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همچنين در. استدار  معنياز نظر آماريآنها هاي تفاوت بين ميانگين بيشتر بوده و،داده شدندآموزش 
آموزان  دانش)حل مسئلهمدل سازي، فرضيه سازي، استدالل و(رياضي هاي  خرده مقياس مهارت4

. نيز كنترل گرديدان آموز دانشهوشضمن متغيردر. گروه آزمايش پيشرفت بهتري داشتند

،  پيشرفت تحصيلي،سازگرايي، تدريس سنتيساخت و تدريس مبتني بر:يكليدهاي واژه
. هوش

مقدمه

 دانش بشري، دريس و يادگيري، افزايش روزافزونتهاي پايين بودن بازده شيوه

علمي حاصل شده در اثر تكنولوژي و صدها عامل ديگر از اين قبيل، موجب هاي تپيشرف

يند آ و انجام تحقيقاتي بر انديشيدن چارهتربيت درصددن و متخصصان تعليم وگرديد تا محققا

هاي  نظامكرد، عملتدريس و يادگيري سنتيهاي ر شيوهكه بتوانند با ايجاد تغييراتي اساسي د

 براي پژوهشگران سازگرايينظريه ساخت ودر اين راستا .  بهبود بخشندآموزشي را اصالح و

دهد ارايه ميبزرگ آموزش و پرورش راهاي  و يكي از ايدهاستال بااليي برخوردار از اقب

.)1386كرمي، و مومني(

انتظار دارند كه بهآموزان  دانشازلب گوينده بوده و غسنتي معلمان اهاي  روشدر

درس ندارد و هاي  كالس چنداني دربحث گروهي جايگاه. آنان گوش فرا دهندهاي تصحب

تفكر پيرامون مطالب درسي به آموزان  دانشكردن وادارالي پرسيده شود، موجباگر سؤ

 براي امتحان آماده شونداز اين طريقآموزان  دانشيشتر هدف اين است كه، بلكه بشودنمي

.)1382كرامتي،(

سازگرايي روشي است كه در آن معلم نقش تسهيلساخت وروش تدريس مبتني بر

و معلم در آموزان  دانشرا بر عهده دارد، مشاركتآموزان  دانشاهنمايييادگيري و ري هكنند

پذيرد، ميبه صورت گروهي و تيمي صورتها تفرايند ياددهي و يادگيري وجود دارد، فعالي

ي هكند، روحي ميمانند انديشيدن، حل مسئله، استدالل و خالقيت اهميت پيداهايي تمهار

فضاي شوند و ميجديد روبرو مسايل باآموزان  دانشد،شو ميخالقيت تقويتكاوشگري و

در آموزان  دانشآنهمچنين روشي كه در. شود ميكالس به يك كارگاه يا آزمايشگاه تبديل

كنند و با  ميرا حل مسايل پردازند، ميعهده دارند، به بحثعالي برفجريان آموزش، نقش 

پردازند و به عبارتي تعاملي دو طرفه بين معلم ي ممعلم به كسب تجربههاي  راهنمايياستفاده از
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).1384محبي، (و شاگرد وجود دارد

 خوددر ساخت دانشفعاالنه آموزان  دانشسازگراييتدريس مبتني بر ساخت ودر 

ساخت و برمبتنيي هكالس بر اساس شيو يادگيري در-ر فرآيند ياددهياگ.درگيرند

، خالقيت، رشد علمي، ساخت اري و احساس مسئوليت، روح همكريزي شودسازگرايي طرح

ي هيعني ترجم1سازيمدلمهارت :رياضي از جملههاي ، توانمندي در بكارگيري مهارتدانش

يعني 2سازيفرضيهمهارت ، يك مسئله از دنياي واقعي به دنياي رياضي براي حل آن مسئله

رياضي كه يكي از 3استداللارت مه، و اطالعات درستها ها، فرضاستخراج نتايج از داده

غني رياضي براي درك هاي تفكر رياضي است و بر بكارگيري مهارتهاي مهمترين بخش

ورياضي سرهاي  كه با ايده حل مسايليها، كشف روابط بين آنها، به دست آوردن نتايج وايده

 نادرستي براي درستي يا مهارت استدالل توانايي دليل آوردن به عبارتي،. تأكيد دارد،كار دارند

هاي كه به كمك آن يادگيرنده تركيبي از قاعده4 حل مسئله مهارتو.يا نتايج استها هگزار

به كارگيرد كه او را به يي هتواند آنها را به گون ميكشف كرده وقبلي خود راي هآموخته شد

، پندي، دلشاد و ديداوو(شود ميتقويتآموزان  دانش درسازد، نايل جديدي هحل يك مسئل

 حل مسئله وكيفي مانند مدل سازي، فرضيه سازي، استداللهاي  مهارت.)1384،حامدوزيري

كنند و از  مياز يك سو به يادگيري رياضي كمكاساسي رياضي هستند، هاي كه از مهارت

توانند در ارتقاي فكري ميشوند و ميسوي ديگر، خودشان در يادگيري مفهوم رياضي، كسب

، پژوهش حاضر درصدد بررسي اين مسأله است كهبر همين اساس.  مؤثر باشندآموزاندانش

سازگرايي در مقايسه با روش آموزش سنتي رياضيات آيا روش تدريس مبتني بر ساخت و

؟ و آيا اين روش تدريس بر تقويت شودآموزان مي دانش بيشتري درفت تحصيليپيشرباعث 

؟ گذارد مياثران آموز دانشرياضيهاي تمهار

تحقيقي هپيشين

سه تفـاوت اساسي  «،)2005(5كيمي هچيست؟ به گفتسازگراتدريس ساخت وي هنظري

1- Modelling
2- Hypothesis Making
3- Reasoning
4- Problem Solving
5- Kim
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 اوالً، يادگيري بيشتر  در اين روش.وجود داردها شروازگرا و ديگر سبين تدريس ساخت و

ريس بيشتر فرايند ، تدثانياً. آنكسب  تا فرايندمتمركز استدانش بر فرايند ساختن فعال 

ثالثـاً، تدريس يك .  تا انتقـال اطالعات به او راكند ميرا حمايتادگيرنده يدانش در ساخت 

