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یاددهی و یادگیری اثربخش 

محمد شاهعلیزاده
كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

سرآغاز
آموزش و پ��رورش نهادی فراگیر، 
پوی��ا و تأثیرگ��ذار ب��ر رفتاره��ا و 
هنجارهای آشكار و نهان همه جانبة 
دینی،  اقتصادی،  سیاسی،  اخالقی، 
فرهنگ��ی  و  اجتماع��ی  حقوق��ی، 
آحاد جامعه اس��ت. ماهیت فعالیت 
و اه��داف آن ارتقای ت��وان روحیة 
خالقیت، شكوفایی و بروز استعداد، 
باال بردن سطح آگاهی های عمومی 
راهب��رد  تعیی��ن  و  تخصص��ی،  و 
به منظور دستیابی به تعالی، توسعه، 
سعادت، رشد و... است. گالبرایت2، 
درب��ارة ارزش آموزش و پرورش این 
سخن زیبا را بیان می كند كه: »هیچ 
جامعة تحصیل كرده ای فقیر، و هیچ 
جامعة بی س��وادی ثروتمند نیست. 
شاید فقر و بی سوادی باالترین روابط 
علت و معلولی را داشته باشند.« )به 
نق��ل از: جهانی��ان، 1388(. بدون 
ش��ك بهره گیری از تكنولوژی های 
آموزش��ی نیز به مفه��وم جدید آن، 
یكی از نوآوری های آموزشی است. 

امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی 
دس��تگاه های  كارب��رد  صرف��اً  را 
س��معی و بص��ری نمی دانن��د و به 
نرم افزارها هم مواد كمك آموزش��ی 

نظ��ام  همچنی��ن،  نمی گوین��د. 
تقریب��اً  »معلم م��داری«  آم��وزش 
منس��وخ ش��ده و به جای آن نظام 
»دانش آموز محوری« قد علم كرده 
اس��ت )یغما، دبی��ری و فاضلیان، 
اساس��ی  اركان  از  یك��ی   .)1372
توسعة هر كشور، بخش آموزش آن 
اس��ت. این بخش از آن نظر دارای 
اهمیت فوق العاده ای اس��ت كه هم 
ابزاری مهم برای توسعه و هم یكی 
از اهداف آن محسوب می شود. یكی 
از عواملی كه برای مقابله با مسائل 
و مش��كالت آموزش��ی در كشورها 
مورد توج��ه قرار گرفته، تكنولوژی 
آموزشی است. تكنولوژی آموزشی 
اختی��ار  در  روش های��ی  و  اب��زار 
دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت قرار 
می دهد كه آن ه��ا را برای غلبه بر 
مسائل و مشكالتی همچون انفجار 
جمعی��ت، انفجار دان��ش، و انفجار 
ارزش ها تجهیز می كند )احدیان و 

داوودی، 1377(.
بنابر تعریف »انجمن تكنولوژی 
 ،)AECT( »و ارتباطات آموزش��ی
»فناوری آموزش��ی«3 عبارت است 
از: »مطالعه و عمل اخالقی از طریق 
ایج��اد، كاربرد و مدیری��ت منابع و 

كلیدواژه ها: تكنولوژی آموزشی، 
طراحی آموزشی، الگوهای طراحی 
Eآموزشی، الگوی آموزشی پنج

   اشاره                                  
یادگیری و آموزش اثربخش 

و پایدار كه یكی از اهداف 
مهم نظام های آموزشی است، 

زمانی به وقوع می پیوندد كه 
از یافته های علمی در زمینة 

یادگیری و آموزش استفاده شود. 
»تكنولوژی آموزشی« از جمله 

رشته هایی است كه در صدد 
تحقق این هدف است و طراحی 

آموزشی یكی از اجزای این 
رشته محسوب می شود. یكی از 
الگوهای آموزشی كه دانش آموز 

را در محور فعالیت های خود قرار 
 1»Eداده، الگوی آموزشی »پنج

است. در اینجا به تشریح این الگو 
پرداخته ایم و به منظور استفادة 

مؤثر از این الگوی آموزشی، 
هم برای معلمان و هم برای 

دانش آموزان، راهبردهای عملی 
آورده ایم.

« E الگوی آموزشی »پنج

تعلیم و تربیت و حرفة معلمی

5 E5 E5 E5یاددهی و یادگیری اثربخش Eیاددهی و یادگیری اثربخش

محمد شاهعلیزادهE 5محمد شاهعلیزاده
كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشیE 5كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

