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Background and Objectives: Educating creative people is one of the important goals of educational
systems. Undoubtedly, using educational models appropriate to educational content provides a suitable
platform for achieving this goal. Innovative and 5 E patterns lead to increasing student creativity. In the
innovation model, the student tries to look at the problem with a new perspective and turn it into a
familiar problem by analogy and simile. In the 5E inclusive model, the student discovers relationships,
solutions, and concepts through participation in a variety of activities. The aim of the present study was
to investigate the effect of educational interventions based on innovation and 5E patterns on the
academic performance of 9th grade students’ geometry.
Methods: The research method was quasi-experimental in which pre-test, post-test design with control
group was used. From the statistical population of 9th grade female students of Tehran public highschools, 3 classes, each with 30 students, were selected by convenience sampling method. Then two
classes were randomly selected as the experimental groups of innovation and 5E and one class as the
control group. Data collection instruments included researcher-made performance tests tailored to
innovation models and 5E, while the reliability and validity of these tests were assessed only for group
5E and the results were generalized for innovation groups and 5E. In order to collect the data, at the first
phase, performance pre-tests based on the basic geometric concepts were administrated for innovation,
5E and control groups. Then, the content based on innovation and 5E patterns and the traditional
method for innovation, 5E and control groups were implemented by the researcher in 8 sessions for 60
minutes in five consecutive weeks. Finally, the researcher-made post-test based on the geometric
concepts was run for innovation, 5E and control groups. To analyze the data descriptive statistics
(including mean and standard deviation) and inferential statistics containing Kolmogorov-Smirnov (to
check the normality of the data) and the ANOVA were used by SPSS statistical software.
Findings: The results of the research in the descriptive statistics section showed that the mean
differences between the pretests of the performance tests of the innovation groups (2.73) and 5E (3.16)
compared to the control group (0.42) were significant. Also in the inferential statistics section, the results
of the ANOVA for pretests of the innovation, 5E and control groups indicated that the academic level of
the students of innovation, 5E and control groups was the same (0.05 <0.963). The results of ANOVA for
posttests of innovation, 5E, and control groups showed that 5E and innovation had a positive effect on
the performance of 9th grade students in geometry (0.00 <0.05).
Conclusion: The use of innovation models and 5E led to students’ performance, so the educational
system should emphasize the use of the methods that aim to increase interaction and cooperation
among students. Therefore, it is suggested that the necessary training should be introduced in the
curriculum of teacher training in order to get acquainted with and apply active teaching methods such
as the ones used in this study. Also, the content of textbooks should be organized based on active
teaching methods, so that these methods can be taught and implemented in teaching materials. This
research has been accompanied by limitations that may affect the generalizability of the research
findings, as was not possible for the researcher to control disturbing variables such as intelligence and
gender, and these variables may have had some effects on the results. Also, due to time and space
constraints and the issue of necessary permissions, this study was conducted only among 9th grade
female students. Naturally, increasing the sample will lead to more accurate results.
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مقاله پژوهشی
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با محتوای آموزشی ،فراهمکننده بستر مناسبی جهت تحقق این هدف است .الگوهای بدیعهپردازی و  5Eمنجر به افزایش
خالقیت دانشآموزان میگردند .در الگوی بدیعهپردازی فرد تالش میکند تا با دید تازهای به مسأله بنگرد و آن را به وسیله
قیاس و تشبیه به مسالهای آشنا تبدیل کند .در الگوی  5Eفراگیر از طریق شرکت در فعالیتهای متنوع به کشف روابط ،راه
حلها و مفاهیم نایل میشود .هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مداخالت آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعهپردازی و  5Eدر
عملکرد تحصیلی هندسه دانشآموزان پایه نهم است.
روشها :روش پژوهش نیمه آزمایشی بوده که در آن از طرح پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است .از
جامعه آماری دانشآموزان دختر پایه نهم دبیرستان دولتی شهر تهران 3 ،کالس پایه نهم به روش نمونهگیری در دسترس ،هر
کالس شامل  30نفر دانشآموز به عنوان نمونه انتخاب شدند .سپس دو کالس به صورت تصادفی به عنوان گروههای آزمایشی
بدیعهپردازی و  5Eو یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها شامل آزمونهای عملکرد محقق
ساخته ،متناسب با الگوهای بدیعهپردازی و  5Eبود که پایایی و روایی این آزمونها فقط برای گروه  5Eبررسی شد و نتایج آن
برای گروههای بدیعهپردازی و  5Eتعمیم داده شد .به منظور جمعآوری دادهها در ابتدا پیش آزمونهای عملکرد مبتنی بر
مفاهیم پایهای هندسی مورد نظر برای گروههای بدیعهپردازی 5E ،و کنترل اجرا شد .سپس محتوای درسی مبتنی بر الگوهای
بدیعهپردازی و  5Eو روش سنتی برای گروههای بدیعهپردازی 5E ،و کنترل ،در  8جلسه  60دقیقهای در پنج هفته متوالی
توسط محقق اجرا شد .در انتها پس آزمونهای عملکرد محقق ساخته مبتنی بر مفاهیم هندسی تدریس شده برای گروههای
بدیعهپردازی 5E ،و کنترل اجرا شد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و
در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کلوموگروف اسمیرنف (جهت بررسی نرمال بودن دادهها) و آزمون آنوا توسط نرم افزار
آماری  Spssاستفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش در بخش آمار توصیفی نشان داد که اختالف میانگین بین پیش آزمون پس آزمونهای عملکرد گروههای
بدیعهپردازی با  2/37نمره و  5Eبا  3/61نمره نسبت به گروه کنترل با  0/42نمره از افزایش قابل توجهی برخوردار است.
همچنین در بخش آمار استنباطی نتایج آزمون آنوا برای پیش آزمونهای گروههای بدیعهپردازی 5E ،و کنترل حاکی از آن است
که سطح علمی دانشآموزان گروههای بدیعهپردازی 5E ،و کنترل یکسان است ( .)0/963<0/05نتایج آزمون آنوا برای پس
آزمونهای گروههای بدیعهپردازی 5E ،و کنترل نشان داد که آموزش مبتنی بر الگوهای بدیعهپردازی 5E ،بر عملکرد دانشآموزان
پایه نهم در درس هندسه تأثیر مثبت دارد (.)0/05<0/00
نتیجهگیری :کاربرد الگوهای بدیعهپردازی و  5Eمنجر به بهبود عملکرد دانشآموزان گردیده است؛ لذا باید تأکید سیستم
آموزشی بر استفاده از روشهایی باشد که هدفشان افزایش تعامل و همکاری بین دانشآموزان است؛ لذا پیشنهاد میشود
آموزشهای الزم جهت آشنایی و کاربرد شیوههای تدریس فعال مانند استفاده از الگوهای بدیعهپردازی ،بایبی و  ...در برنامه
درسی معلمان تربیتمعلم و دانشکدهها گنجانده شود .همچنین محتوای کتابهای درسی براساس شیوههای تدریس فعال،
بهصورتی که این روشها قابل آموزش و اجرا باشند ،سازماندهی شود .این پژوهش با محدودیتهایی همراه بوده که ممکن است
در تعمیمپذیری یافتههای پژوهش تأثیرگذار باشند .از آنجاکه امکان کنترل متغیرهای مزاحمی چون هوش و جنسیت برای
محقق وجود ندارد؛ این متغیرها تا حدودی در نتایج تأثیرگذارند .همچنین بهدلیل محدودیتهای زمانی و مکانی و صدور
مجوزهای الزم ،این پژوهش فقط در بین دانشآموزان دختر پایه نهم انجام شد .طبیعی است افزایش نمونه منجر به نتایج
دقیقتری خواهد شد.