 در ي يادگيري، اين بدين معناست كه يادگير– ياددهـينهباشـد  ميياددهي–مفهوم يادگيري

.»باشد ميدوم و يادگيرنده در مركز يادگيريي ه اول و تدريس در مرتبيرتبه

 از ،كنند ميبحـث ساخت و سازگرا  تدريسيردازان زيادي در خصوص نظريهنظريه پ

تجـارب هوشمنـدانه ودانـش خارج ازاوالً،«كند كه،  ميبيان) 1990(1جمله جاناسون

 طبيعت، طريق فرايند ساختن يادگيرنده دريادگيري ازشود و  ميمحسوس يادگيرنده ساخته

باشد  ميطريق تجربه شخصيازانش يك درك شخصي از جهان خارج،دثانياً،شود، ميدروني

 جديد رهاي دانشساختا، اساس ديگردرونيي هشد ارايه ، اين دانشثالثاً.تا تجارب ديگران

. )2005كيم، به نقل از (شود ميفرد

در رياضيات سازگرايي و سنتي ساخت وتدريس مبتني برهاي روشي همقايسي هزميندر

 با عنوان در پژوهشي) 1382(آرااما چمن. نشده استكشورمان انجامتحقيقي درون تاكن

تدريس مبتني بر اين ديدگاه و هاي  به بررسي روش"سازگراييساخت وتدريس مبتني بر"

وي با اجراي كارگاه تابستاني . كالس رياضي مقطع راهنمايي پرداختدر آنها همچنين اجراي

راهنمايي، به ي هسي بعضي از مباحث كتب درسي رياضي دوركالهاي و طراحي فعاليت

در رياضي و  آنها و نقاط ضعفآموزان هاي دانشجهت شناسايي بدفهمي خوبي درهايهنتيج

در يادگيري در اثر اجراي روش تدريس مذكور، دست آموزان  دانشهمچنين افزايش توانايي

داتي پيرامون بكارگيري رويكرد ساخت و  پژوهشگر در تحقيق خود نكات و پيشنها.پيدا كرد

سازگرايي وخت ودر ارتباط با ساهمچنين . كرد ارايه سازگرايي در تدريس براي معلمان

تبيين ساخت و«با عنوان ) 1386(، تحقيق ديگري توسط نيكنامآموزشكاربرد آن در

 دراين .صورت گرفت» آن براي آموزش علوم تجربيهاي  و داللتسازگرايي ديالكتيكي

ي هيگرفتن اين دو مبنا، به ارانظريادگيري و با درماهيت حقيق، به بررسي ماهيت علم وت

. چارچوبي نظري براي آموزش علوم تجربي، پرداخته شده است

1- Ganason
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گرايي و شناسي سازندهمباني معرفت« با عنوان تحقيقيدر نيز ) 1381(شيخي فيني

. تحليل كرده استسازگرايي را توصيف وساخت وديدگاه » يادگيري آن-ياددهيهاي داللت

-ياددهيهاي سازگرايي و داللتشناختي ساخت وشناختي و روانوي با بررسي مباني معرفت

: اول اينكه. اساسي در مورد اين ديدگاه را تأييد كرده استي هري اين نظريه، چند فرضيييادگ

هاي واجه ساختن شاگردان با موقعيتسازگرايي بر ميادگيري ساخت و-هاي ياددهيداللت

گوي تواند پاسخ سازگرايي نميساخت ويادگيري مبتني بر: دوم. واقعي و عيني تأكيد دارد

سازگرايي با ساخت و: و سومين فرضيه. اهداف يادگيري نظام آموزش و پرورش باشدي ههم

آموزش ، آشكارن وبه طور روش. شودگرا منجر به فردگرايي مفرط ميقبول رويكردي نسبيت

سخنراني متفاوتسازگرايي از رويكرد سنتي آموزشي معلم محور مبتني بر ساخت ومبتني بر

ي بر پيشرفت سازگرايدر پژوهشي تأثيرات روش تدريس ساخت و) 2005( كيم.باشدمي

را مورد بررسي قرارجنوبي در كره آموزان  دانشيادگيريهاي استراتژيتحصيلي، خودپنداره و 

طريق روش تدريس گروه آزمايش از. گروه تقسيم شدندآزمودني به دو76در تحقيق او. داد

روش سنتي آموزش ديدند  استفاده ازگروه كنترل باو. سازگرايي آموزش داده شدندساخت و

سازگرا پيشرفت تحصيلي، تدريس ساخت ونظراز-1:دست آمده  بهاهنتيجاين و در پايان

سازگرا در رابطه با خودپنداره و تدريس ساخت و-2.ريس سنتي استمؤثرتر از تد

عزت نفسبر روي انگيزه، اضطراب در برابر يادگيري ونيست اما يادگيري مؤثرهاي ژياسترات

. داشته استتأثير

در مورد اثربخشي ساختار فعاليت ) 2001(1نان تحقيقي كه توسط ميلر و همچنين در

انجام آموزان ي دانشهحل مسئلهاي گسترش و رشد مهارتدريس برگروهي و روش فعال ت

توانايي تحصيلي، حل گروه آزمايش درآموزان  دانشنشان داد كهحاصله هايهگرفت، نتيج

.نشان دادندداري معنيبهبود ها تمسئله، اعتماد به نفس و رشد مهار

اجتماعي در رويكردهاي فردي وهاي به منظور بررسي جنبه) 2006(2دكورت و ورچافل

اساس ديدگاه ساخت واين تحقيق بر. انجام دادنديتحقيق ديگر نسبت به حل مسئله معلمين

 اجتماعي و فردي يادگيري تأكيد دارد، شكل گرفته يسازگرايي اجتماعي كه بر هر دو جنبه

1- Miller & Nunn
2- De Corte & Verschaffel
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 يادگيري ومحيطدر اين تحقيق براي درك ديدگاه اجتماعي، طرح قوانين را كه بر آنها .است

كالس درس و مجموعه وظايف وي هسازماندهي و ادارهاي تدريس و شكلهاي تكنيك

ورزند، بسط و ميشوند، تأكيد ميگرفتهآن به كاركه اين تكاليف دريي هشيوتكاليف و

اين افراد يك محيط يادگيري طراحي و توسعه دادند كه بر دستيابي. گسترش دادند

يهنتيج. كند ميرياضي تأكيد مسايل  استراتژي فراشناخت كلي براي حلبه نوعيآموزان دانش

 مثبت پايدار و قابل توجه روي عقايد و هاي، محيط يادگيري در توليد تأثيرتحقيق نشان داد

