1
فصلنبمه علمي– پصوهطي رهيبفتي نو در مذيريت آموزضي ،سبل دهم ،ضمبره  ،1بهبر  ،98پيبپي37
ضبپب الکترونيکي2423-723 X :
ضبپب چبپي2008-6369:
http://jedu.miau.ac.ir

اثربخطي آموزش مبتني بر الگوی تذريس پنج مرحله ای ببيبي ( )5Eبر
يبدگيری و انگيسش پيطرفت تحصيلي دانطجويبن
فرانک موسوی

*1

تبرید زریبفت 96/1/17:صص 1-14تبرید پذیزػ96/7/13 :

چکيذه
هؽبلؼِ حبظز ثِ هٌظَر ثزرعی اثزثرؾی آهَسػ هجتٌی ثز الگَی تسریظ پٌج هزحلِ ای ثبیجی
( )5Eثز یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت تحصیلی زاًؾجَیبى اًجبم گزفت .هؽبلؼِ ثِ رٍػ ؽجِ تجزثی
اًجبم ؽس .جبهؼِ آهبری ،ؽبهل ول زاًؾجَیبى زاًؾگبُ آساز اعالهی ٍاحس وزهبًؾبُ زر عبل تحصیلی
 1395ثَز .وِ ثب اعتفبزُ اس رٍػ ًوًَِگیزی ذَؽِ ای چٌس هزحلِ ای ،تؼساز ً 50فز ثِ ػٌَاى ًوًَِ
آهبری اًتربة ؽسًس .اثشار هَرز اعتفبزُ زر ایي پضٍّؼ پزعؾٌبهِ هحمك عبذتِ یبزگیزی ٍ آسهَى
اًگیشػ پیؾزفت ّزهٌظ ثَز .تجشیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب اعتفبزُ اس ؽبذصّبی هیبًگیي ٍ اًحزاف
هؼیبر ٍ آسهَى تحلیل وَاریبًظ اًجبم ؽسً .تبیج ًؾبى زاز وِ هیبًگیي ًوزات یبزگیزی ٍ اًگیشػ
پیؾزفت زاًؾجَیبى گزٍُ آسهبیؼ زر زرط ًظبرت ٍ راٌّوبیی آهَسؽی هزثَغ ثِ زٍرُ وبرؽٌبعی
ارؽس هسیزیت آهَسؽی وِ اس الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ثزای آهَسػ آًْب اعتفبزُ ؽسُ ثَز ثِ
ؽىل هؼٌی زار آهبری اس گزٍُ وٌتزل وِ ثِ ؽىل هتساٍل آهَسػ زیسُ ثَزًس زر پظ آسهَى ،ثیؾتز
ثَزّ .وچٌیي ثیي هیبًگیي ًوزات گزٍُ ّبی آسهبیؼ ٍ وٌتزل زر آسهَى یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت
تفبٍت هؼٌی زار آهبری یبفت ؽس .ثب تَجِ ثِ تأثیز هثجت الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ثز افشایؼ
هیشاى یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت؛ اعتفبزُ اس ایي الگَ ثِ هٌظَر افشایؼ هیشاى یبزگیزی ٍ اًگیشػ
پیؾزفت زاًؾجَیبى ،پیؾٌْبز هیگززز.
کليذ واشه هب :ؼزاحی آهَسؽی ،الگَی پٌج هزحلِ ای ثبیجی ،اًگیشػ پیؾزفت ،یبزگیزی ،زاًؾجَیبى

