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  در انتقالی های عملیموضوع الگوی آموزشی اعتباریابی و طراحی

 گراییسازنده رویکرد با ایحرفه و فنی هایهنرستان

 
 ایران  تهران، ،طباطبائی  عالمه دانشگاه ،تکنولوژی آموزشی  دکتری  دانشجوی   عظیمی صابر
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 چکیده

. شوندمی   دنبال  ایحرفه  و   فنی   هایهنرستان  در  که  هستند  هایی موضوع   ازجمله  انتقالی   نوع  از  های عملی موضوع

 فنی   هایهنرستان  در  انتقالی   نوع  از  های عملی موضوع  آموزشی   الگوی  اعتباریابی   و   طراحی   حاضر  پژوهش  هدف

 نوع  از  و   متوالی   تحقیق  روش   با  آمیخته  شکل   به   پژوهش  راستا،  این  در .  است  گرایی سازنده  رویکرد  با  ایحرفه  و 

 کیفی، مصاحبه   محتوای  تحلیل   هایروش   با  کیفی  پژوهش  ابتدا  در.  شد  انجام  مدل  تدوین  طرح  با  متوالی   اکتشافی 

گرایی های عملی انتقالی با رویکرد سازندهموضوع الگوی آموزشی   بخش این  در. گردید اجرا تکوینی  پژوهش و 

بستۀ آموزشی    یی الگو بررسی و در ادامه برای اعتباریابی بیرونی در بخش کمی، اعتبار محتوا   طراحی شد. سپس

  استفاده  کنترل  گروه  با  آزمونپس  و   آزمونپیش  طرح  با  آزمایشی   نیمه  کمی   پژوهش  روش  از  برگرفته از الگو،

در مصاحبه نیز از بین متخصصین طراحی آموزشی  .  بود  مضمون   تحلیل   واحد  کیفی،  محتوای  تحلیل  در .  گردید

 
   :نویسنده مسئولsaber67azimi@gmail.com 

https://jpe.atu.ac.ir/
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  صورت هدفمند انتخاب شدند. در نفر به  5دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی در ایران،  

  بودند،   شدهانتخاب  دسترس  در  شکل   به  که   آموزاندانش  از  کوچکی   نمونۀ  روی   الگو  همچنین  تکوینی،  پژوهش

 محاسبۀ سپس در بخش کمی، با. گردیداصالح  متخصص اخیر، 5 با مصاحبه همچنین اجرا و اساس  بر و شد اجرا

  در   .شد  تأیید  اعتبار محتوایی   ازنظر  الگو  ،CVI  محتوایی   اعتبار  شاخص  همچنین  و   CVR  محتوایی   اعتبار  نسبت

صورت  به  97-98آموزان رشتۀ رایانۀ پایۀ دهم ارومیه در سال تحصیلی  نفر از دانش  60  همچنین  کمی   پژوهش  بخش

  بخش،  این در تحلیل روش. رت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندصودر دسترس انتخاب شده و به

بود که بر این اساس بستۀ آموزشی برگرفته از الگو، دارای اعتبار بیرونی    کوواریانس   تحلیل  و   میانگین  فراوانی،

 رویکرد  با  انتقالی   نوع  از  های عملی موضوع   آموزش  برای  اختصاصی   الگوی  پژوهش،  نتایج این  اساس   است. بر

 برای  شودمی   پیشنهاد  پژوهش،  این  نتایج  اساس  بر.  شد  طراحی   ایحرفه  و   فنی   هایهنرستان  در  گرایی سازنده

عملی موضوع   آموزش  الگوی  قالب  در  گرایی سازنده   رویکرد  از  ایحرفه  و   فنی   هایهنرستان   در  انتقالی   های 

  شود. استفاده شده،طراحی 

آموزشی،  كلیدی:  هایواژه  عملیموضوع  ای، حرفه  و  فنی  الگوی    رویکرد  انتقالی،  نوع  از  های 

 گرایی. سازنده

 

 مقدمه
توان  بندی می (. در یک تقسیم2017،  1عنوان یک عنصر اساسی در عصر اطالعات مطرح است )زیمنس دانش به

بوده که در   3بندی کرد. یکی از اقسام دانش عملی، دانش عملی انتقالیتقسیم  2دانش را به دو نوع نظری و عملی

موقعیت در  متفاوتی  اجرای  مربوطه، شکل  کار  به روش  راجع  اصولی  آموختن  از  فراگیران پس  آینده  آن  های 

ف است که شکل اجرا در اجراهای مختل  4های عملی، از نوع روش کاریخواهند داشت. نوع دیگری از موضوع

می  پیروی  مشابهی  تقریباً  روندهای  الینزاز  )کالرک،  موضوع 2010،  5کند  آموزش  راستای  در  عملی  (.  های 

 
1 Siemens 
2 theoretical and practical knowledge 
3 transitional 
4 procedural 
5 Clark & Lyons 
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(.  1396تشکیل شده است )میرلوحی،    1ای وپرورش فنی و حرفهصورت رسمی در سطح پیش از دانشگاه، آموزش به

 اسبی بهره برد.های عملی انتقالی بایستی از رویکردهای آموزشی متنبرای آموزش موضوع 

موضوع درصورتی  آموزش  در  آن  که  در  که  شود  استفاده  غیرفعالی  رویکردهای  از  انتقالی  عملی  های 

های خود را به  توانند آموختهآموزانی نمی آموزان صرفاً پذیرندۀ اطالعات باشند؛ در این صورت چنین دانشدانش

های عملی انتقالی بهتر است از رویکردهایی بهره  در آینده انتقال دهند. برای آموزش موضوع   ریمتغهای  موقعیت

تا بتوانند گرفته شود که در آن دانش  آموزان در بستر و فضای طراحی شده توسط معلم، به تولید ایده بپردازند 

گرایی  . چنین نگاهی با رویکرد سازندهمسائل متغیر عملی در آینده را با یک دید مسئله گشایانه و خالقانه حل کنند 

گرِ فضای یادگیری، به طراحی محیط و تجارب یادگیری اقدام ها در نقش تسهیلتناسب داشته و در این حالت معلم

های اساسی برای انجام  (. یکی از مؤلفه2010آموزان باشد )کالرک و الینز،  کنند که مولد ایده توسط دانشمی 

 ز الگوی مناسب طراحی آموزشی است.چنین کاری استفاده ا

  وسیلۀبه   خاصی   های هدف   به  دستیابی   برای  معینی   های روش   آن  در  که  است  فعالیتی   معنای  به  2آموزشی  طراحی »

 3برای طراحی آموزشی از الگوهایی (.34: 1394 فردانش،« )شودمی  بینی پیش مشخص شرایط در خاص شاگردان

 اندشدهمشخص گردد که در این الگوها، عناصر، ترتیب و توالی اجزا مهم در طراحی آموزشی از قبل  استفاده می 

. در این پژوهش (2017،  4)ون مرینبر و کریسچنرکنند  ۀ طراحی آموزشی کمک می در زمینو به طراح آموزشی  

آموزشی " آموزشی "معادل    "الگوی  طراحی  درصورتی است  "الگوی  ال.  رویکرد  که  با  آموزشی  طراحی  گوی 

است. سازنده یادگیری  تجارب  و  محیط  طراحی  نوع  از  الگو  این  رویکرد،  این  ماهیت  اساس  بر  باشد  گرایی 

سازندهپژوهش تأثیر رویکرد  یادگیری موضوع هایی در مورد  بر کیفیت  و موضوعگرایی  های مشابه  های عملی 

 انجام شده است. 

