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و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی است .در این راستا ،پژوهش به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از نوع
اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل انجام شد .در ابتدا پژوهش کیفی با روشهای تحلیل محتوای کیفی ،مصاحبه
و پژوهش تکوینی اجرا گردید .در این بخش الگوی آموزشی موضوعهای عملی انتقالی با رویکرد سازندهگرایی
برگرفته از الگو ،از روش پژوهش کمی نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده
گردید .در تحلیل محتوای کیفی ،واحد تحلیل مضمون بود .در مصاحبه نیز از بین متخصصین طراحی آموزشی
 نویسنده مسئولsaber67azimi@gmail.com :
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دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی در ایران 5 ،نفر بهصورت هدفمند انتخاب شدند .در
پژوهش تکوینی ،همچنین الگو روی نمونۀ کوچکی از دانشآموزان که به شکل در دسترس انتخابشده بودند،
اجرا شد و بر اساس اجرا و همچنین مصاحبه با  5متخصص اخیر ،اصالح گردید .سپس در بخش کمی ،با محاسبۀ
نسبت اعتبار محتوایی  CVRو همچنین شاخص اعتبار محتوایی  ،CVIالگو ازنظر اعتبار محتوایی تأیید شد .در
بخش پژوهش کمی همچنین  60نفر از دانشآموزان رشتۀ رایانۀ پایۀ دهم ارومیه در سال تحصیلی  97-98بهصورت
در دسترس انتخاب شده و بهصورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .روش تحلیل در این بخش،
فراوانی ،میانگین و تحلیل کوواریانس بود که بر این اساس بستۀ آموزشی برگرفته از الگو ،دارای اعتبار بیرونی
است .بر اساس نتایج این پژوهش ،الگوی اختصاصی برای آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی با رویکرد
سازندهگرایی در هنرستانهای فنی و حرفهای طراحی شد .بر اساس نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود برای
آموزش موضوعهای عملی انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای از رویکرد سازندهگرایی در قالب الگوی
طراحیشده ،استفاده شود.

واژههای كلیدی :الگوی آموزشی ،فنی و حرفهای ،موضوعهای عملی از نوع انتقالی ،رویکرد
سازندهگرایی.

مقدمه
دانش بهعنوان یک عنصر اساسی در عصر اطالعات مطرح است (زیمنس .)2017 ،1در یک تقسیمبندی میتوان
دانش را به دو نوع نظری و عملی 2تقسیمبندی کرد .یکی از اقسام دانش عملی ،دانش عملی انتقالی 3بوده که در
آن فراگیران پس از آموختن اصولی راجع به روش کار مربوطه ،شکل اجرای متفاوتی در موقعیتهای آینده
خواهند داشت .نوع دیگری از موضوعهای عملی ،از نوع روش کاری 4است که شکل اجرا در اجراهای مختلف
از روندهای تقریباً مشابهی پیروی میکند (کالرک ،الینز .)2010 ،5در راستای آموزش موضوعهای عملی
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بهصورت رسمی در سطح پیش از دانشگاه ،آموزشوپرورش فنی و حرفهای 1تشکیل شده است (میرلوحی.)1396 ،
برای آموزش موضوعهای عملی انتقالی بایستی از رویکردهای آموزشی متناسبی بهره برد.
درصورتیکه در آموزش موضوعهای عملی انتقالی از رویکردهای غیرفعالی استفاده شود که در آن
دانشآموزان صرفاً پذیرندۀ اطالعات باشند؛ در این صورت چنین دانشآموزانی نمیتوانند آموختههای خود را به
موقعیتهای متغیر در آینده انتقال دهند .برای آموزش موضوعهای عملی انتقالی بهتر است از رویکردهایی بهره
گرفته شود که در آن دانشآموزان در بستر و فضای طراحی شده توسط معلم ،به تولید ایده بپردازند تا بتوانند
مسائل متغیر عملی در آینده را با یک دید مسئله گشایانه و خالقانه حل کنند .چنین نگاهی با رویکرد سازندهگرایی
تناسب داشته و در این حالت معلمها در نقش تسهیلگرِ فضای یادگیری ،به طراحی محیط و تجارب یادگیری اقدام
میکنند که مولد ایده توسط دانشآموزان باشد (کالرک و الینز .)2010 ،یکی از مؤلفههای اساسی برای انجام
چنین کاری استفاده از الگوی مناسب طراحی آموزشی است.
«طراحی آموزشی 2به معنای فعالیتی است که در آن روشهای معینی برای دستیابی به هدفهای خاصی بهوسیلۀ
شاگردان خاص در شرایط مشخص پیشبینی میشود» (فردانش .)34 :1394 ،برای طراحی آموزشی از الگوهایی

3

استفاده میگردد که در این الگوها ،عناصر ،ترتیب و توالی اجزا مهم در طراحی آموزشی از قبل مشخصشدهاند
و به طراح آموزشی در زمینۀ طراحی آموزشی کمک میکنند (ون مرینبر و کریسچنر .)2017 ،4در این پژوهش
"الگوی آموزشی" معادل "الگوی طراحی آموزشی" است .درصورتیکه الگوی طراحی آموزشی با رویکرد
سازنده گرایی باشد بر اساس ماهیت این رویکرد ،این الگو از نوع طراحی محیط و تجارب یادگیری است.
پژوهشهایی در مورد تأثیر رویکرد سازندهگرایی بر کیفیت یادگیری موضوعهای عملی و موضوعهای مشابه
انجام شده است.
استروفلت و خاطریان شکریا )2015( 5در پژوهشی تأثیر بهرهگیری از رویکرد سازندهگرایی بر یادگیری
موضوعهای عملی در دانشجویان داروسازی را بررسی نمودند .بر اساس نتایج این پژوهش ،در تدریس موضوعهای
عملی انتقالی ،یادگیری مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی منجر به ارتقاء کیفیت یادگیری میشود.
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ریتل جانسون و اسچیندر )2015( 1پژوهشی با عنوان «توسعۀ دانش مفهومی و عملی در ریاضیات» را انجام
دادند .روش پژوهش به شکل کیفی و از نوع اسنادی -تحلیلی بود .بر اساس نتایج این پژوهش ،هرچند در نحوۀ
تعریف و اندازهگیری دانش مفهومی و عملی ،دیدگاههای مختلفی وجود دارد ولی این دو نوع دانش ،رابطه
دوسویه باهم داشته و روشهای آموزشی بهتر است انواع دانش مفهومی و عملی را پوشش دهند.
بر اساس پژوهشهای اخیر در آموزش موضوعهای عملی انتقالی بهتر است از رویکرد سازندهگرایی استفاده
نمود و همچنین بر اساس پژوهش ریتل جانسون و اسچیندر ( )2015در تدریس موضوعهای عملی انتقالی بهتر
است بین دانش مفهومی و عملی ارتباط مناسبی شکل گیرد .یکی از نقصانهای پژوهشهای اخیر این است که
الگوی آموزشی اختصاصی برای آموزش موضوعهای عملی ،منجمله موضوعهای عملی انتقالی ،ارائه نشده است
و در چنین حالتی استفاده از یافتههای اخیر در عمل با ابهامات و مشکالتی میتواند روبهرو شود .از سویی دیگر،
وجود چالشهای آموزشوپرورش فنی و حرفهای لزوم کار روی این حوزه را بیشازپیش نمایان میکند.
در زمینۀ آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی در آموزشوپرورش فنی و حرفهای چالشهای مختلفی
وجود دارد .روشهای تدریس در آموزشهای فنی و حرفهای بیشتر مناسب موضوعهای نظری و یا موضوعهای
عملی است که در اجراهای مختلف شکل عمل یکسانی دارند و شکل صحیح آموزش موضوعهای عملی انتقالی
مشخص نیست (لین .)2019 ،2از سویی دیگر آموزش فنی و حرفهای در قیاس با آموزش عمومی بسیار پرهزینهتر
است و مطالعات تطبیقی نیز مؤید این موضوع است؛ بااینوجود ،مسائلی از قبیل اشتغال نداشتن دانشآموختگان،
مطابقت نداشتن شغل و تخصص ،میزان پایین انتقال از مدرسه به کار ،دانشآموختگان ناکارآمد ،انطباق نداشتن
مهارتهای دانشآموختگان با نیازهای بازار کار ،تزریق دانشآموزان ناکارآمد به مدارس فنی و حرفهای ،پیشرفت
تحصیلی نامناسب ،مشارکت ضعیف بخش صنعت در آموزشهای فنی و حرفهای ،عدم توجه به نیازهای منطقهای
در تأسیس هنرستانهای فنی و حرفهای ،برنامههای درسی متمرکز و میزان عالقهمندی پایین به ثبتنام در
هنرستانهای فنی و حرفهای ،لزوم بازاندیشی در این نظام را بسیار ضروری نموده است (زینآبادی ،صالحی و پرند،
 .)1386بسیاری از چالشهای اخیر همچون میزان پایین انتقال از مدرسه به بازار کار و دانشآموختگان ناکارآمد،
ناشی از ضعف در آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی است که این موضوع نیاز به طراحی آموزشی دارد و
ازاینرو شناسایی الگوی آموزشی برای آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی میتواند مثمر ثمر باشد .در یک
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دستهبندی میتوان الگوهای طراحی آموزشی را به دو نوع عمومی و تخصصی دستهبندی نمود .الگوهای عمومی
برای موضوعهای مختلف و الگوهای تخصصی برای طراحی آموزشی موضوعهای خاص کاربرد دارند (مریل،1
 .)2018از سویی دیگر برخی الگوها با رویکرد سازندهگرایی بوده و برخی دیگر فاقد چنین رویکردی هستند .در
جدول  1دستهبندی برخی از الگوهای طراحی آموزشی بر این اساس صورت گرفته است.

