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Abstract 

Background & Objectives: The learning style strengthens metacognition, thinking, and deep learning. To use these new methods in learning, 
conventional teaching experiences must change, and the use of unique patterns must prevail in the educational system. An essential goal of 

education should be to help students form their conceptual understanding of the concepts of courses at all levels of education. An issue in the E5 

constructivist teaching model is the evolution of the traditional method. New learning methods focus on engaging students with real–life 
problems and fostering thinking. The current educational system considers the application of methods that cause more thinking and activity and 

acquisition of problem–solving skills in learners. According to the points presented, this Study intended to fill this educational gap by doing this 

project and presenting scientific and practical solutions, identifying new educational methods in the teaching–learning process to provide 
conditions for developing students' problem–solving ability. The present study aimed to evaluate the effects of the E5 teaching model based on 

the constructivist approach on the problem–solving ability of sixth–grade elementary school girls in schools in district one of Sari City, Iran. 
Methods: This was a quasi–experimental study with pretest–posttest and a control group design. The statistical population was 860 female 
students in the sixth–grade primary school district one of Sari City, Iran. Sixty subjects (n=30 in the experimental group & 30 in the control 

group) were selected using the cluster random sampling technique. The measuring instruments were the Long and Cassidy (1996) problem–

solving style questionnaire. E5 teaching model method was performed in eight 90–minute weekly sessions. Descriptive statistics and Analysis 
of Covariance (ANCOVA) were used to analyze the collected data in SPSS. 

Results: According to the obtained results, using the teaching model (E5) with the constructivist approach in science lessons affects students' 

ability to solve problems. Achieving ideal and effective teaching requires strong links between lesson objectives and methods. It consists of 
teaching and learning of students, and effective teaching means a set of functions and the characteristics of teachers that achieve educational 

goals and learn and improve the scientific spirit of students. This point should be considered by planners and those involved in the education 

system. 

Keywords: Teaching model E5, Constructivism, Problem–Solving ability. 
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  .۷۲1(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1

لیاصی پژوهش قالهم 1۴۰۰ هرماهم برخط انتشار   

توانایی حل مسئلٔه  گرایی برساختن رویکرد با( E5)تدریس  الگوی آموزشی مدل اثربخشی
 آموزاندانش

 ۳، علیرضا همایونی۲پورالله بخشیباب، 1گودرزی سرخی فاطمه

 سندگانینو حاتیتوض
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 نور، ساری، ایران؛شناسی، دانشگاه پیامگروه روان. دکترای مشاوره، استادیار، ۲
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیکچ

این تحقیق با هدف  .شیییده اسیییت توجه آموزان بسییییارهای یادگیری دانشمنظور مقابله با مشیییکالت و ناتوانییادگیری به در فعال و جدید هایبه شییییوه امروزه زمینه و هدف:
 انجام شد. آموزان دختر پایٔه ششم ابتدایی مدارس ناحیٔه یک ساریبر توانایی حل مسئلٔه دانش گراییبراساس رویکرد ساختنE5 ساثربخشی الگوی تدری

آموزان دختر پایٔه ششم دورٔه ابتدایی ناحیٔه یک شهرستان آزمون بود. جامعٔه آماری را تمامی دانشآزمون و پسآزمایشی با استفاده از طرح پیشروش پژوهش نیمه بررسی:روش
ستفاده از روش نمونه ۸۶۰عداد ساری به ت سی نفر گروه گواه( با ا سی نفر گروه آزمایش،  صت نفر ) ش شکیل دادند. تعداد  شهنفر ت صادفی خو شدند. ابزار گیری ت ای انتخاب 

وتحلیل بار اجرا شیید. تجزیهای یکای، هفتهدر هشییت جلسییٔه نودد یقه 5Eروش الگوی تدریس  ( بود.1۹۹۶های حل مسییئله )گنو و کسیییدی، سیی ک پرسییشیینامٔهگیری اندازه
 صورت گرفت. ۲۵نسخٔه  SPSSافزار اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس در نرم

 (.p<۰٫۰1دارد ) آموزان تأثیرتوانایی حل مسئلٔه دانش بر گراییساختن رویکرد با( E5) تدریس ، الگوینتایج نشان داد ها:یافته
دارد، استفاده از این روش آموزشی  توانایی حل مسئله تأثیر بر گراییساختن رویکرد با( E5) تدریس کرد الگوی مشخص که پژوهش حاضر هایبراساس یافتهگیری: نتیجه