سرآغازE 5سرآغاز
آموزش و پ��رورش نهادی فراگیر، E 5آموزش و پ��رورش نهادی فراگیر، 
پوی��ا و تأثیرگ��ذار ب��ر رفتاره��ا و E 5پوی��ا و تأثیرگ��ذار ب��ر رفتاره��ا و 
هنجارهای آشكار و نهان همه جانبة E 5هنجارهای آشكار و نهان همه جانبة 
دینی،  اقتصادی،  سیاسی،  دینی، E 5اخالقی،  اقتصادی،  سیاسی،  اخالقی، 
فرهنگ��ی  و  اجتماع��ی  فرهنگ��ی E 5حقوق��ی،  و  اجتماع��ی  حقوق��ی، 
آحاد جامعه اس��ت. ماهیت فعالیت E 5آحاد جامعه اس��ت. ماهیت فعالیت 
و اه��داف آن ارتقای ت��وان روحیة E 5و اه��داف آن ارتقای ت��وان روحیة 
خالقیت، شكوفایی و بروز استعداد، E 5خالقیت، شكوفایی و بروز استعداد، 
باال بردن سطح آگاهی های عمومی E 5باال بردن سطح آگاهی های عمومی 
راهب��رد  تعیی��ن  و  تخصص��ی،  راهب��رد E 5و  تعیی��ن  و  تخصص��ی،  و 
به منظور دستیابی به تعالی، توسعه، E 5به منظور دستیابی به تعالی، توسعه، 
 ،5 E ،25 E25گالبرایت E5سعادت، رشد و... است. گالبرایت E .5گالبرایتسعادت، رشد و... است. گالبرایتسعادت، رشد و... است Eگالبرایتسعادت، رشد و... است. گالبرایت
درب��ارة ارزش آموزش و پرورش این E 5درب��ارة ارزش آموزش و پرورش این 
سخن زیبا را بیان می كند كه: »هیچ E 5سخن زیبا را بیان می كند كه: »هیچ 
جامعة تحصیل كرده ای فقیر، و هیچ E 5جامعة تحصیل كرده ای فقیر، و هیچ 
جامعة بی س��وادی ثروتمند نیست. E 5جامعة بی س��وادی ثروتمند نیست. 
شاید فقر و بی سوادی باالترین روابط E 5شاید فقر و بی سوادی باالترین روابط 
علت و معلولی را داشته باشند.« )به E 5علت و معلولی را داشته باشند.« )به 
نق��ل از: جهانی��ان، E 5نق��ل از: جهانی��ان، E1388 13885(. بدون E 5(. بدون 
ش��ك بهره گیری از تكنولوژی های E 5ش��ك بهره گیری از تكنولوژی های 
آموزش��ی نیز به مفه��وم جدید آن، E 5آموزش��ی نیز به مفه��وم جدید آن، 
یكی از نوآوری های آموزشی است. E 5یكی از نوآوری های آموزشی است. 

امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی E 5امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی 
دس��تگاه های  كارب��رد  صرف��اً  دس��تگاه های E 5را  كارب��رد  صرف��اً  را 
امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی 
دس��تگاه های  كارب��رد  صرف��اً  را 
امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی E 5امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی 
دس��تگاه های  كارب��رد  صرف��اً  را 
امروزه دیگر تكنولوژی آموزشی 

س��معی و بص��ری نمی دانن��د و به E 5س��معی و بص��ری نمی دانن��د و به 
نرم افزارها هم مواد كمك آموزش��ی E 5نرم افزارها هم مواد كمك آموزش��ی 

نظ��ام  همچنی��ن،  نظ��ام E 5نمی گوین��د.  همچنی��ن،  نمی گوین��د. 
تقریب��اً  »معلم م��داری«  تقریب��اً E 5آم��وزش  »معلم م��داری«  آم��وزش 
نظ��ام  همچنی��ن،  نمی گوین��د. 
تقریب��اً  »معلم م��داری«  آم��وزش 
نظ��ام  همچنی��ن،  نظ��ام E 5نمی گوین��د.  همچنی��ن،  نمی گوین��د. 
تقریب��اً  »معلم م��داری«  آم��وزش 
نظ��ام  همچنی��ن،  نمی گوین��د. 

منس��وخ ش��ده و به جای آن نظام E 5منس��وخ ش��ده و به جای آن نظام 
»دانش آموز محوری« قد علم كرده E 5»دانش آموز محوری« قد علم كرده 
اس��ت )یغما، دبی��ری و فاضلیان، E 5اس��ت )یغما، دبی��ری و فاضلیان، 
اساس��ی  اركان  از  یك��ی   .)5 E اساس��ی اركان  از  یك��ی   .)13725 E1372
توسعة هر كشور، بخش آموزش آن E 5توسعة هر كشور، بخش آموزش آن 
اس��ت. این بخش از آن نظر دارای E 5اس��ت. این بخش از آن نظر دارای 
اهمیت فوق العاده ای اس��ت كه هم E 5اهمیت فوق العاده ای اس��ت كه هم 
ابزاری مهم برای توسعه و هم یكی E 5ابزاری مهم برای توسعه و هم یكی 
از اهداف آن محسوب می شود. یكی E 5از اهداف آن محسوب می شود. یكی 
از عواملی كه برای مقابله با مسائل E 5از عواملی كه برای مقابله با مسائل 
و مش��كالت آموزش��ی در كشورها E 5و مش��كالت آموزش��ی در كشورها 
مورد توج��ه قرار گرفته، تكنولوژی E 5مورد توج��ه قرار گرفته، تكنولوژی 
آموزشی است. تكنولوژی آموزشی E 5آموزشی است. تكنولوژی آموزشی 
اختی��ار  در  روش های��ی  و  اختی��ار E 5اب��زار  در  روش های��ی  و  اب��زار 
دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت قرار E 5دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت قرار 
می دهد كه آن ه��ا را برای غلبه بر E 5می دهد كه آن ه��ا را برای غلبه بر 
مسائل و مشكالتی همچون انفجار E 5مسائل و مشكالتی همچون انفجار 
جمعی��ت، انفجار دان��ش، و انفجار E 5جمعی��ت، انفجار دان��ش، و انفجار 
ارزش ها تجهیز می كند )احدیان و E 5ارزش ها تجهیز می كند )احدیان و 

