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تأثیر تدريس الگوي چرخهي يادگیري مبتنی بر رويکرد سازندهگرايی بر انگیزش
تحصیلی و خالقیت دانشآموزان دختر پايهي هفتم
The Effectiveness of Learning Cycle Model Based on Constructivist Approach
on Students’ Academic Motivation and Creativity in Female Students of 7th Grade
3

علیمحمد ناعمی ،*1علی کريمی ،2سمانه فقیهی
دریافت مقاله1931/11/52 :

پذیرش مقاله1931/93/55 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي
و خالقیت دانشآموزان انجام شد.
روش :اين پژوهش با روش نیمه آزمايشي از نوع طرحهاي پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از گروه کنترل انجام شد.
جامعۀ آماري پـژوهش شامل دانشآموزان دخـتر پايۀ هفتم سبزوار در سـال تحصیلي  4951 -59بود .تعداد 95
دانشآموز به روش نمونهگیري در دسترس بهعنوان نمونه انتخاب شدند .گروه آزمايش 41جلسه  07دقیقهاي با روش
تدريس الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي و گروه کنترل به شیوهي مرسوم آموزش ديدند .ابزار
سنجش شامل پرسشنامههاي انگیزش تحصیلي (ولرند و همکاران )4551،و خالقیت عابدي ( )4901بود .براي
تجزيهوتحلیل دادهها ،از تحلیل کوواريانس چند متغیري استفاده شد.
يافتهها :نتايج نشان داد که الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازنده گرايي بر افزايش انگیزش تحصیلي،
خالقیت و مؤلفههاي آن شامل سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطافپذيري تأثیر مثبت و معناداري داشته است (.)P>7/74
نتیجهگیري :بر اساس نتايج حاصل ،ميتوان از ارائه مداخلهي مبتني بر الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد
سازندهگرايي براي افزايش انگیزش تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن (سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطافپذيري) در
کالسهاي درسي استفاده کرد.
کلید واژهها :الگوي چرخهي يادگیري ،رويکرد سازندهگرايي ،انگیزش تحصیلي ،خالقیت.
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 .1مقدمه
در حوزهي تعلیموتربیت انگیزش عاملي حیاتي و مؤثر بوده و با نتايج مختلف يادگیري همراه است
(چن و يانگ .)1747 ،4انگیزش ،پديدهاي ذاتي است که تحت تأثیر چهار عامل :موقعیت (محیط و
محركهاي بیروني) ،مزاج (حالت و وضعیت دروني ارگانیزم) ،هدف (هدف رفتار ،منظور و گرايش) و
ابزار (ابزار دستیابي به هدف) قرار دارد ،انسانها براي دستیابي به اهداف ،نیازها و غرايز خود
انگیزهي الزم را کسب ميکنند (ريو .)4551 ،1انگیزش تحصیلي بهطورکلي به انگیزهها ،نیازها و
عواملي گفته ميشود که باعث حضور يک فرد در محیطهاي آموزشي و تحصیل علم ميگردد .يکي
از رويکردهاي انگیزشي که در سالهاي اخیر موردتوجه زياد قرار گرفته ،نظريهي خودتعیینگري
دسي و ريان )1771( 9است که توسط پینتريچ و اسچانگ )1771( 1بهعنوان يکي از جامعترين
نظريههاي انگیزشي در عصر حاضر معرفي شده است .تمرکز عمدهي اين نظريه بر انگیزههاي دروني،
بیروني و پرداختن به سه نیاز بنیادين (شامل نیاز به خودمختاري ،احسـاس شايسـتگي و ارتبـاط)
اسـت .بر مبناي اين نظريه سه نوع انگیزش دروني ،بیروني و بيانگیزگي مطرح است (میکوئلون،
والرند ،گروزت وکاردينال .)1779 ،9انگیزش دروني اشاره به انگیزشي دارد که افراد را بهصورت
خودجوش و دروني به انجام تکلیفي خاص به حرکت واميدارد و انجام تکلیف براي فرد
بهخوديخود ،ارزشمند است .انگیزهي بیروني ،اشـاره بـه انجـام فعالیت به خاطر پیامدهاي مجزا از
خود فعالیت دارد؛ مانند دستیابي به پاداش و يا اجتناب از تنبیه .بيانگیزگي اشاره به اين معنا دارد
که فرد هیچگونه ارتباطي بین رفتار و پیامدهاي آن نمييابد و علت رفتار را نیروهاي خارج از کنترل
خود ميپندارد و بدين سبب هیچگونه انگیزهي دروني و مشوق بیروني براي فعالیتهاي خود تصور
نميکند و در نتیجه از انجام فعالیت اجتناب ميکند (ريان و دسي .)1777 ،افراد داراي انگیزش
تحصیلي باال ،براي به پايان رساندن موفقیتآمیز تکلیف ،رسیدن به هدف يا دستیابي به درجهي
معیني از شايستگي تالش ميکنند تا موفقیت الزم را در يادگیري و پیشرفت تحصیلي کسب نمايند
(کالرك و شاروت .)1747 ،5سپتیانا ،هارجونو و هیکماواتي ،)1741( 0پوترا ،نورخلیفه ،راسیلواتي و
سوبالي )1741( 1اعالم کردند که الگوي چرخهي يادگیري ميتواند انگیزش يادگیري و درك
مفاهیم را افزايش دهد .نتايج پژوهش يارمحمدي واصل ،محمدي و کرد نوقابي ( )4951نشان داد
که انگیزه و پیشرفت تحصیلي دانشآموزان تحت تأثیر روش تدريس نقشهي مفهومي (بهعنوان يکي
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از روشهاي تدريس سازندهگرايي قرار ميگیرد .زماني که انگیزش بهويژه انگیزش دروني بهبود يايد،
ميتواند رشد خالقیت را در پي داشته باشد (گرنت و بري.)1744 ،4
خالقیت فرايند ساخت چیزي است که هم اصیل و هم ارزشمند باشد و يا از ويژگيهاي اصالت،
پرمعنا بودن و ابتکاري برخوردار باشد (رابینسون و ازم .)1775 ،1مهارتهاي تفکر خالق به
مهارتهايي جهت تولید ايدههاي جديد ،مفید و جايگزين گفته ميشود که ميتواند براي حل
مشکالت استفاده شود (اولجر .)1745 ،9خالقیت توانايي ايجاد چیزي از هیچ نیست؛ بلکه توانايي
ايجاد ايدههاي جديد از طريق ترکیب ،تغییر يا توسعهي ايدههاي موجود است (کیم .)1744 ،1تفکر
خالقانه ،ترکیبي از سیالي( 9توانايي تولید يا کاربرد انواع ايدهها يا رويکردها) بسط( 5توانايي گسترش
يک متن با استفاده از جزئیات و توانايي تعريف مجدد ادراك بهگونهاي متفاوت از شیوههاي قديمي
متعارف) ،ابتکار( 0توانايي ايجاد ايدههاي نو و بديع) ،انعطافپذيري( 1تولید انديشههاي متنوع و
غیرمعمول) است (موناناندار .)1749 ،5عوامل مختلفي در رشد خالقیت مؤثرند که ميتوان به
انگیزش (بهويژه انگیزش دروني) ،دانش به دست آمده از فضاي دروني و بروني ،عوامل فرهنگي،
عوامل درون فردي و برون فردي اشاره کرد (میکر ،جو و مومار .)1771 ،47کرفت ،جفري و
لیبلینگ )1774( 44بر اين باورند که خالقیت ،بهعنوان عاملي اساسي پیشرفت و توسعهي جوامع
يک مهارت اکتسابي و قابلآموزش است .تورنس )4557( 41ضمن انتقاد از آموزشوپرورش سنتي ،بر
بر اهمیت تغییر و تحول برنامههاي سنتي و هدايت آموزش به سمت برنامههاي خالق تأکید مي-
ورزد .او معتقد است که براي تحقق بخشیدن به اين موضوع بايد به غنيسازي محیط آموزشي و
ارائه برنامههاي خالق پرداخت .شواهد حاکي از آن است که بهکارگیري راهبردهاي يادگیري فعال
نسبت به آموزش سنتي در بهبود تفکر خالق مؤثرند (والدروپ .)1749 ،49نتايج برخي از پژوهشها
نشان ميدهد که رويکردهاي آموزشي مبتني بر تعامل ،پژوهش ،حل مسأله و بینرشتهاي در
محیطهاي انعطافپذير و باز ،موجب استقالل ،پذيرش مسئولیت يادگیري خود و ديگران ،فعالیت
مشارکتي و يادگیري عمیق و پايدار در دانشآموزان شده (اسکات ،اريتز و مامفورد )1771 ،41و
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مهارتهاي تفکر خالق را بهبود ميبخشد (والدروپ1749 ،؛ رودريگز ،پرز ،نونز ،بانوس و کاريو،4
 .)1745به همین دلیل ،در سالهاي اخیر روشهاي يادگیري فعال موردتوجه دستاندرکاران تعلیم
و تربیت قرار گرفته است .يکي از اين روشها ،يادگیري سازندهگرايي است که گاهي اوقات آن را
