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Abstract
The aim of this study was to determine the feasibility
of performing constructing components according to
the group approach, the teachers who are very
important and relevant.The research method is
descriptive survey. Questionnaire Tyler (1997), which
includes 23 questions. The validity of the
questionnaire was approved by supervisors and
consultants and its reliability was found 0.91through
Cronbach's alpha. The study samples were all high
school teachers including 164 male and 177 female
teachers of BAHARESTAN city who were teaching
in 94-95. To prevent the subjects` loss, census method
was used. The aforementioned questionnaire was
performed on each of the samples. To analyze the
data, descriptive statistics (means, the abundance of
data) were used and in the corollary section the two
shall test using the software spss22 was used. The
results from the two showed that the possibility of
implementing a constructive approach from the
perspective of teachers was a little higher than the
average secretaries and there was no difference
between male and female teachers ' opinions.
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هدف پژوهش حاضر بررسي امکان اجراي مولفههاي سازنده
گرایي با توجه به دیدگاه گروه بسیار مهم و مرتبط با موضوع
 روش تحقیق از حیث اجرا توصیفي از.یعني معلمان ميباشد
،)7991(  ابزار اندازهگیري پرسشنامه تایلر.نوع پیمایشي است
 روایي محتوایي. سوال است31 ميباشد که مشتمل بر
پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور تایید گردیده و پایایي
 جامعه آماري. است1997 آن از طریق آلفاي کرونباخ برابر
پژوهش حاضر تمامي معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان
 معلم زن که در سال711  معلم مرد و761 بهارستان به تعداد
 به دلیل. ميباشد، مشغول تدریس بودهاند91-99 تحصیلي
.جلوگیري از افت آزمودني از روش سرشماري استفاده شد
پرسشنامه مذکور بر روي هر یک از نمونهها اجرا شد و براي
- فراواني داده،تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي )میانگین
ها( و در بخش استنباطي از آزمون خيدو با استفاده از نرم افزار
 نتایج بدست آمده از خيدو نشان داد که. استفادهشدspss22
میزان امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي از دیدگاه دبیران کمي
از حد متوسط باالتر است و نیز تفاوتي بین نظرات معلمان زن و
.مرد وجود ندارد
، سازندهگرایي، نظریه یادگیري، امکانسنجي:واژههایکلیدی
یادگیري
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مقدمه
اصالح روشهاي آموزش و بهبود فرایند یادگیري دغدغه همیشگي آموزش و پرورش بوده است .زیرا بنابر اظهار
گانیه ( ،)7968یادگیري یکي از مولفههایي است که تمام سیستمهاي آموزشي براي تحقق آن شکل گرفتهاند
(خاکزاد ،دهقاني ،رزي .)3176،تحقیقات وسیع درباره نحوه یادگیري آدمي که به ویژه در صد سال اخیر با آزمایش-
هاي تجربي گرایشهاي مختلف روانشناسي ،دامنهاي بس گسترده یافتهاند و همین موضوع سبب پیدایش نظریات
یادگیري متعددي شده است .هر یک از این نظریهها به سهم خود جنبههایي از فرایند پیچیده یادگیري آدمي را
روشن ساخته و از این طریق به معلمان کمک کردهاند تا تدریس را با استفاده از یافتههاي پژوهشي به طور موثري
سازماندهي کنند و امر یادگیري را براي دانشآموزان ساده و آسان نمایند (رحیمي درهباغ .)3119،یکي از این
نظریههاي جدید ،نظریه سازندهگرایي 7است که به وسیله پژوهشهاي زیادي مستند شده و اثرات مثبتي ایجاد
کرده است .سازندهگرایي یک نظریه یادگیري است که بر ساختن دانش توسط یادگیرندگان یا به صورت فردي یا
اجتماعي تاکید ميکند .سازندهگرایان بر خالف رفتارگرایان معتقدند که دانش منفعالنه دریافت نميشود ،بلکه
فعاالنه با تفکر یادگیرنده ساخته ميشود (کالرک و مایر .)3113،بطور کلي سازندهگرایي در تعلیم و تربیت بیشترین
مفاهیم جاري حوزه خود را از کار ژان پیاژه ویگوتسکي در قرن  37کسب کرده است .نظرات پیاژه اساس جنبش
سازندهگرایي فردي است .نظریه پیاژه بر این فرض استوار است که معني در ذهن افراد ،از طریق اکتشاف با تمرکز
بر فرایند جذب و انطباق دانش ساخته ميشود و یادگیري نوعي فرایند فعال ساخت دانش است ،به جاي این که
اکتساب دانش باشد (چيتان و هانگ .)3113،کسب دانش در این نظریه مستلزم تفسیر فعال به وسیله یادگیرندگان
است تا روابط جدیدي میان ساختارهاي موجود ساخته شود (بادیني .)3171،همچنین باید توجه کرد که ریشه
بسیاري از آموزههاي سازندهگرایي در رویکردهاي فلسفي پست مدرن است که با رویکردهاي عقالني ،عیني و فن
گرایانه دوران مدرن در تقابل قرار ميگیرد ( فردانش .)3113،در شناخت این نظریه باید در نظر داشت نظریه
سازندهگرایي شاخهاي بزرگ از ایدههایي است که پیوسته در حال تکامل است و محققان و مربیان پیوسته مطالب
بیشتري در خصوص ساخت دانش انساني کشف ميکنند .با توجه به اینکه مسئله از چه دیدگاهي بررسي ميشود،
ممکن است تفسیرهاي متفاوتي از این دیدگاه بدست آید (چن در چي .)3111،با توجه به تفسیرهاي متفاوت انواع
متنوع سازندهگرایي عبارت است از :سازندهگرایي معرفتشناختي ،3سازندهگرایي هرمنوتیک ،1واقعگرایي محدود
شده ،1سازندهگراي شخصي 7،سازندهگرایي افراطي ،3سازندهگرایي اجتماعي 1و سازندهگرایي انتقادي.1
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روش تدریس کالسیک و سنتي که در مدارس ما اجرا ميشود ،مانعي در برابر توسعه و آموزش شهروندان مناسب