مقدّمه
هندسه شاخه مهمی از ریاضیات است و مهارتهای هندسی بهعنوان
مهارت اصلی ریاضیات شناسایی شدهاند .هندسه برای دانشآموزان از
این رو اهمیت دارد که در سـایر شاخههای ریاضی هم تأثیـرگذار است.
اساساً یادگیری هندسه دو هدف دارد :یکی توسعه مهارت تفکر و دیگری

شکلگیری شهود فضایی .منظور از شهود فضایی آن است که فرد چگونه
فضا و ناحیه (مساحتها) را در دنیای واقعی مینگرد [.]1
یوسسکین در اهمیت تدریس هندسه دو دلیل بیان میکند -1 :هندسه
به صورت منحصر به فردی ارتباط ریاضی را با دنیای واقعی برقرار
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میسازد -2 .هندسه بهصورت منحصر به فردی در روشن ساختن ایدهها
در دیگر عرصههای ریاضیات تواناست [.]2
ریاضیات علمی است که بازتاب آن را گاهی اوقات در زندگی خود بهطور
مستقیم مشاهده کرده وگاهی اوقات برای بهدست آوردن معنا در زندگی

نظام آموزشی کشور باشند ،مهمترین دلیلی است که اهمیت و ضرورت
پژوهش حاضر را توجیه میکند .هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر
مداخالت آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعهپردازی و  5Eدر عملکرد
تحصیلی هندسه دانشآموزان میباشد.

از آن استفاده میکنیم .به همین دلیل الزم است دورههای ریاضی را
بهگونهای اجرا کنیم که برای دانشآموزان توانایی حل مشکالت واقعی

ادبیات تحقیق

را فراهم کند .مفاهیم ریاضی با رویدادهایی که در زندگی روزمره روبرو

در این بخش ،به معرفی و ادبیات تحقیق الگوهای بدیعهپردازی و
پرداخته میشود .روش تدریس بدیعهپردازی از روشهای پرورش
خالقیت محسوب میشود که بهوسیله ویلیام جی جی گوردون و
همکارانش ( )1961ابداع شد .سه نوع قیاس ذکر شده پایۀ توالی
فعالیتهای بدیعهپردازی را تشکیل میدهند .از آنها میتوان بهطور
مجزا یا با هم برای آمادگی و شروع یک جریان خالقیت یا حل مسأله
استفاده کرد .فعالیتهای استعارهای عبارت است از جایگزین کردن یکی
به جای دیگری به منظور درک و فهم پدیدههای موجود .جریان خالقیت
در خالل این جایگزینیها رخ میدهد؛ یعنی مطالب آشنا را با مطالب
ناآشنا مرتبط میسازد .استعارهها فاصلۀ مفهومی میان دانشآموزان و
هدف را معرفی میکند و افکار اولیه را ارتقا میبخشد .الگوها و مراحل
آن ها بر اساس تشخیص معلم قابل تغییر هستند و حتی محتوا و
موضوعات دروس را نیز معلمان بر اساس تشخیص خودشان مطابق یک
الگو و مراحل آن تدریس میکنند .از سوی دیگر چون بدیعهپردازی بر
محیطی تأکید دارد که مشوق خالقیت ،یکپارچگی گروهی ،فعالیتهای
متقابل و نوآفرینی دانشآموزان در درون دنیای استعارات باشد؛ لذا به
تسهیالت کافی و رهبری شایسته نیازمند است .بدون فضای کار مناسب
و معلم کارآمد ،امکان اجرای این روش وجود ندارد [ .]11فرایند
بدیعه پردازی بر پایه مفروضاتی در زمینۀ روانشناسی خالقیت بهوجود
آمده که عبارتند از:
الف) با کمک به افراد میتوان جریان خالقیت را به سطح آگاهی رساند
و بهطور مستقیم میتوان خالقیت افراد و گروهها را افزایش داد.
ب) در فرآیند خالقیت بعد عاطفی بینش ،مهمتر از بعد عقالنی آن است.
حضور بعد بینشی ،فضایی را برای بسط تفکر بهوجود میآورد و سرانجام
منجر به تفکری میشودکه ظهور نظریههای جدید را ممکن میسازد.
ج) فرض سوم آن است که عناصر غیرمعقول و عاطفی باید به ترتیبی
که احتمال موفقیت یک موقعیت حل مسأله را افزایش دهند ،درک
شوند .به بیان دیگر تحلیل جریانات غیرمعقول و عاطفی معین میتواند
به فرد و گروه کمک کند تا با استفاده صحیح و سازنده از حاالت
غیرمعقول ذهنی ،خالقیت خود را افزایش دهند .حاالت غیرمعقول و
عاطفی را می توان فهمید و آگاهانه کنترل کرد .چنین کنترلی با استفاده
از استعاره و قیاس صورت میگیرد که در واقع هدف روش بدیعهپردازی
است [.]12