يادگیري اکتشافي مينامند و متفاوت از يادگیري سنتي است (کاجورو و کايورو.)1741 ،1
در اين پژوهش از رويکرد تلفیقي الگوي چرخهي يادگیري و رويکرد سازندهگرايي استفاده شده
است .در رويکرد مستقل معموالً طراحي آموزشي بر اساس يک نظريه صورت ميگیرد؛ اما در رويکرد
تلفیقي تالش ميشود تا از ظرفیتهاي نظريههاي مختلف براي ارائه الگويي مشخص بهره گرفته
شود .به نظر ميرسد که طراحي و اجراي تلفیقي الگوي چرخهي يادگیري و رويکرد سازندهگرايي بر
انگیزش تحصیلي و خالقیت دانشآموزان مؤثر باشد؛ بنابراين ،توضیحاتي در بارهي الگوي چرخهي
يادگیري که به وسیلهي بايبي4550( 9؛ به نقل از جک )1740 ،1بر اساس نظريههاي هربارت،
ديويي و پیاژه طراحي شده و الگوي سازندهگرايي که ملهم از افکار و نظريههاي پیاژه ،ويگوتسکي و
برونر ميباشد ،در ذيل آمده است.
9
يادگیري اکتشافي که پايه و اساس انواع مختلفي از رويکردهاي تدريس است (بالبال ،)1747 ،
در محدودهي نظريههايي قرار ميگیرد که به وسیلهي سازندهگرايان برجستهاي همچون پیاژه ،برونر
و ويگوتسکي ارائه شده است .از ديدگاه اين نظريهپردازان ،دانشآموزان بايد در ايجاد و ساخت دانش
خود از جهان ،بهطور فعاالنه و بهشیوهي اکتشافي دخیل باشند (فیتزپاتريک ،1774،5به نقل از
بزرگي پور .)1745 ،همچنین ،رويکرد يادگیري سازندهگرا از آموزش و کار تعاوني پشتیباني ميکند
و به فراگیران اجازه ميدهد تا نقش فعالي در فرايند يادگیري ،همکاري با يکديگر و پیدا کردن
راهحلهاي مشترك داشته باشند و از اين طريق آنها قادر به ديدن مشکالت از ديدگاههاي مختلف
ميشوند (السندريني و الرسن .)1771 ،0در رويکرد يادگیري سازندهگرايي ،معلم دانشآموز را با
راهنمايي حمايت ميکند ،آنها را به تفکر انتقادي واميدارد و در دستیابي به سطوح باالتر
هدفهاي شناختي مانند تحلیل ،ترکیب در طول فرايند يادگیري ياري ميرساند (يانپار-ساهین،1
 .)1774در رويکرد سازندهگرا ،تأکید بر تولید دانش است که هنگام يادگیري در ذهن دانشآموزان
رخ ميدهد .سازندهگرايي بیانگر تغییر پارادايم از آموزش مبتني بر رفتارگرايي به آموزش مبتني بر
نظريههاي شناختي است (امینه و اصل .)1749 ،5الگوهاي مختلفي براي استفاده از رويکرد يادگیري
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سازندهگرا در آموزش علوم پیشنهاد شده است که با استفاده از تجربیات قبلي و دانش اولیهي
دانشآموزان ميتوان براي شناخت شرايط جديد و جذب آنها استفاده کرد (کانلي .)1775 ،4الگوي
سازندهگرايي در برگیرندهي  9مرحله (شامل ،درگیري ،کاوشگري ،توضیح ،بسط و ارزشیابي) است
که با توجه به حرف اول مراحل به اي )5E( 9معروف شده است و قابل انطباق با مراحل الگوي
چرخهي يادگیري است (جک.)1740 ،
يکي از الگوهايي که ميتواند سبب رشد مهارتهاي تفکر ،افزايش فعالیت و پیشرفت شود ،الگوي
چرخه يادگیري است که دانشآموزان را قادر ميسازد ،تکالیف ارائه شده از سوي معلم را
سازماندهي کنند و براي حل مسائل مطرح شده راهحلهاي تازه خلق کنند (هارتونو.)1749 ،1
کارپلوس 9اين الگو را شامل کاوشگري ،1ابتکار 9و کشف 5که بهترتیب جايگزين درونسازي،0
برونسازي 1و تعادلجويي 5در نظريهي رشد شناختي پیاژه 47است ،معرفي ميکند .مدل چرخهي
يادگیري براي بهبود يادگیري مفاهیم اساسي و رشد شناختي در علوم معرفي شده است (وزارت
آموزشوپرورش و علوم فناوري1744 ،44؛ به نقل از کیم و چو .)1749 ،41هدف اصلي مدل چرخهي
يادگیري فراهم کردن فرصتهايي است تا دانشآموزان نظام باورهايشان را بررسي کنند که نتیجهي
استدالل ،پیشبیني و آزمون فرضیهها است و ميتواند به خودنظمدهي و ساخت دانش منجر شود
(اودوم و کلي .)1774 ،49هارتونو ( )1749اظهار ميدارد که الگوي چرخهي يادگیري عمدتاً براي
کمک به دانشآموزان براي رشد تفکر ،حل مساله و تواناييهاي ذهني ساخته شده است .الگوي
چرخهي يادگیري يکي از بهترين روشهاي يادگیرنده  -محور است (واهیوني ،سیامسو و
مسلیمین .)1749 ،41در اين الگو ،فرايند يادگیري معنادارتر ميشود ،زيرا تجربهي واقعي را در
اولويت قرار ميدهد و دانشآموزان را فعال ،منتقد و خالق بار ميآورد (واهیوني و همکاران.)1749 ،
اين الگو در برنامههاي درسي بهصورت سه ،پنج و هفت مرحلهاي مطرح شده است .در پژوهش
حاضر از الگوي هفت مرحلهاي بهعنوان پیشرفتهترين و کاملترين آنها استفاده شده است .اين الگو
بهبود يافتهي الگوي پنج مرحلهاي است که مرحلهي درگیر شدن ،به دو مرحلهي استنباط و
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2. Karplus
3. Karplus
4. exploration
5. invention
6. discovery
7. assimilation
8. accommodation
9. equilibration
10. Piaget
11. Ministry of Education and Science Technology
12. Kim & Cho
13. Odom & Kelly
14. Wahyuni, Syamsu & Muslimin
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درگیري و دو مرحلهي بسط و ارزشیابي به سه مرحلهي بسط ،ارزشیابي و تعمیم توسعهيافته است.
مراحل اين الگو شامل استنباط کردن ،4درگیر کردن ،1کاوشگري ،توضـیح دادن ،9بسط دادن،1
ارزشیابي 9و تعمیم 5اسـت (بالبال1747 ،؛ ساراك .)1741 ،0در مرحلهي استنباط ،بر وادار کردن
يادگیرندهها به بازيابي و اصالح تجربیات موجود ،که با دانش جديد مرتبط است ،متمرکز ميشود .در
مرحلهي درگیر کردن يک پديدهي مرتبط يا يک تجربهي سـاده بـراي جلبتوجه شاگردان مطرح
شده و آنها بر اساس دانش قبلي خود به ارزيابي ميپردازند .در مرحله کاوشگري ،به فراگیران
فرصت داده ميشود تا بهصورت مستقل مشاهده کنند ،متغیرها را تشخیص دهند ،آزمايشها کنند،
نتايج را تفسیر کنند ،فرضیهها را ارائه دهند و يافتههايشان را سازماندهي کنند (جان.)1749 ،1
طي مرحلهي توضیح دادن ،دانشآموزان با استفاده از واژگان خود براي توضیح دادن نتايج
کاوشهايشان استفاده ميکنند .در مرحلهي بسط براي دانشآموزان فرصتي فراهم ميشود تا دانش
خود را در موقعیتهاي جديدي بهکار گیرند و بین آنچه آموختهاند با دانش قبلي ارتباط برقرار کنند
و دست به انتقال يادگیري بزنند .در مرحلهي ارزشیابي از راهبردهاي ارزشیابي پاياني و تکويني
کمک ميگیرند (تانیا و مورني .)1740 ،5مرحله تعمیم يا گسترش عالوهبر مرحلهي بسط است .در
اين مرحله درك دانشآموزان در زمینههاي جديد ،مقايسهي ايدههاي متضاد ،نظريهها و مفاهیم به
چالش کشیده شده و ميتوانند از آنها در موقعیتهاي زندگي واقعي استفاده کنند (کاجورو و
کايورو .)1741 ،مراحل چرخهي يادگیري ،براساس نظريههاي يادگیري پیاژه و سازندهگرايي بنا شده
است؛ زيرا که يادگیري در اين الگو ،سبب رشد ابعاد شناختي و تقويت درك و فهم هدفهاي
يادگیري در دانشآموزان ميشود و مراحل فرآيند چرخه يادگیري نیاز به سواد علمي خوبي دارد
(اولینا.)1740 ،47
گرچه در زمینهي تأثیر الگوي چرخهي يادگیري بر نتايج يادگیري پژوهشهايي انجام شده است
(خسروشاهي و فريد4959 ،؛ ساراك و تارهان1740 ،44؛ کاکیر1740 ،41؛ داسدمیر1745،49؛
گوزل1745 ،41؛ اوزترك و دوکم ،)1749 ،49اما در ارتباط با تلفیق الگوي چرخهي يادگیري با
1. elicit
2. engagement
3. explain
4. elaborate
5. evaluate
6. extend
7 Sarac
8 Jan
9. Tania & Murni
10. Ulina
11. Sarac & Tarhan
12. Cakır
13. Dasdemir
14. Guzel
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دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 455 9911

رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي و خالقیت (با بررسي کامل پايگاههاي اطالعاتي و کلید
واژههاي مختلف) پژوهشي صورت نگرفته است .بااينحال ،بررسي پژوهشهايي که در ارتباط با تأثیر
الگوي چرخهي يادگیري بر نتايج يادگیري ،گرايش به موضوع درسي و مهارتهاي تفکر انجام شده
است ،ميتواند موردتوجه قرار گیرد .نتايج پژوهشهاي مختلف حاکي از آن است که تدريس مبتني
بر الگوي چرخه يادگیري بر نتايج آموزشي مانند پیشرفت تحصیلي (بهادري خسروشاهي و فريد،
4959؛ اجاجا1749 ،4؛ اجاجا و اراووك ،1741 ،1ساراك و تارهان ،)1740 ،گرايش به موضوع درسي
(گوزل )1745 ،و مهارتهاي تفکر (اسیلي1741 ،؛ اوزترك گرن و دوکم )1749 ،مؤثر است .بهادري
خسروشاهي و فريد ( )4959در پژوهش خود اعالم کردند که الگوي تدريس بديعهپردازي و چرخه
يادگیري هفت مرحلهاي بر تفکر خالق دانشآموزان دورهي متوسطه مؤثرند و اثربخشي روش
بديعهپردازي بیشتر از الگوي چرخهي يادگیري است .يافتههاي صیادي و مصرآبادي ( )4950حاکي
از آن بود که آموزش نقشه مفهومي (بهعنوان يکي از روشهاي سازندهگرايي) بر شاخصهاي
پیشرفت تحصیلي (شناختي ،فراشناختي و عاطفي) تأثیر مثبت و معناداري دارد .يارمحمدي ،ذوقي-
پايدار و محمدي ( )4955اعالم کردند که آموزش شیوهي کاوشگري بر تفکر انتقادي و مؤلفههاي
تحلیل ،استنباط ،ارزشیابي ،استدالل قیاسي و استداللي استقرايي دانشآموزان مؤثر است .نتايج
پژوهش سولیستیوايتي 9و همکاران ( )1741نشان داد که الگوي يادگیري پنج مرحلهاي بر رشد
مهارتهاي تفکر دانشآموزان مؤثر است .يافتههاي کاراگوز و ياکا )1749( 1نشان داد که کاربرد
روش تدريس چرخهاي هفت مرحلهاي بر يادگیري درس فیزيک دورهي متوسطه تأثیر مثبت و
معنيداري دارد .نتايج پژوهش ساراك و تارهان ( )1740حاکي از آن است که استفاده از آموزش
چند رسانهاي به کمک الگوي يادگیري چرخهاي هفت مرحلهاي بر پیشرفت تحصیلي و بازيابي
دانشآموخته شده در درس علوم نسبت به روش تدريس سنتي تأثیر مثبت و معناداري دارد .سن9
( )1740در پژوهش خود به اين نتیجه دست يافت که آموزش مبتني بر چرخهي يادگیري پنج
مرحلهاي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداري دارد ولي بر گرايش آنها تأثیري
نداشته است .يافتههاي جک ( )1740بیانگر اين است که الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد
سازندهگرايي بر پیشرفت تحصیلي دانشآموزان دورهي متوسطه در درس شیمي تأثیر قابلتوجهي
دارد و اين روش تدريس را بهعنوان يک مدل آموزش مناسب براي حل مسائل تدريس و يادگیري
علوم ميداند که سبب بهبود پیشرفت تحصیلي و تسهیل آموزش شده و اثربخشي آن محدود به
گرايش به درس شیمي نميشود .کاکیر ( )1740در پژوهش فراتحلیلي خود مبني بر تأثیر الگوي
1. Ajaja
2. Ajaja & Eravwoke
3. Sulistyowati, Suyatno & Poedjiastoeti
4. Karagöz & Saka
5. Sen
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چرخهي يادگیري پنج مرحلهاي به اين نتیجه رسید که اين الگوي بر پیشرفت تحصیلي ،گرايش
نسبت به علوم و مهارتهاي فرايند علمي تأثیر مثبت و معناداري دارد.
با توجه به اينکه روش تدريس در ايجاد انگیزش تحصیلي و رشد خالقیت نقش اساسي دارد و
انگیزش تحصیلي و خالقیت کلید تحول و پیشرفت جامعه ميباشد ،ازاينرو ،بررسي دقیقتر و
کارآمد متغیرهايي که ميتوانند در تقويت و پرورش انگیزش تحصیلي و خالقیت مؤثر واقع شوند،
ضروري بهنظر ميرسد .از سوي ديگر ،همانگونه که قبالً اشاره شد تا کنون پژوهشي در زمینهي
تأثیر الگوي چرخهي يادگیري با رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي و خالقیت بهويژه در ايران
توسط نويسندگان مشاهده نشده است که اهمیت و ضرورت انجام اين پژوهش را بیشتر آشکار
ميسازد .با توجه بـه اينکه پايهي هفتم نخستین سـال ورود به مقطع متوسطه بوده و همچنین،
بهخاطر کنترل تأثیر جنسیت ،محدوديت زماني و همکاري مؤثرتر مدارس دخترانه ،پژوهش حاضر
روي دانشآموزان دختر پايهي هفتم انجام شد .بر اين اساس و با الهام از مباني نظري و تجربي فوق،
اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به اين پرسش است که آيا تدريس مبتني بر الگوي چرخهي
يادگیري هفت مرحلهاي با رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي و خالقیت دانشآموزان دختر
پايهي هفتم مؤثر است؟
 .2روش پژوهش
 .1-2جامعه و نمونهي آماري

