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Abstract 

Introductoin: The main axis of constructivism is that learners actively create 

knowledge and meaning based on their previous experiences. Constructivist 

learning environments aim to create rich experiences to motivate students to learn. 

The current research aims to study the use of teaching methods based on the 

constructivist approach in the second year of secondary school, in the schools of 

Bostanabad city, located in East Azarbaijan province.  

Method: This research was conducted with a mixed approach. the 

phenomenological method in the qualitative part and the descriptive, survey 

method in the quantitative part were used. Teachers and students are the samples 

in the qualitative and quantitative parts, respectively. 

Results: The components of constructivism obtained are mutual interaction, 

situational learning, facilitator teacher, active student, relative knowledge, and 

qualitative evaluation. The findings of the qualitative section show that despite 

the tendency to use constructivist teaching methods, teachers still adhere to 

traditional methods. The findings of the questionnaire using students' perspectives 

show that teachers implement many components of constructivism in the 

classroom. Therefore, all six constructivism components had an average higher 

than the theoretical average. The "active student" component had the highest 

mean. These results show that from the students' viewpoint, their classrooms are 

associated with constructivist teaching methods and have constructivist teachers. 

However, this view was stronger among boys than among girls. 

Discussion and Conclusion: Considering the findings and the importance and 

benefits of the constructivist approach in teaching and students learning, it is 

suggested that in order to help equalize the level and ability of teachers to 

implement the constructivist approach, in-service courses should be held for 

teachers to familiarize them with this approach and be able to implement it. 
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 ده ی چک 
 خود  تجربینت پیشللین  مبنني  بر  فعنالهه  را  معنن  و  داهش  فراگیران،  که  اسلل   این  گرای  سللنده    محور اصلل     مقدمه: 

آمودان را بله  ملنی  نن  ایجلند کننل  تلن داهش گرا این اسللل  کله تجربله ملني یلندگیري سلللندهل   سلللندهل . مل ط محی  م  
گرای  در  مني ت ریس مبتن  بر رویکرد سلنده   یندگیري ترنیب همنین . پژومش حنضلر بن م ط بررسل  کنربرد رو  

  گیرد. تنن آذربنیجنن شرق  اهجنم م  آبند واقع در اس متوسطه ، در م ارس شهر بستنن دور  دوم  مقطع 
در این تحقیق که بن رویکرد ترکیب  اهجنم ش   اس  در بخش کیف  اد رو  پ ی ارشننس  و در بخش کم ،    روش:  

اد رو  توصلیف ، پیمنیشل  اسلتفند  شل   اسل . هموهه اهتخنب  در بخش کیف ، اد مینن مع منن و در بخش کم ، اد بین 
 .  آمودان بود  اس  داهش 
آمود  گر، داهش آم   عبنرتن  اد: تعنمل متقنبل، یندگیري موقعیت ، مع م تسلهیل دسل  گرای  به مني سلنده   مؤلفه    نتایج: 

دمل  کله مع ملنن عمرنم تملنیلل بله اسلللتفلند  اد  ملني بخش کیف  هشلللنن م  یلنفتله فعلن،، داهش هسلللب  و اردشلللیلنب  کیف . 
دم  که اد  مني حنصلل اد پرسلشلننمه هشلنن م  سلتن . ینفته مني سلنت  م گرا، منود پنیبن  رو  مني ت ریس سلنده   رو  

کننل . بنلنبراین مر شلللش  گرای  را در کمس درس اجرا م  ملني سلللندهل   آمودان، مع ملنن، بسلللیلنري اد مؤلفله دیل  داهش 
را داشلل . بنالترین مینهگین   "آمود فعن، داهش "گرای  مینهگین بنالتر اد مینهگین هظري را داشللتن . مؤلفه ي سللنده   مؤلفه 

گرای  ممرا  اسل  و  مني درسل  آههن بن رو  ت ریس سلنده   آمودان، کمس دم  که اد دی  داهش این هتنیج هشلنن م  
 گرا داره . البته این دی گن  در بین پسران قویتر اد دختران بود  اس . مع منه  سنده   

 یندگیري  و  آمود   در  گرای  سلنده    کرد روی  مزایني  و  اممی   و  من ینفته  حنصلل  به  توجه  بن   بحث و نتیجه گیری: 

 رویکرد  اجراي  براي  مع منن  تواهنی   و  سللط   سللندي یکسللنن  به  کمک  که به منظور  شللود آمودان، پیشللنهند م  داهش 

 .گردد  برگزار  مع منن  براي  رویکرد  این  کردن  عم    تواهنی   و  آشننی   براي  خ م   ضمن  مني دور   گرای ،  سنده   
 
 
 
 
 
 

 گرلیمع م تسه  ، تیموقع يریندگی  ،ی گراسنده     س،یت ر   ها: کلیدواژه 
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 مقدمه  
تحول    ،یهاي آموزشتحوالت در نظام  نیتراز ضروري  یکی

تدر روش  و  نگرش  مد   سیدر  و  نظام    ییاجرا  رانیمعلمان 
است. معلم به عنوان عنصر اصلی در فرایند تدریس    یآموزش

اي براي ارائه یك تدریس مطلوب ميبایست همزمان مجموعه
  يبطور هنرمندانه با یکدیگر تركها را بهها و مهارتاز دانش

به با  و  و در  كرده  را طراحی  اثربخش  تدریس  آنها  كارگيري 
علمان  م  ،یتحول  نيبه چن  یابي[. براي دست1كالس ارائه كند]

و راهبردهاي مختلف   ها هیاز نظر  حيصح  ینشيدانش و ب  د یبا
ز  یآموزش باشند؛  رو  هاهی نظر  رایداشته  تحول   کردهاي یو 

فرآ  نیآفر راهبرد  ندیدر  از  استفاده  با    - یادده ی  هاياجرا، 
بودنشان مشخص   د يو مف  یی و كارآ  ابند ییم   تیهو  رييادگی
ا  یک ی[.  2]شودیم    1یی گراسازنده  هینظر  ها، هینظر  نیاز 
 .  باشدیم

تأث  ییگراسازنده  هینظر رو  یژرف  راتيبا  بر    ي کردهایكه 
تدر  يريادگی چشم  س یو  است،  به  گذاشته  نگاه  نوع  و  انداز 

آموز، محتوا، معلم  دانش  س،ی و به تبع آن تدر  يريادگی   تيماه
كرده است. در هر   یاساس  ريي را دچار تغ  يريادگی  طيو مح

استقبال    با  تيو ترب  ميدر تعل  ییگراندهساز  هی صورت ظهور نظر
است]بهرو  يادیز شده  سازنده3,4,5,6رو  عنوان   ییگرا[.  به 
را توسعه    رندگانيادگی  ريي ادگی براي آنکه چگونه    کردیرو  كی

است كه    نیا  ییگراسازنده  ی[. محور اصل7دهد، شروع شد]
  ن ي شيپ   اتيدانش و معنا را فعاالنه بر مبناي تجرب  ران،يفراگ

دارد كه به    یی هاشه یر  محوري  يشهیاند  نی. اسازندیخود م
  ر يگذشته، نظ  لسوفانياز ف  اري يبس  شهیو به اند  شيهاي پ سال

  ی فلسف  دگاهی.از د  گرددیباز م 2   کویهگل، كانت و و  ، یوئید
نوع   شهیاند  نیا بر   یشناسمعرفت  یبر  كه  است  استوار 

نسب  ییگرایذهن گفته 8]ورزدیم  د ي تأك  ییگرایو  به  بنا   .]
است كه   يريادگی  کردیرو  كی  ییگراه[، سازند9]  3سانتروک

تأك  رنده يادگیبر فعال بودن     د يدر ساختن دانش و فهم آن 
گرایی به عنوان یك رویکرد جدید در .  دیدگاه سازندهورزدیم

ها پيش جاي خود را باز نموده مدتادبيات برنامه درسی از  
  یفلسف  نييتب  كیبلکه    ستين  هینظر  كی  ییگرااست.  سازنده