هستیم مرتبط هستند [ .]3کایزر ) )1968( (Kaiserخالقیت را
بهکارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهومی جدید
میداند [ .]4فرایند حل کردن خالقانه مسائل ،بهصورت کاربرد خالقیت
در جهان واقعی ،صنعت ،سازمان یا بافت اجتماعی تعریف میشود که در
مسألهیابی ،ارائه و اجرای راه حل برای مسائل پیچیده کاربرد دارد [.]5
طبق مطالعات انجام شده در آزمون تیمز ،حدود  80تا  90درصد
دانشآموزان کشورهای مختلف ،درک صحیحی از چگونگی کاربرد
هندسه در دنیای واقعی ندارند و همین مانع نوآوری و تفکر خالق در
آنان شده و باعث دلسردی آنان نسبت به هندسه میشود [.]6
استراتژیها ی آموزشی استفاده شده توسط معلمان ما ،اغلب برای
دانشآموزان نامفهوم هستند [ .]7بنابراین به نظر میرسد انتخاب و
بهکارگیری استراتژیها ی آموزشی مناسب ،توسط معلمان امری مهم و
ضروری در تعلیم و تربیت است .یکی از روشهای پرورش تفکر خالق،
روش بدیعهپردازی است .این روش توسط ویلیام جی.جی گوردون
) (William J.J Gordonو دستیارانش جهت ایجاد نوآوری تدوین شد.
اصطالح بدیعهپردازی به یک شیوه جالب آموزشی اشاره دارد که
مهمترین عنصر آن استفاده از قیاسهاست .این روش دانشآموز را قدری
به دنیای غیر منطقی میکشاند .دانشآموزان با انواع مقایسهها به منظور
ایجاد مقایسههای استعاریتر کار میکنند .سپس آنها از مقایسههای
ساخته شده برای ارائه یک ایده جدید استفاده میکنند .در واقع هدف
اصلی بدیعهپردازی ،شکستن قوانین متعارف و ایجاد راه حلهای جدید
برای مسأله است [.]8
محققان نشان دادهاند که آموزش ریاضی هنگامی که دانشآموزان بهطور
فعال در روند یادگیری مشارکت میکنند ،موثر هستند؛ بنابراین معلمان
ریاضی نباید از رویکرد آموزشی توضیحی استفاده کنند؛ بلکه باید از
فعالیتهای گروهی تعاملی استفاده کنند تا دانشآموزان را تشویق کنند
که بهتر یاد بگیرند .یکی از رویکردهایی که دانشآموزان در فرایند
یادگیری بهصورت فعاالنه شرکت میکنند مدل آموزشی بایبی است [.]9
این مدل ،مدل چرخهای آموزشی  5Eنامیده میشود چون هر مرحله از
آن با حرف " "Eآغاز میشود .این الگو در اوایل دهه  1980توسط راجر
بایبی ) (Roger Bybeeمطرح شد و شامل فعالیتهایی است که عالقه
دانشآموزان را به تحقیق افزایش میدهد و باعث استفاده فعاالنه از
اطالعات میشود و در هر مرحله دانشآموزان را تشویق میکند تا در
فعالیتها درگیر شده و هم زمان دانش خودشان را بسازند [ .]10ضرورت
معرفی روشهای جدید تدریس که میتوانند راهگشای بعضی از مسائل

5E

در ادامه به توضیح مراحل آن میپردازیم که عبارتند از:
 .1توصیف مسأله یا وضعیت جدید :معلم و دانشآموزان به توضیح و
تشریح درس میپردازند.
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 . 2قیاس مستقیم :ضمن توضیح مفهوم قیاس مستقیم ،از فرگیران

این الگو بر تولید ،کنترل ،تعمیم دانش و یادگیری اصیل و عمیق تأکید

خواسته میشود ،چند قیاس در رابطه با موضوع درس بگویند.

دارد و اولین بار براساس برنامه درسی علوم بیولوژیک ایجاد شد .در این

 .3قیاس شخصی :دانشآموزان خود را درون موضوع برده و با نزدیک

روش مدرس نقش تسهیل کننده را دارد؛ بدینترتیب در این روش

کردن خود به وضعیت قیاسی چند مثال مطرح میکنند.

فراگیران نقش اساسی در فرآیندهای یادگیری و یاددهی ایفا میکنند.