.)5 E.)13775 E1377 ،5داوودی E ،داوودی
بنابر تعریف »انجمن تكنولوژی E 5بنابر تعریف »انجمن تكنولوژی 
 ،)5 E ،)AECT5 EAECT( »5و ارتباطات آموزش��ی E( »و ارتباطات آموزش��ی
»فناوری آموزش��ی«E 5»فناوری آموزش��ی«E3 35 عبارت است E 5 عبارت است 
از: »مطالعه و عمل اخالقی از طریق E 5از: »مطالعه و عمل اخالقی از طریق 
تكنولوژی آموزشی، كلیدواژه ها: تكنولوژی آموزشی، E 5تكنولوژی آموزشی، كلیدواژه ها: تكنولوژی آموزشی، كلیدواژه ها: E 5كلیدواژه ها: تكنولوژی آموزشی، E 5تكنولوژی آموزشی، E5 E5 E 5ایج��اد، كاربرد و مدیری��ت منابع و E 5ایج��اد، كاربرد و مدیری��ت منابع و 

طراحی آموزشی، الگوهای طراحی E 5طراحی آموزشی، الگوهای طراحی 
E5 EE5آموزشی، الگوی آموزشی پنج E5آموزشی، الگوی آموزشی پنج E                                  5 E                                  5اشاره E5   اشاره E   5اشاره   اشاره Eاشاره   اشاره

یادگیری و آموزش اثربخش E 5یادگیری و آموزش اثربخش 
و پایدار كه یكی از اهداف E 5و پایدار كه یكی از اهداف 

مهم نظام های آموزشی است، E 5مهم نظام های آموزشی است، 
زمانی به وقوع می پیوندد كه E 5زمانی به وقوع می پیوندد كه 
از یافته های علمی در زمینة E 5از یافته های علمی در زمینة 

یادگیری و آموزش استفاده شود. E 5یادگیری و آموزش استفاده شود. 
»تكنولوژی آموزشی« از جمله E 5»تكنولوژی آموزشی« از جمله 

رشته هایی است كه در صدد E 5رشته هایی است كه در صدد 
تحقق این هدف است و طراحی E 5تحقق این هدف است و طراحی 

آموزشی یكی از اجزای این E 5آموزشی یكی از اجزای این 
رشته محسوب می شود. یكی از E 5رشته محسوب می شود. یكی از 
الگوهای آموزشی كه دانش آموز E 5الگوهای آموزشی كه دانش آموز 

را در محور فعالیت های خود قرار E 5را در محور فعالیت های خود قرار 
15 E1»5 E»E5 EE5داده، الگوی آموزشی »پنج Eداده، الگوی آموزشی »پنج

است. در اینجا به تشریح این الگو E 5است. در اینجا به تشریح این الگو 
پرداخته ایم و به منظور استفادة E 5پرداخته ایم و به منظور استفادة 

مؤثر از این الگوی آموزشی، E 5مؤثر از این الگوی آموزشی، 
هم برای معلمان و هم برای E 5هم برای معلمان و هم برای 

دانش آموزان، راهبردهای عملی E 5دانش آموزان، راهبردهای عملی 
آورده ایم.E 5آورده ایم.

« 5 E« E5 EE 5الگوی آموزشی »پنج E الگوی آموزشی »پنجE الگوی آموزشی »پنجE5 EE الگوی آموزشی »پنجE



39 | رشد تکنولوژی آموزشی | دورۀ سی ام |  شمارۀ 1 |  مهر 1393

فرایندهای فناورانة مناسب به منظور 
تسهیل یادگیری و بهسازی عملكرد 
افراد« )آی��س، 2006، ب��ه نقل از: 
رض��وی، 1390(. همان گون��ه ك��ه 
پیش از س��اختن یك س��اختمان، 
نقش��ة آن طراحی می ش��ود، برای 
آموزش نیز، داش��تن طرح و نقشه 
ض��رورت دارد؛ در غی��ر این صورت 
فرایند آموزش ب��دون برنامه پیش 
م��ی رود و پیش بین��ی مؤث��ر بودن 
ی��ا نب��ودن آن دش��وار می ش��ود. 
»طراحی آموزشی«4 به عنوان علمی 
نه چن��دان نوظه��ور و در عین حال 
رو به تكامل، می كوش��د با تكیه بر 
بنیان های علمی و عملی، كوش��ش 
دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت را به 
بهترین ش��كل كارامد و مؤثر سازد 
)نوروزی و رضوی،1390(. الگوهای 
راه حل ه��ای  آموزش��ی،  طراح��ی 
مناس��ب را برای رس��یدن به نتایج 
م��ورد نظر در ش��رایط داده ش��ده، 
به ص��ورت  و  می كنن��د  مش��خص 
مجموع��ه ای از فرمول های طراحی 
می ت��وان از آن ه��ا در موقعیت های 
متفاوت سود جست. ظهور دیدگاه 
معرفت شناس��ی و نظریة یادگیری 
»ساختن گرایی«5، الگوهای طراحی 

آموزشی را تغییر داده و لزوم ایجاد 
محیطی سرشار از تعامل  بین فردی 
و همكاری و مشاركت را برای خلق 
دانش و اكتش��اف، آشكارتر ساخته 

است )نوروزی و رضوی، 1390(. 

