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. ن تأثير مثبت داردآموزاهاي دانشها و مهارتها و دانشتجربي مبتني بر ديدگاه پياژه بر نگرش

 آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه، پيشرفت تحصيلي، درس علوم تجربي، :كليديهاي هواژ

 ابتدايييدوره

مقدمه 

 دروس يهاي درسي در سطح جهاني، به اندازه اخير، هيچ يك از موضوعيچند دههدر 

 تجربي به خودي گر چه محتواي درسي علوم. علوم تجربي دچار تغيير و تحول نشده است

شوند، تر مي علم و دانش بشري، روز به روز جديدتر و فربهيخود به دليل پيشرفت فزاينده

هاي عصر كنوني ويژگي. گيردولي اين تغيير تنها از جنبه محتوايي، آموزش علوم را در بر نمي

گيري از ا بهرههاي آموزشي علوم تجربي به نحوي ساماندهي گردند تا بكند تا برنامهايجاب مي

آموزان رشد كرده و فراگيران با شناختي و شخصيتي دانشهاي  تواناييي، همههاآن

الزم براي رويارويي با تحوالت جديد را هاي برخورداري از مزاياي علوم و فناوري، توانمندي

).1،1992هارلن(كسب نمايند

ريف ما از جهان و انسان تنظيم و تعيين اهداف و مقاصد آموزشي به شدت متأثر از تع

ريز با چه ديدگاهي به جهان و انسان بنگرد و مفروضات متافيزيكي اين كه معلم يا برنامه. است

جويس، ويل و شاورز،(دهد مياو چه باشد، اهداف و مقاصد تربيتي وي را تحت تأثير قرار

ي به عنوان برنامهريزي درسيريزان درسي معتقدند بين آن چه شوراي برنامهبرنامه). 1375

آموزان در چه از جانب معلمان و دانشكنند و آن مي طراحي و توليد2شدهدرسي قصد

و آن چه كه در نهايت در اثر اجراي )3 اجرا شدهيبرنامه(آيدهاي درس به اجرا در ميكالس

 كسب يمهبرنا(آيد قصد شده به صورت يادگيري در اعمال و رفتار فراگيران پديد مييبرنامه

 را در كيفيت ءصاحب نظران بسياري اين خال).1390احمدي، ( وجود داردءنوعي خال)4شده

دانند اجراي آن از سوي مجريان برنامه ميي تدوين شده و شيوهيدريافت برنامه

1-  Harlen
2- Intended Curriculum
3- Implemented Curriculum
4-  Attained Curriculum



101...آموزان ر ميزان دانش، مهارت و نگرش دانشبررسي تأثير آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه ب

تكيه كردن معلمان بر كتاب درسي و )2006(1نيلاز نظر مك).373، ص1383مهرمحمدي، (

يهاي سنتي و رفتارگرا يا موضوع مدار در حوزهذ و مدادي ناشي از ديدگاههاي كاغفعاليت

تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه دردر)2009(2دورين و كورب.هاي درسي استبرنامه

ياند در زندگي روزمرهاند از علومي كه يادگرفتهآموزان نتوانسته سنتي دانشيآموزش به شيوه

 وي معتقد است كه براي داشتن نظام آموزشي سازنده نظام سنتي بايد خود استفاده كنند،

متحول شود و به سوي آموزش خالق هدايت گردد، اما تعدادي از معلمان به علت نداشتن 

. گيرندهاي تدريس خالق در كالس بهره نمياين شيوه از روشتسلط و شناخت كافي از

و هم ساخت) فطرت( و هم )آزادي(هم به بنابراين با توجه به اين كه آموزش و پرورش 

تواند ي پياژه و كاربرد آن در آموزش مي نظريهيلذا تحقيق در زمينهدهد،اهميت مي) تربيت(

.براي آموزش و پرورش آشكار سازدهاي انديشمندان را كاربرد عملي نظريه

ضروري امروزه آموختن علوم تجربي همچون سوادآموزي و حساب كردن امري اساسي و 

. ها آموختني و ديرپا هستندنگرش. شده استتربيشاست و با پيشرفت تكنولوژي اهميت آن 

 موارد، به تدريج، به صورت اتفاقي و ناخودآگاه كسبتربيششوند و در  ميگاه آگاهانه كسب

نمايانند، هر نگرشي  مينظام اعتقادي افراد راها نظر از نحوه كسب، نگرشصرف. شوندمي

.شود افراد نسبت به موقعيت، هدف، شخص، انديشه، احساس نزديكي يا دوري كنند ميسبب

ها در توان گفت كه نگرش ميدر نتيجه. كند مينگرش تمايل يا عدم تمايل فرد را به كار، معين