 .4قیاس فشرده :وقتی فراگیر دو صورت یا وضعیت یک شیء یا کاری را

به بیان دیگر در این روش هدف اصلی ،جستجوی فعاالنه فراگیران از

در نظر میگیرد که در تضاد یا تعارض با هم هستند؛ در واقع قیاس

طریق فعالیتهای گوناگون برای کشف راهحلها ،مفاهیم و اصول و

فشرده را بهکار گرفته است .در این مرحله ،بر اساس قیاسهای مطرح

قوانین است .این شیوه ،یکی از پویاترین و کارآمدترین روشهای تدریس

شده چند قیاس فشرده از فراگیران گرفته میشود و بهترینها انتخاب

محسوب میشود که منجر به تقویت روحیه کاوشگری در فراگیران برای

میشوند.

ایجاد سؤال ،طراحی ،اجرا ،ابداع و غیره است [ .]13البته منطبق نبودن

 .5قیاس مستقیم :پس از آنکه فراگیران با مرحله بدیعهپردازی آشنا

این روش با نظام سنتی ارزشیابی ،کمبود منابع و مواد آموزشی متنوع

شدند؛ باید بهصورت مستقل چند قیاس مستقیم برگرفته از قیاسهای
فشرده بیان کنند.

درمدارس و آشنا نبودن معلمان مدارس با الگوی  5Eرا میتوان از معایب
این الگو بهشمار آورد.

 .6بررسی مجدد تکلیف :بر اساس آنچه آموختهاند ،باید بهصورت خالقانه
کاری در رابطه با موضوع درس انجام دهند .مانند :نوشتن متن ،نقاشی

در ادامه به توضیح مراحل آن میپردازیم.
 .1درگیر کردن :معلم با فعالیت آموزشی دانش قبلی یاد گیرنده را

بازنمایی مراحل این الگو در شکل  1آمده است.
روش تدریس دیگری که در این پژوهش استفاده شد؛ روش تدریس
مبتنی بر  5Eاست .در این بخش به معرفی این الگو میپردازیم .الگوی
 5مرحلهای بایبی توسط راجر بایبی ( )1980مطرح شد.

ارزیابی میکند و به آنها کمک کند که با استفاده از فعالیتهای کوتاهی

یا هر چیز دیگری [.]11

به کنجکاوی تشویق شده و آنها را درگیر موضوع جدید میکند.

 .1ورودی حقیقی
1. Substantive

 .2قیاس مستقیم

 .6اکتشاف

2. Direct Analogy

6. Exploration

 .3قیاس شخصی

 .5تفسیر تفاوتها

3. Personal Analogy

5. Explaining differences

 .4مقایسه قیاس
4. Comparing Analogy

شکل :1مراحل بدیعهپردازی
Fig. 1: Synectics process
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این فعالیتها باید تجربیات قدیم و جدید را به هم متصل کند؛ باعث
بروز دانش قدیمی شود و تفکر دانشآموز را به سمت نتیجه فعالیت،
یعنی یادگیری سازماندهی کند.
 .2اکتشاف :تجربیات کاوشی ،دانشآموزان را مجهز به پایهای از اطالعات
مشترک میکند که در آنها اطالعات «مثالً تصورات غلط» ،روندها و
مهارتهایشان تشخیص داده میشود و تغییرات مفهومی را آسان
میکند .ممکن است یادگیرندهها یک فعالیت آزمایشگاهی را که به آنها
کمک میکند تا با استفاده از دانش قبلی ایدههای جدید تولید کنند را
کامل کنند.
 .3توصیف :مرحله توضیح دادن روی توجه دانشآموزان به یک وجه
خاص از فعالیت آنها و تجربه کاوشی آنان متمرکز میشود و
فرصتهایی را فراهم میکند که درک مفهومی ،روند مهارتها یا
رفتارهایشان را نشان دهند .یادگیرنده مطالبی را که از موضوع فهمیده،
توضیح میدهد .یک توضیح از طرف معلم ممکن است آنها را به سمت
درک عمیقتر که بخش مهمی از این مرحله است ،هدایت کند.
 .4شرح و بسط :معلم درک مفهومی و مهارتهای دانشآموز را به چالش
کشیده و توسعه میبخشد .دانشآموزان از طریق تجربیات جدید ،فهم
عمیق و گستردهتر ،اطالعات بیشتر و مهارتهای مناسب بهدست
میآورند .دانشآموزان درک خود را با اجرای فعالیتهای جدید بهکار
میگیرند.
 .5ارزیابی :مرحله ارزیابی دانشآموزان را به برآورد فهم و تواناییهایشان
تشویق میکند و برای معلم زحمت ارزیابی پیشرفت دانشآموزان به
سمت دستیابی هدف آموزشی را ایجاد مینماید [.]14
شکل  2چگونگی ارتباط بین مراحل را نشان میدهد.
درگیر کردن
Engagement

اکتشاف

ارزیابی

توصیف کردن

Exploration

Evaluation

Elaboration

شرح و بسط
Explanation

شکل :2مدل آموزشی

5E

Fig. 2: The 5E instructional model

در این بخش به نتایج برخی تحقیقات در ارتباط با الگوهای بدیعهپردازی
و  5Eمیپردازیم.
عابد و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به بررسی الگوی بدیعهپردازی در
افزایش مهارتهای حل مسأله و تفکر در دانشآموزان استان البرز

