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تأثیر الگوی تدریس ساختن تجربه ی نویسنده در 
گرایی بر یادگیری موضوع پیشامدهای مستقل و 

 در کالس درس قوانین ضرب احتمال
 

 نویسنده :
 دبیر ریاضی آموزش و پرورش مهابادمعینی،  هتریف

 

 
 چکیده

ق، که خال یمتفکر رندگانیادگی تیبه سمت ترب ینظام آموزش
. در کرده است داینقاد، محقق، مستقل و فعال  هستند، سوق پ

ست شناخته شده ا ییکه تحت عنوان ساختن گرا یآموزش نیچن
نوان به ع رندگانیادگیبه عنوان انتقال دهنده و  گریمعلم د
ند. شو ینم تهطرفه در نظر گف کیآموزش  کیدر  یخال یظرفها

خود  دانش رندگانیادگیبلکه آموزش دانش آموز محور  است که 
کنند  یم سازند و کشف یم یفعال و مشارکت یاددهی ندیرا در فرا
در  آموزش متقابل است. نیا یکننده  تیمعلم هدا نیو همچن

. در باشد یو ماندگار م قیدانش آموزان عم یریادگیروش  نیا
داده  حی( توض5E) ییساختن گرا سیتدر یمقاله مراحل الگو نیا
در  سندهینو یشخص یاز تجربه ها ییشود و همزمان مثالها یم

ز اضرب احتمال  نیمستقل و قوان یشامدهایموضوع  پ سیتدر
از  یا مقاله تجربه نیگردد. ا یذکر م یسوم تجرب یاضیکتاب ر

 در کالس درس است. ییبا روش ساختن گرا سیتدر

 

نش دا تدریس ساختن گرایی، پیشامد مستقل،کلمات کلیدی: 
 آموزان، معلمان.

 
 مقدمه

یکی از چالش های آموزشی یافتن روش تدریسی بهتر جهت 
د یادگیری دانش آموزان می باشد. می دانیم که در گذشته بهبو

یاددهی و یادگیری سنتی رایج بود که یک فرایند یک طرفه با 
انتقال اطالعات از معلم به دانش آموزان است. همانند این است 

خالی ارائه می دهند که با  انش آموزان قالبها یا ظرفهایکه د
دانش معلم پر می شود. این روش یاددهی مانع توسعه ی فعالیت 

.  در ادبیات تحقیق [10]و خالقیت فردی دانش آموزان می شود 
ساختن گرایی  به عنوان روشی مفید در راستای پیشبرد اهداف 

                                                 
1 Walker & Lambert 

2 Tobin & Tippins 

آموزشی معرفی می گردد. در این مقاله ساختن گرایی به تفصیل 
اده می شود و تجربه ی تدریس ریاضی با موضوع توضیح د

یشامدهای مستقل و قوانین ضرب احتمال بر اساس الگوی پ
 ( توصیف می شود.5Eتدریس ساختن گرایی )

 

 ساخت گرایی چیست؟  اهمیت و اهداف آن
  ،است constructivismکلمه ی انگلیسی ساختن گرایی،  

می آید. ساختن  به معنی "ساختن"   to constructکه از مصدر 
گرایی شاخه ای از روانشناسی شناختی است. این نظریه به فلسفه 

. در واقع ساخت گرایی یک [2]یی وابسته است ی نسبیت گرا
تئوری یادگیری و دانستن است که مفهوم معرفت شناسی را از 
زمینه های متنوعی مانند فلسفه، روانشناسی و علوم می گیرد 

1)واکر و المبرت  ،1995) 
 

موزشی بعضی ها معتقدند که ساختن گرایی فراتر از یک روش آ
اده است که بر اساس نظریه ی یادگیری ساخت و سازگرایی نه

یان گذار شده است. پیرت مخترع ساختن گرایی و شاگرد پیاژه )بن
ن به ساخت و سازگرایی( می گوید که یادگیری در هنگام ساخت

 جان .  در حالی که بعضی ها[1]مناسب ترین شکل رخ می دهد 

ل را به دیویدآزوب و برونر جروم ویگوتسكی، ژان پیاژه، دیویی،
مدل   .[2] عنوان پایه گذاران ساختن گرایی معرفی می نمایند