 [. 9است] يريادگی  تيماهدرباره 

از فرآیند آموزش  این دیدگاه، روش تدریس، بخش  در هایی 
گيرد و به  است كه در چرخه یادگيري مورد استفاده قرار می

می كمك  دانش  توسعه  و  خلق  هدف  10نماید]كشف،   .]
  یغن   یی هااست كه تجربه  نی گرا اسازنده  يريادگی  يهاطيمح

دانش  جادیا تا  به  كنند  را  .  ندینما  ب يترغ   يريادگی آموزان 

 
1 Constructivism 
2 Dewey, Hegel, Kant and Vico 
3 Santrock 

مفاهسازنده  يهاالسك از    م يگرا   استفاده  با  را  بزرگ 
  يهایابیو ارز  یآموزان، تعامل اجتماع دانش  اد یز  ي هاتيفعال

م بعضآموزندیمعتبر  به  یآموزش  يها روش  ی .  با    یخوب  كه 
بحث   ییگراسازنده از  است  عبارت  است،    ، یكالس  يهاجور 

مورد   تنکا  گری [. از د11]یتعاون   يريادگی معلم و    یهمکالس
[. اگر به نظام  12است] یتي موقع رييادگی  ان،یگرانظر سازنده

ب نگاهی  خواه  میندازيآموزشی  وضوح  جدا  د ید  ميبه    ی یكه 
واقعی به طور سنتی    طيي انجام كار در محدانستن و نحوه  نيب

ها به طور آشکارا وجود داشته مدارس و دانشگاه  رييادگیدر  
اصول اساسی،    رييادگیا بر  ه مدارس و دانشگاه  د ياست. تأك

آنها به شکل انتزاعی و بدون   س یكلی و تدر ق یو حقا م يمفاه
در    کرد یرو  نیبوده است. عدم تناسب ا  نهيدر نظر گرفتن زم
به  روزانه  دتجارب  چن13شود]می  دهیوفور  از    ازيين  ني[. 

نظر و عمل در آموزش، باعث مطرح شدن و توسعه   نيارتباط ب
سازنده  افتنی گردرویکرد  پ 14]دی گرا    دگاه ید  رواني[. 

موقع  ی یگراسازنده شناخت،  كه    عنییاست.    تی يمعتقدند 
موقع به  تکال  ها،تيدانش،  و  كار    فیيمقاصد  به  آنها  در  كه 

 [.  15رود وابسته است]می

ن  ی نیعابد و  عنوان 10]یل يبلترک  با  پژوهش خود  [، در 
 ي ريادگی  نینو  کردیبه عنوان رو  ییگراسازنده  گاهیجا  لي»تحل

كتاب ابتدا  ی درس  يهادر    يهامؤلفه  نیتدو  يبرا  «ییدوره 
  ؛ ینيف  یخي)فردانش و ش  ی از مطالعات پژوهش  یی گراسازنده
منصور2010 و2002؛ي،  او2002تل؛ي نسچی،  و    2000رام؛ی، 

ا و  كردند  استفاده  ممؤلفه  ن ی...(  شامل:  را  به   زانيها  توجه 
معلم،    يگرليآموز، توجه به نقش تسهمشاركت فعال دانش
توجه به    ،ینیتکو  یابيتوجه به ارزش  ،یتوجه به تعامل گروه

  ي به عنوان ابزار  یابيو توجه به ارزش  يريادگی یکیزيف  طيمح
فردانش،    ،یم عنوان كردند. كر  يريادگی  ندیجهت بهبود فرآ
 ی اثربخش سهیوان مقابا عن ی [، در پژوهش16عباسپور و معلم]

در آموزش   یی گراو سازنده  یستم يس  یآموزش  یالگوهاي طراح
بر اساس   یآموزش  یكه الگوي طراح  رنديگیم  جهينت  رانیمد
مناسب و نسبت به    رانیبراي آموزش مد  ییگراسازنده  کردیرو

س فاضلاثربخش   یستميالگوي  است.  ]  ی تر  كرمی  [در  17و 
معلم از طراحی   تيترب  انیپژوهشی با عنوان تجارب دانشجو

  دنديرس  جهينت  نیبه ا  ی؛یگراسازنده  کردیآموزشی بر اساس رو
سا و  نظر  مورد  الگوي  از  استفاده  بر    ریكه  مبتنی  الگوهاي 

پ می  ادي یز  ريتاث  ی یگراسازنده در  و    لی يتحص  شرفتيتواند 
بدانش  تيموفق داشته  عنوان شداآموزان  با  پژوهشی  طبق   .

اي معلمان دوره متوسطه حرفه  هايت يصالح  زانيبررسی م
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 پور يمحم  جواد و  آبندبستنن  آدرم مه یکر                                        در م ارس دور  دوم متوسطه ی گراسنده    کردیبر رو   مبتن س یکنربرد رو  ت ر

 

صالحی عمران   ی،یگراسازنده  دگاه یاستان مازندران بر اساس د
دست    جهينت  نیدر بخش كمی به ا  تی[، در نها18و همکاران]

از صالح  افتندی نظر  مورد  معلمان    ی یگراسازنده  هايت يكه 
نشان دادند اساس كار    فیي بخش ك  در باشند و  برخوردار می

رو بر  گورس  ی یگراسازنده  کرد یمعلمان  ندارد.  و    1قرار 
براي    دی جد  کردیرو  كیبا عنوان    قیي[، در تحق19همکاران]

  ن یبه ا  ی یگرابر اساس سازنده  م يآموزش: آموزش تعاملی مستق
  جاد یو امفهومی  تيمدل به موفق نیكه ا  افتندیدست  جهينت

[،  20]2  اس يكرد. لوك  دايدانش دست پ   عديفضاي ذهنی سه ب
نتا رو  قاتيتحق  جیدر  از  استفاده  كه  داد  نشان    کردیخود 
ساختار قدرتمندي را   ،یدر امر آموزش تخصص  ییگراسازنده

  ها دگاهید  يبند. جمعكندیفراهم م   رييادگی   هايط يبراي مح
انجام    قاتيتحق  نيو همچن  یی گرامرتبط با سازنده  ات یو نظر

  راتيتأث  ، ییگرااز آن است كه سازنده  ی حوزه، حاك  ن یشده در ا
توجه  قيعم قابل  رو  ی و  تدر  يريادگی  يکردهایبر    س یو 

دانستن كار و نحوه انجام    قي به تلف  ییگراگذاشته است. سازنده
جدا آن    نهيدادن كار كمك نموده است، چرا كه دانش از زم

روباشد ینم در  ارائه    سی تدر   ،ییگراسازنده  کردی.    قیحقابا 
آموزان جهت واداشتن دانش  یی هابلکه فرصت  شود، یآغاز نم

  ن یا  س،ینوع تدر  نیاز الزامات ا  یک ی.  كندیم  جادیبه تفکر ا
دانش كه  باشد  معتقد  معلم  كه  ماست  فکر    توانندی آموزان 

بنابرا حقا  نیكنند.  ارائه  معلمان  ن  قیكار  بلکه    ست،يمسلم 
[. آنچه 21]باشدیم  زانآموتفکر دانش  يبرا  ییهانه يزم  جادیا

تربيت   و  تعليم  اصلی  این عصر هدف  در  اینکه؛  است  مسلم 
ها بر اساس روش  انتقال دانش نيست ولی بسياري از كالس

به   معلم  از  معلومات  انتقال  آن  اصلی  هدف  كه  سنتی 
مییادگيرندگان   اداره  ا22شوند]است،  در  دارد  جا    نجا ی[. 