براي عصر حاضر است .بهطور کلي ،بقاء دوام و پیشرفت هر جامعه به کارایي و کیفیت تعلیم و تربیت آن جامعه
بستگي دارد (دهقاني ،جوادي پور و اسالم دوست .)3179 ،با عنایت به خصوصیات و ویژگيهاي دانشآموزان
مقطع متوسطه اول و همچنین بحث درگیرکردن دانشآموزان در یادگیري و تاثیر نقش فعال یادگیرنده در آموزش
و تاکید بر استفاده از روشهاي فعال ،لزوم به کارگیري نظریههاي یادگیري مانند سازندهگرایي در این دوره بر
متخصصان تعلیم و تربیت پوشیده نیست و از آنجاکه در سالهاي اخیر تغییرات اساسي در کتب درسي و دانش-
آموزان ایجاد شده است ،ضرورت پرداختن به این مساله که آیا امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي وجود دارد یا
خیر؟ ،روشنتر ميشود .بنابراین ،بدیهي است که گسترش روزافزون مرزهاي علم و دانش از یک سو و مساله
آموزش یادگیري و کاربست یافتههاي علمي از سوي دیگر ،همواره این پرسش اساسي را فرا روي متخصصان قرار
داده که آیا مدارس ميتوانند نظریات جدید که سودمند براي آموزش دیده ميشود را عملي کنند؟
نتایج پژوهشها و گزارشات اخیر در آموزش و پرورش ایران حاکي از آنست نتایجي که از فرایند یاددهي-
یادگیري ميگیریم ،بسیار ضعیف است .براي مثال کریمي ( ،)3171با توجه به یافتههاي مطالعه بینالمللي پیشرفت
سواد خواندن (پرلز) ،چنین نتیجهگیري ميکند که وضعیت عملکرد دانشآموزان ایراني در این مطالعه تطبیقي (پایه
چهارم ابتدایي) ،نشاندهندة ضعف نسبي نظام آموزشي و توانایي پایین دانشآموزان در مهارت خواندن ،خاصه از
نظر درک و استنباط در آزمون پرلز است .وي در تحلیل نتایج به لزوم تجدید نظر در فرایند یاددهي– یادگیري،
روشهاي تدریس و شایستگيهاي حرفهاي معلمان اشاره ميکند .در ادامه نتایج مطالعهي بینالمللي ریاضي و
علوم (تیمز) نشان ميدهد که دانشآموزان ایراني از نظر عملکرد در درس ریاضیات چندان موفق نبودهاند و همیشه
در ردههاي آخر از میان کشورهاي شرکت کننده قرار گرفتهاند و عملکرد دانشآموزان در درس ریاضي در حیطه-
هاي شناختي بهتر و باالتر از حیطههاي درک و فهم است (نصیري پور .)3179،در همین راستا ،آقازاده ()3119
اظهار ميدارد که براي تحول در نظامهاي آموزش و تربیت نیروي انساني متفکر و خالق باید از اصول و روش
خاصي بهره گرفت .این مسئله مطرح است که مربیان روشهاي حرفهاي خود را بر مبناي برخي از وجوه نظریه،
هر چند اشتقاقي باشد ،قرار ميدهند (جردن و همکاران /3118،ترجمه حجازي و شهابي .)3171،بنابراین ،براي
آنکه معلم تدریسي متناسب با عصر حاضر داشته باشد ،باید از رویکردها و نظریههاي جدید یادگیري آگاهي داشته
باشد.
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تاکید مدارس و دانشگاهها بر یادگیري اصول اساسي ،مفاهیم و حقایق کلي و تدریس آنها به شکل انتزاعي و
بدون در نظر گرفتن زمینه بوده است (هرینگتون و الیور .)3111،از نظر ویگوتسکي دانش ذاتا زمینهاي است و
درون بافتهاي معنادار رخ ميدهد .رشد شناختي فرد از طریق ابزارها و نشانهها ،به ویژه زبان ،واسطه ميشود.
دانش ،اندیشهها و نگرشها و ارزشهاي فردي ،از طریق تعامل با دیگران ،به اشتراک گذاشته شده است .شناخت
در ابتدا میانفردي است و بعد از طریق فرآیند دروني سازي فردي ميشود (سلیمي .)3177،بنابراین ،زماني که
یادگیري از زمینه جدا در نظر گرفته شده باشد ،یادگیرندگان خود دانش را محصول نهایي آموزش در نظر ميگیرند.
حال آنکه در نظریه سازندهگرایي ،یادگیرنده بوسیله درگیر شدن از طریق یک کنش فعال با محیط فیزیکي و
اجتماعي ميتواند به یادگیري دست یابد .این در حالي است که یکي از راهبردهاي یادگیري در برنامه درسي ملي
این است که :آموزش باید زمینه تعامل مؤثر دانشآموزان را با معلم ،همساالن و انواع محیطهاي یادگیري فراهم
کند (برنامه درسي ملي .)13،همچنین یادگیري حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با محیطهاي متنوع
یادگیري است (همان) .با عنایت به برنامه درسي ملي و مواردي که ذکر شد ،ضرورت کاربست رویکردهاي جدید
مانند سازندهگرایي که روشهاي انجام آن در برنامه درسي ملي آمده است ،احساس ميشود .به استناد پرکینز
( ،)7999سازندهگرایي به عنوان یک رویکرد براي آنکه چگونه یادگیري یادگیرندگان را توسعه دهد ،شروع شد (کایا
و دومنز )3171،و از آنجاکه در یادگیري سازندهگرایي فرایند برجستهتر از تولید است ،این امر به تکثیر ابزار اندازه-
گیري و سنجش کمک ميکند و باعث سنجش واقعي ميشود (کایا و دومنز .)3119،در بحث سنجش ،سازنده-
گرایي به دنبال حذف آزمونهاي استاندارد و رتبهبندي هستند .عالوه بر این ،در سازندهگرایي سنجش بخشي از
فرایند یادگیري است که شاگردان نقش بیشتري در قضاوت پیشرفتشان را دارند (بروکز و بروکز.)7999،
نظریه انتقادي هابرماس ( ،)7981یک چارچوب مفهومي قوي براي فهم عقالنیت نهادهاي اجتماعي مانند
مدارس و منافع سیاسي که توسط مفاهیم سنتي برنامه درسي ارائه ميشود ،بوجود آورده است .همچنین در آموزش
و پرورش اگر بخواهیم از آموزش فعال بهره ببریم ،باید دیدگاههاي دیگران را درک و به آنها احترام گذاشت
(تایلر ،فارسر و فیشر )7991،نظریه انتقادي فرصتهاي زیر را براي دانشآموزان فراهم ميکند:
الف) مذاکره با معلم در مورد ماهیت فعالیتهاي یادگیري خود؛
ب) شرکت در تعیین معیارهاي ارزیابي و انجام خود ارزیابي و ارزیابي همساالن؛
ج) شرکت در پرس و جوهاي مشترک و باز با دانشآموزان؛
د) شرکت در بازسازي هنجارهاي اجتماعي از کالس درس (همان منبع)
در این بخش بعضي از تحقیقات که بطور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع پژوهش ميباشند مورد کنکاش
و بررسي قرار گرفته است که به اختصار به آنها اشاره ميشود.