دانش  . تشویق به تشکیل1یاددهی ساختن گرایی دو هدف دارد: 
دست بسازماندهی و  . تشویق فرایند فراشناخت برای قضاوت،2

 .[9] طالعاتآوردن ا
2توبین و تبیین ساخت گرایی را روش فکر کردن درباره  (1993) 

ی شناخت  مرجعی برای ساختن مدلهای یاددهی، یادگیری و 
برنامه ی درسی در نظر گرفتند.  با این معنی آن یک فلسفه است 

 . [7] و ساخت گرایی می تواند نشانگر یک تئوری ارتباط باشد
3برادر_اراجه و جونز ( نیز تعریف خود را از ساخت گرایی 0220) 

به اینصورت ارائه می دهد که ساخت گرایی ایده ای است که نیاز 
 دارد تا یادگیرندگان به طور فعال در فرایند فکر کردن درگیر باشند

.   ساختن گرایی اساسا تئوری است درباره ی آنچه دانش [9]
ری فعال و آموز یاد می گیرد. این مدل یاددهی فقط روی یادگی

مشارکتی تأکید نمی کند، بلکه همچنین نشان می دهد دانش 
آموزان و معلمان دانش را با هم کشف می کنند و می سازند 

 بر اساس آن کهیادگیری است یک دیدگاه   . ساختن گرایی[10]
دانش چیزی نیست که به سادگی بوسیله معلم در جلوی کالس 
به دانش آموزان پشت میزشان ارائه شود. بلکه دانش بوسیله ی 

3 Brader-Araje & Jones 
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یادگیرندگان از طریق یک  فرایند توسعه ی فعال و ذهنی ساخته 
می شود، یادگیرندگان سازندگان و خالق معنی و دانش هستند 

[8] . 
 

: نقش معلم، ادگیری در ساختن گراییی-یاددهی
 دانش آموز و خصوصیات کالس 

ذ بین سنتی، یک مانع نامرئی و غیر قابل نفو یاددهیدر یک 
تن گرا ساخ یاددهی درمعلم و دانش آموز وجود دارد. در مقابل 

مایند نمعلم و دانش آموز مسؤلیت و تصمیم گیری را تقسیم می 
  .  [8] و احترام متقابل را نشان می دهند

صمیم تساختن گرا معلمان را آزاد می گذارد تا یک رویکرد  
ال ببرند و بگیرند که پیشرفت دانش آموزان را در این حوزه ها با

. به [7] اشدببنابراین معلم باید یادگیرنده ومحقق . [8] غنی کنند
حیط م. 1معلم باید در یاددهی ساختن گرا بتواند: طور کلی 

ب درک یادگیری مناس. فعالیت های 2یادگیری را مدیریت کند. 
فتار دانش ر. مشاهده گر فعال 3و شناخت دانش آموزان ارائه دهد. 

امنه ی دنسبت به  4آموزان  به منظور شناخت تفکر آنها باشد. 
    .[4]وسیعی از مفهوم سازی ها آگاه باشد

به جای  اینکه  یادگیرندگان در دیدگاه ساختن گرایی می توانند
بر اساس آنچه  ها راطوطی وار یاد بگیرند،فرایند حقایق، مهارتها و

قبال می دانند تجزیه و تحلیل کنند، تحقیق نمایند، همکاری 
در مدل به عبارت دیگر، . [7]باشند، بسازند و تولید کنند  داشته

ساختن گرایی دانش آموزان می خواهند تا به طور فعال در فرایند 
4تومی فوسنوت .]6[ یادگیری خودشان در گیر شوند  (1989 )

د برای تربیت  توصیه می کنند که یک رویکرد ساختن گرا می توان
 .[10] مستقل و کنجکاو  هستند به کار رودیادگیرندگانی که 

در کالس ساختن گرا، تمرکز از معلم به دانش آموز تغییر می 
در  یابد. کالس دیگر جایی نیست که معلم )متخصص( دانش را

در کالس ساختن گرایی هر دو . دانش آموزان غیر فعال بریزد
معلم و دانش آموزان  دانش را به عنوان دیدگاه در حال تغییر، پویا 
از جهانی که در آن زندگی می کنیم می بینند نه به صورت حقایقی 

5مطابق با گری .]6[که باید طوطی وار حفظ شوند  خصوصیات  
ه . یادگیرندگان ب1یک کالس ساختن گرا به صورت زیر هستند: 

. فعالیتها  3.محیط دموکراتیک است. 2طور فعالی درگیر هستند. 
. معلم فرایند یادگیری را 4تعاملی و دانش آموز محور هستند. 