روش اين پژوهش نیمهآزمايشي با طرح پیشآزمون و پسآزمون با استفاده از گروه کنترل بود.
جامعۀ پژوهش همۀ دانشآموزان دختر پايۀ هفتم شهر سبزوار در سال تحصیلي  4951-59بود.
نمونه پژوهش شامل  95دانشآموز بود که به روش نمونهگیري در دسترس انتخاب شدند.
بدينصورت که ابتدا دبیرستانهاي دخترانهي دورهي اول متوسطه مشخص شدند ،آنگاه از بین آنها
يک دبیرستان بهصورت تصادفي انتخاب گرديد .سپس از بین کالسهاي هفتم آن دبیرستان ،دو
کالس بهصورت تصادفي (يک کالس بهعنوان گروه آزمايش و يک کالس بهعنوان گروه کنترل) به
تعداد  95نفر (هر کالس  11نفر) انتخاب شدند .مالكهاي ورود شامل داوطلب بودن ،دانشآموز
دختر پايهي هفتم و عدم شرکت در برنامهي آموزشي ديگر در حوزهي علوم تجربي بود و مالك
خروج ،غیبت بیش از دو جلسه در برنامهي آموزشي در نظر گرفته شد.
 .2-2ابزار گردآوري اطالعات
پرسشنامهي انگیزش تحصیلی :اين پرسشنامه توسط ولرند ،بلیز ،برير و پلتیر )4551( 4و بر اساس
نظريهي خود تعیینگري 1دسي و ريان ( )1777طراحي شده و داراي  11گويه است؛ هر گويه بر
1. Vallerand, Pelletier, Blais & Briere
2. Self-determination theory
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روي يک مقیاس هفت درجهاي لیکرت از ( 0کامالً در مورد من صدق نميکند) تا ( 9کامالً در مورد
من صدق ميکند) درجهبندي ميشود .سه بُعد اصلي انگیزش يعني انگیزش دروني  41گويه (شامل
گويههاي  ،)10-19-19-17-41-45-49-44-5-5-1-1انگیزش بیروني  41گويه (شامل گويههاي
 )11-11-11-14-40-49-41-47-1-0-9-4و بيانگیزشي  1گويه ( )15-45-41-9را
موردبررسي قرار ميدهد .نمرهي انگیزش تحصیلي بر اساس امتیازهاي به دست آمده دستهبندي
ميگردد ،به اين شکل که نمرات بین  11تا  07میزان انگیزش تحصیلي ضعیف ،نمرات بین  04تا
 441میزان انگیزش تحصیلي متوسط و نمرات 449و باالتر میزان انگیزش تحصیلي خوب در نظر
گرفته ميشود .سازندگان اين مقیاس براي سنجش روايي از تکنیک روايي سازهاي استفاده کردند و
دريافتند همبستگي بین زيرمقیاسهاي همجوار باال و بـین مقیـاسهـاي غیرهمجـوار پايین يا
منفي است .پايايي اين زيرمقیاس به روش آلفاي کرونباخ به جز زير مقیاسهاي آزمون انگیزش
بیروني که  7/51به دست آمده است ،بین  7/19تا  7/15گزارش شده است (والراند و همکاران،
 .)4551در ايران باقري ،شهرآراي و فـرزاد ( )4911اين مقیاس را بر روي  191نفر آزمودني اجرا
کردند و با استفاده از تکنیک تحلیل عـاملي دريافتند که پنج عامل از ساختار  0عاملي مقیاس تکرار
ميشود و در واقع نتايج بررسـي آنها ،مقیاس را با شرايط و تفاوتهاي فرهنگي جامعهي ايراني
منطبق ساخت .آنها همچنین بهمنظور سنجش پايايي مقیاس ضرايب همبستگي دروني و آزمون
بازآزمايي را محاسبه کردند که در هر يک از زيرمقیاسها در غالب موارد بـاالتر از  7/00بود (باقري،
شهرآراي و فرزاد .)4911 ،همچنین در اين پژوهش ،ضريب پايايي اين مقیاس و مؤلفههاي به روش
آلفاي کرونباخ در دامنه  7/55تا  7/15به دست آمد که نشاندهنده پايـايي مقیـاس انگیزش
تحصیلي در اين پژوهش است.
پرسشنامهي سنجش خالقیت :براي اندازهگیري خالقیت و مؤلفههاي آن از پرسشنامهي خالقیت
عابدي ( )4959که بر اساس نظريهي تورنس طراحي گرديده ،استفاده شد .اين پرسشنامه داراي 57
سؤال سه گزينهاي که از ( 4خالقیت پايین) تا ( 9خالقیت باال) نمرهگذاري ميشود .پرسشنامهي
مذکور از چهار مؤلفهي سیالي (سؤالهاي 4تا  ،)11بسط (سؤالهاي  19تا  ،)99ابتکار (سؤالهاي
 91تا  )15و انعطافپذيري (سؤالهاي  97تا  )57تشکیل شده است .مجموع نمرات کسب شده در
هر مؤلفه ،نمايـانگر نمـرهي آزمودنـي در آن مؤلفه است و مجموع نمرات آزمودني در چهار مولفهي
پرسشنامه ،نمــرهي کلـي خالقیت او را نشان ميدهد .دامنهي نمرهي کل خالقیت هر آزمودني بین
 57تا  417متغیر است .پايايي اين پرسشنامه توسط سازندهي آن از طريق آزمون مجدد روي
دانشآموزان مدارس راهنمايي تهران ( )4959براي سیالي  ،7/19ابتکار  ،7/11انعطافپذيري 7/11
و بسط  7/17بهدست آمد (عابدي .)4901 ،ضريب همساني دروني آن نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ
براي خرده آزمونهاي سیالي ،انعطافپذيري ،ابتکار و بسط روي دانشآموزان اسپانیايي به ترتیب
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 7/54 ،7/55 ،7/09و  7/54گزارش شده است (آزمندي ،ويال و عابدي .)4555 ،4در پژوهش حاضر
پايايي کل مقیاس و مؤلفههاي سیالي ،ابتکار ،انعطافپذيري و بسط به ترتیب ،7/17 ،7/19 ،7/05
 7/11و  7/01بهدست آمد.
 .3-2روش اجرا
پس از تعیین گروههاي آزمايشي و کنترل از هردو گروه پیشآزمون بهعمل آمد .گروه آزمايش با
روش تدريس الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي درس علوم تجربي را به میزان
41جلسهي  07دقیقهاي دريافت کردند و گروه کنترل به شیوهي مرسوم (سخنراني و مباحثه)
آموزش ديدند .پس از پايان جلسات آموزشي ،از هردو گروه پسآزمون بهعمل آمد .اجراي الگوي
چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي در علوم پايهي هفتم طي مراحل زير انجام شد:
 -4استنباط :معلم فراگیران را به سمت بازيابي و اصالح تجربیات موجود که با دانش جديد مرتبط
است ،سوق داد.
 -1درگیر کردن :معلم در اين مرحله ،دانش قبلي دانشآموزان را در ارتباط با درس جديد مورد
ارزشیابي قرار داد و با انجام فعالیتهاي جديد ،حس کنجکاوي شاگردان را برانگیخت و آنها را با
مفهوم جديد درگیر کرد.
 -9اکتشاف :معلم دانشآموزان را تشويق کرد تا با همکاري اعضاي گروه با موضوع جديد کلنجار
رفته و نحوهي کار آن کشف کنند .در اين مرحله دانشآموزان با تشويق معلم مشاهده کردند؛ دادهها
را يادداشت نمودند؛ متغیرها را تشخیص دادند؛ آزمايش طراحي و اجرا کردند؛ نتايج را تفسیر نموده
و يافتهها را سازمان دادند.
 -1توضیح :در اين مرحله دانشآموزان با حمايت معلم ،آنچه را در مرحلهي قبلي آموختند ،توضیح
داده و تبیین کردند؛ اصول و قانونها را استخراج نموده و واژگان علمي را براي توضیح نتايج
کاوشهاي خود بهکار بردند.
 -9بسط دادن :معلم به شاگردان کمک کرد تا آموختههايشان را در محدودهي جديدي استفاده
کنند (انتقال يادگیري).
-5ارزشیابي :در اين مرحله دانشآموزان با حمايت معلم ،فرايند و نتايج يادگیري خود را مورد
ارزشیابي (تکويني و پاياني) قرار دادند و به نقاط قوت و ضعف فرايند کار پي بردند.
 -0تعمیم :در اين مرحله فراگیران به اهمیت انتقال يادگیري پي برده و دانش جديد خود را فراتر از
چهارچوب کتاب ،کالس و مدرسه مورداستفاده قرار دادند.
در اين پژوهش  1فصل علوم تجربي پايهي هفتم (اندازهگیري در علوم ،اتمها الفباي مواد ،مواد
پیرامون ما و از معدن تا خانه) به روش چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي طي