افكنند ميچنين احساساتي به دانش فرد سايه. اند دوست داشتن يا دوست نداشتنيبردارنده

ها در آموزش علوم، توجه به قانونمندي و نظم از جمله نگرش).1382ونينگ،گالور و بر(

، قدرداني از مواهب طبيعي به هاآنهاي طبيعت و پي بردن به وجود خالق موجود در پديده

را...وپـذيري تمايـل به همـكاري گروهي، صبـر و حوصله، مسئوليتهاي الهي،عنوان نعمت

علوم هاي مهارت همچنين ).2ص،1385راهنماي تدريس،،معلمكتاب (توان نام بردمي

ها، فرضيهآوري اطالعات، تفسير يافتهگيري، جمعاندازهمشاهده كردن،:ازتجربي عبارتند

 آموزش ينامهويژه(بيني كردن، كاربرد ابزار و طراحي تحقيقسازي، برقراري ارتباط، پيش

).6ص ،1380علوم،

1-  Mc Neil
2-  Dorin & Korb
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 را در امر تعليم و تربيت و 1 پياژهي كاربستي نظريهيترين جنبهتهشايد بتوان برجس

هاي كالن و گذاريتوان هم در سطح سياست ميهاي پياژه رالذا انديشه. آموزش مشاهده نمود

انسان از ديدگاه پياژه سازنده است .راهبردي آموزش و هم در سطح خردتر آموزش بسط داد

آيد نه از راه  در اثر فرآيند ساختي به دست ميتربيشناخت طبق نظر وي ش.نه انبار كننده

كند كه اين مسير براي تمام كودكان  ميساختن مسيري را طي.گرفتن و متراكم كردن اطالعات

كودك بايد هر . يكسان است و يادگيري يا ياددهي بايد يك فرآيند فعال باشدها و فرهنگ

تعامل اجتماعي بين كودكان داراي . ايج آن را بپذيردنه آن كه نتد،دانشي را از نو ابداع كن

عمل عقلي مبتني بر .دهدي فهم نسبت نظرها را مياهميت تحقيق است و به كودك اجازه

ژه از ديدگاه پيا).1378صفرزاده،( زبان مبتني استي مستقيم مقدم بر عملي است كه برتجربه

معلم در اين . مفهومي نخواهد داشتايد معني وآموز در نيدانشمفاهيم تا زماني كه به تجربه 

آموزان خود دنياي خود را از دهد تا دانش ميهاي فردي را شناخته و اجازهديدگاه تفاوت

يكسان براي هاي معين با روشلذا از طرح سؤاالت هاي بديع و شخصي كشف كنند،راه

 توجه به اهميت پياژه بر با. )33ص،1387كديور،(كند ميخودداريآموزان دانشي همه

آورد  ميآموزان فراهمهايي را براي دانشتعامل اجتماعي كودكان، معلم در اين رويكرد فرصت

آموزان در مواجهه با هر شيء يا رويداد تازه، سعيبا اين كار دانش. بزنندتا دست به تجربه

، اگر )سازيدرون( موجود خود درك كنند2هايكنند آن را در چارچوب طرحوارهمي

 موجود انطباق كافي با رويداد جديد را نداشته باشد كودك طرحواره را دگرگونيطرحواره

تر شدن با پيچيده). برونسازي(دهد ميبيني خود را گسترشكند و از اين راه جهانمي

روش ). 49ص،1386بيابانگرد،()ساخت(گيرد ميهاي انسان شكل تواناييها طرحواره

در اين روش كودكان .  پياژه بايد بر يادگيري اكتشافي متمركز باشدينظريهبتني برآموزشي م

در روش يادگيري .كنند نه از راه توصيف و توضيح معلم ميمفاهيم و اصول را شخصاً كشف

اختيار ن به جاي اين كه دانش را به صورت آماده و از راه توضيح كالمي درااكتشافي معلم

آورند تا به كمك  ميمتنوع فراهمهاي اي از فعاليتبراي آنان مجموعهدهند،آموزان قرار دانش

به هر حال درك مسائل مبتني بر زبان نيز به مقدار زياد .  به كاوش و كشف دانش بپردازندهاآن

1- Piage
.ها و سازماندهي آنها هستند نخستين واحدهاي رواني فرد كه مرجع پذيرش داده-2



103...آموزان ر ميزان دانش، مهارت و نگرش دانشبررسي تأثير آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه ب

به رغم تأكيد پياژه بر روش اكتشافي و آموزش . بر تجارب محسوس دست اول نياز دارد

كودك از راه كنش .با ساير كودكان نيز مورد توجه او بوده استكنش متقابل كودك فردي،

ضمناً از آن جا كه تعامل .شود ميديگران موفقهاي متقابل با همساالن خود به پذيرش ديدگاه