. بوده است مؤثرآنان،حل مسئله درهاي ييو تواناآموزان  دانشباورها و استدالل

سازگرايي به مراتب بيشتر از روش وش ساخت وتحقيقات نشان داده است اثربخشي ر

آموزان، بين و پيشرفت تحصيلي دانشها شنگري هتحقيقي با عنوان مقايس.باشد ميسنتي

هدف اين . انجام شددر تايلند ) 2004(1سازگرا توسط گرينانساخت ومحيط كالس سنتي و

آموزان  دانششرفت تحصيليتعيين اينكه آيا بين پي) 1: تحقيق شبه آزمايشي دو مورد بود

كه ازآموزاني  دانشسازگرايي آموزش ديدند وتايلند كه با استفاده از روش ساخت ويي هحرف

آموزان  دانشمشخص كردن اينكه آيا) 2وجود دارد؟  تفاوتي ،آموزش سنتي استفاده كردند

ي هت به فلسفسازگرايي را نسبساخت وي هاساس فلسفآموزشي برهاي تايلند مدليي هحرف

آموز به عنوان نمونه در قالب دو كالس در دو  دانش108دهند؟ ميجيحآموزش سنتي تر

 پيشرفت هايهبين نمرداري  معنيآماريهاي تفاوت. مدرسه، هر دو آموزش را دريافت كردند

كه آموزش سنتي دريافت آموزاني  دانشسازگرا وكه آموزش ساخت وآموزاني  دانشتحصيلي

كالس آموزان  دانشسازگرا در مقايسه باآموزان روش ساخت ودانش، مشاهده شد وكردند

نشان ها ه هدف دوم نيز يافتدر خصوص.  باالتري در پس آزمون كسب كردندهايهسنتي نمر

روش آموزان  دانشيعني. بودآموزان  دانشر ترجيحات تفاوت چشمگيري د وجوديدهنده

براي انتخاب يك روش آموزشي كه آموزان  دانشهنگامي كه. دسازگرا را ترجيح دادنساخت و

آموز روش  دانش4آموز از هر  دانش3.شود مورد سؤال قرار گرفتندارايه  آنها آينده بهدر

 روش1 به 4به نسبت آموزان  دانشيعني. سازگرايي را انتخاب كردندآموزشي ساخت و

.را ترجيح دادندساخت و سازگرا 

1- Greenan
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تحقيقهدف 

تدريس مبتني بر ساخت و سازگرايي با هاي  روشتأثيري  مقايسه حاضرتحقيقف هد

روش سنتي بر پيشرفت تحصيلي رياضي و همچنين مطالعه و شناخت تأثير اين روش تدريس 

 ضريب هوشو با توجه به اينكه . باشدآموزان مي دانشرياضيهاي تبر تقويت مهار

، در اين تحقيق به عنوان متغير كنترل در نظر گرفته همبستگي بااليي با عملكرد تحصيلي دارد

.شده است

تحقيقهاي فرضيه

سازگرايي ساخت وآموزاني كه با روش تدريس مبتني بر بين دانش: اصلييفرضيه

شوند از نظر ميزان پيشرفت  ميآموزاني كه به روش سنتي آموزش دادهبينند و دانش ميآموزش

.اردتحصيلي رياضي تفاوت وجود د

سازگرايي ساخت وآموزاني كه با روش تدريس مبتني بربين دانش.1فرضيه فرعي

شوند از نظر دانش و  ميآموزاني كه به روش سنتي آموزش دادهبينند و دانش ميآموزش

.داردموضوعي رياضي تفاوت وجودهاي مهارت

سازگرايي وساخت كه با روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشبين. 2فرضيه فرعي

شوند از نظر مهارت  ميكه به روش سنتي آموزش دادهآموزاني  دانشبينند و ميآموزش

.داردسازي رياضي تفاوت وجودمدل

سازگرايي ساخت وكه با روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشبين. 3فرضيه فرعي

 از نظر مهارت ،شوند ميكه به روش سنتي آموزش دادهآموزاني  دانشبينند و ميآموزش

.داردسازي رياضي تفاوت وجودفرضيه

سازگرايي ساخت وكه با روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشبين. 4فرضيه فرعي

شوند از نظر مهارت  ميكه به روش سنتي آموزش دادهآموزاني  دانشبينند و ميآموزش

.دارداستدالل رياضي تفاوت وجود

سازگرايي ساخت وكه با روش تدريس مبتني برني آموزا دانشبين. 5فرضيه فرعي

شوند از نظر مهارت حل  ميكه به روش سنتي آموزش دادهآموزانيبينند و دانش ميآموزش
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.داردمسئله رياضي تفاوت وجود

تحقيقشناسي روش

تحقيق حاضر يك تحقيق نيمه آزمايشي با گروه آزمايش و گواه و با استفاده از روش 

.آزمون است و پسآزمونپيش

گيري نمونهو روشجامعه 

شهرستان اول متوسطه پايه پسرآموزان  دانشه آماري اين پژوهش شامل كليهجامع

 پژوهش، از روش براي انتخاب نمونه آماري اين. است1386-87باغملك در سال تحصيلي 

4باغملك به تان بدين گونه كه ابتدا شهرس. استفاده شديي هچند مرحليي هگيري خوشنمونه

 يك منطقه به تصادف  پسرانه بود، تقسيم، بعد دبيرستان4منطقه جغرافيايي كه هر منطقه شامل 

يك دبيرستان به طور تصادفي انتخاب  منتخبيمنطقهو سپس ازمنطقه انتخاب، 4از بين 

كي به ، كه ي منتخب از دبيرستان)آموز دانش نفر25هر كالس (كالسگرديده و در نهايت دو

.گرفته شدعنوان گروه گواه در نظرعنوان گروه آزمايش و ديگري به 

اطالعاتآوريجمعابزار 

 و  پيشرفت تحصيلي رياضي محقق ساختهآزمونگيري در اين پژوهش شامل ابزار اندازه

 تسلط سنجش ميزان براي ارزيابي واز آزمون پيشرفت تحصيلي. باشد ميآزمون هوش ريون

زگرايي ساتدريس ساخت وهاي ز شيوهيك اوي در هرهاي آموختهاي درسي و بر محتوفرد

آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي را محقق بر اساس دانش و . و سنتي استفاده گرديد

