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Introduction 
Effective educational models must properly observe the needs of the new 

age and be based on scientific theories. The aim of this study was to develop 

and validate an educational model with constructivism learning theory. 
 

Method 
This research is a qualitative study that uses the method of content 

analysis by Brown and Clark (2006). The participants of this study were 22 
experts on the subject who were selected by purposive sampling method. 
The strategy of selecting these participants was based on the relevance of 
their published articles in line with this research topic. In other words, only 
those researchers were selected who had the most theoretical relevance and 
research background on the subject. The rule of theoretical saturation was 
also used as the basis to determine the number of participants. Data 
analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and 
selective coding.  MAXQDA 2018 software was used for data analysis. 
The validity of the findings was assessed based on content validity 
component (CVI) and the reliability of the findings was assessed based on 
the kappa coefficient test. 
 

Results 
The findings of this study led to the identification of ten components as  
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follows: Subject, participation, learner-centered, activation, learning context, 

support, knowledge and experience, presentation, application and evaluation 

which together form an educational model based on constructivism model.  

 

Conclusion 
The research findings suggest that the current model be used to increase 

student participation and interaction in the classroom. 
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 گرایی سازنده یادگیری نظریه بر مبتنی تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی
 

 مژگان فریدون نژاد
 غالمعلی افروز

 مسعود غالمعلی لواسانی

 چکیده
 گرایی سازنده یادگیری نظریه بر مبتنی آموزشی الگوی اعتباریابی و پژوهش حاضر با هدف تدوین

 Braun and Clarkeمحتوای تحلیل روش از که باشد می کیفی مطالعه یک پژوهش انجام شد. این

 داد مینفر از متخصصان موضوعی تشکیل  11را  ژوهشپ این کنندگان شرکت. است جسته بهره (2006)
 میزان اساس بر محققان این انتخاب استراتژی. شدند انتخاب هدفمند گیری نمونه روش صورت به که

 محققانی یعنی. بود تحقیق موضوع راستای در محققان این شده چاپ های پژوهش و مقاالت ارتباط
 به هم نظری اشباع قاعده. داشتند موضوع با پژوهشی و نظری اظلح از را ارتباط بیشترین که شدند انتخاب
 مرحله سه در ها داده تحلیل و تجزیه. شد تعیین پژوهش کنندگان شرکت تعداد تعیین مبنای عنوان

 تحلیل برای استفاده مورد افزار نرم. شد انجام انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری باز، کدگذاری
MAXQDA2018 محتوا روایی مؤلفه اساس بر ها یافته اییرو. است بوده (CVI )بر ها یافته پایایی و 

این پژوهش منجر به شناسایی ده مؤلفه شد  های یافته .گرفت قرار بررسی مورد کاپا ضریب آزمون اساس
، بافت یادگیری، پشتیبانی، دانش و سازی فعالکه عبارت بودند از: موضوع، مشارکت، یادگیرنده محوری، 

را تشکیل  گرایی سازندهنمایش، کاربست و ارزشیابی که در کنار هم الگوی آموزشی مبتنی بر  تجربه،
از الگوی حاضر به منظور افزایش میزان مشارکت و  شود میپژوهش، پیشنهاد  های یافته. بر اساس دهند می

 در کالس درس استفاده شود. آموزان دانشتعامل 
 

 گرایی، نظریه یادگیری، اعتباریابی الگوی آموزشی، سازندهکلید واژگان: 
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 مقدمه
و  باشند مییک سری الگوهای آموزشی نوین وجود دارند که مبتنی بر نیازهای عصر جدید 

 گرایی سازنده. الگوی آموزشی که مبتنی بر نظریه دهند مییادگیرنده را محور فعالیت خود قرار 

2طراحی یادگیری"باشد با عنوان 
دلیل که یادگیرنده در مرکز و هسته  ؛ به اینشود میشناخته  "

 های فعالیت ریزی برنامهو طراحی یادگیری درباره  گیرد میقرار  گرایی سازندهاصلی یادگیری 

 ;Nisha, 2019) باشد مییادگیری برای کمک به یادگیرندگان برای کسب بروندادهای یادگیری 

Conole, 2012 یادگیری با هدف فراهم  های تفعالی(. طراحی یادگیری به دنبال طراحی توالی

(. به عبارت Papkadis, 2012) باشد میکردن محیط یادگیری مشارکتی، درگیرکننده و تعاملی 

 های فعالیتتا اینکه به طراحی  پردازد مییادگیری  های فعالیتدیگر، طراحی یادگیری به طراحی 

. شود میدگیری مشخص تدریس بپردازد؛ و اینجا است که تفاوت طراحی آموزشی با طراحی یا

که دارند، با هم اشتباه  هایی شباهتبرخی اوقات، طراحی یادگیری و طراحی آموزشی به دلیل 

گفت که  توان می( و Persico & Pozzi, 2015; Mor, Craft & Maina, 2015) شوند میگرفته 

 ,Seel, Lehmann, Blumschein & Podolskiyهستند )« 1دو روی یک سکه»این دو رویکرد، 

ساختاری و اهداف مشترکی هستند )کمک به  های شباهت(. هر دو رویکرد طراحی دارای 2017

برای رسیدن به  یادگیرندگان برای کسب بروندادهای یادگیری مطلوب(، اما مسیر متفاوتی را

بر روی آنچه که باید تدریس شود، آنچه که  . طراحی آموزشی تمایل داردکنند میهدف طی 

طراحی  که حالینجام دهد، آنچه که باید سنجیده و ارزیابی شود، تمرکز کند؛ در معلم باید ا

یادگیری بر روی آنچه که یادگیرنده باید انجام دهد، آنچه که باید یاد گرفته شود، چگونه یاد 

 ;Seel et al., 2017گرفته شود و چگونه یادگیری سنجیده و ارزیابی شود، تمرکز دارد )

Ifenthaler, Gibson & Dobozy, 2018.) 

0بومیان دیجیتال"معروف است ما با  9در عصر حاضر که به عصر دیجیتال
رو به رو  "

با الگوهای آموزشی سنتی که  توان نمی(. یادگیرندگان عصر حاضر را Prensky, 2001هستیم )

ه بر نقش معلم و انتقال دانش تأکید دارد تربیت کرد و آموزش داد. الگوهای آموزشی سنتی ک
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دارند، بیشتر بر نقش معلمان تأکید دارند  گرایی شناختمعموالً ریشه در نظریات رفتارگرایی و 

انتقال مطالب از معلم به  که هدفش دهند میو آموزش مستقیم را سرلوحه فعالیت خود قرار 

 (.Reiser, 2001; Parker & Hessling, 2019) باشد می آموزان دانش

یادگیرنده را خیلی  های توانمندیت خطی دارد و نیازها، عالئق و این نوع رویکرد آموزش، حال

؛ بلکه انتقال مستقیم دانش با توجه به خواست و نیاز جامعه و مدرسه دهد نمیمورد توجه قرار 

که نظریات سنتی  کند میبیان  Siemens (2004)(. Reiser & Dempsey, 2007) گیرد میصورت 

که با  ای دورهامعه امروزی نیست و قابلیت تبیین یادگیری در ج های پیشرفتیادگیری همگام با 