شود كه درك كالمي  مياين كار سببباشد مي از طريق استفاده از زبان ميسرتربيشاجتماعي 

.كودك نيز افزايش يابد

آموزش سنتي و آموزش مبتني بر رويكرد پياژههاي  ويژگياوتفت

هاي رفتاري به صورت دستيابي به هنجارهاي موفقيت در هر هدفدر آموزش سنتي،-1

اما در آموزش مبتني بر رويكرد پياژه، به جاي توجه به شود،گر ميقسمت از برنامه جلوه

.شودشرفت از خالل فرآيند نگريسته ميگيرد و پي ميمحصول، توجه به فرآيند اساس كار قرار

اما در آموزش .اندها و راهبردهاي آموزشي از پيش تعيين شدههدفدر آموزش سنتي،-2

. شود ميباز با يك عدم تعادل مشخصييك برنامهمبتني بر رويكرد پياژه،

ني بر اما در آموزش مبت. در آموزش سنتي معلم در نقشي منفعل و انتقال دهنده است-3

. معلم نظارت كننده و تسهيل كننده در يادگيري است،رويكرد پياژه

اما آموزش مبتني شود،ريزي مي قبول و مردود قالبيدر آموزش سنتي رفتار در مقوله-4

.بر رويكرد پياژه، بر يك نظام شخصيتي فعال استوار است

اما در ص شده است،آموز و لوازم تربيتي مشخدر آموزش سنتي، تعامل بين دانش-5

.آموز با گستره خارج از مدرسه اساس كار استمبادالت دانشآموزش مبتني بر رويكرد پياژه،

تر فرد به حداقل تقليل در آموزش سنتي، تعامل بين نظام محدود كالس و بافت وسيع-6

 بافت ياما در آموزش مبتني بر رويكرد پياژه، فعاليت خودجوش فرد جزء برنامهيافته است،

. آموزشي است

ها  كالسيشود كه براي همه ميلوازمي براي آموزش در نظر گرفتهآموزش سنتي،در-7

ها مورد تأكيدند اما نه به اما در آموزش مبتني بر رويكرد پياژه اساس كار، تفاوتاند،يكسان

.بندي بلكه با هدف پيگيري تا عمقمنظور برچسب زني يا مقوله

نتي آموزش در قالب يادگيري به صورت يك فرآيند تراكمي و خطي در آموزش س-8

سازماندهي شده است، اما در آموزش مبتني بر رويكرد پياژه، پيشامدهاي احتمالي از اهميت 
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.تحسين برخوردارند

اما در آموزش مبتني بر در آموزش سنتي كارآمدي در يادگيري بر همه چيز مقدم است،-9

سيف،(شود ميعاليت فرد به صورت يك نظام فعال شخصيت نگريستهرويكرد پياژه، به ف

1386.(

پژوهشي پيشينه

 نتايج يتدريس فعال و مقايسههاي  معلمان از روشيميزان استفاده)1377(خواهحامدي

نتايج . ابتدايي را مورد بررسي قرار داديعملكرد آموزشي آنان در تدريس علوم تجربي دوره

اند و نيز ن از روش تدريس فعال استفاده كردها درصد از معلم3/43 تنها نشان داد كه

اند داراي پيشرفت تحصيلي بهتر و باالتري آموزاني كه از طريق روش فعال آموزش ديدهدانش

هاي متداول تدريس علوم  روشيمقايسه"عنوانتحت)1378صفرزاده،(مطالعهنتايج. بودند

 ابتدايي بدون ين علوم دورهانشان داد كه معلم"تني بر آراي پياژه ابتدايي با روش مبيدوره

حاكي ) 1379(نتايج پژوهش كرامتي. پردازندتوجه به تحول رشد ذهني كودكان به آموزش مي

هاي دانش، فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل، پيشرفت تحصيلي، مهارت، است كه ميانگين نمره

 چهارم دختر و پسر آموزش ديده به يآموزان پايهانشهاي خارج از كالس دنگرش و فعاليت

آموزاني است كه با روش قديم  از ميانگين نمرات دانشتربيشروش جديد در درس علوم 

در پژوهش خود نشان داد كه بين موفقيت تحصيلي )1380(كيوانفر. اندآموزش ديده

فعال هاي از طريق روشآموزان كالس چهارم ابتدايي كه درس علوم تجربي خود را دانش

 درصد 23اند،آموزاني كه با روش تدريس غيرفعال آموزش ديدهاند، در مقايسه با دانشآموخته

هاي تجربي در گروه آزمايش ناشي از اعمال روشهاي افزايش نمره در درس علوماز تفاوت

بت به گروه گواه آموزان اين گروه نسهاي دانشو مهارتها تدريس بوده است و ميزان دانستني

.اندهدداراي ميانگين باالتر بو

ديگر را، فرايند هاي نيز سه مزيت تدريس ساخت و سازگرا بر روش،)2005(1كيم

طالعات و تدريس يك ساخت فعال در يادگيري، تأكيد بر فرايند ساخت مفهوم تا انتقال ا

1- Kim
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نشان دادند )2010(1مكارانه ويه. دهي يادگيري بيان كرد ياددهي است تا يادمفهوم يادگيري