 رسد.نظر میتوسط معلمان ضروری به
 گرایی، توانایی حل مسئله.، ساختنE5الگوی تدریس  :هاواژهکلید
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۲ 

 مقدمه ۱
های وش، ر1های یادگیریهای اخیر برای مقابله با ناتوانیدر سال

اطالعات جای ورود حجم زیادی از وجود آمده است که بهجدیدی به
ها با مسائلی که در غیرضروری به ذهن فراگیران بر درگیرشدن آن

افتد، تأکید دارد. این س ک یادگیری موجب شان اتفاق میزندگی
منظور (. به1شود )یم  ۲تقویت فراشناخت، تفکر و یادگیری عمقی

های جدید در یادگیری، تجارب آموزش سنتی باید استفاده از این روش
استفاده از الگوهای جدید در نظام آموزشی حاکم شود  تغییر کند و

(۲.) 
ارد. در د ۳گراییآموزمحور ریشه در مکتب ساختنشیؤه آموزشی دانش

شود که بر مشارکت، ای طراحی میگونهاین رویکرد فضاهای یادگیری به
ای زمینه آموزان در تکالیف آموزش و ارزشیابیفعالیت و درگیری دانش

پرورش استق ال شد، و(. این مکتب که از سوی آموزش۳) کندتأکید می
شدن ذهن فراگیران داند که موجب فعالفرایند یادگیری را پیچیده می

آموزان از اهمیت بسیاری شود. از این دیدگاه خال یت و نقش دانشمی
(. از اهداف ۴صورت خطی نیست )برخوردار است و یادگیری دیگر به

گیری درک مفهومی آموزان در شکلبه دانشمهم آموزش، باید کمک 
آنان از مفاهیم دروس در همٔه سطح تحصیلی باشد. رسالت آموزش در 
درس علوم و پژوهشگران این عرصه، بسترسازی مناسب برای رشد 

(. الگوی تدریس ۵های درس علوم در فراگیران است )تفکر و مهارت
یس توجه شود و اطالع گویی است که در آن به ابعاد مهم تدرال ،4مناسب

دهندگان از فلسفٔه تعلیم و تربیت نیز در آن نقش معلمان و آموزش
ترین فعالیت و مهم (. در نظام آموزشی، تدریس۶بسزایی دارد )

آورد. وجود میاست که شرایط یادگیری را به عملکرد معلم در کالس
باتوجه به اینکه هر موضوع آموزشی، روش خاصی گزم دارد، به 

 (. ۷لگوهای تدریس متناسب با موضوعات مختلف نیاز است )ا
شیؤه  ها،آن از یکی که دارد وجود زیادی آموزش، الگوهای فرایند در

دادن، شرح و بسط، سازی، اکتشاف، شرحگرایی )فعالتدریس ساختن
عنوان الگوی فعال یادگیری بر گرایی بهاست. روش ساختن ارزشیابی(

ات و دانش تأکید دارد. در این رویکرد، معلم تولید و گسترش اطالع
آموزان عهدٔه دانششود و مسئولیت اصلی بهکننده محسوب میتسهیل

بر تجربه  گراییساخت درس هایکالس (. تأکید۸است )
 همیاری اطالعات، پردازش انفرادی، تأمل علمی، هایتجربه»

آموز که دانشاست. در این مکتب، یادگیری فرایندی پویا است « گروهی
 (.۹دهد )کند و بسط، گسترش و معنا میاطالعات را دریافت می

، تحول 55Eگرایی یکی از موضوعات مطرح در الگوی تدریس ساخت
ازحد معلم تأکید در روش سنتی است. در آن روش بر نقش بیش

آموزان شنوندٔه شود. معلم تدریس در کالس را بر عهده دارد و دانشمی
صرف هستند. فراگیران در فرایند آموزشی نقش منفعلی دارند و محور 

ها سنتی در (. امروزه صرفاً استفاده از روش1۰کالس معلم است )
کند و سیستم آموزشی به نیروهایی با تفکر و ت نمیآموزش کفای

