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Abstract  Article Info 

Introduction: The results of international research evaluating academic achievement, 

which studies the process of teaching experimental sciences, have shown that Iran’s 

rank is lower than average results. Therefore, the special attention to the course of 

experimental sciences is the essential and obvious need. In this regard, the purpose of 

this study was to investigate the effect of teaching experimental sciences based on 

constructivist approach on students' cooperative learning and its sustainability over 

time. 

Methods The design of this research was quasi-experimental with pre-test-post-test 

design with control group and follow-up stage. Statistical population of this survey 

included all the secondary school students of Tehran in 2019. 

 A sample of 60 students was selected by using the random sampling techniques in 

accordance with Cochran formula, and a cooperative learning questionnaire was 

applied in order to collect data. Constructivist teaching applications have been 

conducted by treatment group for 10 one-hour sessions. The data has been analyzed 

by using both descriptive and inferential statistical analysis techniques (repeated 

measures designs (ANOVA) and paired sample test). 
Results: The results have displayed that the extent of Cooperative learners’ 

achievements in constructive-based teaching was considerably higher than learners 

who have not been received this method. 

Conclusion: This study shows that the seventh grade experimental science education 

based on the constructivist approach has been significant effects on long-lasting 

cooperative learning of students. Based on the results, it is possible to provide an 

education-based intervention with a constructivist approach to increase the 

participatory learning of students in junior high school and this method can be used as 

one of the main methods to increase cooperative learning by activating students in the 

educational process. 
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تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی بر یادگیری مشارکتی دانش آموزان در درس علوم و 

 پایداری آن در طول زمان 

 

3احقر،قدسی  2*،مریم صفرنواده 1منیره محمدزاده
 

 
 ،ایرانتهران دانشگاه آزاد اسالمی ،برنامه درسی ، واحد علوم و تحقیقات –علوم تربیتی روه گ دوره دکتریدانشجوی   1

 انه شورای آموزش داندانپزشکی و تخصصی معاونت آموزش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خدبیر 2
 پژوهشگاه مطالعات سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی  3

 
 
 

 .)دانشیار(معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مسئول مریم صفر نواده عضو هیئت علمیده نویسن

 m.safarnavadeh@behdasht.gov.ir :ایمیل

 دهکیچ
کند، نشان داده است که  را مطالعه می تحصیلی که روند آموزش علوم تجربینتایج تحقیقات بین المللی ارزشیابی پیشرفت  :مقدمه

تر از میانگین داشته است. بنابراین ضرورت توجه ویژه به درس علوم تجربی مشهود است. در این راستا هدف کشور ایران نتایجی پایین
وزان و پایداری آم گرایی برمیزان یادگیری مشارکتی دانش این پژوهش، بررسی اثر آموزش درس علوم تجربی بر اساس رویکرد ساختن

 آن در طول زمان بود. 
پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل -روش این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ها: روش
دفمند گیری ه نفر، که با روش نمونه 60و حجم نمونه  1398-99آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی  دانش

و آموزش مبتنی بر رویکرد  ها از پرسشنامه یادگیری مشارکتی استیفان و همکاران استفاده شد آوری داده انتخاب شدند. جهت جمع
گیری  مار توصیفی و استنباطی )آزمون اندازهاز آ ها، حلیل دادهدقیقه اجراء گردید و جهت ت 60جلسه، هر جلسه 10ساختن گرایی طی

 زوجی( بهره گرفته شد.مکرر و مقایسه 
گرایی را دریافت  آموزانی که آموزش بر اساس رویکرد ساختن نتایج پژوهش، بیانگر آن است که میزان یادگیری مشارکتی دانش :ها یافته
 اند. آموزانی است که این آموزش را دریافت نکرده داری باالتر از میزان یادگیری مشارکتی دانش اند بطور معنی کرده

دهد که آموزش علوم تجربی پایه هفتم براساس رویکرد ساختن گرایی بر افزایش میزان یادگیری این مطالعه نشان می :یریگ جهینت
توان از آموزش با رویکرد مشارکتی دانش آموزان موثر بوده است و در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. بر اساس نتایج، می

آموزان دگیری مشارکتی دانش آموزان در دوره اول متوسطه استفاده کرد و این روش با فعال ساختن دانشساختن گرایی برای افزایش یا
 های اصلی جهت افزایش یادگیری مشارکتی به کار رود. تواند به عنوان یکی از روشدر فرایند آموزش می

 .گرایی، یادگیری مشارکتی، بازخورد آموزش، ساختن :واژگان کلیدی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

                             2 / 12

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 

دوره 15، شماره 1، 1401 
صفحات:79-90 
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 مقدمه
توسعه علوم پزشکی با  و مربوط به آموزشهای یادگیری محیط

توجه به ویژگی تجربی و بالینی خود، بطور جدی بر اهمیت 
ورزند؛ آمادگی یادگیری مشارکتی و خودجوش فراگیران تاکید می

به این دلیل که فراگیری علوم تجربی و دروس عملی، آموزش و 
یادگیری مهارتهای گروهی و یادگیری خود ساخته،  نقش مهمی 

گیران ایفا می کند. بنابراین شناخت وضعیت را در یادگیری فرا
آموزان، بستری برای فعلی و تالش در جهت تقویت دانش

ارتقای عملکرد آنها در آینده است. با توجه به ماهیت عملی و 
آموزان در درس علوم بالینی این رشته، ضرورت آمادگی دانش

آموزمحور مانند های تدریس دانشانکارناپذیر است .روش
گرایی خوبی با رویکرد ساختنری اکتشافی و مشارکتی، بهیادگی

قابل تبیین هستند. باتوجه به اینکه یکی از راهبردهای آموزش 
پزشکی، یادگیری مبتنی بر مساله در شرایط محیط واقعی بوده و 

-گرایی نیز یادگیری اصیل و طبیعی است، بهمحور اصلی ساختن

امروزه یادگیری مبتنی بر رسد این رویکرد، مناسب باشد. نظر می
، بطور وسیعی در سراسر جهان در آموزش علوم پزشکی 1مساله

گیرد. یادگیری مشارکتی یک مهارت مورد استفاده قرار می
آموزان اجتماعی است که بر عملکرد و موفقیت تحصیلی دانش

تاثیر گذاشته و با ایجاد محیطی مطلوب، موفقیت نظام آموزشی 
-توجه به اهمیت درس علوم، استفاده موفقیت را بدنبال دارد. با

-های نوین تدریس، بخصوص یادگیری ساختنآمیز از روش

  2019گرایی در اولویت قرار دارد. با بررسی گزارش نتایج  تیمز 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 

معلوم شد که متوسط درصد پاسخ دانش آموزان ایرانی پرورش 
در مقایسه با میانگین  دروس علوم و ریاضیت به سواال

تر است. کشورهای شرکت کننده، بیست الی سی درصد پایین
ای بهتر از همچنین پاسخ دانش آموزان به سواالت چهارگزینه

سواالت تشریحی است و پاسخ به سواالت دانشی سطح پایین 
. با [1]های عمیق یادگیری)استدالل و کاربرد( استبهتر از الیه

، 2توجه به اینکه پژوهش بین المللی ریاضی و علوم)تیمز(
بزرگترین و مهمترین پژوهش طراحی شده انجمن بین المللی 

است، لذا ضرورت توجه به این  3ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 مسئله مشهود است .