Eالگوی آموزشی پنج
الگ��وی پنجE از س��ال 1980 
به بعد مورد اس��تفاده قرار گرفته و 
»ساختن گرایی«  نظریه های  درون 
 .)Bybee, 2006( ق��رار می گی��رد
باید خاطرنش��ان كرد ك��ه الگوی 
پنجE در مطالعات برنامة درس��ی 
زیست شناسی بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته است و سرچشمة آن را 
بای��د در كارهای هربارت، دیویی 
یادگی��ری  چرخ��ة  همچنی��ن  و 
دانس��ت  كارپل��وس6«  »آتكی��ن- 
)بای بی و همكاران، 2006(. برای 
نمون��ه، چن��د مطالعة مقایس��ه ای 
نش��ان می دهن��د ك��ه ای��ن مدل 
در برنامة درس��ی زیست شناس��ی 
اثربخش تر از رویكردهای دیگر در 
كمك به دانش آموزان برای تسلط 
آن ها ب��ر موضوعات درس��ی علوم 
اس��ت. همچنین كالس�ون كشف 
كرده اس��ت ك��ه چگون��ه وفاداری 

به این الگوی آموزش��ی، یادگیری 
دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده 

است.

الگوی آموزش��ی پنجE الگویی 
است متشكل از پنج مرحله به این 

شرح:
Engagement .1 یا فعال سازی 
مرحل��ة فعال س��ازی در ای��ن 
الگ��و در تالش اس��ت دانش قبلی 
دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته ش��ده، 
ش��امل مفاهی��م غلط ی��ا مفاهیم 
س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن 
یادگیرندگان ما وجود دارند و غالباً 
در براب��ر آم��وزش مقاومت به وجود 
می آورند. دانش قبلی عاملی اساسی 
در درک بسیاری از موضوعات است. 
آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه 
قباًل دانش آم��وزان با خ��ود دارند، 
مورد مالحظه قرار دهد. روش های 
متع��ددی برای فعال س��ازی دانش 
قبلی دانش آموزان وج��ود دارد كه 

عبارت اند از: 
 از طوفان مغزی )از اطالعات 
بیرون كشیده ش��ده از ذهن 

الگوی پنجE از 
سال 1980 به بعد 

مورد استفاده 
قرار گرفته و 

درون نظریه های 
»ساختن گرایی«  

قرار می گیرد

ENGAGE
(فعالسازی)

EXPLORE
(اکتشاف)

EXPLAIN
(تبیین)

EVALUATE
(ارزشیابی)

ELABORATE
(شرحوبسط)

5E5 E5 E 5فرایندهای فناورانة مناسب به منظور E فرایندهای فناورانة مناسب به منظور
تسهیل یادگیری و بهسازی عملكرد E 5تسهیل یادگیری و بهسازی عملكرد 
افراد« )آی��س، E 5افراد« )آی��س، E2006 20065، ب��ه نقل از: E 5، ب��ه نقل از: 
رض��وی، E 5رض��وی، E1390 13905(. همان گون��ه ك��ه E 5(. همان گون��ه ك��ه 
پیش از س��اختن یك س��اختمان، E 5پیش از س��اختن یك س��اختمان، 
نقش��ة آن طراحی می ش��ود، برای E 5نقش��ة آن طراحی می ش��ود، برای 
آموزش نیز، داش��تن طرح و نقشه E 5آموزش نیز، داش��تن طرح و نقشه 
ض��رورت دارد؛ در غی��ر این صورت E 5ض��رورت دارد؛ در غی��ر این صورت 
فرایند آموزش ب��دون برنامه پیش E 5فرایند آموزش ب��دون برنامه پیش 
م��ی رود و پیش بین��ی مؤث��ر بودن E 5م��ی رود و پیش بین��ی مؤث��ر بودن 
ی��ا نب��ودن آن دش��وار می ش��ود. E 5ی��ا نب��ودن آن دش��وار می ش��ود. 
»طراحی آموزشی«E 5»طراحی آموزشی«E4 45 به عنوان علمی E 5 به عنوان علمی 
نه چن��دان نوظه��ور و در عین حال E 5نه چن��دان نوظه��ور و در عین حال 
رو به تكامل، می كوش��د با تكیه بر E 5رو به تكامل، می كوش��د با تكیه بر 
بنیان های علمی و عملی، كوش��ش E 5بنیان های علمی و عملی، كوش��ش 
دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت را به E 5دس��ت اندركاران تعلیم وتربیت را به 
بهترین ش��كل كارامد و مؤثر سازد E 5بهترین ش��كل كارامد و مؤثر سازد 
)نوروزی و رضوی،E 5)نوروزی و رضوی،E1390 13905(. الگوهای E 5(. الگوهای 
راه حل ه��ای  آموزش��ی،  راه حل ه��ای E 5طراح��ی  آموزش��ی،  طراح��ی 
مناس��ب را برای رس��یدن به نتایج E 5مناس��ب را برای رس��یدن به نتایج 
م��ورد نظر در ش��رایط داده ش��ده، E 5م��ورد نظر در ش��رایط داده ش��ده، 
به ص��ورت  و  می كنن��د  به ص��ورت E 5مش��خص  و  می كنن��د  مش��خص 
مجموع��ه ای از فرمول های طراحی E 5مجموع��ه ای از فرمول های طراحی 
می ت��وان از آن ه��ا در موقعیت های E 5می ت��وان از آن ه��ا در موقعیت های 
متفاوت سود جست. ظهور دیدگاه E 5متفاوت سود جست. ظهور دیدگاه 
معرفت شناس��ی و نظریة یادگیری E 5معرفت شناس��ی و نظریة یادگیری 
»ساختن گرایی«E 5»ساختن گرایی«E5 55، الگوهای طراحی E 5، الگوهای طراحی 