                                                      
1. Learning Disabilities 
2. Metacognition, Thinking and Deep learning 
3. constructivist Approach 
4. Appropriate Teaching model 

های جدید یادگیری، به درگیرکردن خال یت زیاد نیاز دارد. در روش
آموزان با مسائل وا عی زندگی و پرورش تفکر توجه شده است. دانش

هایی که موجب ایجاد تفکر و فعالیت بیشتر و دروا ع کاربست روش
ن شود، مدنظر نظام آموزشی عصر کسب مهارت حل مسئله در فراگیرا

 (.11حاضر است )
های فعال و اکتشافی است، بر تولید که جزو روش E5در روش تدریس 

گرایی، شود. در فرایند تدریس ساختنکنترل و تعمیم دانش تأکید می
کننده هستند و جزو خدمات آموزشی معلم و همٔه امکانات تسهیل

آموز نقش اساسی دارد. مذکور دانشآیند؛ بنابراین در روش شمار میبه
های گوناگون برای وجوی فعاگنٔه فراگیرندگان ازطریق فعالیتجست

ها، مفاهیم اصول و  وانین یکی از اهداف مهم در این حلکشف راه
شده در نظر داشت با پژوهش حاضر باتوجه به نکات ارائه .روش است

ارائٔه راهکارهای علمی  انجام این طرح، خأل آموزشی را ج ران کند و با
یادگیری -های آموزشی نوین را در فرایند یاددهیو عملی شیوه

آموزان شناسایی نماید تا شرایط برای پیشرفت توانایی حل مسئلٔه دانش
براساس  اثربخشی الگوی تدریسفراهم شود. هدف این پژوهش 

پایٔه آموزان دختر بر توانایی حل مسئلٔه دانش E5 گراییرویکرد ساختن
 بود. ششم ابتدایی مدارس ناحیٔه یک ساری

 بررسیروش 2
آزمون و آزمایشی با استفاده از طرح پیشپژوهش حاضر از نوع نیمه

این طرح از دو گروه آزمودنی )گروه گواه و گروه آزمایش(  .آزمون بودپس
های حل مسئله پرسشنامٔه س کتشکیل شد. هر دو گروه، دو بار با 

گیری پیش از گیری شدند. اولین اندازهاندازه (1۹۹۶)گنو و کسیدی، 
منظور آزمون برای هر دو گروه آزمایشی و گواه بهمداخله با اجرای پیش

آموزان دختر پایٔه ششم دورٔه ابتدایی سنجش توانایی حل مسئلٔه دانش
آزمون بعد از آموزش گیری با اجرای پسصورت گرفت. دومین اندازه

 ( انجام شد.E5س )توجیهی الگوی تدری
آموزان دختر پایٔه ششم دورٔه ابتدایی ناحیٔه جامعٔه آماری، تمامی دانش

نفر بودند. شصت نفر )سی نفر  ۸۶۰یک شهرستان ساری به تعداد 
گیری گروه آزمایش، سی نفر گروه گواه( با استفاده از روش نمونه

این  گزم به ذکر است، علت انتخاب .ای انتخاب شدندتصادفی خوشه
دلیل آن بود که در مطالعات تجربی تعداد نمونه بین حجم نمونه به

صورت بود که گیری بدینروش نمونه(. 1۲نفر مناسب است ) ۳۰تا1۰
آموزان دختر پایٔه ششم دورٔه ابتدایی ناحیٔه یک شهرستان ابتدا دانش

ساری انتخاب شدند و از بین مدارس ابتدایی دخترانٔه ناحیٔه یک، دو 
دو کالس  صورت تصادفی در نظر گرفته شد. در ادامه انتخابمدرسه به

طور طور تصادفی از دو مدرسه صورت گرفت. سپس این دو کالس بهبه
 تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد.

