
 فصلنامه علمی 
  پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي

  )34 - 25(ص  1398)، تابستان 25سال هفتم، شماره اول (پیاپی 

Quarterly Journal of 
Research in School and Virtual Learning 
Year 7, No 1 (Serial Number 25), Summer 2019 (P 25-34) 

 

 
*Corresponding Author: ahmadi_a30203@yahoo.com                                                            امینه احمدي: ویسنده مسئول*ن  

  چکیده
بر  یشناخت یگرایساختن کردیآموزش با رو یاثربخش نییپژوهش تع نیهدف از ا

 یاضیدر درس ر تهران 5منطقه  ییششم ابتدا هیان پاآموزدانش يادداری ،يریادگی
آزمون و پیشهاي (طرح نیمه آزمایشیهاي است. این تحقیق از نوع تحقیق

ان دختر پایه آموزدانشاز کلیه ت. جامعه آماري این پژوهش عبارت آزمون) اسپس
ان با استفاده از آموزدانشنفر از  60. تعداد استشهر تهران  5 ششم ابتدایی منطقه

گروه کنترل و  بهجدول کوهن به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی 
گزینش گیري در دسترس با استفاده از روش نمونه سپس آزمایش تقسیم شدند و

روایی  واستفاده  يادداری و يریادگیها از آزمون داده يآورجمع برايدند. گردی
صوري و محتوایی آزمون با استفاده از نظرات پنچ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت 

محاسبه گردید.  87/0. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفاي کرونباخ شدمورد تایید 
 کاوش .2کردن  ریدرگ. 1( مرحله 5 یط یشناخت یگرایساختن کردیآموزش با رو

هر در پنج جلسه و کردن)  یابیارزش .5شرح و بسط دادن . 4ن داد حیتوض .3 کردن
ی (میانگین، فراوانی، فیها از آمار توصداده لیتحل براي .ساعت اجرا شد کیجلسه 

 جی) استفاده شد. نتایگروه نیب انسیکووار لی(تحل یو آمار استنباط میانه و...)
و  يریادگیبر  یشناخت یگرایساختن کردیپژوهش نشان داد که آموزش با رو

 ششم موثر است. هیان پاآموزدانش يادداری
  

  واژگان کلیدي
درس  آموزان،دانش ،يادداری ،يریادگی ،یشناخت یگرایساختن کردیرو
   .یاضری

 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the effective-
ness of education with cognitive constructivist approach 
on learning, retention of sixth grade elementary students in 
mathematics lesson of district 5 of Tehran. This is a quasi-
experimental research (pre-test and post-test). The statisti-
cal population of this study consisted of all sixth grade 
female students in district 5 of Tehran city. Sixty students 
were selected using Cohen's table and were randomly 
divided into control and experimental groups. They were 
selected using available sampling method. The learning 
test and retention test were used for data collection.The 
face and content validity of the test were confirmed by 
five education specialists. Cronbach's alpha reliability was 
calculated 0.87. Cognitive constructivist training was 
conducted in 6 sessions including 5 steps (1) engaging 2 - 
exploring 3 - explaining 4 - explaining and expanding 5 – 
evaluating. Each session was conducted in one hour. De-
scriptive statistics (mean, frequency, median, etc.) and 
inferential statistics (intergroup covariance analysis) were 
used for data analysis. The results showed that education 
with cognitive constructivist approach is effective on 
learning and retention of sixth grade students. 
 
Keywords 
Cognitive Constructivist Approach, Learning, Retention, 
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  مقدمه
یتنساخ برگرفته از نهضت هاي یکی از نظریه 1گرای

 اجتماعی پست مدرنیسم در قرن بیستم است که -فلسفی
ی، ریاضیات، هنر و آموزش و شناسروانهاي شامل شاخه
شود. رشد سریع و پیشرفت چشمگیر علم و می امور تربیتی

اخیر، انسان امروزي را نیازمند هاي دانش انسانی در سال
وین آموزشی براي گسترش آگاهی و نهاي ها و سیستمروش

، 2015، 3و تُرِس 2(نیمیِره است کردهمراهی با علم روز 
براي پاسخگویی به این نیاز اساسی، نظریه . )724: ص

 دیدگاه جدیدي را در زمینه آموزش مطرحگرایی ساختن
 کند که جایگزین مناسبی براي سیستم سنتی به نظرمی
اخیر، به عنوان ۀ در طول دهگرایی ساختنرویکرد  رسد.می

یادگیري و تدریس مطرح ۀ یک رویکرد برجسته در عرص
هاي شده است. این رویکرد، حاصل تفکرات و اندیشه

افرادي چون دیویی، مونته سوري، پیاژه، برونر، ویگوتسکی 
البته نباید فراموش کرد که  ؛و برخی افراد دیگر بوده است

توان در بستر تاریخ کهن می این نظریه راهاي رگ و ریشه
سقراط، افالطون و جان الك نیز یافت. هاي و اندیشه

میالدي) معتقد بود که دانش هیچ  18-17(قرن  4الك
  ).1392 قادري،رود (او نمیۀ فردي فراتر از تجرب

. در است گرایی به معناي ساختن و بنا کردنختنسا
بدین معناست که دانش گرایی ساختن، 5مبحث آموزش

شود. کسب دانش اصوالً می انسان توسط خودش ساخته
دارد و هر فردي به طور جداگانه آن را به  6یک جنبه فردي

به  ؛سازدمی به خود را در ذهنش ویژهآورد و دانش می دست
توان از کسی به دیگري همین جهت، جوهر دانش را نمی

 سیدبلکه باید از طریق جستجو و اکتشاف بدان ر ؛انتقال داد
ن یاگراساختن ).527 :، ص2015، 8و هارسن 7(گاندوز

را اي تواند مفهوم جدید و ناشناختهمعتقدند انسان نمی
بیاموزد، مگر آنکه بتواند آن را با دانش پیشین خود که در 
                                                
1. Constructivism 
2. Neimeyer,R 
3. Torres,C 
4. Loack,J 
5. Instruction 
6. Indiviual 
7. Gunduz,N 
8. Hursen,C 

پیوند  است، آمده به دستذهن دارد و از تجربیات واقعی او 
هاي دیدگاهها و شامل شاخهگرایی ساختندهد. نظریه 

را با هم ها اما آنچه که همه این دیدگاه ؛شودمی متفاوتی
فرایندي فعاالنه و  »9یادگیري«دهد این است که می پیوند

خاص ذهن هر فرد است و این فرایند عبارت است از 
ساختن روابط ذهنی میان مفاهیم و تصورات از یک سو و 