آموزشی را تغییر داده و لزوم ایجاد E 5آموزشی را تغییر داده و لزوم ایجاد 
محیطی سرشار از تعامل  بین فردی E 5محیطی سرشار از تعامل  بین فردی 
و همكاری و مشاركت را برای خلق E 5و همكاری و مشاركت را برای خلق 
دانش و اكتش��اف، آشكارتر ساخته E 5دانش و اكتش��اف، آشكارتر ساخته 

 .)5 E .)13905 E1390 ،5است )نوروزی و رضوی E ،است )نوروزی و رضوی

E5 EE5الگوی آموزشی پنج Eالگوی آموزشی پنج
19805 E1980 5 از س��ال E از س��ال E5 EE5الگ��وی پنج Eالگ��وی پنج

به بعد مورد اس��تفاده قرار گرفته و E 5به بعد مورد اس��تفاده قرار گرفته و 
»ساختن گرایی«  نظریه های  »ساختن گرایی« E 5درون  نظریه های  درون 
 .)5 E .)Bybee, 20065 EBybee, 2006( 5ق��رار می گی��رد E( ق��رار می گی��رد
باید خاطرنش��ان كرد ك��ه الگوی E 5باید خاطرنش��ان كرد ك��ه الگوی 
پنجE 5پنجE5 EE در مطالعات برنامة درس��ی E 5 در مطالعات برنامة درس��ی 
زیست شناسی بیشتر مورد استفاده E 5زیست شناسی بیشتر مورد استفاده 
قرار گرفته است و سرچشمة آن را E 5قرار گرفته است و سرچشمة آن را 
هربارت، دیوییبای��د در كارهای هربارت، دیوییE 5هربارت، دیوییبای��د در كارهای هربارت، دیوییبای��د در كارهای E 5بای��د در كارهای هربارت، دیوییE 5هربارت، دیویی

یادگی��ری  چرخ��ة  همچنی��ن  یادگی��ری E 5و  چرخ��ة  همچنی��ن  و 
دانس��ت   »5 E دانس��ت  »65 E6كارپل��وس كارپل��وسE 5»آتكی��ن-  »آتكی��ن- 
)بای بی و همكاران، E 5)بای بی و همكاران، E2006 20065(. برای E 5(. برای 
نمون��ه، چن��د مطالعة مقایس��ه ای E 5نمون��ه، چن��د مطالعة مقایس��ه ای 
نش��ان می دهن��د ك��ه ای��ن مدل E 5نش��ان می دهن��د ك��ه ای��ن مدل 
در برنامة درس��ی زیست شناس��ی E 5در برنامة درس��ی زیست شناس��ی 
اثربخش تر از رویكردهای دیگر در E 5اثربخش تر از رویكردهای دیگر در 
كمك به دانش آموزان برای تسلط E 5كمك به دانش آموزان برای تسلط 
آن ها ب��ر موضوعات درس��ی علوم E 5آن ها ب��ر موضوعات درس��ی علوم 
كالس�وناس��ت. همچنین كالس�ونE 5كالس�وناس��ت. همچنین كالس�وناس��ت. همچنین E 5اس��ت. همچنین كالس�ونE 5كالس�ون كشف E 5 كشف 
كرده اس��ت ك��ه چگون��ه وفاداری E 5كرده اس��ت ك��ه چگون��ه وفاداری 

به این الگوی آموزش��ی، یادگیری E 5به این الگوی آموزش��ی، یادگیری 
دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده E 5دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده 

است.E 5است.

الگوی آموزش��ی پنجE 5الگوی آموزش��ی پنجE5 EE الگویی E 5 الگویی 
است متشكل از پنج مرحله به این E 5است متشكل از پنج مرحله به این 

شرح:E 5شرح:
Engagement5 EEngagement .5 E .Engagement .Engagement5 EEngagement .Engagement یا فعال سازیE 5 یا فعال سازی 15 E1

مرحل��ة فعال س��ازی در ای��ن E 5مرحل��ة فعال س��ازی در ای��ن 
الگ��و در تالش اس��ت دانش قبلی E 5الگ��و در تالش اس��ت دانش قبلی 
دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن E 5دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال E 5مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن E 5دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
دانش آم��وزان را ب��رای كش��ف آن 

كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته ش��ده، E 5كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته ش��ده، 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته ش��ده، 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال E 5مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 
كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته ش��ده، 
مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال 

ش��امل مفاهی��م غلط ی��ا مفاهیم E 5ش��امل مفاهی��م غلط ی��ا مفاهیم 
س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن E 5س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن 
یادگیرندگان ما وجود دارند و غالباً E 5یادگیرندگان ما وجود دارند و غالباً 
س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن 
یادگیرندگان ما وجود دارند و غالباً 
س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن E 5س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن 
یادگیرندگان ما وجود دارند و غالباً 
س��اده ای هس��تند ك��ه در ذه��ن 

در براب��ر آم��وزش مقاومت به وجود E 5در براب��ر آم��وزش مقاومت به وجود 
می آورند. دانش قبلی عاملی اساسی E 5می آورند. دانش قبلی عاملی اساسی 
در درک بسیاری از موضوعات است. E 5در درک بسیاری از موضوعات است. 
آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه E 5آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه 
قباًل دانش آم��وزان با خ��ود دارند، E 5قباًل دانش آم��وزان با خ��ود دارند، 
آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه 
قباًل دانش آم��وزان با خ��ود دارند، 
آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه E 5آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه 
قباًل دانش آم��وزان با خ��ود دارند، 
آموزش اثربخش باید دانش��ی را كه 