 -1گزٍُ هسیزیت آهَسؽی ،زاًؾىسُ ازثیبت ٍ ػلَم اًغبًیٍ ،احس وزهبًؾبُ ،زاًؾگبُ آساز اعالهی ،وزهبًؾبُ ،ایزاى
* نويسنذه مسئولroz.maghaleh@yahoo.com :
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مقذمه
زر ػصز حبظز هترصصیي تؼلین ٍ تزثیت زر تالػ ثزای ثْزُگیزی اس عَزهٌستزیي
رٍػّب زر راعتبی یبزگیزی ثْتز ٍ ػویكتز تأویس زارًس وِ زر آى یبزگیزًسگبىً ،مؼ ػوسُ
ای زر جزیبى یبزگیزی ثز ػْسُ زاؽتِ ٍ زر اًتربة رٍػّب ٍ اًتربة ّسفّب ثب هسرط
ّوىبری هیوٌٌس ( .)Hasanpor dehkordi et al, 2006ایي پضٍّؼ زر پی گؾَزى راّی ثَزُ
اعت تب ثتَاًس جٌجِ ّبی ثِ وبرگیزی رٍػّبی ًَیي تسریظ را وِ زر آًْب هسرط یه هٌجغ
تغْیل وٌٌسُ اعت را ثغٌجس .رٍػ تسریظ ثبیجی اس جولِ رٍػّبی ًَیي تسریظ هیثبؽس
وِ ثبیس تحمیمبت گغتززُ ٍ زلیمی ثزای ؽٌبعبیی ٍ اثزگذاری آى زر هیشاى یبزگیزی
زاًؾجَیبى صَرت پذیزز .رٍػ تسریظ ثبیجی ،اس رٍػّبی تسریظ یبزگیزًسُ هحَر
عبذتيگزایبًِ ثِ ؽوبر هیرٍز وِ تَعػ وبرپلَط ٍ تیز ()Karploose & Tayer, 1967
هؽزح ؽس ٍ عپظ زر اٍایل زِّ  1980اس عَی راجز ثبیجی اصالح ؽس (.)Spence, 2004
ایي رٍػ آهَسؽی ثز اعبط اصَل رؽس ؽٌبذتی پیبصُ زر اثتسا ؽبهل عِ هزحلِ وبٍػ،
اذتزاع ٍ وؾف ثَز ٍ تَعػ راجز ثبیجی ثزای عبسًسُگزایی تغییز یبفت .ایي رٍػ تسریظ
پیبهسّبی یبزگیزی را ثزای فزاگی زاى ثب عؽَح ؽٌبذتی هتفبٍت ،افشایؼ هی زّس ( Acisli et
 .) al, 2011رٍػ تسریظ ثبیجی زارای هشایبیی ثسیي ؽزح اعت :یبزگیزًسُ هحَر؛ فؼبلیتّبی
یبزگیزی هؼٌبزار؛ جلَگیزی اس هحفَظبت صزف اؼالػبت؛ جذة ٍاًؽجبق اؼالػبت اس ؼزیك
حل هغئلِ ٍ وغت اؼالػبت؛ ٍازاؽتي یبزگیزًسگبى ثِ فؼبلیتّبی ثیؾتز ٍ تؾَیك آًبى ثزای
زاؽتي تفىز ذالق هی ثبؽس (.)Bybey, 2006
فؼبل عبسی :1زر ایي هزحلِ هسرط ثِ ػٌَاى هجزی آهَسػ ،زاًؼ پیؾیي یبزگیزًسُ را
ارسیبثی هیوٌس ٍ ثِ آًْب ووه هیوٌس وِ ثب اًجبم فؼبلیت جسیسّ ،ن زرگیز هفبّین جسیس
ؽًَس ٍ ّن ثزاًگیرتِ ؽًَس.
اوتؾبف :2زر ایي هزحلِ ثزای فزاگیزاى تجبرة اوتؾبفی فزاّن هیؽَز .فزاگیزاى اس
زاًؼ لجلی ذَز ًیش اعتفبزُ هی وٌٌس ٍ ثب اعتفبزُ اس عئَاالت اوتؾبفی ٍاًجبم آسهبیؼ ثِ
تؼویك زاًؼ لجلی ذَز هی پززاسًس.
تَظیح زازى :3زر ایي هزحلِ یبزگیزًسگبى ،زروؾبى را اس هفبّین تَظیح هیزٌّس