آموزان ایرانی در مسابقات تیمز که بیانگر بر ضعف دانشعالوه 
آموزان در درس علوم و ریاضی است، مساله توانایی دانش

آموزان دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از دانش
همواره بصورت خالقانه در برابر تفکر و جذب مقاومت می کنند 

به این  است. این روش "بازی آموزشی"و مقاومت آنان نوعی 
صورت است که آنان بدون آنکه محتوای دروس را بصورت 

                                                 
1
 Problem – based learning 

2
 Trend International Mathematics and Science Study (TIMS). 

3
 International Association for the Evaluation of Education 

Achievement(IAEEA) 

معنادار یاد بگیرند، مقاطع تحصیلی را یکی پس از دیگری پشت 
گذارند. اکتفا به خواندن نکات برجسته و مهم کتاب سر می

درسی، تاکید بر خاطر سپاری و حفظ کردن مطالب فقط در 
حساس جهت کسب نمره، وکمک گرفتن از معلم به محض ا

. نتیجه [2]ناتوانی بخشی از رفتارهای این بازی آموزشی است
این بازی آموزشی، ضعف در یادگیری عمیق دانش آموزان است. 

آموزان بنابراین  با تفاسیر فوق، ضرورت توجه به موفقیت دانش
 ویژه درس علوم مشهود است.درهمه دروس به

آموزان در یادگیری و در نتیجه بروز این مشکالت و ضعف دانش
، سیستم آموزشی و معلمان نتایج ضعیف در مسابقات بین المللی

های متنوع و جدید یادگیری بهره ببرند کند تا از روش را وادار می
 اشند. های بهتر و موثرتر بو در جستجوی روش

تالش در جهت دخالت دادن هرچه بیشتر ها، یکی از این روش
یادگیری از طریق روش یادگیری –فراگیران در فرآیند تدریس 

 .[3]تواند در پیشرفت تحصیلی موثر باشد مشارکتی است که می
کنند و  در یادگیری مشارکتی، شاگردان به صورت گروهی کار می

نظام تشویق و پاداش بیش از اینکه فردی باشد گروهی است. در 
نتیجه، وظیفه معلم ارتقاء کارایی شاگردان در قالب گروه و 

روش،  نظارت بر فرصت های یادگیری گروهی است. در این
دهی های خود را سازمانشاگردان با تعامل وهمکاری، تجربه

های ارتباط کالمی خود را ارتقا کنند و تفکر منطقی و مهارت می
های گروهی، مسئولیت فردی و بخشند. توجه به هدف می

های بارز روش یادگیری های برابر در یادگیری از ویژگیفرصت
  [4]استمشارکتی 

هم پشتوانه محکم نظری دارد، هم از یادگیری مشارکتی 
های دقیق تجربی برخوردار است. این روش مورد حمایت حمایت

رفتارگرایان و صاحب نظران یادگیری است. از دیدگاه 
رفتارگرایان تالش برای بهبود عملکرد گروه از موارد مثبت این 

اجتماعی بندورا وقتی _باشد و از دیدگاه نظریه شناختی روش می
دهند مشاهده  دکان کاری را که دوستان خود انجام میکه کو

گیرند. وقتی در گروه در کنار هم موفقیت را  کنند، بهتر یاد می می
گردد.  کنند؛ عالقه آنان به یادگیری بیشتر می مشاهده می

توان استدالل کرد، وقتی  نیز می 4همچنین از دیدگاه ویگوتسکی
با راهنمایی دوستان و ماند  میکه کودکی از انجام تکلیف باز 
گیرد و یادگیری او به طور کامل  معلم خود مطلب را بهتر یاد می

. یادگیری مشارکتی، رویکرد آموزشی  [5]گیرد صورت می
استفاده از مسئله گشایی و تفکر و تحقیق با توجه مناسبی برای 

گذارد. یادگیری  برنامه اهداف و امکانات در اختیار می به
آموزان نقش مشارکتی برای آموزش همکاری بوده و دانش

اساسی در یادگیری دارند. معلم هم به عنوان راهنما و هدایت 
ر این کند.د کند و شرایط یادگیری را فراهم می کننده عمل می

                                                 
4
 Vygotsky  [
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آموزان به گفتگو، جستجو، تفکر و آموزش نوع یادگیری، دانش
پردازند. با توجه به شرایط جامعه کنونی و پیشرفت  یکدیگر می

های تدریس آموزان باید با روشسریع علم و تکنولوژی دانش
نوین پرورش یابند تا بتوانند خود را با شرایط کنونی جامعه 

-دانشاسان تعلیم و تربیت، هماهنگ کنند. به اعتقاد کارشن

پردازند نه  آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می
گیرند بلکه از یادگیری لذت بیشتری هم  تنها بهتر یاد می

برند. زیرا آنها به جای اینکه شنونده صرف باشند، فعاالنه در  می
جریان یادگیری مشارکت کرده و خود را مسوول یادگیری 

با توجه به نظرات متخصصین و مطالب  .[6]نددان خویش می
های تدریس فعال در این رسد استفاده از روشمذکور به نظر می

های تدریس فعال، روش خصوص راهگشا باشد. یکی از روش
گرا بر آن . الگوی ساختنگرایی استتدریس با رویکرد ساختن

است که یادگیری از متن، نظیر یادگیری در کل، عملی است 
فعال و هدفمند که باید به سمت اهداف معنادار هدایت گردد. 