شکریا  خاطریان  و  بهره2015)  5استروفلت  تأثیر  پژوهشی  در  سازنده(  رویکرد  از  یادگیری گیری  بر  گرایی 

های  موضوع   های عملی در دانشجویان داروسازی را بررسی نمودند. بر اساس نتایج این پژوهش، در تدریسموضوع

 شود. گرایی منجر به ارتقاء کیفیت یادگیری می یادگیری مبتنی بر رویکرد سازنده انتقالی، عملی 

 
1 technical and vocational education 
2 instructional design 
3 models 
4 Van Merriënboer & Kirschner 
5 Strohfeldt & Khutoryanskaya 
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را انجام    «توسعۀ دانش مفهومی و عملی در ریاضیات»( پژوهشی با عنوان  2015)  1ل جانسون و اسچیندرریت

 نحوۀ  تحلیلی بود. بر اساس نتایج این پژوهش، هرچند در   - دادند. روش پژوهش به شکل کیفی و از نوع اسنادی

دیدگاه  گیریاندازه  و   تعریف عملی،  و  مفهومی  دارددانش  وجود  مختلفی  رابطه    ولی   های  دانش،  نوع  دو  این 

 های آموزشی بهتر است انواع دانش مفهومی و عملی را پوشش دهند.دوسویه باهم داشته و روش 

گرایی استفاده  های عملی انتقالی بهتر است از رویکرد سازندههای اخیر در آموزش موضوع بر اساس پژوهش

انتقالی بهتر در تدریس موضوع(  2015)  اسچیندر   و   جانسون  نمود و همچنین بر اساس پژوهش ریتل های عملی 

  که   است  این  اخیر  هایپژوهش  هاینقصان  از  است بین دانش مفهومی و عملی ارتباط مناسبی شکل گیرد. یکی 

های عملی انتقالی، ارائه نشده است  موضوع  جملهمن های عملی،  الگوی آموزشی اختصاصی برای آموزش موضوع 

 دیگر،   سویی   رو شود. ازتواند روبههای اخیر در عمل با ابهامات و مشکالتی می استفاده از یافته  و در چنین حالتی 

 .کندمی  نمایان ازپیشبیش را حوزه  این روی کار لزوم ایحرفه و  فنی  وپرورشآموزش  هایچالش وجود

های مختلفی  چالش  ایوپرورش فنی و حرفههای عملی از نوع انتقالی در آموزشدر زمینۀ آموزش موضوع 

های های نظری و یا موضوعای بیشتر مناسب موضوعفنی و حرفه  هایآموزش  های تدریس دروجود دارد. روش

های عملی انتقالی  عملی است که در اجراهای مختلف شکل عمل یکسانی دارند و شکل صحیح آموزش موضوع 

 ترنهیپرهزای در قیاس با آموزش عمومی بسیار  (. از سویی دیگر آموزش فنی و حرفه2019،  2مشخص نیست )لین

، آموختگاندانش، مسائلی از قبیل اشتغال نداشتن  وجودنیباااین موضوع است؛    دیمؤاست و مطالعات تطبیقی نیز  

ناکارآمد، انطباق نداشتن   انآموختگدانشمطابقت نداشتن شغل و تخصص، میزان پایین انتقال از مدرسه به کار،  

ای، پیشرفت آموزان ناکارآمد به مدارس فنی و حرفهبا نیازهای بازار کار، تزریق دانش  آموختگاندانش  هایمهارت 

ی امنطقه ای، عدم توجه به نیازهای های فنی و حرفهتحصیلی نامناسب، مشارکت ضعیف بخش صنعت در آموزش 

تأسیس   حرفه   هایهنرستان در  و  میزان  هابرنامهای،  فنی  و  متمرکز  درسی  به  مندعالقهی  پایین  در   نامثبت ی 

ی، صالحی و پرند، آبادنیزبازاندیشی در این نظام را بسیار ضروری نموده است )  لزومای،  فنی و حرفه  هایهنرستان 

ناکارآمد،    آموختگاندانش  بازار کار و   به  مدرسه   از  انتقال  پایین  های اخیر همچون میزان(. بسیاری از چالش1386

های عملی از نوع انتقالی است که این موضوع نیاز به طراحی آموزشی دارد و  ناشی از ضعف در آموزش موضوع

تواند مثمر ثمر باشد. در یک  انتقالی می  های عملی از نوعرو شناسایی الگوی آموزشی برای آموزش موضوع ازاین

 
1 Rittle-Johnson, & Schneider 
2 Lin 
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بندی نمود. الگوهای عمومی را به دو نوع عمومی و تخصصی دسته   توان الگوهای طراحی آموزشی بندی می دسته 

، 1مریلهای خاص کاربرد دارند )های مختلف و الگوهای تخصصی برای طراحی آموزشی موضوعبرای موضوع

در    گرایی بوده و برخی دیگر فاقد چنین رویکردی هستند. (. از سویی دیگر برخی الگوها با رویکرد سازنده2018

 بندی برخی از الگوهای طراحی آموزشی بر این اساس صورت گرفته است. دسته  1جدول 

 

گرایانه/ غیر بر اساس الگوهای عمومی/ تخصصی و الگوهای سازنده بندی الگوهای طراحی آموزشی. طبقه 1  جدول

 گرایانه به همراه سال ارائه الگوسازنده

 گرایانهالگوی غیر سازنده گرایانهسازندهالگوی  

الگوهای  

 عمومی 

  هایمحیط  طراحی   الگوی

)  یادگیری (،  1997جاناسن 

مؤلفه  الگوی ای  چهار 

  طراحی   الگوی(،  2002)

  ابزارهای  بر  مبتنی   آموزشی 

(   5E  الگوی،  (1992ذهنی 

  سنگریزه  الگوی(،  1987)

)  برکه  در ،  (2002مریل 

)  الگوی   (،1983مریل 

 ( 2007) اس ام ام الگوی

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

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

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

( )  سیستمی   الگوی   (؛1980کمپ    مولنار  الگوی  (،1388فردانش 

)  هایبرنامه  تهیه  الگوی  (،1999) دیاموند   الگوی  (،1976آموزشی 

هاتچینز    و   هاتچینز  الکترونیکی   یادگیری  طراحی   الگوی  (،1996)

  طراحی  ایمرحله  شش  الگوی  (،1971الی )  و   گرالچ  الگوی  (،2008)

( )  و   پوالک  لشین،  الگوی  (،2004تعامل    الگوی   (،1992رایگلوث 

)  آموزش )  و   اسمیت  الگوی  ،(1976معیاری    الگوی   (، 2002ریگان 

)  و   گریگویر )  و   گانیه  الگوی  (،1998الفریر    الگوی   (،1970بریگز 

 AEASI (2006) الگوی (،2002ریگان ) و  اسمیت

الگوهای   

 تخصصی 

شناختی    کارآموزی  الگوی

(1997) 

)  اساس  بر  آموزشی   طراحی   الگوی  ارزشیابی   الگوی  (، 2006انگیزه 

  کاری   های روشموضوع  انواع  آموزش   (، الگوی1976)کرکپاتریک  

 ( 1389مرادی )

 
1 Merrill 
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های مختلف کاربرد دارند. از بین شده، عمومی و برای انواع موضوع اکثر الگوهای اشاره  1بر اساس جدول  

های عملی انتقالی است منتهی  ( مختص موضوع1389شده، الگوی روش کاری مرادی )الگوهای تخصصی اشاره 

های یک الگوی آموزشی  کند و فاقد ویژگی های عملی انتقالی را مشخص می الگو صرفاً سیر تدریس موضوعاین  

گرایی طراحی  آموزان است؛ همچنین این الگو با رویکرد سازندههای آموزشی برای دانشبرای طراحی فرصت

ر رویکرد سازنده گرایی است های عملی بوده و مبتنی بنشده است. الگوی کارآموزی شناختی نیز مختص موضوع 