Tech. of Edu. J. 14(4): 835-846, Autumn 2020

پرداختند .مشخص شد که استفاده از این الگو منجر به افزایش مهارت
حل مسأله و سطح تفکر انتقادی و ابعاد آنها در دانشآموزان میشود
[.]15
معروفی و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به بررسی تأثیر روش تدریس
بدیعهپردازی بر پرورش خالقیت دانشآموزان پایۀ پنجم ابتدایی
پرداختهاند و نتایج نشان داد که میزان توانایی ابتکار و بسط دانشآموزان
گروه بدیعهپردازی بهطور معناداری باالتر از دانشآموزان گروه سنتی
است؛ ولی تفاوت بین میزان سیالی و انعطافپذیری دانشآموزان دو
گروه معنادار نیست [.]16
رامندی و همکاران ( ،)2014در پژوهشی به بررسی تأثیر روش تدریس
بدیعهپردازی به افزایش خالقیت و پیشرفت تحصیلی دروس تعلیمات
اجتماعی دانشآموزان پسر سال دوم راهنمایی پرداختهاند .در بخش آمار
استنباطی این پژوهش ،از تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان
داد روش بدیعهپردازی باعث افزایش مؤلفههای خالقیت دانشآموزان
شده است [.]17
خدیوی و همکاران ( ،)2014در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش به
روش بدیعهپردازی بر تفکر خالق دانشآموزان چهارم ابتدایی در درس
علوم تجربی پرداختهاند .در این رابطه پنج فرضیه مورد آزمون قرار
گرفتند .نتایج نشان داد استفاده از الگوی بدیعهپردازی باعث افزایش
قابلیت ابتکار در پاسخها ،ایدهها و فعالیتهای دانشآموزان میشود
[.]18
آزادیخواه ( ،)2011در پژوهشی به بررسی رابطه خالقیت ،انگیزش
تحصیلی و مهارتهای شناختی با عملکرد تحصیلی در دانشآموزان
متوسطه شهر زرقان پرداخت .نتایج نشان داد بین ابعاد خالقیت با
عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد [.]19
زارع و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به مقایسه روش تدریس  5Eو
روش سنتی بر میزان خالقیت و بار شناختی در درس شیمی پرداختهاند.
در این پژوهش از پرسشنامههای بارشناختی و فرم ب آزمون تورنس
استفاده شد .آزمون تی مستقل و تحلیل کوواریانس برای تحلیل اطالعات
بهکار گرفته شد و مشخص گردید بهکارگیری روش تدریس  5Eدر
مقایسه با روش تدریس سنتی موجب افزایش میزان خالقیت و همچنین
کاهش بار شناختی آزمودنیها در درس شیمی میشود [.]20
کارسلی و ایاس ) ،)2014( (karsli and Ayasدرتحقیقی به بررسی تأثیر
مدل  5Eبر یادگیری دانشآموزان پرداختند .نتایج نشان داد که استفاده
از این مدل افزایش انگیزش و توانایی فعال بودن دانشآموزان در
فعالیتهای کالسی را به همراه خواهد داشت [.]21
والیا ) ،)2012( (Waliaدر تحقیقی به بررسی تأثیر الگوی  5Eبرخالقیت
ریاضی دانشآموز ان پرداخت .نتایج نشان داد استفاده از این الگو بر
خالقیت ریاضی دانشآموزان تأثیر مثبتی داشته است [.]22
یادیگاروغلو و دمیرچیوغلو ( ،)2012در پژوهشی به بررسی تأثیر الگوی
 5Eبر یادگیری دانشآموزان پرداختند ،مشخص شد این روش موجب
افزایش سطح درک دانشآموزان شده است [.]23

محمد حسن بهزادی و همکاران

در مطالعات انجام شده به تأثیر الگوهای بدیعهپردازی و  5Eبر خالقیت،
حل خالق مسأله ،تفکر خالق ،یادگیری و عملکرد دانشآموزان پرداخته
شده است .از آنجا که تاکنون تحقیقی در زمینه تأثیر استفاده از الگوهای
بدیعهپردازی و  5Eبر عملکرد دانشآموزان پایه نهم در درس هندسه
انجام نشده است ،این تحقیق درصدد آن است تا به بررسی تأثیر
مداخالت آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعهپردازی و  5Eدر عملکرد
تحصیلی هندسه دانشآموزان بپردازد.

روش تحقیق
این پژوهش ،نیمه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
است .با انجام پیش آزمونی مبتنی بر مفاهیم پایهای هندسی مورد نظر
برای تمامی گروهها ،مشخص شد سطح علمی همه گروهها یکسان است.
سپس محتوای درسی مبتنی بر الگوهای بدیعهپردازی و  5Eبرای گروهها
در  8جلسه  60دقیقهای در پنج هفته متوالی توسط محقق اجرا شد.
سپس پس آزمونهای عملکرد محقق ساخته برای گروهها اجرا گردید و
به بررسی نتایج پرداخته شد.

شرکت کنندگان
جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشآموزان دختر پایه نهم
دبیرستان در شهر تهران ،بود .با استفاده از روش نمونه گیری در
دسترس  3کالس شامل 90دانشآموز دختر (15ساله) به عنوان نمونه
انتخاب شدند .سپس دو کالس بهصورت تصادفی به عنوان گروههای
آزمایشی بدیعهپردازی و  5Eو یک کالس به عنوان گروه کنترل انتخاب
شد .دانشآموزان این مدرسه از لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی در
حد متوسط بودند .طرح درسهای متناسب با الگوهای بدیعهپردازی و
 5Eتوسط محقق ایجاد گردید؛ سپس طرح درسها توسط کمیتهای
شامل کارشناسان بررسی و اصالح شد.