(. برخی از این Goldie, 2016) عصر جدید با نیازهای جدید رو به رو هستیم، نیست آموزان دانش

که مخفف پنج کلیدواژه تحلیل، طراحی،  ADDIEالگوهای آموزشی سنتی عبارتند از: الگوی 

و الگوی  Dick and Carey (2005)(، الگوی Branch, 2009) باشد میتوسعه، اجرا و ارزشیابی 

Smith and Regan (2005) معلم. این الگوهای آموزشی حالت خطی و سیستمی دارند و بیشتر 

 (.Budoya, Kissaka & Mtebe, 2019تا یادگیرنده محور ) باشند می محور 

تنی بر تجربه و که مب باشد می، یادگیری فرآیند ساخت شخصی گرایی سازندهدر نظریه 

 ;Mergel, 1998; Altun & Büyükduman, 2007) گیرد میبازتابی است که بر آن تجارب صورت 

Bereiter,1994 کننده شرکت(. این بدین معنی است که یادگیرنده عضو فعال ساخت دانش و 

، یادگیرنده از گرایی سازندهیادگیری  های محیط. در باشد میفعال در فرآیند یادگیری 

فعال یادگیری مثل درگیری، مشارکت، آزمایش، حل مسئله و اکتشاف استفاده  های نیکتک

 باشد می، هدایت کردن و تسهیل کردن فرآیند یادگیری دهنده آموزشو نقش معلم و  کند می

(Oliver, 2000 با توجه به این توضیحات، در این پژوهش، نویسندگان به تدوین الگوی .)

تا متناسب با نیازها، عالئق و ساختارها و چارچوب آموزش  اند داختهپر گرایی سازندهآموزشی 

 عصر دیجیتال بتواند در ارائه آموزش و یادگیری مؤثر اثربخش باشد.
 

 روش پژوهش
 يریگ نمونهآماري، نمونه و روش  جامعه
 روش عنوان به محتوا تحلیل روش از که شود می محسوب کیفی مطالعه یک پژوهش این

 Braun and Clarke (2006) محتوای تحلیل روش از پژوهش این در. است برده بهره تحقیق
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 آوری جمع های داده با شدن آشنا( 2: )از عبارتند که باشد می گام شش شامل که است شده استفاده

 و ها مقوله بازنگری( 0) ؛ها مقوله و مضامین برای جستجو( 9) اولیه؛ کدهای استخراج( 1) شده؛

 اول، فاز در. نتایج گزارش( 6) و مضامین؛ و ها مقوله نامگذاری و تعریف( 5) بالقوه؛ مضامین

 ها داده با تا پرداختند مصاحبه از شده آوری جمع های داده خواندن دوباره و خواندن به محققان

 کشف و اولیه کدهای استخراج به محققان ها داده با آشنایی از پس دوم، فاز در. بگیرد صورت آشنایی

 و مضامین و ترکیب هم با را کدها تا کردند تالش محققان سوم، فاز در. پرداختند کدها بین روابط

 کردند بررسی و بازنگری دوباره را شده ترکیب کدهای محققان چهارم، فاز در. دهند شکل را ها مقوله

 فاز در. دارند همسویی و تناسب معنایی و مفهومی لحاظ از شده ترکیب کدهای که شوند مطمئن تا

 شد. پرداخته نتایج گزارش به ششم فاز در و پرداخته ها مقوله و کدها توصیف به محققان پنجم،

. دادند مینفر بودند که متخصصان موضوعی را تشکیل  11این پژوهش  کنندگان شرکت

 این شده چاپ های پژوهش و مقاالت ارتباط میزان اساس بر محققان این انتخاب استراتژی

 از را ارتباط بیشترین که شدند انتخاب محققانی یعنی. بود تحقیق موضوع تایراس در محققان

 تعداد تعیین مبنای عنوان به هم نظری اشباع قاعده. داشتند موضوع با پژوهشی و نظری لحاظ

 یافت ادامه زمانی تا کنندگان شرکت انتخاب دیگر، عبارت به. شد تعیین پژوهش کنندگان شرکت

در این بخش، ابتدا اطالعات . شد نمی دریافت شونده مصاحبه خرینآ از جدیدی مطالب که

، 2. جدول شود یمارائه  شده یلتحل یها دادهو سپس گزارش  کنندگان شرکت شناختی یتجمع

 .دهد یمتحقیق را نشان  کنندگان شرکت شناختی یتجمعاطالعات 
Table 1.  
Demographic information of research participants 

Variable  Levels Frequency Percent 

Gender 

Male 17 77.5% 

Female 5 22.5% 

Total 22 100% 

Grade 

Ph.D 15 68.5% 

Ph.D student   6 27% 

Master degree 1 4.5% 

Total 22 100% 

Job position 

Professor  15 68.5% 

Researcher 7 31.5% 

Total 22 100% 
 

https://abadis.ir/entofa/v/variable/
https://abadis.ir/entofa/l/level/
https://abadis.ir/entofa/p/percent/
https://abadis.ir/entofa/s/sexuality/
https://abadis.ir/entofa/m/male/
https://abadis.ir/entofa/m/male/
https://abadis.ir/entofa/s/student/
https://abadis.ir/entofa/r/researcher/
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 مرد کنندگان شرکت اکثریت که گفت توان یم 1 جدول در شده گزارش نتایج به توجه با

 موقعیت(. درصد 60 حدود) اند بوده دکتری تحصیلی مدرک دارای و( درصد 77 حدود) اند بوده

 مستقل پژوهشگران عنوان به مابقی و دانشگاه استاد کنندگان شرکت از درصد 67 حدود شغلی

 (.رصد 92 حدود) بودند
 

 ابزار پژوهش
شد. مصاحبه شامل هشت  استفاده ساختار بدون مصاحبه ابزار از ها داده آوری جمع برای

ر ب مبتنیی آموزش طراحی الگوی در اهداف بیان شما نظر به( 2بودند از: ) سؤال بود که عبارت

ی مبتن آموزشی طراحی الگوی در محتوا نقش شما نظر به( 1) است؟ چگونه گرایی سازنده نظریه

ی آموزش طراحی الگوی در تدریس روش شما نظر به( 9) است؟ چگونه گرایی سازنده نظریه بر

ی طراح الگوی در یادگیری روش شما نظر به( 0) است؟ چگونه ییگرا سازنده نظریه بر مبتنی

ی الگو در ارزیابی یندآفر شما نظر به( 5) است؟ چگونه گرایی سازنده نظریه بر مبتنی آموزشی

ر د هایی مؤلفه چه شما نظر به( 6) است؟ چگونه گرایی سازنده نظریه بر مبتنی آموزشی طراحی

د رویکر( 7) گیرد؟ قرار توجه مورد باید گرایی سازنده یهنظر بر مبتنی آموزشی طراحی الگوی

ا شم نظر ه( ب0) است؟ چگونه گرایی سازنده نظریه بر مبتنی آموزشی طراحی الگوی در یادگیری