ٍهسرط ثب تَظیحبت ذَز هیتَاًس یبزگیزًسگبى را ثِ یبزگیزی ػویكتز راٌّوبیی وٌس.
1.

Activation
2. Exploration
3. Explain
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ؽزح ٍ ثغػ :1زر ایي هزحلِ یبزگیزًسگبى هؽبلت یبزگزفتِ ؽسُ را زر فؼبلیتّبی
جسیس ثِ وبر هیگیزًس ٍ تجزثِّبی لجلی ذَز را ثِ فؼبلیتّبی جبری پیًَس هیسًٌس.
ارسؽیبثی :2هز حلِ ارسؽیبثی،وِ فزایٌس تؾریص هساٍم اعت ،ثِ هزثی اجبسُ هیزّس تب
زرثبرُ هیشاى زرن ٍ فْن فزاگیزاى اس هفبّین ٍ زاًؼ جسیس آگبّی پیسا وٌٌس ( Boddy et al,
.)2003
ثزرعیّبی اًجبم ؽسُ ًؾبى هیزّس هحممبى زیگز ًیش زر سهیٌِ رٍػّبی ًَیي ٍ فؼبل
تسریظ تحمیمبتی را اًجبم زازُ اًس؛ اس جولِ :زر پضٍّؾی اعیغلی ٍ ّوىبراى ( Acisli et al,
 )2011هؾرص عبذتٌس وِ اعتفبزُ اس هسل ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ،هَجت افشایؼ هیشاى
یبزگیزی زر زاًؾجَیبى ؽسُ اعت.
وبرعلی ٍ ػلی پبؽب ( )Karsli & Alipaşa, 2014زر پضٍّؾی وِ زر هَرز اثزثرؾی هسل
ثبیجی ثز یبزگیز ی اًجبم زازًس ،ثِ ایي ًتیجِ رعیسًس وِ اعتفبزُ اس هسل ثبیجی ثبػث افشایؼ
اًگیشػ زاًؾجَیبى زر فؼبلیتّبی والعی هیؽَز ٍ تَاًبیی فؼبل ثَزى آًْب را زر یبزگیزی
افشایؼ هیزّس.
یبزگبر اٍغلَ ٍ زیویزعی اٍغلَ ( )Yadigaroglu & Demircioglu, 2012زر پضٍّؾی ثب
ػٌَاى" تأثیز فؼبلیت ّبی هسل ثبیجی ثز یبزگیزی زاًؼ آهَساى والط زّن اس هفَْم گبس" ثِ
ایي ًتیجِ رعیسًس وِ اعتفبزُ اس هسل ثبیجی ًغجت ثِ رٍػّبی تسریظ عٌتی زر افشایؼ
عؽح زرن زاًؼ آهَساى اس هفَْم گبس هَفمیت آهیش اعت.
فبظلیبى ٍ ّوىبراى ( )Fazelian et al, 2010زر پضٍّؾی ثب ػٌَاى تأثیز هسل ؼزاحی
آهَسؽی ثبیجی زر یبزگیزی ػلَم هرتلف ثزای زاًؼ آهَساى زٍرُ هتَعؽِ ًؾبى زازًس وِ
ایي هسل ؼزاحی آهَسؽی ثِ ؼَر لبثل هالحظِ ای ،هَجت ثبال رفتي عؽح یبزگیزی ٍ
یبززاری زر زاًؼ آهَساى هیؽَز.
عَعیبتی ٍ ّوىبراى ( )Suciati et al, 2015زر پضٍّؾی ًؾبى زازًس وِ ثىبرگیزی هسل
ثبیجی هَجت افشایؼ یبزگیزی ٍ ثْجَز هیشاى ذاللیت زاًؾجَیبى هیؽَز.
پیغیبًَ ( )Picciano, 2002هؼتمس اعت وِ ثِ وبرگیزی رٍیىزز عبذتي گزایی ثِ تؼبهل
ثیؾتز یبزگیزًسگبى هٌجز هی ؽَز وِ ّویي اهز افشایؼ رظبیت ٍ اًگیشػ آًْب را زر پی
زارز.