 يعني ،اهداف آموزش رياضيدرمورد نظرهاي موضوعي و همچنين مهارتهاي مهارت

صصان متخحل مسئله و با نظرومدل سازي رياضي، فرضيه سازي، استدالل هاي تمهار

قرار استفاده گيري در پيش آزمون و پس آزمون مورد اندازهاين وسيله. طراحي كرده است

گيري از اساتيد  توسط مـحقق و چند معلم رياضي و با بهرهاين آزمونروايي محتوايي .گرفت

 بر رويقبل از اجراي پيش آزمون. دسـت آمده استه چند متخصـص ديـگر برياضي و 

نفر انتخاب 100به حجم يي هانجام گرفت، بدين صورت كه نمونجامعه هدف اجراي مقدماتي
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برآورد 730/0و پرسشنامه محقق ساخته اجرا گرديد، پايايي ابزار با استفاده از آلفاي كرونباخ

. مناسبي برخوردار استدهد ابزار مورد استفاده از همبستگي دروني  ميگرديد كه نشان

اين آزمون را مشاوران مدارس در ابتداي سال تحصيلي به عمل: آزمون هوش ريون

مدرسه انجام شد، دست آمده از اين آزمون كه توسط مشاور ه  بهايهآورند و محقق نيز نمرمي

.را استفاده نمود

هاي خط بر اساس مهارتي هگروه، پيش آزموني از مبحث معادلپس از مشخص شدن دو

به ) حل مسئله، استدالل وموضوعي، مدل سازي، فرضيه سازيهاي دانش و مهارت(ورد نظرم

روش تدريس (آزمايشي تحقيقسپس متغير. گروه تقريباً نتايج يكسان داشتندكه دو. عمل آمد

 عناوين جلسات در زير كهشد ساعته اجرا5/1ي هجلس7در) سازگراييساخت ومبتني بر

:آمده است

.يابيبندي و تمرين نقطهيي با روش تدريس جديد، گروهآشنا: جلسه اول

واقعي و رسم نمودار آن، معرفي نمودارهاي غيرخطي از ي همدل سازي مسئل: جلسه دوم

.واقعيزندگي

. و رسم آنسهميي هانجام فعاليت براي نوشتن معادل: جلسه سوم

.سهميهاي بررسي ويژگي: جلسه چهارم

.سهميبراي بررسي تنگ شدن نمودارانجام فعاليت : جلسه پنجم

.سهميانجام فعاليت براي درك انتقال عمودي نمودار: جلسه ششم

.بندي جلسات گذشته و تمرين براي تسلط بيشتر در مبحث سهميجمع: جلسه هفتم

آموزش، پس ي هآخرين جلساتمام جلسات آموزشي و با گذشت يك هفته ازپس از

تحت آموزش با آموزان  دانشآزمون پسهايهديد و نتيجآزمون پيشرفت تحصيلي اجرا گر

.ش تدريس متفاوت، با هم مقايسه شدرو

هاروش تحليل داده

 گروههاي tآمار توصيفي به همراه آزمون هاي از روشها هجهت تجزيه و تحليل داد

.استفاده گرديد) مانوا(مستقل و تحليل واريانس چند متغيري 
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تحقيقهاي يافته

پـس  پـيش آزمـون و  هاي  تفاضل نمره  و مربوط به ميانگين، انحراف معيار    توصيفي  هاي  يافته.1جدول  

ههاي آزمايش وگروآن درهاي خرده مقياسمقياس پيشرفت تحصيلي رياضي ودرآموزان  دانشآزمون

گواه

پس آزمونپيش آزمونآماره

وه
ميانگينمقياسگر

رافانح
 معيار

ميانگين
انحراف
معيار

تفاضل پيش
پس آزمون و

ميانگين
N

60/350/257/745/497/325پيشرفت تحصيلي رياضي
57/279/162/386/105/125موضوعيهايدانش و مهارت

16/047/067/179/051/125سازيمهارت مدل
06/022/002/108/196/025مهارت فرضيه سازي

42/051/022/11/180/025مهارت استدالل ش
ماي

آز
وه 

گر

س
قيا

ه م
رد

خ
ها

25-/76/072/053/072/023مهارت حل مسئله
16/462/289/434/273/025پيشرفت تحصيلي رياضي

89/297/194/349/105/125هاي موضوعيمهارتدانش و
12/060/038/056/026/025مهارت مدل سازي

00/000/006/030/006/025مهارت فرضيه سازي
25-/31/050/016/037/015مهارت استدالل

واه
 گ

وه
گر

ها
س 

قيا
ه م

رد
خ

54/050/008/028/046/025مهارت حل مسئله

قياس  مهايه نمر و انحراف معيارشود ميانگين ميمشاهده1جدول كه درطورهمان

و57/7(در پس آزمونو )50/2و60/3(يش آزمون ر پپيشرفت تحصيلي گروه آزمايش د

باشد مي)34/2و89/4(پس آزموندرو)62/2و16/4( گروه گواه در پيش آزمون و)45/4

در خرده مقياس دانش و. گروه آزمايش داردآموزان  دانشكه داللت بر بهتر بودن عملكرد

هايه نتيجدو گروه تقريباًهرآزمون آزمون و هم در پسموضوعي هم در پيشهاي تمهار

مهارت هاي آزمون در خرده مقياس گروه آزمايش در پسهايه اما ميانگين نمر.يكساني داشتند

 وضعيت بهتري سازي، مهارت استدالل و مهارت حل مسأله ازسازي، مهارت فرضيهمدل

.برخوردار بوده است



115 ...رايي و روش سنتي بري تأثير روش تدريس مبتني بر ساخت و سازگقايسهم

دو گروه آزمايش و گواه در هاي انگين مستقل براي بررسي تفاوت ميt آزمون يهنتيج.2جدول 

آزمون پيشرفت تحصيلي رياضيپيش

شاخص
ميانگينNگروه

انحراف
معيار

حداكثرحداقل
خطاي استاندارد
هاتفاوت ميانگين

درجه
tآزادي

سطح
داريمعني

253/602/50آزمايش

254/162/62گواه
0/88-2/0372/0480/790/05

دو هاي دهد كه بين ميانگين ميمستقل نشانt نتايج آزمون ،2ه جدول شمارهبا توجه ب

داري وجود نداشته و دو گروه قبل از اجراي فاوت معنيتگروه آزمايش و گواه در پيش آزمون 