شوند تا  تسهیل می کند که در آن دانش آموزان تشویق می

                                                 
4 Twomey Fosnot 
5 Gray 

6 Tam 

6تام. ]5[ مسئول و خودمختار باشند ( نیز یک سری 2000) 
. دانش بین 1خصوصیات برای محیط ساختن گرا لیست می کند: 

. معلم و یادگیرندگان 2معلمان و یادگیرندگان  تقسیم خواهد شد. 
. نقش معلمان راهنمایی یا 3مسئولیتها را تقسیم خواهند کرد. 

. گروههای یادگیری شامل تعداد کمی از 4تسهیل کننده است.
 .[9]همگون است یادگیرندگان نا

 
 ارزیابی ساختن گرایی

یله ای برای ساختن گرا ها معتقدند که ارزیابی باید به عنوان وس
ز پیشرفت اباال بردن هر دو یادگیری دانش آموزان و درک معلمان 

ی برای فشار دانش آموزان به کار رود. آن نباید به عنوان وسیله ا
ابی شامل انواع ارزیو تضعیف روحیه ی دانش آموزان به کار رود. 

ه زخوردی، مطالعات موردی، پروژاب  portfolios  مجالت/
یره است. غهای گروهی، ارائه ها )شفاهی یا پوستر(، مناظره،  و 
رایند ساختن در ارزیابی  ساختن گرایی بر خالف  ارزیابی سنتی،  ف

یگر د. به عبارت [10] دانش همانند رسیدن به نتیجه مهم است
دارد. پس  ایی عالوه بر نتیجه فرایند حل نیز اهمیتدر ساختن گر

نجام یک او تفکر دانش آموز در زمان  رفتاردر این نوع یاددهی 
 فعالیت به دقت در نظر گرفته می شود.

 
 

 فواید ساختن گرایی
7)هریمن . یادگیرنده را در فرایند یاددهی خود  درگیر می کند1   ،

یادگیرندگان در نظر گرفته می . در این مدل عالقه ی 2. (2007
. این مدل روی شروع ایده های بزرگ به طور کلی تأکید 3شود. 

می کند و سپس قسمتهایی را که شامل آن ایده می شود گسترش 
. 5. یادگیرندگانی فعال و درگیر پرورش می دهد.  4می دهد. 

دانش آموزان یاد می گیرند از یادگیری وقتی که به طور فعال 
. این مدل روی تفکر و درک 6ستند بیشتر لذت ببرند. درگیر ه

. یادگیری 7  کردن نه حفظ کردن طوطی وار تمرکز می کند.
. فعالیتهای یادگیری ساختن 8ساختن گرایی قابل انتقال است. 

گرایی در یک زمینه ی جهان واقعی و معتبر یادگیرندگان را درگیر 
باطات را با ایجاد . این مدل مهارتهای اجتماعی و ارت9می کند 

 . [11]و  [9]یک محیط مشارکتی ترویج می دهد 
 

8(E5)روش تدریس مبتنی بر ساختن گرایی   

7 Heriman 

نام همگی موارد ذکر شده در مدل با  8

E  شروع می شود 
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تدریس مبتنی  یادگیری، روش-یکی از روشهای فعال یاددهی
بی به (  است، هدف اساسی این روش دستیا5Eبر ساختن گرایی )

ن روحیه ی کار جمعی، جستجو، کاوش و کشف است. مراحل ای
ی پیشامدها در مبحث روش همراه با تجربه ی تدریس ریاضی 

 د. تشریح می شودر این مقاله  مستقل و قوانین ضرب احتمال
  در شروع کالس معلم چینش نیم دایره به دانش

وههای کوچک سه نفره ه به صورت گرآموزانی ک
9قسیم شده اند و هر گروه یک لپ تابت در اختیار   