  ؟باشد می صورت چه به گرا سازنده آموزشی طراحی الگوی کلی توالی و ترتیب

 که شد استفاده Corbin and Strauss (2008) ذاریکدگ روش از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 کدهای ترکیب) محوری کدگذاری ،(ها داده خط به خط کدگذاری) باز کدگذاری مرحله سه شامل

 ارتباط و اصلی هسته عنوان به مقوله یک انتخاب فرآیند) انتخابی کدگذاری و( مقوله تعیین و اولیه

 ورژن MAXQDA افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای. باشد می( آن به دیگر مقوالت دادن

 و شد سنجیده( CVI) محتوا روایی شاخص طریق از ها یافته محتوایی روایی. شد استفاده 1020

برای بررسی اعتبار الگوی پیشنهادی از  .شد سنجیده کاپا ضریب آزمون طریق از نیز ها یافته پایایی

برای  Cheragh Mollaee, Kadivar, Sarrami, Montazer and Ansari (2016)ای که  پرسشنامه

 .Cheragh Mollaee et alسنجش اعتبار مدل استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه توسط 

که در قالب مقیاس لیکرت از  باشد میتأیید شده است. این پرسشنامه شامل هشت سؤال  (2016)

ثبات » های شاخصحی شده است و ( طرا5( تا سطح بسیار زیاد )امتیاز 2سطح بسیار کم )امتیاز 
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هماهنگی مدل با اصول طراحی آموزشی »، «مدل های محدودهروش بودن مرزها و »، «درونی مدل

بهینه »، «جامعیت مدل»، «سودمندی مدل»، «میزان رعایت اصل امساک )سادگی(»، «گرایی سازنده

ال دیگر برای سنجش بهتر . به این سؤاالت، سه سؤسنجد میرا « قابلیت اجرای مدل»و « بودن مدل

نوآوری »، «مدل پذیری ادراک»اضافه شد که به سنجش  Rezaee (2016)اعتبار الگو از پژوهش 

 ارائه شده است. 1. سؤاالت پرسشنامه در جدول پردازد می« مقبولیت مدل»و « مدل
 

Table 2.  
Educational design model questionnaire questions  

 سؤال معیار ردیف
 ثبات درونی مدل طراحی شده به چه میزان است؟ ثبات درونی 2
 مرزها و محدوده مدل طراحی شده به چه میزان روشن است؟ روشن بودن محدوده 1

هماهنگی مدل با اصول طراحی  9
 آموزشی سازنده گرایی

هماهنگی مدل طراحی شده با اصول سازنده گرایی به چه 
 میزان است؟

به چه میزان به اصل امساک )سادگی و استفاده از حداقل  اصل امساک )سادگی( 0
 متغیرها( در طراحی مدل توجه شده است؟

 مدل طراحی شده به چه میزان سودمند است؟ سودمندی 5
 مدل طراحی شده به چه میزان جامعیت دارد؟ جامعیت 6
 مدل طراحی شده به چه میزان بهینه است؟ بهینه 7

شده به چه میزان قابلیت اجرا در آموزش و مدل طراحی  قابلیت اجرا 0
 پرورش دارد؟

 تا چه حد درک این مدل ساده است؟ ادراک پذیری 1
 تا چه حد نوآوری در این مدل رعایت شده است؟ نوآوری 20

کنید مدیران آموزش و پرورش از این  تا چه حد پیشنهاد می مقبولیت 22
 مدل استفاده کنند؟

 

)کم(،  1)بسیار کم(، نمره  2نمره  ای درجه پنجلب مقیاس لیکرت در قا 1پرسشنامه جدول 

)بسیار زیاد( تنظیم شده بود که تفسیر نمره بدین  5)زیاد( و نمره  0)تا حدودی(، نمره  9نمره 

شرح بود که هرچقدر نمره باالتر داده شود به معنای باال بودن سطح اعتبار بیرونی مدل 

باشد بدین معنی است که مناسبت  00/0( مدل باالتر از S-CVIاگر نمره مناسب کلی ) .باشد می

 کلی مدل مورد تأیید است.
 

 ها یافته
 های  شناسایی مؤلفه منظور شود. به تحلیل شده ارائه میهای  در این بخش، گزارش داده
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 از شده آوری جمعهای  داده گرایی و تدوین الگوی آن، الگوی طراحی آموزشی سازنده

 آنهای  یافته که گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد MAXQDA2018 افزار نرم ریقط از مصاحبه،

 استخراج] باز کدگذاری قالب در Corbin & Strauss (2008) کیفی تحلیل الگوی اساس بر

 مضامین به مقوالت دادن ربط وها  مقوله استخراج] محوری کدگذاری ،[مضامین و اولیه کدهای

های  یافته 9جدول . است شده ارائه[ سازی یکپارچه فرایند] انتخابی کدگذاری و[ کدها و

 .است شده گزارش گرایی سازنده نظریه بر مبتنی آموزشی الگوی برای باز کدگذاری از حاصل
 

Table 3.  
Findings from open coding 

 

 نمونه کد                                کد فراوانی مضمون شماره

توجه به ساخت  2
 9 یریادگیدر  دانش

 آموزان باید دانش خودشان را بر اساس تجارب قبلی بسازند. دانش
را آموزان یادگیری خودشان  این است که دانش ییگرا سازندهایده  

 خلق کنند.

قرار دادن  تیمحور 1
آموزشی شروع کنیم  خواهیم یموقتی ما  ییگرا سازندهطبق نظریه   1 مسئله

 آموزان بدهیم. به دانش باید اول یک مسئله یا موضوع

این است که  گرا سازندهیکی از مفاهیم کلیدی در محیط یادگیری  2 تجارب یادگیری 9
 شود. یادگیری بر روی تجارب یادگیری بنا می

تعامل و روابط  جادیا 0
 با همساالن دارد. دار یمعنآموز بستگی به تعامالت  موفقیت دانش  9 ها یهمکالسفعال با 

عامل و روابط ت جادیا 5
 فعال با معلم

 آموزان کنند و دانش ایفا می ییگرا سازندهتعامل نقش مهمی در یادگیری  1
 باید با معلمین خود تعامل و ارتباط متقابل داشته باشند.

6 
از  یریادگیتوجه به 

و  ها یهمکالس
 معلم نیهمچن

فتد ا اتفاق می ییگرا سازندهآنچه در اطراف ما بر اساس اصول نظریه  9
 شود. صورت رسمی و غیررسمی می باعث یادگیری ما به

زمینه یادگیری رسمی  7
 و غیررسمی

1 

 ییگرا سازندهزمانی که معلم کالس درس را بر اساس اصول نظریه 
کند باید بداند که کالس درس او تنها محیط یادگیری  مدیریت می
گیری قابلیت ایجاد محیط یاد ها یطمحآموز نیست و همه  برای دانش

 آموزان دارند. را برای دانش

0 
 یها نهیتوجه به زم

 یو اجتماع یفرهنگ
 یریادگی

های فرهنگی و اجتماعی را در  همچنین زمینه ییگرا سازندهرویکرد  7
 داند. داند و تعامالت یادگیرنده را تنها به کالس درس نمی یادگیری مهم می

ی توجه به دانش قبل 1
سازد و  یادگیری خود را بر روی دانش قبلی بنا می گرا ندهسازآموز  دانش 5 یادگیرنده

 معلم باید این نکته را حتماً بداند.