1. Auzmendi, Villa & Abedi

دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال هشتم ،شمارة چهاردهم ،بهار و تابستان 409 9911

جلسات مذکور تدريس شد .بهعنوان نمونه خالصهي تدريس «اندازهگیري مواد از فصل اندازهگیري
در علوم و ابزارهاي آن»؛ بهروش فوق طي مراحل زير انجام شد:
 -4استنباط :معلم بر اساس طرح درس خود از شاگردان خواست تا هر گروه (گروههاي  9نفري
ناهمگن که قبالً تشکیل شده بودند) به پرسشهاي او بهصورت مدلل پاسخ دهند (بهعنوان مثال :آيا
قد و وزن شما نسبت به سال قبل تغییر کرده است؟ آيا همهي دانشآموزان کالس داراي قد و وزن
يکسان هستند؟ آيا مساحت میدانهاي والیبال و فوتبال يکي است؟ آيا طول و عرض کالس يکسان
است و .)...
 -1درگیري :هر گروه از دانشآموزان با ابزارهايي که در اختیار داشتند (مثل قدم ،وجب و  )...طول
کالس ،میز و ساير وسايل را اندازهگیري کردند .سپس به مقايسهي نتايج پرداختند .آنگاه هر گروه به
وسیلهي نمايندهي خود (که به نوبت هر عضو گروه مسئولیت نمايندگي را بهعهده ميگرفت)
نتیجهي فعالیت خود را به کالس عرضه کردند و گروههاي ديگر ،مطالب را موردنقد و بررسي قرار
دادند.
 -9اکتشاف :در اين مرحله شاگردان تحت نظارت معلم تفاوت حاصل از اندازهگیري را در گروهها
بررسي و براي حل آن چارهانديشي کردند و لزوم داشتن ابزار اندازهگیري استاندارد را دريافتند
(معرفي ابزارهاي اندازهگیري استاندارد با راهنمايي معلم که قبالً توسط معلم و دانشآموزان به
کالس آورده شده بود) .همچنین نحوهي بهکارگیري ابزارهاي اندازهگیري (مانند ،متر ،نیروسنج،
ظروف مدرج ،ترازو و غیره) را کشف کردند .بهعنوان مثال :حجم کلید را با استفاده از ظرف مدرج
اندازهگیري کردند.
 -1توضیح :در اين مرحله نمايندگان گروهها نتايج کاوشهاي خود را بیان کردند و از يافتههاي خود
بهصورت منطقي و مستدل دفاع نمودند .آنها با کمک معلم براي هر يک از متغیرها (مانند طول،
وزن ،جرم ،سطح ،حجم ،چگالي و  )...و ابزار اندازهگیري (متر ،کیلومتر ،لیتر ،مترمکعب ،گرم،
کیلوگرم) نام مناسب را انتخاب کرده و آنها را تعريف کردند.
 -9بسط :دانشآموزان در اين مرحله براي اندازهگیري هر يک از مواد داخل کالس ابزار استاندارد
معرفي کردند و اهمیت عمل اندازهگیري را تبیین نمودند.
 -5ارزشیابي :در اين مرحله دانش آموزان با هدايت معلم ،نکات کلیدي را روي تابلو نوشتند و به
جمعبندي پرداختند .سپس هر گروه تعدادي سؤال در ارتباط با موضوع درس طراحي کردند و
سؤاالت طراحي شده توسط ديگران و با کمک و نظارت معلم بررسي شد.
 -0تعمیم :معلم در اين مرحله با طرح پرسشهايي زمینه انتقال يادگیري را براي فراگیران فراتر از
چهارچوب کتاب و کالس فراهم کرد و کاربرد آنها را در زندگي واقعي موردتوجه قرار داد (مثال:
فاصله تهران تا مشه د ،قطر نوك خودکار و طول کالس را با چه واحدي بايد اندازهگیري کرد؟ حجم
يک لیوان و حجم يک سالن ورزشي را با چه واحدي بايد اندازه گرفت؟ چگالي يک سکه را چگونه
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ميتوان تعیین کرد؟) .آنگاه معلم از دانشآموزان خواست تا براي جلسهي بعدي فهرستي از کاربرد
ابزارهاي اندازه گیري آموخته شده را در مواردي غیر از آنچه در کالس مطرح شده ،تهیه و ارائه
نمايند.
 .3يافتههاي پژوهش
در اين قسمت ،ابتدا يافتههاي توصیفي ارائه شده و سپس تحلیل سؤالهاي پژوهش ،ارائه ميشود.
جدول  4دادههاي توصیفي پژوهش را نشان ميدهد.
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جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد نمرات انگیزش تحصیلی ،خالقیت ومولفههاي آن
انگیزش

خالقیت

سیالی

بسط

ابتکار

انعطافپذيري

471/05

491/10

11/01

19/49

90/59

11/09

45/91

41/90

9/45

9/10

9/41

9/94

475/10

491/51

15/51

15/71

91/11

19/15

45/91

41/07

9/91

9/99

9/14

9/95

471/41

494/50

10/59

11/19

90/09

11/19

45/55

41/04

9/95

9/15

9/99

9/90

449/51

491/55

99/09

11/59

14/19

10/11

49/11

49/11

9/14

9/04

1/15

1/05

تحصیلی
پیشآزمون
گروه کنترل
پسآزمون

پیشآزمون
گروه آزمايشي
پسآزمون

میانگین
انحراف
استاندارد
میانگین
انحراف
استاندارد
میانگین
انحراف
استاندارد
میانگین
انحراف
استاندارد
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همانطور که جدول  4نشان ميدهد ،میانگین نمرات پسآزمون انگیزش تحصیلي ،خالقیت و
مؤلفههاي آن در آزمودنيهاي گروه آزمايش بیشتر از میانگین نمرات پیشآزمون آنها است؛
درحاليکه تفاوت بین میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل ناچیز است.
براي انجام تحلیل کوواريانس ابتدا مفروضههاي آن بررسي شد .نتايج آزمون کالموگروف-
اسمیرنوف 4نشان داد که  Zبهدستآمده براي انگیزش تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن
(پیشآزمون و پسآزمون) در دو گروه بین  7/01تا  1/40و سطح معناداري بین  7/75تا  7/95بود.
با توجه به سطح معناداري توزيع دادهها نرمال است (.)P>7/79
جهت بررسي همگني واريانس متغیرهاي پژوهشي از آزمون برابري خطاي واريانسهاي لوين1
استفاده شد .نتايج نشان داد که واريانس انگیزش تحصیلي (F>4/19؛  ،)P>7/79خالقیت (F>7/19؛
 ،)P>7/79سیالي (F>7/90؛  ،)P>7/79بسط (F>7/710؛  ،)P>7/79ابتکار (F>7/51؛  )P>7/79و
انعطافپذيري (F>1/74؛  )P>7/79در دو گروه با هم برابرند .بهمنظور بررسي همگني شیب
رگرسیون يعني رابطهي متغیر وابسته و متغیر کمکي (در اينجا نمرهي پیشآزمون) از رگرسیون
استفاده شد؛ نتايج نشان داد که مقدار شیبهاي رگرسیون انگیزش تحصیلي ( F>4/49؛ ،)P>7/79
خالقیت (F>7/01؛  ،)P>7/79سیالي (F>7/59؛  ،)P>7/79بسط (F>7/11؛  ،)P>7/79ابتکار
(F>4/41؛  )P>7/79و انعطافپذيري (F>4/10؛  )P>7/79در دو گـروه همگـن هستند .بنابراين
ميتوان از تحلـیل کوواريانس چـندمتغیري براي تحلیل دادههاي پژوهـش استفاده کـرد تا اثر
پیشآزمون نیز کنترل شود .نتايج اين آزمون در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :2نتايج تحلیل کوواريانس چندمتغیري براي بررسی اثر متغیر گروه بر انگیزش تحصیلي ،خالقیت و
مؤلفههاي آن
سطح

اندازه

معناداري

اثر
7/99
7/99
7/99
7/99

نوع آزمون

مقدار

 dfفرضی

 dfخطا

F

اثر پیاليي
المبداي ويلکز
اثر هوتلینگ
بزرگترين ريشه
روي

7/50
7/94
1/99

5
5
5

40
40
40

9/11
9/11
9/11

7/7774
7/7774
7/7774

1/99

5

40

9/11

7/7774

معنادار شدن شاخصهاي آزمون چندمتغیره يعني اثر پیاليي ،المبداي ويلکز ،اثر هوتلینگ و
بزرگترين ريشهروي ( )F= 9/11 ،p <7/79مويد اين موضوع است که بین گروههاي آزمايش و گواه
از لحاظ پسآزمون متغیرهاي وابسته با کنترل پیشآزمون تفاوت معنيداري وجود دارد .بر اين
اساس ميتوان بیان داشت که تفاوت معناداري حداقل در يکي از متغیرهاي وابسته (انگیزش
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Leven
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تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن) ايجاد شده است و ضريب اندازهي اثر نشان ميدهد که 99
درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخلهي آزمايشي است.
بهمنظور آزمون معنيداري تفاوت گروههاي آزمايش و کنترل در متغیرهاي وابسته انگیزش
تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن از تحلیل کوواريانس چند متغیره استفاده شد .نتايج در جدول 9
ارائه شده است.
جدول  :3نتايج تحلیل کواريانس چند متغیره براي مقايسه میانگین نمرات پسآزمون انگیزش تحصیلی،
خالقیت و مؤلفههاي آن در دو گروه