.اندهمتغير آزمايشي از نظر پيشرفت تحصيلي رياضي تقريباً همسان بود

سازگراييوش تدريس مبتني بر ساخت وكه با رآموزاني  دانشبين:  اصلييفرضيه

 از نظر پيشرفت ،شوند ميدادهكه با روش سنتي آموزشآموزاني  دانشبينند و ميآموزش

.وجود داردداري معنيتحصيلي رياضي تفاوت 

پس مقياس پيشرفت تحصيلي هاي روي نمره برمستقلهاي  تست گروهt آزمون يه نتيج.3جدول

گواهآزمايش وي اهگروهرياضي درآزمون 

گروهمتغير
انحرافميانگين

معيار
حداكثرحداقل

تفاوت 
هاميانگين

خطاي 
استاندارد

هاتفاوت ميانگين
t

درجه
آزادي

سطح
داريمعني

89/434/2گواه پيشرفت
تحصيلي
57/745/4آزمايشرياضي

70/465/068/2500/067/24801/0

 و t=67/2( با توجه به مقادير محاسبه شدهشود مي مشاهده3 جدول طور كه درهمان

01/0α≤(آماري نظرگروه ازدوهاي به عبارتي بين ميانگين.شود مي فرضيه اصلي تأييد

 نسبت يش از پيشرفت تحصيلي رياضي باالتريگروه آزماهاي آزمودنيتفاوت وجود داشته و

.باشندميگروه گواه برخوردارهاي به آزمودني

خرده خرده مقياس ازاختالف حداقل دوداري معنيجهت بررسي همچنين اين تحقيق در
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.ذيل انجام گرديدداري معنيتعيين هاي آزمونرياضي،هاي مهارتهاي مقياس

پيشرفت تحصيلي هاي روي تفاضل نمرهبر)مانوا(واريانس چند متغيريتحليل يهنتيج.4جدول

آزمايش و گواه گروههاي هاي آن درخرده مقياسو ان آموز دانشرياضي

مقدارنام آزمون
درجه آزادي 

فرضيه
درجه آزادي 

Fاخط
سطح

داريمعني
144/054488/6001/0آزمون اثرپياليي

256/054488/6001/0آزمون المبداي ويلكز
378/054488/6001/0آزمون اثرهتلينگ

478/054488/6001/0يآزمون بزرگترين ريشه رو

ها قابليت آزموني ههمداري معنيشود، سطوح  ميمشاهده4كه در جدولطورهمان

اي هگروهآموزان  دانشآن است كه بيناين امر بيانگر. شمارند مياستفاده از مانوا را مجاز

. داردوجودداري معنيگواه حداقل از لحاظ يكي از متغيرهاي وابسته تفاوت آزمايش و

رياضيهاي مهارتهاي خرده مقياسهاي  تحليل واريانس چند متغيري بر روي نمرهيه نتيج.5جدول

گواهآزمايشي وهاي گروهدرآموزان دانش

نام متغير
مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح
داريمعني

93/11193/1114/1292/0موضوعيهاي مهارتدانش و

25/97125/9790/43001/0سازيمدل 

12/86112/8682/24001/0فرضيه سازي

36/80136/8032/26001/0استدالل

47/19147/1904/13001/0حل مسئله

 تحليل واريانس چند متغيري بر روي يهشود نتيج مي مشاهده5جدولكه درطورهمان

1- Pillais
2- Wilks
3- Hotelling
4- Roy,s Largest Root
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گواه نشانو آزمايش  گروههاي درآموزان  دانشاضيريهاي مهارتهاي خرده مقياسهاي نمره

:كهدهدمي

ساخت و سازگرايي كه به روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشهايه بين ميانگين نمر-1

 از نظر دانش و،كه به روش سنتي آموزش داده شدندآموزاني  دانشواند هآموزش ديد

فرضيه : ، بنابراين)≤292/0P وF=14/1(وجود نداردداري معنيموضوعي تفاوت هاي مهارت

گروه آزمايش ودوآموزان  دانشآن است كهحاكي ازهاهنتيج. شود تأييد نمي1فرعي شماره 

.اندهموضوعي تقريباً معادل بودهاي مهارتدانش وگواه از نظر

سازگراييساخت وكه به روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشهايه بين ميانگين نمر-2

مهارت مدل نظركه به روش سنتي آموزش داده شدند، ازآموزاني  دانشواند هآموزش ديد

2بنابرين فرضيه فرعي شماره ). >001/0P وF=90/43(وجود داردداري معنيسازي تفاوت 

مهارت مدل سازي عملكرد آزمايش از نظر گروههاي آموزان دانشبه عبارتي،. شودتأييد مي

.گروه گواه داشتندآموزان نش دابهتري نسبت به

سازگرايي ساخت وكه به روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشهايهر بين ميانگين نم-3

مهارت فرضيه نظركه به روش سنتي آموزش داده شدند، ازآموزاني  دانشواند هآموزش ديد

3عي شماره ين فرضيه فرابنابر). >001/0P وF=82/24(وجود داردداري معنيسازي تفاوت 

سازي عملكرد گروه آزمايش از نظر مهارت فرضيهآموزان  دانشبه عبارتي،. شودتأييد مي

.بهتري نسبت به گروه گواه داشتند

سازگرايي ساخت وكه به روش تدريس مبتني برآموزاني  دانشهايه بين ميانگين نمر-4

تدالل مهارت اسنظر شدند، ازكه به روش سنتي آموزش دادهآموزاني  دانشواند هآموزش ديد

 تأييد4ين فرضيه فرعي شمارهابنابر). >001/0P وF=32/26(وجود داردداري معنيتفاوت 

گروه آزمايش از نظر مهارت استدالل عملكرد بهتري نسبت آموزان  دانشبه عبارتي،. شودمي

.به گروه گواه داشتند

سازگرايي ساخت ووش تدريس مبتني بركه به رآموزاني  دانشهايه بين ميانگين نمر-5

كه به روش سنتي آموزش داده شدند از نظر مهارت حل آموزاني  دانشواند هآموزش ديد

5ين فرضيه فرعي شماره ابنابر). >001/0P وF=04/13(وجود داردداري معنيمسئله تفاوت 

 مسئله عملكرد بهتري گروه آزمايش از نظر مهارت حلآموزان  دانشبه عبارتي،. شودتأييد مي
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.نسبت به گروه گواه داشتند