اهمیت یادگیری  20
 خودتنظیمی

1 
 ییگرا سازندههایی است که در اصول  مهارت خود تنظیمی یکی از مهارت

باید به آن توجه شود و این بدان معنا است که یادگیرنده بتواند مستقل 
 های شناختی الزم برای یادگیری را به کار ببرد. هارتباشد و م

 2 بازخورد و بازتاب 22
هایشان به  این است که بازتاب فعالیت گرا سازندهالزمه یادگیری 

 ها بتوانند در یادگیری موفق شوند. آموزان داده شود تا آن دانش
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21 
 آگاه بودن نسبت به

 چگونه یریادگی نکهیا 
 دهد یم یرو

0 
. آگاهی به فرآیند گیرند یمموزان باید بدانند که چگونه یاد آ دانش

 است. ییگرا سازندهیادگیری یکی از ملزومات مهم یادگیری 

آموزان امکان آگاهی به  به دانش گرا سازندهمحیط یادگیری  1 آگاهی از فعالیت یادگیری 29
 .دهد های یادگیری خودش را می فعالیت

 0 یادگیرنده محوری 20
به  ییگرا سازندههای یادگیری  که محیط زنم یمس من حد

دهد.  آموزان امکان کنترل بیشتری بر فرایند یادگیری می دانش
 ییگرا سازندهآموزان هسته اصلی یادگیری را در یادگیری  دانش

 ها هستند که مسئول یادگیری خودشان هستند. دهند و آن تشکیل می

 های وشرارائه محتوا به  25
و متنوع  مرتبط محتوای از باید افراد ییگرا سازندهطبق نظریه  2 وعمختلف و متن

 کنند. استفاده

 یهمکار یبرقرار 26
 9 یمیو کار ت 

آموزان با هم کار  دانش ییگرا سازندههای یادگیری  در محیط
کنند و محیط یادگیری غنی و  کنند، همکاری دارند، مشارکت می می

 .کنند سازنده برای همدیگر فراهم می

 رندهیادگیدر نظر گرفتن  27
 5 عنوان سازنده دانش به

آموزان را تشویق  است دانش ییگرا سازندهمعلمی که پیرو یادگیری 
کند که در فرآیند یادگیری درگیر شوند که مبتنی بر تجارب و  می

 دانش قبلی است.

 0 مشارکت 20
 گرا دهسازنهای یادگیری  آموزان در محیط که نقش دانش کنم یممن فکر 

 صورت فعال مشارکت داشته باشند. این است که در فرآیند یادگیری به

آموزان آن را  از دیدگاه من، محیط یادگیری باید اکتشافی باشد و دانش 9 اکتشاف کردن 21
 کشف کنند.

 نبودن رفعالیغ 10
عنوان  ن بهآموزا این مسئله مهم است که دانش ییگرا سازندهبرای  0 یریادگیآموزان در   دانش 

 یادگیرنده فعال دیده شوند و مسئولیت یادگیری را بر عهده بگیرند.

 قرار دادن تیمرکز 12
کنیم باید بدانیم که بیشتر  صحبت می ییگرا سازندهزمانی که ما در مورد  22 یریادگی ندآیفر 

 فرآیند یادگیری مهم است تا برونداد یادگیری.

و فعال است و معلمین و  گرا سازندهیادگیری فرآیند  کنم یممن فکر  2 گرا سازندهفرایند  11
 آموزان باید نقش فعال و سازنده داشته باشند. دانش

 عنوان به یادگیرنده 19
 های یهنظربا دیگر  ییگرا سازندهاصلی   یها تفاوتبه نظر من یکی از  2 سازنده اطالعات 

 دارد تا آموزش.بر یادگیری تأکید  ییگرا سازندهیادگیری این است که  

عنوان  نقش معلم به 10
 0 گر یتهدا

آموزان  ، معلم باید به دانشگرا سازنده یها کالسمن معتقدم که در 
 انگیزه بدهد، هدایت کند، راهنمایی کند تا در مسیر یادگیری خود

توان گفت که معلمان در  طورکلی می به شکست نخورند. به
 شوند. ره درسی مطرح میدو گران یلتسهعنوان  به ییگرا سازنده

 یها تجربهتوجه به  15
 5 یریادگیدر  لیاص

آموزان در فرآیند یادگیری از طریق کاربست تجارب دنیای  دانش
خود  های گیری یجهنتشوند و  واقعی و دانش اصیل خود درگیر می

 کنند. یادگیری استنباط می یها اندوختهرا از 

 مهارت حل  16
 9 مسائل واقعی

به دنبال این هستیم که  ییگرا سازندهیار کلی، در در سطح بس
های فعال یادگیری به حل مسائل  آموزان با استفاده از فن دانش

 واقعی زندگی بپردازد.

 2 زیآم ابهام تیموقع انیب 17
Jonassen ییگرا سازنده اصلی پردازان یهنظر از یکی عنوان به 

 موقعیت و مسئله یک با باید یادگیری طراحی که است معتقد
 شود. شروع مبهم

 محور قرار دادن 10
 سؤال، پروژه یک بر مشتمل گرا ساختن آموزشی طراحی الگوی 1 پروژه کی 

 است. ها یتفعال کانون عنوان به
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 1 تفسیر 11

با  ییگرا سازندهتفاوتی بین تفسیر یادگیری در  کنم یممن فکر 
به معنای  دارد. چرا که در این نظریه یادگیری ها یهنظردیگر 

ساخت شخصی دانش است و هر کس مسیر خاص خود را برای 
 ساخت دانش دارد.

 2 ارزیابی از خود 90
، ارزشیابی در خدمت یادگیری و برای یادگیری ییگرا سازندهدر 

بهتر است و به ارزشیابی آنچه یاد گرفته شده است ترجیح داده 
 شود. می

 2 ارزیابی از فرآیند 92
شود  یری به برونداد یادگیری ترجیح داده میچون فرآیند یادگ
 ییگرا سازندهرود که جایگاه ارزیابی تکوینی در  بنابراین انتظار می

 تر از ارزشیابی پایانی باشد. مهم

 فیتمرکز کردن بر تکال 91
 1 لیاص

، تکالیفی که ییگرا سازندهدر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه 
با دنیای واقعی فراهم  های اصیل یادگیری و مرتبط موقعیت

 کنند بر انواع سایر تکالیف ارجحیت دارند. می

99 
 یتمرکز بر راهبردها

 یجا به یریادگی
 سیتدر یراهبردها

9 
کنیم این  صحبت می گرا سازندههای یادگیری  زمانی که ما از محیط

های  کند که معلم باید بر راهبردها و فن چیز به ذهن من خطور می
 جه کند تا راهبردهای تدریس.فعال یادگیری تو

 شرح، توضیح 90
 2 و بسط دادن 

ها و آنچه یاد  آموزان باید به واشکافی، شرح و بسط آموخته دانش
در  اند گرفتهبپردازند تا بتوانند آنچه را که یاد  اند گرفته

 های دیگر به کار بگیرند. موقعیت

 استفاده کردن مطالب 95
 2 گرفته شده ادی

ها و آنچه یاد  باید به واشکافی، شرح و بسط آموختهآموزان  دانش
در  اند گرفتهبپردازند تا بتوانند آنچه را که یاد  اند گرفته

 های دیگر به کار بگیرند. موقعیت

96 
نقش معلم در 

 سازی گاه یهتک
 یبانیو پشت 

2 

باید  ییگرا سازندهبه نظر من نقش معلم در یادگیری مبتنی بر 
های یادگیری باشد. معلم باید بر حمایت و  نهمتفاوت از دیگر زمی
آموزان بپردازد تا اینکه وقت خود را صرف  پشتیبانی از دانش

 تدریس کند.