آموزان دختر پایٔه ششم دورٔه معیار ورود به پژوهش شامل تمامی دانش
مالحظات اخال ی پژوهش ساری بود. ابتدایی ناحیٔه یک شهرستان 

طور کنندگان بهشرح ذیل در نظر گرفته شد: تمامی شرکتحاضر به

5. Engaging ,Exploration, Explanation, Elaboration, Evaluation 
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۳ 

شفاهی اطالعاتی دربارٔه پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل 
ها داده شد که تمامی مشارکت کردند؛ این اطمینان به آزمودنی

خصوصی منظور رعایت حریم اطالعاتشان محرمانه خواهد ماند و به
 کار رفت.ها ث ت نشد. ابزار زیر در پژوهش بهآن
این (: 1۹۹۶ )گنو و کسیدی، 1های حل مسئلهپرسشنامٔه س ک -

( طی دو مرحله ساخته شد. 1۹۹۶پرسشنامه توسط گنو و کسیدی )
مدار و سؤال است که دوازده آیتم س ک حل مسئلٔه مسئله ۲۴دارای 

سنجد. هرکدام از این مدار را میدوازده آیتم س ک حل مسئلٔه هیجان
ها دارای سه عامل چهارسؤالی شامل درماندگی، مهارگری حل س ک

مسئله، س ک خال یت، اعتماد در حل مسئله، س ک اجتناب و س ک 
بلی، »ای گزینهصورت سهسؤاگت مقیاس به. (1۳گرایش است )

دو، به ع ارت نمرٔه « بله»شود. به ع ارت گذاری مینمره« دانم، خیرنمی
گیرد. سپس نمرٔه یک تعلق می« دانمنمی»نمرٔه صفر و به ع ارت « خیر»

گانه دهندٔه نمرٔه کلی هر کدام از عوامل ششجمع این نمرات نشان
ای برابر با بنابراین هریک از عوامل با داشتن چهار سؤال، نمره است؛

 حدا ل صفر و حداکثر هشت خواهند داشت. هر عاملی که نمرٔه
هنگام مواجهه با مشکالت دهد فرد بهبیشتری داشته باشد نشان می

کند. مجموعٔه عوامل روزمره از آن شیوه برای حل مشکالت استفاده می
درماندگی، مهارگری مسئله و اجتناب، شیؤه حل مسئلٔه غیرسازنده و 

های گرایش به مسئله، دهند. همچنین س کمدار را تشکیل میهیجان
اعتماد در حل مسئله درمجموع شیؤه حل مسئلٔه سازنده خال یت و 

آورند. در ایران مقیاس شیؤه حل وجود میمدار را بهیعنی س ک مسئله

( اعت اریابی شد. ضریب 1۳۸۰مسئله توسط محمدی و صاح ی )
ترتیب در ها بهآزمونآلفای کرون اخ و میانگین هم ستگی درونی ماده

مقیاس مهارگری حل ، خرده۳۷٫۰و  ۶۷٫۰مقیاس درماندگی خرده
، ۲۹٫۰و  ۶۳٫۰مقیاس س ک خال یت ، خرده۳۳٫۰و  ۶۶٫۰مسئله 
س ک  مقیاسخرده ،۳۹٫۰و  ۷۲٫۰مقیاس اعتماد در حل مسئله خرده

دست آمد به ۳۷٫۰ مقیاس س ک گرایشو خرده ۲1٫۰و  ۵۳٫۰ اجتناب
(1۴.) 

ای هفته ای،در هشت جلسٔه نودد یقه 5Eآموزش روش الگوی تدریس 
دف اساسی این الگو، دستیابی به هشرح ذیل انجام شد. بار بهیک

و شامل پنج  جو و کاوش استوکار جمعی، کشف فعّال، جست روحیٔه
شود. ، کاوش، توصیف، شرح و بسط و ارزشیابی میدرگیرکردنمرحلٔه 

رود که در شمار میمدتر تدریس بهآاز الگوهای پویاتر و کاراین الگو 
 معلّم نقش ست.ا های دنیا با موفقیت در حال اجرابسیاری از کالس

های سازی و هدایت فعالیتآموز، زمینهکردن دانش، فعالاین روش در
فرصت کشف فعال، آزمایش و تفکر خالق  مذکور یادگیری است. روش
محتوای جلسات آموزش روش  دهد.آموز  رار میرا در اختیار دانش

توضیح داده شده است. این روش  1ر جدول د E5الگوی تدریس 
های مختلف گرایی بوده و در پژوهشبرگرفته از نظریٔه جدید سازنده
(. در پژوهش حاضر محتوای ۷است ) داخلی و خارجی استفاده شده