ج از ذهن از اطالعات و تجربیات حاصل از دنیاي واقعی خار
ی سوي دیگر اصول  )85ص:  ،2015، 10(ماسیم

آگاهی از یادگیري استوار است و پیام ۀ ی بر پایگرایساختن
اصلی آن این است که دانش به یادگیرندگان منتقل 

 شود، بلکه یادگیرندگان دانش را خود براي خودنمی
فرایندي پویا و  ،گراسازند. در واقع یادگیري ساختنمی

است که طی آن فراگیران به شکلی فعال و با  11درونی
 پیش از اینارتباط دادن اطالعات جدید به آن چه که 

 ).1386 (سیف،زنند می »ساختن دانش«دست به  ،اندآموخته
آموزش و پرورش، مدارس مربوط به هاي در میان نظام

ة با مشکالت زیادي در حوز 12ان مقطع ابتداییآموزدانش
مواجه  13این کودکان در درس ریاضیآموزش و پرورش 

سازي این هستند. در آموزش و پرورش و توانمند
ان، باید بیش از هر چیز دیگر، به این امر مهم آموزدانش
ۀ چرا که ظرفیت واقعی ذهنی و رفتار هوشمندان کرد؛توجه 

د که این شوتواند متبلور می قابل انتظار از آنها، فقط زمانی
یشترین آمادگی روانی برخوردار باشند. آموزان از بدانش

تواند به این امر کمک گرایی میساختناستفاده از رویکرد 
گذارد با درسی به محض اینکه کودك به مدرسه پا می کند.

درس ریاضی «گوید: شود و معلم میبه نام ریاضی آشنا می
را جدي بگیرید و براي فهمیدن آن احتیاج به تمرین 

آموز جدي بگیرید براي دانشۀ کلم همین ».بیشتري دارید
گرفته است که کارهاي سخت  زیرا یاد ؛آفرین استمشکل

در نتیجه با ترس به مسائل آن نگاه کرده و  ؛را جدي بگیرد
ترس از این دارد که ممکن است آن را خوب یاد نگیرد و 

 اي است براي دوري کردن و حتی به وجوداین امر مقدمه

                                                
9. Learning 
10. Massimi,M 
11. Internal 
12. Elemantary Level 
13. Math Lesson 
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در صورتی که آمدن نفرت از درس ریاضی در کودکان 
دادن چیزي به ، ساختن و تحویل نخستین وظیفه ریاضی

آموزش . جامعه است که امروزه کمتر کسی خواستار آن است
 1ت اساسی نظام آموزشیشکالدرس ریاضی یکی از م

ماست. براي اثبات این امر کافی است توجه کنید که 
باالتر تا چه اندازه از دانش ریاضی اي هان در پایهآموزدانش
در حالی که ریاضی اگر بخوبی و به شکلی مطبوع از  ؛بیزارند

شیرینی یادگیري  آموزدانشاول تدریس شود و ۀ همان پای
درستی درك کند، دیگر محال است که ه مفاهیم ریاضی را ب

 رها کند. ،این دانش ارزشمند را که اساس تمدن بشري است
ریزان آموزشی و اول مربیان و برنامهۀ باید در وهل از این رو
و در مراحل دیگر والدین را مقصر دانست که  آموزگاران

(ساویزي،  اند!ان نچشاندهآموزدانشلذت اندیشیدن را به 
  ).19 :، ص1395

هایی است که در زمره از جمله درس 2درس ریاضی
 مهم و بنیادي در دوران تحصیل محسوب هايسدر
در آن با مشکل  آموزاندانششود که متأسفانه اکثر می

هاي شود که روشمی با این حال، مشاهده ؛مواجه هستند
سنتی تدریس ریاضیات با وجود تجربه و سالیان متمادي، 

خطیر یادگیري و آموزش را براي ۀ نتوانسته است وظیف
(والیتی، ان، به نحو مطلوبی انجام دهند آموزدانشعموم 
مشکل و حتی ها درس ریاضی عموماً براي بچه ).1395

این در حالی است که ریاضی  ؛همراه با ترس و وحشت است
و  آموزدانشیکی از چند درسی است که در باز کردن ذهن 

آموزش چگونه اندیشیدن نقش درجه اول دارد. بسیاري از 
معلمان فرهیخته که هم به آموزش ریاضی عالقمندند و هم 

دارند، همواره دنبال راه و ها آموختن آن را به بچه اشتیاق
هایی هستند که این درس را شیرین و فهمیدنی کنند روش

 وند، (زینیرا با ریاضیات آشتی دهند ها و در واقع بچه
  ).156-155 :، صص1394

ریاضیات شامل کلیه ارتباطات ریاضی با زندگی روزمره، 
 آموزدانشآن در زندگی علمی آینده هاي سایر علوم وکاربرد

درسی و آموزشی، برقرار ۀ است. به این ترتیب در برنام
کردن پیوند ریاضیات با کاربردهایش در زندگی روزمره و 

هنر، علوم طبیعی و علوم اجتماعی باید  سایر علوم از قبیل:
                                                
1. Educational System 
2. Mathematics Lesson  

هاي دانیم یکی از هدفمی چرا که ؛مد نظر قرار گیرد
دارس ابتدایی این است که آموزش عمومی در م

ان براي زندگی آینده افرادي مستقل بار آیند و آموزدانش
که در آن اي بتوانند در زندگی خود و همچنین براي جامعه

مصمم در کارها باشند. براي  کنند فردي مفید ومی زندگی
 برايیابی به این هدف، مدارس باید فرصت الزم دست

گیري و کسب مهارت در میمتجزیه و تحلیل اطالعات، تص
ان آموزدانشکاربرد ابزارهاي هوشمندانه در حل مسایل را به 

خود بدهند و کمک کنند تا روابط زیبا و منطقی را که در 
ریاضی وجود دارد درك کنند و به کار ببرند هاي فرمول
  ).26 :ص ؛1394فر،  (شاداب

پژوهشگران همواره به دنبال یافتن پاسخی براي پر 
ناشی هاي یادگیري، رفع مشکالت و کمبودهاي کردن خالء

اند تا  از نقصان درفرایند تدریس و یادگیري بوده
ان، مبانی اساسی و الزم در درس ریاضیات را آموزدانش

ان ابتدایی، به تغییراتی در روش آموزدانشدرك کنند. اکثر 
 تدریس و تکالیف آموزشی نیازمندند. تدریس ریاضیات باید

استفاده  آموزدانشباشد که از حواس مختلف اي به گونه
هایی نظیر گوش دادن کرده و او را ترغیب کند تا در فعالیت
هاي تر از روشعینیهاي به معلم، با استفاده از سایر روش