شخصی  یها تجربه 97
مهم  های یدواژهکلآموزان از  تجارب شخصی دانش کنم یممن فکر  2 یادگیرنده

 است. ییگرا سازندهدر ساخت دانش در نظریه 

 تمرکز کردن بر  90
 2 تفکر سطح باال

به دنبال  ییگرا سازندهترین اهدافی که در یادگیری  یکی از مهم
های تفکر سطح باال است یعنی  تحقق آن هستیم مهارت

 آموزان بتوانند خوب تحلیل، نقد و ارزشیابی بکنند. دانش

91 
تمرکز کردن بر مسائل 

 یواقع
بط با دنیای باید چالشی، اکتشافی و مرت گرا سازندهمحیط یادگیری  2

 واقعی باشد.

00 
 ندآیمالک قرار دادن فر

برونداد  یجا به یریادگی
 یریادگی

2 
شود  ای بر اینکه چگونه یاد گرفته می تأکید ویژه ییگرا سازندهدر 

 شود تمرکز شود. هست تا اینکه بر روی آنچه یاد گرفته می

02 
قرار دادن  تیمرکز

 ندآیدر فر رندهیادگی
 یریادگی

به آموزش، یادگیرنده مسئول  ییگرا سازندهردهای در رویک 2
 فعال در کالس درس است. کننده مشارکتیادگیری خود و 

01 
 پرداختن به 

در  یشناخت ندآیفر
 کاربست

1 
ما باید توجه داشته باشیم که ساخت دانش اولین گام در 

 شده خلقبعدی این است که دانش  تر مهماست. گام  ییگرا سازنده
 ای اصیل به کار گرفته شود.ه در موقعیت
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09 
نقش معلم در 

 سازی گاه یهتک
 یبانیو پشت

9 
کنند و برای یادگیری مطالب  معلمان فرآیند یادگیری را تسهیل می

آموزان با مشکل مواجه هستند  و محتوای جدید زمانی که دانش
 مند بهرهمعلم  یها کمکو  ها یتهدا، ها ییراهنماتوانند از  می

 دارد. سازی گاه یهتکبه اصل  شوند که اشاره

00 
مرتبط بدون محتوا با 

 لیاص یها تیموقع
 یریادگی

2 

مطالبی هستند که  ییگرا سازندهمحتوای درسی در یادگیری 
کنند. یعنی  یادگیری و درک موضوع در دنیای واقعی را تسهیل می

های دانشی فرد در بطن جامعه  یادگیری این محتوا همسو با مهارت
 اقعی خارج از کالس درس است.و دنیای و

 یجا به یارائه اهداف کل 05
 1 یاهداف جزئ

اهداف به صورت دقیق و روشن در اختیار  ییگرا سازندهدر 
 آموزان دانشبلکه با مشارکت خود  شود ینمقرار داده  آموزان دانش

که باید کسب شوند را  هایی یادگیریو  ها مهارتبه صورت کلی 
 .کنند یمتنظیم 

وجه به فرآیندهای ت 06
 و دانش یده شکل هدف بلکه نیست اطالعات انتقال محض هدف 1 فراشناختی

 .است خودکنترلی و خودتنظیمی جمله از فراشناختی فرآیندهای به توجه

 رندهیادگیفعال بودن  07
 2 یریادگی ندآیدر فر

 گر یلتسه نقش معلم و است محور آموز دانش بیشتر تدریس روش
 کنند انتخاب را فعالیتی شوند می ترغیب آموزان دانش/ دارد مربی و
 و تحلیل توانایی /باشند داشته نقش یادگیری در و نباشند منفعل و

 کند. نگاه مسائل به کاربردی و باشد داشته مسئله حل

  هیتوجه به روح 00
 بسیار مهم است که یادگیرنده روحیه کنجکاوگری ییگرا سازندهدر  9 یو کاوشگر یکنجکاو

 و کاوشگری داشته باشند تا بتوانند در مسئله درگیر شوند.

و  ازهایمالک قرار دادن ن 01
 و قیعال اساس بر شتریب و یرپذ انعطاف دیبا محتوا الگوها نیا در 0 رندگانیادگیهای  خواسته

 شود. نییتع رندگانیادگی یازهاین

 9 انعطاف برنامه درسی 50

با توجه به اینکه دانش  ییگرا ندهسازدر رویکردهای مبتنی بر نظریه 
بنابراین، فرآیند یادگیری از فردی به فرد  شود یمتوسط فرد ساخته 

که برنامه درسی نیز  رسد یمدیگر متفاوت است؛ برای همین به نظر 
 باالیی برخوردار باشد. یریپذ انعطافباید از 

52 
 ارائه محتوا 

 مختلف یها به روش
 و متنوع 

9 

 و آموزش موضوع با مرتبط مختلف یمحتواها به دیبا رندگانیادگی
 و ها فرامتن ،یا چندرسانه قالب در جمله از مختلف یها شکل در

 اساس بر را خود دانش بتوانند و باشند داشته یدسترس ها فرارسانه
 .بسازند مختلف یمحتواها و منابع نیا

 یمیسترسیو غ یچرخش 51
 بلکه ستین یدرپ یپ و یخط صورت به الگو نیا در یتوال و بیترت 1 یریادگیبودن روند 

 .هستند هم با تعامل در و یا چرخه صورت به ها یتفعال

 اهداف کلی 59
 0 جای اهداف جزئی به 

 تعیین کلی صورت به اهداف ییگرا سازنده از نظر اینجانب نظر به
 آموزش فرآیند حین در تواند می خرد و جزیی اهداف و شوند می
 اهداف آموزشی طراحی کلی فرآیند طی در مچنینه. آید وجود به

 صورت به اهداف تعیین فرآیند طرفی از. شوند پدیدار توانند می
 .است آزاد-هدف

 9 رویکرد مارپیچی 50

 تعیین مارپیچی صورت به هم آموزش محتوای ییگرا سازنده از نظر
 ارتباط یکدیگر با افقی صورت به مختلف دروس هم و شود می

 وظایف .است غیرخطی و مارپیچی صورت به طراحی فرآیند. دارند
 مورد ارزشیابی و طراحی، توسعه حین در دفعات به است ممکن
 شود. واقع بازبینی
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 اولیه کد 50 حدود در مرحله این در ،9 جدول در باز کدگذاری از حاصل نتایج طبق

مرکزیت قرار دادن فرآیند » 12کد شماره  به مربوط اولیه کد فراوانی بیشترین که شد استخراج

 فراوانی بار 1 با «پروژه محور قراردادن یک» 10کد شماره  سپس و فراوانی بار 22 با «یادگیری

 اولیه، کدهای استخراج از پس .باشد یم فراوانی بار 0 با «محوری یادگیرنده» 20شماره  کد و

 که است شده پرداخته صلیا یها مقوله و مضامین قالب در کدها یبند طبقه به بعدی بخش در

 .است شده پرداخته محوری کدگذاری نتایج شرح به  0 جدول در
Table 4.  