جدول  .1طبقهبندی الگوهای طراحی آموزشی بر اساس الگوهای عمومی /تخصصی و الگوهای سازندهگرایانه /غیر
سازندهگرایانه به همراه سال ارائه الگو
الگوی غیر سازندهگرایانه

الگوی سازندهگرایانه
الگوهای

الگوی طراحی محیطهای الگوی عمومی طراحی آموزشی ( ،)1975الگوی اشور ( ،)1999الگوی

عمومی

یادگیری جاناسن ( ،)1997ایندیانا ( ،)1975الگوی دیک و کاری ( ،)2009الگوی گروپر (،)1987
الگوی

چهار

مؤلفهای الگوی انستیتوی آموزشی ( ،)1985الگوی رایگلوث ( ،)1983الگوی

( ،)2002الگوی طراحی کمپ ()1980؛ الگوی سیستمی فردانش ( ،)1388الگوی مولنار
آموزشی مبتنی بر ابزارهای ( ،)1999الگوی تهیه برنامههای آموزشی ( ،)1976الگوی دیاموند
ذهنی ( ،)1992الگوی  ،)1996( 5Eالگوی طراحی یادگیری الکترونیکی هاتچینز و هاتچینز
( ،)1987الگوی سنگریزه ( ،)2008الگوی گرالچ و الی ( ،)1971الگوی شش مرحلهای طراحی
در برکه مریل ( ،)2002تعامل ( ،)2004الگوی لشین ،پوالک و رایگلوث ( ،)1992الگوی
الگوی مریل ( ،)1983آموزش معیاری ( ،)1976الگوی اسمیت و ریگان ( ،)2002الگوی
الگوی ام ام اس ()2007

گریگویر و الفریر ( ،)1998الگوی گانیه و بریگز ( ،)1970الگوی
اسمیت و ریگان ( ،)2002الگوی )2006( AEASI

الگوهای الگوی کارآموزی شناختی الگوی طراحی آموزشی بر اساس انگیزه ( ،)2006الگوی ارزشیابی
تخصصی

()1997

کرکپاتریک ( ،)1976الگوی آموزش انواع موضوعهای روش کاری
مرادی ()1389

Merrill
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بر اساس جدول  1اکثر الگوهای اشارهشده ،عمومی و برای انواع موضوعهای مختلف کاربرد دارند .از بین
الگوهای تخصصی اشارهشده ،الگوی روش کاری مرادی ( )1389مختص موضوعهای عملی انتقالی است منتهی
این الگو صرفاً سیر تدریس موضوعهای عملی انتقالی را مشخص میکند و فاقد ویژگیهای یک الگوی آموزشی
برای طراحی فرصتهای آموزشی برای دانشآموزان است؛ همچنین این الگو با رویکرد سازندهگرایی طراحی
نشده است .الگوی کارآموزی شناختی نیز مختص موضوعهای عملی بوده و مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی است
منتهی این الگو بسیار کلی بوده و رهنمودهای مشخصی برای استفادهکنندگان از الگو ارائه نمیدهد .سایر الگوهای
تخصصی برای آموزش موضوعهای عملی انتقالی طراحی نشدهاند .بر اساس پژوهشهای استروفلت و خاطریان
شکریا ( ،)2015کالرک و الینز ( ،)2010ریتل جانسون و اسچیندر ( )2015و همچنین مبانی رویکرد سازندهگرایی،
الگوی اختصاصی موضوعهای عملی انتقالی بهتر است مبتنی بر رویکرد سازندهگرایی بوده و بین انواع دانش
مفهومی و عملی ارتباط برقرار نماید .چنین ویژگیهایی بهصورت همزمان در هیچیک از الگوهای طراحی
آموزشی پیشین وجود ندارند .بر این اساس ،این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و هدف آن طراحی و اعتبار
یابی الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی
است .پرسش کلی پژوهش عبارت است از :الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی
و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چیست؟ پرسشهای جزئی پژوهش نیز عبارت هستند از:
 مقولههای الگوی طراحی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای بارویکرد سازندهگرایی چیست؟
-

روابط بین مقولههای الگوی طراحی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و
حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چگونه است؟

سؤال دوم پژوهش نیز عبارت است از :آیا الگوی آموزشی طراحی شده برای آموزش موضوعهای عملی
از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی دارای اعتبار محتوایی است؟
فرضیه پژوهش نیز عبارت است از:
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بستۀ آموزشی منبعث از الگوی آموزشی پیشنهادی موضوعهای عملی انتقالی با رویکرد سازندهگرایی
نسبت به روش مرسوم موجب ارتقای بیشتر یادگیری موضوعهای عملی از نوع انتقالی در دانشآموزان
هنرستانهای فنی و حرفهای میشود.

روش پژوهش
در راستای پاسخ به پرسش ها و بررسی فرضیه تحقیق ،پژوهش حاضر به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از
نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل 1انجام شد .در این زمینه ،ابتدا پژوهش کیفی با روشهای تحلیل محتوای
کیفی ،2مصاحبه با متخصصین و پژوهش تکوینی 3صورت گرفت و خروجی این مرحله ،تدوین الگوی آموزشی
موضوعهای عملی انتقالی با رویکرد سازندهگرایی بود .در گام بعد برای اعتبار یابی محتوایی الگو ،نسبت اعتبار
محتوایی  CVR4و همچنین شاخص اعتبار محتوایی  CVI5بررسی شد .برای اعتباریابی بیرونی بسته آموزشی
منبعث از الگو 6از روش پژوهش کمی نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل 7استفاده
گردید .منظور از بسته آموزشی در این پژوهش انجام طراحی آموزشی بر اساس الگو ،تهیه محتوا و رسانههای مورد
نیاز و اجرای آموزش بر اساس طراحی انجام شده است .مراحل تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در این پژوهش
عبارت است از:
 .1تعیین سؤال تحقیق که در تحلیل محتوا عبارت بود از :الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع
انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد یادگیری سازندهگرایی چیست؟ و سؤاالت جزئی
عبارت بودند از :مقولههای الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و

1

mixed methods research with a sequential exploratory strategy with model design
qualitative content analysis
3
formative research
4
Content Validity Ratio
5
Content Validity Index
6
external validity
7
quantitative quasi-experimental research with pre-test and post-test design
2

 | 30روانشناسی تربیتی |سال | 1400شماره  | 59بهار

حرفهای با رویکرد یادگیری سازندهگرایی چیست؟ و نوع ارتباط مقولههای الگوی آموزشی برای
دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چیست؟
 .2تعیین واحدهای تحلیل که در این پژوهش از نوع مضمون است.
 .3در قالب مرور ادبیاتی ،جمعآوری اطالعات از منابع فارسی و انگلیسی با کلیدواژگان "دانش عملی
"" ،دانش عملی انتقالی"" ،طراحی آموزشی "" ،رویکرد سازنده گرایی"" ،طراحی محیط و تجارب
یادگیری "" ،آموزشوپرورش فنی و حرفهای "practical "،"Instructional design" ،
،"constructivism approach" ،"practical knoledge", "transitions
" "designing the environment and learning experiencesو " technical and
 ،" vocational schoolsازنظر زمانی اطالعات از سال  1390هجری شمسی به باال و  2010میالدی
به باال از بانکهای اطالعاتی Elsevier - SID-Magiran-Google-Google scholar
 Proquest- scopus -Springer-Scince Directانجام گرفت .معیارهای ورود الگوهای
طراحی آموزشی و پژوهشها به مطالعه حاضر عبارت بودند از :کمک به توسعه مدل ،استفاده از
اصطالحات مشخص شده در عنوان یا چکیده و یا کلیدواژگان ،کامل بودن گزارش پژوهش و یا
کامل بودن توضیحات مربوط به الگوی طراحی آموزشی .معیار خروج الگوها و پژوهشها از مطالعه
هم شامل مطالعاتی بودند که فقط چکیده مطالعه را گزارش کرده بودند.
 .4کدگذاری 1و مقولهبندی دادهها و تشکیل زیر مقوالت و مقوالت اصلی از طریق مقایسه مضامین
موجود در نمونۀ پژوهشی و تبدیل آن به مفاهیم (و درعینحال مقایسه مضامین با مفاهیم) و سپس
مقایسه مفاهیم باهم و تشکیل مقوالت (و درعینحال مقایسه مفاهیم با مقوالت) و مقایسه مقوالت باهم
و تشکل مقوالت کلیتر .به عبارتی در این مرحله ،مقوالت از طریق یافتن شباهتها و تفاوتها در
مقوالت کلیتر طبقهبندی شدند .مقوالت درواقع کلیتر از مفاهیم بوده و برای دستهبندی مفاهیمی
هستند که دارای ویژگیهای مشترک هستند و میتوان آنها را در یک مقوله قرار داد .در این مرحله
پاسخ پرسش فرعی اول (مقولههای الگوی آموزشی) مشخص شد .در این مرحله ،پایایی کدگذاران
به روش باز آزمایی مشخص گردید .جهت حفظ کیفیت مطالعه از شاخص کاپا 2نیز استفاده شد؛ بدین
طریق که شخص دیگری از متخصصین طراحی آموزشی بدون اطالع از نحوۀ مقولهبندی مفاهیم و
coding
Kapa