گرا این ایده را می پروراند که همچنین، یادگیری ساخت
ل خود داشته ردازش خود را تحت کنتریادگیرنده باید فرآیند پ
فراشناختی خود را نسبت به فرآیندهای   باشد. آنان باید دانش

ذهنی خویش افزایش داده و مسایلی را که در حوزه ی درک 
 .[7]مطلب رخ می دهد، یاد بگیرند

–های برگرفته از نهضت فلسفی گرایی یکی از نظریهساختن

( در قرن بیستم Post modernismاجتماعی پسا نوگرایی )
شناسی، ریاضیات، هنر، آموزش های روان است که شامل شاخه

و امور تربیتی است. رشد سریع و چشمگیر دانش در سالهای 
های نوین ها و سیستمامروزی را نیازمند روشاخیر، انسان 

آموزشی برای گسترش آگاهی و همراهی با علم روز کرده 
-نظریه ساختن. برای پاسخگویی به این نیاز اساسی، [8]است

کند که به  گرایی دیدگاه جدیدی را در زمینه آموزش مطرح می
. رویکرد رسد جایگزین مناسبی برای سیستم سنتی استنظر می
گرایی در طول دهه اخیر به عنوان یک رویکرد برجسته ساختن

ین رویکرد، در عرصه یادگیری و تدریس مطرح شده است. ا
چون دیویی، مونته سوری  های افرادیحاصل تفکرات و اندیشه

های ،پیاژه ،برونر و ویگوتسکی و برخی افراد دیگر است. ریشه
های  توان در بستر تاریخ کهن و اندیشه اصلی این نظریه را می

 5سقراط، افالطون و جان الک نیز یافت. نظریه مهم برونر
گرایی، اساس و چارچوب  ( بنیانگذار و پدر ساختن2016-1915)

تاثیر از دارد. البته نظریه ساختن گرایی برونر بی ساختن گرایی
اجتماعی –نظریه رشد شناختی پیاژه و نظریه رشد شناختی 

ویگوتسکی نبوده است. برونر یکی از معروف ترین و متنفذترین 
روان شناسان قرن بیستم است. ایده اصلی در نظریه او این است 

اساس دانش که یادگیری، فرایندی فعال است و یادگیرنده بر 
سازد.  موجود یا دانش قبلی خود، مفاهیم و دانش تازه می

                                                 
5
 Brunner 

کند، آنها را دستکاری کرده و  یادگیرنده، اطالعات را انتخاب می
دهد از اطالعات و تجربه ها معنا و مفهوم استنتاج  تغییر می

کند و  زند، تصمیم گیری می کند، دست به فرضیه سازی می می
ت ها، از یک ساخت شناختی بهره برای انجام همه این فعالی

های اصیل، معنا و ها و تجربهبرد و یادگیرندگان از فرصت می
( نیز 17-18)قرن  6الک .[9] سازند مفهوم و دانش تازه می

. [10]رودیمعتقد بود که دانش هیچ فردی فراتر از تجربه او نم
لکن خاستگاه اصلی ساختن گرایی روانشناختی، نظریه تحول 

نظریه ساختن گرایی روانشناختی  شناختی پیاژه است. پیروان
های پیاژه هدف آموزش و پرورش را حمایت از وابسته به اندیشه
دانند، زیرا بر این باورند که  کودکان می هاینیازها و عالقه

یادگیری عمدتاً یک اقدام فردی است. بنابراین، روش آموزشی 
( گفته 2000. همچنین شانگ)(5)آنان یادگیرنده محور است

گرایی یک دیدگاه روانشناختی فلسفی است که است ساختن
فهمند خود  گیرند و می طبق آن افراد بیشتر آنچه را که یاد می

گرایان قایل به فلسفه دهند. ساختن سازند و شکل می می
شناختی یا روانگرایان بر واقعیت باشند و نسبیت گرایی مینسبیت

کنند و آن را برداشت انسان از محیط  اجتماعی تاکید می
گرایی مالک حقیقی انطباق واقعیت دانند. برای پیروان نسبیت می

ذهنی با واقعیت عینی نیست بلکه حقیقت یک امر نسبی است. 
گرایی این است که هیچ دانشی مطلق مهمترین ویژگی ساختن
اند. دومین ویژگی تنی و لذا نسبیها ساخنیست، بلکه همه دانش

گرایی این است که یادگیری فقط در یک متن یا مهم ساختن
دهد. بنابراین این تصور که یادگیری فارغ ی معین رخ میزمینه

دهد؛ مثالً مدرسه ،محل کار، یا  از محیطی که در آن رخ می
. گالسرز (5)افتد؛ غیر واقعی و ناکامل است زمین بازی اتفاق می

مدعی است که نظریه ساختن گرایی بر دو پایه  7(1989فلد )
د بلکه فعاالنه شواساسی استوار است. دانش، فعاالنه دریافت نمی

شود. تفکر فرایندی انطباقی است  و با تفکر یادگیرنده ساخته می
دهی جهان تجربی کند تا به سامان که به یادگیرنده کمک می

گرایی چهار رویکرد آموزشی در ساختن. [11]خویش اقدام کند
مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از: یادگیری از طریق 

مبتنی بر مسئله،  چالش، یادگیری از طریق پروژه، یادگیری
طراحی آموزشی پنج  الگوی .[12]یادگیری مبتنی بر خالقیت

(5e) ای مرحله
های مورد نظر ساختن گرایان، که برای هدف 8

سازد مطرح  زمینه ایجاد محیط یادگیری غنی و پویا را فراهم می
مطرح شده است.  9(2006بی)الگو توسط بای است. اینشده 

ای است که  چرخه یادگیری مورد استفاده در این الگو به گونه
 ابتدا دانش آموزان از طریق یک فعالیت ساده یا بحث درباره آن،

پردازند. سپس معلم  شوند و فعاالنه به یادگیری می برانگیخته می

                                                 
6
 luck 

7
 Von Glaser Feld (1995) 

8Engaging-Exploration-Explanation –Elaboration- Evaluation. 
9
 By bee         [
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کند که  ای هدایت میگونهآموزان را به برای کسب تجربه، دانش
های گروهی  به جستجو و کاوش بپردازند. با شرکت در فعالیت

ها و تبیین آموزان را در مسیر تفسیر یافتهمعلم، دانش
کند که بتوانند با گسترش  دستاوردهای خود به سویی هدایت می

کار های تازه را در شرایط تازه بهآموخته درک و فهم خویش،
 انتظار امروزههای یادگیری بپردازند. زشیابی فعالیتگیرند و به ار

 از استفاده در توانا افرادی تربیت پرورش، و آموزش نظام از

 آن کمک به تا است زندگی واقعی های در زمینه خود دانش

 حل را خودشان خود زندگی روزافزون و گوناگون مسایل بتوانند

 طوربه باید فردا، سازندگان این ما، آموزاندانش بنابراین، کنند. 