مورد مالحظه قرار دهد. روش های E 5مورد مالحظه قرار دهد. روش های 
متع��ددی برای فعال س��ازی دانش E 5متع��ددی برای فعال س��ازی دانش 
قبلی دانش آموزان وج��ود دارد كه E 5قبلی دانش آموزان وج��ود دارد كه 

عبارت اند از: E 5عبارت اند از: 
5 E از طوفان مغزی )از اطالعات E 5 از طوفان مغزی )از اطالعات 
بیرون كشیده ش��ده از ذهن E 5بیرون كشیده ش��ده از ذهن 

الگوی پنجE 5الگوی پنجE5 EE از E 5 از 
1980سال E1980 19805سال 1980سال E 5سال E1980 19805 به بعد E 5 به بعد 

مورد استفاده E 5مورد استفاده 
قرار گرفته و E 5قرار گرفته و 

درون نظریه های E 5درون نظریه های 
»ساختن گرایی«  E 5»ساختن گرایی«  

E5 E5 E5 E5 EEXPLORE5 EEXPLORE 5قرار می گیردE 5قرار می گیرد
(5 E(5اکتشاف Eاکتشاف)5 E)EXPLAIN5 EEXPLAIN

(5 E(5تبیین Eتبیین)5 E)

EVALUATE5 EEVALUATE
(5 E(5ارزشیابی Eارزشیابی)5 E)

ELABORATE5 EELABORATE
(5 E(5شرحوبسط Eشرحوبسط)5 E)

5E5 E5E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E
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دانش آموز( استفاده كنید. 
از  را  خاص��ی  س��ؤاالت   
و  بپرس��ید  دانش آم��وزان 

جواب ها را یادداشت كنید.
 دانش آموزان را با یك مسئله، 
فعالی��ت ی��ا یك س��ناریوی 
فعال روبه رو و استنباط كنید 
كه آن ها چه چی��زی از این 

مسائل فهمیده اند.
همچنین می توانیم با پرسیدن 
س��ؤاالتی در م��ورد ی��ك موضوع 
ی��ا مفه��وم و اینك��ه دانش آموزان 
چه تفك��ری در م��ورد آن موضوع 

ی��ا مفهوم دارن��د، در م��ورد دانش 
قبلی شان اطالع كسب كنیم. روشی 
مؤثر برای درونی س��اختن مسئله و 
تدارک ش��رایط مناسب برای فعال 
ش��دن یادگیرن��دگان، اس��تفاده از 
»راهبرد تصور« است. در این راهبرد 
معلم دانش آموزان را به رویا پردازی 
تش��ویق می كند )موهن، 2003، به 

نقل از: رضوی 1390(.

Exploration .2 یا اکتشاف
مرحل��ة اكتش��اف در الگ��وی 
پنجE پیش دانسته های دانش آموزان 

را به چالش می كشد. در این مرحله 
اس��ت كه ب��ه دانش آم��وزان زمان 
كاف��ی داده می ش��ود تا بر حس��ب 
نیاز روان شناختی، به كشف ایده ها 
بپردازند. در گام اكتش��اف تجاربی 
را ایج��اد كنی��د ك��ه دانش آم��وز 
پیش دانسته ها و تجربیات قبلی خود 
را فراخوانی كند. از طریق این فرایند 
م��ا می توانیم دانش آم��وزان خود را 
از اطالع��ات حفظ��ی ی��ا یادگیری 
طوطی وار به سوی یادگیری معنا دار 
س��وق دهیم و به ایجاد رویدادهای 
یادگی��ری پیوس��ته و در ارتباط با 
هم، به جای یادگیری منفصل كه در 
آن مطالب هیچ ارتباطی با یكدیگر 
ندارند، مبادرت كنیم. شما معلمان 
می توانید فعالیت های زیر را در این 

مرحله انجام دهید:
 1. به عقاید دانش آموزان با دقت 
گ��وش ف��را دهی��د و تصورات 
تش��خیص  را  آن ها  نادرس��ت 

دهید.
2. اگر مفاهیم و تصورات نادرست 
تش��خیص  را  دانش آم��وزان 
دادید، آنان را با چالش روبه رو 
كنی��د ت��ا نارضایت��ی آن ها از 
بیش��تر  نادرستش��ان  مفاهیم 
ش��ود. می توانی��د ای��ن كار را 
با جم��ع آوری مس��تنداتی كه 
باوره��ای  بی��ن  ناس��ازگاری 
پدیده ه��ای  و  دانش آم��وزان 
علمی را نش��ان می دهد، انجام 

دهید. 
3. در مورد ش��واهد و مستندات 
گ��ردآوری ش��ده بحث های��ی  
انج��ام دهید ت��ا دانش آموزان 
مفاهیم علم��ی را درک كنند 
و ب��رای این مفاهیم برحس��ب 
اینك��ه ب��ا دیگ��ر مفاهی��م و 
پدیده ه��ای علمی س��ازگاری 

دارند، احترام قائل شوند.
4. به دانش آم��وزان كمك كنید 

دانششان را از نو بسازند.
5. از طری��ق اكتش��اف، ش��امل 
مثال  توضی��ح همراه  مباحثه، 
مش��اركتی،  فعالیت ه��ای  و 
می توانید مفاهیم دانش آموزان 

»فناوری 
آموزشی« عبارت 
است از: »مطالعه 
و عمل اخالقی 
از طریق ایجاد، 
کاربرد و مدیریت 
منابع و فرایندهای 
فناورانة مناسب 
به منظور تسهیل 
یادگیری و 
بهسازی عملکرد 
افراد«
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را به چالش بكش��انید. در این 
به عن��وان  بیش��تر  گام معل��م 

تسهیل گر عمل می كند.