به نقل از  ؛1988، 3(گارنتمرسوم کالسی، درگیر شود 
از  ریاضیوجه به اینکه درس با ت ).3ص:  ،1388غریبی، 

نیاز براي سایر هایی است که به عنوان پیشجمله درس
ان در این آموزدانششود، شکست می ها محسوبدرس

شود که این میمنجر  درس، به شکست آنها در سایر دروس
 خود، باعث دلزدگی آنها از درس و مدرسه به طور کلی

هایی به همین دلیل، معلمان باید به دنبال روش؛ شودمی
ان جذاب کنند آموزدانشباشند که این درس را براي 

  ).7-6 :صص؛ 1391(والیتی، 
 شناختی ذهن انسان را مورد توجه قرارگرایی ساختن

دهد. کارکرد مغز عمالً روي میزان یادگیري یادگیرنده می
گذارد. همواره در طول تاریخ این میزان یادگیري می تأثیر

ان و والدین آنها از اهمیت بسیاري آموزدانشبراي معلمان، 
شناختی با توجه به گرایی ساختنۀ برخوردار بوده است. نظری

فرایند یادگیري انسانی سعی در افزایش میزان این مقدار 

                                                
3. Garnet  
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گرایی ساختندر کاربرد  از این رو انجام پژوهش ؛دارد
 ان ضروري به نظرآموزدانششناختی در آموزش و یادگیري 

الگویی مناسب، ۀ رسد. در این پژوهش برآنیم که با ارائمی
شناختی را روي یادگیري گرایی ساختنۀ فرایند تأثیر نظری

 م و میزان یادگیري را افزایش دهیم.کنیآموزان روشن دانش
یکی از رویکردهاي جدید یادگیري در گرایی ساختنرویکرد 

رویکرد از شود. این می ی تربیتی محسوبشناسروانعلم 
در علوم تربیتی و همچنین  به دست آمدههاي پیشرفت
کند. با توجه به جدید بودن می آموزشی حمایتهاي پیشرفت

، انجام پژوهش در این زمینه نظریه و کاربرد آن در آموزش
پذیر است. در این پژوهش همچنین از متغیرهاي هتوجی
است که از زیادي (یادگیري، یادداري) استفاده شده ۀ وابست

  .است ترین متغیرها در آموزش
بنیادي دوران تحصیل  هايسدرس ریاضی از در

شود که موفقیت در آن از اهمیت می آموزان محسوبدانش
اساسی براي معلمان و والدین آنها برخوردار است. 

یادگیري هاي نظریهۀ اخیري که در دانش پایهاي پیشرفت
شناختی به طور خاص گرایی ساختنۀ به طور عام و نظری

صورت گرفته است، در آموزش و یادگیري درس ریاضی به 
شود. مؤثر و کارا بودن این نظریه در آموزش و می کار بسته

 ي است.هاي چندیادگیري این درس، نیازمند انجام پژوهش
این پژوهش بر آن است تا میزان این اثربخشی و کارآمدي 

دگیري از طریق این نظریه را افزایش را بسنجد و میزان یا
  ).1391(والیتی،  دهد

 یکی از دالیل اهمیت پژوهش حاضر، آن است که
مؤثر هستند را  آموزدانشتواند عواملی که در تدریس به می

اندکی که هاي همچنین با توجه به پژوهش ؛مشخص سازد
ی شناختی در گرایساختناستفاده از الگوي آموزش ۀ در زمین

 ان انجام شده است، این پژوهشآموزدانشآموزش به 
ان آموزدانشتواند تأثیر بسزایی را در آموزش ریاضی به می

پژوهشی، توسط سایر ۀ داشته باشد و به عنوان یک پیشین
کاربرد الگوي ۀ پژوهشگرانی که قصد انجام پژوهش در زمین

ان آموزانشدی شناختی نه در آموزش گرایساختنآموزش 
در این پژوهش برآنیم تا تأثیر  شود؛ بنابرایندارند، استفاده 

شناختی را بر گرایی ساختنۀ آموزش بر اساس نظری
ششم ایتدایی در درس ۀ ان پایآموزدانشیادداري یادگیري، 

پژوهش به هاي براین اساس فرضیه ریاضی را بسنجیم.
  شرح زیر است:

ی شناختی در درس ریاضی گرایساختنآموزش با رویکرد . 1
 شود.می ان پایه ششمآموزدانشباعث افزایش یادگیري 

ی شناختی در درس ریاضی گرایساختنآموزش با رویکرد . 2
 شود.می ان پایه ششمآموزدانشباعث افزایش یادداري 

  
  روش 
 -آزمونپیشاین پژوهش نیمه آزمایشی از نوع روش 
  .با گروه کنترل است آزمونپس

ششم پایه ان دختر آموزدانشۀ کلی جامعه مورد مطالعه،
 در شهر تهران بود. 1395-96ابتدایی در سال تحصیلی 

هاي فرضیه است واي ي فاصلهگیراندازهچون مقیاس 
جدول حجم نمونه طبق  ؛ بنابراینپژوهش یک دامنه است

 شد.نفر تعیین  60،  %95در سطح اطمینان  کوهن
گیري در نمونهروش با استفاده از در این پژوهش 

ان دختر پایه ششم ابتدایی به آموزدانشنفر از  60دسترس، 
به دو گروه مساوي آزمایش و کنترل  و عنوان نمونه انتخاب

ها در این تحقیق عبارت ي دادهآورجمعابزار  .ندشد تقسیم
ساخته ) محقق آزمونپسو  آزمونپیشآزمون یادگیري (از، 

آزمون  نیسؤاالت ا. بود ششم ابتداییۀ در درس ریاضی پای
 بخش قرار 3سؤال در  20 نی. اشد یسؤال طراح 20در 

. بود يگری. نوع سؤاالت هر بخش، متفاوت از بخش دگرفت
اه، جاي خالی جواب کوت به صورت يریادگیسؤاالت آزمون 

. روایی صوري و محتوایی آزمون با استاي و مقایسه
استفاده از نظرات چند نفر از کارشناسان تعلیم و تربیت تایید 

محاسبه 87/0. پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ شد
  د.شاجرا اي دقیقه 45جلسه،  5گردید. این تحقیق در 

آموزش درس  يدر پژوهش حاضر، براروش اجرا: 
 شیدر هر دو گروه آزما. انتخاب شدو مبحث تقریب  یاضیر

اختصاص داده شد. طول جلسات  یآموزشۀ جلس 5و کنترل، 
. استاي دقیقه 45 ،ابتدایی انآموزدانشدر مدارس  یآموزش

خارج از  زمانی درها آزمونپسو ها آزمونپیش يالبته اجرا
، از آموزش . پیششداجرا ناآموزدانش يجلسه بر رو 5 نیا