1
2

عظیمی و همکاران | 31

دستیابی به مقوالت کلیتر ،اقدام به مقولهبندی مفاهیم نمودند .سپس مقوالت ارائهشده توسط این فرد
متخصص با مقوالت احصاء شده در پژوهش حاضر مقایسه شدند و بدین ترتیب شاخص کاپا محاسبه
گردید.
 .5یافتن ارتباط بین مقولهها و زیر مقولهها :در این مرحله پاسخ پرسش فرعی دوم بررسی شد (روابط بین
مقولههای الگوی) .این مرحله از طریق مصاحبه با  5تن از متخصصین طراحی آموزشی با مدرک
تحصیلی دکتری تخصصی که بهصورت هدفمند از بین تمامی متخصصین موجود در کشور انتخاب
شده بودند؛ اجرا شد .شکل مصاحبه به شکل نیمه ساختاریافته بود.
 .6استنباط ،نتیجهگیری و دستیابی به مدل بهصورت یکپارچه :در این مرحله الگوی آموزشی اولیه برای
دروس عملی انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی از طریق مصاحبه با
متخصصین اخیر مشخص شد.
در ادامه در بخش کیفی کار ،از روش پژوهش تکوینی 1بهعنوان یک روش پژوهشی برای توسعه و
همچنین برای بهسازی یا بهبود الگوی آموزشی طراحیشده ،استفاده شد .پژوهش تکوینی درواقع نوعی پژوهش
در عمل 2است که هدفش بهبود الگوی آموزشی برای روشها یا فرایندهای طراحی است .پژوهش تکوینی ماهیتاً
از نوع کیفی بوده و در راستای بهبود نظریهها و الگوهای آموزشی موجود مورد استفاده میگیرد و در طراحی
الگوهای طراحی آموزشی میتوان از این روش بهره برد (فریک و رایگلوث .)1999 ،3پژوهش تکوینی در این
بخش مشتمل بر اجرای آزمایشی و مصاحبه با متخصصان اخیر بود .در این راستا ،یکی از  8جلسه ،مداخله در
مرحله اعتباریابی؛ بهصورت تصادفی انتخاب و بر اساس الگوی آموزشی پیشنهادی ،طراحی آموزشی درس مربوطه
طراحی گردید .بر اساس طراحی آموزشی تدوین شده ،اجرای آزمایشی روی گروه  15نفری از دانشآموزان که
به شکل در دسترس از بین دانشآموزان فنی و حرفهای رشتۀ رایانه پایه دهم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی -98
 97انتخابشده بودند ،اجرا شد و اصالحات نهایی در الگو بر اساس مصاحبه با متخصصین اخیر ،روی الگو انجام
پذیرفت.

1

formative research
research in practice
3
Frick & Reigeluth
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در مرحلۀ کمی پژوهش ،اعتبار محتوایی الگو از طریق محاسبه نسبت اعتبار محتوایی  CVRو همچنین
شاخص اعتبار محتوایی CVIبررسی شد .در این راستا در آزمون نسبت اعتبار محتوایی  ،CVRجهت محاسبۀ
این نسبت ،از نظر متخصصین اخیر استفاده شد و با توضیح اهداف الگو برای آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط
به هر یک از مؤلفههای الگو ،از آنها خواسته شد تا هریک از مؤلفههای الگو را بر اساس طیف سهبخشی "ضروری
است"" ،مفید است ولی ضروری نیست" و "ضرورتی ندارد" طبقهبندی کنند .سپس مقدار اعتبار محتوایی CVR
محاسبه شد .با توجه به اینکه تعداد متخصصین ( 5نفر)؛ بر اساس جدول الوشه 1مقدار قابلقبول 0/99 ،CVR
است .برای بررسی شاخص اعتبار محتوایی  CVIنیز از متخصصین خواسته شد؛ مؤلفههای الگو را بر اساس طیف
چهارقسمتی "غیر مرتبط"" ،نیاز به بازبینی اساسی"" ،مرتبط اما نیاز به بازبینی" و "کامالً مرتبط" مشخص کنند .با
تقسیم تعداد متخصصینی که گزینه  3و  4را انتخاب کردهاند بر تعداد کل متخصصین ،شاخص اعتبار محتوایی
 CVIمحاسبه گردید .مقدار قابلقبول این شاخص بایستی بیشتر از  0/79باشد.
در ادامۀ مرحله کمی ،برای اعتباریابی بیرونی بستۀ آموزشی منبعث از الگوی آموزشی طراحی شده ،از روش
تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شد .برای این منظور از بین رشتهها،
پایهها و دروس فنی و حرفهای موجود در شهرستان ارومیه یکی از رشتهها ،دروس و پایهها به شکل تصادفی انتخاب
گردید .بر این اساس درس تولید محتوای الکترونیکی پایۀ دهم رشتۀ کامپیوتر انتخاب شد .جامعۀ تحقیق در این
بخش از پژوهش ،دانشآموزان فنی و حرفهای رشته رایانه پایه دهم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  97-98به
تعداد  123نفر بودند که بهصورت در دسترس  60نفر از دانشآموزان از بین آنها انتخاب شده و بهصورت تصادفی
 30نفر از دانشآموزان بهعنوان گروه آزمایش و  30نفر بهعنوان گروه کنترل انتخاب شدند .ابزار این بخش از
پژوهش مشتمل بر دو آزمون عملکردی در رابطه با دانش عملی انتقالی به شکل محقق ساخته بود که در پیشآزمون
و پسآزمون اجرا شدند .اعتبار صوری 2این آزمونها با نظر  4تن از صاحبنظران و معلمین خبره بررسی شد .در
این راستا پس از مشخص شدن گروه آزمایش و کنترل ،پیشآزمون از هر دو گروه به عمل آمد و سپس به مدت
هشت جلسه ،گروه آزمایش بر اساس بسته آموزشی طراحی شده مبتنی بر الگوی آموزشی موضوعهای عملی
انتقالی با رویکرد سازندهگرایی و گروه کنترل نیز با روش مرسوم ،یعنی بدون استفاده از الگوی آموزشی

Lawshe
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موضوعهای عملی انتقالی با رویکرد سازندهگرایی آموزش دیدند .طرح درس اجرایی مربوط به جلسه اول گروه
آزمایشی که برگرفته از الگوی پیشنهادی است؛ بهعنوان نمونه و بهصورت خالصه در جدول  2آمده است.

جدول  .2نمونه طرح درس اجرایی یکی از جلسات گروه آزمایش بر اساس الگوی پیشنهادی (طرح درس
اجرایی جلسه اول)
نام درس :تولید محتوای الکترونیک و برنامهساز ی
تعداد دانشآموزان 30 :نفر
تحلیل فراگیر و امکانات

پایه :دهم

نام هنرستان :هنرستان شهید عسگری

موضوع :انواع روشهای سازماندهی چند رسانهایها

زمان 60 :دقیقه

فراگیران از خانوادههای متوسط شهری بوده و عالقه چندانی به هنرستان ندارند.
دانشآموزان با جنسیت پسر بوده و عالقهمند به کسب درآمد ،عالقهمند به اینترنت و
فضای مجازی میباشند .کالس دارای رایانه به تعداد  16عدد ،تخته هوشمند و دیتا
پروژکتور است .تمامی دانش آموزان به اینترنت و رایانه و موبایل دسترسی دارند.

تعیین اهداف

هدف کلی :آشنایی دانشآموزان با نحوۀ سازماندهی چند رسانهایهای آموزشی
اهداف مرحلهای :از دانشآموزان انتظار میرود پس از پایان تدریس:
حیطه شناختی :با مشاهدۀ چند رسانهایهای آموزشی آماده ،نحوۀ سازماندهی آنها
را مشخص کنند
حیطه عاطفی :نسبت به اهمیت شناسایی و انتخاب روش مناسب سازماندهی چند
رسانهایها توجه نشان دهد.
حیطه روانی حرکتی :برای پروژۀ چندرسانهای خود روش مناسب سازماندهی را
انتخاب و آن را اجرا نمایند.

مشخص کردن نیازها

آشنایی دانشآموزان با انواع سازماندهی چندرسانهایهای آموزشی

مشخص کردن

در ابتدا یک پروژه چندرسانهای که سازماندهی آن به شکل خطی است در اختیار

مسئلههایی از جنس

دانشآموزان قرار میگیرد و از دانشآموزان خواسته میشود که ارتباط بین صفحات
مختلف آن را شناسایی کنند.
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دنیای واقعی از ساده به

در ادامه یک پروژۀ چندرسانهای که سازماندهی آن به شکل فهرستی است در اختیار

پیچیده

دانشآموزان قرار میگیرد و از دانشآموزان خواسته میشود که ارتباط بین صفحات
مختلف آن را شناسایی کنند و سپس نمونههایی از چندرسانهایها با مسیر سلسله
مراتبی و سپس مسیر ترکیبی ارائه میشود.

مشخص کردن دانش

پیشنیازهای دانشی :آشنایی دانشآموزان با مفهوم چندرسانهای

مفهومی پیشنیاز و

اصول کار انتقالی :سازماندهی چندرسانهای ها به انواع خطی ،مسیر فهرستی ،مسیر

اصول کار انتقالی

سلسله مراتبی و مسیر ترکیبی طبقهبندی میشود.