و از ي را تحمل و تجربه كردندتربيشتي گر، در زمان آموزش بار شناخكه گروه خود تبيين

در)2011(2آرلتواوليور.ز گروه بدون تبيين باالتر بودندنظر نتايج عملكرد يادگيري نيز ا

در كودكان پيش نظارت تصويربرداري تشديد مغناطيسي عملكردي از حفظ شماره "تحقيق 

يعصبي از يك شبكههاي به اين نتيجه رسيدند كه تغيير شناختي در كودكان با كمك"دبستاني

 ژان پياژه عاملي مؤثر يشود و نظريه ميدو جانبه به حفظ توابع عددي و اجرايي كودكان منجر

بهات وبه تشا)2012(3 ارالندو. مرجع اصلي در درك و فهم رياضي كودكان استيو نقطه

 تفاوت هاآنهايي در نظرات  با وجود شباهتوويگوتسكي پرداخته اختالف نظرات پياژه و

ي را در نقش تحول و بازسازي شخصي در مقابل انتقال و نفوذ اجتماعي در پديدههاآننظر 

در1380كيوانفر،و1379تحقيقات مذكور از جمله كرامتي،.توسعه و يادگيري اعالم كرد

تدريس فعال بر هاي  تأثير روشي در زمينهتربيش ابتدايي،ي علوم تجربي دورهيزمينه

تأثير)2010همكاران،يه و(عملكرد تحصيلي بوده است و تحقيقات خارجي از جمله

قيق اين تحاند، يادگيري را مورد بررسي قرار دادهيفعال تدريس بر يك حيطههاي روش

دارد كه وي نيز آموزش مبتني )2011(ارجي اوليور و آرلتتحقيق خين شباهت را با تربيش

آموزش مبتني در اين مطالعه. آموزان بررسي كرده استبر ديدگاه پياژه را بر روي رياضي دانش

دانش، مهارت و يآموزان در سه حيطهم تجربي دانشبر ديدگاه پياژه بر پيشرفت تحصيلي علو

.ستنگرش عمالً مورد بررسي قرار گرفته ا

پژوهشهدف 

ي پياژه بر دانش، نگرش و بررسي تأثير آموزش مبتني بر نظريهپژوهش حاضر با هدف 

. صورت پذيرفتآموزانهاي دانشمهارت

پژوهشهاي فرضيه

آموزاني كه درس علوم تجربي را مبتني بر ديدگاه پياژه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش-1

1- Yeh, Chen, Hung, & wang
2- Olivier & Arlette
3- Orlando
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بينند  ميني كه اين درس را به روش سنتي آموزشآموزابينند نسبت به دانش ميآموزش

.  استتربيش

آموزاني كه درس علوم تجربي را مبتني بر ديدگاه  دانشيكسب شدههاي ميزان دانش-2

بينند  ميآموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزشبينند نسبت به دانش ميآموزشپياژه

. استتربيش

 تجربي را مبتني بر ديدگاه آموزاني كه درس علوم دانشيهكسب شدهاي ميزان مهارت-3

بينند  ميآموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزشبينند نسبت به دانش ميآموزشه پياژ

.  استتربيش

 تجربي را مبتني بر ديدگاه آموزاني كه درس علوم دانشيكسب شدههاي ميزان نگرش-4

بينند  ميآموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزش دانشبينند نسبت به ميآموزشپياژه

.  استتربيش

پژوهششناسيروش

 در تحقيقات علوم رفتاري استفاده از روش انتساب تصادفي دشوار است، به علت اين كه

ه با توجه به اين ك). 1385سرمد، بازرگان و حجازي،(شود مياز طرح شبه آزمايشي استفاده

،آزمايش و كنترل جايگزين شدندهاي  تصادفي در گروهيها به شيوهعه كالسدر اين مطال

.باشد مي پس آزمون با گروه گواه-روش تحقيق شبه آزمايشي از نوع پيش آزمون

گيريجامعه و روش نمونه

 پنجم ابتدايي شهر سنندج يپايهآموزان دختردانشاين پژوهش شاملآماري جامعه

 اين پژوهش يحجم نمونه.  مشغول به تحصيل هستند90-91تحصيليباشد كه در سال مي

)گروه گواهنفر30گروه آزمايش ونفر30(آموز دختر كالس پنجم ابتداييدانشنفر60شامل

آزمايش هاي  در ضمن گروه.اي انتخاب شدندگيري تصادفي چندمرحلهنمونهبوده كه با روش

به اين . سازماندهي شده بودندها ازي فردي در كالسگواه در اين تحقيق بر اساس همتاسو

ها سازماندهي آموزان دو كالس بر اساس معدل در كالسصورت كه قبل از تحقيق دانش
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.اندح بوده يعني دو كالس از لحاظ ميانگين درسي تقريباً هم سط؛اندشده