1.

Elaboration
2. Evaluation
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گَپبل ( )Gopal, 2009زر پضٍّؾی ثب ػٌَاى "تأثیز تلفیك الگَی آهَسػ پٌج هزحلِ ای
ثبیجی تىٌَلَصی زر زرط فیشیَلَصی ٍ رٍاًؾٌبعی" ثِ همبیغِ تأثیز الگَی ثبیجی ٍ عٌتی
پززاذت ٍ ثِ ایي ًتیجِ رعیس وِ یبزگیزی هفبّین ٍ تؼبهل زر زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ پٌج
هزحلِ ای ثبیجی آهَسػ زیسُ ثَزًس ،ثیؾتز اس گزٍّی ثَز وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ
ثَزًس.
زیَیس هه وللٌس ثز حغت زٍ هفَْم رلبثت ٍ ثزتزی جَیی اًگیشػ پیؾزفت را تؼزیف
هی وٌس .ثِ ًظز اٍ افزازی وِ اس اًگیشُ پیؾزفت ثبالیی ثزذَرزارًس ،ذَاّبى آى ّغتٌس وِ
تالػ ذَز را ثزای زعتیبثی ثِ اّساف ثبال ٍ ػبلی ثِ وبر گیزًس ٍ وَؽؼ ّبی ذَیؼ را ثِ
هٌظَر تزاسّبیی اس ثزتزی جَیی وِ ذَز ٍظغ وززُ اًس ثِ وبر ثٌسًس ).(Zekri, 2002
تیبگی ٍ ٍرهب ( )Tyagi & Verma, 2013زر تحمیمی ثب ػٌَاى تأثیز تسریظ عبذتي
گزایی زر هَفمیت ّبی ػلوی فزاگیزاى ثیبى وززًس وِ عبذتي گزایی رٍیىززی فلغفی
آهَسؽی اعت وِ زر آى یبزگیزًسُ ثِ ؼَر فؼبل زر یبزگیزی ؽزوت هیىٌٌس ،یب ثِ ػجبرتی
ثْتز ،زاًؼ ذَز را هی عبسًس ٍ ثِ ًتبیج هؼتجزی زعت هی یبثٌس .تًَب ٍ وبوبر ( & Tuna
 )Kacar, 2013زر پضٍّؾی ثب ػٌَاى تأثیز هسل یبزگیزی پٌج هزحلِ ای ثبیجی زر آهَسػ
هثلثبت ثز پیؾزفت تحصیلی زاًؾجَیبى ًؾبى زازًس وِ ًوزُّبی زاًؾجَیبى گزٍُ آسهبیؼ،
زر هَفمیت تحصیلی ٍ پبیساری زاًؼ هثلثبتی آًبى ثبالتز اس زاًؾجَیبى گزٍُ وٌتزل ثَز.
ارگیي ( )Ergin, 2012زر تحمیمی ثب ػٌَاى "رٍیىزز عبذتيگزایی ثز هجٌبی هسل ثبیجی
ٍ اعتفبزُ اس آى زر فیشیه "ز ر هَرز هسل ثبیجی ثِ ایي ًتیجِ رعیس وِ چَى زاًؾجَیبى
ًمؼ فؼبلی زر ایي الگَ زارًس ،ایي الگَ ،رٍؽی اثزثرؼ زر یبزگیزی اعتَّ .ای چَاى
( )Hui-Chuan, 2006زر تحمیمی ثب ػٌَاى تأثیز یبزگیزی هؾبروتی ثز اًگیشػ  ،اعتفبزُ
اعتزاتضی یبزگیزی ٍ یبزگیزی گزاهز زر ثیي یبزگیزًسگبى سثبى اًگلیغی زر وؾَر تبیَاى ثِ
ایي تیجِ رعیس وِ اعتفبزُ اس رٍیىزز هؾبروتی تأثیز ثغیبر سیبزی ثز اًگیشػ زارز.
ایي زر حبلی اعت وِ زر تحمیك هلتَى ٍ ّوىبراى ( )Melton et al, 2003ثب ػٌَاى"
همبیغِ رٍػ آهَسػ هجتٌی ثز رٍیىزز عبذتيگزایی ٍ رٍیىزز رفتبرگزایی زر آهَسػ رٍاًی-
حزوتی" ثیبى وززًس وِ تجشیِ ٍ تحلیل ًوزات ًؾبى زاز وِ تفبٍت هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ
ٍجَز ًسارز .ایي هؽبلؼِ رًٍس فؼلی تغییز آهَسػ اس رٍػ رفتبرگزایی ثِ رٍػ آهَسػ
عبذتيگزایی ،ثزای اًجبم وبرّبی رٍاًی -حزوتی را پؾتیجبًی ًویوٌسّ .وچٌیي زر پضٍّؼ
هزیبًبویظ ٍ آرتیویَط (ً )Maryannakis & Artemios, 2009ؾبى زازُ ؽس وِ الگَّبی
ؼزاحی آهَسؽی هجتٌی ثز ًظزیِّبی رفتبرگزایی ٍ ؽٌبذتگزایی هیتَاًٌس هٌبعتتز اس
ًظزیِّبی عبذتيگزایی ثبؽٌس .ثب هزٍر پضٍّؼّبی اًجبم ؽسُ ٍ ًتبیج ظس ٍ ًمیط زر سهیٌِ
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رٍػ تسریظ ثبیجی هؾبّسُ هی ؽَز وِ ّیچ پضٍّؾی ثِ ثزرعی تأثیز رٍػ تسریظ ثبیجی ثز
هیشاى یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت زر زرط ًظبرت ٍ راٌّوبی تؼلیوبتی اًجبم ًؾسُ اعت؛
پضٍّؼ حبظز ثِ زًجبل پبعدگَیی ثِ ایي عئَال اعتوِ آیب ثیي هیشاى یبزگیزی ٍ اًگیشػ
پیؾزفت زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ
ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت ٍجَز زارز؟ ثِ ایي هٌظَر ّسف اس اجزای ایي پضٍّؼ،
ثزرعی تأثیز الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی (  (5Eثز یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت زاًؾجَیبى
ثَز.