786

امکانسنجي اجراي رویکرد نظریه یادگیري سازندهگرایي در فعالیتهاي یاددهي _ یادگیري ...

فاضلي و کرمي ( )7191در پژوهشي با عنوان تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحي آموزشي بر اساس
رویکرد سازندهگرایي؛ به این نتیجه رسیدند که استفاده از الگوي مورد نظر و سایر الگوهاي مبتني بر سازندهگرایي
تاثیر زیادي ميتواند در پیشرفت تحصیلي و موفقیت دانشآموزان داشته باشد.
نوروزي ،ضامني و شرفزاده ( ،)3176در پژوهشي با عنوان تأثیر به کارگیري نرمافزار آموزشي بر یادگیري
فعال دانشآموزان در درس ریاضي (با رویکرد سازندهگرایي) نتایج نشان دادند که به کارگیري نرمافزار آموزشي بر
پیشرفت تحصیلي و افزایش انگیزه یادگیري فعال دانشآموزان در درس ریاضي مؤثر بوده ،ولي بر یادگیري
خالقانه دانشآموزان در درس ریاضي تأثیري نداشته است.
طبق پژوهشي با عنوان بررسي میزان صالحیتهاي حرفهاي معلمان دوره متوسطه استان مازندران بر اساس
دیدگاه سازندهگرایي صالحيعمران ( ،)3171در نهایت در بخش کمي به این نتیجه دست یافت که معلمان مورد
نظر از صالحیتهاي سازندهگرایي برخوردار ميباشند و در بخش کیفي نشان داد اساس کار معلمان بر رویکرد
سازندهگرایي قرار ندارد.
گورس و همکاران ( ،)3179در تحقیقي با عنوان یک رویکرد جدید براي آموزش :آموزش تعاملي مستقیم بر
اساس سازندهگرایي به این نتیجه دست یافتند که این مدل به موفقیت مفهومي و ایجاد فضاي ذهني سه بعدي
دانش دست پیدا کرد.
وانکانگ و ون ( ،)3179در پژوهشي با عنوان اثر محیط سازندهگرا در تفکر انتقادي :متغیرهاي شناختي و
انگیزشي به عنوان واسطه به این نتیجه دست یافت که در پیشبیني تفکر انتقادي سودمند است .گول و کوکوم
( ،)3171در تحقیقي با عنوان برنامههاي کاربردي نمایش خالق به عنوان مکمل براي روش سازندهگرایي براي
دروس علوم :ارزیابي توسط معلم و دانشآموز نهایت به این نتیجه دست یافتند که نمایش خالق درخواستي را
فراهم ميکند که دانشآموزان خودشان بیشتر بدانند و یاد بگیرند از طریق تجربه که این یادگیري آموزش آسانتر،
لذت بخشتر و همچنین توسعه اجتماعي و ارتباطات را فراهم ميکند.
در تمامي پژوهشهاي باال جنبههاي مختلف نظریه سازندهگرایي بررسي شده است و به نظر ميرسد در
پژوهشهاي پیشین امکانسنجي اجراي دیدگاه قابل بحث و پر تاثیر سازندهگرایي از لحاظ دیدگاه معلمان مورد
غفلت قرار گرفته است .زیرا معلمان مجریان اصلي رویکردهاي یادگیري در کالس ميباشند .در واقع امکانسنجي
به معناي امکان تحققپذیر بودن یک برنامه یا یک فعالیت در سطوح گوناگون است .مشروط بر اینکه شرایط و
بسترهاي اولیه و مقدماتي براي اجراي آن برنامه فراهم شده باشد (ملکي .)3111،امکان سنجي حیطههاي مختلفي
دارد ،اما از آنجا که طرح جدید به مفهوم تغییر در نحوهي عملکرد کارکنان تلقي ميشود اصوال نسبت به تغییر
مقاومت نشان ميدهند .امکانسنجي عوامل انساني در اجراي طرحهاي جدید از اهمیت بسزایي برخوردار است .با
استفاده از روشهایي مانند مصاحبه ،مشاهده و تنظیم پرسشنامه ميتوان از کم وکیف مسائل انساني اطالع حاصل
کرد (فرشید نژاد ،3117،به نقل از جوزچال .)3173،در این پژوهش نیز به دلیل اینکه معلمان مجریان اصلي برنامه-
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درسي و رویکردهاي یادگیري هستند؛ امکانسنجي عوامل انساني مورد توجه قرار داده شده است .لذا در این
پژوهش با رویکرد تلفیقي با استفاده از نظریههاي مختلف سازندهگرایي ،از نظریه انتقادي دو فاکتور مهم از جمله
مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي 7که خود مشارکت و قدرت تقسیم شده بین معلم و دانشآموز ،ميتواند
سبب موفقیت دانشآموز و رضایت معلمان شود (حجازي ،قاضيطباطبایي ،لواساني و مرادي ،)3171،و همچنین
تفکر انتقادي 3که بنابر اظهار حاج حسیني ( ،)3176لزوم پرورش افراد نقاد ،ضرورت کاربست و تمرین نقد و