آوري اطالعاتابزار جمع

آموزان در درس علوم تجربي ازصيلي دانشگيري پيشرفت تحاين پژوهش براي اندازهدر

هاي انجام آزمايش براي تحقيق و مهارتهاي گيري دانش و طرحآزمون علوم براي اندازه

گيري سنج علوم تجربي براي اندازه نگرشيسنجش مهارت و چك ليست محقق ساخته

.نگرش استفاده شد

پژوهشروايي و پايايي ابزار 

نفر از مسئوالن 5لحاظ روايي صوري و محتوايي مورد تأييداز نگرشي  وآزمون دانشي

نفر از معلمان ابتدايي قرار گرفت، پايايي آزمون دانشي نيز با استفاده از 3هاي آموزشي وگروه

آمده 1ي هيش آزمون، پس آزمون در جدول شمارضريب آلفاي كرونباخ در مراحل، مقدماتي، پ

. است

ون دانشي و نگرشي در مقدماتي، پيش آزمون و پس آزمون ضريب پايايي آزم. 1جدول

پاياييهاتعداد سؤالآزمونمؤلفه

2583/0مقدماتي

2086/0پيش آزمون دانشي

2089/0پس آزمون

ضريب آلفاي كرونباخ

2078/0مقدماتي

2083/0پيش آزمون نگرشي

2082/0پس آزمون

ضريب پايايي مصححان

: ي پياژه به شرح زير بوده است آموزش بر مبناي نظريهپژوهشن در اي

؛آنان منطبق بودآموزان و سطح درك و فهمفردي دانشهاي آموزش بر نيازطبق نظر پياژه،

آموزان  فردي دانشو سرعت يادگيري مبتني بر تواناييآنيعني نوع تكاليف يادگيري، مقدار

يد آموزشي متنوعي براي كسب تجربه و موايادگيريهايكرد فرصتمعلم در اين روي.بود
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با توجه به ). گراييساخت(ديد تا دانش خود را خود بسازند ميآموزان تداركدانشمستقيم

آيد، معلم در اين كالس  مياين كه پياژه معتقد بود كه يادگيري در اثر عدم تعادل به وجود

جويي درصدد رفع مشكل و آموزان براي تعادلكرد و دانش ميآموزش را با يك چالش شروع

انطباق در يادگيري از نظر پياژه، تكاليف بر اساس قانون جذب و. تالش براي حل مسأله بودند

 و ساخت شناختي آموز بر اساس تواناييكه هر دانششد  ميدر اين رويكرد به نحوي طراحي

 است كه يادگيري بايد با توجه چون پياژه معتقد همچنين .گرفت ميخود درس جديد را ياد

؛ابتدايييآموزان دورها متناسب با دانش لذا معلم درس ر،آموزان باشدبه سطح رشد دانش

را در حد متوسط و انفرادي ها تمرينوداد و تكاليف ميو قابل لمس آموزش)عيني(يعني

ز به هيچ نوع دانش طوري كه نه زياد آسان باشد كه نياكرد، ميآموزان طراحيبراي دانش

.آموزان باالتر باشدجديد نداشته باشد و نه آن قدر سخت كه خيلي از سطح رشد دانش

آموزان دچار عدم در حدي كه دانش)زياد سادهنهسخت ونه زياد(سؤاالت مناسبيهمچنين 

شد تا تفكرشان تحريك  ميآموزان پرسيدهاز دانشتعادل شوند و به چالش كشيده شوند،

معلم در اين ديدگاه آن چه را كه . هايشان را تبيين كنندخواست پاسخ ميهاآنوده و از نم

موز آداد كه خيلي دور از سطح دانش ميگفتند تفسير كرده و به روشي پاسخ ميآموزاندانش

ارزشيابي را بر اساس اين رويكرددراز نظر پياژه، معلمبر اساس جذب و انطباق.نباشد

وي ارزيابييهتآموزي را بر اساس گذشو هر دانشداد مياي انجامدي و نه مقايسهتوانايي فر

. آموزانكرد و نه با ساير دانشمي

هاروش تحليل داده

و)استانداردانحرافميانگين،(هاي آمار توصيفيروشها ازبه منظور تجزيه وتحليل داده

.استفاده شده است)تحليل كوواريانس(استنباطي

پژوهشهاي يافته

آموزاني كه درس علوم را مبتني بر ديدگاه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش: 1يفرضيه

بينند  ميآموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزشبينند نسبت به دانش ميپياژه آموزش

. استتربيش
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آزمون و تايج پيشآموزان نبراي بررسي تأثير آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر دانش، دانش