شعبان ب23]یسخن  را  »فقر  م يكن  ان ي[  را   فکري:  فراگيران 
نتيجه حاكميت روشمی دانست«.  توان  تدریس  هاي سنتی 

تدر اجرا   كيكالس  سیروش  ما  مدارس  در  كه  سنتی  و 
شود، مانعی در برابر توسعه و آموزش شهروندان مناسب می

هر    شرفتيه طور كلی، بقاء دوام و پ براي عصر حاضر است. ب
بستگی    امعهآن ج  تيو ترب  ميتعل  تيفيو ك  ییجامعه به كارا

م 24دارد] پيشنهاد  تحقيقات  تدریس    كنندی[.  روش  كه 
  يريادگی روش    نیاست. در ا  سیمؤثر در تدر  وهيگرا شسازنده

تشو معنادار  و  مسئول  شودیم   قیفعال  احساس  و   تيو 
گرا موجب یابد چرا كه تدریس سازندهخودمختاري ارتقاء می

دانش م دستيابی  مطلوب   اهداف  به  در  25]شودیآموزان   .]
سازنده بر  مبتنی  آموزشی  دانششيوه  به گرایی،  آموزان 

 [.  26شوند]دار و سطح باال مشغول مییادگيري معنی

 
1 Gurses 
2 Lockias 

سازنده توسط دیدگاه  معنی  ایجاد  چگونگی  بر  گرایی 
كند. این دیدگاه فرایند ساخت دانش  يرندگان تأكيد مییادگ

ت به  ی[. با عنا27داند]را مستلزم درگيري فعال یادگيرنده می
سال(    18-15آموزان مقطع دوره دوم متوسطه )دانش  نکهیا

به آنها و    شتريبوده و توجه ب  یاوالَ: در دوره حساس نوجوان
  ي هاتيعالفعال بودن در كالس درس و مشاركت در امور و ف

  نی: ااَي و ثان  باشد یم  یمحدوده سن  ن یا  يهایژگیاز و  یكالس
پل عال  يبرا  یدوره  آموزش  به  و    شودیم  وبمحس  یورود 

آنان    نیآموزان و والدمعلمان، دانش  يبرا  يادیز  اريبس  تياهم
 ي ريادگی  يو فضا طیشرا يسازنهيبه يبرا د یبا نیدارد، بنابرا

با    نيقائل شد. همچن  ياريبس  تيدوره اهم  نیدر ا  سی و تدر
از آنها در    جیانجام گرفته و نتا   يهاتوجه به پژوهش حاصل 

و نقش آن در آموزش،    ییگرادهسازن  کردیرو  تياهم  يراستا
  يهاروش  یپژوهش حاضر با هدف بررس  ،يريادگیو    سیتدر
رو  یمبتن  سیتدر در مقطع دوره دوم    ییگراسازنده  کردیبر 

انجا م رديگیم ممتوسطه  انتظار    ران،یكه معلمان، مد  رودی. 
پژوهش و   نیبا كمك ا ییو مسئوالن اجرا  یدرس زانیربرنامه

  سی فعال تدر  ي هاگر، استفاده از روش ی مشابه د  يهاپژوهش
رو درس  ییگراسازنده  کردیو  برنامه  در  ب  یرا  از    شيمدارس 

و    شيپ  اصل  يريادگیگنجانده  عنوان هدف  به  و    ميتعل  یرا 
 گردانند.  ترن یريبهتر و ش شتر،يآموزان، بدانش يبرا تيترب

 های پژوهشسوال
تدریس معلمان در دوره  آیا روشسؤال اول:   دوم  هاي 

 گرایی است؟  متوسطه مبتنی بر رویکرد سازنده
دوم:   سازندهسؤال  رویکرد  از  روش  استفاده  در  گرایی 
معلمان   بار  تدریس  به  را  نتایجی  چه  متوسطه  دوم  دوره 

 آورد؟ می

 روش پژوهش
در این تحقيق كه با رویکرد تركيبی انجام شده است در  
بخش كيفی از روش پدیدارشناسی و در بخش كمی، از روش  

استفاده در    توصيفی، پيمایشی استفاده شده است. ابزار مورد
نيمه  مصاحبه  كيفی،  كمیبخش  بخش  در  و  ،  ساختاریافته 

به این ترتيب كه ابتدا  ي محقق ساخته بوده است. پرسشنامه
در   معلمان  واقعی  تجربيات  گردآوري  هدف  با  مصاحبه،  از 

هاي پدیده مورد بررسی، استفاده گردید و سپس  زمينه مولفه 
داده از  استفاده  مصاحبه با  از  آمده  دست  به  ها،  هاي 

 د. آموزان اجرا گردیاي تهيه و در بين دانشپرسشنامه
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احتمالی در دو روش هاي به منظور كاهش سوگيريسرانجام  
قبلی و نيز كسب اطالعات بيشتر، از روش مشاهده رفتار افراد  

 ت. در محيط استفاده گش

گیری و تحلیا  جاامهاه آمااری، نموناه، روش نموناه
 هاداده

در بخش كيفی پژوهش، جامعه آماري تمامی    بخش کیفی:
بستان  شهر  متوسطه  دوم  دوره  استان آبادمعلمان  در  واقع   ،

بودند. شيوه     1398-99در سال تحصيلی    شرقیآذربایجان
كه  نمونه  معلمانی  با  كه  ترتيب  این  به  بود.  هدفمند  گيري 

سابقه   سال  پنج  و  ليسانس  تحصيلی  مدرک  حداقل  داراي 
قبل   از  نمونه  تعداد  گرفت.  انجام  مصاحبه  بودند،  تدریس 

نمونه  اشباع  حد  تا  و  نبوده  كه مشخص  گرفت  انجام  گيري 
از  محقق در این پژو مصاحبه به اشباع رسيد.    15هش پس 

نيمهداده مصاحبه  طریق  از  شدند.  ها  گردآوري  ساختاریافته 
مقدماتی   و مطالعه  مرور  ابتدا  مصاحبه،  پروتوكل  تهيه  براي 

هاي  روي منابع مختلف در این زمينه صورت گرفت و مؤلفه
استخراج گشت)جدول شماره سازنده این مطالعات  از  گرایی 

ت1 با  سپس  مؤلفه (.  به  سازندهوجه  سؤال هاي  چهار  گرایی، 
براي مصاحبه  البته  پایه نوشته شد.  این  كليدي و  شوندگان، 

سؤاالت كلی مطرح نشد، بلکه در هر مصاحبه با توجه به روند  
جزئی و  فرعی  سؤاالت  از مصاحبه  نيز  دیگري  تر 

 شوندگان پرسيده شد. این سؤاالت كليدي عبارتند از: مصاحبه 
یك جلسه تدریس، شامل روش تدریس  نماي كلی   -1

خود، روابط كالسی، محيط كالس و جو كالسی را  
 توصيف كنيد؟ 

دانش -2 و  معلم  در  نقش  ایدهیك  آموز  و  كالس  آل 
 چه تفاوتی با هم دارند؟  ، شرایط كنونی كالس شما

 نظر شما در مورد دانش مطلق و نسبی چيست؟  -3

هاي رایج  نظر شما در مورد هدف ارزشيابی و شيوه -4
 آن چيست؟  

 گراییهای سازنده مؤلفه . 1جدول 

 گیای، ز ییب 

ز ییب اجرمهو، 

 فیهیه،

  نب نقل از  1993)3(  نیرتس ر نیرتس1381(  فیدانش ر تیخ، فیی،) 2004  2  نب نقل از دیهیک 2000)1الن  ر ههنهفیل 

 (. 1394(  حقهیق، ر تهشته،)1391(   یصیش   تی ،  وهن یی،)1391(   حب،)1387(  فیدانش ر تی ،)2000آرییات  

 (.1394(  حقهیق، ر تهشته،)1384  نب نقل از چمن آشا  2004) 4(  بیبین2000آرییات)  حیط فیزیه،

 (. 1391(   حب،)2000هیییهری  ر الییش)(  1387(  فیدانش ر تی ،)2004دیهیک) یهدگیی   یقعیر،

آ یز  دانش

  حیش  

 بعه ل گیره،
(  گیسرهفی  ر 2000)6(  نک  زشنیهک ر لی پب 1993)5(  لبیر2004  نب نقل از دیهیک  2000الن  ر ههنهفیل)