طراحی سیستم انگیزشی

ارائه مسئله های واقعی از دنیای کار ،فراهم کردن امکان موفقیت تکتک دانشآموزان
با ارائه پشتیبانیهای الزم ،تولید ایده توسط دانش آموزان ،ایجاد انگیزشهای بیرونی
از طریق تشویقهای زبانی توسط معلم.

انتخاب یا طراحی محتوا

محتوای درسی شامل صفحه  55کتاب درسی و چند نمونه از پروژههای بازاری مطرح
دارای انواع مختلف سازماندهی خطی ،فهرستی ،سلسله مراتبی و ترکیبی است.

روش تدریس و نوع

آموزش با روش بحث گروهی ،پرسش و پاسخ و پروژه محور و بهصورت آموزش

ارائه آموزش

حضوری انجام میشود؛ هرچند برای پشتیبانی دانشآموزان ،فایل ویدئویی ضبط شده
کالس از طریق تخته هوشمند ذخیره و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.

انتخاب زمان ،مکان،

زمان آموزش  60دقیقه بوده و مکان یادگیری در کالس درس است؛ هرچند تکالیف

امکانات و رسانههای

درسی که توسعهدهنده اهداف آموزشی میباشند در خارج از کالس انجام میشوند.

آموزشی
کار گروهی و مشارکت

کل دانشآموزان کالس به  15گروه دونفری تقسیمبندی شده که بهصورت نعلی شکل

و کارآموزی توسط

و رو به تخته هوشمند کالس و در کنار  15رایانه موجود در کالس مینشینند .در

همکالسیها

حین تدریس فضایی فراهم میشود که اعضای گروه از هم و از اعضای سایر گروهها
یاد بگیرند.
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پشتیبانی از دانشآموزان

معلم به صورت مداوم در صورت نیاز به ارائه پشتیبانیهای الزم میپردازد .در این
زمینه تا حد امکان معلم از ارائه صرف اطالعات پرهیز میکند و با ارائه بازخوردهای
بهجا ،شرایطی ایجاد میکند تا دانشآموزان به تولید ایده بپردازند.

اجرا

در ابت دا معلم پس از حضوروغیاب در جهت ایجاد انگیزه چند نمونه از پروژههای
چندرسانهای بازاری به دانشآموزان نمایش میدهد و از آنها میخواهد شباهتها و
تفاوتهای این پروژه ها را بررسی نمایند .سپس معلم در مورد نحوۀ سازماندهی
صفحات چندرسانهایها از دانشآموزان سؤال میکند .درنهایت معلم اهداف جلسۀ
درسی را معرفی میکند .سپس دانشآموزان بهصورت تصادفی در  15گروه  2نفری
تقسیمبندی میشوند .در ادامه معلم در خصوص مفهوم چندرسانهای از دانشآموزان
سؤال می کند (ارزشیابی تشخیصی) و در صورت نیاز محتوای پیشنیاز دانشی در
اختیار دانشآموزان قرار میگیرد .در ابتدا معلم یک پروژه که دارای سازماندهی خطی
است به دانشآموزان معرفی نموده و از آنها میخواهد به کمک اعضای گروه
سازمان دهی آن را شناسایی نمایند .در حین کار معلم پشتیبانیهای الزم را به
دانشآموزان ارائه نموده و نهایتاً دانشآموزان با مفهوم سازماندهی خطی آشنا
میشوند .در ادامه همین روال برای مسئلۀ پیچیدهتر ادامه مییابد (سازماندهی
فهرستی ،سلسله مراتبی و ترکیب) ،نهایتاً جمعبندی از تدریس توسط دانشآموزان با
راهنمایی معلم انجام شده و معلم در قالب مرحله جمعبندی ،ارزشیابی پایانی از
دانش آموزان را به عمل آورده و نهایتاً تکلیف خارج از کالس به دانشآموزان ارائه
میشود.

ارزشیابی (تشخیصی،

ارزشیابی تشخیصی (از طریق پرسش شفاهی) :آیا شما با مفهوم چندرسانهای آشنا

تکوینی و پایانی)

هستید؟ /به نظرتان سازماندهی چندرسانهایهایی که در ابتدای کالس نشان داده شد
چه تفاوتهایی با هم دارند؟
ارزشیابی تکوینی (از طریق پرسش شفاهی) :در حین تدریس معلم پس از ارائه هر
مسئله از دانشآموزان در مورد نحوۀ سازماندهی چندرسانهای نمایش داده شده
میپرسد.
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ارزشیابی پایانی :معلم بهصورت تصادفی از برخی گروهها میخواهد آموختههایشان
را در مورد انواع روشهای سازماندهی چندرسانهای آموزشی برای دانشآموزان
تشریح نموده و بدین ترتیب هم درس جمعبندی شده و هم ارزشیابی پایانی به روش
پرسش شفاهی و حتی همسال سنجی انجام میشود.

طراحی تکلیف و

دانشآموزان برای جلسه بعد ،برای کار عملی طراحی چندرسانهای که جلسه قبل

فرصتهای کارورزی

انتخاب نموده بودند ،نوع سازماندهی مناسب را مشخص نموده و طرح اولیۀ کارشان

در شرایط واقعی و یا

را طراحی کنند.

شبه واقعی

پس از انجام مداخله اخیر به تعداد  8جلسه برای گروه آزمایش و کنترل ،پسآزمون از هر دو گروه گرفته
شد .روش تحلیل در این بخش ،در قسمت آمار توصیفی فراوانی و میانگین بوده و در بخش آمار استنباطی از روش
تحلیل کوواریانس پس از تأیید مفروضههای این آزمون ،استفاده شد تا مشخص شود پس از حذف اثر پیشآزمون،
آیا تفاوت معناداری بین پسآزمون گروه آزمایش و کنترل وجود دارد یا خیر.

یافتهها
در این قسمت به ترتیب تحلیلهای مرتبط با هر یک از مراحل پژوهش و پاسخ به سؤاالت و فرضیه پژوهش آمده
است.
بخش کیفی پژوهش:
سؤال جزئی  :1مقولههای الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در
هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چیست؟
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پس از بررسی الگوهای مختلف طراحی آموزشی ازجمله الگوی عمومی طراحی آموزشی ،1الگوی اشور،2
الگوی ایندیانا ،3الگوی طراحی آموزشی بر اساس انگیزه ،الگوی مریل ،4الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر ابزارهای
ذهنی ،الگوی طراحی محیطهای یادگیری جاناسن ،5الگوی  ،5E6الگوی دیک و کاری ،7الگوی گروپر ،8الگوی
انستیتوی آموزشی ،الگوی رایگلوث ،9الگوی کمپ10؛ الگوی سیستمی فردانش ،الگوی مولنار ،11الگوی تهیه
برنامههای آموزشی ،الگوی دیاموند ،12الگوی طراحی یادگیری الکترونیکی هاتچینز و هاتچینز ،13الگوی گرالچ
و الی ،14الگوی شش مرحلهای طراحی تعامل ،الگوی لشین ،پوالک و رایگلوث ،15الگوی آموزش معیاری ،الگوی
چهار مؤلفهای ،16الگوی اسمیت و ریگان ،17الگوی گریگویر و الفریر ،18الگوی گانیه و بریگز ،19الگوی اسمیت
و ریگان ،20الگوی ارزشیابی کرکپاتریک ،21الگوی کارآموزی شناختی ،22الگوی سنگریزه در برکه مریل،23

1

ADDIE: Analysis, Design, Development, Implementation & Evaluation
ASSURE: Analyze learners, State standards & objectives, select strategies, technology,
& media & materials, utilize technology, media & materials, require learner participation
evaluate & revise.
3
Indiana
4
Merrill
5
Jonassen
6
Engaging, Exploration, Explanation, Elaboration & Elaboration
7
Dick & Cary Model
8
Groper
9
Reigeluth model
10
Kemp model
11
Molnar model
12
Diamond model
13
Hutchins & Hutchison
14
Gerlach And Ely model
15
Leshin, Pollock & Reigeluth
16
Four component instructional design
17
Smith and Regan model
18
griuir and lafaire model
19
Gagne & Briggs model
20
Smith & Reagan model
21
Kirkpatrick Model
22
cognitive apprenticeship
23
A pebble‐in‐the‐pond model
2
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الگوی ام ام اس ،1الگوی  2AEASIو الگوی مرادی ( )1389و همچنین مبانی نظری و عملی انواع موضوعهای
عملی و رویکرد سازندهگرایی؛ از مباحث مرتبط کدگذاری به عمل آمد .در این راستا در ابتدا مضامین موجود در
نمونۀ پژوهش از طریق مقایسه باهم و یافتن نقاط اشتراکی و افتراقی به مفاهیم تبدیل شدند و در ادامه مضامین با
مفاهیم به حالت رفت و برگشتی مقایسه شدند و در قالب این روش ،مفاهیم مورد تجدیدنظر قرار گرفتند .سپس
مفاهیم بر اساس مقایسه باهم و یافتن شباهتها و تفاوتها به مقوالت تبدیل شدند و درعینحال مقایسه دائم بین
مفاهیم با مقوالت تشکیلشده ،انجام شد و بر این اساس مقوالت مورد پاالیش قرار گرفتند .با مقایسه مقوالت باهم،
مقوالت کلیتری حاصل شد .در جدول شمارۀ  3نمونهای از کدگذاری در این پژوهش ،آورده شده است.
جدول  .2نمونه کدگذاری
ردیف

مضامین و جمالت کلیدی

مفاهیم (برچسبها/

زیر مقولهها

کدها)
1

مسئلهها باید از دنیای واقعی انتخاب
شوند

2

مشخص شود
3

انتخاب مسئله از دنیای

معیارهای
انتخاب مسئله

مشخص کردن زمینه
مسئله

مسئلهها بایستی متناسب با درک و فهم
فراگیران باشد

4

اصلی

واقعی

زمینهای که مسئله در آن رخداده باید

مقولههای

متناسب بودن مسئله

مسئله

با دانشآموزان

در طراحی محیطهای سازندهگرا هسته

هسته مرکزی طراحی

جایگاه مسئله

مرکزی مسائلی از جنس دنیای واقعی

محیطهای سازندهگرا

در طراحی
آموزشی

هسته
و ...