پرسشگري را در آموزش مطرح نموده است؛ براي پژوهش حاضر انتخاب شدند .از سازندهگرایي اجتماعي مذاکره
دانشآموزان با یکدیگر انتخاب شد .ممکن است بتوان با یک گفتمان آزاد کالس را به سمت فعالکردن سوق داد.
گفتمان آزاد ارتباطي است که مروج احترام به شرکتکنندگان به منظور فهم و درک یکدیگر ميشود (تایلر.)7991،
فاکتور مهم دیگر تغییر پذیري علوم ميباشد ،زیرا سازندهگرایان همه باالتفاق به این مورد که دانش نسبي است و
توسط ذهن یادگیرنده ساخته ميشود ،اعتقاد دارند و مولفهي آخر سازندهگرایي که در این پژوهش مورد بررسي قرار
گرفت ،ارتباط دانشآموز با دنیاي خارج از کالس است ،زیرا که دانشآموز هر آنچه که یاد ميگیرد را باید به زمینه
اصلي مطلب برگرداند .به همین علت است که در سازندهگرایي همه باالتفاق به یادگیري موقعیتي و تکالیف اصیل
اعتقاد دارند .هدف بررسي دیدگاه معلمان در رابطه با امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي ميباشد .در نهایت با
عنایت به این موضوع اینکه نظریه سازندهگرایي بسیار موثر است اما حرکت از نظریه به عمل معموال چالش برانگیز
است ،به خصوص در تعلیم و تربیت به دلیل سر و کار داشتن با انسان شرایط این امر پیچیدهتر خواهد بود
(یادگارزاده ،پرند و بهرامي .)3119،پژوهش حاضر با بررسي مولفههاي نظریه سازندهگرایي ،در پي آن است که
امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي را از دیدگاه معلمان مورد بررسي قرار دهد .امید است یافتههاي این پژوهش
مورد استفاده مسئوالن قرار گیرد .با توجه به فواید و مزایاي رویکرد سازندهگرایي و در نظر داشتن عدم تحقیق در
این زمینه در کشور؛ پرسش اصلي پژوهش عبارت است از:
آیا از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه اول امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي وجود دارد؟
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روش
این پژوهش از نظر هدف کاربردي است ،چرا که از نتیجه تحقیق در جهت بهبود و اصالح نظام آموزشي استفاده-
ميشود .از حیث اجرا پژوهش توصیفي -پیمایشي است .جامعه آماري در این پژوهش کلیه معلمان مقطع متوسطه
اول در شهرستان بهارستان سال تحصیلي  91-99که در مدارس دولتي مشغول به کار هستند ،ميباشد .جامعه کل
معلمان 761مرد و  711زن است .در این تحقیق ،به دلیل جلوگیري از افت آزمودني براي نمونهگیري از شیوه
سرشماري استفاده شدهداست.
ابزار
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامهاي به شرح زیر ميباشد :ابزار اندازهگیري در این پژوهش پرسشنامه تایلر و
همکارانش ( )7991است که بر اساس اهداف و سواالت و همچنین فرهنگ ایراني تغییر یافته است و به منظور
کسب اطالعات مورد نظر براي تمامي معلمان مقطع متوسطه اول سال تحصیلي  91-99که در ناحیه یک
شهرستان بهارستان مشغول هستند ،فرستاده شد .پرسشنامه حاوي  31سوال ميباشد .الزم به توضیح است که در
این پژوهش پرسشنامه از طیف لیکرت بوده که از کامال موافقم (نمره  )9تا کامال مخالفم (نمره  )7تنظیم شده
است 31 .سوال پرسشنامه به ترتیب دراي پنج مولفه (ارتباط بیشتر دانشآموز با دنیاي خارج از کالس ،امکان
تغییرپذیري علوم ،تفکر انتقادي ،مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي ،تعامل دانشآموزان با یکدیگر) مي-
باشد .جهت سنجش پایایي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ شده که با استفاده از نرمافزار  spss22پایایي کل
پرسشنامه برابر  1997محاسبه گردیده است .عالوه بر پایایي نمره کل مقیاسها ،در این پژوهش پایایي هر یک از
خرده مقیاسهاي مورد نظر در پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  spss22و روش آلفاي کرونباخ به شرح زیر برآورد
شده است:
جدول  -1ضرایب پایایی کل مقیاس و خرده مقیاسهای آن
آلفای کرونباخ

