت در آزمـون   نمـرات  نیانگی

فرضیه پژوهش مبنی  نیبنابرا. معنادار است) p=001/0(گزارش شده است که در سطح 

تحصـیلی   گرایانـه بـر پیشـرفت    بر تأثیر الگوي طراحی آموزشی مبتنی بر اصول سـازنده 

  .شود شناسی تأیید می آموزان در درس زیست دانش

  گیري بحث و نتیجه

از این پژوهش بررسی تأثیر الگوي طراحـی آموزشـی تلفیقـی مبتنـی بـر اصـول       هدف 

آموزان پایه سوم متوسطه رشته علوم تجربی در  دانش تحصیلی پیشرفتگرایانه بر  سازنده

مبنی بر آموزش بـا  (یافته پژوهش در ارتباط با فرضیه پژوهش . شناسی بود درس زیست

آمـوزان   تحصیلی دانش گرایانه بر پیشرفت دهالگوي طراحی آموزشی مبتنی بر اصول سازن

اصـول الگـوي طراحـی     کـارگیري  بـه ، نشان داد که )است مؤثرشناسی  در درس زیست
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آموزان در  تحصیلی دانش گرایانه موجب افزایش پیشرفت آموزشی مبتنی بر اصول سازنده

ران هاي کارادومـان و همکـا   یافته پژوهش با نتایج پژوهش. شود شناسی می درس زیست

 گرایـی  سـازنده که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند کـه اصـول یـادگیري    ) 2007(

و  ی؛ کرمـ شـود  مبتنی بر مواد یادگیري موجب افزایش موفقیت تحصیلی و یادآوري مـی 

آموزشـی طراحیالگويکهبه این نتیجه دست یافتندپژوهشیکه در) 1388(همکاران

الگـوي بـه نسـبت ومناسـب مـدیران آمـوزش بـراي گرایـی  سازندهرویکرداساسبر

کـه پژوهششـان نشـان    ) 1388(است؛ قاضی طباطبایی و همکـاران  تر اثربخشسیستمی

گیـري و تغییـر نگـرش     گرایی بـر شـکل   تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختن

گرایـی اسـت و    آموزان، بیشتر از تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر رویکـرد شـناخت   دانش

گیـري و تغییـر    گرایی بر شـکل  ین تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد ساختنهمچن

آموزان، بیشتر از تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتـارگرایی بـوده    نگرش دانش

کـه بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد     پژوهشـی که در) 1390(است؛ عسگري و همکاران

بـر مبتنیتدریسهاي روشباکهیش،آزماگروهتحصیلی پیشرفتومسئلهحلمهارت

) سـنتی (متـداول تـدریس روشبـا کـه کنتـرل گـروه ازدیدنـد، آموزشگرایی سازنده

، که پژوهششـان حـاکی از  )1394(همکاران دیزج و بود؛ صادقیباالتر،اند دیده آموزش

بـر  ) سـخنرانی (متـداول تـدریس هـاي  روشبـه نسـبت فعـال تدریسهاي روشتأثیر

که بـه ایـن نتیجـه    ) 1394(بود؛ شاهعلی زاده و همکارن آموزان دانشصیلیتحعملکرد

هاي تفکـر خـالق    گرایی بر میزان یادگیري و مؤلفه اصول سازنده کارگیري بهرسیدند که 

به غیر از مؤلفه ابتکار تفکر خالق، مؤثر و معنادار است و ) پذیري، بسط سیالی، انعطاف(

هاي درسـی   گرایی در کالس با اصول سازنده مسئلهل توان از تلفیق آموزش الگوي ح می

کـه پژوهششـان نشـان    ) 1394(استفاده کرد؛ و همچنین با پژوهش جریحی و همکاران 

یادگیري اثربخشی معنـاداري  -یاددهی فرآیندداد طراحی آموزشی مبتنی بر کنجکاوي در 

  .دارد، همسو است
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گرایـی در طراحـی آموزشـی     هاصـول سـازند   کـارگیري  بـه نتیجه پژوهش با توجه به    

گرایــی و  در واقــع اصــول ســازنده. شناســی قابــل تبیــین اســت محتــواي درس زیســت