 گروه انآموزدانش يتوسط پژوهشگر رو آزمونپیشابتدا 
هاي داده يآورجمعو کنترل انجام شد. پس از  شآزمای

 یاضیدرس ر یآموزشۀ جلس 5طی  ها،آزمونپیشمربوط به 
و کنترل آموزش  شآزمای گروه انآموزدانشبه  ،شده انتخاب

 شیصورت بود که در گروه آزما نیآموزش به ا نیداده شد. ا
 نیاما ا ؛دششده استفاده  یآموزش، فقط از درس طراح يبرا



 29     ...آموزاندانش يادداری ،يریادگیبر  یشناخت گراییساختن کردیآموزش با رو یاثربخش :و همکارانسلیمانی  شهناز

  

آموزش در گروه کنترل، به صورت مرسوم و توسط معلم 
اعمال کنترل  يبرا. شد انجام انآموزدانش يکالس برا

در  یاحتمال يریاز سوگ يریپژوهش و جلوگ يرو شتریب
انجام شده، فقط در کالس  یآموزش حیپژوهش، طرا جینتا

داده  آنها به و شد استفاده انآموزدانشآموزش  يدرس برا
انتخاب  یاضینشد. پس از اتمام جلسات آموزش درس ر

 يبالفاصله توسط پژوهشگر رو ،یادگیري آزمونپسشده، 
 يان انجام شد. دو هفته پس از اجراآموزدانشاز  کیهر 
ان آموزدانش يرا رو يادداری آزمون پژوهشگر ها،آزمونپس

  و کنترل اجرا کرد. شیگروه آزماهر دو 
. این سؤال طراحی شد 20مون یادگیري در سؤاالت آز

. نوع سؤاالت هر بخش، گرفت بخش قرار 3سؤال در  20
. سؤاالت آزمون یادگیري به بودمتفاوت از بخش دیگري 

 آزمونپیش. بوداي صورت جواب کوتاه، جاي خالی و مقایسه
یادگیري که روي گروه آزمایش و گروه کنترل  آزمونپسو 

به این معنی که آزمون  ؛انجام شد، کامالً مشابه یکدیگر بود
استفاده  آزمونپسو  آزمونپیشیادگیري یکسانی به عنوان 

و  بود. آزمون یادگیري توسط پژوهشگر ساخته شده شد
است.  20در این آزمون  آموزاندانشة حداکثر نمر

 ؛ون یادداري دقیقاً مشابه آزمون یادگیري بودآزمهاي ویژگی
به این معنا که آزمون یادگیري کامالً موازي (از لحاظ میزان 
دشواري سؤاالت) با آزمون یادگیري بود. آزمون یادداري 

در  آموزاندانشة توسط پژوهشگر ساخته شد و حداکثر نمر
نظر روایی  ازها بود. در این پژوهش آزمون 20این آزمون 

ي ریزبرنامهدر رشته  محتوایی، توسط متخصصان و استادان
(درسی، آموزشی) و همچنین معلمان دو کالس گروه 

یادگیري و هاي . پایایی آزمونشدآزمایش و کنترل بررسی 
یادداري با استفاده از روش بازآزمایی محاسبه گردید. پایایی 

و براي آزمون  85/0آزمون یادگیري در این پژوهش 
پروتکل  ،1در جدول شماره به دست آمد.  87/0 يیاددار

  ده است. شناختی آمگرایی ساختنآموزشی با رویکرد 
  
  هایافته
توصیفی این پژوهش مانند هاي ابتدا آماره ،این بخش در

 آزمونپس آزمونپیشمیانگین و انحراف معیار نمرات 
  شود.می ان گزارشآموزدانش

است که  ) مشخص2با توجه به گزارش جدول (
 آزمونپیشدر مرحله  شیگروه آزما يریادگینمره  نیانگیم

 نیانگینمره م و) 125/1 اری(با انحراف مع 86/3برابر با 
برابر با  آزمونپیشگروه کنترل در مرحله  يبرا يریادگی

 آزمونپس) است. در مرحله 121/1 اری(با انحراف مع 40/3
 اری(با انحراف مع 20/18برابر با  يریادگی نیانگیم هنمر
گروه کنترل برابر با  يریادگی آزمونپس) و نمره 37/1
 يدار ادی) است. در مرحله 39/1 اری(با انحراف مع 66/13

 اری(با انحراف مع 16برابر با  شیگروه آزما نیانگینمره م
(با  46/10گروه کنترل برابر با  نیانگی) و نمره م19/1

 نمره ینسب شیاز افزا ی) است که حاک35/1 اریانحراف مع
شبه یا با توجه به طرح است. در گروه آزمایش افراد  يادداری

آزمون آزمون و پسپژوهش و استفاده از پیشنیمه آزمایشی 
براي تحلیل  در آن، آزمونپیشکنترل اثر  برايدر آن و 

مدل آماري تحلیل  ها،مربوط به هریک از فرضیههاي داده
 بنابراین در بررسی صحت و سقم هر ؛اجرا شد کوواریانس
الزم بود  قبل از اجراي هر تحلیل کواریانس، فرضیه،
رگرسیون همگن و بین متغیر تصادفی کمکی و هاي شیب

به همین ؛ متغیر وابسته ارتباط خطی وجود داشته باشد
 و متغیر مستقل در هر منظور ابتدا تعامل بین متغیر تصادفی

متغیر  فرضیه اول این پژوهش، درشد. فرضیه بررسی 
 آزمونپیشان در آموزدانشیادگیري  تصادفی کمکی نمرات

و متغیر مستقل آموزش استفاده از اصول رویکرد 
شناختی و متغیر وابسته نمرات یادگیري گرایی ساختن
 ،است و در فرضیه دوم آزمونپسان در مرحله آموزدانش

و سبک  یادگیريسبک  متغیر تصادفی کمکی نمرات
و متغیر مستقل آموزش  آزمونپیشان در آموزدانشیادگیري 

شناختی و متغیر گرایی ساختناستفاده از اصول رویکرد 
ان آموزدانشیادگیري و سبک یادگیري سبک وابسته نمرات 

  است. آزمونپسدر مرحله 
استفاده از اصول رویکرد  اول پژوهش: ضیۀفر
ان آموزدانششناختی، باعث افزایش یادگیري گرایی ساختن

  شود.می ششم ابتدایی در درس ریاضیۀ پای
 معناداراندازه آزمون لوین  ،)3با توجه به نتایج جدول (

این نتیجه گویاي این  df: 28و05/0p>( 53/1 :f 1(. نیست
با  خطاي دو گروه همسان هستند.هاي است که واریانس