روش پصوهص
هؽبلؼِ حبظز ؽجِ تجزثی ثب ؼزح پیؼآسهَى -پظآسهَى ٍ گزٍُ وٌتزل هیثبؽس .جبهؼِ
هَرز هؽبلؼِ ،زاًؾجَیبى همؽغ وبرؽٌبعی ارؽس رؽتِ هسیزیت آهَسؽی زاًؾگبُ آساز اعالهی
ٍاحس وزهبًؾبُ زر عبل 1395ثَزًس وِ ثِ ؽیَُ ًوًَِ گیزی ذَؽِ ای چٌس هزحلِ ای اس ثیي
آًْب ً 50فز زر لبلت زٍ والط ثِ صَرت تصبزفی اًتربة ؽسًس .ثسیي صَرت وِ اس ثیي ول
زاًؾىسُ ّبی زاًؾگبُ آساز اعالهی وِ هحمك ذَز ثِ ػٌَاى ػعَ ّیأت ػلوی ثِ تسریظ زر
ایي گزایؼ زر همؽغ وبرؽٌبعی ٍ وبرؽٌبعی ارؽس هؾغَل هی ثبؽس ،همؽغ ارؽس ٍرٍزی
تزم زٍم رؽتِ هزثَؼِ اًتربة ٍ زر ایي رؽتِ زٍ والط ثِ تحصیل زر ایي رؽتِ هؾغَل
ثَزًس وِ ثِ ؼَر هغبٍی تمغین گززیسُ اًس .اس ایي زٍ والط 25 ،زاًؾجَ گزٍُ آسهبیؼ ٍ 25
ًفز زر گزٍُ وٌتزل اًتربة ؽسًسّ .ز زٍ گزٍُ ّوشهبى ٍ لجل اس زذبلت هتغیز هغتمل ،الگَی
آهَسؽی ثبیجی زر سهیٌِ یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت هَرز پیؼ آسهَى لزارگزفتٌس .ثزای
گزٍُ آسهبیؼ اس الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ٍ ثزای گزٍُ وٌتزل تَعػ اعتبز زرط ًظبرت
ٍ راٌّوبیی تؼلیوبتی ،آهَسػ وتت هزثَؼِ ثِ رٍػ هتساٍل (عٌتی) ،ؼی 12جلغِ تسریظ
ؽس ٍ زر ّز ّفتِ یه جلغِ زاًؾجَیبى زذتز ٍ پغز تحت آهَسػ لزار گزفتٌس .اثشار اصلی
گززآٍری زازُ ّب زر ایي پضٍّؼ ،آسهَى هحمك عبذتِ یبزگیزی زرط ًظبرت ٍ راٌّوبیی
آهَسؽی هزثَغ ثِ وبرؽٌبعی ارؽس هسیزیت آهَسؽی ٍ پزعؾٌبهِ اًگیشػ پیؾزفت ثَزُ
اعت .ایي آسهَى زارای 20عئَال چْبر گشیٌِ ای اس زرط هذوَر اعت .جْت ثزرعی رٍایی
آسهَى اس ًظز ً 5فز اس اعبتیس زاًؾگبُ اعتفبزُ ؽس .وِ پظ اس هؽبلؼِ ٍ ثزرعی آسهَى رٍایی
صَری آسهَى هَرز تأییس لزار گزفت .ثزای ثِ زعت آٍرزى پبیبیی آسهَى هحمك عبذتِ اس
رٍػ وَزر ٍ ریجبرزعَى اعتفبزُ ؽسُ اعت وِ پبیبیی ایي آسهَى ثب ایي رٍػ  0/79ثِ
زعت آهس .پزعؾٌبهِ اًگیشػ پیؾزفت ( )AMTثَز وِ ّزهٌظ ( )Hermance, 1970آى را
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ثزهجٌب ی زاًؼ ًظزی ٍ تجزثی هَجَز زرثبرُ ًیبس ثِ پیؾزفت ٍ ثب ثزرعی ثیؾتز پضٍّؼ ّبی
هزثَغ ثِ آى تْیِ وززّ .زهٌظ ثزای ًَؽتي عئَاالت پزعؾٌبهِ اًگیشػ پیؾزفت زُ ٍیضگی
وِ افزاز زارای اًگیشػ پیؾزفت ثبال را اس افزاز ثب اًگیشػ پیؾزفت پبییي هتوبیش هی وٌس .ثِ
ػٌَاى هجٌب ٍ راٌّوب ثزای اًتربة عئَاالت ثزگشیسُ اعت .اثتسا ٍی 92عئَال ثزای پزعؾٌبهِ
تْیِ وزز ٍ زر ًْبیت ثز اعبط ظزیت ّوجغتگی وِ ثیي ّز عئَال ٍ رفتبر پیؾزفت گزا ثِ
زعت آٍرز 29 ،عئَال جٌس گشیٌِ ای را ثِ ػٌَاى پزعؾٌبهِ ًْبیی اًگیشػ اًتربة ًوَزًس.
اس آًجب وِ ّزهٌظ عئَاالت ایي پزعؾٌبهِ را ثز اعبط پضٍّؼ ّبی لجلی زرثبرُ اًگیشػ
پیؾزفت ًَؽتِ اعت ٍ زر ًْبیت ظزیت ّوجغتگی ّز عئَال را ثب رفتبرّبی پیؾزفت گزا
هحبعجِ وززُ اعت ،اس ایي رٍ آسهَى زارای رٍایی هی ثبؽس ٍ ایي آسهَى را ثز رٍی ًوًَِ
ً 800فزی هتؾىل اس (400زذتز ٍ 400پغز) اجزا وززُ ٍ ظزیت ّوجغتگی وِ ثزای
عئَاالت پزعؾٌبهِ گشارػ ؽسُ ثِ تزتیت عئَاالت پزعؾٌبهِ ،زر زاهٌِ ای اس  0/57تب 0/3
هی ثبؽس .زر پضٍّؼ حبظز ،ظزیت پبیبیی همیبطّبی یبزگیزی ،اًگیشػ پیؾزفت ثب اعتفبزُ
اس ظزیت آلفبی وزًٍجبخ ،ثِ تزتیت  0/74 ،0/76ثِ زعت آهس وِ حبوی اس پبیبیی هٌبعت ایي
اثشار هیثبؽس .زازُّب ثب اعتفبزُ اس آهبرُّبی تَصیفی ؽبهل هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ آسهَى
تحلیل ٍاریبًظ ٍ ثِ ووه ًزمافشار  ،SPSS21هَرز تجشیِ ٍ تحلیل لزارگزفت .پظ اس اتوبم
جلغبت زر ّز زٍ گزٍُ پظآسهَى یبزگیزی ٍ اًگیشػ پیؾزفت اجزا ؽس .زازُّب ثب اعتفبزُ اس
آهبرُّبی تَصیفی ؽبهل هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ آسهَى تحلیل ٍاریبًظ ٍ ثِ ووه ًزمافشار
 ،SPSS21هَرز تجشیِ ٍ تحلیل لزارگزفت.