گيريبحث و نتيجه

در اين پژوهش يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي بررسي گرديد كه با توجه به 

فرضيه در خصوص . شود ميبه اختصار تبيينها ه بدست آمده، هر كدام از اين فرضيهايهنتيج

 نشان داد كه 3مستقل مندرج در جدول شماره ههاي  گروt آزمون هايهو نتيجها ه يافتاصلي

توان  مي)>01/0p. (داري وجود داردياختالف معنگواه گروه آزمايش ودوهاي بين ميانگين

 ازاند،هسازگرايي آموزش ديدساخت وي هگروه آزمايش كه با شيوهاي گفت كه آزمودني

سنتي و معمول هاي ترل كه به شيوهگروه كنهاي پيشرفت تحصيلي باالتري نسبت به آزمودني

ميلر و نانهاي نتيجه حاصله در مورد اين فرضيه با يافته. آموزش داده شدند، برخوردارند

.همسويي دارد) 2004(گرينان و)2005(، كيم)2001(

گرفته است، حالتي است آموز يادگوييم يك دانش ميسازگرايي وقتينظريه ساخت ودر

در اينجا يادگيري را توليد . يا آن را بسازدو هوم مورد نظر را كشف، توليد كه خود دانش و مف

او سعي . آموزش استفرايندي هآموز همه كار دانشرويكرد،در اين . كنيم ميدانش تعريف

مهمترين تفاوت بين . گر جريان آموزش استدارد كه ياد بگيرد و معلم تسهيل كننده و هدايت

در روش سنتي، يادگيري . سازگرا، همين موضوع استخت وسنتي و روش ساهاي روش

آموز محورسازگرا، دانش ولي در روش ساخت و.افتد ميازطريق انتقال يك سويه اتفاق

گيرد و معلم چگونگي يادگرفتن  ميآموز خود ياددانش. آموزش است و معلم ياددهنده نيست

شود و  ميتقويتآموزان  دانشگروهي دردر اين روش، كار. دهد ميآموز، آموزشرا به دانش

ها و كالسي منجر به اصالح بدفهميهاي همين بحث. دارديي هكالسي جايگاه ويژهاي بحث

را وادار آموزان  دانشاز مزاياي مهم اين روش تدريس، آن است كه. شود ميتقويت يادگيري

ت كردن و زي، توانايي قضاوذهني مانند مفهوم ساهاي بر اين اساس فعاليت. كند ميبه تفكر

ميان ي هكشف رابطها، توانايي تحليل كردن، قابليت تشخيص وفرق گذاشتن ميان پديده

توان برتري  مياز نكات ديگري كه. شود ميو حل مسئله تقويتها همتغيرها، توانايي تفسير يافت

 روش تأكيد سازگرايي را به آن مرتبط دانست، اين است كه در اينروش تدريس ساخت و

معموالً توجه انسان هنگامي بر يك موضوع . شودها ميهفراواني بر انگيزش دروني ياد گيرند
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لذا برخورد با . مشخص و ناتمام باشدشود كه آن موضوع برايش سؤال برانگيز، غير ميجلب

د بر ميكنجكاوي را تا آنجا پيشكند و ميچنين شرايطي نوعي انگيزش دروني در فرد ايجاد

در رويكرد سنتي . شود ميآشكار مبدلكه موقعيت نامعلوم براي يادگيرنده به موقعيتي معلوم و

مهم است و مفهوم آموزشي مورد نظر است و معلم مفاهيم را به آموزان هاي دانشصرفاً پاسخ

سازگرايي مفهوم اما در روش ساخت و. دهدآموزان ارايه مي دانشهمان شكل رسمي خود به

گرفتهنظردرآموزان  دانشبراي سؤالتيي همورد توجه است و جايگاه خاص و ويژسازي 

آغاز پژوهشگري كنجكاوي وكاوشگري وي هنشانآموزان هاي دانش چرا كه سؤال،شودمي

مسئوليت يادگيري خود و آموزان  دانشسازگراييهمچنين در رويكرد ساخت و. است

همديگر در تعامل بوده و گيرند، لذا اين دو با ميعهدهخود را برهاي همچنين ساير هم تيمي

يادگيري ي هاين شيو. گيرند ميحل مسئله، بهتر فرايادگيري وهاي تگرفتن در موقعيبا قرار

با همديگر را فراهم آموزان  دانشمتعاملي همنطقي و تجربفرصت انديشيدن، خالقيت، تفكر

سنتي و معمول هاي  روشچيزي كه. گذاردمي آنها يآورده و تأثير مثبتي بر موفقيت تحصيل

.باشند ميآنري فاقدييادگ

تفاوت ي هنشان دهند5مندرج در جدولهاي  يافته،فرعي اولي هفرضيي هدربار

زيرا تقويت . داري بين گروه آزمايش و گواه از نظر دانش و مهارت موضوعي نيستمعني

اين . باشد مي يادگيري- هر ديدگاه ياددهيهايهنتيج و هاموضوعي از هدفهاي تدانش و مهار

آموزش سنتي همين ي هتوان گفت كه ثمر مي.تكرار انجام شودتواند از راه تمرين و ميتقويت