انگیزش
تحصیلي

خالقیت

سیالي

بسط

ابتکار

انعطافپذيري

ضريب

توان

منابع

مجموع

اتا

آماري

تغییر

مجذورات

7/51

پیشآزمون
عضويت
گروهي
پیشآزمون
عضويت
گروهي
پیشآزمون
عضويت
گروهي
پیشآزمون
عضويت
گروهي
پیشآزمون
عضويت
گروهي
پیشآزمون
عضويت
گروهي

191/99

4

9074/11

4

41/51

195/49

4

0/40

7/777

144/45

4

49/11

7/777

7/91

111/47

4

5/59

7/777

7/19

7/54

515/11

4

44/10

7/777

7/11

7/51

491/40

4

9/11

7/777

7/11

7/90

510/75

4

5/19

7/777

7/91

7/59

159/19

4

1/51

7/777

7/14

7/99

519/95

4

1/94

7/777

7/95

7/59

419/91

4

9/91

7/777

7/14

7/97

4191/50

4

5/50

7/777

7/95

7/54

df

F

P

1/51

7/777

7/91

7/777

7/95

7/09

7/15

7/51
7/04

همانطور که يافتههاي جدول  9نشان ميدهد ،تدريس الگوي چرخهي يادگیري هفت مرحلهاي
مبتني بر رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي (F=41/51؛  ،)P>7/74خالقیت (F=49/11؛
 ،)P>7/74سیالي (F=44/10؛  ،)P>7/74بسط (F=5/91؛  ،)P>7/74ابتکار (F=1/94؛  )P>7/74و
انعطافپذيري (F=1/50؛  )P>7/74دانشآموزان تأثیر مثبت و معناداري دارد و  95درصد انگیزش
تحصیلي 91 ،درصد خالقیت 11 ،درصد سیالي 91 ،درصد بسط 95 ،درصد ابتکار و  95درصد
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انعطافپذيري را تبیین کرده است .میزان توان آماري براي هر يک از اين متغیرها حاکي از دقت
آماري قابلقبول ميباشد.
جدول  :4میانگین نمرات تعديلشده پسآزمون انگیزش تحصیلی ،خالقیت و مؤلفههاي آن
متغیر
انگیزش تحصیلي
خالقیت
سیالي
بسط
ابتکار
انعطافپذيري