دهد. سایر الگوهای  کنندگان از الگو ارائه نمی منتهی این الگو بسیار کلی بوده و رهنمودهای مشخصی برای استفاده 

  خاطریان  و   های استروفلتاند. بر اساس پژوهشهای عملی انتقالی طراحی نشدهتخصصی برای آموزش موضوع 

گرایی،  و همچنین مبانی رویکرد سازنده  ( 2015)  اسچیندر  و   جانسون  (، ریتل2010، کالرک و الینز )(2015)  شکریا

اختصاصی موضوع سازندهالگوی  رویکرد  بر  مبتنی  است  بهتر  انتقالی  دانش  های عملی  انواع  بین  و  بوده  گرایی 

ویژگی  چنین  نماید.  برقرار  ارتباط  عملی  و  بهمفهومی  همهایی  هیچصورت  در  طرزمان  الگوهای  از  احی  یک 

آموزشی پیشین وجود ندارند. بر این اساس، این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده و هدف آن طراحی و اعتبار 

گرایی  سازنده  رویکرد  با  ایحرفه  و   فنی  هایاز نوع انتقالی در هنرستان  عملی   دروس  برای  آموزشی   یابی الگوی

  فنی   هایاز نوع انتقالی در هنرستان  عملی   دروس  برای  است. پرسش کلی پژوهش عبارت است از: الگوی آموزشی 

 های جزئی پژوهش نیز عبارت هستند از: چیست؟ پرسش  گرایی سازنده رویکرد با ایحرفه و 

  با  ایحرفه و  فنی  هایاز نوع انتقالی در هنرستان  عملی  دروس برای طراحی آموزشی های الگویمقوله -

 چیست؟ گرایی سازنده رویکرد

 و  فنی  هایهنرستان  در انتقالی  نوع  از عملی  دروس برای طراحی آموزشی  های الگویمقولهروابط بین  -

 چگونه است؟  گرایی سازنده رویکرد با ایحرفه

 

های عملی سؤال دوم پژوهش نیز عبارت است از: آیا الگوی آموزشی طراحی شده برای آموزش موضوع 

 گرایی دارای اعتبار محتوایی است؟سازنده رویکرد با ایحرفه و  فنی  هایهنرستان در انتقالی  نوع از

 

 فرضیه پژوهش نیز عبارت است از:
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 گراییسازنده  رویکرد  با  انتقالی   های عملی موضوع   پیشنهادی  بستۀ آموزشی منبعث از الگوی آموزشی 

عملی موضوع  یادگیری  تربیش  ارتقای  موجب  مرسوم  روش  به  نسبت   آموزان انشد   در  انتقالی   نوع  از  های 

 .شودمی  ایحرفه و  فنی  هایهنرستان 

 

 روش پژوهش 
  

ها و بررسی فرضیه تحقیق، پژوهش حاضر به شکل آمیخته با روش تحقیق متوالی و از  در راستای پاسخ به پرسش

های تحلیل محتوای انجام شد. در این زمینه، ابتدا پژوهش کیفی با روش 1نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل

صورت گرفت و خروجی این مرحله، تدوین الگوی آموزشی    3، مصاحبه با متخصصین و پژوهش تکوینی 2کیفی 

  اعتبار   نسبتگرایی بود. در گام بعد برای اعتبار یابی محتوایی الگو،  سازنده  رویکرد  با  انتقالی   های عملی موضوع

همچنین شاخص  4CVR  محتوایی اعتباریابی  5CVI  محتوایی   اعتبار  و  برای  آموزشی   بررسی شد.  بسته  بیرونی 

استفاده   7آزمون با گروه کنترل آزمون و پساز روش پژوهش کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش  6منبعث از الگو

های مورد  آموزشی بر اساس الگو، تهیه محتوا و رسانه  گردید. منظور از بسته آموزشی در این پژوهش انجام طراحی 

نیاز و اجرای آموزش بر اساس طراحی انجام شده است. مراحل تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه در این پژوهش 

 عبارت است از: 

الگوی  .1 از:  بود    نوع   از  عملی   دروس  برای  آموزشی   تعیین سؤال تحقیق که در تحلیل محتوا عبارت 

گرایی چیست؟ و سؤاالت جزئی  سازنده   یادگیری   رویکرد  با  ایحرفه   و   فنی   های ستان هنر  در  انتقالی 

 و  فنی   هایهنرستان  در  انتقالی  نوع  از  عملی   دروس   برای  آموزشی   های الگویعبارت بودند از: مقوله

 
1 mixed methods research with a sequential exploratory strategy with model design 
2 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 
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ارتباط مقولهسازنده  یادگیری  رویکرد  با  ایحرفه و نوع  الگوی گرایی چیست؟    برای   آموزشی   های 

 گرایی چیست؟ سازنده رویکرد با ایحرفه و  فنی  هایهنرستان در انتقالی  نوع از عملی  دروس

 تعیین واحدهای تحلیل که در این پژوهش از نوع مضمون است.  .2

  یعملدانش  "با کلیدواژگان  آوری اطالعات از منابع فارسی و انگلیسی  در قالب مرور ادبیاتی، جمع .3

طراحی محیط و تجارب  "،  "رویکرد سازنده گرایی "،  "  ی آموزشطراحی  "  ،"دانش عملی انتقالی "،  "

حرفهآموزش "،  "  یریادگی و  فنی   Instructional design،" "practical"،  "  یاوپرورش 

transitions"  "practical knoledge",  ،"constructivism approach"  ،

"designing the environment and learning experiences" و " technical and 

vocational schools  "  ،  میالدی    2010و    هجری شمسی به باال  1390ازنظر زمانی اطالعات از سال

از   باال  اطالعاتی بانکبه  - SID-Magiran-Google-Google scholar  Elsevier  های 

Proquest- scopus -Springer-Scince Direct    .الگوهای انجام گرفت ورود  معیارهای 

پژوهش و  آموزشی  از  طراحی  استفاده  مدل،  به توسعه  از: کمک  بودند  عبارت  مطالعه حاضر  به  ها 

و یا کلیدواژگان، کامل بودن گزارش پژوهش و یا    اصطالحات مشخص شده در عنوان یا چکیده

ها از مطالعه کامل بودن توضیحات مربوط به الگوی طراحی آموزشی. معیار خروج الگوها و پژوهش

 هم شامل مطالعاتی بودند که فقط چکیده مطالعه را گزارش کرده بودند. 

مقوله  1کدگذاری  .4 داده و  اصبندی  مقوالت  و  مقوالت  زیر  تشکیل  و  مضامین  ها  مقایسه  از طریق  لی 

حال مقایسه مضامین با مفاهیم( و سپس  موجود در نمونۀ پژوهشی و تبدیل آن به مفاهیم )و درعین

حال مقایسه مفاهیم با مقوالت( و مقایسه مقوالت باهم مقایسه مفاهیم باهم و تشکیل مقوالت )و درعین

ها در  ها و تفاوتت از طریق یافتن شباهت تر. به عبارتی در این مرحله، مقوالو تشکل مقوالت کلی 

بندی مفاهیمی  برای دسته   تر از مفاهیم بوده و بندی شدند. مقوالت درواقع کلی تر طبقهمقوالت کلی 

ها را در یک مقوله قرار داد. در این مرحله  توان آن های مشترک هستند و می هستند که دارای ویژگی 

ی( مشخص شد. در این مرحله، پایایی کدگذاران آموزش  یالگو  یهامقولهاول )  پاسخ پرسش فرعی

استفاده شد؛ بدین    نیز  2به روش باز آزمایی مشخص گردید. جهت حفظ کیفیت مطالعه از شاخص کاپا

و    مفاهیم  بندیطریق که شخص دیگری از متخصصین طراحی آموزشی بدون اطالع از نحوۀ مقوله

 
1 coding 
2 Kapa 
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شده توسط این فرد بندی مفاهیم نمودند. سپس مقوالت ارائهتر، اقدام به مقولهدستیابی به مقوالت کلی 

شاخص کاپا محاسبه    بیترتمتخصص با مقوالت احصاء شده در پژوهش حاضر مقایسه شدند و بدین  

 گردید. 