دارد می دهد. یک معلم ساختن گرا آزاد است به 
طور انعطاف پذیر و خالق تجربیات در حال انجام 
در کالس درس را با بحث و ساختن مفاهیم در 

. از آنجا [8] گروههای کوچک و انفرادی یکی کند
کالس درس ساختن  که بحث یک جنبه ی مهم

گرایی است و این جنبه معلمان و دانش آموزان را 
 . [8] در رسیدن به هدف یکی می کند

 

 

 
 

 : گروههای سه نفره و چینش نیم دایره1شکل
 

1مرحله ی اول: انگیزش .1 0  
درگیر  در این مرحله هدف  ایجاد انگیزه، اشتیاق، هیجان و 

لیت، یا دانش آموزان است در واقع معلم با انجام یک فعاکردن 
دن فیلم یا سؤال تفکر برانگیز، خواندن داستانی ناتمام، نشان دا

موزان را عکس جالب و  غیره می تواند انگیزه ی الزم در دانش آ
 .[3]و  [10] بوجود آورد

رس را د ،معلم برای ایجاد انگیزه جهت یادگیری دانش آموزان
دامه  . در انمایداز بزرگان علم احتماالت شروع می با سخنی 

هها به بحث فعالیتی تفکر برانگیز را طرح می کند و آن را در گرو
رد نظر می گذارد. دانش آموزان برای جواب دادن به فعالیت مو

یجاد اعالوه بر این معلم در راستای  اشتیاق نشان می دهند.
وری ویری کاریکاتاشتیاق در دانش آموزان در هر اسالید تص

 مربوط به احتمال قرار می دهد.
 
 

                                                 
فعالیتها و تکالیف الزم به لپ تاپ  9

 دانش آموزان فرستاده می شوند

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ت برای : شروع درس با سخنی از احتماالت و طرح فعالی2شکل 
 ایجاد انگیزه

 
 
 

 

 

 

 ردنک: اشتیاق دانش آموزان نسبت به موضوع و سؤال 3شکل 
 

10 Engaging 
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 : 11جستجوگریکاوش و  .2

فعالیت  در این قسمت یادگیرندگان به تفکر آزاد  و کاوش روی
ه دانش داده شده به صورت گروهی تشویق می شوند. این مرحله ب

هند آموزان کمک می کند  چارچوب مفاهیم موردنظر را شکل د
روهها . معلم نیز به گ[3]و  [2] و به فرضیه سازی بپردازند
ز فرایند سؤاالت مناسب و تفکر برانگیسرکشی کرده و با پرسیدن 

 یادگیری را تسهیل می نماید.
اب دانش آموزان سعی دارند به صورت گروهی به فعالیت جو

پرسیدن  ودهند، معلم نیز تالش می نماید با  نظارت بر گروهها 
د مستقل سؤاالت چالش برانگیز دانش آموزان را به تعریف پیشام

 نزدیک نماید.
 

 

 

: سرکشی معلم به گروهها جهت پرسیدن سؤاالت 4شکل 
 مناسب و راهنمایی های الزم

 
  :12توصیف  .3

نطقی و مدر این مرحله دانش آموزان باید  قادر باشند توضیح 
ر چند ممکن ه مستدل برای فعالیتی که انجام داده اند ارائه دهند.

ه ی هر است پاسخ های داده شده درست نباشند. معلم از نمایند
ظر بین نگروه می خواهد پاسخ های خود را توضیح دهند. اختالف 

و  [2]گروهها نیز ممکن است باعث بحث بیشتر در کالس گردد 
[3]. 

                                                 
11  Exploration 

12  Explanation 

از نماینده ی هر گروه خواسته می شود  دلیل منطقی برای 
مورد نظر ارائه دهند. معلم سعی دارد گروهها جواب خود به فعالیت 

را راهنمایی نماید تا با  جوابهای خود و بحث کالسی مفهوم 
پیشامد مستقل و قانون ضرب احتمال برای دو پیشامد را  نتیجه 

 بگیرند و از زبان خود مفهوم جدید مورد نظر را تعریف نمایند.
 