 تا شوند مجهز هایینگرش و هاها، مهارتدانش به فزاینده

 بشری هماهنگ جامعه شتابان تغییرات با را خود تنها نه بتوانند

 در سهم مؤثری نوین دانش تولیدکنندگان عنوان به بلکه سازند،

 هایروش باید نهاآ باشند. داشته تازه و تغییرات تحوالت ایجاد

 راه از را زندگی گروهی هایمهارت و بدانند را ارتباط برقراری

 آنها کنند. تمرین مشارکتی کارهای و گروهی هایفعالیت

 ممادا یادگیری و تفکر هایبه مهارت را خود باید همچنین،

 و فردی گوناگون مسایل حل و گیریتصمیم برای العمر

 .[13]مجهز سازنداجتماعی 
بر اساس شواهد موجود، این پژوهش کوششی در پاسخ به سوال 

 ذیل است. 

گرایی در درس علوم بر یادگیری آیا آموزش با رویکرد ساختن
آموزان موثر است و در طول زمان از پایداری مشارکتی دانش

  مناسبی برخوردار است؟
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هاوشر
پس آزمون  -در این پژوهش از طرح نیمه آزمایشی، پیش آزمون

با گروه کنترل با مرحله پیگیری استفاده شده است. جامعه آماری 
 9آموزان دختر دوره اول متوسطه اول منطقه را تمامی دانش

( تشکیل دادند که از این 98-99تهران در سال تحصیلی )شهر 
جامعه با استفاده از فرمول کوکران و روش هدفمند )بجهت 
انتخاب نمونه همگن ( تعداد شصت نفر بعنوان نمونه انتخاب 
شدند و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین 

موزانی که آشدند. ابتدا طبق مالکهای ورود به پژوهش، دانش
معدل آنها از چهارده به پایین و والدین آنها دارای مدرک 
تحصیلی دیپلم و باالتر بود، انتخاب شدند. مالک خروج از 
مطالعه، عدم تمایل دانش آموزان به شرکت در پژوهش در هر 

ی پژوهشی)یادگیری مرحله از پژوهش بود. سپس مداخله
آموزانی ا شد. دانشمشارکتی ( بر روی دانش آموزان منتخب اجر

تر از متوسط بود، مشخص شده و از میان که نمرات آنها پایین
آنها شصت نفر انتخاب و به دو دسته مساوی تقسیم، به حکم 
قرعه یک گروه به عنوان گروه آزمایش و گروه دیگر به عنوان 
گروه کنترل مشخص شد در مرحله پیش آزمون متغیر وابسته 

هر دو گروه )آزمایش و کنترل( اجراء  )یادگیری مشارکتی ( روی
گرایی طی ده جلسه هر جلسه شصت شد .آنگاه آموزش ساختن

دقیقه روی گروه آزمایش اجراشد. در گروه کنترل، آموزش به 
آزمون، یادگیری روش سنتی انجام شد. سپس در مرحله پس

مشارکتی روی هر دو گروه)آزمایش و کنترل( اجرا شد. در مرحله 
ی آزمون ( مداخلهعنی یک ماه بعد از مرحله پسپیگیری )ی

پژوهشی)یادگیری مشارکتی ( بر گروه آزمایش اجرا شد و بدین 
آوری شد و با استفاده از روش تحلیل های الزم جمعترتیب داده

گیری مکرر تحلیل شد. پرسشنامه واریانس با اندازه
در  ای سوال پنج گزینه 29استانداردیادگیری  مشارکتی دارای 

 سه خرده مقیاس به شرح جدول شماره یک است.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

                             5 / 12

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             5 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.html
https://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.html


84 Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.1 

پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت نمره  نحوه نمره گذاری:

 گذاری شده است:
، کامالً 4، موافقم=3، نظری ندارم=2، مخالفم=1کامالً مخالفم=

 .5موافقم=
آموزان  ، نشان دهنده یادگیری مشارکتی در دانش45 -65امتیاز 

دهد که تا حدودی یادگیری  ، نشان می25 -45باشد. امتیاز  می
، نشان دهنده 25آموزان وجود دارد. امتیاز زیر  مشارکتی در دانش

 عدم وجود یادگیری مشارکتی است.

استفاده از  ، با(29)استیفان: ضریب پایایی در پرسشنامه پایایی

گزارش شده است که نشاندهنده پایایی  70/0روش آلفای کرونباخ، 
 باشد. می قابل قبول این پرسشنامه

برای تعیین روایی محتوا، ابتدا پرسشنامه همراه با اهداف و روایی: 

ر زمینه موضوع های پژوهش به تعدای از اساتید که د فرضیه
پژوهش از تجربه و تخصص کافی برخوردار بودند ارایه شد تا 

های  درباره سوالهای پرسشنامه و ارتباط آنها با اهداف و فرضیه
آوری  پژوهش قضاوت و داوری کنند. آنگاه نظرات ایشان جمع

آموزان اجرا شد. برای  گردید و پرسشنامه بعد از اصالح روی دانش
آموزان بصورت  ی، ابتدا شصت نفر از دانشتعیین ضریب پایای

تصادفی انتخاب و پرسشنامه )یادگیری مشارکتی( روی آنها اجرا 
شد. ضریب پایایی پرسشنامه یادگیری مشارکتی با استفاده از روش 

 بدست آمد. 89آلفای کرونباخ، 
گرایی، طی ده جلسه، هر جلسه شصت  آموزش با رویکرد ساختن

 اجرا شد. 2جلسه به شرح جدول شماره دقیقه و هر هفته دو 

 
 [14]: پروتکل تدریس با رویکرد ساختن گرایی 2جدول شماره 

 ها ها و فعالیتویژگی جلسات مراحل ردیف

1 
 در گیر کردن و

فعال سازی تفکرو 
 ایجاد انگیزه

 جلسه اول

 شود  زمینه شوند  و  سعی می آموزان با مسئله رو به رو می در این مرحله دانش
 نشان دادن یک تعریف یک مسئله، مناسب برای آغاز آموزش را فراهم سازیم. پرسش و

شود.  رویداد هیجان بر انگیز سبب برانگیختن دانش آموزان ، ایجاد عالقه و رویارویی با  مسئله می
موزان است. ما سعی کردیم مشکل و سناریو را با استفاده از هدف حمایت از کنجکاوی و عالقه دانش آ