پایایی
مقیاس
کل مقیاس
خردهمقیاس اول :ارتباط بیشتر دانشآموز با دنیاي خارج از کالس
خردهمقیاس دوم :امکان تغییرپذیري علوم
خردهمقیاس سوم :تفکر انتقادي
خردهمقیاس چهارم :مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي
خردهمقیاس پنجم :تعامل دانشآموزان با یکدیگر
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براي روایي نیز در این پژوهش پرسشنامه توسط استاد راهنما و استاد مشاور که از اساتید گروه روشها و برنامه-
هاي درسي و آموزشي دانشکده روانشناسي و علومتربیتي دانشگاه تهران هستند تایید شده است؛ را ميتوان روایي
مناسبي براي پرسشنامه این پژوهش در نظر گرفت.
روش اجرا
پژوهشگر پس از اخذ مجوزهاي الزم براي توزیع پرسشنامه در بین معلمان مقطع متوسطه اول ناحیه  7شهرستان
بهارستان اقدام به تکثیر و توزیع پرسشنامه نمود .سپس راهنماي پرسشنامه مخصوص معلمان را براي آنها قرائت
کرد و در اختیار معلمان قرار داد و از آنها درخواست گردید طي مدت  31دقیقه با دقت تمام تکمیل کنند .الزم به
ذکر است که تاریخ اجراي پرسشنامه  99/13/71بوده است .در نهایت پس از جمعآوري پرسشنامه دادههاي خام با
استفاده از نرمافزار  spss22در دو بخش آمار توصیفي (فراواني ،میانگین) و آمار استنباطي آزمون خيدو مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها
الف) آمار توصیفی
در این بخش ویژگيهاي جمعیتشناختي آزمودنيهاي پژوهش و شاخص آمار توصیفي مربوط به متغیرهاي
پژوهش ارائه شدهاند .شرکتکنندگان در این پژوهش  361نفر بودند که داراي سن  31تا  91سال ميباشند .از
مجموع  361نفر شرکتکننده در این پژوهش  716نفر ( 9791درصد) زن و  731نفر ( 1891درصد) مرد ميباشد.
بیشترین معلمان در این پژوهش سابقه تدریس بین  71 -79سال ( 3899درصد) و کمترین میزان مربوط به سابقه
 7-9سال ( 193درصد) و  39-11سال ( 891درصد) ميباشد .بیشترین تعداد معلمان در این پژوهش داراي مدرک
کارشناسي با فراواني  786نفر ( 1191درصد) هستند و کمترین مدرک مربوط به مقطع دکتري با فراواني  1نفر
(797درصد) ميباشد و حداقل مدرک معلمان کارداني با فراواني  79نفر ( 991درصد) است .اکثریت آزمودنيها یعني
 3696درصد از آنها آموزش ضمن خدمت براي  111-811ساعت داشتهاند و کمترین آن معادل (797درصد)
آموزش ضمن خدمت براي  7611-3111ساعت را داشتهاند .همچنین 3991درصد نیز در این مورد میزان ساعت
ضمن خدمت گذرانده شده را پاسخ ندادهاند.
ب) آمار استنباطی
سوال اصلی پژوهش :آیا از دیدگاه معلمان امکان اجرای رویکرد سازندهگرایی وجود دارد؟
براي پاسخ به این سوال ابتدا باید امکان اجراي هر یک از مولفه هاي سازندهگرایي را بررسي کرد و سپس به این
سوال پاسخ داده شود .نتایج میانگین فرضي لیکرت و آزمون خي دو مربوط به سوال اصلي پژوهش که به بررسي
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دیدگاه آزمودنيهاي پژوهش در ارتباط بررسي با امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي به تفکیک مولفههاي پژوهش
پرداخته و در جدول 3و  1آمده است.
جدول-2آزمون خیدو مولفههای رویکرد سازندهگرایی
مولفههای پژوهش