Explanation .3 یا تبیین
واژة تبیین در ای��ن مرحله به 
معن��ی هن��ر و فرایندی اس��ت كه 
ط��ی آن، مفاهی��م، پردازش ه��ا یا 
مهارت ه��ا، واضح، آش��كار و قابل 
فه��م می ش��وند. در اینج��ا معل��م 
دانش آم��وزان را هدایت می كند تا 

آموزش اثربخش 
باید دانشی را که 
قباًل دانش آموزان 

با خود دارند، مورد 
مالحظه قرار دهد

به تجربیات خاص��ی كه در مرحلة 
فعال س��ازی و اكتش��اف داشته اند، 
توج��ه كنن��د. معل��م نخس��ت از 
تبیین های  دانش آموزان می خواهد 
خود را درب��ارة موضوع ارائه دهند. 
آن��گاه تبیین های فن��ی و علمی را 
به طور واضح ، آشكار و رسمی ارائه 
می كند. تبیین روش��ی است  برای 
نظ��م دادن به تجربیات اكتش��افی 
دانش آم��وزان )بای بی و همكاران، 
2006(. مرحل��ة تبیین درگیر ارائة 

اطالعاتی اس��ت ك��ه دانش آموزان 
كش��ف كرده ان��د. در ای��ن مرحله 
دانش آموزان اج��ازه پیدا می كنند 
رفتار، دانش یا مهارتی را كه دارند، 
به نمایش بگذارند. همچنین، برای 
معلمان فرصتی فراهم می ش��ود تا 
نگرانی های دانش آموزان را در مورد 
فهم اشتباه از درس برطرف كنند. 
در نیم قرن گذشته، تحقیقات 
تجرب��ی ش��واهد واض��ح و درخور 
توجهی فراهم آورده اند كه نش��ان 

نقش معلم نقش دانش آموز مراحل یادگیری

معلمان از دانش آموزان س��ؤاالتی می پرس��ند، آن ها را درگیر 
دروس اكتش��افی هدایت ش��ده می كنند، راهبردهایی را به كار 
می گیرند تا بین تجارب یادگیری قبلی دانش آموزان و تجارب 
یادگیری حال دانش آموزان ارتباط برقرار ش��ود و سطوحی از 

انتظارات را از دانش آموزان مطرح می كنند.

دانش آموزان با مفاهیم آش��نا می ش��وند، ارتباط هایی را بین 
دان��ش قبلی و آنچ��ه در ح��ال مطالعة آن هس��تند، برقرار 
می كنند، نحوة تفكرش��ان آشكار می ش��ود و به صورت ذهنی 

درگیر تجارب یادگیری می شوند.

فعال سازی

معلمان دانش آموزان را در اكتشافاتش��ان راهنمایی می كنند و 
سؤاالت كاوشگرانه ای را از آنان می پرسند تا فهم آنان از موضوع 

واضح تر شود.

دانش آموزان دس��ت به اكتش��اف یا آزمایش می زنند، درگیر 
مشاهدات می شوند، از ابزارها و مواد علمی استفاده می كنند 
)كارهای��ی را به طور عملی انجام می دهن��د( و به گردآوری و 

گزارش اطالعات می پردازند.

اكتشاف

معلمان س��ؤاالت كاوش��گرانه ای از دانش آموزان می پرسند تا 
آن ها را به جس��ت وجوی الگوها ی��ا تعارضاتی در میان داده ها 

تشویق كنند.

دانش آموزان به طور ش��فاهی فهمش��ان از مرحلة اكتشاف را 
بیان می كنند، الگوهایی را در میان داده هایش��ان جست وجو 
می كنن��د و آنچه را كه مش��اهده كرده اند، توصیف می كنند. 
این كار می تواند بین گروهی كوچك یا كل گروه انجام پذیرد. 

تبیین

معلمان تجربیات یادگیری را به گونه ای برای دانش آموزان فراهم 
می كنن��د كه آن ها دانش خ��ود را به كار گیرند و فهمی عمیق 
از موضوع به دس��ت آورند. در این مرحله، فعالیت ها می توانند 
شامل خواندن مقاله یا كتاب، نوشتن، طراحی آزمایش و كشف 

موضوعات مرتبط روی اینترنت باشد. 

دانش آم��وزان تجربیاتش��ان را توس��عه می دهن��د، رفتارها و 
مهارت هایش��ان را تمرین می كنند و می كوشند بین مفاهیم 

و جهان اطراف خود ارتباط هایی ایجاد كنند.
شرح و بسط

معلمان میزان فهم دانش آموزان را می س��نجند. س��نجش نیز 
می تواند ه��م به صورت تكوینی )در حین فعالیت و پویا( و هم 

به صورت تراكمی )در پایان درس( باشد. 