براي کنش متقابل از نظر  Fاندازه آزمون  4توجه به جدول 
  .)<05/0p( معنادار نیستآماري 

 ،)5نتیجه تحلیل کواریانس براي فرضیه اول در جدول (
نشان داده شده است. با توجه به این جدول مشخص 
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این نتیجه گویاي این  ؛P<. 90.32=1,27F;01شود می
 77/0براي اثر بین گروهی برابر با  Fاست که اندازه آزمون 

در سطح  Fاین اندازه آزمون  57و  1درجه آزادي که با  است
این نتیجه گواه بر این  ).>05/0p( دار استادرصد معن 1آلفاي 

است که بین دو گروه آزمایش و کنترل بعد از تعدیل آثار مربوط 
دار ایادگیري) تفاوت معن آزمونپیشاولیه (یعنی هاي به تفاوت

استفاده از که  گرفترا  توان این نتیجهمی وجود دارد. پس
شناختی، باعث افزایش یادگیري گرایی ساختناصول رویکرد 

  .شودمی ششم ابتدایی در درس ریاضیۀ ان پایآموزدانش

استفاده از اصول رویکرد  دوم پژوهش: فرضیۀ
ان آموزدانششناختی، باعث افزایش یادداري گرایی ساختن

  شود.می ششم ابتدایی در درس ریاضیۀ پای
دار ا) اندازه آزمون لوین معن6با توجه به نتایج جدول (

این نتیجه گویاي این  df: 28و05/0p>( 14/1 :f 1( نیست.
 خطاي دو گروه همسان هستند.هاي است که واریانس

براي کنش متقابل از نظر  Fاندازه آزمون  7مطابق جدول 
  .)<05/0pنیست (دار اآماري معن

) نشان داده شده 8در جدول ( نتیجه تحلیل کواریانس
است. با توجه به این جدول مشخص است که: 

01;P<. 128.83=1,27F این نتیجه گویاي این است که .
که  است 83/0براي اثر بین گروهی برابر با  Fاندازه آزمون 

 1در سطح آلفاي  Fاین اندازه آزمون  57و  1با درجه آزادي 
یعنی این نتیجه گواه بر این ).  >05/0p( است معناداردرصد 

است که بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات یادداري 
اولیه (یعنی هاي بعد از تعدیل آثار مربوط به تفاوت

وجود دارد. با توجه به  معناداریادگیري) تفاوت  آزمونپیش
گروه  آزمونپسد کرکه مشخص  ،توصیفیهاي یافته

توان این باالتر از گروه کنترل است می یادداريآزمایش در 
گرایی ساختناستفاده از اصول رویکرد که  گرفتنتیجه را 

ان پایۀ ششم آموزدانششناختی، باعث افزایش یادداري 
  شود.ابتدایی در درس ریاضی می

  
  و بحث گیرينتیجه

گروه  داد کهنتایج به دست آمده از این پژوهش نشان 
آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور متوسط در آزمون 

نمره بیشتر کسب کردند. پس بر این اساس  4,54یادگیري، 
توان گفت که استفاده از الگوي طراحی آموزشی مبتنی می

شناختی، باعث افزایش یادگیري گرایی ساختنبر رویکرد 
؛ شودریاضی میان پایۀ ششم ابتدایی در درس آموزدانش
 د.شد أییت اول این پژوهشفرضیه  بنابراین

  ی شناختیگرایساختنپروتکل آموزشی با رویکرد  .1جدول 
  آموزدانشنقش   نقش معلم  محورها  ردیف

 درگیر کردن و فعال  1
  سازي تفکر

ایجار عالقه، برانگیختن حس کنجکاوي، طرح سؤال و... 
  ارزشیابی تشخیصی

چگونگی ة دادن عالقه، تفکر دربارطرح پرسش، نشان 
  کشف مطلب

ان به کار با یکدیگر بدون تدریس آموزدانشترغیب   کاوش و پژوهش  2
در  آموزدانشمستقیم معلم، مشاهده و گوش دادن به 

گرانه، ارائه فرصت روشنهایی حال تعامل، طرح پرسش
ان جهت بحث و تبادل نظر براي حل آموزدانشبه 

  مناسب از مسائل واقعیمسئله، استفاده 

سازي ها، فرضیهها و فرضیهیبینپیشتفکر آزادانه، آزمون 
ة مختلف و بحث دربارهاي آزمون گزینه ی نتایج،بینپیشو 

  آنها، ثبت مشاهدات و نظرات مختلف

ان به توضیح مفاهیم و تعاریف به زبان آموزدانشترغیب   توضیح دادن (تبیین)  3
ئه شواهد و دالیل توسط اخودشان، درخواست ار

ان، ارائه صحیح تعاریف، استفاده از تجارب آموزدانش
  قبلی

ممکن براي دیگران، تبادل هاي توضیح راه حل ها و پاسخ
نظر و گوش دادن مسئوالنه به توضیحات دیگران، گوش 
دادن و تالش براي درك توضیحات معلم، ارجاع به 

ه به هنگام ارائه قبلی، استفاده از مشاهداتی کهاي فعالیت
  توضیحات ثبت کرده است.

ان در به کارگیري عناوین رسمی، آموزدانشانتظار از   شرح و بسط دادن  4
ان به آموزدانشتعاریف و توضیحات ارائه شده، ترغیب 

جدید، هاي ها در موقعیتکاربرد یا بسط مفاهیم و مهارت
راهبردهاي ان، آموزدانشیادآوري توضیحات ارائه شده به 

  مرحله کاوشگري

ها، تعاریف و توضیحات، مهارت در به کارگیري برچسب
مشابه جدید، وارسی درك موضوع توسط هاي موقعیت

  همتایان، اتخاذ تصمیم

ان در حین انجام فعالیت سنجش آموزدانشة مشاهد  ارزشیابی کردن  5
دانش و یا مهارت آنها، جستجوي شواهد تغییر اندیشه و 

طرح  ان، دادن فرصت به خود ارزیابی،آموزدانشرفتار 
هایی باز پاسخ و... فرایند ارزشیابی قبل، حین و پرسش

  بعد تدریس

دهد، می پاسخ به سواالت، دانش یا مهارت خود را نشان
هایی کند به طرح سؤالمی خود را ارزشیابیهاي فعالیت

  کند.می بعدي مطرحهاي جهت تفکر و پژوهش
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اول در این ۀ به دست آمده در ارتباط با فرضیۀ نتیج
 )،1383(زاده و مهرمحمدي پژوهش، با پژوهش شیخ

کرمی، فردانش،  ،)1386مرزوقی، جهانی و حیدر زادگان (
)، بادینی 1388کثیري، ()، 1388عباسپور، و معلم (