 نیب  روابطها: در این مرحله پاسخ پرسش فرعی دوم بررسی شد )ها و زیر مقولهیافتن ارتباط بین مقوله .5

با  الگو  یهامقوله از طریق مصاحبه  این مرحله  با مدرک   5ی(.  از متخصصین طراحی آموزشی  تن 

صصین موجود در کشور انتخاب صورت هدفمند از بین تمامی متخ تحصیلی دکتری تخصصی که به 

 شده بودند؛ اجرا شد. شکل مصاحبه به شکل نیمه ساختاریافته بود.

  ی برا  ی اولیهآموزشی  الگوصورت یکپارچه: در این مرحله  ی و دستیابی به مدل بهریگجهینتاستنباط،   .6

عمل هنرستان  انتقالی   ی دروس  فندر  رو   یاو حرفه  ی های  مسازنده  کردیبا  از طریق  با  گرایی  صاحبه 

 متخصصین اخیر مشخص شد.  

تکوینی پژوهش  روش  از  کار،  کیفی  در بخش  ادامه  و به  1در  توسعه  برای  پژوهشی  عنوان یک روش 

نوعی پژوهش   درواقعشده، استفاده شد. پژوهش تکوینی  همچنین برای بهسازی یا بهبود الگوی آموزشی طراحی 

  ماهیتاً تکوینی  ها یا فرایندهای طراحی است. پژوهشاست که هدفش بهبود الگوی آموزشی برای روش 2در عمل 

گیرد و در طراحی  می   مورد استفاده  موجود  آموزشی   الگوهای  و   هانظریه  بهبود  راستای  در  و   بوده  کیفی  نوع  از

پژوهش تکوینی در این .  (1999،  3توان از این روش بهره برد )فریک و رایگلوثالگوهای طراحی آموزشی می 

جلسه، مداخله در    8بخش مشتمل بر اجرای آزمایشی و مصاحبه با متخصصان اخیر بود. در این راستا، یکی از  

صورت تصادفی انتخاب و بر اساس الگوی آموزشی پیشنهادی، طراحی آموزشی درس مربوطه  مرحله اعتباریابی؛ به

آموزان که نفری از دانش 15وین شده، اجرای آزمایشی روی گروه طراحی گردید. بر اساس طراحی آموزشی تد

- 98ای رشتۀ رایانه پایه دهم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  فنی و حرفه  آموزاندانشبه شکل در دسترس از بین  

جام بودند، اجرا شد و اصالحات نهایی در الگو بر اساس مصاحبه با متخصصین اخیر، روی الگو ان  شدهانتخاب  97

 پذیرفت. 

 
1 formative research 
2 research in practice 
3 Frick & Reigeluth 
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و همچنین   CVR محتوایی   اعتبار   نسبتدر مرحلۀ کمی پژوهش، اعتبار محتوایی الگو از طریق محاسبه  

 محاسبۀ   ، جهتCVR  یی محتوا بررسی شد. در این راستا در آزمون نسبت اعتبار     CVIمحتوایی   اعتبار  شاخص

 مربوط  عملیاتی   تعاریف  ارائه  و   هاآن  برای  الگو  اهداف  توضیح  با شد و    استفاده متخصصین اخیرنظر   از  نسبت، این

  ضروری"  بخشی سه   طیف  اساس  بر  را  های الگومؤلفه  از  هریک   تا  شد   خواسته  هاآن   از  های الگو،هر یک از مؤلفه  به

  CVR  حتوایی مقدار اعتبار م   سپس.  کنند  بندیطبقه  "ندارد  ضرورتی"  و   "نیست  ضروری  ولی   است  مفید"  ،"است

قابل  1نفر(؛ بر اساس جدول الوشه  5محاسبه شد. با توجه به اینکه تعداد متخصصین )  CVR  ،99/0قبول  مقدار 

های الگو را بر اساس طیف نیز از متخصصین خواسته شد؛ مؤلفه  CVI محتوایی  اعتبار است. برای بررسی شاخص

مشخص کنند. با   "کامالً مرتبط"و  "از به بازبینیمرتبط اما نی"، "نیاز به بازبینی اساسی "، "غیر مرتبط"چهارقسمتی 

محتوایی    اعتبار  شاخص  متخصصین،اند بر تعداد کل  را انتخاب کرده  4و    3که گزینه    متخصصینی تعداد  تقسیم  

CVI باشد.   79/0بایستی بیشتر از  قبول این شاخصمحاسبه گردید. مقدار قابل 

اعتباریابی بیرونی بستۀ آموزشی منبعث از الگوی آموزشی طراحی شده، از روش در ادامۀ مرحله کمی، برای  

ها، آزمون با گروه کنترل استفاده شد. برای این منظور از بین رشته آزمون و پستحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش

ا به شکل تصادفی انتخاب هها، دروس و پایهای موجود در شهرستان ارومیه یکی از رشتهها و دروس فنی و حرفهپایه

انتخاب شد. جامعۀ تحقیق در این    اساس درس تولید محتوای الکترونیکی پایۀ دهم رشتۀ کامپیوتر  گردید. بر این

به   97-98ای رشته رایانه پایه دهم شهرستان ارومیه در سال تحصیلی  آموزان فنی و حرفهبخش از پژوهش، دانش

صورت تصادفی ها انتخاب شده و بهآموزان از بین آننفر از دانش  60دسترس  صورت در  نفر بودند که به   123تعداد  

عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار این بخش از  نفر به  30عنوان گروه آزمایش و  آموزان بهنفر از دانش  30

آزمون ه در پیش پژوهش مشتمل بر دو آزمون عملکردی در رابطه با دانش عملی انتقالی به شکل محقق ساخته بود ک

نظران و معلمین خبره بررسی شد. در تن از صاحب  4ها با نظر  این آزمون  2آزمون اجرا شدند. اعتبار صوریو پس

آزمون از هر دو گروه به عمل آمد و سپس به مدت  این راستا پس از مشخص شدن گروه آزمایش و کنترل، پیش 

بسته آموزشی طرا بر اساس  الگوی آموزشی موضوع هشت جلسه، گروه آزمایش  بر  مبتنی  های عملی  حی شده 

سازنده رویکرد  با  آموزشی انتقالی  الگوی  از  استفاده  بدون  یعنی  مرسوم،  روش  با  نیز  کنترل  گروه  و  گرایی 

 
1 Lawshe 
2 face validity 
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گرایی آموزش دیدند. طرح درس اجرایی مربوط به جلسه اول گروه  سازنده  رویکرد  با  انتقالی   های عملی موضوع

 آمده است.   2صورت خالصه در جدول عنوان نمونه و به؛ به استاز الگوی پیشنهادی آزمایشی که برگرفته 

 

. نمونه طرح درس اجرایی یکی از جلسات گروه آزمایش بر اساس الگوی پیشنهادی )طرح درس  2 جدول

 اجرایی جلسه اول( 

ی          پایه: دهم         نام هنرستان: هنرستان شهید عسگری                  سازبرنامهنام درس: تولید محتوای الکترونیک و 

 دقیقه  60زمان:          هایاچند رسانهدهی های سازماننفر         موضوع: انواع روش 30آموزان: تعداد دانش