دانش آموزان به سؤاالت جواب می دهند و همچنین سؤاالتی 
را مطرح می كنند و دانش، فهم و مهارت هایشان را به نمایش 

می گذارند. 
ارزشیابی

Eجدول خاصة فعالیت های معلم و دانش آموز در هریك از مراحل الگوی آموزشی پنج
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می دهند، تأثیر و كارایی  راهنمایی 
اندک در طول آم��وزش، به صورت 
معنا داری، كمتر از زمانی است كه 
این راهنمایی به صورت خاص برای 
حمای��ت از فرایند ش��ناختی الزم 
برای یادگیری طراحی ش��ده باشد 
)كریسكنر، اسولر و كالرک، 2006. 
به نقل از جاب��راک(. بدون تبیین و 
بسیاری  محتوایی،  دانش  بازسازی 
از دانش آموزان، به خصوص آن هایی 
ك��ه ضعی��ف هس��تند، از درس یا 
برد.  نخواهن��د  س��ودی  فعالیت ها 
معلم��ان معم��والً از راهبرد تبیین 
كالمی اس��تفاده می كنند، اما باید 
راهبردهای  كه  خاطر نشان ساخت 
دیگری همچون اس��تفاده از فیلم، 
ویدیو و انیمیشن و دوره های مبتنی 
بر رایانه نیز وجود دارند كه می توان 
 بنا ب��ه ش��رایط از آن ها اس��تفاده 

كرد.

Elaboration .4 یا شرح و 
بسط

ه��ر دانش آم��وزی تبیین ها و 
اصطالحاتی برای وظایف یادگیری 
خ��ود دارد. بنابرای��ن مهم اس��ت 
ك��ه دانش آم��وزان را در تجربیات 
یادگیری بیش��تری درگیر كنیم تا 
آن ها این تبیین ه��ا و اصطالحات، 
ی��ا  نی��ز مفاهی��م، پردازش ه��ا  و 
مهارت هایش��ان را توس��عه و بسط 
دهند. این مرحل��ه، انتقال مفاهیم 
در حیط��ة مربوطه اما در ش��رایط 

جدید را تسهیل می كند.
ممك��ن اس��ت دانش آم��وزان 
هن��وز مفاهی��م غلط��ی در ذه��ن 
خ��ود داش��ته باش��ند و همچنین 
برداش��ت های آن ها از مفهوم، فقط 
به تجربیات اكتشافی آن ها محدود 
مرحلة ش��رح  فعالیت های  باش��د. 
و بس��ط، زمان و تجربیاتی اضافی 
برای كمك به یادگیری دانش آموز 
فراهم م��ی آورد. چامپان )1987( 
ای��ن مرحل��ه را چنی��ن توصی��ف 
می كند: »در جریان مرحلة ش��رح 
و بس��ط، دانش آم��وزان در گ��روه 

كوچك��ی درگیر مباحث��ه در مورد 
موضوع می ش��وند. آن ها در جریان 
بحث از رویكرد و وظایف یادگیری 
خ��ود دفاع می كنند. در نتیجة این 
بحث ها، تعاری��ف بهتری از تكلیف 
یادگیری ارائه و همچنین اطالعات 
مفی��د در م��ورد تكمی��ل تكلیف 
و  می ش��ود  یادگی��ری جمع آوری 
دانش آموزان ب��ا یكدیگر به مبادلة 
اطالع��ات می پردازن��د. معل��م نیز 
م��واد یادگی��ری چاپ��ی، پای��گاه 
داده ه��ای الكترونیكی و همچنین 
م��ورد  در  را  دیگ��ری  تجربی��ات 
یادگیری در اختی��ار دانش آموزان 
ق��رار می ده��د. در ای��ن یادگیری 
مش��اركتی و گروهی، دانش آموزان 
از یكدیگ��ر بازخ��ورد می گیرن��د. 
این مرحله همچنی��ن با تجربیاتی 
هم��راه اس��ت ك��ه دانش آم��وزان 
م�وقعیت ه��ای  و  مس��ائ�ل  در  را 
جدیدی درگیر می كند؛ مس��ائل و 
موقعیت هایی كه روبه رو ش��دن با 
انتقال یادگیری ها و  آن ها مستلزم 
تبیین های مشابه گذشته، و تعمیم 
مهارت ها  و  پردازش ه��ا  مفاهی��م، 
 ب��رای هم��ان اه��داف كل��ی اولیه

 است.

Evaluation .5 یا ارزشیابی
این مرحله فرصتی اساس��ی به 
دانش آم��وزان می  دهد تا از مهارتی 
كه به دس��ت آورده اند، اس��تفاده و 
دانش و فهم خود را ارزیابی كنند. 
عالوه ب��ر ای��ن، دانش آم��وزان باید 
بازخ��وردی را در مورد كفایتش��ان 
توضیحاتش��ان  و  تبیین ه��ا  از 
به دست آورند. ارزشیابی غیررسمی 
می توان��د در ش��روع و در ط��ول 
مراحل پنجE اتفاق بیفتد. معلمان 
می توانند ارزش��یابی رسمی را بعد 
از مرحلة شرح و بسط انجام دهند 
و بروندادهای آموزشی را بسنجند. 
در آخ��ر اینك��ه، در همین مرحله 
س��نجش هایی  معلمان  كه  اس��ت 
را اجرا می كنند تا س��طح فهم هر 

دانش آموز را تعیین كنند.

تبیین روشی است 
برای نظم دادن به 
تجربیات اکتشافی 
دانش آموزان
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نتیجه گیری
الگ��وی آموزش��ی پن��جE كه 
یك��ی از الگوهای آموزش��ی مطرح 
به خص��وص در برنامه های درس��ی 
زیست شناسی و علوم است، در این 
مقاله مورد بحث قرار گرفت و مراحل 
آن همچون فعال س��ازی، اكتشاف، 
تبیین، ش��رح و بس��ط، و ارزشیابی 
شرح داده شد. راهبردهایی نیز برای 
معلمان و دانش آموزان ذكر شد كه 
می توانن��د در كالس ه��ای درس از 
آن ها اس��تفاده كنند و به یادگیری 
عمی��ق و اثربخش، به عنوان برونداد 

كالس درس خود، برسند.