های ویدئویی مهیج و تحریک کننده ذهن، مقاالت خبری ایجاد کنیم و هدف جلب توجه و کلیپ
 آموزان است.  تحریک تفکر دانش

  

 جلسه دوم
تمام وتفکر تماشای فیلم آموزشی یا گردش علمی مربوط به مبحث درسی، تعریف یک داستان نیمه 

 های متفاوت در خصوص موضوع درسی.برانگیز و... پرسیدن سوال

2 
 کاوش و پژوهش
 )جستجو گری(

 جلسه سوم

ها بپردازد. دراین یابد تا به طور مستقیم به مسائل و پدیده آموز فرصتی میدر مرحله اکتشاف، دانش
در خصوص مسئله از منابع آوری اطالعات آموزان بصورت گروهی است. جمعمرحله فعالیت دانش

ای، مراجعه به کتابخانه مدرسه و کتابخانه  عمومی و مختلف از قبیل خواندن کتاب، جستجوی رایانه
آوری وسایل واقعی و ملموس و در جستجوی اینترنتی در سایت، حضور در آزمایشگاه مدرسه، جمع

 باشد. دسترس در محیط یا منزل می
شود. و  کنند و این باعث پرس و جو و کنکاش می حقیقات شرکت میها و تآموزان در فعالیتدانش

شوند تا با مشکل مواجه شوند تا برای آن راه حل پیدا کنند و مسایل را با توجه به اطالعاتی  مصمم می
 اند حل نمایند.که کسب کرده

های درس آشنا کالسهای موجود در سازیآموزان  با شبیهدهیم تا دانشسازی آنالینی را ارائه میشبیه
 شوند.

 جلسه چهارم

گوش دادن به دانش مشاهده و آموزان به کار با یکدیگر بدون تدریس مستقیم معلم،ترغیب دانش
آموزان جهت بحث و تبادل ارائه فرصت به دانش های روشنگرانه،طرح پرسش آموزان در حال تعامل،

واقعی، طراحی آزمایشات در خصوص درس و انجام آن نظر برای حل مسئله و استفاده مناسب از وسایل 
 آموزان.توسط دانش

3 
تشریح و توضیح 

 دادن ) تبیین(

 جلسه پنجم

-ها باهمدیگر میهای احتمالی و تبادل اطالعات و یافتهآموزان به انتزاع تجربیات، تشریح راه حلدانش

شواهد و توضیح  در خصوص مراحلی که پردازند. همچنین به توضیح  مفاهیم تازه و استدالل بر مبنای 
اند و یاد دادن این مراحل به همدیگر و کار بصورت گروهی اقدام در جستجوی  اطالعات طی کرده

های خود را در اختیاردوستانشان قرار نمودند تا دانش آموزان اطالعات خود را افزایش دهند. و یافته
 دهند.

ها فته اند، در توضیحات خود بکار ببرند و در این مرحله، یافتهشود تا اصطالحاتی را که یاد گر تاکید می
شود. بعد از این مرحله باید فرصتی فراهم شود که آنها درک خود را در  به بحث و اشتراک گذاشته می

 متن زندگی واقعی بکار ببرند.

 جلسه ششم

تبادل نظر و گوش دادن آموزان، ها و پاسخ های ممکن برای دیگران توسط دانشتوضیح راه حل
مسووالنه به توضیحات دیگران، تشویق به طرح پرسش درباره توضیحات دیگران و ارایه دالیل 

 های خود.توجیهی در خصوص یافته
 در این مرحله، تمرکز بر تهیه توضیحات مبتنی بر دانش و تجربیات قبلی و همچنین 
 دانش  و تجربیات اکتشافی دانش آموزان  است. 

آموزان، معرفی مفاهیم توسط معلم باید گر بحث را دارد. برای تقویت درک دانشنقش تسهیل معلم،
همراه با سایر منابع اطالعاتی مانند منابع صوتی و تصویری، ارتباط با متخصصان و اطالعات مبتنی بر 

 آموزان باشد.متن از طریق دانش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
2-

04
-1

2 
] 

                             6 / 12

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

dc
bm

j.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

2 
] 

                             6 / 12

https://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.html
https://edcbmj.ir/article-1-2710-fa.html


 دانش آموزان یمشارکت یریادگیبر  ییساختن گرا کردیبر رو یآموزش مبتن ریتاث

Edu Stra Med Sci                                      2022, Vol. 15, No.1 85 

 ها ها و فعالیتویژگی جلسات مراحل ردیف

4 
شرح و بسط دادن 

 )گسترش(

 جلسه هفتم

خواهد  دهند و معلم می مفاهیمی را که یاد گرفته اند، به جهان پیرامون خود گسترش میآموزان دانش
 گیری استفاده کنند.  گویی و حل مسئله و تصمیمآموزان از اطالعات خود برای پاسخدانش

 های مشابه تازه و ایجاد  توانایی حل مسائل مشابه.ایجاد مهارت در موقعیت 
ر مورد آنچه ممکن است عالقمند به کاوش بر اساس مشاهدات خود تا آن دانش آموزان سواالتی را د
دهند و یک  ها لیست سواالت خود را مورد بحث و اشتراک قرار میکنند و تیم مرحله باشند را مطرح می
 شود. لیست کالسی ایجاد می

های دیگر و معلم وهها و گرکالسیدر این مرحله فرصتی برای ابراز عقاید خود و دریافت بازخورد از هم
شود توصیفی کتبی و ساده در مورد نحوه کار خود  آموزان خواسته میدارند. در این مرحله، از دانش

 بنویسند.

 جلسه هشتم

آموزان، توضیح در مورد راهبردهای مرحله کاوشگری ،انتظار از یادآوری توضیحات ارائه شده به دانش
آموزان انجام عناوین رسمی)علمی(، تعریف و توضیح از طرف دانشدانش آموزان)سوال( در بکارگیری 

آوری اطالعات و تعمیم اطالعات به موارد مشابه نیز ارایه شد. توضیحات شفاهی در خصوص نحوه جمع
 شد.

 شد که مراحل مختلف چرخه یادگیری را تجزیه و تحلیل کنند.  به هرتیم گفته 

5 
 ارزشیابی

 

 جلسه نهم

آموزان دهد تا درباره میزان درک و فهم دانش فرآیند تشخیص مداوم است و به معلم اجازه میارزشیابی، 
 آگاهی پیدا کنند.