تحقيق هاي و يافته. آزمون دو گروه كنترل و آزمايش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتپس

، نشان داد كه گروه كنترل و آزمايش در پيش آزمون از لحاظ سطح دانش تفاوت 2جدول

مبتني تأثير مثبت آموزش بنابراين. داري دارنداما در پس آزمون تفاوت معنيداري ندارند،معني

. مورد تأييد قرار گرفتبر ديدگاه پياژه بر دانش شاگردان

گواهگروه آزمايش ومهارتي دونگرشي ودانشي،هاي  نتايج توصيفي آزمون. 2جدول

انحراف معيارميانگينفراوانيآزمونمتغيرگروه

3075/1577/3پيش آزمون
دانش

3033/1694/5پس آزمون
301469/7زمونپيش آ

نگرش
301575/7پس آزمون
301375/3پيش آزمون

گواه

مهارت
301494/4پس آزمون
3050/1439/3پيش آزمون

دانش
3076/1766/6پس آزمون
301546/7پيش آزمون

نگرش
301958/3پس آزمون

301437/3پيش آزمون

آزمايش

مهارت
301866/5پس آزمون

آزمون و براي بررسي تأثير آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر مهارت شاگردان نتايج پيش

تحقيق هاي آزمون دو گروه كنترل و آزمايش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و يافتهپس

آزمون از لحاظ سطح مهارت تفاوت ، نشان داد كه گروه كنترل و آزمايش در پيش2جدول

بنابراين تأثير مثبت آموزش مبتني . داري دارند اما در پس آزمون تفاوت معنيداري ندارند،معني

 مقادير ميانگين در يبا مقايسه.بر ديدگاه پياژه بر مهارت شاگردان مورد تأييد قرار گرفت

شود كه اين مقادير از  ميآزمون متغير نگرش در گروه كنترل مالحظهآزمون و پسپيش

تغيير چنداني نكرده است و اين به اين معناست كه روش تدريس آزمون آزمون به پسپيش
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آزمون آزمون و پس مقادير ميانگين در پيشيهاما مقايس. ثير نداردأمعمول بر نگرش شاگردان ت

آزمون به دهد كه اين مقادير از پيش مي، نشان2متغير نگرش در گروه آزمايش جدول

ني روش تدريس مبتني بر استفاده از ديدگاه پياژه  يع؛آزمون رشد قابل توجهي داشته استپس

.شودبت به درس علوم تجربي ميباعث ايجاد نگرش مثبت نس

آموزان گروه براي تعيين اثر آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر پيشرفت تحصيلي دانش

زش دهد كه در اثر آمو مينشان3جدولهاي دادهتحليل كوواريانس اجرا شد،گواه،آزمايش و

باشد،مي05/0P<،01/0P=28/106)=2،55((F(صيليتحمبتني بر ديدگاه پياژه بر پيشرفت 

آموزان گروه  يعني تساوي بين ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي دانش؛ صفريپس فرضيه

آموزاني كه به روش شود ميزان پيشرفت تحصيلي دانش ميشود و گفته ميگواه ردآزمايش و

بينند  ميآموزاني كه با روش سنتي آموزشبينند از دانش ميپياژه آموزشمبتني بر ديدگاه 

.تر استبيش

آزمايش وهاي آن در گروههاي مؤلفه نتايج تحليل كوواريانس پيشرفت تحصيلي ويخالصه.  3جدول

گواه

اتاداريسطح معنيNFهاگروه

6028/10601/079/0پس آزمون پيشرفت تحصيلي–پيش آزمون

60878/9701/0632/0پس آزمون دانشي–پيش آزمون

6072/2201/0285/0پس آزمون مهارتي–پيش آزمون

6072/8001/0586/0پس آزمون نگرشي–پيش آزمون

آموزاني كه درس علوم را مبتني بر ديدگاه كسب شده دانشهاي ميزان دانش: 2يرضيهف

بينند  ميآموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزشبينند نسبت به دانش ميپياژه آموزش

. استتربيش

آمـوزان   دانشيكسب شدههاي دانشبراي تعيين اثر آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر ميزان  

كـه اثـر   دهـد،  نـشان مـي  3جدولهاي گواه، تحليل كوواريانس اجرا شد، داده    گروه آزمايش و  

ــر   ــاژه ب ــدگاه پي ــر دي ــي ب ــوزش مبتن ــزانآم ــش،مي ــشدان ــوزاندان ،=05/0P<،01/0P(آم
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89/97)=1،57(Fيعنـي تـساوي بـين ميـانگين نمـرات دانـشي             ؛ صفر يپس فرضيه باشد،مي 

شود آموزش مبتنـي بـر ديـدگاه پيـاژه          شود و گفته مي   گواه رد مي  آموزان گروه آزمايش و   دانش