شناسان حوزٔه آموزش و یادگیری بررسی شد و جلسات توسط روان
 ترتیب روایی محتوایی آن به تأیید رسید.بدین

 5E . محتوای جلسات آموزش روش الگوی تدریس1جدول 
 محتوا هدف جلسات

 اول
بندی و گروه

درگیرکردن 
 آموزاندانش

و ایجاد هیجان و انگیزش در فراگیران  )ورزش و نیرو( به موضوع مورد آموزش کالسبرای جلب توجه 
آموزان برای دانش کالمبدون  مالیم، با استفاده از پاورپوینت، همراه با موسیقی نیرو و اثرات آنتصاویری از 

 .آموزان پرسیده شداز دانش نیرو دن ال آن یک سؤال درخصوصبه .پخش شد

 مطالعه بعد از انگیزه دوم و سوم
. در اینجا کنندو ارزیابی  مالحظهرا ثرات نیرو هوشمند، ا د یق تختٔه ها خواسته شد تا با مشاهدٔهاز گروه

 .باشد تو ف، تندی و کندی سرعت اجسام تواند شامل مشاهدٔهآموزان میمشاهدات دانش

چهارم و 
 پنجم

دهی توسط پاسخ
 آموزاندانش

آموزان برای کار و فعالیت خود توضیح منطقی و مستدل ارائه دادند و به توصیف مشاهدات خود دانش
آموزان را برای دهد، دانشبرا  سؤاگتطرح شد و بدون اینکه معلم پاسخ  سؤاگت .پرداختند. بحث آغاز شد

 .یکدیگر ترغیب کرد سؤاگتپاسخ به 

 فعالیت آزمایشگاهی ششم

اثرات آموزان خواسته شد از دانش انواع وسایلدر آزمایشگاه صورت گرفت و با در اختیار  راردادن  این جلسه
آموزان با شور و های ذهنی ایجادشده در جلسٔه   ل، دانشثیر چالشأترا بررسی کنند. در این جلسه تحت نیرو

ساختار آن بودند و هریک نظرات خود را  اثر نیرو و بارٔهبحث و ت ادل نظر در اشتیاق و کنجکاوی خواستار ادامٔه
 .  ل بیان کردند شده در جلسٔههای مطرحالؤس بارٔهدر

 هفتم
تقویت مهارت 

 کردناستدگل

مدنظر بین خودشان و با هدایت و ره ری  وضوعم دربارٔهآموزان برگزار شد و بحث گروهی با دانش ینشست
 ندشده توضیح منطقی و مستدل ارائه دادهای انجامآموزان برای کار و فعالیتهای دانشمعلم انجام گرفت. گروه

ها خود را بین گروه اطالعاتآموزان آموزان آغاز شد و دانشبحث بین دانش .و به توصیف مشاهدات پرداختند
 .به اشتراک گذاشتند

 هشتم
عنوان معلم به

 تسهیلگر

آموزان با راهنمایی معلم و توضیحات تکمیلی وی، و در این مرحله دانش کردهای گروهی شرکت معلم در بحث
آموزان راهنمایی شدند که برای جدید نوشته شد. دانش سؤاگتآوری کردند و بیشتری را جمع اطالعات

شده در جلسات   ل و این جلسه کسب اطالعاتها و گروه جداگانه از فعالیت ها، هرالؤرسیدن به جواب س
 گزارش تهیه کند.

                                                      
1. Problem Solving Style Inventory 
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۴ 

 تحلیل توصیفی و آمار هایروش ها با استفاده ازوتحلیل دادهتجزیه

صورت گرفت. سطح  ۲۵نسخٔه  SPSSافزار با نرم کوواریانس
 در نظر گرفته شد. ۰٫۰۵های آماری داری برای آزمونمعنا

 هایافته ۳
براساس  E5س اثربخشی الگوی تدری بررسی منظوربه هاتحلیل داده

آموزان دختر پایٔه ششم بر توانایی حل مسئلٔه دانش گراییرویکرد ساختن
 آمار هایمنظور روشدینب انجام شد. حیٔه یک ساریابتدایی مدارس نا

 .   ل از انجام آزمون تحلیلکار رفتتوصیفی و تحلیل کوواریانس به
های ها، نتایج آزمونفرضرعایت پیش مربوط به نتایجکوواریانس 