 (. 2007)7نینچ

  شهشتت فعهل 
(   1381  نب نقل از فیدانش ر فیی،  1995)9(  ررلفیلک 1388  نب نقل از پهشسه  2002ر همههشا ) 8(  بیهالش 2000آرییات)

 (. 1394(  حقهیق، ر تهشته،)1381(  فیدانش ر تیخ، فیی،)1993لبیر)

 گی عمم بس یل 
(  ته  ر 2009)10(  تیههنگ2000(  السن)2000(  آرییات)1388  نب نقل از پهشسه   2002بیهالش ر همههشا )

 (. 2012)11لیج

 گیای، بفسیی 

 سهخت دانش
(   یسی  ر  1381(  فیدانش ر تیخ، فیی،)2000  نب نقل از آرییات  1993(  نیرتس ر نیرتس)2000آرییات)

 (. 2011)13(  شیچ، ر بییههست 2004(  دیهیک ر همههشا )2004)12جهنسری 

 بفسیی دانش
(  حقهیق، ر  2000(  آرییات)1381  نب نقل از فیدانش ر فیی،  1993)14تی ن(  نیمی ر 1381فیدانش ر تیخ، فیی،)

 (. 1391(   یصیش   تی ،  وهن یی،)1394تهشته،)

 
1 Land and Hannafil 
2 Dycok 
3 Brooks and Brooks 
4 Trtin 
5 Lebow 
6 Beck, Zerniak and Lompe 
7 Gustafon and Brunch 
8 Tiglar 
9 Woolfolk 
10 Koohang 
11 Sean and Leng 
12 Mason and Johnston 
13 Ritchie and Trigast 
14 Beiler and Schumann 
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 (. 1394(  حقهیق، ر تهشته،)1391(   یصیش   تی ،  وهن یی،)1381(  فیدانش ر تیخ، فیی،)2000آرییات) نسبیت دانش

اشزتیهن،  

 تیف،

 (. 1391(   حب،)1388  نب نقل از تی ،  2004)1(  سهن شز 1387(  فیدانش ر تی ،)1385یف)شضهی، ر س اشزتیهن، بهییی، 

اشزتیهن، نیا   

 ن بید یهدگیی 

)نب نقل از تی ،   2004؛ بیبین   1998  6؛ نمک ر ریمیهت2000  5؛ تپید2002  4؛ بیز2005  3؛ نی  2005  2اسریهییز

 (. 2009(  تیههنگ) 2007جهنهسن)(  دیک ر 1388

مصاحبه انجام  )دولتی براي  مدرسه  شش  به    - ها، 
ها  پسرانه( مراجعه شد. تمامی مصاحبه  -غيرانتفاعی؛ دخترانه

در یك اتاق آرام و خلوت و در جوي دوستانه برگزار شد. ابتدا  
شونده  مصاحبهپژوهشگر با معرفی خود و پژوهش مربوطه، به  

اطمينان داد كه نتایج این مصاحبه فقط براي انجام پژوهش  
مورد نظر بوده و هيچ مشکلی براي او نخواهد داشت. سپس 
با كسب اجازه از او براي ضبط صدا، مصاحبه شروع شد. هر  

دقيقه به طول انجاميد. پس از انجام    30-40مصاحبه حدود  
داده مصاحبه  پياده هر  كاغذ  روي  بر  جهت   ها  و  شدند 

یافته به  مصاحبهاعتباربخشی  از  شده  اخذ  مفاهيم  ها،  ها، 
نمونه از  نفر  چند  به  بين  مجدداً  همسویی  تا  شد  ارائه  ها 

اخذ نوشته اطالعات  و  و  شده  تجزیه  براي  شود.  تأیيد  شده 
استفاده شد.   [28]7ها از روش پيشنهادي اسميت تحليل داده

داد تحليل  براي  را  مرحله  سه  روش هاسميت  در  ها 
داده توليد  الف(  است:  كرده  پيشنهاد  ب(  پدیدارشناسی  ها، 

ها ج( تلفيق موردها.  در این پژوهش،  تجزیه و تحليل داده
و  مکتوب  آن  محتواي  بالفاصله  مصاحبه،  هر  انجام  از  پس 

ي دوم  ها(. در مرحله تحليل آغاز شد )مرحله اول: توليد داده
  ، شده، با دقتاز متون مکتوب )تجزیه و تحليل(، ابتدا هر یك 

هاي اوليه در  خوانده و بازخوانی  شده و مضامين یا برداشت
اي از متن پياده شده، نگاشته شدند. سپس عمل ليست  گوشه 

ها )مضامين اصلی و فرعی( صورت بندي مقولهكردن و خوشه 
ها، یك  گرفت، به طوري كه براي محتواي هر یك از مصاحبه

ش تشکيل  خالصه  مرحله جدول  در  تلفيق  د.  براي  آخر،  ي 
همه جدولمضامين،  طریق ي  از  و  گرفته  قرار  هم  كنار  ها 

دادهغوطه  در  مقایسهوري  و  مشابهتها  تفاوتي  و  ها،  ها 
 هاي كلی و جزئی در یك جدول، استخراج شدند. مقوله 

آموزان دوره  ي آماري شامل تمام دانشبخش كمی: جامعه
  شرقی، ، واقع در استان آذربایجانآبادبستان  دوم متوسطه شهر
نفر بودند.    3500است كه برابر با    1398-99در سال تحصيلی  

از دانش  210نمونه پژوهش شامل   آموزان متوسطه دوم نفر 
اند.  آباد است كه به طور تصادفی انتخاب شدهشهرستان بستان 

 
1 Saunders 
2 Stickins 
3 Berry 
4 Ters 
5 Sheferd 

6 Black and William 
7 Schmit 

ها از پرسشنامه محقق  آوري دادهدر این بخش به منظور جمع 
هاي بخش كيفی ساخته شده  با استفاده از یافته  ساخته، كه

( استفاده شده است.  5تا    1است، با مقياس ليکرت )از طيف  
با   پرسشنامه  مؤلفه  24این  شش  ارزیابی  براي  و  ي گویه 

(  2گویه،    4( تعامل متقابل با  1گرایی شامل  تدریس سازنده
گویه،    5گر با  ( معلم تسهيل3گویه،    5یادگيري موقعيتی با  

(  6گویه و    2( دانش نسبی با  5گویه،   3آموز فعال با  ( دانش4
گذاري گویه، تدوین شده است. شيوه نمره  5ارزشيابی كيفی با  

خيلی صورت  به  ليکرت  طيف  اساس  )بر  )5زیاد  زیاد   ،)4  ،)
( است. دامنه نمرات بين  1كم ) ( و خيلی2(، كم )3متوسط )

باالتر  1و    5 نمرات  است.ميانگين  نوسان  عنوان   3از    در  به 
سازنده پایينتدریس  و  از  گرا  تدریس   3تر  عنوان  به 

  4به عنوان حد متوسط،    3شود.  گرا محسوب میسازندهغير
تدریس    2گرا،  تدریس كامال سازنده  5گرا،  سازندهتدریس نيمه

و  با سازنده بسيار كم  غير  1گرایی  گرا،  سازندهتدریس كامال 
می براي  ارزیابی  ابزار،  شود.  این  محتوایی  روایی  تعيين 

از   نفر  سه  و  مربوطه  استاد  توسط  نظر  مورد  پرسشنامه 
متخصصان علوم تربيتی و روانشناسی، از نظر تناسب داشتن  
و  بررسی  مورد  سنجش  مورد  هدف  با  پرسشنامه  محتواي 
بازبينی قرار گرفت. به منظور تعيين ضریب پایایی، پرسشنامه،  

ي مورد نظر اجرا شد.  نفر از نمونه   30به طور آزمایشی بر روي  
با   برابر  آلفاي كرونباخ  نشان   86/0ضریب  آمد كه  به دست 