گروه

میانگین تعديلشده

انحراف استاندارد

آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل
آزمايش
کنترل

444/15
479/01
490/90
491/15
91/14
15/74
11/19
19/51
17/41
90/15
10/15
11/01

49/40
45/94
49/44
41/19
9/17
9/41
9/11
9/40
1/10
1/04
1/11
9/79

مقايسه میانگینهاي تعديلشده دو گروه در جدول  1نشان ميدهد که میانگین نمرات انگیزش
تحصیلي ،خالقیت ،سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطافپذيري دانشآموزان در گروه آزمايش باالتر از گروه
کنترل است؛ بهعبارتديگر ،تدريس الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي موجب
افزايش انگیزش تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن در گروه آزمايش شده است.
بحث و نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر روس تدريس مبتني بر الگوي چرخهي يادگیري هفت مرحلهاي
با رويکرد سازندهگرايي بر انگیزش تحصیلي ،خالقیت و مؤلفههاي آن شامل سیالي ،بسط ،ابتکار و
انعطافپذيري در درس علوم تجربي دانشآموزان دختر پايۀ هفتم انجام شد .نتايج نشان داد که بین
دو گروه آزمايش و کنترل از نظر انگیزش يادگیري تفاوت معناداري وجود دارد .همانطور که قبالً
اشاره شد ،پژوهشي در اين رابطه که بهطور مستقیم انجام نشده است ،توسط نويسندگان مشاهده
نشد؛ اما با نتايج پژوهشهايي که تأثیر الگوي چرخهي يادگیري را بر پیشرفت تحصیلي ،گرايش به
موضوع درسي و مهارتهاي تفکر موردبررسي قرار دادهاند ،ازجمله يافتههاي کاراگوز و ياکا (،)1749
اوزترك و دوکم ( ،)1749داسدمیر ( ،)1745گوزل ( ،)1745کاکیر ( ،)1740سن ( ،)1740جک
( ،)1740ساراك و تارهان ( )1740همسويي دارد .در تبیین اين نتايج ميتوان گفت که الگوي
چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي با ايجاد شرايط مناسب براي فراگیران فراهم
ميسازد تا افکار و انديشههاي خود را به نمايش گذارند ،پرسشهايي را براي پیشبیني طراحي
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کنند ،يادگیريهاي خود را به اشتراك گذارند و از اين طريق پلي بین دانش قبلي و آنچه ميخواهند
بیاموزند ،برقرار کنند .همچنین ،در اين الگو دانشآموزان با حمايت معلم ،بهجاي تأکید بر پاسخهاي
درست ،بر فرآيندهاي تفکّر تمرکز ميکنند و اين امر سبب بهبود انگیزش تحصیلي ،افزايش فعالیت
و يادگیري آنها ميشود .در الگوي مذکور ،فرايند يادگیري پیشرونده و رشد يابنده است که
ميتواند فرايند يادگیري را براي دانشآموزان معنيدار و رضايتبخش کند و انگیزش دروني آنها را
تقويت نمايد .يافتههاي پژوهشگران نیز نشان ميدهد که بهبود انگیزش دروني سبب افزايش سالمت
روان ،اعتمادبهنفس ،مسئولیتپذيري ،خالقیت ،خودشکوفايي و اشتیاق تحصیلي دانشآموزان
ميشود (شاملو و کاکس .)1747 ،4براساس نتايج پژوهشهاي انجام شده ،هنگاميکه دانشآموزان
در انجام تکالیف تحصیلي مبتني بر انگیزش دروني همچون عالقهمندي ،لذت بردن و هدفمند در
فرايند يادگیري مشارکت ميکنند ،يادگیري عمقي و عملکرد تحصیلي آنها افزايش مييابد
(کوماراجو و کارايو ،)1779 ،نگرش آنها نسبت به درس علوم (شیمي) مثبت شده (جک )1740 ،و
بهبود انگیزش تحصیلي و سازش يافتگي اجتماعي را سبب ميشود (اويسرمن ،اسمیت و المور،1
 .)1741دلیل اين امر شايد اين باشد که در روش تدريس الگوي مبتني بر چرخهي يادگیري با
رويکرد سازندهگرايي از رويکرد شاگرد محوري استفاده ميشود و شاگردان در فرايند يادگیري فعال
هستند و معلم نقش راهنما را بر عهده دارد .درحاليکه روش تدريس سنتي ،معلم محور بوده و معلم
انديشهها و مفاهیم را به دانشآموزاني که منفعل هستند ،انتقال ميدهد .همچنین ،در روش سنتي
بهجاي توجه بر فرايند يادگیري بر موضوع درسي تأکید ميشود ،درحاليکه در اين روش بر فرايند
يادگیري ،عالقه و انگیزهي يادگیرنده تمرکز صورت ميگیرد.
يافتههاي ديگر پژوهش نشان داد که الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي بر
خالقیت و مؤلفههاي آن شامل سیالي ،بسط ،ابتکار و انعطافپذيري تأثیر مثبت و معناداري دارد.
علیرغم عدم وجود پیشینهي تجربي مستقیم در اين رابطه ميتوان گفت که اين يافته با نتايج
پژوهشهاي بهادري خسروشاهي و فريد ( ،)4959اسیلي ( ،)1741اوزترك گرن و دوکم (،)1749
سولیستیوايتي و همکاران ( )1741و کاکیر ( )1740همخواني دارد .در تبیین تأثیر روش تدريس
مبتني بر الگوي چرخهي يادگیري با رويکرد سازندهگرايي ميتوان گفت که استفاده از راهبردهاي
ياددهي -موجب ميشود تا دانشآموزان به تولید انديشههاي تازه در زماني معین ،تولید انديشههاي