ها، مشاهده، گفتگو، نقاشی و... استفاده کند. در این مرحله، تواند از چک لیست برای ارزشیابی، معلم می
کنند تا درجهت برطرف کردن ن میآموزان نقاط ضعف خود را بیاشود تا دانشخودارزیابی انجام می

 شان گام بردارند .مشکالت

 جلسه دهم

آموزان در حین انجام فعالیت، سنجش دانش و یا مهارت آنها، جستجوی شواهد تغییر مشاهده دانش
 شود.های باز انجام میآموزان، فرصت دادن به خود ارزیابی و طرح پرسشاندیشه و رفتار دانش

 شود. قبل و حین و بعد از تدریس انجام میفرآیند ارزشیابی 
ها را در اختیار گروههای دیگر نویسند و این گزارشآموزان هر گروه، گزارشی از فعالیت خود میدانش

دهند تا در مورد کار و فعالیت دوستان خود نظر داده و نقاط ضعف و قوت همدیگر را بیان کنند قرار می
طرف آموزان، مشخص شده و برخود بیافزایند و هم نقاط  ضعف دانشتا از این طریق هم بر اطالعات 

 گردد. 

 

 

 یافته ها 
 سطح دو در های پژوهش پاسخ به پرسش پژوهش، یافته در

 شود.  ارائه می استنباطی و توصیفی

های توصیفی)میانگین و خطاهای  نتایج تحلیل کمی: ابتدا آماره 
 3های آزمایش و کنترل به تفکیک در جدول شماره  معیار( گروه

 ارائه شده است.

 
 هاگروه کیبه تفک یریگیآزمون و پآزمون، پسشیدر پ یادگیری مشارکتی اریو انحراف مع نیانگیم -3شماره  جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد آزمون گروه

 کنترل

 12/10 90/60 30 پیش آزمون

 98/10 00/61 30 پس آزمون

 74/11 30/61 30 پیگیری

 آزمایش

 34/10 83/60 30 پیش آزمون

 85/15 03/77 30 پس آزمون

 52/18 33/76 30 پیگیری

 

 
یادگیری  نیانگیم ،مشخص است (4) در جدولطور که همان

آزمون و آزمون پیگیری در مرحله پس شیگروه آزما مشارکتی
آزمون و  آزمون افزایش یافته است و بین پس نسبت به پیش

 آزمون پیگیری تفاوت محسوسی وجود ندارد.
آزمون،  با توجه به اینکه در این پژوهش، سه مرحله آزمون )پیش

آزمون و آزمون پیگیری( انجام شد، لذا برای تحلیل  پس

گیری مکرر و  های این پژوهش از روش آماری اندازه فرضیه
آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. قبل از بررسی نتایج این 

ستفاده از آزمون های اصلی این آزمون با ا آزمون، ابتدا مفروضه
 کولموگروف اسمیرنوف و آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفتند.
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برای بررسی این مفروضه از آزمون کولموگراف اسمیرنوف  ها دادهپیش فرض اول: نرمال بودن توزیع پراکندگی 
 .4استفاده گردید جدول شماره 

 
 

 پژوهش یها داده عینرمال بودن توز یبررس یبرا رنوفیف اسموآزمون کولموگر. 4ل شماره جدو

 داریسطح معنی مرحله آزمون های آماریشاخص متغیر

 یادگیری مشارکتی

 کنترل

 132/0 آزمونپیش

 145/0 آزمونپس

 203/0 آزمون پیگیری

 آزمایش

 523/0 آزمونپیش

 418/0 آزمونپس

 309/0 آزمون پیگیری

 
 
 
 

نشان داده شده است، اندازه  4طور که در جدول شماره همان
آموزان در هیچ یک از مراحل  اسمیرنوف برای دانش zآزمون 

داری این آزمون نشان دهنده این  دار نبود. عدم معنیآزمون معنی
 دارای توزیع پراکندگی نرمال هستند. ها دادهاست که 

فرض دوم: مفروضه همسانی ماتریس  پیش

 های خطا واریانس
فرض توسط آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت. با  این پیش

مشخص شد که اندازه آزمون لوین  5توجه به جدول شماره 

دار نیست که دلیل بر برقراری این  یک از متغیرها معنی هیچبرای 
 فرض آماری است. پیش

 ها مفروضه همسانی ماتریس کوواریانس
فرض از آزمون باکس استفاده شد. مطابق  برای بررسی این پیش

مشخص است که اندازه  6با گزارش ارائه شده در جدول شماره 
فرض  راری این پیشدار نیست که دلیل بر برق آزمون باکس معنی

 است.

 

 متغیرهای پژوهش یخطا یها انسیوار یهمسان یبررس یبرا نیآزمون لو. 5شماره  جدول

 داریسطح معنی F df1 df2 شاخص آماری متغیر

 یادگیری مشارکتی

 412/0 58 1 426/0 آزمون پیش

 312/0 58 1 323/1 آزمون پس

 276/0 58 1 208/1 پیگیریآزمون 

 

 یادگیری مشارکتی یها انسیکوار سیماتر یهمسان یبررس یآزمون باکس برا. 6شماره  جدول

Box's M 562/9 

F 123/2 

df1 6 

df2 18/2431 

 095/0 داریسطح معنی

فرض کرویت از آزمون  مفروضه کرویت: برای بررسی پیش
 7موخلی استفاده شد. نتیجه آزمون موخلی در جدول شماره 

گزارش شده است. با توجه به اینکه اندازه آزمون موخلی از نظر 
 فرض کرویت برقرار است. دار نیست، بنابراین پیش آماری معنی
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 یادگیری مشارکتی ریمتغ یبرا تیکرو فرض شیپ. 7شماره جدول 

 داری سطح معنی درجه آزادی خی دو Wموخلی  اثر درون آزمودنی

 182/0 2 02/3 962/0 زمان

 
 

های آماری و همچنین شرط  فرض با توجه به برقراری پیش
بررسی فرضیه های چند متغیره برای  توان از آزمون کرویت می

  پژوهش استفاده کرد.
در  یگرای ساختن ی با رویکردآموزش یادگیر: فرضیه پژوهش

آموزان موثر است و در  دانش یمشارکت یدرس علوم بر یادگیر
. در جدول شماره برخوردار است یمناسب یطول زمان از پایدار

های چند متغیره برای بررسی فرضیه  پژوهش  ، نتیجه آزمون8
که تعامل عامل گروهی و مکرر،  است. درصورتی گزارش شده
دار باشد به این معناست که مداخله موردنظر بر  تعاملی معنی

روی متغیر وابسته )یادگیری مشارکتی( اثربخشی الزم را داشته 
 است.