. ي داردتربيشزان تأثيرآموهاي كسب شده دانشنسبت به روش تدريس سنتي بر ميزان دانش

آموزاني كه درس علوم را مبتني بر ديـدگاه         كسب شده دانش  هاي  ميزان مهارت : 3يفرضيه

بيننـد   مـي  آموزاني كه اين درس را به روش سنتي آموزش        بينند نسبت به دانش    مي پياژه آموزش 

.  استتربيش

تحليـل  ن  آمـوزا ت دانـش  پيـاژه بـر ميـزان مهـار       براي تعيين اثر آموزش مبتني بـر ديـدگاه          

اه پيـاژه بـر     دهد كه اثر آموزش مبتني بر ديدگ      نشان مي 3جدولهاي  دادهكوواريانس اجرا شد،  

پـس  .باشـد مـي 05/0P<،01/0P=،72/22(=1،57(F(آموزان دانش هميزان مهارت كسب شد   

اه رد  گـو آموزان گروه آزمايش و    يعني تساوي بين ميانگين نمرات مهارت دانش       ؛ صفر يفرضيه

آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه نسبت به روش تدريس سنتي بر ميـزان             توان گفت،  مي وشودمي

.ي داردتربيشآموزان تأثير هاي كسب شده دانشمهارت

آموزاني كه درس علوم را مبتني بر ديدگاه  دانشهكسب شدهاي ميزان نگرش: 4يفرضيه

بينند  ميي كه اين درس را به روش سنتي آموزشآموزانبينند نسبت به دانش ميپياژه آموزش

. استتربيش

آموزان گروه آزمايش وبراي تعيين اثر آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر ميزان نگرش دانش

دهد كه اثر آموزش مبتني بر  نشان مي3جدولهاي گواه، تحليل كوواريانس اجرا شد، داده

05/0P<،01/0P=،72/80=1،57(F(وزانآمديدگاه پياژه بر نگرش كسب شده دانش

آموزان گروه  يعني تساوي بين ميانگين نمرات نگرشي دانش؛ صفريباشد، پس فرضيهمي

شود آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه نسبت به روش شود و گفته ميآزمايش و گواه رد مي

. دي دارتربيشآموزان تأثير هاي كسب شده دانشتدريس سنتي بر ميزان نگرش

گيريبحث و نتيجه

در اين پژوهش تأثير آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه بر ميزان دانش، مهارت و نگرش علوم 

نتايج . آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر سنندج مورد بررسي قرار گرفتتجربي دانش

موزانآ اول نشان داد كه آموزش مبتني بر رويكرد پياژه بر پيشرفت تحصيلي دانشيفرضيه
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با توجه .داردهمخواني)1380(اين فرضيه تحقيق با تحقيق كيوانفرينتيجه. داردتأثير مثبت 

 همچنين آموزان در فرايند يادگيري فعال وبه اين كه در آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه دانش

 يادخوديآموزي بر اساس تجربهچون يادگيري بر اساس ساخت شناختي آنان بوده، هر دانش

كند، لذا درصدد رفع نقاط ضعف خود بر ميو خود را با توانايي خويش مقايسهگيردمي

.آنان باشدتواند عاملي در جهت ارتقاي تحصيلي ميو اينآيدمي

 دانش درس علوم يآموزش مبتني بر رويكرد پياژه بر حيطهربررسي تأثيدرهمچنين 

ييكرد مبتني بر ديدگاه پياژه سبب افزايش حيطهآموزان نتايج نشان داد كه روتجربي دانش

كيوانفرو)1379(نتايج اين فرضيه مؤيد نتايج تحقيقات كرامتي. شود ميآموزاندانشي دانش

 دانش خود را،آموزان خوددر آموزش مبتني بر ديدگاه پياژه چون دانش.بوده است)1380(

كند تا بر  ميآموزان را كمكبلكه دانشي انتقال اطالعات نيست، سازند و معلم وسيلهمي

اساس تحول ذهني خود مطالب درسي را ياد بگيرند و با فراهم نمودن تجارب يادگيري، 

آموزان به تدريج و بر اساس توانايي فردي خود سطوح مختلف دانش را طي كرده و دانش

.افزايند ميدانش خود را

بر مهارت ديدگاه پياژهمبتني برثبت رويكرددر بررسي فرضيه سوم، نتايج حاكي از تأثير م

1378صفرزاده،،)2010(يه و همكارانهاي،اين فرضيه تحقيق با يافتهنتيجه.آموزان بوددانش

و١شانكبا تحقيقات تحقيقنتايج اين.همسويي دارد1377خواه،حامدي،1992هارلن،و

آموزش با رويكرد.داردنمخواني ه1380،كيوانفر،)2011(آرلتواوليور،)2011(همكاران

گيري،اندازهآموزان از قبيل مشاهده،هاي دانشمبتني بر ديدگاه پياژه باعث افزايش مهارت

در بررسي تأثير آموزش مبتني بر رويكرد پياژه بر  همچنين . شد...گردآوري اطالعات و 

ه آموزش با رويكرد مبتني بر آموزان نتايج نشان داد ك نگرش درس علوم تجربي دانشيحيطه

آموزان نظير، عالقه به علوم تجربي، انديشيدن و دانشديدگاه پياژه سبب افزايش نگرش 

نتايج اين فرضيه مؤيد نتايج پژوهش كرامتي.  شد... وآموختن نكات ايمنيهمكاري،استدالل،