پس از کدگذاری ،مقوالت کلی و زیر مقوالت مندرج در جدول  4برای استفاده در طراحی الگوی آموزشی
موضوعهای عملی انتقالی با رویکرد سازنده گرایی احصاء شدند.
1

MMS
Analysisa ndv alidation, Ecology and network design and fostering, Adaptive learning
and knowledge cycle, System review and evaluation, Impacting factors
2
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جدول  .3مقولههای الگوی آموزشی موضوعهای عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای
با رویکرد سازنده گرایی
زیر مقولهها

مقوالت کلی
تحلیل فراگیر و تحلیل محیط

اهداف حیطه شناختی

تعیین اهداف

اهداف حیطه عاطفی
اهداف حیطه روانی -حرکتی
مشخص کردن نیازها
معیارهای انتخاب مسئله

مشخص کردن مسئلههایی از دنیای واقعی

جایگاه مسئله در طراحی آموزشی
تعیین دانش مفهومی پیشنیاز و اصول کار انتقالی
انگیزش درونی

طراح سیستم انگیزشی

انگیزش بیرونی
انتخاب یا تولید محتوا
روش

تدریس

و

نوع

ارائه

آموزش

روش تدریس
نوع

ارائه

آموزش:

حضوری،

الکترونیکی
انتخاب زمان ،مکان ،امکانات و رسانههای آموزشی
کار گروهی و مشارکت و کارآموزی توسط همکالسیها
پشتیبانی از دانش آموزان
اجرا

مطلع ساختن فراگیر از اهداف آموزشی
فراخوانی یادگیریهای گذشته
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ارائه مسئله در سطح ساده
حل مسئله توسط دانشآموزان با
پشتیبانی و معلم و دستیابی به اصول
کار عملی توسط دانشآموزان
ارائه مسئله در سطح پیچیدهتر
حل مسئله توسط دانشآموزان با
پشتیبانی معلم و دستیابی به اصول کار
عملی توسط دانشآموزان
تشخیصی

ارزشیابی

تکوینی
پایانی
طراحی تکلیف و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی و یا شبه واقعی

پس از کدگذاری ،پایایی کدگذاران و شاخص کاپا برای کدگذاریها مطابق جدول  5محاسبه گردید.
جدول  .4پایی و شاخص کاپا
مقدار محاسبه شده
پایی کدگذاران

0/83

شاخص کاپا

0/76

مطابق جدول  5پایی کدگذاران در سطح قابل قبولی است ،همچنین شاخص کاپا با توجه به اینکه در بازۀ
 0/61تا  0/8قرار میگیرد؛ در سطح توافق معتبر است .در ادامه مقوالت و زیر مقوالت مندرج در جدول  4بهصورت
خالصه موردبررسی قرار میگیرند:
•

تحلیل فراگیر و تحلیل محیط :در تحلیل فراگیر ،دانشآموزان از ابعاد مختلف مثل یادگیریهای قبلی،
عالیق ،نیازها و سبکهای یادگیری مورد تحلیل واقع میشوند تا آموزش به شکل مطلوبی برای ایشان
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طراحی شود .در کنار تحلیل فراگیران ،محیط یادگیری نیز تحلیل شده و ابزارها ،امکانات و فضای
فیزیکی مورد بررسی و واکاوی قرار میگیرند تا طراحی آموزشی با شرایط موجود انطباق داشته باشد
(رایگلوث.)2013 ،1
•

تعیین اهداف :تعیین اهداف مشتمل بر تعیین هدف کلی و اهداف جزئی در سه حیطۀ شناختی ،2عاطفی

3

4

و روانی -حرکتی است .حیطۀ شناختی مشتمل بر :دانش ،درک و فهم ،کاربرد ،تحلیل ،ترکیب،
ارزشیابی و قضاوت است .حیطۀ عاطفی نیز به ترتیب عبارت است از :توجه و دریافت ،پاسخ دادن،
ارزشگذاری ،سازماندهی ارزشها و تبلور ارزشها .حیطۀ روانی -حرکتی نیز شامل آمادگی و تقلید،
اجرای مستقل ،سرعت و دقت ،هماهنگی حرکات و عادی شدن است (شعبانی.)1397 ،
•

مشخص کردن نیازها :نیاز ،فاصلۀ بین وضع موجود و مطلوب است (نوروزی و رضوی .)1394 ،با توجه
به اینکه برنامه درسی هنرستانهای فنی و حرفهای بهصورت متمرکز بوده و از قبل مشخص است؛ جهت
تحلیل نیاز در ابتدا ال زم است با توجه به برنامه درسی ،اهداف دروس مختلف مشخص شوند .اهداف
اشارهشده در برنامه درسی ،وضع مطلوب را مشخص میکنند .عالوه بر برنامه درسی رسمی میتوان با
نگاهی به محیط زندگی فراگیران و بازار کار ،شرایط مطلوب را ترسیم نمود و با روشهای مختلف
مثل ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ،بررسی پروندۀ دانشآموزان ،مصاحبه با دانشآموزان و سایر روشها،
وضع موجود را شناسایی و سپس با مقایسه بین وضع مطلوب و موجود نیازها مشخص شوند.

•

مشخص کردن مسئلههایی 5از دنیای واقعی :با توجه به اینکه در موضوعهای عملی انتقالی ،هدف انتقال
یادگیری به موقعیتهای متغیر در آینده است؛ بنابراین ارائه مسائلی از جنس دنیای واقعی و موردعالقه
و نیاز دانشآموزان که بهتدریج بر پیچیدگی آن افزوده میشود ،میتواند مثمر ثمر واقع شود (کالرک،
الینز .)2010 ،در این شرایط معلم از ابتدا تا انتهای فرایند یادگیری را قبل از تدریس طراحی نمیکند
و بهجای آن بیشتر به طراحی محیط و تجارب یادگیری میپردازد تا در بستر ایجادشده ،زایش اندیشهها
با حل مسائلی از جنس دنیای واقعی ایجاد شود .در قالب این الگو نقش معلم بیشتر تسهیلگر فرایند
1

Reigeluth
cognitive
3
affective
4
psychomotor
• 5 Problems
2
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یادگیری بوده و در مواقع لزوم به پشتیبانی فراگیران و مربیگری میپردازد .این موضوع یکی از
مصداقهای حاکمیت رویکرد سازندهگرایی در این الگو است.
•

تعیین دانش مفهومی پیشنیاز و اصول کار انتقالی :برای انجام یادگیری صحیح کارهای عملی الزم
است ،دانش پیشنیاز که عمدتاً از نوع دانش مفهومی است؛ قبل از آموزش در اختیار دانشآموزان قرار
گیرد .در آموزش موضوعهای عملی انتقالی همچنین الزم است اصولی مبنایی کار عملی مشخص شده
و در طراحی آموزشی ،برنامهریزیهای الزم برای یادگیری این اصول به عمل آید (هیل ،برادلی و
ویلمز.)2017 ،1

•

طراح سیستم انگیزشی :مقوله انگیزش را میتوان میل به تالش برای تأمین یک هدف تعریف کرد؛
بهگونهای که این تالش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود .انگیزش در یادگیری
به نحوۀ ایجاد انگیزش در ابتدا و حفظ انگیزش در یادگیری با استفاده از انگیزشهای بیرونی و درونی

2

اشاره دارد .انگیزش جهت و شدت رفتارهای هدفمند محیطهای آموزشی را تعیین میکند .در
انگیزشهای بیرونی منبع پاداش و یا تقویت ،عوامل بیرونی مثل معلم یا والدین هستند و بالعکس انگیزش
درونی شامل انگیزشهایی میباشند که منبع و کانون آن در درون فرد است .ازجمله عواملی که میتواند
منجر به انگیزش های درونی شوند عبارت هستند از :ارائه مسائلی از جنس دنیای واقعی ،موردعالقه و
نیاز فراگیران و همچنین تولید ایده توسط دانشآموزان در یک بستر سازنده گرایی (فروی لند و ورل،3
.)2016
•

انتخاب یا طراحی محتوا :محتوا بهعنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی 4محسوب میشود .محتوا
مشتمل بر دانش سازمانیافته در رابطه با اهداف برنامه درسی است .در مقوله انتخاب و یا تولید محتوای
آموزشی ،محتوای موردنیاز در صورت وجود انتخاب و در صورت عدم وجود ،تولید میگردد
(مهرمحمدی و احمدی.)1380 ،