متنوع و غیرمعمول و يافتن راهحلهاي مختلف براي حل يک مسأله ،استفاده از راهحلهاي منحصر
بهفرد ،نو و تولید جزئیات و تبیین تلويحات و کاربردها دست يابند .دانشآموزان در روش تدريس
الگوي چرخهاي فعالند و فرصتهايي براي تحلیل و تحقیق پیدا ميکنند و از طريق بحث خالق و
تحقیق مستمر به دانشهاي نو دست مييابند (گندوز بهادير .)1741 ،9در اين شیوهي يادگیري
1. Shamloo & Cox
2. Oyserman, Smith & Elmore
3. Gunduz-Bahadir
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دانشآموزان در مرکز يادگیري قرار ميگیرند و بهطور مستقیم استدالل ،طرح سؤال و يافتن
پاسخهاي مهم ناشي از فعالیتهاي يادگیري آنان را تسهیل ميکند .دانشآموزان در اين الگو ضمن
فعالیت بیشتر (احراري ،سماح ،بینحسن ،واهات و زارموهزبیه )1745 ،4قادر به انتخاب ايدههايي
ميشوند که خالقانهتر ،اصیلتر و مفیدتر هستند (کاشاني وحید ،افروز ،شکوهييکتا ،خرازي و
غباري .)1740 ،روش تدريس الگوي چرخهي يادگیري با رويکرد سازندهگرايي ،موجب بهبود
انعطافپذيري (يکي از مؤلفههاي خالقیت) ميشود؛ زيرا در اين الگوي تدريس ،افراد تمايل زيادي به
تجربه کردن و دريافتهاي جديد پیدا ميکنند که ميتواند زمینهي تغییر را در آنها فراهم سازد.
معلمان در اين الگو تالش ميکنند تا تصوري روشن از دانش قبلي دانشآموزان داشته باشند و آنها
را در مسیر دستیابي به مفاهیم جديد کمک کنند (ون گالسرفلد.)4551 ،1
کالس درس سازندهگرايي با مدت زمانيکه صرف فعالیتهاي شاگرد محوري و سبک يادگیري
مشارکتي ميشود ،مشخص ميگردد .چنانکه جانسون ،1741( 9به نقل از داگار و ياداو)1745 ،1
اعالم کرد حدود  07درصد زمان اين کالسها صرف فعالیتهاي يادگیري شاگرد محوري شده و 97
درصد آن مختص معلم-محوري است .بديهي است که تعامالت معلمان تسهیلکنندهتر از فرمان
دادن به شاگردان است .درحاليکه در کالس سنتي تنها  4درصد زمان صرف فعالیت گروههاي
کوچک شده و باقیمانده زمان به کار انفرادي و معلم اختصاص مييابد .فراگیران در مرحله درگیري
اين الگوي تدريس دانش قبلي خود را بررسي کرده و کنجکاوي آنها برانگیخته شده و سبب روشن
شدن دانش کسب شده در سالهاي قبل ميشود .در مرحلهي اکتشاف دانشآموزان پاسخهاي
احتمالي را در ارتباط با سؤالهاي مطرح شده موردبررسي و مطالعه قرار ميدهند .در مرحلهي
توضیح معلم با طرح پرسشهايي در مورد مفاهیمي که در مراحل قبلي شکل گرفته ،زمینهي اصالح
تصورات نادرست را فراهم ميسازد .در مرحلهي بسط و تعمیم دانشآموزان فرصت پیدا ميکنند تا
دانش خود را با موقعیت جديد تطبیق داده و در زندگي واقعي خود بهکار برند .در مرحلهي ارزشیابي
دانشآموزان از چگونگي يادگیري ،رشد و بازخورد آن اطمینان پیدا ميکنند و در واقع کل مراحل
قبلي را مورد ارزشیابي و بازانديشي قرار ميدهند (بايبي و همکاران .)1775 ،الگوي چرخهاي مبتني
بر رويکرد سازندهگرايي ،رويکردي معرفتشناسي است که بر چهار جنبه تولید دانش بهجاي انتقال
دانش؛ يادگیري جديد با توجه به دانش قبلي؛ بهبود يادگیري در سايهي تعامالت اجتماعي و رشد
يادگیري معنيدار از طريق تکالیف قابلاعتماد تأکید دارد (جیمز ،اپلفلد و مهناز .)1774 ،9همچنین،
استفاده از راهبردهاي ياددهي -يادگیري الگوي چرخهي يادگیري مبتني بر رويکرد سازندهگرايي
1. Ahrari, Samah Bin, Hassan, Wahat & Z. Zaremohzzabieh
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سبب رشد اجتماعي ،مهارتهاي ارتباطي ،مهارتهاي تفکر سطح باال و اعتمادبهنفس (اکرسون 4و
همکاران )1775 ،و باالخره تفکر خالق دانشآموزان ميشود.
از محدوديتهاي پژوهش حاضر ميتوان به شیوهي نمونهگیري در دسترس و صرفاً حضور
دانشآموزان دختر پايهي هفتم سبزوار اشاره کرد که الزم است در تعمیم نتايج در بلندمدت و به
ساير جوامع احتیاط شود .با توجه به نتايج بهدست آمده پیشنهاد ميشود زمینهي استفاده از اين
الگو در پايهها و مقاطع مختلف آموزشي توسط معلمان و متولیان نظام آموزشي فراهم گردد.
همچنین برنامهريزان درسي ميتوانند از اين الگو در طراحي و تدوين برنامه درسي استفاده کنند.
نظر به اين هر چه تسلط معلمان بر الگوهاي تدريس اکتشافي و ازجمله چرخهي يادگیري با رويکرد
سازندهگرايي بیشتر شود نتايج حاصل از کاربرد اين الگو بر انگیزش تحصیلي و خالقیت افزايش
مييابد لذا توصیه ميشود که به امر آموزش معلمان در اين خصوص توجه بیشتر بهعمل آيد .عالوه
براين ،پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي الگوي چرخهي يادگیري با رويکرد سازندهگرايي روي
دانشآموزان پسر و ساير مقاطع تحصیلي اجرا گردد.
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