دهد پرسشنامه در جامعه مورد نظر داراي پایایی مناسبی  می
آموزان  است. بعد از این فرآیند پرسشنامه نهایی در بين دانش

ارائه توضيحات دوره دوم متوسطه شهر بستان  با  آباد، همراه 
صورت مجازي توزیع گردید. براي تحليل نتایج، از نرم افزار    به

SPSS اي استفاده شد.  و از آزمون تی تك نمونه 

 های پژوهشیافته
براي پاسخ به  یافته  های کیفی: یافته هاي مصاحبه اوالً 

استفاده   كمی  بخش  ابزار  تهيه  براي  ثانياً  پژوهش،  سواالت 
مصاح از  پژوهشگر  منظور  بدین  است.  شوندگان، هم  به شده 
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ها را جویا شده و هم انتظار آنان از یك  وضعيت فعلی كالس 
 گرا را مد نظر قرار داده است.  كالس درس سازنده

اول: روش  سؤال  دوره  آیا  در  معلمان  تدریس  هاي 
گرایی است؟ با تحليل  متوسطه دوم مبتنی بر رویکرد سازنده

مصاحبه داده از  آمده  دست  به  گردیهاي  مشخص  كه  ها،  د 
مؤلفه  به  معلمان  اكثر  عالقه  و  توجه  كالس  عالرغم  هاي 

كيفی،  سازنده ارزشيابی  موقعيتی،  یادگيري  همانند  گرا 
دانش فعال  نظر  مشاركت  به   ... و  محوري  پژوهش  آموزان، 

رسد كه روش تدریس معلمان دوره متوسطه دوم هنوز به  می
كالس باشد. اكثر معلمان، تصویري سنتی از  صورت سنتی می

در    "اظهار داشت:    3درس خود ارائه دادند مثالً معلم شماره  
گونه به  هستم.  جدي  بسيار  تدریس  بچههنگام  كه  ها  اي 

بندي  بيشتر نگران بودجه   ": 11یا معلم شماره    "حساب ببرند
ها را به موقع تمام كنم.  كنم كتابها هستم و سعی میكتاب

بچه  میمشاركت  حفظ  بيشتر  كمه،  بسيار    "كنند.ها  تعداد 
مصاحبه معلمان  از  مؤلفه كمی  از  برخی  به  هاي  شده، 

من خيلی  "گرایی در كالس درسی خود اشاره كردند.  سازنده
دانش مشاركت  به  اهميت زیاد  آنها  آزاد  مطالعه  و  آموزان 

بمانم. دانشمی از كتاب عقب  اگر  آموزان كالس دهم، حتی 
ك درک  خود  وجود  تمام  با  را  موضوع  باید  )معلم    "نندمن 

كالس درس خود را   ،(. معلمان حاضر در مصاحبه10شماره  
به   خود  عالقه  از  آنان  كه  حالی  در  كردند  توصيف  سنتی 

سازندهروش تدریس  میهاي  گالیهگرایی  و  هاي  گفتند 
 ها داشتند.  بسياري از نبود شرایط براي اجراي این روش

دوم:  سازنده  سؤال  رویکرد  از  رواستفاده  در  ش  گرایی 
بار   به  را  نتایجی  چه  متوسطه  دوم  دوره  معلمان  تدریس 

آورد؟ براي پاسخ به این سؤال، مسائل مربوط به دغدغه  می
كنونی معلمان، مشکالت آنان و نيز تصور آنان از یك كالس 
درس خوب و پيشنهاد آنان براي ارتقاء سطح یادگيري مورد  

محقق به هاي به دست آمده، سؤال قرار گرفت. با تحليل داده
این مهم دست یافت كه عناصر كالس مورد نظر معلمان همان  

سازنده كالس  میعناصر  میگرا  بنابراین  چنين باشد.  توان 
مصاحبه معلمان  نظر  از  كه  چنين گفت  از  استفاده  شده، 

آموزان و نيز ارتقاء  رویکردي موجب ارتقاء یادگيري در دانش
استفاده از   "سطح علمی جامعه و پيشرفت آن خواهد شد.  

آموز را به  یادگيري را افزایش داده و دانش  ،هایی چنين روش 
 (.  4)معلم شماره  "كندمند میمدرسه عالقه

محور خيلی بهتر است  هاي تدریس فعال و پژوهشروش"
دهد و حس كنجکاوي  آموزان را افزایش میچون انگيزه دانش

شمند و یك  و اكتشاف را در آنان بيدار كرده و از آنان یك دان
 (. 8)معلم شماره  "سازدكاشف می

 

كردن و در محيط واقعی،  ها همه چيز را با تجربهاگر بچه"
تري خواهند داشت. درس یاد بگيرند، یادگيري بهتر و عميق

دنبال   خود  كنجکاوي  ارضاي  براي  بلکه  نمره  براي  نه  را 
 (. 3)معلم شماره  "كنندمی

 ها استخراج شده از متن مصاحبه گرایی هاي سازندهمؤلفه 
گزاره )كد( به دست    100ها، ابتدا  پس از بازخوانی داده

به شش   پژوهشگر  تحليل،  مراحل  با طی  نهایت  در  آمد كه 
 مقوله كلی و بيست و سه مقوله جزئی دست یافت. 

 هاگرایی استخراج شده از مصاحبههای سازنده مؤلفه .2 جدول

هه    قیلب 

 تم،
 جزئ،هه   قیلب 

 بعه ل  رقهنل 
آ یز   شانطب وهطف،  عمم ر  شانطب صمیم، دانش 

 آ یز  احریات  رقهنل  هم ل، دانش

یهدگیی  

  یقعیر،

طیح  شهالت شرز یع  اهمیت فضه  فیزیه،  بیجب  

 نب ز ییب اجرمهو، ر فیهیه،  یهدگیی  نی  بیه  بوینب

 عمم  

 گیبس یل

شرش   حیش   رظیفب ه ایت ر شاهیمهی،  پژرهش 

 نی    یعطفب شیس فعهل  گیرع 

آ یز  دانش

 فعهل
 خالقیت  پژرهش   طهلعب آزاد   شهشتت زیهد

  حریا   رغیی  دانش   هشب،  و ت انرقهل دانش دانش نسب، 

اشزتیهن،  

 تیف،

هه  تالس،  اشزتیهن، اشزیهن، وممهید   فعهلیت 

 بهییی،  خیداشزیهن،

متقابل: - 1 مصاحبه   تعامل  تمام  گرفته،  در  انجام  هاي 
مؤلفه  قالب  در  متقابل  تعامل  مقوله  به  مانند  معلمان  هایی 

دانش بين  دانشروابط  و  معلمان  بين  روابط  آموزان، آموزان، 
آموزان و معلمان، همدلی بين آنان و احترام متقابل بين دانش

سازنده درس  در كالس  مهم  عنصر  یك  عنوان  اشاره  به  گرا 
آموزان وجود باید سعی كنيم روابطی كه بين دانش  "كردند.  