محبی  )،1391زاده ()، مقدم1389تابان ( )،1388(
)، 1393زاده ( نوروزي، ضامنی و شرف )،1393(

عبادي )، 1393ابراهیمی، کرمی، آهنچیان و مظفري (
هاشم و  بنی و زاده، دهقانی شاهعلی)، 1394ساالري (
)، اُگوز 2005)، کیم (2003آکار ()، 1394رحیمی (

بیدون و جوناتن 2010)، بیمبوال و دانیئل (2008( )، پِتر، اَ
لندر و ساریکایا ( بوگار،)، 2011نارلی، ()، 2010(  )2012کَ

  ) همسو نبود.1389حیدري (اما با پژوهش  ؛همسو بود

اول در ۀ فرضی بارهبه دست آمده درۀ نتیج در تبیین
 ،پیشینپژوهش حاضر و همسویی آن با بسیاري از تحقیقات 

ان آموزدانشکه این موضوع به ویژگی  توان اذعان نمودمی
ان کم سن و سال عموماً آموزدانشگردد. مقطع ابتدایی برمی
نجایی که در آاز  کنند.می اي، استقبالاز آموزش مدرسه

د موقعیت، نگرا عناصر مهمی مانمحیط یادگیري سازنده
پیوند، پرسش، نمایش و تامل وجود دارد. این عناصر براي 

ریزي و تامل درباره دن معلم به برنامهکربرانگیختن و وادار 
ان طراحی شده است. معلم، آموزدانشفرایند یادگیري 
کند، می ان به منظور تببین ایجادآموزدانشموقعیتی را براي 
برد پلی بین می ان به کارآموزدانشبندي فرایندي براي گروه

خواهند می دانند و آنچهمی ان تا کنونآموزدانشآن چه 
 یبینپیشهایی براي پرسیدن رسشپ کند،می بدانند برقرار

پردازند و می ان به بازتاب تفکرشانآموزدانشنماید و می
هاي کنند و به تقویت فرایندمی شان تاملیادگیري بارهدر

ۀ قبل از اینکه یک نظریگرایی ساختنپردازند. می تفکرشان

میانگین و انحراف معیار یادگیري سه مرحله سنجش به . 2جدول 
  تفکیک مرحله آزمون

  شاخص
 آزمون

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه

 آزمونپیش
 یادگیري

 30 1,12546 3,8667 آزمایش
 30 1,12122 3,4000 کنترل
 60 1,12903 3,6333 کل

 آزمونپس
 یادگیري

 30 1,37321 18,2000 آزمایش
 30 1,39728 13,6667 کنترل
 60 2,67728 15,9333 کل

 یادداري
 30 1,19523 16,0000 آزمایش
 30 1,35578 10,4667 کنترل
 60 3,08146 13,2333 کل

  یادگیري آزمونپیشي کنش متقابل بین گروه و معناداربررسی  .4جدول 
 يمعنادارسطح  F میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع واریانس
 53/0 36/0 256/0 1 256/0 )آزمونپیشکنش متقابل (گروه و 

  یادگیري آزمونپس آزمونپیشنمرات هاي تحلیل کواریانس میانگین .5جدول 
  مربع ایتا F p میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع واریانس

   10,943 15,497 1 15,497 آزمونپیش
 0,770 001/0 90,329 127,921 1 127,921 گروه
    1,416 57 38,236 خطا
     60 7824,000 کل

هاي آزمون لوین براي بررسی شرط همسانی واریانس .3جدول 
  خطا

F  df1 df2 دارياسطح معن  
53/1 1 28 78/0  

هاي لوین براي بررسی شرط همسانی واریانس آزمون .6 جدول
  خطا

F  df1 df2 دارياسطح معن  
14/1 1 28  41/0  
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دانستن و یادگیري است. رویکردي ۀ آموزشی باشد، یک نظری
گیرند و چگونه می اینکه یادگیرندگان چگونه یادبراي توصیف 
 خود را درك محیط اطرافکنند و چگونه می حل مسئله

بر این واقعیت مبتنی است که گرایی ساختنۀ کنند. نظریمی
علمی توسط ۀ دانش و مفاهیم مورد مطالعه در یک رشت

 ۀشود؛ بلکه با مشارکت فعاالنیادگیرندگان منفعالنه دریافت نمی
گرا در کالس ریاضی با شود. یک معلم ساختنمی آنها ساخته

دار، شاگردان را به یادگیري متنوع و جهتهاي طرح پرسش
تنها یک پژوهش یافت  کند.می معنادار و ساختن دانش ترغیب

دیگر در متغیر یادگیري همسو نبود. هاي شد که با پژوهش
یادگیرندگان شرکت کننده هاي شاید علت این باشد که ویژگی

در این پژوهش، متفاوت از سایر یادگیرندگان بوده است یا 

مورد استفاده در مدت زمان کوتاهی براي این ۀ برنام
اول ۀ تأیید فرضیۀ یادگیرندگان به کار گرفته شده است. در نتیج

د که کرتوان به این نکته هم اشاره می در این پژوهش نیز
شناختی براي گرایی ساختنۀ شده در نظریالگوي آموزشی ارائه 

ان ابتدایی، موجب افزایش میزان یادگیري این آموزدانش
  د.شان در درس ریاضی آموزدانش

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که  همچنین
گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور متوسط در 

نمره بیشتر کسب کردند. پس بر این  5,54آزمون یادداري، 
توان گفت که استفاده از الگوي طراحی آموزشی می اساس

شناختی، باعث افزایش یادداري گرایی ساختنمبتنی بر رویکرد 
؛ شودمی ششم ابتدایی در درس ریاضیۀ ان پایآموزدانش

نتایج  این بخش ازشد.  تأیید دوم این پژوهشفرضیه  بنابرایت
)، 2003( آکار )،1391زاده ( مقدم )،1389حیدري (با پژوهش 

 همسو بود. )،2012بوگار، کَلندر و ساریکایا ()، 2011نارلی (
ان ابتدایی آموزدانشرسد می نیز به نظر یادداري موضوع بارهدر

خود با مشکل مواجه هاي به طور کلی در یادداري دانسته

هاي ها و نظریههستند؛ اما اگر براي بهبود یادداري آنها از روش
د، یادداري آنها شواستفاده  است آنهاۀ عالقمناسبی که مورد 

یابد. با توجه به طول مدت استفاده از طرح درس می بهبود
ان که آموزدانشایجاد شده براي آموزش درس ریاضی به این 

بوده است، این طول مدت باعث افزایش اي دقیقه 45ۀ جلس 5
 داردیادداري مطالب در آنها شده است. ذکر این نکته اهمیت 