يبفتههب
ثزای ثزرعی ًزهبل ثَزى تَسیغ ًوزات هتغیز یبزگیزی اس آسهَى وَلَهَگزٍف -اعویزًف
اعتفبزُ ؽس وِ ًتبیج آى زر جسٍل  1ارائِ ؽسُ اعت.
جذول  .1آسهَى ثزرعی ًزهبل ثَزى تَسیغ هتغیز یبزگیزی
هتغیز

تؼساز

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

آهبرُ
آسهَى

عؽح
هؼٌبزاری

یبزگیزی

50

15/27

3/68

0/115

0/077

اثربخطي آموزش مبتني بر الگوی تذريس پنج مرحله ای ببيبي ( )5Eبر يبدگيری و انگيسش پيطرفت
تحصيلي دانطجويبن

ّوبًؽَر وِ هٌسرجبت جسٍل ً 1ؾبى هی زّس ،عؽح هؼٌبزاری حبصل اس آسهَى
ولَهَگزاف -اعویزًف  0/077هحبعجِ ؽسُ وِ ثبالتز اس همسار  0/05اعتّ .وچٌیي همسار
آهبرُ آسهَى ( )Z = 0/115ثیي  +1/95 ٍ -1/95لزار زارز وِ ثیبًگز ًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ
ّبعت.
فرضيه  1پصوهص :ثیي هیشاى یبزگیزی زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی
آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت ٍجَز زارز.
جذول  .2آسهَى پیؼ فزض ّوگٌی ظزایت رگزعیَى زر هتغیز یبزگیزی
هٌجغ تغییزات

هجوَع
هجذٍرات

زرجِ
آسازی

هیبًگیي
هجذٍرات

همسار F

عؽح
هؼٌبزاری

پیؼ آسهَى
گزٍُ آسهبیؼ
تؼبهل گزٍُ
ذؽب

963/105
896/11
0/000
221/114

1
1
1
59

963/105
896/11
0/000
0/294

441/36
630/28
0/000

0/000
0/21
0/98

ثب تَجِ ثِ اؼالػبت جسٍل ً 2تبیج آسهَى ّوگٌی ظزایت رگزعیَى ػبهل یبزگیزی
گشارػ ؽسُ اعت .چَى همسار ( )Fهحبعجِ ؽسُ ثزای تؼبهل گزٍُ ٍ پیؼ آسهَى زر عؽح
ووتز اس  5زرصس هؼٌی زار ًیغت ،ثٌبثزایي زازُ ّب اس فزظیِ ّوگٌی ؽیتّبی رگزعیًَی
پؾتیجبًی هیوٌس ٍ ایي فزظیِ پذیزفتِ هیؽَز.
جذول  .3آسهَى پیؼ فزض ّوگٌی ظزایت رگزعیَى زر هتغیز یبزگیزی
هٌجغ تغییزات

هجوَع
هجذٍرات

زرجِ
آسازی

هیبًگیي
هجذٍرات

همسار F

عؽح
هؼٌبزاری

پیؼ آسهَى
گزٍُ آسهبیؼ
ٍاریبًظ ذؽب
ول

116/901
77/521
110/227
231/114

1
1
48
51

116/901
77/521
2/48

51/364
33/489

0/000
0/000

ثب تَجِ ثِ ًتبیج جسٍل  ٍ 3تحلیل وٍَاریبًظ آسهَى فزظیِ اصلی اثز هؼٌبزار وبرثزز
الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ثب عؽح هؼٌبزاری(  )F:33/489( ٍ )Sig:0/000هَرز تأییس
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لزار هیگیزز .ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ" :ثیي هیشاى یبزگیزی زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی
ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس
تفبٍت ٍجَز زارز" (.)P < 0.05
فرضيه  2پصوهص :ثیي هیشاى اًگیشػ پیؾزفت زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی
آهَسؽی ثبیجی آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت
ٍجَز زارز.
جذول  .4آسهَى پیؼ فزض ّوگٌی ظزایت رگزعیَى زر هتغیز اًگیشػ پیؾزفت
هٌجغ تغییزات

هجوَع
هجذٍرات

زرجِ
آسازی

هیبًگیي
هجذٍرات

همسار F

عؽح
هؼٌبزاری

پیؼ آسهَى
گزٍُ آسهبیؼ
تؼبهل گزٍُ
ذؽب

125/167
848/18
0/000
1613/114

1
1
1
17

125/167
848/18
0/000
101/152

9/549
1/73
0/000

0/009
0/200
0/98

ثب تَجِ ثِ ًتبیج جسٍل ً 4تبیج آسهَى ّوگٌی ظزایت رگزعیَى ػبهل اًگیشػ پیؾزفت
گشارػ ؽسُ اعت .جَى همسار( )Fهحبعجِ ؽسُ ( P < 0.05؛  )F = 0/000ثزای تؼبهل
گزٍُ ٍ پیؼ آسهَى زر عؽح ووتز اس  5زرصس هؼٌی زار ًیغت ،ثٌبثزایي زازُ ّب اس فزظیِ
ّوگٌی ؽیتّبی رگزعیًَی پؾتیجبًی هیوٌس ٍ ایي فزظیِ پذیزفتِ هیؽَزً .زهبل ثَزى
ایي هتغیز ثب آسهَى وَلَهَگزٍف اعویزًف هحبعجِ ٍ ایي پیؼ فزض ّن تأییس ؽس.
جذول  .5آسهَى ثزرعی ًزهبل ثَزى تَسیغ هتغیز اًگیشػ پیؾزفت
هتغیز

تؼساز

هیبًگیي

اًحزاف هؼیبر

آهبرُ
آسهَى

عؽح
هؼٌبزاری

یبزگیزی

50

14/29

3/64

0/117

0/076

ّوبًؽَر وِ هٌسرجبت جسٍل ً 5ؾبى هی زّس ،عؽح هؼٌبزاری حبصل اس آسهَى
ولَهَگزاف -اعویزًف  0/076هحبعجِ ؽسُ وِ ثبالتز اس همسار  0/05اعتّ .وچٌیي همسار
آهبرُ آسهَى ( )Z = 0/117ثیي  +1/95 ٍ -1/95لزار زارز وِ ثیبًگز ًزهبل ثَزى تَسیغ زازُ
ّبعت.