نتایج حاصل نشان داد، توزیع نمرات برای  لوین بررسی شد. و باکسام
توان از (؛ پس می<۰٫۰۵pشده نرمال است )یبررسهر متغیر وابستٔه 

مربوط به  توصیفی های آمار پارامتریک استفاده کرد. اطالعاتروش
ارائه  ۲همراه نتایج تحلیل کوواریانس در جدول متغیرهای پژوهش به

 .شده است

 همراه نتایج تحلیل کوواریانسیق بهبرحسب متغیرهای تحق گواه. اطالعات گروه آزمایش و گروه ۲ جدول

 هاگروه حیطه
 آزمونپس آزمونپیش

 مجذور اتا pمقدار  fمقدار 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

س ک حل مسئلٔه 
 مدارمسئله

 ۸٫1۲ ۳۷٫۸۲ ۶٫۷۴ ۲۴٫۵۵ آزمایش
 ۶٫۳۰ ۲۵٫۳۴ ۶٫۴۸ ۲۴٫۸۷ گواه ۰٫۴۵۸ <۰٫۰۰1 ۲1٫۲۰

مسئلٔه س ک حل 
 مدارهیجان

 ۸٫۴۷ ۳۸٫۲۶ ۶٫۲۴ ۲۵٫1۶ آزمایش
 ۶٫۶۳ ۲۴٫۳۹ ۶٫1۸ ۲۴٫۹۲ گواه ۰٫۳۹1 <۰٫۰۰1 1۹٫۶۸

آزمون بین میانگین س ک ، بعد از حذف اثر پیش۲ط ق اطالعات جدول 
مدار دو گروه آزمایش مدار و س ک حل مسئلٔه هیجانحل مسئلٔه مسئله

(. پس از p<۰٫۰۰1دار وجود دارد )آزمون تفاوت معنادر پسو گواه 
آموزان به دانش گراییالگوی تدریس با رویکرد ساختنجلسات  ارائٔه

طور معناداری بیشتر از گروه گروه آزمایش، میانگین نمرات این گروه به
 E5س الگوی تدریهای حل مسئله بود؛ بنابراین گواه در آزمون س ک

آموزان تأثیر بر توانایی حل مسئلٔه دانش گراییساختنبراساس رویکرد 
 دارد.

 بحث 4

 با( E5) تدریس توان گفت، الگویآمده میدستباتوجه به نتایج به
دارد.  توانایی حل مسئله تأثیر بر علوم درس در گراییساختن رویکرد

این پژوهش با نتایج ارجین همخوان است. او نشان داد، روش  یافتٔه
نای و لو  (.1۵بر مهارت حل مسئلٔه فراگیران مؤثر است ) E5تدریس 

بر حل مسئله، انگیزش و  E5در بررسی خود دریافتند، الگوی تدریس 
(. در ت یین نتایج این 1۶آموزان تأثیر دارد )پیشرفت تحصیلی دانش

با رویکرد  (E5) تدریس توان گفت، دیدگاه الگویپژوهش می
تمام ابعاد رشدی، عملکردی،  در آموزاندانش کردنفعال به گراساختن
 مسئله حل به بتوانند که در مو عیتی آنان آموزش و یادگیری محیط

 و هابرای پدیده معنا آفرینش به اکتشاف ازطریق و بپردازند
 م ادرت خویش تجربیات منظر و دریچه از گوناگون رویدادهای

 آوردنفراهم با گراساختن آموزشی طراح و ورزند، تأکید دارد. معلم

 آموزاندانش است، برتر تفکر گشایو راه اندیشه مشوق که تجربیاتی

حس  تحریک با کند؛ همچنینمی تشویق یادگیری به را
 کمک بودن و عملکرد تحصیلیفعال در را آنان پذیری،مسئولیت

 .(1۷کند )می
 است ایگونهبه الگو این در شدهاستفاده یادگیری نکتٔه دیگر اینکه چرخٔه

برانگیخته  آن، دربارٔه بحث یا ساده فعالیتی ازطریق آموزدانش ابتدا که
 معلم تجربه کسب برای سپس. پردازدمی یادگیری به فعاگنه و شودمی

 هایفعالیت در شرکت با که کندمی هدایت ایگونهرا به آموزاندانش
 معلم. کاوش بپردازند و وجوجست و خالق به گروهی و عملکردی