موضوعي است، چرا كه براي تسلط بر اين موضوع به فرايندهاي هاي تتقويت دانش و مهار

تواند  ميسازگرايي نيزطح رويكرد ساخت وترين سو پايين. شناختي سطح باال نيازمند نيست

يابي به دانش لذا تفاوت چشمگيري در رويكردهاي ياددهي، در دست. سبب تقويت دانش شود

گروه موضوعي دوهاي ترفت كه در سطح دانش و مهار ميمورد نظر وجود ندارد و انتظار

گروه داري بين دومعنيتفاوت فوق تأييد نشده وي ههمين اساس فرضيبر. مشابه عمل كنند

.مشاهده نشد

دار بين گروه يد وجود تفاوت معنيؤتحقيق مهاي  يافته،دوم فرضيه فرعي در خصوص

گروه آموزان  دانشبه اين معني كه. باشد ميآزمايش و گواه از نظر مهارت مدل سازي رياضي

مدل سازي رياضي گروه گواه از نظر مهارت آموزان  دانشآزمايش از وضعيت بهتري نسبت به
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. باشد مي اساسي آموزش رياضيهايرياضي، جزء هدفهاي تكسب مهار. برخوردارند

بنابراين آموزشي خوب . كند ميالعمر تبديلمادامي هرا به يادگيرندآموزان  دانشهايي كهمهارت

مسايل بسياري از.  فراهم كندآموزان دانشرا درها تقابل قبول است كه شرايط تقويت مهارو

مسئله حل كننده مفاهيم مسئله را شوند، يعني اگر ميسازي حلطريق مهارت مدلرياضي از

تواند به حل مسئله مي كندسازيمدلبين مفاهيم، معلومات و مجهوالت را ي هدريابد و رابط

راهگشاي حل مسئلههاي تموفقي رياضي ازسازيمدللذا توانايي در مهارت . آيدنايل 

توان اين  ميسازگراييتدريس ساخت وي ه بنابراين با توجه به خصوصيات نظري.باشدمي

گروه ساخت وآموزان  دانشبه همين علت. سازگرايي يافتها را در رويكرد ساخت وويژگي

سازي در روش جمله مدلرياضي ازهاي تزگرا به سبب ماهيت تقويت كنندگي مهاراس

آزمون پيشرفت تحصيلي نسبت به گروه سنتي درتري تدريس مذكور، از وضعيت مطلوب

هاي انجام شده توسط  پژوهشهايهاين فرضيه با نتيج حاصل ازهايهنتيج. برخوردار شدند

.همسويي دارد) 2006(و دكورت و ورچافل ) 2001(نان ولرمي

ن بي5مندرج در جدول شمارههاي يافتهو ها ه بر اساس داد،فرعي سومي هفرضيي هدربار

 به اين معني كه.داري وجود دارديتفاوت معنسازي گروه آزمايش و گواه از نظر مهارت فرضيه

گروه گواه از نظرآموزان  دانشتري نسبت بهگروه آزمايش از وضعيت مطلوبآموزان دانش

.ندسازي رياضي، برخوردارمهارت فرضيه

آموزان  دانشآورد كه ميمسازگرايي اين موقعيت را فراهساخت وروش تدريس مبتني بر

دار، به هدفهاي پرسش. تحقيق قرار دهندآنها را مورد بررسي ورياضي ساخته وهاي فرضيه

آموزان  دانشتواند ميجديدهاي تبا موقعي آنها آموزان، مواجه كردنچالش انداختن ذهن دانش

 رويكرد ساخت واين شرايط به خوبي در. آزمون فرضيه هدايت كندسازي ورا به فرضيه

كه در روش حاليدر. باشد مياصلي اين رويكردهاي سازگرايي وجود دارد و از مشخصه

آموز سازي او وجود ندارد و دانشآموز و فرضيهتدريس سنتي مجالي براي مباحثه با دانش

هايه حاصل از اين فرضيه با نتيجهايهنتيج.اطالعات استي هصرفاً دريافت كنند

.همسو است) 2006(دكورت و ورچافلو) 2001( و نان لري انجام شده توسط ميهاپژوهش

دهد، كه بين ميتحقيق نشانهاي رجوع به يافته،فرعي چهارمي همورد فرضيدر

 دانشواند هسازگرايي آموزش ديدساخت وكه با روش تدريس مبتني برآموزاني دانش
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داري وجود  از نظر مهارت استدالل تفاوت معني،كه به روش سنتي آموزش داده شدندآموزاني 

آموزان  دانش بهتري نسبت بههايهگروه آزمايش از نمرآموزان  دانش به اين معني كه.دارد

توان گفت، ميتبيين اين نتيجهدر.سازي، برخوردارندگروه گواه از نظر مهارت فرضيه

اً به گفتن و نوشتن جواب تنها دردر اكثر موارد بخصوص در رويكرد سنتي صرفآموزان دانش

 آنها استداللكنند و قادر به توضيح و جواب دادن به چراي سؤال نيستند و ميل اكتفايمسا

خواستهآموزان  دانشسازگرا تدريجاً ازكالس ساخت واما وقتي در. بسيار ضعيف است

كالس يادح دادن را درخود دليل بياورند، استدالل و توضيي هكار و نتيجشود كه براي هرمي

سازگرايي فرصت كافي براي فكر تدريس ساخت وي هشيودر. برند ميكم بكارگيرند و كممي

هاي در اين شيوه معلم با بررسي و راهنمايي.  وجود داردكردن، يافتن دليل و بيان توضيحات

ردن برايالبته استدالل ك. كند ميرا اصالح و تقويتآموزان هاي دانشخود استدالل

وجود دارند كه دليل يك نتيجه آموزان  دانشبسياري از. دشوار استي هيك حوزآموزان دانش

به نوشتن آموزان  دانشوادار كردن. توانند آن را روي كاغذ بنويسنددانند اما نمي مييا جواب را

 و استدالل رياضي گونه يك عادت فكري است. استدالل خود روي كاغذ بسيار ضروري است

هاي و زمينهها تارگيري مستمر آن در بافه كهمانند تمام عادات، بايد از طريق استفاده و ب

توانايي استدالل در گروه آزمايش اين تحقيق اندكي رشد داشته . توسعه يابدمختلف رشد و

.  مشاهده كردآموزان دانشاست به طوري كه محقق اين تغيير را در

آموزاني  دانشدهد كه بين ميتحقيق نشانهاي يافته، فرعي پنجمي هو درخصوص فرضي

كه به روش آموزاني  دانشواند هسازگرايي آموزش ديدكه با روش تدريس مبتني بر ساخت و

داري وجود دارد به اين معني  از نظر مهارت حل مسئله تفاوت معني،سنتي آموزش داده شدند