، مشخص است 8مطابق با نتایج گزارش شده در جدول شماره 
ی واریانس دار های چند متغیره حاکی از معنی که تمام آزمون

عامل تعامل گروه و زمان است)برای مثال مقدار اثر پیالیی برابر 
(. بنابراین با P< ،489/0=279 ،27F 01/0است که ) 489/0با 

-ساختن یآموزش یادگیراست  489/0توجه به اینکه اثر پیالپی

آموزان موثر  دانش یمشارکت یدر درس علوم بر یادگیر یگرای
آزمون، ایج در مراحل آزمون )پیش. به منظور مقایسه نتاست
آزمون و آزمون پیگیری( از مقایسه زوجی استفاده شد که پس

 گزارش شده است. 9نتایج آن در جدول شماره 
 یمشارکت یدر درس علوم بر یادگیر یگرایساختن یآموزش یادگیربررسی سنجش تاثیر  یمکرر برا یریگاندازه جینتا. 8شماره جدول 

 F مقدار اثر

درجه آزادی 

 فرضیه

درجه آزادی 

 خطا

سطح 

 داری معنی

مربع ایتای 

 جزئی

 عامل مکرر

 496/0 001/0 57 2 101/28 496/0 اثرپیالیی

 496/0 001/0 57 2 101/28 504/0 المبدای ویلکز

 496/0 001/0 57 2 101/28 986/0 اثر هوتلینگ

 496/0 001/0 57 2 101/28 986/0 بزرگترین ریشه روی

تعامل گروه و عامل 

 مکرر

 489/0 001/0 57 2 276/27 489/0 اثرپیالیی

 489/0 001/0 57 2 276/27 511. المبدای ویلکز

 489/0 001/0 57 2 276/27 957/0 اثر هوتلینگ

 489/0 001/0 57 2 276/27 957/0 بزرگترین ریشه روی

 

 یدر سه مرحله زمان یادگیری مشارکتی نیانگینمرات م یزوج سهیمقا. 9شماره  جدول

 سطح معنی داری انحراف معیار تفاوت میانگین زمان ب زمان الف

 آزمونپیش
 001/0 086/1 -150/8* آزمونپس

 001/0 96/1 -950/7* پیگیری

 آزمونپس
 001/0 086/1 150/8* آزمونپیش

 000/1 791/1 200/0 پیگیری

 
، مشخص 9های گزارش شده در جدول شماره مطابق با یافته

-آزمون، میانگین پیشآزمون و پساست که بین میانگین پیش

داری وجود دارد آزمون و پیگیری از نظر آماری تفاوت معنی
(01/0 P<بطوریکه میانگین پس .) میانگین آزمون و پیگیری از
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آزمون به لحاظ آماری در متغیر یادگیری مشارکتی باالتر پیش
است. همچنین بین میانگین نمرات پس آزمون و نمرات میانگین 

داری وجود ندارد که آزمون پیگیری به لحاظ آماری تفاوت معنی

نشان از پایداری نتایج متاثر از مداخله آموزشی بر اثر گذشت 
، تغییرات ایجاد شده در یادگیری 1 زمان دارد. در شکل شماره

 مشارکتی به تفکیک گروه آورده شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بحث
مبتنی بر رویکرد در این پژوهش، به بررسی تاثیر آموزش 

آموزان  گرایی در درس علوم بر یادگیری مشارکتی دانش ساختن
دوره اول متوسطه پرداخته شده است. در تحلیل نتایج حاصله 

 های افتهی براساس توان به این نکته اشاره نمود که امروزه می

موضوعات علوم  از یاریبس یراب یگرای ساختن از آموزش یعلم
برند. برخالف گذشته که تصور  بهره میشناختی روانپزشکی و 

شد، توانایی یادگیری هر فرد تابعی از میزان هوش و  می
استعدادهای اوست، اکنون باور عمومی بر این است که با وجود 
نقش تعیین کننده عوامل ذاتی در یادگیری، عوامل دیگری نیز 

رسدکه تفاوت  در میزان یادگیری، نقش اساسی دارند. به نظر می
میزان یادگیری افراد در میزان دانش آنها نیست، بلکه در  در

پس باید به روش .  [15] کیفیت و چگونگی یادگیری آنهاست 
و در نظرات و روشهای آموزش، نگاه عمیق و جدی داشته 

گرایی،  آموزش با رویکرد ساختن قدیمی تجدید نظر نمود. در
گری،  نقش معلم در فرآیند تدریس و یادگیری بیشتر تسهیل

راهنمایی و هدایت است تا اینکه به تدریس مستقیم محتوا و 
حالتی، یادگیری، فرآیندی انتقال اطالعات بپردازد. در چنین 

فعال دارد و یادگیرنده هسته مرکزی فرآیند یادگیری است. 
آموزان در گرایی، خود دانش همچنین درآموزش با رویکرد ساختن

شود انگیزه  تعیین هدف و محتوا نقش دارند که باعث می
آموزان عاملی درونی داشته باشد؛ چرا که به  یادگیری برای دانش

های آنها در یادگیری توجه شده است. در چنین  ییعالئق و توانا
آموزان به درگیر شدن در فرآیند یادگیری تشویق  مواردی، دانش

شوند و تمایل دارند که هرچه بیشتر در فرآیند یادگیری، نقش  می
داشته باشند. این نقش، اثر مثبتی دارد. نحوه ارزشیابی هم صرفاً 

آموزان در طول رد دانشبر اساس نمره پایان ترم نیست و عملک
آموز در طول  ترم با در نظر گرفتن میزان رشد و پیشرفت دانش

شود  گیرد که باعث می سال تحصیلی مورد ارزیابی قرار می
آموزان احساس بهتری نسبت به فرآیند ارزشیابی از دانش

های  های خود داشته باشند. با توجه به این شاخص توانایی
توان گفت که به  گرایی، می ساختن آموزشی مبتنی بر رویکرد

طور کلی آموزش  با روش مذکور یک آموزش پویا، تعاملی، 
کننده آنان است. آموزان و درگیر مبتنی بر عالقه و خواست دانش

پس سازمان آموزش و پرورش باید این مهم را در برنامه درسی 
آموزان، بخصوص برنامه درسی علوم قرار دهد. در این دانش
 بکارگیری گرا، ساختن رویکرد است که در معتقد [16]تونا زمینه 
 قرار تاکید باید مورد درس کالس یادگیری در فعال هایروش