  های متوسط شهری بوده و عالقه چندانی به هنرستان ندارند.فراگیران از خانواده

مند به اینترنت و  مند به کسب درآمد، عالقهآموزان با جنسیت پسر بوده و عالقهدانش

عدد، تخته هوشمند و دیتا  16باشند. کالس دارای رایانه به تعداد فضای مجازی می

 آموزان به اینترنت و رایانه و موبایل دسترسی دارند. پروژکتور است. تمامی دانش

 تحلیل فراگیر و امکانات 

 ی آموزشی هایاچند رسانهدهی آموزان با نحوۀ سازمانهدف کلی: آشنایی دانش

 رود پس از پایان تدریس:آموزان انتظار میی: از دانشامرحلهاهداف 

ها دهی آنی آموزشی آماده، نحوۀ سازمانهایاچند رسانهحیطه شناختی: با مشاهدۀ 

   را مشخص کنند

دهی چند یی و انتخاب روش مناسب سازمانعاطفی: نسبت به اهمیت شناسا طهی ح

 ها توجه نشان دهد.ایرسانه

دهی را ای خود روش مناسب سازمانحیطه روانی حرکتی: برای پروژۀ چندرسانه

 انتخاب و آن را اجرا نمایند. 

 تعیین اهداف 

 نیازها مشخص کردن  های آموزشیایدهی چندرسانهآموزان با انواع سازمانآشنایی دانش

دهی آن به شکل خطی است در اختیار  ای که سازماندر ابتدا یک پروژه چندرسانه

شود که ارتباط بین صفحات آموزان خواسته میگیرد و از دانشآموزان قرار میدانش

 مختلف آن را شناسایی کنند. 

مشخص کردن  

هایی از جنس  مسئله
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دهی آن به شکل فهرستی است در اختیار ای که سازماندر ادامه یک پروژۀ چندرسانه

شود که ارتباط بین صفحات آموزان خواسته میگیرد و از دانشآموزان قرار میدانش

نمونه کنند و سپس  را شناسایی  آن  از چندرسانهمختلف  مسیر سلسله ایهایی  با  ها 

 شود.میمراتبی و سپس مسیر ترکیبی ارائه 

دنیای واقعی از ساده به  

 پیچیده 

 ای چندرسانه مفهوم با آموزان دانش آشنایی: دانشی نیازهایپیش

انتقالی: سازمان کار  انواع خطی، مسیر فهرستی، مسیر ای دهی چندرسانهاصول  به  ها 

 شود.بندی میسلسله مراتبی و مسیر ترکیبی طبقه

کردن دانش  مشخص 

نیاز و  مفهومی پیش

 اصول کار انتقالی

آموزان دانش تکتکهای واقعی از دنیای کار، فراهم کردن امکان موفقیت  ارائه مسئله

های بیرونی های الزم، تولید ایده توسط دانش آموزان، ایجاد انگیزشبا ارائه پشتیبانی

 های زبانی توسط معلم. از طریق تشویق 

 زشی طراحی سیستم انگی 

های بازاری مطرح کتاب درسی و چند نمونه از پروژه  55محتوای درسی شامل صفحه  

 دهی خطی، فهرستی، سلسله مراتبی و ترکیبی است. دارای انواع مختلف سازمان

 انتخاب یا طراحی محتوا 

صورت آموزش آموزش با روش بحث گروهی، پرسش و پاسخ و پروژه محور و به

آموزان، فایل ویدئویی ضبط شده شود؛ هرچند برای پشتیبانی دانشحضوری انجام می

 . ردیگیمآموزان قرار کالس از طریق تخته هوشمند ذخیره و در اختیار دانش

روش تدریس و نوع  

 آموزش  ارائه

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

 .شوندیمباشند در خارج از کالس انجام اهداف آموزشی می دهندهتوسعهدرسی که 

انتخاب زمان، مکان،  

های امکانات و رسانه

 آموزشی 

صورت نعلی شکل بندی شده که بهگروه دونفری تقسیم  15آموزان کالس به  کل دانش

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

ها شود که اعضای گروه از هم و از اعضای سایر گروهحین تدریس فضایی فراهم می

 یاد بگیرند. 

کار گروهی و مشارکت  

و کارآموزی توسط  

 ها کالسیهم
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به ارائه پشتیبانیمعلم  به  نیاز  این های الزم میصورت مداوم در صورت  پردازد. در 

ارائه بازخوردهای  و باکند زمینه تا حد امکان معلم از ارائه صرف اطالعات پرهیز می

 آموزان به تولید ایده بپردازند.  کند تا دانشجا، شرایطی ایجاد میبه

 

 

 آموزان پشتیبانی از دانش

های  دا معلم پس از حضوروغیاب در جهت ایجاد انگیزه چند نمونه از پروژهدر ابت

ها و خواهد شباهتها میدهد و از آنآموزان نمایش میای بازاری به دانشچندرسانه

پروژهتفاوت این  سازمانهای  نحوۀ  مورد  در  معلم  سپس  نمایند.  بررسی  را  دهی ها 

کند. درنهایت معلم اهداف جلسۀ ال میآموزان سؤها از دانشایصفحات چندرسانه

نفری   2گروه    15صورت تصادفی در  آموزان بهکند. سپس دانشدرسی را معرفی می

آموزان ای از دانششوند. در ادامه معلم در خصوص مفهوم چندرسانهبندی میتقسیم

می پیشسؤال  محتوای  نیاز  در صورت  و  تشخیصی(  )ارزشیابی  در  کند  دانشی  نیاز 

دهی خطی گیرد. در ابتدا معلم یک پروژه که دارای سازمانآموزان قرار میر دانشاختیا

دانش به  آناست  از  و  نموده  معرفی  میآموزان  گروه ها  اعضای  کمک  به  خواهد 

پشتیبانیسازمان معلم  کار  حین  در  نمایند.  شناسایی  را  آن  به  دهی  را  الزم  های 

دانشدانش نهایتاً  و  نموده  ارائه  سازمانآموزان  مفهوم  با  آشنا  آموزان  خطی  دهی 

پیچیدهمی مسئلۀ  برای  روال  همین  ادامه  در  میشوند.  ادامه  )سازمانتر  دهی یابد 

آموزان با بندی از تدریس توسط دانشفهرستی، سلسله مراتبی و ترکیب(، نهایتاً جمع

جمع مرحله  قالب  در  معلم  و  شده  انجام  معلم  پایاراهنمایی  ارزشیابی  از بندی،  نی 

آموزان ارائه  آموزان را به عمل آورده و نهایتاً تکلیف خارج از کالس به دانشدانش

 شود.می

 اجرا 

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

هایی که در ابتدای کالس نشان داده شد ای دهی چندرسانههستید؟/ به نظرتان سازمان

 هایی با هم دارند؟  چه تفاوت

ارزشیابی تکوینی )از طریق پرسش شفاهی(: در حین تدریس معلم پس از ارائه هر 

دانش از  سازمانمسئله  نحوۀ  مورد  در  چندرسانهآموزان  شده دهی  داده  نمایش  ای 

 پرسد.می

ارزشیابی )تشخیصی،  

 نی( تکوینی و پایا
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هایشان خواهد آموختهها میبرخی گروهصورت تصادفی از  ارزشیابی پایانی: معلم به

روش انواع  مورد  در  سازمانرا  چندرسانههای  دانشدهی  برای  آموزشی  آموزان ای 

بندی شده و هم ارزشیابی پایانی به روش ترتیب هم درس جمع  نیو بدتشریح نموده  

 شود.  ی انجام میهمسال سنجپرسش شفاهی و حتی 

 

عملی طراحی چندرسانهدانش کار  برای  بعد،  برای جلسه  قبل  آموزان  جلسه  که  ای 

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

 را طراحی کنند. 