خی دو

درجه آزادی

سطحمعنی داری*

ارتباط بیشتر دانشآموز با دنیاي خارج از کالس

731969

1

1917

تغییر پذیري علوم

791911

1

1917

تفکر انتقادي در کالس

791987

1

1917

مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي

798979

1

1917

تعاملدانشآموزانبا یکدیگر

711963

1

1917

*p≤0.01

با توجه به دادههاي جدول  ،3در رابطه با امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي به تفکیک مولفههاي پژوهش (سوال
اصلي پژوهش) مي توان بیان کرد که آزمون خي دو مبني بر این دارد که فراواني مورد مشاهده و مورد انتظار،
حاکي از معنيدار بودن تفاوتها در سطح کمتر از  p≤0.01ميباشد که این نتایج نشان دهنده تفاوت معنيدار
بین میانگینهاي بدست آمده از میانگین فرضي است.
جدول -3میانگین مولفههای رویکرد سازندهگرایی
مولفهها

مولفه اول

مولفه دوم

مولفهسوم

مولفهچهارم

مولفهپنجم

میانگین

1911

1913

1981

1917

191

با توجه به اینکه آزمون خيدو در جدول  3معنادار شد و نشان دادکه بین میانگینها تفاوت معنادار است ،براي
تعیین جهت تفاوت میانگینها از میانگین فرضي لیکرت استفاده شد و با توجه به دادههاي جدول  ،1در رابطه با
امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي به تفکیک مولفههاي پژوهش (سوال اصلي پژوهش) ميتوان بیان کرد که
میانگین پاسخها در هر یک از مولفهها از میانگین فرضي طیف لیکرت ( )1بیشتر ميباشد .پس ميتوان نتیجه
گرفت که از نظر معلمان امکان اجراي هر یک از مولفههاي رویکرد سازندهگرایي به میزان متوسطي وجود دارد.
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سوال :2آیا بین دیدگاه زن و مرد در امکان اجرای رویکرد سازندهگرایی تفاوت معنیدار است؟
نتایج آزمون خيدو مربوط به سوال  3پژوهش که به بررسي دیدگاه آزمودنيهاي پژوهش در ارتباط بررسي دیدگاه
زن و مرد در رابطه با امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي به تفکیک مولفههاي پژوهش پرداخته در جدول  1آمده
است.
جدول-4آزمون خی دو تفاوت دیدگاه معلمان زن و مرد در اجرای هر یک از مولفه سازندهگرایی
مولفه