به  خود دستاوردهای ت یین و هایافته تفسیر مسیر در را آموزاندانش
 خویش، فهم و درک گسترش با بتوانند که کندمی هدایت سویی
 ارزشیابی به و کار گیرندبه جدید در شرایط را تازه هایآموخته
 .(1۸بپردازند ) یادگیری هایفعالیت

 گراییساختن رویکرد با( E5) تدریس همچنین نتایج نشان داد، الگوی
 نگرش پیشرفت توانایی حل مسئله و بر مث تی طوربه علوم درس در
 تدریس الگوی روش ازطرفی. دارد تأثیر روش این یادگیری به هاآن
(E5) فعال و نوین نس تاً هایروش از یکی گراییساختن رویکرد با 

 محور؛معلم تا است آموزمحوردانش بیشتر و رودشمار میبه تدریس
 خارج انفعالی حالت از را آموزاندانش توانمی آن از استفاده با درنتیجه

 و شودمی کاسته معلم کاری بار از زیادی مقدار صورت این در. کرد
 که هنگامی. گیردمی  رار آموزاندانش اختیار در بیشتری زمان درمقابل

 سوی از و دارند یادگیری در اصلی را نقش کنند احساس آموزاندانش
 روش اصول از موارد این که کنندمی دریافت مناسب بازخورد معلم

 دهندمی ادامه کار به بیشتری انگیزٔه با است، گراییساختن روش تدریس
 باعث تواندمی انگیزشی من عی عنوانبه یادگیری از حاصل لذت و

 .(1۹شود ) آنان و عملکرد تحصیلی پیشرفت
 آموزاندانش به مربوط مدارس و پرورش،آموزش  هاینظام میان در

 و پرورش کودکان آموزش حوزٔه در زیادی مشکالت با ابتدایی مقطع

 توانمندسازی و و پرورشآموزش  هستند. در مواجه علوم درس در

شود؛  توجه مهم امر این به دیگر، چیز هر از باید بیش فراگیران، این
 ها،آن از انتظار هوشمندانٔه  ابل رفتار و ذهنی وا عی ظرفیت چراکه

 روانی آمادگی از آموزاندانش این که شود مت لور تواندمی زمانی فقط

 برخوردار برای پیشرفت و عملکرد تحصیلی و انگیزش زیادتر بیشتر

 گراییساختن رویکرد با( E5) تدریس الگوی از باشند. استفاده
 الگوی از یرپذیری استفادهکمک کند. باتوجه به تأث امر این به تواندمی

گرایی در عملکرد تحصیلی ساختن رویکرد با( E5) تدریس
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 کارگیری اینشود، بهآموزان دورٔه ابتدایی در درس علوم توصیه میدانش
های تحصیلی ریزان و معلمان سایر دورهالگوی تدریس مدنظر برنامه

 (.۵نیز  رار گیرد )
 تکتک سازندٔه فعالیت نتیجٔه دانش، گرایی،براساس رویکرد ساختن

 آموزاندانش به را شدهساخته پیش از دانش آنکه جایبه و افراد است
. بپردازد علم تولید به خود آموز،دانش کند کهتالش می دهد، انتقال

 ابتدایی آوردندستبه روش تفاوتی بین هیچ دیدگاهی، چنین براساس
 وجود آموزدانش وسیلٔه یکبه آن یادگیری و دانشمند یک توسط دانش
 و هاتفسیر وا عیت و توضیح براساس دو هر یادگیری دروا ع ندارد.
 (.۳آورند )می دستبه که است هایییافته
 دیدگاه گراییساختن نظریٔه اساسی، نیاز این به گوییپاسخ برای

 برای مناس ی جایگزین که کندمی آموزش مطرح زمینٔه در را جدیدی

 بناکردن و معنای ساختنبه گراییرسد. ساختنمی نظربه سنتی سیستم

 دانش که معنا استبدین گراییساختن آموزش، م حث است. در

 ایجن ه اصوگً دانش شود. کسبمی ساخته توسط خودش انسان

 دانش و آوردمی ستدرا به آن جداگانه طوربه فردی هر و دارد فردی

 جوهر جهت، همین سازد. بهمی ذهنش در را خود به مخصوص

 ازطریق باید بلکه داد، انتقال دیگری به کسی از توانرا نمی دانش

 (.۲۰رسید ) بدان اکتشاف و وجوجست
 رویکرد با( E5) تدریس الگوی استفاده از به باتوجه پژوهش نتیجٔه