شـود   آن در طراحی آموزشی موجب فعال شدن یادگیرنده شده و موجب می کارگیري به

این اصـول موجـب    کارگیري بههمچنین . که یادگیرنده خود در پی یادگیري دانش باشد

به ایجاد ارتباط بین مطالب پرداخته و به یـادگیري معنـادار دسـت    که یادگیرنده  شود می

. یابـد  مـی تحصیلی آنها نیز افـزایش   این اصول، میزان پیشرفت کارگیري بهدر نتیجه . یابد

اصول طراحی آموزشی تلفیقی مبتنی بر  ازشود که  بنابراین به مجریان آموزش توصیه می

همچنین به محققین . ي بیش از پیش بهره گیرندیادگیر-گرایانه در فرآیند یاددهی سازنده

در دروس دیگـر نیـز مـورد     گرایانـه  سـازنده شود که اصول تلفیقی مبتنی بـر   توصیه می

  .بررسی قرار گیرد
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منابع

تأثیر طراحی آموزشی مبتنی بر تقویـت کنجکـاوي بـر    ) 1394(پور  جریحی، فردانش و گرامی

، سـال یـازدهم،   شناسـی تربیتـی   فصلنامه روان. یآموزان مقطع ابتدای میزان یادگیري دانش

  .35شماره 

: هاي یادگیري با رویکرد تلفیقـی  طراحی آموزشی و محیط .)1391. (زوارکی، اسماعیلزارعی

، شناسـی تربیتـی   فصلنامه روان. هاي پیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه نقدي بر مدل

  .24سال هشتم، شماره 

طراحی یادگیري مبتنـی بـر وب بـا تأکیـد بـر      ). 1391(بار، سالم ت سرمدي، محمدرضا، ویسی

، ص )4(21هـاي آمـوزش و یـادگیري،     فصلنامه پـژوهش .  گرایی شناسی سازنده معرفت

147-129.  

طراحی و ).  1394. (رحیمی، علی. هاشم، سید کاظم بنی. دهقانی، سجاد. شاهعلی زاده، محمد

گرایـی و بررسـی تـأثیر آن بـر      صول سـازنده اجراي تلفیق آموزش الگوي حل مسئله با ا

5، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خالقیـت در علـوم انسـانی   . یادگیري و تفکر خالق

  .83-117، صص )3(

مقصـودي،  . پور، اصغر شیرعلی.عسگریان، فریبا.نسب، سید داوودحسینی. دیزج، النازصادقی

تحصـیلی عملکـرد درفعـال یستدرهاي روشاثربخشیفراتحلیل.)1394(.محمدرضا

، سـال  شناسی تربیتـی  فصلنامه روان. یافتهساختارمروريمطالعهیک: ایرانیآموزان دانش

  .35یازدهم، شماره 

. )1390(.کریمـی، یوسـف  . شـاهورانی، احمـد  .مالخلیفـه، محسـن  رستمی.عسگري، صدیقه

مجلـه  . تحصـیلی -یراهنمایي دورهریاضییسدر تدرگرایی سازندهي نظریهاثربخشی

  .81-93صص ، 2شماره ، سال هشتم، ریاضیات کاربردي واحد الهیجان

). 1388(اسالمی، زهرا . مجدانیان، آذر. فردانش، هاشم. حاتمی، جواد. قاضی طباطبایی، محمود

گرایـی و   مقایسه اثربخشی طراحی آموزشـی ملهـم از سـه نظریـه رفتـارگرایی، شـناخت      

  ). 13(4. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز. هاي اجتماعیگرایی در تغییر نگرش ساخت
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اثربخشـی مقایسـه . )1388(معلـم، مهنـاز  .عباسـپور، عبـاس  .فردانش، هاشـم . مرتضیکرمی،

دو فصلنامه مدیریت . مدیرانآموزشدرگرا سازندهوسیستمیآموزشیطراحیالگوهاي

  ).3(2، هاي آموزشی ریزي در نظام و برنامه

انتشـارات  : تهـران . مبـانی طراحـی آموزشـی   ). 1390. (رضوي، سیدعباس. داریوش نوروزي،

  . سمت

  .6- 7ص : 3رشد آموزش راهنمایی تحصیلی؛ . ساختن گرایی در کالس من). 1387(نوري، علی 
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