ارزش خی دو

درجه آزادی

سطح معناداری*

ارتباط بیشتر دانشآموز با دنیاي خارج از
کالس
تغییر پذیري علوم

79987

1

1961

71988

1

1918

تفکر انتقادي

1918

1

1919

مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي

36981

1

1971

تعامل دانشآموزان با یکدیگر

71961

1

1919

*p≤0.05

با توجه به دادههاي جدول  ،1نتایج آزمون خيدو نشان ميدهد؛ در امکان اجراي هر یک از مولفههاي سازنده-
گرایي بین نظرات معلمان زن و مرد در سطح  p≤0.05تفاوت معنيدار نیست .یعني بین زن و مرد هیچ تفاوتي
وجود ندارد و اجراي این رویکرد مستقل از جنسیت ميباشد .زن و مرد متوافق عمل ميکنند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه اول بود و اینکه
آیا بین دیدگاه معلمان مرد و زن تفاوتي وجود دارد یا خیر؟ بررسي یافتههاي حاصل از سوال اصلي پژوهش نشانگر
این است که اکثر معلمان امکان اجراي رویکرد سازندهگرایي را در حد متوسط اعالم کردهاند .این یافتهها از نظر
استفاده از پرسشنامه مشترک با نتایج تایلر ( ،)7991قابل مقایسه است و همخواني دارد .نامبرده در تحقیق مورد
اشاره به نتایج زیر دست یافته است :معلمان تمایل دارند محیط یادگیري کالس درس خود را به محیط کالس
سازندهگرایي تغییر دهند و همچنین معلمان در یک کالس نميتوانند هر پنج مقیاس سازندهگرایي را انجام دهند و
ترجیحي با توجه به توانایي خود و نوع کالس از چند مقیاس استفاده ميکنند که باید این اصالح شود .همچنین
ناهمخوان با یافتههاي ایزدي و همکاران ( ،)3171به این نتایج رسیدند که معلمان مرد صالحیت حرفهاي بر پایه
سازندهگرایي ندارند ،ولي تمایل به اجراي رویکرد سازندهگرایي را در پرسشنامه از خود نشان دادهاند .در تبیین علت
این ناهمخواني ميتوان به روش پژوهشي که بصورت کیفي انجام دادهاند ،اشاره کرد.
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یافته هاي حاصل از مولفه اول نشانگر این است که اکثر معلمان امکان اجراي مولفه ((ارتباط بیشتر دانشآموز با
دنیاي خارج از کالس)) را در حد متوسط اعالم کردند .این یافتهها با نتایج پژوهش عسگري ( ،)3118تایلر
( ،) 7991از جهت استفاده از یک نظریه قابل مقایسه است و همخواني دارد .این دو پژوهشگر به این نتیجه رسیدند
که استفاده از موقعیتهاي واقعي زندگي در تدریس و اصول سازندهگرایي باعث افزایش یادگیري در سطح
کاربست و باالتر مي شود که کاربست همان ارتباط دادن با دنیاي خارج از محدوده کالس ميباشد .در هر دو
کالس به یک درک مشخصي از اجراي این مولفه رسیدند .بسیاري از فعالیتهاي یادگیري را به جهان خارج از
کالس درس و براي به چالش کشیدن دانشآموزان براي کشف باورهاي اخالقي خود را به عنوان تجارب آنها
طراحي شده بود .این یافتهها حاکي از آن است که تمامي درسها را معلمان ميتوانند با مواردي که خارج از
کالس رخ ميدهد ،شروع و ادامه دهند .مثال هاي واقعي از آنچه که در خارج از کتاب یا جهان رخ ميدهد و
همچنین علمي که ميآموزند چگونه ميتواند در زندگي روزمره به غیر از کالس قابل استفاده باشد .از طرفي این
واقعیت وجود دارد که بیشتر دانشآموختگان وقت خود را در کالس ميگذرانند ،این امر نشان ميدهد ایجاد یک
محیط واقعي با موضوعات خارج از موارد کالسي به چه میزان براي داشتن کالسي فعال و جامعهاي پویا اهمیت
دارد.
یافته هاي حاصل از مولفه دوم نشانگر این است که اکثر معلمان امکان اجراي مولفه ((امکان تغییرپذیري
علوم)) را در حد متوسط اعالم کردند .این یافتهها با نتایج پژوهش تایلر ( ،)7991ایزدي و همکاران (،)3171
همخواني دارد .با استفاده از پرسشنامه به این نتیجه رسید که معلمان صالحیت ایجاد محیط براي تفسیرگرایي را
که تاکید بر خلق دانش توسط دانشآموزان؛ را دارا ميباشند .این نتایج حاکي از آن است که معلمان ميتوانند
تغییرپذیري علوم را به گونهاي صریح به دانشآموزان بیاموزند .ناهمخوان با یافتههاي لي و فارسه ( ،)3117در
پژوهشي با عنوان ((محیط یادگیري کالسهاي دبیرستان در کره)) ميباشد .با اجراي پرسشنامه  CLES7به این
نتیجه رسیدند که به ندرت مولفه تغییرپذیري علوم در کالسهاي کره اجرا ميشود .شباهت این تحقیق با پژوهش
حاضر استفاده از نظریه سازندهگرایي و پرسشنامه محیط یادگیري سازندهگرایي و تفاوت آن توزیع پرسشنامه براي
دانشآموزان مقطع متوسطه دوره دوم ميباشد .در نتیجه یافتهها نشان ميدهد که به میزان متوسط ميتوان در