هاي مختلف  آموزان در گروهدارد گرم و صميمی باشد، دانش
دانش اگر  باشند.  داشته  رفاقت  رقابت،  عين  به در  آموزانمان 

 (. 13)معلم شماره  "العاده هستند هم كمك كنند فوق 
آموزان اي كه بين معلمان ما و دانشبه نظر بنده رابطه  "

با دانش باید  باید اصالح شود، معلم  آموز دوست  وجود دارد 
شود در حالی  باشد. این مسئله در دوره ابتدایی بهتر حس می

 (. 10)معلم شماره    "كه در دوره متوسطه خيلی كمرنگ هست
آموز باید با هم دوست باشند، همدیگر را معلم و دانش"

با كه  متوسطه  دوره  در  خصوص  به  كنند.  هاي  بچه   درک 
آموز  كار داریم، معلم باید مشاور و همدل دانشونوجوان سر 

آموز حس كند معلم به مشکالت او واقف بوده  باشد. اگر دانش
هاي ما خيلی بهتر از این كند، اوضاع كالسو او را درک می

 (.  5)معلم شماره  "خواهد بود



 

7 

 پور يمحم  جواد و  آبندبستنن  آدرم مه یکر                                        در م ارس دور  دوم متوسطه ی گراسنده    کردیبر رو   مبتن س یکنربرد رو  ت ر

 

تفاوت" به  بگذاریم،  احترام  یکدیگر  به  سنی،  باید  هاي 
دانشقه سلي بگذاریم.  احترام   ... جنسی  احترام  اي،  اگر  آموز 

گذارد. در نتيجه جو كالس براي یادگيري ببيند، احترام می
 (.  15)معلم شماره  "بهتر خواهد بود

هایی مثل طرح مشکالت : مؤلفهیادگیری موقعیتی- 2
هاي  روزمره در كالس، اهميت فضاي فيزیکی، توجه به زمينه

اجتماعی   و  در فرهنگی  تجربه،  مبناي  بر  یادگيري  و 
 خورد.  هاي به عمل آمده، به وفور به چشم میمصاحبه 
زمانبندي،  كتاب" و  بسته  رو  معلمان  درسی دست  هاي 

براي معلم بسيار سخت كرده است. اگر به جاي این   كار را 
همه تأكيد روي محتواي كتب درسی، زمانی هم براي طرح 

بچه كه  روزمره  درمسائل  آن  با  میها  بهتر  بود  شد.  گيرند، 
دهند و كنجکاوانه در  ها به موضوعات روز عالقه نشان میبچه 

 (.4)معلم شماره   "پی حل آن هستند
هاي فعلی، خيلی تنگ و تاریك، خفه و  فضاي كالس  "

بیبی و  دارد.  حس  تأثير  آموزش  در  خيلی  فضا  است.  رنگ 
هایی كه در  دهد. مسلما كالسالشعاع قرار میانگيزه را تحت

هاي مربوط به  محيط شادتر، فضاي باز و سبز و یا در محيط
)معلم    "دروس انجام بگيرند یادگيري بهتري خواهند داشت

 (. 1شماره 
می" تدریس  كه  محتوایی  است  با  مسلم  بایستی  شود 
دانشزمينه  اخالقی  و  دینی  اجتماعی،  فرهنگی،  آموزان هاي 

تواي كتب ما مطابق با  مح  مطابقت داشته باشد. االن تقریباً
هاي فرهنگی  و اجتماعی موجود در یك جامعه اسالمی  زمينه 

)معلم    "است و ما باید سعی در اجراي دقيق آن داشته باشيم
 (. 7شماره 
یادگيري  " بيافتد،  اتفاق  تجربه  اساس  بر  اگر  یادگيري 

دائمی و عميق خواهد بود. از طرف دیگر تجربه چندین ساله  
ها هر چيزي را كه بتوانند  رده است كه بچهمن این را ثابت ك

با   و  سریعتر  و  بهتر  بگيرند  قرار  موقعيت  در  و  كنند  تجربه 
 (.  2)معلم شماره   "آموزند تر میعالقه
هاي كلی  ها، به ویژگیدر مصاحبه  گر:معلم تسهیل- 3

محور بودن، روش تدریس فعال داشتن راهنما بودن، پژوهش
گروه داشتبنديو  منعطف  در كالس  هاي  معلم  یك  براي  ن 

بود.   شده  اشاره  به    "درسی  باید  درسی  كالس  در  معلم 
دانشدانش بدهد.  بيشتري  اهميت  امروزي آموزان  آموزان 

می و  دارند  خالقی  ذهن  با بسيار  را  مختلف  مسائل  توانند 
هاي دوستانه  پژوهش و مطالعه و خالقيت خود در داخل گروه

می معلم  كنند.  راهحل  نقش  هدایتتواند  و  داشته نما  گر 
 (. 9)معلم شماره  "باشد
هاي تدریس سنتی دیگر كارساز نيستند.  به نظرم روش"

با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی حال حاضر 

هاي تدریس فعال در عمل استفاده شود وگرنه  باید از روش
  "گو نخواهند بودمشاركتی دیگر جواب هاي سنتی و غيرروش

 (. 3اره )معلم شم
فعال:دانش  -4 مصاحبه   آموز  این  معلمان  در  ها 

زیاد پژوهش    انتظاراتی مانند مشاركت  داشتن، خالق بودن، 
آموزان خود داشتند كردن و مطالعات آزاد داشتن را از دانش

 كه در عمل فعالً چنين نبود.  
آموزان واقف بود و فرصت هاي فردي دانشباید به تفاوت"
آموزان هاي دانشخالقيت را به آنان داد. باید به دغدغهارائه  

)معلم    "اهميت بدهيم و راه را براي پژوهش آنان هموار سازیم
 (. 5شماره 
دانش  " دانشهر  دارد.  استعدادي  یك  آموز آموزي 

استعداد نداریم. ولی محتواي بسته كتب درسی و زمانبندي بی
آن نمی  ،محدود  را  اجازه  این  ما  كبه  دانشدهد  را ه  آموزان 

درسی كنيم و یا مشاركت زیاد آنان را در درگير مطالعات غير
 (. 14)معلم شماره   "كالس داشته باشيم

نسبی:  - 5 مصاحبه  دانش  در  معلمان  خود،  همه  هاي 
هاي كنونی را مکانی براي انتقال دانش از طرف معلم  كالس

را محور هاي سنتی و كتابآموز معرفی كرده و روشبه دانش
شوندگان بيان  هاي رایج ذكر كردند. همچنين مصاحبهروش

ثابت و كامالً  باعث    كردند كه محتواي  تعيين شده  از پيش 
آموزان را راضی بروز مشکالت زیادي شده و معلمان و دانش

 (.  11، 3، 7كند )معلم شماره نمی
رسد دانش نظري خيلی كمتر از دانش عملی،  به نظر می  "

دانش بين  و آمودر  حفظ  فقط  كه  دانشی  دارد.  طرفدار  زان 
شود، خيلی زود با گرفتن نمره قبولی فراموش شده  تکرار می

شود. محتوا باید متنوع، جذاب، پاسخگوي و از ذهن پاک می
آموز باشد و دانش باید از طریق تجربه و  نيازها و عالیق دانش

 (. 12)معلم شماره  "سازي حاصل شودشبيه 
کیفی:- 6 شركتا  ارزشیابی  معلمان  در  كثر  كننده 

هاي كيفی اشاره نمودند، هر  مصاحبه، به سودمندي ارزشيابی
هاي الزم و شرایط  چند كه خودشان به خاطر نبود زیرساخت 

هایی در كالس درسی خود مساعد، موفق به چنين ارزشيابی
از   "اند.  نشده عملکردي  یا  و  مهارتی  ارزشيابی  بنده  نظر  به 
در  دانش بدنی،  آموزان  تربيت  فيزیك،  شيمی،  مثل  دروسی 

زیست و تعليمات اجتماعی روش خوبيست. در كنار ارزیابی 
هاي كالسی را هم مورد نظر قرار توان فعاليتعملی، البته می

 (. 6)معلم شماره  "داد
هاي تکوینی در طول سال  من خودم معتقد به ارزیابی  "

هاي تکوینی هم معلم و روش تدریس  ون تحصيلی هستم. آزم
هدایت می در طول سال  را  دانشاو  و هم  از كند  را  آموزان 

اضطراب امتحان دور كرده و دانش واقعی آنها را در نهایت به  
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 (.9)معلم شماره  "دهد ما نشان می 
خود " صورت  به  ارزیابی  دارد  اشکالی  یا  چه  گزارشی 

خودارزیابی، اعتماد  گزارش سرگروه و دوست و هميار باشد.  
دهد و اگر خوب نهادینه شود  آموزان نشان میمعلم را به دانش

آموز فقط به خاطر ارضاي بهترین ارزشيابی خواهد بود. دانش
 (. 10)معلم شماره  "خود درس خواهد خواند