Findings from axial coding 
 مضمون مقوله

 موضوع
ادن دمحور قرار / یزآم ابهامبیان موقعیت / محوریت قرار دادن مسئله

تمرکز کردن بر تکالیف / تمرکز کردن بر مسائل واقعی / یک پروژه
 های اصیل یادگیری مرتبط بدون محتوا با موقعیت/ اصیل

 مشارکت
ایجاد تعامل و روابط فعال با / ایجاد تعامل و روابط فعال با معلم

ایجاد درگیری در فرآیند / برقراری همکاری و کار تیمی/ ها یهمکالس
 مشارکت/ و همچنین معلم ها یهمکالستوجه به یادگیری از / یادگیری

 حوریم -یادگیرنده

مرکزیت قرار دادن یادگیرنده در / مرکزیت قرار دادن فرآیند یادگیری
آگاه بودن نسبت / توجه به ساخت دانش در یادگیری/ فرآیند یادگیری

مالک قرار دادن فرآیند / دهد به اینکه یادگیری چگونه روی می
آموزان در  غیرفعال نبودن دانش/ جای برونداد یادگیری یادگیری به

 یادگیرندگان یها خواستهمالک قرار دادن نیازها و / یادگیری

 سازی فعال
توجه به روحیه کنجکاوی و / فعال بودن یادگیرنده در فرآیند یادگیری

در نظر گرفتن یادگیرنده / توجه بر استقالل یادگیرنده/ کاوشگری
جای  تمرکز بر راهبردهای یادگیری به/ عنوان سازنده دانش به

 مطلع بودن از فعالیت یادگیری/ شاف کردناکت/ راهبردهای تدریس

عنوان زمینه  در نظر گرفتن زمینه یادگیری به/ توجه کردن به زمینه یادگیری بافت یادگیری
 های فرهنگی و اجتماعی یادگیری توجه به زمینه/ رسمی و غیررسمی

نقش / گر یتهداعنوان  نقش معلم به/ گری یلتسهعنوان  نقش معلم به پشتیبانی
 و پشتیبانی  سازی گاه یهتکدر  معلم

/ اصیل در یادگیری یها تجربهتوجه به / یادگیرنده یها تجربهتوجه به  دانش و تجربه
 یادگیری گذشته یها تجربهتوجه به / توجه به دانش قبلی

 نمایش
شرح، توضیح و بسط / در اختیار دادن منابع اطاالعاتی غنی و ارزشمند

ارائه محتوا به / ای اهداف جزئیج ارائه اهداف کلی به/ مطالب
چرخشی / در برنامه درسی یریپذ انعطاف/ های مختلف و متنوع روش

 مارپیچی رویکرد/ و غیرسیتمی بودن روند یادگیری

 کاربست
/ استفاده کردن مطالب یاد گرفته شده/ توانایی در حل مسئله/ تفسیر

ی تفکر درباره چگونگ/ پرداختن به فرآیند شناختی در کاربست
 های تفکر سطح باال تأکید کردن بر مهارت/ کاربست دانش

اهمیت / بازخورد و بازتاب/ ارزیابی از فرآیند/ ارزیابی از خود ارزشیابی
 یادگیری خودتنظیمی
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 آموزشی الگوی اصلی یها مؤلفه که گفت توان یم 0 جدول در شده گزارش نتایج طبق

( 9) مشارکت؛( 1) موضوع؛( 2: )از عبارتند که شدبا یم مؤلفه 20 شامل ییگرا سازنده بر مبتنی

( 0) تجربه؛ و دانش( 7) پشتیبانی؛( 6) یادگیری؛ بافت( 5) ؛یساز فعال( 0) محوری؛ یادگیرنده

 با مشاوره همچنین و نظری مبانی به مراجعه با محقق .ارزشیابی( 20) و کاربست؛( 1) نمایش؛

 احصاءشده یها مؤلفه و ها مقوله بین طرواب چگونگی کیفیت بررسی به موضوعی متخصصان

 آمده دسته ب یها مؤلفه توالی و ترتیب و روابط تدوین چگونگی دیگر، عبارت به. پرداخت

 که است بوده متخصصان نظر و نظری مبانی به اتکاء با ییگرا سازنده آموزشی الگوی برای

 و ترتیب از یبند معج و مطالعات این نتایج. باشد یم کیفی یبند جمع و تحلیل یک حاصل

 سپس و است آمده 2شکل  در مفهومی مدل قالب در ابتدا ییگرا سازنده آموزشی الگوی توالی

 است آمده 1 شکل در عملیاتی مدل قالب در

 
Shape 1.  
Conceptual model framework of the educational model based on constructivism 

 

 یادگیری بافت کلیت به توجه که گفت توان یم 1 کلش در شده ارائه مفهومی مدل طبق

 در یادگیری و آموزش فرآیند کننده احاطه ییگرا سازنده نظریه بر مبتنی آموزش جای جای در

 را آموزش این اصلی هسته موضوع یا مسئله یک به توجه. است ییگرا سازنده درس کالس

 پشتیبانی، و گیری یلتسه تعامل، ای مشارکت ،یساز فعال نمایش، یها مؤلفه و دهد یم تشکیل

 .هستند ییگرا سازنده آموزش فرآیند در اثرگذار یها مؤلفه سایر نیز ارزشیابی و کاربست
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Shape 2.  
Operational model framework of the educational model based on constructivism 

 

 روایی و پایایی مدل
 5تخصصان راجع به سؤاالت پرسشنامه، در جدول بعد از گزارش توزیع فراوانی نظرات م

 نتایج حاصل از بررسی اعتبار درونی مدلی پیشنهادی ارائه شده است.
Table 5. 