طراحی تکلیف و  

های کارورزی  فرصت

در شرایط واقعی و یا  

 شبه واقعی 

 

آزمون از هر دو گروه گرفته جلسه برای گروه آزمایش و کنترل، پس  8تعداد  پس از انجام مداخله اخیر به  

شد. روش تحلیل در این بخش، در قسمت آمار توصیفی فراوانی و میانگین بوده و در بخش آمار استنباطی از روش  

آزمون، شهای این آزمون، استفاده شد تا مشخص شود پس از حذف اثر پیتحلیل کوواریانس پس از تأیید مفروضه 

 آزمون گروه آزمایش و کنترل وجود دارد یا خیر.آیا تفاوت معناداری بین پس

 

 ها  یافته

های مرتبط با هر یک از مراحل پژوهش و پاسخ به سؤاالت و فرضیه پژوهش آمده  در این قسمت به ترتیب تحلیل

 است.  

 بخش کیفی پژوهش:

جزئی   مقوله 1سؤال  آموزشی  های:    در   انتقالی  نوع  از  ملیع  دروس  برای  الگوی 

 چیست؟  گراییسازنده رویکرد با ایحرفه  و  فنی هایهنرستان
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، 2، الگوی اشور 1پس از بررسی الگوهای مختلف طراحی آموزشی ازجمله الگوی عمومی طراحی آموزشی 

 ابزارهای  بر  مبتنی   آموزشی   طراحی   ، الگوی4مریل   انگیزه، الگوی  اساس  بر  آموزشی   طراحی   ، الگوی3الگوی ایندیانا 

 الگوی   ،8الگوی گروپر  ،7کاری  و   دیک   ، الگوی65E  ، الگوی5جاناسن  یادگیری  هایمحیط  طراحی   الگوی  ذهنی،

الگوی  انستیتوی الگوی9رایگلوث  آموزشی،  مولنار   فردانش،  سیستمی   الگوی  ؛10کمپ  ،  الگوی11الگوی    تهیه  ، 

 ، الگوی گرالچ13هاتچینز   و   هاتچینز  الکترونیکی   یادگیری  طراحی   الگوی،  12آموزشی، الگوی دیاموند   هایبرنامه

  معیاری، الگوی   آموزش  ، الگوی15تعامل، الگوی لشین، پوالک و رایگلوث  طراحی   ایمرحله   شش  ، الگوی14الی  و 

  اسمیت   الگوی  ،19بریگز  و   گانیه  ، الگوی18الفریر  و   گریگویر  ، الگوی17ریگان  و   اسمیت  الگوی  ،16ای چهار مؤلفه

الگوی20ریگان   و  الگوی21کرکپاتریک  ارزشیابی  ،  الگوی22شناختی   کارآموزی  ،  ، 23مریل  برکه  در  سنگریزه  ، 

 
1 ADDIE: Analysis, Design, Development, Implementation & Evaluation 
2 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 
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های ( و همچنین مبانی نظری و عملی انواع موضوع1389و الگوی مرادی )  AEASI2  ، الگوی1ام ام اسالگوی  

گرایی؛ از مباحث مرتبط کدگذاری به عمل آمد. در این راستا در ابتدا مضامین موجود در عملی و رویکرد سازنده

دامه مضامین با نمونۀ پژوهش از طریق مقایسه باهم و یافتن نقاط اشتراکی و افتراقی به مفاهیم تبدیل شدند و در ا

مفاهیم به حالت رفت و برگشتی مقایسه شدند و در قالب این روش، مفاهیم مورد تجدیدنظر قرار گرفتند. سپس  

حال مقایسه دائم بین ها به مقوالت تبدیل شدند و درعینها و تفاوتاساس مقایسه باهم و یافتن شباهت   مفاهیم بر

ر این اساس مقوالت مورد پاالیش قرار گرفتند. با مقایسه مقوالت باهم، شده، انجام شد و بمفاهیم با مقوالت تشکیل 

 ای از کدگذاری در این پژوهش، آورده شده است. نمونه  3تری حاصل شد. در جدول شمارۀ مقوالت کلی 

 . نمونه کدگذاری  2  جدول

ها/  مفاهیم )برچسب مضامین و جمالت کلیدی  ردیف

 کدها( 

های مقوله ها زیر مقوله

 اصلی 

ها باید از دنیای واقعی انتخاب  مسئله 1

 شوند 

انتخاب مسئله از دنیای  

 واقعی 

معیارهای  

 انتخاب مسئله 

 مسئله 

داده باید ای که مسئله در آن رخزمینه 2

 مشخص شود 

مشخص کردن زمینه  

 مسئله 

ها بایستی متناسب با درک و فهم  مسئله 3

باشد فراگیران   

متناسب بودن مسئله  

آموزان با دانش  

گرا هسته  های سازندهدر طراحی محیط 4

مرکزی مسائلی از جنس دنیای واقعی  

 هسته 

هسته مرکزی طراحی 

گرا های سازندهمحیط  

  مسئله جایگاه

  طراحی در

 آموزشی 

   و ... 

 

برای استفاده در طراحی الگوی آموزشی   4پس از کدگذاری، مقوالت کلی و زیر مقوالت مندرج در جدول  

 های عملی انتقالی با رویکرد سازنده گرایی احصاء شدند. موضوع

 
1 MMS 
2 Analysisa ndv alidation, Ecology and network design and fostering, Adaptive learning 

and knowledge cycle, System review and evaluation, Impacting factors 
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ای  های فنی و حرفههنرستانهای عملی از نوع انتقالی در ی الگوی آموزشی موضوع هامقوله .  3  جدول

 با رویکرد سازنده گرایی

 ها زیر مقوله مقوالت کلی 

 تحلیل فراگیر و تحلیل محیط 

 اهداف حیطه شناختی  اهداف  تعیین

 اهداف حیطه عاطفی  

 حرکتی  -اهداف حیطه روانی

  مشخص کردن نیازها 

 مسئله معیارهای انتخاب   واقعی  دنیای از هاییمسئله کردن مشخص

 جایگاه مسئله در طراحی آموزشی  

 نیاز و اصول کار انتقالی تعیین دانش مفهومی پیش

 

 انگیزش درونی  طراح سیستم انگیزشی

 انگیزش بیرونی  

 انتخاب یا تولید محتوا 

آموزش  ارائه  نوع  و  تدریس  روش 

  

 روش تدریس  

حضوری،    آموزش:  ارائه  نوع 

 الکترونیکی 

 آموزشی  هایرسانه و  امکانات مکان،  زمان، انتخاب

 ها کالسیهم توسط کارآموزی و مشارکت و گروهی کار

 آموزان   دانش از پشتیبانی

 آموزشی  اهداف از  فراگیر ساختن مطلع اجرا 

 گذشته  هاییادگیری فراخوانی 
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 ساده  سطح در مسئله ارائه

با دانش  توسط  مسئله  حل   آموزان 

 اصول  به  دستیابی  و  معلم  و  پشتیبانی

 آموزان دانش توسط عملی کار

 تر پیچیده سطح در مسئله ارائه

با دانش  توسط  مسئله  حل   آموزان 

 کار  اصول  به  دستیابی  و  معلم  پشتیبانی

 آموزان دانش توسط عملی

 تشخیصی  ارزشیابی 

 تکوینی 

 پایانی

 واقعی  شبه یا و واقعی شرایط در کارورزی هایفرصت و  تکلیف طراحی

 

 محاسبه گردید.  5ها مطابق جدول پس از کدگذاری، پایایی کدگذاران و شاخص کاپا برای کدگذاری 