1

Hill, Bradley & Williams
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3
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•

روش تدریس 1و نوع ارائه آموزش :روش تدریس مجموعه فعالیتها و روالی است که برای رسیدن به
اهداف آموزشی انجام میشود .روشهای تدریس را میتوان در دستهبندیهای مختلفی قرارداد .در
یک دستهبندی ،روشهای تدریس به دودسته روشهای فعال و غیرفعال 2تقسیم میشوند .در روشهای
فعال ،دانشآموزان در فرایند یادگیری نقش اصلی را ایفا نموده و به ایده سازی میپردازند و در مقابل
در روشهای غیرفعال تدریس ،دانشآموزان صرفاً پذیرنده منفعل اطالعات ارائه شده هستند (شعبانی،
 .)1397در راستای رویکرد سازندهگرایی و انتقال مؤثر یادگیری به زندگی واقعی ،بهتر است از
روشهای فعال متناسب با شرایط و اهداف استفاده نمود .در این قسمت عالوه بر روشهای تدریس،
روش ارائه آموزش نیز مشخص میشوند .در یک دستهبندی روشهای ارائه آموزش میتواند به نوع
حضوری و الکترونیکی 3تقسیمبندی میشوند .در روشهای حضوری ،تدریس بهصورت چهره به چهره
در کالس درس انجام شده ولی در روش یادگیری الکترونیکی ،یادگیری میتواند بدون نیاز به حضور
فیزیکی افراد و بهصورت همزمان 4و یا غیرهمزمان 5در بستر وب رخ میدهد .انواع روشهای ارائه
آموزشی ،فرصتی برای معلمان ایجاد میکند تا متناسب با نیازها و عالیق دانش آموزان ،از روشهای
مناسب برای دانشآموزان مختلف استفاده گردد .چنین حالتی میتواند بهعنوان یکی از مصادیق
رویکرد سازندهگرایی تلقی شود (کالرک و مایر.)2016 ،6

•

انتخاب زمان ،مکان و امکانات و رسانههای آموزشی :در این بخش ،بر اساس تحلیل اهداف و شرایط،
فراگیران و سایر مقوالت دیگر ،زمان ،مکان و امکانات موردنیاز برای آموزش طراحی میشوند .در
این مقوله درصورتیکه از روش آموزش الکترونیکی بهره گرفته شود ،میتوان به نحوه زمانبندی
تدریس به شکل همزمان و غیر همزمان اشاره نمود .در زمانبندی همزمان ،ارائه و دریافت آموزش
بهصورت همزمان صورت میگیرد ولی در شکل غیر همزمان ،زمان ارائه آموزش توسط معلم و
دریافت آموزش و یادگیری توسط دانشآموزان در زمانهای مختلفی اتفاق میافتند و چنین امری منجر
به انعطاف در زمان یادگیری میشود (کالرک و مایر .)2016 ،از نظر مکانی ،یادگیری میتواند در

• 1 teaching method
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3
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کالس ،خارج از کالس و حتی خارج از مدرسه رخ دهد .امکانات یادگیری نیز بهتمامی امکانات
سختافزاری و نرمافزاری اشاره دارند که برای تدریس الزم هستند .برخی از امکانات تدریس،
رسانههای آموزشی 1هستند .رسانههای آموزشی وسایل یا عواملی هستند که پیامهای آموزشی از طریق
آنها به فراگیران انتقال داده میشود .در یک تقسیمبندی ،رسانههایی که در تدریس استفاده میشوند؛
مشتمل بر رسانههای دیداری ،شنیداری ،دیداری شنیداری و چند حسی میباشند .برخی از رسانههای
آموزشی از قبل موجود هستند و بایستی توسط معلم انتخاب شوند و برخی دیگر نیز الزم است تولید
شوند (امیرتیموری .)1394 ،یکی از مواردی که میتوان در این بخش مشخص نمود ،ابزارهای ذهنی

2

هستند .منظور از ابزارهای ذهنی ،وسایلی هستند که به فرایند تولید و آفرینش ذهنی دانشآموزان کمک
میکنند .برای نمونه در مسائل مربوط به ریاضیات ،ماشینحساب بهعنوان یک ابزار ذهنی مطرح است
که از معطوف شدن ذهن دانشآموزان به محاسبات ساده جلوگیری کرده و فضا را برای ایده سازیهای
نوآورانه فراهم میکند و این موضوع همسو با رویکرد سازندهگرایی است (فردانش.)1394 ،
•

کار گروهی ،مشارکت و کارآموزی توسط همکالسیها :3در سازندهگرایی تأکید زیادی بر مشارکت
گروهی وجود دارد؛ چراکه مشارکت گروهی به فرایند زایش اندیشهها کمک میکند .در این راستا
بهتر است در تدریس موضوعهای عملی از نوع انتقالی به مشارکت گروهی توجه شود .در این بخش
نحوۀ گروهبندی و ترکیب گروهها طراحی میشود؛ البته درصورتیکه معلم در طراحی خود تشخیص
دهد که از آموزش انفرادی استفاده خواهد نمود؛ در این قسمت به این موضوع اشاره میشود.
مشارکتهای بین دانشآموزان به فرایند کارآموزی توسط همکالسیها کمک میکند و دانشآموزان
از هم یاد میگیرند (کراتوچویل.)2017 ،4

•

پشتیبانی 5از دانش آموزان :مقوله پشتیبانی اشاره به نقش تسهیلگری معلم دارد که فضا را برای تولید
ایده بهصورت فردی و یا گروهی توسط دانشآموزان در یک بستر سازندهگرا فراهم میکند .در
پشتیبانی کمکهای الزم به دانشآموزان در مواقع مورد نیاز ارائه شده تا فرایند تولید ایده و یادگیری
خود راهبر تسهیل شود .در قالب پشتیبانی ،دانش مفهومی پیشنیاز و مرتبط با موضوع عملی انتقالی در
1
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3
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4
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2
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اختیار دانشآموزان قرار گرفته و یا شرایطی ایجاد میشود که دانشآموزان به دانش مفهومی الزم
دست یابند (بلوز ،چک و بالنتون)2019 ،1؛ چراکه بر اساس پیشینه عملی پژوهش (مثل ریتل جانسون
و اسچیندر )2015 ،دانش مفهومی و عملی رابطه دوسویهای باهم دارند.
•

اجرا :در تدریس موضوعهای عملی از نوع انتقالی ،بهتر است معلم در ابتدا پیشنیازهای یادگیری را در
اختیار دانشآموزان قرار داده و سپس مسئلهای ساده ارائه شود و در ادامه در قالب کار گروهی و یا
انفرادی و با پشتیبانی معلم ،دانشآموزان به اصول کار انتقالی دست یابند .سپس بهمرور مسائل
پیچیدهتری توسط معلم ارائهشده و دانشآموزان به اصول انتقالی پیچیدهتری پی ببرند .استفاده از چنین
حالتی منجر به یادگیری عمیقتر و انتقال مؤثرتر یادگیری به موقعیتهای متغیر در آینده میشود .اصول
کار انتقالی ،اصولی هستند که در انجام کارهای عملی انتقالی مبنای عمل در موقعیتهای متغیر آینده
میباشند .برای مثال دانشآموزی که در درس تولید محتوای الکترونیکی قصد تولید سناریو دارد ،قبل
از هر کاری باید با اصول سناریونویسی آشنا شود .منظور از ارائه اصول کار انتقالی پیچیدهتر هم یعنی
ارائه اصول کار عملی انتقالی که در آن به جزئیات بیشتر توجه شده است (مرادی.)1389 ،

•

ارزشیابی :2در این بخش انواع ارزشیابی تشخیصی ،تکوینی و پایانی پیشبینی میشود .ارزشیابی
تشخیصی در ابتدای تدریس انجامشده و جهت تعیین نقطه شروع آموزش مورد استفاده قرار میگیرد.
ارزشیابی تکوینی نیز در طول فرایند یادگیری انجامشده و معلم را نسبت به یادگیری دانشآموزان آگاه
نموده و شرایط را برای تغییر عناصر طراحی و تدریس در راستای رفع نقیصههای احتمالی آماده میکند.
ارزشیابی پایانی نیز در پایان تدریس انجامشده و معلم را نسبت به یادگیری دانشآموزان آگاه میکند.
در این بخش بر اساس اهداف و شرایط موجود ،استفاده از ابزارهای مختلف ارزشیابی مثل پرسش
شفاهی ،کتبی ،عملکردی ،پروژه ،سیاههی رفتار ،چکلیست و پوشه کار ،پیشبینی میشود (ام سی
کورمیک و جیمز .)2018 ،3استفاده از روشهای ارزشیابی در بستر واقعی مثل آزمون عملکردی ،پروژه
و سایر روشها و ابزارهای مرتبط در راستای رویکرد سازندهگرایی میباشند (کالرک و الینز.)2010 ،

1
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•

طراحی تکلیف و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی و یا شبه واقعی :در جهت ایجاد ارتباط بین
آموزشهای فنی و حرفهای و نیازهای واقعی بازار کار ،میتوان پس از تدریس برای دانشآموزان
تکالیف مهارت محوری طراحی نمود تا یادگیری دانشآموزان به عملکرد تبدیل شود .یکی از اشکال
تکالیف ،در نظر گرفتن فرصت کارورزی در شرایط واقعی و شبه واقعی است .قبل از کارورزی
دانشآموزان بهتر است ،دانش پیشنیاز الزم را فراگرفته باشند .پس از کارورزی نیز دانشآموزان
میتوانند یافتههای خود را به اشکال مختلف به اطالع معلم و سایر دانشآموزان برسانند (سامل و
سوپتال.)2018 ،1