از نظر گروه گواه آموزان  دانشنسبت بهگروه آزمايش از پيشرفت بهتري آموزان  دانشكه

. ندمهارت حل مسئله، برخوردار

در واقع پيشرفت در . باشدها ميتروي ديگر مهارمهارت حل مسئله مانند چتري بر

 زيرا .شود ميمدل سازي و فرضيه سازي پيشرفت در مهارت حل مسئله محسوبهاي تمهار

بر اين . باشد ميند، در واقع در پي حل مسئلهك ميسازيآموز مدلوقتي در يك مسئله دانش

رياضي و در مجموع هاي تدر جهت توانا شدن در مهارها شتوان گفت تمام تال مياساس

با اين . آيد ميهايي براي تقويت حل مسئله به حسابپيشرفت تحصيلي رياضي، گام
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 مثبتي كه هايأثيرعالوه بر تسازگراييتوان نتيجه گرفت كه رويكرد ساخت وميتوضيحات 

آموزان  دانش در توانمند شدن و پيشرفت،داشته استآموزان  دانشپيشرفت تحصيلي رياضي

ي هبا توجه به اينكه در شيو. جمله حل مسئله تأثيرگذار بوده استرياضي ازهاي تدر مهار

 و شوند نايل ميل رياضييمساخود به يادگيري موضوعات وآموزان  دانشسازگراييساخت و

 دستيابي به ،كند مي هدفمندي را مطرحهايها و سؤالمعلم نيز در روند توليد دانش راهنمايي

سنتي، آموزش هاي حالي است كه در شيوهاين در. شود ميرياضي ميسرهاي تمهار

 و نانلرتحقيق ميهاي گيري با يافتهاين نتيجه. گيردرياضي مدنظر قرار نميهاي تمهار

.همسويي دارد) 2006(و ورچافل دكورت ) 2001(

توان نتيجه گرفت كه استفاده از رويكرد ساخت  ميفوقي هبا توجه به مباحث مطرح شد

را بهبود آموزان  دانشتواند وضعيت پيشرفت تحصيلي ميمتنوع آنهاي سازگرايي و سبكو

كتب  شده در آموزشي، تفكر پيرامون مطالب عرضههايرا در دستيابي به هدف آنها بخشيده و

وار محتوا، ارتقاي تجارب يادگيري و پرهيز از حفظ طوطيوها تموقعيدرسي، وارد شدن در

...رياضي، ارتقاي سطح يادگيري نظام يافته وهاي تخودآموزي، تقويت مهارهاي توانايي

معلمان در هاي حجم سخنرانيتواند ضمن كاستن از مياين رويكرد. بيش از پيش ياري دهد

را در فرايند ياددهي و يادگيري افزايش داده و از  آنها درس، نقش هدايتي و نظارتيهاي السك

درس يك هاي كالسرا افزايش داده وآموزان  دانشاين طريق فرصت و مجال تعامل معلم با

به . تبديل نمايدآموزان  دانشمملو از نشاط و هم انديشي بين معلم وهاي طرفه را به كالس

كاستن ازهاي و زمينهآموزان  دانشساخت دانش را برايي هين رويكرد فرصت تجرب اعالوه

غير اصولي و ورود به دنياي مدرن تكنولوژي را فراهمهاي حجم مشكالت ناشي از يادگيري

هاي مطرح شده در مزاياي روش تدريس مبتني بر ساخت وهمچنين گزارش. آوردمي

، حاكي از كارايي و اهميت اين رويكرد در ايجاد و  تحقيق حاضرهايهسازگرايي و نتيج

آموزان  دانشمدل سازي رياضي، فرضيه سازي، استدالل و حل مسئله، درهاي تتقويت مهار

همگي در راستاي ايجاد فضاي ها هطرح شده در كالس و طرح مسئلهاي تفعالي. باشدمي

.  بوده است،ذكر شدهاي هتمناسب براي درك بهتر مفاهيم مورد آموزش و تقويت مهار

. آموز در موضوع مورد آزمايش قابل انجام استيادگيري ففط با درگير شدن عملي ذهني دانش

يتواند زمينه ميآموز ميسر است و معلم حداكثردرك معنا براي مفاهيم، فقط توسط خود دانش
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 ساخت وو چنين شرايطي در رويكرد. آموز فراهم كندمناسب درك معنا را براي دانش

سازگرايي در آموزش هرچند استفاده از رويكرد ساخت و. سازگرايي در تدريس وجود دارد

هاي تاز قبيل كمبود زمان مناسب، مقاومت در برابر تغيير عادهايي  و محدوديتمشكالت

ساخت ي ه، متناسب نبودن بعضي از مطالب درسي براي طراحي و اجرا به شيو)سنتي(پيشين

 دست آورد ،تحقيقهاي  فرضيهيهشده و نتيج ارايه اما با توجه به مطالبباشد، ي مسازگراييو

سازگرايي به عنوان روشي كارآمد در آموزش و پيام اين پژوهش معرفي رويكرد ساخت و

اساسي اين نظريه در هاي رياضي و ارتقاء دانش رياضيات و به كارگيري مؤلفههاي تمهار

اثربخشي رويكرد ساخت وشود با توجه به آنكه  ميلذا پيشنهاد.باشد ميكالس، تا حد مقدور

سازگرايي در پيشرفت تحصيلي در بسياري از تحقيقات تجربي و همچنين تحقيق حاضر مورد 

مؤثر ارتقاي پيشرفت هاي تدريس فوق به عنوان يكي از شيوهي هتأييد قرار گرفته است، شيو

 همچنين جايگزيني مؤثر برايرياضي وهاي تهار مي تقويت كنندهوآموزان  دانشتحصيلي

هاي آموزش و پرورش طي كارگاه. تدريس سنتي در مدارس مورد استفاده قرار گيردهاي روش

استفاده از آن آشنا نموده تا سازگرايي وآموزشي معلمان را با اصول كلي رويكرد ساخت و

و همچنين . موزش فعلي استفاده شودكاربرد آن فراهم گشته و پس از آن در روند آهاي زمينه

تحقيقات مشابهي در مقاطع تحصيلي ديگر در خصوص اثربخشي استفاده از اين روش تدريس 
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