یادگیري موضوعی پیچیده است و هر فردي با توجه به  که
اجتماعی، هاي ذهنی، عالیق، زمینه و موقعیتهاي ظرفیت

بنابراین  ؛کندمی فرهنگی و تاریخی از فرایند خاصی پیروي
تواند در این فرایند موثرتر باشد که می از آموزشهایی سبک

ابعاد درونی و بیرونی یادگیري را مدنظر قرار دهد ۀ بتواند هم
(نظریات پیاژه،  ی شناختیگرایساختنتدریس مبتنی بر 

ویگوتسکی، زیگلر) در مطالعات جهانی به عنوان یک رویکرد 
 تري رو به رو شده استمناسب در این زمینه با اقبال مناسب

نوان ). این نظریه در آموزش ریاضی، معلم را به ع1393 (محبی،
دن فضاي کرشناسد که با فراهم می گر یادگیريیک تسهیل

ان را به یادگیري، انجام تکالیف ریاضی آموزدانشمناسب کاري 
کاري هاي د. او با تشکیل گروهکننمی وادار مسئلهو حل 

دهد که با می ان قرارآموزدانشکوچک این فرصت را در اختیار 
تصاویر ذهنی خود را ها و بحث و گفت و گوي علمی، برداشت
پیشنهادي خود را با هاي از مفاهیم درسی، بیان کنند و راه حل

دیگران، در میان بگذارند. مطابق روش تدریس تشریح شده در 
ابتدا با مسئله درگیر شده پس از احساس  آموزدانشاین مقاله 

نیاز مفاهیم درسی را آموخته و کاربرد آن در مسائل زندگی 
 است تر و پایدارترموزد. این نوع یادگیري عمیقآمی روزمره را

  ).1392 قاسمی، و (مجاهد، حسنی
با نگاهی به نتایج به دست آمده از پژوهش  ،در مجموع

گرایی ساختنۀ توان چنین نتیجه گرفت که نظریمی حاضر
   ان است.آموزدانشبراي آموزش و یادگیري  شناختی

 یادداري آزمونپیشداري کنش متقابل بین گروه و ابررسی معن .7جدول 
 F P میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع واریانس
 112/0 15/1 779/0 1 779/0 )آزمونپیشکنش متقابل (گروه و 

  آزمون یادداريآزمون پسهاي نمرات پیشتحلیل کواریانس میانگین .8جدول 
  مربع ایتا F p میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات  منبع واریانس

 0,024 0,424 0,658 1,088 1 1,088 آزمونپیش
 0,827 001/0 128,839 213,039 1 213,039 گروه
    1,654 57 44,645 خطا
     60 5529,000 کل
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، استدالل، تفکر مسئلهحل « شاملی شناختی گرایساختن
نوین ۀ ، براي فلسف»انتقادي و کاربرد بازتابی و فعال دانش

و بسیاري از  استتدریس و آموزش ریاضیات بسیار مناسب 
ی گرایساختنگران براي کاربرد راهبردهاي تدریس آموزش

کنند. معلمان در کالس می هایشان، تالششناختی در کالس
درس ریاضی موقعیت یادگیري را طوري فراهم کنند که 

یک موضوع درسی یا ة مختلف دربارهاي ان، با دیدگاهآموزدانش
د که کننرو به رو شوند. مسایلی در کالس مطرح  مسئلهیک 
ان را به کاربرد دانش ریاضی در محیط واقعی، تحلیل، آموزدانش

 فه،یمالخل یرستم ،ي(عسگر ندکق ترکیب و ارزشیابی تشوی
  .)1390 ،یمیکر و یشاهوران

در کل نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که 
استفاده از طرح درس طراحی آموزشی شده بر مبناي الگوي 

شناختی، بر یادگیري، یادداري گرایی ساختنۀ ارائه شده در نظری
پس در  ؛مثبت دارد ان ابتدایی در درس ریاضی تأثیرآموزدانش

 نتیجه، الگوي ارائه شده در این پژوهش، داراي اعتبار درونی
  د.شومی و تأثیر آن روي یادگیري، یادداري نیز تأیید است

و با توجه به اینکه گروه  به دست آمدهنتایج  دراستاي
آزمایش نسبت به گروه کنترل، به طور میانگین در آزمون 

نمره بیشتر، در آزمون یادداري (این آزمون دو  1,6یادگیري 

نمره  5,6 گردد)می ها، اجراهفته بعد از اجراي پس از آزمون
 به منظور شودمی پیشنهاد و توصیه اند،دهکربیشتر کسب 

ان آموزدانشو همچنین میزان یادداري  گیريافزایش میزان یاد
ششم ابتدایی در درس ریاضی، از الگوي آموزشی ارائه شده ۀ پای

به طور فراگیر در سراسر  شناختیگرایی ساختنۀ در نظری
شناختی با گرایی ساختنۀ نظریمدارس کشور استفاده شود. 

تأکید روي ذهن یادگیرنده به عنوان ابزاري براي کسب دانش 
ان دارد. این نظریه بر آموزدانشجدید، سعی در بهبود یادگیري 

راهنمایی یادگیرنده توسط معلم تأکید دارد و نقش معلم به 
بار  هکند. در این نظریمی عنوان تنها منبع کسب دانش را رد

شود و نقش معلم در می میلبیشتري روي یادگیرنده تح
ۀ از این رو، در کاربرد نظری ؛شودمی تررنگ یادگیري، کم

شناختی، درس مورد نظر باید به خوبی بر اساس گرایی ساختن
  د.شاصول و راهبردهاي این نظریه، طراحی آموزشی 

 هایی داشت که از جملهدر ضمن تحقیق حاضر محدودیت
تحقیق  نامهپرسشي به گیراندازهتوان به محدود بودن ابزار می

د و از سوي دیگر در تعمیم کران اشاره آموزدانشو خود اظهار 
ي به علت آموزدانشهاي نتایج به دست آمده به سایر گروه

دختر پایه ششم ابتدایی، باید  انآموزدانشمحدود بودن آن به 
  احتیاط الزم را به عمل آورد.
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آموزشی مداوم پزشکی هاي کنندگان در دورهیادگیري شرکت
)، 2(5، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیۀ فصلناممبتنی بر وب. 

1-24. 
بخشی آموزش مبتنی بر الگوي بررسی اثر). 1388بادینی، علیرضا (

آموزان از مفاهیم ترموشیمی و نشگرایی بر درك داسازنده
کارشناسی ۀ نامپایان. نسبت به شیمیآنها  انگیزش تحصیلی

 ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
 یگرایساختن يریادگی طیمح یمطالعه اثربخش). 1389تابان، لیال (
 یرستانیان دبآموزدانش يریادگی تیفیمحور بر بهبود ک - پروژه

کارشناسی ارشد، دانشگاه ۀ نامپایان. نوهاي يانرژ میدر مفاه
  تربیت دبیر شهید رجایی.