 . پایی و شاخص کاپا 4  جدول

 شده  محاسبه مقدار 

 83/0 پایی کدگذاران

 76/0 شاخص کاپا 

 

قبولی است،    5مطابق جدول   قابل  همچنین شاخص کاپا با توجه به اینکه در بازۀ  پایی کدگذاران در سطح 

صورت به   4گیرد؛ در سطح توافق معتبر است. در ادامه مقوالت و زیر مقوالت مندرج در جدول  قرار می   8/0تا    61/0

 گیرند:خالصه موردبررسی قرار می 

های قبلی، ری آموزان از ابعاد مختلف مثل یادگیمحیط: در تحلیل فراگیر، دانش تحلیل و  فراگیر تحلیل •

شوند تا آموزش به شکل مطلوبی برای ایشان های یادگیری مورد تحلیل واقع می عالیق، نیازها و سبک
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و فضای   امکانات  ابزارها،  و  نیز تحلیل شده  یادگیری  فراگیران، محیط  طراحی شود. در کنار تحلیل 

موجود انطباق داشته باشد    گیرند تا طراحی آموزشی با شرایطفیزیکی مورد بررسی و واکاوی قرار می 

 (. 2013، 1)رایگلوث

 3، عاطفی 2شناختی   ۀط یحاهداف: تعیین اهداف مشتمل بر تعیین هدف کلی و اهداف جزئی در سه    تعیین •

روانی  ترکیب،    4حرکتی  -و  تحلیل،  کاربرد،  فهم،  و  درک  دانش،  بر:  مشتمل  شناختی  حیطۀ  است. 

ارزشیابی و قضاوت است. حیطۀ عاطفی نیز به ترتیب عبارت است از: توجه و دریافت، پاسخ دادن،  

حرکتی نیز شامل آمادگی و تقلید،   -ها. حیطۀ روانی ها و تبلور ارزشدهی ارزشگذاری، سازمان ارزش

 (.1397سرعت و دقت، هماهنگی حرکات و عادی شدن است )شعبانی،  اجرای مستقل،

(. با توجه  1394مشخص کردن نیازها: نیاز، فاصلۀ بین وضع موجود و مطلوب است )نوروزی و رضوی،   •

صورت متمرکز بوده و از قبل مشخص است؛ جهت  ای به های فنی و حرفهبه اینکه برنامه درسی هنرستان 

زم است با توجه به برنامه درسی، اهداف دروس مختلف مشخص شوند. اهداف  تحلیل نیاز در ابتدا ال

توان با کنند. عالوه بر برنامه درسی رسمی می شده در برنامه درسی، وضع مطلوب را مشخص می اشاره

های مختلف نگاهی به محیط زندگی فراگیران و بازار کار، شرایط مطلوب را ترسیم نمود و با روش

ها،  آموزان و سایر روشآموزان، مصاحبه با دانشتحصیلی و تربیتی، بررسی پروندۀ دانشمثل ارزشیابی  

 وضع موجود را شناسایی و سپس با مقایسه بین وضع مطلوب و موجود نیازها مشخص شوند.  

های عملی انتقالی، هدف انتقال واقعی: با توجه به اینکه در موضوع   دنیای  از  5هایی مسئله   کردن   مشخص •

های متغیر در آینده است؛ بنابراین ارائه مسائلی از جنس دنیای واقعی و موردعالقه  یری به موقعیتیادگ

تواند مثمر ثمر واقع شود )کالرک،  شود، می تدریج بر پیچیدگی آن افزوده می آموزان که به و نیاز دانش

کند بل از تدریس طراحی نمی (. در این شرایط معلم از ابتدا تا انتهای فرایند یادگیری را ق 2010الینز،  

ها پردازد تا در بستر ایجادشده، زایش اندیشهجای آن بیشتر به طراحی محیط و تجارب یادگیری می و به

فرایند  قالب این الگو نقش معلم بیشتر تسهیلگر  ایجاد شود. در  با حل مسائلی از جنس دنیای واقعی 

 
1 Reigeluth 
2 cognitive 
3 affective 
4 psychomotor 

• 5 Problems 
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فراگی پشتیبانی  به  لزوم  مواقع  در  و  بوده  مربی   رانیادگیری  می و  از گری  یکی  موضوع  این  پردازد. 

 گرایی در این الگو است.های حاکمیت رویکرد سازنده مصداق 

انتقالی: برای انجام یادگیری صحیح کارهای عملی الزم    کار  اصول   و   نیازپیش  مفهومی   دانش  تعیین •

آموزان قرار تیار دانشنیاز که عمدتاً از نوع دانش مفهومی است؛ قبل از آموزش در اخاست، دانش پیش

های عملی انتقالی همچنین الزم است اصولی مبنایی کار عملی مشخص شده گیرد. در آموزش موضوع 

برنامه و  ریزیو در طراحی آموزشی،  برادلی  به عمل آید )هیل،  این اصول  یادگیری  برای  های الزم 

 (. 2017، 1ویلمز 

  کرد؛   تعریف  هدف   یک  تأمین  برای  تالش  به  یلم  توانانگیزشی: مقوله انگیزش را می   سیستم  طراح •

انگیزش در یادگیری   .شود  داده  سوق  فردی  نیازهای  از  برخی   ارضای  در جهت  تالش  این  که  ایگونهبه

 2های بیرونی و درونیبه نحوۀ ایجاد انگیزش در ابتدا و حفظ انگیزش در یادگیری با استفاده از انگیزش 

محیط هدفمند  رفتارهای  شدت  و  جهت  انگیزش  دارد.  می اشاره  تعیین  را  آموزشی  در های  کند. 

لم یا والدین هستند و بالعکس انگیزش  های بیرونی منبع پاداش و یا تقویت، عوامل بیرونی مثل معانگیزش

تواند باشند که منبع و کانون آن در درون فرد است. ازجمله عواملی که می هایی می درونی شامل انگیزش 

های درونی شوند عبارت هستند از: ارائه مسائلی از جنس دنیای واقعی، موردعالقه و منجر به انگیزش

، 3آموزان در یک بستر سازنده گرایی )فروی لند و ورلسط دانشنیاز فراگیران و همچنین تولید ایده تو

2016 .) 

شود. محتوا محسوب می   4عنوان یکی از عناصر اساسی برنامه درسی محتوا: محتوا به  طراحی   یا  انتخاب •

یافته در رابطه با اهداف برنامه درسی است. در مقوله انتخاب و یا تولید محتوای مشتمل بر دانش سازمان 

می آموز تولید  وجود،  عدم  صورت  در  و  انتخاب  وجود  صورت  در  موردنیاز  محتوای  گردد شی، 

 .  (1380 ،و احمدیمهرمحمدی )

 
• 1 Hill, Bradley & Williams 

• 2 extrinsic and intrinsic motivation 

• 3 Froiland & Worrell 

• 4 curriculum 
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ها و روالی است که برای رسیدن به  و نوع ارائه آموزش: روش تدریس مجموعه فعالیت   1تدریس  روش •

های مختلفی قرارداد. در بندی توان در دستههای تدریس را می شود. روشاهداف آموزشی انجام می 

های  شوند. در روشتقسیم می   2های فعال و غیرفعالهای تدریس به دودسته روش بندی، روشیک دسته 

پردازند و در مقابل  آموزان در فرایند یادگیری نقش اصلی را ایفا نموده و به ایده سازی می ل، دانشفعا

آموزان صرفاً پذیرنده منفعل اطالعات ارائه شده هستند )شعبانی، های غیرفعال تدریس، دانشدر روش

سازنده 1397 رویکرد  راستای  در  واقع(.  زندگی  به  یادگیری  مؤثر  انتقال  و  از گرایی  است  بهتر  ی، 