سؤال جزئی  :2روابط بین مقولههای الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در
هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چگونه است؟
در این مرحله از پژوهش ،طی مصاحبه با  5تن از متخصصین ،روابط بین مقولههای کلی و زیر مقولهها و
همچنین ارتباط بین مقولههای جدول  3بررسی شد .بر اساس نظر هر  5متخصص با عنایت به پژوهشهای استروفلت
و خاطریان شکریا ( ،)2015کالرک و الینز ( )2010برای آموزش موضوعهای عملی انتقالی بهتر است رویکرد
یادگیری بر اساس سازندهگرایی باشد .سازندهگرایی رویکردی است که در آن معلم با طراحی محیط و تجارب
یادگیری ،فضایی را ایجاد میکند تا دانشآموزان بهصورت فردی و گروهی به تولید ایده بپردازند .بر اساس نظر
متخصصین اخیر ،به تأسی از الگوهای سازندهگرایی چون الگوی جانسون و الگوی سنگریزه در برکه مریل ،در
نظر گرفتن مسائلی از جنس دنیای واقعی که بهمرور بر پیچیدگی آنها افزوده میشود ،میتواند بهعنوان یکی از
اجزا اساسی در الگوها مطرح شود (فردانش .)1394 ،متخصصین تأکید داشتند که شکل الگو بهتر است بهصورت
مرحلهبه مرحله باشد تا استفاده از الگو برای طراحی آموزشی توسط معلمین تسهیل شود .بر اساس نظر متخصصین
مقوالت طراحی سیستم انگیزشی درونی ،مشارکت و کار گروهی ،پشتیبانی و حل مسئله بهصورت خالقانه ازجمله
ویژگیهای سازندهگرایانه این الگو محسوب میشود.
هر پنج متخصص اتفاقنظر داشتند که با توجه به ساختار مورد توافق برای الگو بهصورت مرحلهبهمرحله ،روال
کلی مقوالت بر اساس الگوی عمومی طراحی آموزشی باشد .بر این اساس سیر الگو به ترتیب عبارت است از:

Sumual & Soputan

1
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تحلیل فراگیر ،شرایط و امکانات؛ تعیین اهداف؛ مشخص کردن نیازها؛ مشخص کردن مسئلههایی از دنیای واقعی
(از ساده به پیچیده)؛ تعیین دانش مفهومی پیشنیاز و اصول کار انتقالی؛ طراحی سیستم انگیزشی؛ انتخاب یا طراحی
محتوا؛ روش تدریس و نوع ارائه آموزش؛ انتخاب زمان ،مکان ،امکانات و رسانههای آموزشی؛ کار گروهی و
مشارکت و کارآموزی توسط همکالسیها؛ پشتیبانی از دانش آموزان؛ اجرا؛ ارزشیابی و طراحی تکلیف و
فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی .بر اساس مصاحبههای صورت گرفته ،بین این مقوالت ،فلشهای یک
طرفه ای قرار داده شد و بر این اساس در هنگام استفاده از الگو ،خروجی هر مرحله برای مرحله بعد بهعنوان مبنا
بوده و هر مرحله و به عبارتی مقوله الگو متناسب با مراحل و مقوالت پیشین طراحی میگردد .متخصصین اتفاقنظر
داشتند که پس از مرحله آخر الگو یعنی "طراحی تکلیف و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی" فلشی به
سمت مرحله اول یعنی "تحلیل فراگیر ،شرایط و امکانات" وجود نداشته باشد.
بر اساس تحلیل نتایج مصاحبه با متخصصین ،سیر کلی اجرای آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی با
رویکرد سازندهگرایی بهتر است به ترتیب شامل مراحل :مطلع ساختن فراگیر از اهداف آموزشی؛ فراخوانی
یادگیریهای گذشته؛ ارائه مسئله در سطح ساده؛ حل مسئله توسط دانشآموزان با پشتیبانی معلم و دستیابی به اصول
کار عملی توسط دانش آموزان؛ ارائه مسئله در سطح پیچیدهتر و حل مسئله توسط دانشآموزان با پشتیبانی معلم و
دستیابی به اصول کار عملی توسط دانشآموزان باشد.

سؤال شماره ( 1سؤال کلی) :الگوی آموزشی برای دروس عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای
فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی چیست؟
در ادامه بر اساس مصاحبه با  5متخصص اخیر ،ارتباط بین مقوالت بهصورت یکپارچه بررسی و ارتباط بین
مقوالت بر اساس اصول طراحی آموزشی به شکل بصری ارائه شد .بدین ترتیب ،الگوی اولیه آموزش موضوعهای
عملی از نوع انتقالی با رویکرد سازنده گرایی طراحی گردید .در مرحله بعد ،بر اساس اجرای آزمایشی یکی از
جلسات مربوط به مداخالت گروه آزمایشی روی  15نفر از دانشآموزان و سپس مصاحبه با  5متخصص مذکور،
اصالحات نهایی در الگو اعمال شد .الگوی نهایی طراحی شده برای موضوعهای عملی انتقالی در هنرستانهای
فنی و حرفهای با رویکرد سازنده گرایی در شکل  1آمده است.
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شکل  .1الگوی آموزشی موضوعهای عملی از نوع انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازنده
گرایی
سؤال  :2آیا الگوی آموزشی طراحی شده برای آموزش موضوعهای عملی از نوع انتقالی
در هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی دارای اعتبار محتوایی است؟
برای بررسی اعتبار محتوایی الگو ،نتایج مربوط به نسبت اعتبار محتوایی  CVR1و همچنین شاخص اعتبار
محتوایی  CVI2به تفکیک برای مؤلفههای اصلی الگو محاسبه شدند .نتایج مربوط به نسبت اعتبار محتوایی و
شاخص اعتبار محتوایی در جدول  6آمده است.

content validity ratio
content validity index

1
2
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جدول  .6نسبت اعتبار محتوایی  CVRو همچنین شاخص اعتبار محتوایی  CVIمقوالت الگو
CVR

CVI
1

ردیف

مقوالت کلی الگو

1

تحلیل فراگیر ،شرایط و امکانات

1

2

تعیین اهداف

1

1

3

مشخص کردن نیازها

1

1

4

مشخص کردن مسئلههایی از دنیای واقعی (از ساده به پیچیده)

1

1

5

تعیین دانش پیشنیاز و اصول کار انتقالی

1

0/8

6

طراحی سیستم انگیزشی

1

0/8

7

انتخاب یا طراحی محتوا

1

1

8

روش تدریس و نوع ارائه آموزش

1

1

9

انتخاب زمان ،مکان ،امکانات و رسانههای آموزشی

1

0/8

10

کار گروهی و مشارکت و کارآموزی توسط همکالسیها

1

1

11

پشتیبانی از دانشآموزان (حضوری ،الکترونیکی و تلفیقی)

1

1

12

اجرا

1

1

13

ارزشیابی

1

1

14

طراحی تکلیف و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی و یا شبه

1

0/8

واقعی

بر اساس جدول  ،6نسبت اعتبار محتوایی  CVRمحاسبهشده برای مقوالت الگو عدد  1بوده و با توجه به اینکه
تعداد اساتید صاحبنظر که مؤلفههای الگو را مورد ارزیابی قراردادند 5 ،نفر بودند بر اساس جدول الوشه ،این

 | 50روانشناسی تربیتی |سال | 1400شماره  | 59بهار

مقدار قابلقبول است .شاخص اعتبار محتوایی  CVIمحاسبهشده برای مقوالت الگو نیز از  0/79باالتر بودند که از
این منظر نیز مقوالت الگو دارای اعتبار میباشند .با توجه به نسبت اعتبار محتوایی  CVRو همچنین شاخص اعتبار
محتوایی  CVIمحاسبهشده ،مقوالت الگو ازنظر اعتبار محتوایی تأیید شدند.

فرضیه پژوهش :بسته آموزشی منبعث از الگوی آموزشی پیشنهادی موضوعهای عملی انتقالی با
رویکرد سازندهگرایی نسبت به روش مرسوم موجب ارتقای بیشتر یادگیری موضوعهای عملی
از نوع انتقالی در دانشآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای میشود.
پس از اجرای طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل ،در بخش آمار توصیفی میانگین نمرات
پسآزمون گروه آزمایش و کنترل مطابق جدول  7به دست آمدند.