کالس نشان داد که علم امروز از گذشته متفاوت است و از نظریهها و کشف قوانین جدید بدست ميآید .همچنین
از ارزشگذاري و عقاید مردم علم حاصل براي آموزش بدست ميآید.
یافته هاي حاصل از مولفه سوم نشانگر این است که اکثر معلمان امکان اجراي مولفه ((تفکر انتقادي)) را در حد
متوسط اما نزدیک به زیاد اعالم کردند .این یافتهها با نتایج پژوهش تایلر ( ،)7991امیرتیموري و همکاران
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( ،)3179همخواني دارد که به این نتیجه رسید که تالش براي توانمندسازي دانشآموزان با دعوت از آنها به ارائه
نقد در اثر استراتژيهاي تدریس نوآورانه خود و با نشان دادن احترام به نظرات دانشآموزان با در نظر گرفتن
احساسات خود به طور جدي و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیري در مورد استراتژيهاي تدریس؛ ميتواند تفکر
انتقادي را در دانشآموزان باال برد .همچنین میزان تفکر انتقادي گروهي که با روشهاي سازندهگرایي آموزش
دیدهاند ،بیشتر از گروهي که سنتي آموزش دیدهاند؛ است .بررسي این یافتهها نشان ميدهد با توجه به دیدگاه
دبیران تا حد زیادي دانشآموزان ميتوانند عقاید و نظرات خود را در ارتباط با روش تدریس و موضوع و سایر
مسائل بیان کنند.
یافته هاي حاصل از مولفه چهارم نشانگر این است که اکثر معلمان امکان اجراي مولفه ((مشارکت دانشآموز
در فعالیتهاي آموزشي)) را در حد متوسط اعالم کردند .این یافتهها با نتایج پژوهش تایلر ( ،)7991ناهمخواني
دارد .تایلر( ،)7991به این نتیجه رسید مشارکت دانشآموز در فعالیتهاي آموزشي باعث دشمنيهاي شخصي و به
چالش کشیدن پویایي اجتماعي و فعال بودن کالس ميشود .در تحلیل ناهمخواني این نتایج را شاید بتوان به علت
اجراي عملي این مولفه در پژوهش نسبت داد .البته تفاوت فرهنگي و تفاوت فردي دانشآموزان نیز از جمله دالیل
ميباشد .در نهایت این یافتهها نشان ميدهد که در حد متوسط ميتوان دانشآموز را به گونههاي متفاوت در
فعالیتهاي کالس از جمله تصمیمگیري براي انجام نوع فعالیت ،زمان صرف شده براي فعالیت کالسي ،میزان
فعالیتي که منجر به یادگیري ميشود ،را انجام دهد.
یافته هاي حاصل از مولفه پنجم نشانگر این است که اکثر معلمان امکان اجراي مولفه ((تعامل دانشآموزان با
یکدیگر)) را در حد متوسط اعالم کردند .این یافتهها با نتایج پژوهش تایلر ( ،)7991چي احمد و همکاران (،)3179
و نتایج گورس وهمکاران ( ،)3179از لحاظ استفاده از نظریه مشترک قابل مقایسه است و همخواني دارد.
پژوهشگران نامبرده به این نتیجه دست یافتند که دانشآموزان میل فزایندهاي براي به اشتراک گذاشتن افکار
خصوصي با یکدیگر را داشتند که این امر باعث تسهیل یادگیري و بیان ایدههاي دانشآموزان ميشود ،اما براي
حفظ هنجارهاي کالس قوانین مخصوص به خود نیز باید وضع شود .بررسي این یافتهها نشان ميدهد که در حد
متوسط دانشآموزان در کالس ميتوانند نظرات خود را براي یکدیگر بیان کنند و با دقت به یکدیگر گوش فرا
دهند .در صورت اجراي این مولفه معلمان باید قوانین و هنجارهاي کالسي را به صورت مشخص مطرح شود.
یافته هاي حاصل از سوال ششم نیز نشان دادکه با توجه به دیدگاه معلمان در ارتباط با امکان اجراي رویکرد
سازنده گرایي بین نظرات زن و مرد تفاوتي وجود ندارد و اجراي این رویکرد مستقل از جنسیت است .زن و مرد در
اجراي رویکرد سازندهگرایي متوافق عمل ميکنند.
با توجه به حاصل یافتهها و اهمیت و مزایاي رویکرد سازندهگرایي در آموزش و یادگیري دانشآموزان پیشنهاد
ميشود که :به منظور کمک به یکسانسازي سطح و توانایي معلمان براي اجراي رویکرد سازندهگرایي توصیه مي-
گردد که دورههاي ضمن خدمت براي آشنایي و توانایي عملي کردن این رویکرد براي معلمان برگزار گردد.
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با توجه به اینکه امکان اجراي این رویکرد وجود دارد توصیه ميشود با تالش کارشناسان و برنامهریزان درسي
.تالش شود که محورهاي اصلي برنامه درسي مدارس با توجه به اصول سازندهگرایي تدوین و تنظیم شود
 پیشنهاد ميشود در پژوهشي دیگر این رویکرد به.چگونگي کاربست این رویکرد از همیت خاصي برخوردار است
.صورت شبه آزمایشي انجام شود تا امکان اجراي آن به صورت عملي و دقیق سنجیده شود
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