آموزان دورٔه ابتدایی در گرایی برای توانایی حل مسئلٔه دانشساختن
 کارگیریو به گراییساختن اصول دروا ع. است شدنیت یین علوم درس

شود می موجب و کندفعال می یادگیرنده را آموزشی، طراحی در آن
 این کارگیریبه همچنین. باشد دانش یادگیری پی در خود یادگیرنده

 به و بپردازد مطالب بین ارت اط ایجاد به یادگیرنده شودس ب می اصول
 میزان اصول، این کارگیریبه درنتیجه با ت یابد؛دس معنادار یادگیری

 به یابد؛ بنابراینمی افزایش نیز آموزانپیشرفت توانایی حل مسئلٔه دانش
 با( E5) تدریس الگوی اصول از که شودمی توصیه آموزش مجریان
 بهره پیش از بیش یادگیری-یاددهی فرآیند گرایی درساختن رویکرد
 برم تنی تلفیقی اصول شود،می توصیهمحققان  به همچنین. گیرند

 .شود بررسی دیگر دروس در گرایانهسازنده
های خاص خود را مانند هر پژوهشی، مطالعٔه حاضر نیز محدودیت

تحقیق پرسشنامه بود و  کاررفته در اینهابزار بداشت؛ ازجمله اینکه 
. ها را منعکس نکننددگیل مختلف، وا عیتافراد ممکن است به

گر مثل سن، وضعیت ن ودن همٔه متغیرهای مداخلهگواه
آموزان، سابقٔه تحصیلی و...، از دیگر اجتماعی دانشا تصادی

آموزان بین دانش های پژوهش بود. همچنین این تحقیق درمحدودیت
دختر پایٔه ششم دورٔه ابتدایی ناحیٔه یک شهرستان ساری صورت گرفت؛ 

 با احتیاط انجام شود. پذیری آن بایدبنابراین تعمیم

توان چندین پیشنهاد پژوهشی شده میدر پایان باتوجه به نتایج حاصل
و کاربردی ارائه کرد. در بُعد پژوهشی، به پژوهشگران دیگر پیشنهاد 

تنوع فرهنگی  باهای آماری پذیری، از نمونهبرای افزایش تعمیمشود، می
رو ازاینلحاظ شوند؛ نیز  آموزان پسر،ی، همچنین دانشو جغرافیای
د گیرهای کشور انجام شود تحقیقاتی مشابه در سایر استانپیشنهاد می

پژوهشگران دیگر  د.شوو نتایج آن با نتایج تحقیق حاضر مقایسه 
 های آماری کیفی در این موضوع استفاده کنند.توانند از روشمی

 گیرینتیجه ۵
 رویکرد با( E5) تدریس الگویهای این پژوهش، باتوجه به یافته

تأثیرگذار  آموزانبر توانایی حل مسئلٔه دانش علوم درس در گراییساختن
توانند از این اندرکاران نظام آموزشی میریزان و دستاست؛ لذا برنامه

و ارتقای روحیٔه  یادگیری آموزشی، اهداف به منظور دستیابیرویکرد به
 استفاده کنند. آموزانعلمی دانش

 نیتشکر و قدردا 6
شناسی تربیتی نامٔه مقطع دکتری روانمقالٔه حاضر برگرفته از پایان

کنندگان و وسیله از تمامی شرکتدانشگاه آزاد ساری است. بدین
همچنین اساتید محترم که ص ورانه در این پژوهش یاری رساندند، 

 شود.سپاسگزاری می

 بیانیه 7
 کنندگاننامه از شرکتی و رضایتقتأییدیٔه اخال

شناسی تربیتی در دانشگاه مقاله برگرفته از رسالٔه دکتری رشتٔه رواناین 
 آزاد واحد ساری است.

 منافع زاحمت
 گونه تضاد منافعی در پژوهش حاضر وجود ندارد.هیچ

 رضایت برای انتشار
این امر غیر  ابل اجرا است.
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