Results of examining the internal validity of the education model based on constructivism 

Standard Quantity Minimum Maximum Mean SD CVI 
S-

CVI 

Internal stability 20 4 5 4.40 0.503 1 

9
.6

5
:1

1
=

0
.8

7
 

Clear range 20 2 5 4.35 0.813 0/90 

The principle of restraint 20 3 5 4.35 0.671 0/90 

avail 20 3 5 4.35 0.671 0/90 

comprehensiveness 20 3 5 4.30 0.571 0/95 

 best 20 4 5 4.45 0.511 1 

Applicability 20 2 5 3.70 0.864 0/55 

Perceptibility 20 3 5 4.20 0.616 0/90 

imagination 20 2 5 3.80 0.894 0/60 

acceptability  20 4 5 4.55 0.511 1 

Coordination of the 
model with the principles 
of constructivism theory 

 
20 
 

3 5 4.50 0.607 0/95 

 

https://abadis.ir/entofa/s/standard/
https://abadis.ir/entofa/a/avail/
https://abadis.ir/entofa/c/comprehensiveness/
https://abadis.ir/entofa/b/best/
https://abadis.ir/entofa/i/imagination/
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قابلیت »که میانگین همه معیارها به غیر از معیار  دهد یمنشان  5ایج حاصله در جدول نت

که بخاطر باال  اند شده 00/0باالی  CVIکه منجر به  باشد یم 0باالی « نوآوری»و معیار « اجرا

و با  باشد یم 07/0( هم S-CVI. نمره مناسبت کلی )باشند یممورد تأیید  71/0بودن از نمره 

، لذا مناسبت کلی باشد یم( 00/0ه اینکه این عدد باالتر از حداقل مناسبت کلی مطلوب )توجه ب

و « قابلیت اجرا». بنابراین، اگرچه مدل در دو شاخص شود یممدل پیشنهادی هم تأیید 

از اعتبار  ها شاخصاز حد نساب اعتبار درونی برخوردار نبوده است؛ اما در دیگر « نوآوری»

 وده و مناسبت کلی مدل پیشنهادی هم مورد تأیید متخصصان بوده است.درونی برخوردار ب

 دهنده نشانو مدل از ضریب کاپا استفاده شده است که  ها مؤلفهبه منظور بررسی پایایی 

گزارش  6است. نتایج این آزمون در جدول  ها یافتهمیزان ضریب توافق متخصصان راجع به 

 شده است.
Table 6.  

Kappa test results 

Approx. 

Sig. 

Approx. 

T
b 

Asymp. Std. 

Error
a Value  

0.002 3.13 0.16 0.43 

54 
Measure of Agreement Kappa 

N of Valid Cases 
a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asympotic standard error assuming the null hypothesis 
 

 مدل که باشد می معنی این به باشد 6/0تا  0/0 بین اپاک شاخص عددی ارزش و مقدار اگر

 داری معنی و است 09/0 شده گزارش ارزش میزان اینکه به توجه با. است برخوردار پایایی از

 الزم پایایی از ها مؤلفه که کرد ادعا توان می بنابراین، ؛باشد می( Sig=001/0) و 002/0باالی  هم

 شده حاصل های مؤلفه برای متخصصان توافق ضریب دیگر، عبارت به. هستند برخوردار

 .باشد می قبول قابل
 

 گیري بحث و نتیجه
انجام شده  گرایی سازندهاین پژوهش با هدف تدوین و اعتباریابی الگوی آموزشی مبتنی بر 

 بر مبتنی آموزشی الگوی اصلی های مؤلفهاین پژوهش نشان داد که  های یافتهاست. 

 یادگیرنده( 9) مشارکت؛( 1) موضوع؛( 2: )از عبارتند که باشد می مؤلفه 20 شامل گرایی سازنده

 نمایش؛( 0) تجربه؛ و دانش( 7) پشتیبانی؛( 6) یادگیری؛ بافت( 5) ؛سازی فعال( 0) محوری؛
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محققان  های پژوهش های یافتهاین پژوهش همسو با  های یافتهارزشیابی. ( 20) و کاربست؛( 1)

 Jonasson و Merrill (2002)، Banihashem (2020)، Bybee et al. (2006)دیگری همچون 

، یادگیری گرایی سازندهگفت که طبق نظریه  توان می. در تبیین یافته پژوهش باشد می (1999)

 ;Jonasson, 1999; Mergel, 1998که توسط خود فرد ساخته شده باشد ) افتد میزمانی اتفاق 

Altun & Büyükduman, 2017باشد می، مسئولیت اصلی یادگیری بر عهده خود فرد ن(. بنابرای .

، یادگیرنده نقش گرایی سازندهکه در طراحی محیط یادگیری مبتنی بر نظریه  رود میلذا، انتظار 

که معتقدند در طراحی  باشد میاست که  هایی پژوهشمحوری بازی کند. این یافته همسو با 

 دهد میباید بیشتر بر روی آنچه که یادگیرنده انجام  گرایی سازندهمحیط یادگیری مبتنی بر نظریه 

(. یکی دیگر از Mor et al., 2015; Persico & Pozzi, 2015; Seel et al., 2017تمرکز شود )

، توجه کردن به دانش و تجارب قبلی یادگیرنده در گرایی سازندهنکات مهم در نظریه یادگیری 

(. اهمیت دانش و تجارب Parker & Hessling, 2019) باشد میساخت مفاهیم و دانش جدید 

قبلی یادگیرنده از آن جهت است که یادگیرنده برای ساخت دانش نیازمند داشتن دانش و 

تا بتواند دانش خود را روی آن بسازد. بنابراین، در  باشد میاطالعات قبلی نسبت به آن موضوع 

به عنوان یکی از  ها آنقبلی توجه به دانش و تجربه  گرا سازندهطراحی محیط یادگیری 

. باشد میآموزشی اهمیت دارد که همسو با مؤلفه دانش و تجربه قبلی این پژوهش  های شاخص

اشاره به مسئولیت یادگیرنده در فرآیند یادگیری  سازی فعالدر یافته پژوهش حاضر نیز مؤلفه 

در فرآیند یادگیری، توجه اشاره به نقش محوری یادگیرنده  سازی فعالدارد. خرده مضامین مؤلفه 

محوری به راهبردهای یادگیری به جای راهبردهای تدریس، توجه به ساخت دانش توسط 

، سازی فعال، محوری مسئله های مؤلفهیادگیرنده و فعال بودن یادگیرنده در فرآیند یادگیری دارد. 

. اصول باشد می Merrill (2012)ارائه و کاربست و تفسیر همچنین همسو با اصول اولیه آموزش 

، بر پنج باشد می گرایی سازندهمبتنی بر اصول نظریه  رسد میکه به نظر   Merrillاولیه آموزش 

، اصل سازی فعال، اصل محوری مسئلهاصل مهم آموزشی تأکید دارد که به ترتیب عبارتند از: اصل 

ره به این موضوع دارد اشا محوری مسئلهنمایش یا ارائه، اصل کاربرد و اصل تلفیق و ادغام. اصل 

 Zareei) شود میکه با زندگی واقعی هم سر و کار دارد شروع  ای مسئلهکه فرآیند یادگیری با یک 

Zavaraki, Badli & Amir Teymouri, 2013)  محوری مسئلهکه در پژوهش حاضر هم مؤلفه 

 Merrill زیسا فعالاشاره به شروع شدن فرآیند یادگیری با یک مسئله و موضوع دارد. اصل 
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دانش جدید دارد که  سازی فعالاشاره به کاربست دانش و تجربه قبلی یادگیرندگان در  (2012)

اشاره شده است.  سازی فعالدر این پژوهش هم به مؤلفه دانش و تجربه قبلی و همچنین اصل 

اشاره  باشد میکه همسو با مؤلفه نمایش این پژوهش  Merrill (2012)اصل ارائه یا نمایش دادن 

 Zareei Zavarakiیادگیری دانش آموزان را فعال کنند ) توانند میآموزشی دارد که  های روشبه 

et al., 2013 اصل کاربرد .)Merrill (2012)  به تمرین موضوعات یادگرفته شده اشاره دارد. به