 فعاالنه مشارکت به آموزان دانش تشویق سبب امر این گیرد که 
 سبب خود نوبه به نیز آن و شود می دانش تفسیر و ساخت امر در

 در انتقادی،کنجکاوی، مهارت یادگیری بهتر، تقویت تفکر
شود. وجود چنین  می اطالعات تولید و تحقیق، تفسیر

هایی برای تحقق یادگیری مشارکتی در کالس درس  شاخص
 متشکل مشارکتی، الزم و ضروری است. از طرف دیگر یادگیری

 و انجام مسائل، حل برای که است  افراد از کوچکی گروه از
 اتکاء پاداش، اهداف، نیازمند و کنند می کار باهم تکالیف تکمیل
گوناگون هستند.  موضوعات در آموزان دانش همکاری و متقابل

 نتایج یادگیری مشارکتی در سه مرحله زمانی به تفکیک گروه -1شکل شماره 
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پس در یادگیری مشارکتی تعامل و ارتباط پویا نیز بین اعضای 
 شود. میگروه ایجاد 

، [17]های سلیمانی، احمدی، احقرنتایج این پژوهش با یافته
و   [20]، سرابی و احمدی[19]، براری[18]گرشاسبی و همکاران
 [22]، هایدننریچ و براکر[21]پور و اسدزادهعباسی اصل، سعدی

 ،(16) تونا، [52]و لیزی [24]، مدر[32]ملکی گرجی
همخوانی دارد و با  [11]محمدیزاده و مهرشیخ [26]نوروزی
این پژوهشگران نیز  های آنها انطباق دارد. هایی از یافتهبخش

های فعال یادگیری اند که استفاده از روشبه این نتیجه رسیده
گرایانه سبب تشویق در کالس درس بر اساس رویکرد ساختن

یادگیری، افزایش انگیزه یادگیری و تسهیل دانش آموزان به 
آموزمحور بودن فرآیند یاددهی رسد دانشنظر میشود. بهآن می

گرایی یادگیری و مشارکت فعال آنان شرایط ضروری ساختن–
یعنی انگیزه بخشی برای یادگیری فعال و ساخت دانش را 

کند. فراهم کرده و تجربه یادگیری گروهی را تسهیل می
گرایی مطالب را وزانی که با استفاده از رویکرد ساختنآمدانش

گیرند مهارت کار با گروه را فرا گرفته و این روش، فرا می
نماید فرصتی برای درک عمیق مطالب را برای آنان فرآهم می

-گرایی، یادگیرندگان دنیای خودشان را خودشان می.در ساختن

کنند. ن را تفسیر مییشاهاسازند و بر مبنای ادراکات خود تجربه
بنابراین دانش فرد تابعی از تجارب قبلی و ساختارهای فکری 

گرایی بر یادگیری مشارکتی باشد. و چون ساختنخود فرد می
-تاثیر دارد تجارب مفیدی را برای یادگیری آینده فرد رقم می

زند. همچنین نتایج این پژوهش با نتایج بدست آمده محققانی 
و  [28]، فاضلی و کرمی[27]یلی احمدآبادیچون زبرجدیان و ن

کنند نیز همخوانی دارد. این محققین، همه تاکید می [29]فتحی
گرایی زمینه مناسبی را برای که یادگیری با رودیکرد ساختن

سازد و احساس های اجتماعی و همدلی فراهم میرشد مهارت
مثبت شاگردان را نسبت به یکدیگر و نسبت به خود افزایش 

یادگیری خود، بیشتر دهد و نیز مسئولیت فردی را در قبال می
کند. به منظور افزایش توان یادگیری و آموزش برقراری می

-ارتباط صحیح با دیگران و روحیه کار تیمی، استفاده از روش

شود و این رویکرد به منظور های تدریس فعال توصیه می
های نوین، الزامی هماهنگی با تحوالت دنیای امروز و پیشرفت

و تبادل اطالعات را در کالس است. این رویکرد، تعامل 
دهد. همچنین ما به منظور رسیدن به جامعه افزایش می

پذیر نیازمند تحول در نظام مطلوب و تربیت افراد مسئولیت
-آموزش و پرورش هستیم که این رویکرد با بکارگیری روش

کند. محور، بستر مناسبی را فرآهم میآموزهای درست و دانش
بکارگیری این رویکرد، توجه ویژه به  ای قابل توجه درنکته

آموزش معلمان است؛ چون این روش نیازمند صبر و بردباری و 

دقت است. در این راستا توجه به پیشنهادهای این پژوهش، 
 مفید خواهد بود.

 گیرینتیجه

-نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری مشارکتی دانش

اند را دریافت کردهگرایی آموزانی که آموزش با رویکرد ساختن
آموزانی است داری باالتر از یادگیری مشارکتی دانشبطور معنی

اند. پس بر اساس  که آموزش را با این رویکرد دریافت نکرده
گرایی برای افزایش  توان از آموزش با رویکرد ساختن نتایج، می

آموزان دوره اول متوسطه استفاده کرد. یادگیری مشارکتی دانش
شود و با فعال  نجر به یادگیری موثرتر و پایدارتر میاین روش م

تواند بعنوان یکی از  آموزان در فرآیند آموزش می ساختن دانش
های اصلی جهت افزایش یادگیری مشارکتی استفاده روش

گرایی را محور شود. بنابراین باید آموزش با رویکرد ساختن
 حمایت کنیمهای آموزشی خود قرار داده، همواره از آن فعالیت

ای انتخاب کنیم که یادگیری  و راهبردهای آموزشی را به گونه
 آموز صورت گیرد و از درون کنترل شود . توسط خود دانش

 مالحظات اخالقی

پژوهش حاضر اقتباس از رساله دکتری بوده که پس از بررسی 
در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی تهران واحد علوم و 

ثبت گردیده وکلیه شرکت  12729655تحقیقات با کد 
نامه در این مطالعه شرکت  کنندگان، با پر کردن فرم رضایت
ها در مورد حفظ محرمانه  کردند. پژوهشگران نیز، به آن

 اطالعات آنان توسط تیم تحقیق اطمینان دادند.

 عمناف ضادت
دارند در این مطالعه تضاد منافعی وجود  نویسندگان اعالم می

  نداشته است.

 سپاسگزاری
بدینوسیله از مسئولین آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و 
پرورش استان تهران به جهت همکاری در انجام این پژوهش 

 نماییم.تقدیر و تشکر می
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