. است)1379(

ي بر ديدگاه پياژه بر سه مشاهده شد، آموزش مبتنها همان گونه كه در تحليل فرضيه

بنابراين با توجه به نقش و اهميت كاربرد .  پيشرفت تحصيلي تأثير مثبت داشتيحيطه

1-  Schwonke
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استفاده و كاربرد اين نظريه در آموزش آموزان، پياژه در پيشرفت تحصيلي دانشينظريه

س فعال هاي تدريرغم اهميت تأثير روشعلي. ابتدايي، امري بديهي استيتجربي دورهعلوم

)1378صفرزاده،(گونه كه نتايج مطالعههمانو نوين همچون آموزش مبتني بر رويكرد پياژه،

ابتدايي بدون توجه به تحول رشد ذهني كودكان به ين علوم دورها معلم،نشان داده است

ن از روش تدريس فعال استفاده ا درصد از معلم3/43به عالوه، تنها . پردازندآموزش مي

داراي اند،آموزاني كه از طريق روش فعال آموزش ديدهد، اين در حالي است كه دانشانكرده

در مجموع نتايج تحقيقات نشان داد كه هر چند كه . اندپيشرفت تحصيلي بهتر و باالتري بوده

تجربي و محتواي كتاب تقريباً در سطح مطلوبي است و اكثر درسي علومياهداف جديد برنامه

نسبت هاآنو رويكردهاي جديد در آموزش علوم آشنايي دارند و نگرش ها فمعلمان با هد

ن با فلسفه و ااما در برخي موارد هنوز معلم علوم در مدارس مثبت است،يبه اجراي برنامه

.آشنايي كافي ندارند علوم بر آن مبتني است،هاي اساسي كه رويكرد جديد برنامهفرض

و ها ها، مهارتاب علوم پنجم ابتدايي به تقويت دانستنيكتدراين كهوجودباهمچنين 

هاي تدريس جديد آگاهي روشاما بعضي از معلمان از به حد كافي توجه شده استها نگرش

مبهم و خالقيت برانگيز هاي آموزان را در موقعيتهايي كه دانش در طراحي فعاليت وندارند

. قرار دهد دچار ضعف هستند

در اين مطالعه زياد بود، شلوغي كالس ها آموزان كالس كه تعداد دانشبا توجه به اين

هاي توان از محدوديت مي كافي ران تجهيزات آزمايشگاهي به اندازهگروه آزمايش و نداشت

چون اين تحقيق فقط بر روي دختران پايه پنجم و در شهر سنندج  همچنين .تحقيق دانست

.ميم نتايج را به تمام نقاط كشور محدود كندتواند تع ميصورت گرفت كه اين عامل

 نظرات يقايسهميتحقيقاتي در زمينه:شود ميدر خاتمه بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاد

.چون ويگوتسكي و برونر در فرايند ياددهي يادگيري انجام شودپردازان همساير نظريه

 ابتدايي جهت يدورهزان پسرآموبر روي دانش همچنين مشابهي در ساير دروس وهاي تحقيق

ساير مقاطع تحصيلي  پياژه در آموزش درشود تأثير نظريه ميتوصيه.مقايسه صورت گيرد

هايي كه  فعاليتيي در زمينهتربيشزان درسي مطالب ريبرنامه.راهنمايي و متوسطه انجام شود

علوم تجربي هاي كتابهاي مبهم و خالقيت برانگيز قرار دهد در آموزان را در موقعيتدانش

آموزان پيشنهادبا توجه به تأثير مهم الگوهاي تدريس بر عملكرد تحصيلي دانش. بگنجانند
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ي عمل آشكار شود و سعي شود در ساختار  در حيطهتربيشمهم يادگيري هاي نظريهشود،مي

هترب. ي با عملكرد كشف و ابداع طراحي شودتربيشدروس تجربي،درسي علومهاي كتاب

ضمن خدمت معلمان اين رويكردهاي نوين به صورت كارگاهي تمرين هاي دورهدر.است

.شود

منابع
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.گيالن

هاي فعال تدريس در ميزان بررسي ميزان تأثير استفاده از روش).1380(محمدرضا كيوانفر،
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