 
 ودگروه خ : توضیح نماینده ی گروهها برای جوابهای5شکل

 
   : 13شرح و بسط )تشریح( .4

رتی به دانش آموزان کمک می شود فعالیت های ذهنی و مها 
نابع خود را بسط دهند و به جمع آوری اطالعات بیشتر  از م

موزان آ. در این مرحله بهتر است دانش [3]شوند ترغیب مختلف 
استه شود و از آنها خوشوند به حل مسائل و تکالیف بیشتر تشویق 

ده از اطالعات خود را در زمینه ی مفهوم مورد نظر با استفا
، کمک اطالعات قبلی خود و منابع متنوع مانند کتابهای درسی
کاربرد  ودرسی، اینترنت و غیره گسترش و بسط دهند. حتی تعمیم 
دید و در مفاهیم و طرح فعالیت های نو آورانه در موقعیتها ی ج

 .  [2] واقع شود زندگی روزمره نیز می تواند مفید
لهای تفکر این مرحله معلم سعی می نماید با استفاده از سؤا در

احتمال  برانگیز ذهن دانش آموزان را به سمت تعمیم قانون ضرب
ین برای برای بیشتر از دو پیشامد مستقل سوق دهد. عالوه بر ا

اید و ذکر می نمکاربرد این موضوع در علوم تجربی مثالهایی  
ه ی دانش از کاربرد را به عنوان تحقیق به عهدمثال های بیشتر 

 آموزان قرار می دهد.
 
 

 
 

13 Elaboration 
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 نتیک: سؤال برای تعمیم مفهوم و کاربرد آن در ژ6 شکل
 
1ارزشیابی .5 4   : 

لیتهای درک و فهم دانش آموزان از مفهوم جدید در جریان فعا
انش آموزان دداده شده ارزیابی می شود و بازخورد مناسب  معلم به 

 وشر  .[3]و  [2] و دانش آموزان به یکدیگر  انجام می گیرد
ر یادگیری قرا -ارزشیابی در ساختن گرایی در دل فرایند یاددهی

جام گیرد. در دارد. ارزشیابی مستمر باید در طول فرایند یاددهی ان
ود ارزیابی " مرحله ی ارزشیابی پایانی از روش "دگر ارزیابی" و "خ

ز انجام ااستفاده می گردد. دگر ارزیابی یعنی هر گروه گزارشی 
 خود ارزیابی در اختیار گروههای دیگر قرار دهد. ار مراحل کار خود

ر خود را یعنی با استفاده از معیارهای تعیین شده هر گروه  کا
 .[3]و  [2] ارزیابی کند

ه به در این مرحله معلم تکلیفی به دانش آموزان می دهد ک
یج خود صورت گروهی حل نمایند. از گروهها خواسته می شود نتا

نند و سپس کآنها را ارزیابی  5ساس نمره از را مرتب کرده  و برا
رزیابی اگروهها نتایج خود را عوض می کنند تا کار یکدیگر را 

 کنند و در نهایت روی نتایج بحث می گردد.
 

                                                 
14  Evaluation 

 
 : تکلیف کالسی جهت کار در گروهها7شکل

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عوض کردن : گروهها در حال آماده کردن گزارش و 8شکل
 نتایج

 
 نتیجه گیری

( شرایط برای یادگیرندگان 5E)در روش یاددهی ساختن گرایی 
مهیا می شود تا دانش خود را بسازند و یادگیری خود را پایدار 
نمایند. در این روش دانش آموزان مفهوم پیشامد مستقل و قانون 
ضرب احتمال را نسبت به تدریس سنتی بهتر درک کردند و برای 

مسائل و تکالیف اضافی اشتیاق بیشتری نشان دادند. دانش حل 
آموزان به ارزیابی های گروهی و بحث روی تکالیف عالقه ی 
زیادی نشان دادند. کالس کامال پویا و فعال بود. دیگر معلم شاهد 

دانش آموزان با  دانش آموزان کسل و خواب آلود در کالس نبود.
فاهیم، تحقیق، ارزیابی این روش مهارت کار گروهی و تعمیم م
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خود، بیان کردن مسائل با زبان خود و تحمل انتقادات همکالسی 
 هایشان  را یاد گرفتند.
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