ابزار پژوهش
آزمونهای محقق ساخته
برای پیشآزمون از آزمونی محقق ساخته شامل  10سؤال مبتنی بر
دانش قبلی دانشآموزان از مفاهیم هندسی که قرار بود آموزش داده
شوند ،استفاده شد .پس آزمون ،آزمونی محقق ساخته حاوی  9سؤال
مربوط به مباحث تدریس شده از هندسه پایه نهم ،بود .روایی آزمونها
به روش روایی محتوایی توسط استادان و کارشناسان خبره مورد تأیید
قرار گرفت .برای بررسی پایایی آزمونهای عملکرد ،مجموع سؤاالت زوج
و فرد هر دانشآموز محاسبه شد و نمرات بهدست آمده به روش دو نیمه
کردن با مقدار  0/72برای گروه  5Eاعتباریابی و نتیجه برای سایر گروهها
تعمیم داده شد.
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مبحث همنهشتی مثلثها مطابق با الگوی بدیعهپردازی
در مرحله توصیف مسأله (یا وضعیت جدید) طی سؤاالتی از دانشآموزان
خواسته میشود دانش قبلی خود را درباره مطلب مورد بحث بیان کنند.
دانشآموزان بهصورت  6گروه  5نفره گروهبندی شدند .در هر گروه
نمایندهای توسط دانشآموزان مشخص گردید و وسایل مورد نیاز از قبیل
کاغذ شطرنجی ،قیچی ،پرگار ،نقاله و خط کش بین گروهها توزیع شد.
در مرحله (قیاس مستقیم) از گروهها خواسته شد تا نمونههایی از انواع
مثلثها در کتاب یا در کالس درس را پیدا کرده ،ویژگیهای آنها را بیان
نموده و خواص مشترک مثلثها را مشخص کنند .تعدادی از نمونهها
بهصورت زیر بیان شد.
وجوه هرم ،مثلثهای متساویاالضالع یا متساویالساقین است که باعث
دوام و استحکام هرم میشود .شیروانی منازل بهشکل مثلث
متساویالساقین است که سطح شیبدار آن باعث میشود تا برف و باران
روی آن نماند .از ویژگی مثلثهای قائمالزاویه تنگرام میتوان در ساخت
اشکال مختلف بهره برد.
در مرحله (قیاس فشرده) از دانشآموزان خواسته شد تا با استفاده از
توصیفها ی مرحله قبل چند قیاس فشرده را بیان کنند .آنها انواع
مثلثها را با کلمات متضاد ترکیب کرده و گروهها با راهنمایی محقق،
مثلثهای قابل انطباق و غیرقابل انطباق را انتخاب کردند .در انتها محقق
مفهوم همنهشتی را توضیح داد.
در مرحله قیاس مستقیم دوباره از دانشآموزان خواسته شد تا مثالهای
بیشتری ازمثلثها ارائه دهند و این بار نیز از کلمات متضاد استفاده کنند
و مثالهای جدیدتری را بیان نمایند.
در مرحله قیاس شخصی از دانشآموزان خواسته شد تا کالس را جهانی
کوچک از افراد مثلثی شکل در نظر بگیرند .در انتها  5مثلث مختلف در
پنج حالت مختلف همنهشتی به گروهها داده و از آنها خواسته شد تا با
وسایلی که در اختیار دارند آنها را تهیه کرده و هرکس همزاد خودش را
پیدا کند.
در مرحله بررسی مجدد تکلیف محقق از گروهها خواست تا ویژگیها و
خصوصیات مثلثهای تهیه شده را بیان کرده و با دیگر گروهها مقایسه
کنند .سپس محقق بهوسیله انیمیشنهایی به شرح و تکمیل حاالت
همنهشتی پرداخت.
مبحث حجم کره و مساحت کره مطابق با الگوی 5E

در مرحله اول (درگیر کردن) ابتدا محقق برای جلب توجه فراگیران علت
کروی بودن اجرام در آسمان را از دانشآموزان سؤال کرد .در پاسخ به
این سؤال محقق بیان کرد اجرام در آسمان برای اینکه کمترین انرژی
را صرف کنند تا به حداکثر پایداری برسند کروی هستند .محقق با ارائه
سؤاالتی ،دانش قبلی دانشآموزان را استخراج کرده و آنها را درگیر

نمونه مباحث تدریس شده

موضوع جدید میکند .به همین منظور از دانشآموزان خواسته شد تا

مطابق با الگوهای بدیعهپردازی و  5Eمباحث مختلفی از جمله حجم هرم
و مخروط ،حجم و مساحت کره ،همنهشتی و ...تدریس شد .در ادامه به
نمونههایی از مباحث مطرح شده اشاره میشود.

تعاریفی از دایره و استوانه ارائه دهند و فرمول محاسبه حجم استوانه و
مساحت دایره را که قبالً یاد گرفته بودند ،بیان کنند .آیا رابطهای بین
حجم کره و حجم استوانه وجود دارد؟
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در مرحله دوم (اکتشاف) هر گروه به طریقی شروع به آزمایش کردند.
در طی مسیر محقق به سؤاالت جواب میداد و فراگیران را به بررسی
دقیقتر مسأله تشویق میکرد.
در مرحله سوم (توصیف) از نماینده هرگروه خواسته شد تا تجربیات و
نتایج خودشان را ارائه دهند .سپس به مقایسه نتایج پرداخته شد.
در مرحله چهارم (شرح وبسط) سؤاالتی دیگر توسط محقق مطرح شد.
در طرح سؤاالت توسط محقق ،فراگیران مفاهیمی را که یاد گرفتهاند
توسعه داده و تکمیل میکردند.
در مرحله پنجم (ارزیابی) در انتها محقق سؤاالتی با برداشت آزاد را برای
دانشآموزان مطرح کرد تا به ارزیابی فرایند دانشسازی فراگیران
بپردازد.
در زیر (شکل  3تا  )7به بررسی راه حل دانشآموزان گروههای کنترل،
بدیعهپردازی و  5Eپرداخته شده است .دانشآموزان گروه  5Eراهحلهای
متفاوتی را ارائه داده بودند که نشان از افزایش خالقیت و تفکر منطقی
آنها بود .در یکی از این نمونهها (شکل  )3ابتدا سادهسازی فرمول سپس
عددگذاری انجام شد؛ بهطوریکه فرمولهای حجم استوانه و حجم کره
بدون عددگذاری از یکدیگر کسر شده و سپس اعداد در فرمول ساده
شده جاگذاری شد.