د، یادگیری به کار گرفته شو شده گرفته معتقد بود که اگر دانش یاد Merrill (2012) عبارت دیگر،

در  شده کسبهم به کار بستن دانش و مهارت جدید Merrill (2012) و اصل تلفیق  یابد میارتقاء 

زندگی واقعی اشاره دارد. در پژوهش حاضر هم مؤلفه کاربست و تفسیر اشاره به کاربست دانش 

ه یاد گرفته است که آنچ رود میو مهارت یادگرفته شده دارد. یعنی در این گام از یادگیرنده انتظار 

و  Merrill (2012)را در عمل و در محیط دنیای واقعی نیز به کار گیرد. اصل کاربرد و تلقیق 

 همچنین مؤلفه کاربست و تفسیر پژوهش حاضر در واقع اشاره به مفهوم انتقال یادگیری دارد که

 باشد میاقعی در محیط و شده کسببه معنای توانایی به کارگیری رفتار، دانش و مهارت جدید 

(Holton & Baldwin, 2003 .)تعامل، کاربست و تفسیر و همچنین سازی فعال های مؤلفه ،

تدوین شده و  Bybee et al. (2006)که توسط  باشد میارزیابی همسو با اصول طراحی آموزشی 

 & Heinich, Molenda, Russell) باشد میهمچنین همسو با الگوی طراحی آموزشی اشور 

Smaldino, 1999برای مثال، در اصول طراحی آموزشی .)Bybee et al. (2006) ، که به الگوی

. طبق این الگو، باشد میمعروف است، اولین گام درگیر کردن یادگیرندگان  5Eطراحی آموزشی 

از طریق یک فعالیت یا سؤال که برای یادگیرنده جالب و  تواند میدرگیر کردن یادگیرندگان 

در واقع اشاره به این  محوری مسئلهبگیرد. در این پژوهش هم مؤلفه  خوشایند است صورت

مبتنی بر توانایی، عالئق  بایست می شده انتخابموضوع دارد. به این صورت که مسئله یا موضوع 

شامل اکتشاف، توصیف،  5Eالگوی طراحی آموزشی  های گامو خواست یادگیرنده باشد. دیگر 

، تعامل، ارائه، گری تسهیل، سازی فعال های مؤلفههمسو با  ها گام . اینباشد میتبیین و ارزیابی 

که آنچه  رود می. برای مثال، در گام تبیین از یادگیرنده انتظار باشد میکاربست و تفسیر و ارزیابی 

جدید به کار بگیرند تا مهارت یادگرفته شده را تعمیق ببخشند.  های موقعیتدر  اند گرفتهرا که یاد 

همسو با مؤلفه کاربست و تفسیر  Bybee et al. (2006)از الگوی طراحی آموزشی این مرحله

توجه به  گرایی سازندهآموزشی نظریه یادگیری  های داللتیکی دیگر از  .باشد میپژوهش حاضر 
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 & Hammond) که توسط جروم برونر مطرح و معرفی شده است باشد می سازی گاه تکیهاصل 

Gibbons, 2005.) اشاره به فرآیندی دارد که در آن یادگیرنده  سازی گاه تکیهالصه اصل خ طور به

. گام کند میدر حل مسئله تکیه  دهنده آموزشاستاد و  های کمکو  ها هدایت، ها راهنماییبه 

نیز به خرده مضامین  ها مؤلفهو در  باشد میپژوهش حاضر تعامل  شده طراحیچهارم الگوی 

 Zandvanian, Zolfaghari, Hemati andکه همسو با پژوهش  اشاره شده سازی فعالمشارکت و 

Talebi (2020) نشان داد که ساخت سریع دانش مشارکتی به  ها آنج پژوهش نتایکه  باشد می

پردازی، انگیزش کسب  ریزی و ایده گیری از ابزار، برنامه تیم، بهره عوامل: ارتباطات، سازماندهی

اشاره  گیری تسهیلد. در پژوهش حاضر، مؤلفه بستگی دار زمان گرایی و مدیریت پیشرفت، کمال

 ها هدایتکه  رود میاز استاد انتظار  گیری تسهیلدارد. در گام  گرایی سازندهبه این اصل آموزشی 

مؤلفه  مضامین خردهانجام دهد. در  شده ارائهالزم از یادگیرنده را برای حل مسئله  های پشتیبانیو 

 نیز مستقیم اشاره شده است. سازی گاه تکیهبه  گیری تسهیل

که تدریس و آموزش با استفاده از الگوهای آموزشی  دهد میبررسی پیشینه پژوهش نشان 

ی، راادددر روش تدریس، میزان یادگیری و ی تواند می، باشد می گرایی سازندهکه مبتنی بر نظریه 

 زشیانگخلق کردن، خالقیت، پرورش حس آفرینش و  تفکر انتقادی، قدرت تجزیه و تحلیل،

 پنداره تحصیلی، خودکارآمدی خو ی، بر بهبود عملکرد تحصیلی، کارآیی،لیتحص شرفتیپو میزان 

اثربخش باشد، چون نظریه  آموزان دانشخالق  تفکر مهارت و پرورش نفس عزتتحصیلی، 

ی هم منطبق با ملزومات یادگیراست که  یریادگی هینظر کیو  شناسی شناخت کی گرایی سازنده

 کیگذشته،  یریادگیو  شناسی شناخت های نظریهبا  اسیدر قو هم  باشد میدر عصر جدید 

استفاده از  ،بنابراین .دهد میانسان به دست  یریادگی یدانش و چگونگ تیاز ماه ازهت نییتب

در تدریس، توسط معلمان جهت تسهیل امور آموزشی  گرایی سازندهالگوهای مبتنی بر نظریه 

. چرا که به نیازها، عالیق و شود میپیشنهاد  ها آن تر بخش لذتو یادگیری بیشتر و  آموزان دانش

-گیرنده را در مرکز و هسته اصلی فرآیند یاددهی ، یاکند مییادگیری توجه  های توانمندی

 و دهد میو به یادگیرندگان اجازه کسب اثربخش بروندادهای یادگیری را  دهد مییادگیری قرار 

ه یادگیرندگان دانش را کبل شود نمیرندگان منتقل یگ ادیه دانش به کن است یاآن  یام اصلیپ

 .سازند میخود  یخود برا
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در گروه  نژاد خانم مژگان فریدونمقاله حاضر مستخرج از رساله دکتری  سهم مشارکت نویسندگان:
و دکتر  لی افروزغالمعبه راهنمایی دکتر  ،المللی کیش پردیس بینواحد  تهراندانشگاه  شناسی روان

باشد؛ همه نویسندگان نسخه نهایی مقاله را مورد بررسی قرار داده و  می مسعود غالمعلی لواسانی
 . اند تائید نموده

که در تکمیل تهران شهر  21آموزش و پرورش منطقه نویسندگان مراتب تشکر خود را از  سپاسگزاري:
 .دارندمی اعالماند  این پژوهش مؤثر بوده

 تعارض منافعی وجود ندارد. ع کنند که در این مقاله هیچ نو نویسندگان اذعان می افع:ضاد منت
 .وده استباین مقاله از حمایت مالی برخوردار ن منابع مالی:
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