نفر توزیع شد   210پرسشنامه در بين    های کمی:یافته
  200حليل شد. از  پرسشنامه تجزیه و ت  200كه از این تعداد،  

نفر   40آموز دختر و  ( دانش%80نفر )  160دهنده،  نفر پاسخ
دهندگان بين  آموز پسر بودند. دامنه سنی پاسخ( دانش20%)

 سال بود.  53/16سال بود و ميانگين سنی آنها  18تا  15

 گرایی در تدریس های سازنده عیار کاربرد مؤلفهمیانگین و انحراف م . 3 جدول

 گییب  ؤلفب 
 یهنهین ر انحیاف 

 اسرهن اشد

 

 بعه ل  رقهنل 

 تی . عمم   یقعیت  شهشتت ر همههش  شا دش تالس فیاهم  ،  -1

 تید. آ یزا   ، هه  تهش بیم، ر  گیره، دش نین دانششرش ب شیس  عمم  نهوث افزایش بیانمی  -2

 تی .هه   شهشتر،  ، شا بشییق نب بههلیف ر پیرژع  عمم   ه  -3

   وهطف، خین، نین  ن ر  عممهنم رجید داشد. شانطب -4

806/0± 90/3 

73 /3 ±965/0 

94 /3 ±954/0 

69 /3 ±974/0 

 545/0± 3/ 81  نمیع تل 

 

 

یهدگیی  

  یقعیر،

 تی .ایوهد  ،هه   یحصی نب فید بوینب ر یهدگیی  شا دش طیل ب شیس   عمم  فیصت -5

 دانم.  حیط تالس ر   شسب شا  حیط، ا ن  سهلم ر تهد  ، -6

 تید.  سهئل شرز ر  شهالت جه عب  دش تالس  طیح ر نی شر  آ  گفرهی  ،  -7

 گذاشد. هه ر شسیت  خرمف احریات  ، عمم نب فیهیگ  -8

 دش اشببهط است.تید  همیاشع نه بوینیهت ر دانش قبم،  ن  حریای، تب دش تالس  طیح  ،  -9

74 /3 ±942/0 

32 /2 ±15/1 

79 /3 ±918/0 

88 /3 ±911/0 

79 /3 ±894/0 

 507/0± 3/ 50  نمیع تل 

 گی عمم بس یل 

 تی . ان یش، ر بفهی دویت  ،ا   ه شا نب ژشف  عمم  نه طیح پیسش یه  سئمب-10

 نخش . آ یزا  اشبقهء  ، شرش ب شیس  عمم  خالقیت شا دش دانش -11

 تید. هه   خرمف ب شیس  تب اتثیاً  شهشتر، هسری   دش تالس اسرفهدع  ،شرشاز  -12

 بیانیم هی چیز  شا دش تالس  یشد نق  قیاش دهیم. پذیی  داشیم ر  ،اورقهد داشت  عممه  انرقهد  -13

هه ر یهدگیی   رظیفب  ن است ر  عمم فقط نقش ه ایت ر شاهیمه شا   عرق ت تب پهسخهیی، نب پیسش  -14

 شد. دا

70 /3 ±930/0 

60 /3 ±936/0 

33 /2 ±02/1 

22 /2 ±01/1 

79 /3 ±944/0 

 537/0± 3/ 12  نمیع تل 

 آ یز فعهلدانش

 تیم.دش تالس نسیهش فعهل هسرم ر دش جییه  ب شیس  شهشتت  ، -15

 تی .هه  فیق نینه ب اسرقبهل  ،هه  خهشج از  حریا  تالس ر فعهلیت  عمم  از پیسش  -16

  عرق ت تب خیدت   سئیل یهدگیی  خید هسرم ر نهی  نی شر  آ  نظهشت داترب نهتم. -17

97 /3±873 /0 

10 /4±928 /0 

06 /4±960 /0 

 0/ 610±4/ 04  نمیع تل 

 دانش نسب، 
 تیم  طمب شا نف مم ر دشک تیم.اورقهد نب حفظ ترهب ن اشت نمهب سع،  ، -18

 گذاشد. تی  ر نب آن ه احریات  ، بیجب  ، آ یزا  هه  فید  دانش  عمم  نب بفهرت -19

99 /3±868 /0 

83 /3±991 /0 

 0/ 658±3/ 91  نمیع تل 

 اشزتیهن، تیف، 

 گیید. اشزتیهن، دش تالس نب صیشت  سرمی ر دش طیل بیت انوهت  ،  -20

قیاش  ار شا  سئیل اشزیهن، خید دِ آ یز اورمهد داشد ر حر، گهه، خیهه   عمم نب دانشدش اشزتیهن، -21

 .ده  ،

 تی .هه  ا رحهن، شا سیگیرع ر همیهش آ  دشس بصحیح  ، گهه، رشقب -22

 تین .هه دخهلت دادع  ،هه  تالس، دش اشزیهن، فعهلیت -23

 هه نب صیشت وممهید  ر   هشب، هسری .گهه، اشزیهن، -24

98 /3±799 /0 

08 /2±00/1 

08 /2±948 /0 

15 /4±807 /0 

95 /3±909 /0 

 0/ 514±3/ 25  نمیع تل 
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ميانگين و انحراف استاندارد نمونه آماري را در   3جدول  
گویه  از  یك  هر  با  میرابطه  نشان  پرسشنامه  دهد.  هاي 

جدولداده مینش  3هاي  از  ان  استفاده  ميزان  ميانگين  دهد 
،  6ي  گرایی در تدریس، به جز در پنج گویه هاي سازندهمؤلفه 

باالتر از ميانگين است. بيشترین ميانگين    22و    21،  13،  12

هاي  و كمترین ميانگين مربوط به گویه  23ي  مربوط به گویه 
مؤلفه می  22و    21 كاربرد  ميزان  بررسی  براي  هاي  باشد. 

اي استفاده گرایی در تدریس، از آزمون تی تك نمونهسازنده
ین  گذاري، ميانگين نظري اي نمرهشده است. بر اساس شيوه

 سه است.   ،آزمون

 ای برای هر مؤلفه گرایی در تدریس با تفکیک جنسیت و مقادیر تی تک نمونههای سازنده مقایسه میانگین و انحراف معیار کاربرد مؤلفه. 4جدول 

    3 یهنهین نظی    

 هه بفهرت  یهنهن P ا  ق اش ب، بک نمینب   یهنهین ر انحیاف  عیهش  جیسیت  ؤلفب 

 بعه ل  رقهنل 
 دخری

 پسی

80 /3±549 /0 

86 /3±533 /0 

85 /98 

 
000/0 81 /3 

 یهدگیی   یقعیر،
 دخری

 پسی

46 /3±487 /0 

64 /3±562 /0 
64 /97 000/0 50 /3 

 گیل  عمم بس ی
 دخری

 پسی

11 /3±525 /0 

18 /3±586 /0 
27 /82 000/0 12 /3 

 آ یز فعهلدانش
 دخری

 پسی

02 /4±569 /0 

09 /4±758 /0 
60 /93 000/0 04 /4 

 دانش نسب، 
 دخری

 پسی

92 /3±590 /0 

85 /3±885 /0 
06 /84 000/0 91 /3 

 اشزتیهن، تیف، 
 دخری

 پسی

23 /3±519 /0 

30 /3±498 /0 
39 /89 000/0 25 /3 

دهد كه بين ميانگين نظري  نشان می  4ل  هاي جدوداده
تفاوت معنادار  و ميانگين به دست آمده در هر شش   مؤلفه 

( و ميانگين به دست آمده بيشتر P=000/0آماري وجود دارد)
دهد كه در  از ميانگين نظري است. همچنين جدول نشان می

مؤلفه همه پسران ي  ميانگين  نسبی،  دانش  مؤلفه  جز  به  ها 
بيشتر از دختران بوده است. یعنی در مدارس پسرانه و از دید 

گرایی در  هاي سازندهعلمان از مؤلفه ي مميزان استفاده پسرها،
ميانگين   نسبی،  دانش  مؤلفه  در  فقط  است.  بيشتر  تدریس، 

 مدارس دخترانه بيشتر بوده است.