در راهحلهای گروه بدیعهپردازی ابتکار عمل و خالقیت نوشتاری دیده
میشود که نشان از درک بهتر دانشآموزان از مسأله است .بهعنوان نمونه
(شکل )4یکی از دانشآموزان با استفاده از آموزههای کالسی ( 3برابر
بودن حجم استوانه نسبت به نیم کره محاط) به این نتیجه رسید که
حجم کره محاط شده در استوانه ،دو سوم حجم استوانه است؛ بنابراین
فضای خالی بین کره واستوانه برابر با یک سوم حجم استوانه است.
در بسیاری از راه حلهای گروه کنترل مانند (شکل  )5دانشآموزان با
استفاده از راه حلهای طوالنی به محاسبات اضافی پرداخته اند.
و یا در نمونههای دیگر از گروه کنترل بیدقتیهایی محرز بود که نشان
از درک نادرست آنها از هندسه بود و اکثر جوابهایی که مینوشتند
نتیجه یادگیری سطحی و حفظ کردن مطالب بود نه یادگیری عمیق .در
یکی از این نمونهها (شکل  )6جهت یافتن حجم فضای بین کره و
استوانه ،ابتدا حجم کره و حجم استوانه محاسبه شد سپس به محاسبه
مساحت قاعده پرداخته شد .در انتها به جای محاسبه تفاضل حجمها از
تقسیم حجمها استفاده شد.
و یا در نمونه ای دیگر (شکل  )7اشتباه نوشتن فرمول حجم کره
 3⁄4 𝜋𝑟 3به جای  ،4⁄3 𝜋𝑟 3منجر به پاسخ نادرست گردید.

 𝑉 = 𝜋 𝑅 2 ℎ = 2𝜋 𝑅 3استوانه
4

 𝑉 = 𝜋 𝑅 3کره
3

4
2
16
=  𝑉 = (2 − ) 𝜋𝑅 3 = 𝜋23کره  𝑉 −استوانه
𝜋
3
3
3

شکل :3راهحلی برای حل مسأله (گروه )5E
)Fig.3: A solution for the example problem (5E group

𝑉 استوانه ×
𝑉 استوانه ×

1
3

شکل :4راهحلی برای حل مسأله (گروه بدیعهپردازی)

3

= 𝑉 فضای خالی بین کره و استوانه
𝜋

)Fig. 4: A solution for the example problem (synectics group

2

= 𝑉 حجم کره

16
3

=×2×2×𝜋×4

1
3
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𝑉 کره  𝑉 −استوانه = 𝑉 فضای بین کره و استوانه
 𝑉 = 2 × 2 × 𝜋 × 4 = 16𝜋 𝑐𝑚3استوانه
𝜋 𝑐𝑚3

32
3

4

4

=  𝑉 = 𝜋 𝑅 3 = × 𝜋 × 2 × 2 × 2کره
𝜋 𝑐𝑚3

16
3

=

3
𝜋48𝜋−32
3

=𝜋

3
32
3

16𝜋 −

شکل  :5راهحلی برای حل مسأله (گروه کنترل)
)Fig. 5: A solution for the example problem (control group

𝜋

32

4

4

3

3

3

=  𝑉 = 𝜋 𝑅 3 = × 𝜋 × 2 × 2 × 2کره
𝜋 𝑠 × ℎ = 4𝜋 × 4 = 16قاعده = 𝑉 استوانه

2
3

=

1
16

×

32
3

=

16
1

÷

32
3

= 𝑉 فضای بین کره و استوانه

,

𝜋 = 2 × 2 × 𝜋 = 4مساحت قاعده دایره

شکل :6راهحلی برای حل مسأله (گروه کنترل)
)Fig. 6: A solution for the example problem (control group

𝜋 𝑉 = 2 × 2 × 𝜋 × 4 = 16استوانه
3

3

𝜋  𝑉 = 𝜋 𝑅 3 = × 𝜋 × 2 × 2 × 2 = 6کره
4
4
𝜋 16𝜋 − 6 𝜋 = 10

شکل  :7راهحلی برای حل مسأله (گروه کنترل)
)Fig. 7: A solution for the example problem (control group

نتایج و بحث
در جداول  1تا  ،3از میانگین و انحراف معیار برای بررسی آمار توصیفی
گروههای کنترل ،بدیعهپردازی و  5Eاستفاده شد .نتایج این جداول نشان
داد که میانگین نمرات در پیشآزمونهای گروههای کنترل ،بدیعهپردازی
و  5Eیکسان بوده؛ یعنی هر دو گروه دارای میانگین نمرات برابر بوده و
از لحاظ سطح علمی ،یکسان میباشند.
میانگین نمرات پسآزمون گروههای بدیعهپردازی و  5Eنسبت به
پیشآزمون گروههای بدیعهپردازی و  ،5Eافزایش قابل توجهی داشته
است .این افزایش نشان میدهد استفاده از روشهای بدیعهپردازی و 5E
منجر به ساخت دانش و تولید ذهنی اطالعات در فراگیران شده و در
نهایت به ساخت معنایی در فراگیران منجرشده است .بیشترین مقدار
پراکندگی نمرات ،در هر سه گروه مربوط به پیشآزمون گروه  5Eاست.
پس از بررسی راه حلهای نادرست دانشآموزان در گروه کنترل دالیل
تعدادی از اشتباهات دانشآموزان بهصورت زیر مشخص شد.