بر  یمبتن یآموزش یطراح یاثربخشۀ سیمقا). 1389حیدري، جمشید (
 يادداریو  يریادگیبر  ییگراو ساختن ییگراشناخت يکردهایرو
سوم ۀ یآموزان پسر پادانشۀ حل مسئل ییاصول و توانا م،یمفاه
شهرستان اسدآباد در سال  یعلوم تجربدرس یی در راهنما
کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه ۀ نامپایان. 88ـ  89 یلیتحص

  طباطبایی. 

تبیین مفهومی تفکر ریاضی: چیستی، ). 1394وند، فرشته ( زینی
، 12، درسیۀ مطالعات برنامۀ دو فصلنام. چرایی و چگونگی

153-172.  
دبستان با رویکرد ریاضیات آموزش ریاضی ). 1395ساویزي، بهناز (
  .22- 18، 8، رشد آموزش ابتداییۀ ماهنام. واقعیت مدار

ی شناسروانی پرورشی نوین: شناسروان). 1386سیف، علی اکبر (
  یادگیري و آموزش (ویرایش ششم). تهران: دوران.

استدالل و اهمیت آن در آموزش ). 1394فر، سیروس ( شاداب
  .29- 25، 121، ریاضیرشد آموزش ۀ فصلنام. ریاضی

شاه علی زاده، محمد، دهقانی، سجاد، بنی هاشم، کاظم، و رحیمی، 
 مسئلهطراحی و اجراي تلفیق آموزش الگوي حل ). 1394علی (

گرایی و بررسی تاثیر آن بر یادگیري و تفکر با اصول سازنده
-83)، 19(5، ابتکار و خالقیت در علوم انسانیۀ فصلنام. خالق

98.  
آموزشی  افزارنرم). 1383زاده، مصطفی و مهرمحمدي، محمود ( شیخ

گرایی و سنجش میزان ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده
  .47- 32، 9، آموزشیهاي نوآوريۀ فصلنام. اثربخشی آن

نور  میآموزش مفاه تیفیک یبررس). 1394عبادي ساالري، نسرین (
بر  یمبتن یشگاهیساده آزماهاي سازهبه کمک دست یهندس
کارشناسی ۀ نامپایانیی. سوم ابتدا هیدر پا یگرایساختن يتئور

  ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.



 1398)، تابستان 25فصلنامه علمی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال هفتم، شماره اول (پیاپی    34

عسگري، سیده صدیقه؛ رستمی مالخلیفه، محسن؛ شاهورانی، احمد؛ 
گرایی در اثربخشی نظریه سازنده ).1390( کریمی، یوسف

تدریس ریاضی دوره راهنمایی تحصیلی، دانشگاه آزاد اسالمی 
مجله ریاضیات کاربردي واحد واحد علوم تحقیقات تهران، 

  .8- 93 الهیجان
آموزشی بر یادگیري و اي ). تأثیر چندرسانه1388غریبی، فرزانه (

پذیر توان ذهنی آموزشان کمآموزدانشیادداري مفاهیم ریاضی 
. 1388 – 89چهارم ابتدایی شهر اراك در سال تحصیلی ۀ پای

  .کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطباییۀ نامپایان
رشد آموزش ۀ فصلنام). کابرد ریاضی در زندگی. 1392قادري، عباس (

  .126- 121، 107، ابتدایی
مقایسه تاثیر روش پیشنهاديِ آموزشِ ). 1388( کثیري، مرجان

گرایی) با آموزش متداول آن (مبتنی بر ساختنافزارِ کاربردي نرم
کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه ۀ نامپایان. در میزان یادگیري

  طباطبایی.
 م، عباسپور، عباس، و معلم، مهنازکرمی، مرتضی، فردانش، هاش

مقایسه اثربخشی الگوهاي طراحی آموزشی سیستمی و ). 1388(
ي ریزبرنامهمدیریت و ۀ دو فصلنام. سازنده گرا در آموزش مدیران

  .30- 9، 3، آموزشیهاي در نظام
رویکردي  ).1392( مجاهد، مریم؛ حسنی، محبوبه؛ قاسمی، زینب

گرایی)، کنفراس آموزش (ساخت نوین در روش تدریس شیمی
  شیمی ایران، دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.

بررسی تاثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ). 1393محبی، عظیم (
ان در درس آموزدانش و سبک یادگیري ی بر عملکردگرایساختن

هاي نوآوريۀ فصلنام. علوم تجربی کالس چهارم ابتدایی
  .129- 111، 51، آموزشی

). 1386مرزوقی، رحمت اهللا، جهانی، جعفر، حیدر زادگان، علیرضا (
گرایی اجتماعی بر عملکرد سازنده ۀبررسی تاثیر نظری

راهنمایی در درس علوم در شهر  ةسوم دور ۀان پایآموزدانش
  .16- 1، 6، درسیۀ مطالعات برنامۀ فصلنام. زاهدان

بررسی میزان اثربخشی الگوهاي طراحی ). 1391زاده، اصغر ( مقدم
یکدیگر و با روش متداول  باگرایی ساختنآموزشی سیستمی و 

ان دوم آموزدانش و سبک یادگیري یادگیري، یادداري در
کارشناسی ارشد، ۀ نامپایان. در درس علوم تجربی راهنمایی

  دانشگاه عالمه طباطبایی.
تاثیر ). 1393زاده، سهیال ( نوروزي، داریوش، ضامنی، فرشیده، و شرف

ان در آموزدانشآموزشی بر یادگیري فعال  افزارنرمبه کارگیري 
فناوري ۀ فصلنام. ی)گرایساختندرس ریاضی (با رویکرد 

  .23- 5، 15. ارتباطات در علوم تربیتیاطالعات و 
آموزشی بر یادگیري، اي ). تأثیر بازي رایانه1391والیتی، الهه (

ان آموزدانشپیشرفت درسی در مفاهیم ریاضی ة یادداري و انگیز
کارشناسی ارشد، ۀ نامپایاندوم ابتدایی. ۀ توان ذهنی پایکم

  دانشگاه عالمه طباطبایی.
طراحی و اعتباریابی الگوي آموزشی مبتنی بر  ).1395والیتی، الهه (

و تأثیر آن بر اي بار شناختی در محیط یادگیري رایانهۀ نظری
 ان کمآموزدانشیادگیري، یادداري و انگیزش پیشرفت تحصیلی 

  دکتري، دانشگاه عالمه طباطبایی.ۀ توان ذهنی. رسال
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