 گیریبحث و نتیجه
دبيرستان  دوره  در  درسی  برنامه  وضعيت  بررسی 

خصوص از این جهت كه پلی براي عبور از دوره نوجوانی و  به
باشد، یکی از موضوعات مهم قلمداد  ورود به آموزش عالی می

برنامهمی واقع  در  نظام  شود.  قلب  عنوان  به  درسی  هاي 
می محسوب  تحقق آموزشی  براي  ابزار  مهمترین  كه  شوند 

رسالت و  اهداف  به  آموزشی بخشيدن  نظام  بزرگ  هاي 
از[29]هستند نظام   در جدید رویکردهاي كاربست طرفی . 

اساس پژوهش   این بر گردد.می احساس پيش از بيش آموزشی
روش تدریس  ستبميزان كار بررسی بر را خود هدف ،  حاضر

این    .است گرایی در دوره دوم متوسطه نهاده مبتنی بر سازنده
گرفت.   انجام  و كمی  كيفی  بخش  دو  در  بخش  پژوهش  در 

كيفی كه به روش پدیدارشناسی و با استفاده از ابزار مصاحبه 
مصاحب با  محقق  است،  گرفته  دوم  انجام  دوره  معلمان  با  ه 

سازنده كالس  كلی  مقوله  شش  به  عناوین:  متوسطه،  با  گرا 
آموز  گر، دانشتعامل متقابل، یادگيري موقعيتی، معلم تسهيل

هاي  یافتهفعال، دانش نسبی و ارزشيابی كيفی دست یافت.  
می نشان  كيفی  به  بخش  تمایل  عالرغم  معلمان  كه  دهد 

روش  از  سازناستفاده  تدریس  پایبند  دههاي  هنوز  گرا، 
مؤلفه روش از  برخی  اگرچه  هستند.  سنتی  هاي  هاي 

ها  گيرد ولی كالسگرایی مورد استفاده معلمان قرار میسازنده
و تدریس در آن به طور كلی، حالت سنتی دارد. از دید معلمان  

آموزان نيز به روش سنتی تمایل  دوره دوم متوسطه ، دانش
-بخش كمی پژوهش حاضر، به روش توصيفیبيشتري دارند.  

پيمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. 
هاي به دست آمده از بخش كيفی، پرسشنامه با كمك مقوله

دانش اختيار  در  و  قرار  ساخته  متوسطه  دوم  دوره  آموزان 
كمییافتهگرفت.   بخش  از    هاي  متفاوت  نتایجی  پژوهش، 

آموزان بر خالف دهد. چرا كه دانشبخش كيفی را نشان می
تدریس  روش  از  استفاده  به  نسبت  خود،  معلمان  عقيده 
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Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.18, No.2, Serial 34, Autumn & Winter 2022, pp.: 1-12. 

هاي حاصل  ها ابراز عالقه كردند. یافتهگرایی در كالسسازنده 
  ، آموزان، معلماند كه از دید دانشندهاز پرسشنامه نشان می

مؤلفه  از  سازندههابسياري  اجرا  ي  درس  در كالس  را  گرایی 
مؤلفهمی شش  هر  بنابراین  سازندهكنند.  ميانگين  ي  گرایی 

داشتند.   را  نظري  ميانگين  از  كه  باالتر  طوري  ي  همهبه 
متوسط)مؤلفه  از  باالتر  ميانگين  همگی  3ها  و  داشتند  را   )

میسازنده نشان  را  زیاد  و  متوسط  بين  جز گرایی  به  دهند 
)زیاد( داشت.    4موز فعال كه ميانگينی باالتر از  آمؤلفه دانش

هاي  آموزان، كالسدهد كه از دید دانشاین نتایج نشان می
سازنده تدریس  روش  با  آنها  و  درسی  است  همراه  گرایی 

سازنده پسران معلمانی  بين  در  دیدگاه  این  البته  دارند.  گرا 
ژوهش  هاي پ كه این یافته با یافته  استقویتر از دختران بوده

ابوالحسنیجوادي  و  كرمدوست  می  [30]پور،  باشد.  ناهمسو 
نتيجه دست جوادي  این  به  پژوهش خود  پور و همکاران در 

اجراي   ندارد و  تفاوتی وجود  یافتند كه بين زن و مرد هيچ 
باشد. در تبيين  گرایی مستقل از جنسيت میرویکرد سازنده

ي پاسخگو توان به تفاوت، در جامعهعلت این ناهمخوانی می
هاي دو بخش كيفی  از تركيب یافتهبه این سوال، اشاره كرد.  

توان به این نتيجه دست یافت كه هم معلمان و  و كمی می
دانش تدریس هم  روش  متوسطه  دوم  دوره  آموزان 

را به روش سنتی ترجيح میسازنده به  دهند. معلمگرایی  ها 
ر نبود  گرایی مسلط هستند و ليکن به خاطهاي سازندهروش

ها  ي سنتی در كالسسازي مناسب، هنوز شيوهشرایط و زمينه 
یافته ایزدي،  حاكم است.  پژوهش  نتایج  با  پژوهش  این  هاي 

بککی منصوري  و  و   [31]عمران  ایزدي  دارد.  همسویی 
در پژوهش خود به این نتيجه دست یافتند كه  [  31]همکاران

صالحيت  از  حرفهمعلمان  بر  هاي  مبتنی  رویکرد اي 
عملکرد  سازنده اساس،  در  كه  چند  هر  برخوردارند  گرایی 

همچنين این نتایج با  گرایی قرار ندارد.  معلمان بر پایه سازنده
جوادي یافته و  ابوالحسنی  پژوهش  با    [32]  پورهاي  نيز  و 
كاظمییافته پژوهش  دارد.  [  33]  هاي  هاي  یافتههمسویی 

، نشان داد كه  [18]  عمران و عابدینی بلترکپژوهش صالحی
كالس دانشجویان،  منظر  سازندهاز  آنان  درسی  گرا  هاي 

یافتهمی با  پژوهش همسویی  باشد كه  این  هاي بخش كمی 
 به شده هاي انجامپژوهش نيز، كشور از  خارج كامل دارد. در

   اند پرداخته  آن هايمؤلفه  و عناصر گرایی،سازنده توصيف
مي[ 35،  34،  5،  21] چون  پژوهش،  این  از .  استفاده  زان 

گرایی در تدریس را از دیدگاه معلمان و نيز  هاي سازندهمؤلفه 
دهد، متفاوت و  آموزان مورد بررسی قرار میاز دیدگاه دانش
 باشد.  هاي مشابه میبارزتر از پژوهش

 رویکرد مزایاي و اهميت و هایافته حاصل به توجه با

پيشنهاد دانش  یادگيري و آموزش  در گراییسازنده آموزان، 

 توانایی و سطح سازيیکسان به كمك كه به منظور شودمی

 ضمن هايدوره گرایی،  سازنده رویکرد اجراي براي معلمان

 براي رویکرد  این كردن عملی توانایی و آشنایی براي خدمت

 این اجراي امکان اینکه به  توجه با  .گردد برگزار معلمان

 و كارشناسان تالش با  شودمی توصيه دارد وجود رویکرد
تالش ریزانبرنامه  برنامه اصلی محورهاي كه شود درسی 

 تنظيم و تدوین گراییسازنده اصول به توجه با مدارس درسی

 خاصی اهميت از رویکرد این كاربست چگونگی  .شود

 دیگر پژوهشی در شودمی همچنين پيشنهاد .است برخوردار

صورت رویکرد این  امکان تا شود انجام آزمایشی شبه به 

 .شود سنجيده دقيق و عملی صورت به آن اجراي
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اجراي رویکرد نظریه یادگيري سازنده امکان  گرایی در سنجی 
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183-197. 
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و ساختن  یادگيري. )رفتارگرایی  و  یاددهی  فرایند  در  گرایی( 
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