دانشآموزان گروه کنترل در تعاریف پایهای مثل رسم خط مماس و
تشخیص مثلثها ی ایجاد شده ،درک حجم و سطح و همچنین مثلث
قائمالزاویه در مخروط همچنان دچار مشکالتی بودند .عدم درک درست
مسأله منجر به رسم نادرست اشکال میگردید .آنها در مبحث تبدیالت
در صفحه تقارن ،دوران و انتقال را با یکدیگر اشتباه میگرفتند .در مبحث
همنهشتی به درستی ،ضلع و زاویه را تشخیص نمیدادند و یا در
حالتهای «دو ضلع و زاویه بین» و «دو زاویه و ضلع بین» زاویه و ضلع
میانی را در نظر نمیگرفتند .آنها در سؤاالتی که درباره مثلثها بهصورت
جداگانه مطرح میشدند؛ کمتر دچار سردرگمی بودند.
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کلوموگروف اسمیرنف استفاده
شد .نتایج نشان داد در تمامی نمرات ،سطح معنیداری بیشتر از 0/05
بوده بنابراین توزیع دادهها نرمال است و با برخورداری دادهها از توزیع
نرمال پیش فرض استفاده از آزمون پارامتریک برقرار است.
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هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مداخالت آموزشی مبتنی بر الگوهای

همانطور که در جدول  4مشخص است؛ میانگین پیشآزمونهای همه
گروهها در آزمون عملکرد با یکدیگر برابر است ( .)0/963<0/05بنابراین
سطح علمی دانشآموزان در تمامی گروهها یکسان است.
طبق جدول  5درپس آزمونهای عملکرد همه گروهها از آنجا که
( ،)0/05<0/00بنابراین تساوی میانگین  3گروه رد شده و بهعبارتی با
اطمینان  95درصد  2گروه با هم اختالف دارند و حداقل  1گروه با
میانگین متفاوت وجود دارد.
مطابق با رویکرد سازندهگرایی ،افراد بیشتر آنچه را که یاد میگیرند و
میفهمند خود میسازند و شکل میدهند .یادگیری زمانی معنیدار است
که مطالب جدید رابطه نظاممندی با مطالب آموخته شده قبلی داشته
باشند .یعنی مطالب جدید ،مطالب آموخته شده قبلی را گسترش یا
تغییر دهند[.]26

بدیعهپردازی و  5Eدر عملکرد تحصیلی هندسه دانشآموزان بود .از آنجا
که هرسه گروه از نظر علمی در یک سطح بودند؛ به بررسی پس آزمونها
پرداخته شد .مشخص شد دو گروه بایبی و بدیعهپردازی نسبت به گروه
کنترل بهتر عمل کردهاند .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات گذشته
مانند (عابد و همکاران( ،)2015 ،معروفی و همکاران( ،)2015 ،رامندی
و همکاران( ،)2014 ،خدیوی و همکاران )2014 ،تنها از جنبه کاربرد
روش تدریس بدیعهپردازی همخوانی دارد .همچنین نتایج این پژوهش
با نتایج تحقیقات گذشته مانند (زارع و همکاران( ،)2015 ،فدیه و
آلیپاسا( ،)2014 ،والیا( ،)2012 ،یادیگاروغلو و دمیرچیوغلو )2012 ،تنها
از جنبه کاربرد روش تدریس  5Eهمخوان است.

جدول  :1آمار توصیفی گروه کنترل
Table 1: Descriptive statistics of the control group

مشخصات

تعداد

میانگین

انحراف معیار

)(Characteristics

)(N

)(Mean

)(SD

Pretest performance test

31

13.44

3.50

Posttest performance test

31

13.86

2.69

پیشآزمون عملکرد
پیشآزمون عملکرد

جدول  :2آمار توصیفی گروه بدیعهپردازی
Table 2: Descriptive statistics of the synectics group

مشخصات

تعداد

میانگین

انحراف معیار

)(Characteristics

)(N

)(Mean

)(SD

Pretest performance test

31

13.19

4.19

Posttest performance test

31

15.92

2.47

پیشآزمون عملکرد
پیشآزمون عملکرد

جدول  :3آمار توصیفی گروه

5E

Table 3: Descriptive statistics of 5E group

مشخصات

تعداد

میانگین

انحراف معیار

)(Characteristics

)(N

)(Mean

)(SD

Pretest performance test

31

13.45

4.63

Posttest performance test

31

16.61

2.86

پیشآزمون عملکرد
پسآزمون عملکرد

جدول  :4نتایج آنوا برای پیشآزمون گروههای کنترل ،بدیعهپردازی و

5E

Table 4: The result of ANOVA for pre-tests of control, synectics and 5E groups

بین گروهها
درون گروهها
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

 -pمقدار

)(Sum of squares

)(df

)(Mean square

)(F

)(Sig.

1.293

2

0.647

0.038

0.963

Within groups

1488.221

87

17.106

Total

1489.514

89

Between groups

جدول  :5نتایج آنوا برای پسآزمون گروههای کنترل ،بدیعهپردازی و

5E

Table 5: The result of ANOVA for post-tests of control, synectics and 5E groups

بین گروهها
درون گروهها
مجموع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

 -pمقدار

)(Sum of squares

)(df

)(Mean square

)(F

)(Sig.

Between groups

122.776

2

61.388

8.512

0.000

Within groups

627.452

87

7.212

Total

750.228

89
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