اثربخطي آموزش مبتني بر الگوی تذريس پنج مرحله ای ببيبي ( )5Eبر يبدگيری و انگيسش پيطرفت
تحصيلي دانطجويبن

جذول  .6آسهَى پیؼ فزض ّوگٌی ظزایت رگزعیَى زر هتغیز اًگیشػ پیؾزفت
هٌجغ تغییزات

هجوَع
هجذٍرات

زرجِ
آسازی

هیبًگیي
هجذٍرات

همسار F

عؽح
هؼٌبزاری

پیؼ آسهَى
گزٍُ آسهبیؼ
ٍاریبًظ ذؽب
ول

170/804
334/917
110/227
231/114

1
1
48
51

170/804
334/917
2/48

6/456
12/553

0/01
0/002

ثب تَجِ ثِ ًتبیج جسٍل  6پظ اس تؼسیل ًوزات پیؼ آسهَى ،اثز هؼٌی زار آهَسػ ثب
اعتفبزُ اس الگَی تسریظ ثبیجی زر اًگیشػ پیؾزفت تحصیلی زر ثیي آسهَزًی ّب ٍجَز
زاؽت )F= 6/456 ، P<0/01( .ثٌبثزایي هی تَاى گفت وِ" :ثیي هیشاى اًگیشػ پیؾزفت
زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ
عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت ٍجَز زارز" (.)P < 0.05

بحث و نتيجهگيری
ًتبیج تحمیك حبظز ًؾبى زاز ثیي ًوزات زاًؾجَیبى زر هیشاى یبزگیزی گزٍُ وٌتزل ٍ
گزٍُ آسهبیؼ تفبٍت هؼٌبزار ٍجَز زارز ٍ ایي تفبٍت ثِ عَز گزٍُ آسهبیؼ اعت.
فزظیِ 1پضٍّؼ "ثیي هیشاى یبزگیزی زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی
آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت ٍجَز زارز" هَرز
تأییس لزار گزفتّ .وبىؼَر وِ زر ثزرعی تحمیمبت صَرت گزفتِ هؾرص ؽس رٍػ
عبسًسُ گزایی هجتٌی ثز الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ًمؼ هْوی زر افشایؼ هیشاى یبزگیزی
زاًؾجَیبى زارز (Acisli et al, 2011؛ Karsli & Alipasa, 2014؛ & Yadigaroglu
Demircioglu, 2012؛ Fazelian et al, 2010؛ Suciati et al, 2015؛ Picciano, 2002؛ Gopal,