جدول  .7نتایج آمار توصیفی پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
گروهها

میانگین نمرات پسآزمون

گروه کنترل

12/17

گروه آزمایش

15/89

بررر اسرراس نتررایج جرردول  7میررانگین نمرررات پسآزمررون گررروه آزمررایش ( )15/89از میررانگین نمرررات
پسآزمررون گررروه کنترررل ( )12/17بیشررتر اسررت .برررای بررسرری معنررادار بررودن تفاوتهررا پررس از حررذف اثررر
پیشآزمررون ،از روش تحلیررل کوواریررانس اسررتفاده شررد .در ابترردا پیشفرضهررای ایررن آزمررون موردبررسرری
قرررار گرفتنررد .در راسررتای بررسرری مفروضررههای آزمررون تحلیررل کوواریررانس ،نرمررال بررودن توزیررع نمرررات از
طریررق آزمررون شرراپیرو ویلررک ،1بررسرری همگنرری واریانسهررا بررا اسررتفاده از آزمررون لرروین 2و پایررا بررودن متغیررر
همپررراش (پیشآزمررون) از طریررق آزمررون کررودر -ریچاردسررون 3بررسرری شررد .پیشفرررض چهررارم آزمررون

1

Shapiro-Wilk
Levene
3
Kuder-Richardson
2
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تحلیررل کوواریررانس ،اجرررای همپررراش (پیشآزمررون) قبررل از شررروع تحقیررق اسررت کرره ایررن مفروضرره هررم در
پررژوهش حاضررر رعایررت شررده اسررت .پیشفرررض پررنجم ،همبسررتگی متعررارف همپراشهررا بررا یکرردیگر اسررت
کرره بررا توجرره برره وجررود تنهررا یررک متغیررر در پیشآزمررون ،بنررابراین ایررن مفروضرره دیگررر مطرررح نیسررت.
پیشفرررض ششررم آزمررون تحلیررل کوواریررانس نیررز همگررونی شرریب رگرسرریون اسررت و برررای اثبررات همگررونی
شرریب رگرسرریون مقرردار  Fتعامررل بررین متغیررر همپررراش و مسررتقل در همرره گروههررا محاسرربه شررد .پیشفرررض
هفررتم آزمررون تحلیررل کوواریررانس ،خطرری بررودن همبسررتگی متغیررر همپررراش و متغیررر مسررتقل اسررت کرره ایررن
مفروضررره در قالرررب آزمرررون تحلیرررل کوواریرررانس در جررردول  7بررسررری شرررد .نترررایج حررراکی از تأییرررد
مفروضرررههای آزمرررون تحلیرررل کوواریرررانس بودنرررد و برررهاینترتیب میتررروان از آزمرررون پارامتریرررک تحلیرررل
کوواریانس استفاده نمود .نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول شماره  8آمده است.

جدول  .8نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس
منبع
مدل
اصالحی

نوع سوم مربع

درجه

مجموعات

آزادی

58/70

جذر میانگین

F

مقدار
معنیداری

2

29/253

0/007

26

1
2

40/61

1

40/614

35/96

0/064

پیشآزمون

37/40

1

37/437

33/13

0/030

گروهها

16/03

1

16/032

14/20

0/025

64/35

57

1/129

مجموع

16433/31

60

مجموع

123/05

59

جدا کردن

خطا

3

تصحیحشده

4

1

corrected model
intercept
3
error
4
corrected total
2
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بر اساس جدول  8در خط چهارم ،مقدار  Fتأثیر متغیر مستقل )14/20( ،معنادار است ،یعنی پس از خارج
کردن تأثیر پیشآزمون ،اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون وجود
دارد؛ بنابراین فرضیه صفر ،معنادار نبودن اختالف میانگین دو گروه در پسآزمون پس از حذف اثر احتمالی
پیشآزمون رد میشود و با توجه به نتایج جدول شماره  7چون میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش ()15/89
از میانگین نمرات پسآزمون گروه کنترل ( )12/17بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت پس از حذف اثر
پیشآزمون بهصورت معناداری یادگیری گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بوده است و بدین ترتیب فرضیه
پژوهش تأیید میشود .بر این اساس بسته آموزشی منبعث از الگوی آموزشی پیشنهادی موضوعهای عملی انتقالی
با رویکرد سازندهگرایی نسبت به روش مرسوم موجب ارتقای بیشتر یادگیری موضوعهای عملی از نوع انتقالی
در دانشآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای میشود.

نتیجهگیری
دانش بهعنوان یکی از اجزا اصلی در عصر اطالعات نقش محوری ایفا میکند .یکی از اقسام دانش ،دانش عملی
از نوع انتقالی است .این نوع دانش در اجراهای مختلف شکل عمل متفاوتی دارد .در این پژوهش الگوی آموزشی
برای موضوعهای عملی از نوع انتقالی برای هنرستانهای فنی و حرفهای با رویکرد سازندهگرایی طراحی شد.
بامطالعه الگوهای طراحی آموزشی ،ادبیات و پیشینه پژوهشی به نظر میرسد که علیرغم اینکه الگوهای مختلف
طراحی آموزشی وجود دارند؛ بااینحال الگوی طراحی آموزشی مطلوبی که بهصورت اختصاصی با رویکرد
سازندهگرایی برای موضوعهای عملی انتقالی بوده و قابل استفاده در هنرستانهای فنی و حرفهای باشد ،وجود
ندارد .با توجه به اینکه در موضوعهای عملی انتقالی ،هدف انتقال یادگیری به شرایط متغیر در آینده است؛ بنابراین
محوریت الگو طراحیشده بر اساس رویکرد سازنده گرایی است و این موضوع در کنار نگاه تخصصی این الگو
به یادگیری موضوعهای عملی انتقالی در هنرستانهای فنی و حرفهای ،یکی از نوآوریهای پژوهش حاضر
محسوب میشود .در این الگو به تأسی از رویکرد سازنده گرایی ،مقوالتی همچون مشخص کردن مسئلههایی از
دنیای واقعی؛ طراحی سیستم انگیزشی از نوع انگیزشهای درونی ،کار گروهی و مشارکت و کارآموزی توسط
همکالسیها و پشتیبانی از دانشآموزان در الگو وجود دارد .مسئلههای برگرفته از دنیای واقعی مبتنی بر رویکرد
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زمینه محوری است که مورد تأکید رویکرد سازنده گرایی است .سیر کلی الگو بر اساس شکل  ،1به ترتیب عبارت
است از :تحلیل فراگیر ،شرایط و امکانات ،تعیین اهداف ،مشخص کردن نیازها ،مشخص کردن مسئلههایی از دنیای
واقعی (از ساده به پیچیده) ،تعیین دانش مفهومی پیشنیاز و اصول کار انتقالی ،طراحی سیستم انگیزشی ،انتخاب یا
طراحی محتوا ،روش تدریس و نوع ارائه آموزش ،انتخاب زمان ،مکان ،امکانات و رسانههای آموزشی ،کار
گروهی و مشارکت و کارآموزی توسط همکالسیها ،پشتیبانی از دانش آموزان ،اجرا ،ارزشیابی و طراحی تکلیف
و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی .در این الگو در جهت ایجاد ارتباط بین آموزشهای مفهومی و عملی
مقوله "تعیین دانش مفهومی پیشنیاز" پیشبینی شده است .این موضوع با نتایج پژوهش ریتل جانسون و اسچیندر
( )2015همسو است .یکی دیگر از نوآوریهای پژوهش حاضر ،ایجاد ارتباط بین دانش مفهومی و عملی است که
در مقوله " تعیین دانش مفهومی پیشنیاز و اصول کار انتقالی" و تا حدی در مقوله "پشتیبانی از دانش آموزان" ،به
این موضوع توجه شده است .همچنین در الگوی پیشنهادی در جهت ایجاد ارتباط بین آموزش موضوعهای عملی
انتقالی در هنرستانها و با بازار کار ،مقوله "طراحی تکلیف و فرصتهای کارورزی در شرایط واقعی و یا شبه
واقعی" در الگو پیشبینی شده است.
بر اساس نتایج جدول  ،6الگوی طراحی شده (شکل  ،)1از نظر اعتبار محتوایی تأیید شد و همچنین بر اساس
نتایج بخش کمی پژوهش ،فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بسته آموزشی منبعث از الگوی آموزشی موضوعهای
عملی انتقالی با رویکرد سازندهگرایی نسبت به روش مرسوم موجب ارتقای بیشتر یادگیری موضوعهای عملی از
نوع انتقالی در دانشآموزان هنرستانهای فنی و حرفهای میشود ،تأیید گردید .این نتایج با نتایج پژوهش استروفلت
و خاطریان شکریا ( )2015همسو است چراکه در پژوهش اخیر بر استفاده از رویکرد سازندهگرایی در آموزش
موضوعهای عملی انتقالی تأکید شده است .ازجمله مهمترین مشکالت اجرای این پژوهش ایجاد مشکل در
دسترسی به برخی از پایگاههای علمی بینالمللی بعد از تحریمها بود که این مشکل با بهرهگیری از سایر پایگاههای
نمایهکنندۀ پژوهشهای علمی داخلی و بینالمللی مرتفع گردید.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میشود معلمان هنرستانهای فنی و حرفهای در طراحی آموزشی و
تدریس موضوعهای عملی انتقالی از رویکرد سازندهگرایی در قالب الگوی پیشنهادی در این پژوهش استفاده
نمایند .همچنین در جهت توسعه هرچه بیشتر این الگو ،پیشنهاد میشود پژوهشگران مختلف اثرگذاری بستههای
آموزشی منبعث از الگوی اخیر را در آموزش موضوعهای عملی انتقالی در سایر مراکز آموزشی به غیر از
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هنرستانهای فنی و حرفهای بررسی نمایند .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشگران تأثیر بستههای آموزشی مبتنی بر
الگوی پیشنهادی را در سایر مؤلفهها ،به غیر یادگیری دانشآموزان واکاوی نمایند.
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در مراکز تربیتمعلم (مورد مرکز تربیتمعلم زنجان) .رساله دکتری چاپنشده دانشگاه
تربیت مدرس.
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