2009؛ Ergin, 2012؛ Tuna, & Kacar, 2013؛  )Ceylan, 2008وِ ًتبیج پضٍّؼ حبظز ثب
پضٍّؼّبی صَرت گزفتِ ّوغَ هیثبؽس .زلیل ایي تفبٍت زر افشایؼ هیشاى یبزگیزی را
هیتَاى چٌیي تحلیل وزز :اس آًجب وِ رٍػ تسریظ ثبیجی زر سهزُ رٍیىزز عبسًسُگزایی لزار
هیگیزز ،لذا تأویس ایي رٍیىزز ثز فؼبل ًگْساؽتي یبزگیزًسگبى زر ؼی فزایٌس یبزگیزی اعت.
ًتبیج پضٍّؼ حبظز ثب ًتبیج هبریبًبویظ ٍ آرتیوَط (ٍ )Maryannakis & Artemios, 2009
هلتَى ٍ ّوىبراى (ً )Melton et al, 2003بّوغَ ثَز.
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ًتبیج تحمیك هبریبًبویظ ٍ آرتیوَط (ً )Maryannakis & Artemios, 2009ؾبى زاز
وِ الگَّبی ؼزاحی آهَسؽی هجتٌی ثز ًظزیِ ّبی رفتبرگزایی ٍ ؽٌبذتگزایی هی تَاًٌس
هٌبعتتز اس ًظزیِّبی عبذتيگزایی ثبؽٌس.
فزظیِ 2پضٍّؼ "ثیي هیشاى اًگیشػ پیؾزفت زاًؾجَیبًی وِ ثب الگَی ؼزاحی آهَسؽی
ثبیجی آهَسػ زیسُ اًس ثب زاًؾجَیبًی وِ ثب رٍػ عٌتی آهَسػ زیسُ اًس تفبٍت ٍجَز زارز"
هَرز تأییس لزار گزفت.
ّوبى ؼَر وِ زر ثزرعی تحمیمبت صَرت گزفتِ هؾرص ؽس رٍػ عبسًسُگزایی هجتٌی
ثز الگَی ؼزاحی آهَسؽی ثبیجی ًمؼ هْوی زر افشایؼ هیشاى اًگیشػ پیؾزفت تحصیلی
زاًؾجَیبى زارز (Karsli & Alipasa, 2014؛ Hui-Chuan, 2006؛ Gopal, 2009؛ & Tyagi
Verma, 2013؛ Ergin, 2012؛  )Tuna, & Kacar, 2013وِ ًتبیج پضٍّؼ حبظز ثب
پضٍّؼّبی صَرت گزفتِ ّوغَ هیثبؽس .زلیل ایي تفبٍت زر افشایؼ هیشاى اًگیشػ
پیؾزفت ٍ هَفمیت زر ػولىزز تحصیلی را هیتَاى چٌیي تحلیل وزز :اس آًجب وِ رٍػ
تسریظ ثبیجی زر سهزُ رٍیىزز عبسًسُگزایی لزار هیگیزز ،لذا تأویس ایي رٍیىزز ثز فؼبل
ًگْساؽتي یبزگیزًسگبى زر ؼی فزایٌس یبزگیزی اعت.
ّوچٌیي هلتَى ٍ ّوىبراى ( )Melton et al, 2003زر پضٍّؾی ثب ػٌَاى" همبیغِ رٍػ
آهَسػ هجتٌی ثز رٍیىزز عبذتيگزایی ٍ رٍیىزز رفتبرگزایی زر آهَسػ رٍاًی -حزوتی" ثیبى
وززًس وِ تجشیِ ٍ تحلیل ًوزات ًؾبى زاز وِ تفبٍت هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ ٍجَز ًسارز.
تجشیِ ٍ تحلیل ًوزُ ّبی ارسؽیبثی ثزتزی هؾرصی را ثزای آهَسػ هجتٌی ثز رٍیىزز رفتبری
ًؾبى زاز .ایي هؽبلؼِ رًٍس فؼلی تغییز آهَسػ اس رٍػ رفتبرگزایی ثِ رٍػ آهَسػ عبذتي
گزایی ،ثزای اًجبم وبرّبی رٍاًی -حزوتی را پؾتیجبًی ًویوٌس .زلیل ایي تعبز ایي اعت وِ
ایي زٍ هحمك زر تحمیك ذَز ثِ رٍیىزز عبذتي گزایی ثسٍى عبذتبر ٍ ثسٍى ّیج ؼزاحی اس
لجل هی ًگزیغتٌس .زر صَرتی وِ الگَّبی عبذتيگزایی ثِ ٍیضُ الگَی پٌج هزحلِ ای ثبیجی؛
الگَیی فؼبل ٍ یبزگیزًسُ هحَر اعت وِ ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی ٍ ؼزاحی زلیك زارز .ؼجك ًتبیج
پضٍّؼ ّبی یبز ؽسُ ٍ ًتبیج ثِ زعت آهسُ اس ایي پضٍّؼ ،ثِ وبرگیزی الگَی ؼزاحی
آهَسؽی ثبیجی زر تسریظ ًِ تٌْب ثبػث افشایؼ یبزگیزی هیؽَز ،ثلىِ ثبػث افشایؼ رٍحیِ
وبٍؽگزی ،هؾبروت ٍ ّن فىزی گزٍّی زر ثیي آًبى هی ؽَز .ثٌبثزایي ؼزاحبى آهَسؽی ٍ
هسرعبى ؼجك هزاحل آهَسػ الگَی ثبیجی ثبیس تالػ وٌٌس تب یبزگیزًسگبى را ثب هغبئل
هرتلف رٍثزٍ عبسًس ٍ ثزای ا یي هٌظَر زر اثتسای تسریظ ،فزاگیز را زچبر حیزت ٍ عززرگوی
وٌٌس ،یؼٌی آًْب را زر هَلؼیت ّبی ًبهؼیي ٍ اثْبم اًگیش لزار زٌّس .هسرعبى عپظ ثبیس
فزصت زٌّس تب یبزگیزًسگبى ثِ ثزرعی هَلؼیت ًبهؼیي ٍ تؼزیف هغئلِ ثپززاسًس ٍ ثِ ؼَر
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 زر ول ثب تَجِ ثِ یبفتِ ّبی ایي پضٍّؼ ٍ عبیز.هٌظن ٍ فىَراًِ زرثبرُ هغئلِ تحمیك وٌٌس
ُ هؤعغِّب ٍ زاًؾگب،پضٍّؼ ّبی ّوغَ ثب ایي پضٍّؼ هتأعفبًِ ٌَّس زر ثغیبری اس هسارط
ّب رٍیىزز عٌتی هَرز اعتفبزُ لزار هی گیزز ٍ ایي زر حبلی اعت وِ رٍیىزز آهَسػ الگَی
ثبیجی زارای تَاًوٌسی ّب ٍ هشایب ٍ حتی هؼبیجی اعت وِ الگَّبی عٌتی پبعرگَ ثِ آًْب
 ثز ّویي اعبط پیؾٌْبز هی گززز وِ اصل جلت تَجِ یبزگیزًسگبى زر جزیبى.ًیغت
 ًمؼ تغْیل گزی ثزای هؼلن زر، اصل فؼبل ثَزى یبزگیزًسُ زر جزیبى آهَسػ،آهَسػ
جزیبى آهَسػ ٍ تؼبهل ّزچِ ثیؾتز یبزگیزًسگبى ٍ هؼلوبى زر جزیبى آهَسػ هسًظز لزار
.گیزز
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