های تدریس،  های فعال متناسب با شرایط و اهداف استفاده نمود. در این قسمت عالوه بر روشروش

تواند به نوع های ارائه آموزش می بندی روششوند. در یک دسته روش ارائه آموزش نیز مشخص می 

صورت چهره به چهره  های حضوری، تدریس بهشوند. در روش بندی می تقسیم  3حضوری و الکترونیکی 

تواند بدون نیاز به حضور در کالس درس انجام شده ولی در روش یادگیری الکترونیکی، یادگیری می 

افراد و به های ارائه  دهد. انواع روشدر بستر وب رخ می   5زمانو یا غیرهم  4زمانصورت هم فیزیکی 

های  کند تا متناسب با نیازها و عالیق دانش آموزان، از روش رصتی برای معلمان ایجاد می آموزشی، ف 

دانش برای  می مناسب  حالتی  چنین  گردد.  استفاده  مختلف  به آموزان  مصادیق تواند  از  یکی  عنوان 

 (.  2016، 6گرایی تلقی شود )کالرک و مایررویکرد سازنده

های آموزشی: در این بخش، بر اساس تحلیل اهداف و شرایط،  ه امکانات و رسان و  مکان زمان، انتخاب •

شوند. در  فراگیران و سایر مقوالت دیگر، زمان، مکان و امکانات موردنیاز برای آموزش طراحی می 

درصورتی  مقوله  می این  شود،  گرفته  بهره  الکترونیکی  آموزش  روش  از  زمانکه  نحوه  به  بندی  توان 

زمان، ارائه و دریافت آموزش بندی هم زمان اشاره نمود. در زمان هم   زمان و غیرتدریس به شکل هم 

هم به می صورت  صورت  همزمان  غیر  شکل  در  ولی  و گیرد  معلم  توسط  آموزش  ارائه  زمان  زمان، 

افتند و چنین امری منجر  ی اتفاق می مختلفهای  آموزان در زماندریافت آموزش و یادگیری توسط دانش

تواند در . از نظر مکانی، یادگیری می (2016)کالرک و مایر،  شود  ادگیری می به انعطاف در زمان ی

 
• 1 teaching method 

2 Active and passive methods 
3 E-learning 
4 online 
5 offline 
6 Clark & Mayer 
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به نیز  یادگیری  امکانات  دهد.  مدرسه رخ  از  و حتی خارج  از کالس  امکانات کالس، خارج  تمامی 

نرمسخت و  تدریس،  افزاری  امکانات  از  برخی  هستند.  الزم  تدریس  برای  که  دارند  اشاره  افزاری 

های آموزشی از طریق های آموزشی وسایل یا عواملی هستند که پیامهستند. رسانه   1های آموزشی رسانه

شوند؛ هایی که در تدریس استفاده می بندی، رسانهشود. در یک تقسیمها به فراگیران انتقال داده می آن

های  باشند. برخی از رسانه حسی می   های دیداری، شنیداری، دیداری شنیداری و چندمشتمل بر رسانه 

آموزشی از قبل موجود هستند و بایستی توسط معلم انتخاب شوند و برخی دیگر نیز الزم است تولید  

 2توان در این بخش مشخص نمود، ابزارهای ذهنی (. یکی از مواردی که می 1394شوند )امیرتیموری،  

آموزان کمک ی دانشهستند. منظور از ابزارهای ذهنی، وسایلی هستند که به فرایند تولید و آفرینش ذهن

عنوان یک ابزار ذهنی مطرح است حساب بهکنند. برای نمونه در مسائل مربوط به ریاضیات، ماشین می 

های  سازیآموزان به محاسبات ساده جلوگیری کرده و فضا را برای ایده  که از معطوف شدن ذهن دانش

 (.1394ایی است )فردانش، گرکند و این موضوع همسو با رویکرد سازندهنوآورانه فراهم می 

گرایی تأکید زیادی بر مشارکت  : در سازنده 3های کالسهم  توسط کارآموزی  و  مشارکت  گروهی، کار •

کند. در این راستا  ها کمک می ؛ چراکه مشارکت گروهی به فرایند زایش اندیشهداردگروهی وجود  

مشارکت گروهی توجه شود. در این بخش های عملی از نوع انتقالی به  بهتر است در تدریس موضوع 

که معلم در طراحی خود تشخیص شود؛ البته درصورتی ها طراحی می بندی و ترکیب گروهنحوۀ گروه

می  اشاره  موضوع  این  به  قسمت  این  در  نمود؛  خواهد  استفاده  انفرادی  آموزش  از  که  شود. دهد 

آموزان  کند و دانشها کمک می کالسی آموزان به فرایند کارآموزی توسط هم های بین دانشمشارکت 

 (.  2017، 4گیرند )کراتوچویل از هم یاد می 

آموزان: مقوله پشتیبانی اشاره به نقش تسهیلگری معلم دارد که فضا را برای تولید    دانش  از  5پشتیبانی •

به دانشایده  توسط  گروهی  یا  و  فردی  سازندهصورت  بستر  یک  در  می آموزان  فراهم  در  گرا  کند. 

آموزان در مواقع مورد نیاز ارائه شده تا فرایند تولید ایده و یادگیری های الزم به دانشپشتیبانی کمک

  در  انتقالی  عملی  موضوع  با مرتبط و  نیازپیش مفهومی  دانش پشتیبانی، قالب در خود راهبر تسهیل شود.

 
1 educational media 
2 cognitive tools 
3 classroom participation and training 
4 Kratochwil 
5 support 
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 الزم   مفهومی   دانش  به  زانآمودانش  که  شودمی   ایجاد  شرایطی  یا  و  گرفته  قرار   آموزاندانش  اختیار

 جانسون  ریتل  مثل)  پژوهش  عملی   پیشینه  بر اساس  چراکه(؛  2019،  1)بلوز، چک و بالنتون   یابند  دست

 ای باهم دارند.دانش مفهومی و عملی رابطه دوسویه (2015 اسچیندر، و 

  در   را  یادگیری  نیازهایپیش  ابتدا  در  معلم  انتقالی، بهتر است  نوع  از  های عملی موضوع  اجرا: در تدریس •

  یا   و   گروهی   کار   قالب  در  در ادامه  و   شود  ارائه  ساده  ایمسئله  سپس   و   داده  قرار   آموزاندانش  اختیار

  مسائل   مروربه   سپس  یابند.  دست  انتقالی   کار  اصول  به  آموزاندانش  معلم،  پشتیبانی   با  و   انفرادی

چنین   از  استفاده.  ببرند  پی   تری پیچیده  انتقالی   اصول  به  آموزاندانش  و   شدهارائه   معلم  توسط  تریپیچیده

  اصول .  شودمی   آینده  در  متغیر  هایموقعیت  به  یادگیری  مؤثرتر  انتقال  و   ترعمیق  یادگیری  به  منجر  حالتی 

  آینده   متغیر  هایموقعیت  مبنای عمل در   انتقالی   عملی   کارهای  انجام  در   که  هستند  اصولی   انتقالی،  کار

  قبل  دارد، سناریو تولید قصد الکترونیکی  محتوای تولید درس در که آموزیدانش مثال باشند. برایمی 

 یعنی   هم  ترپیچیده  انتقالی   کار  اصول  ارائه  از  منظور.  شود  آشنا  سناریونویسی   اصول  با  باید  کاری  هر  از

 (.  1389 مرادی،)است  شده توجه بیشتر جزئیات به آن در که انتقالی  عملی  کار اصول ارائه

پیش2ارزشیابی • پایانی  و  تکوینی  تشخیصی،  ارزشیابی  انواع  بخش  این  در  می :  ارزشیابی  بینی  شود. 

گیرد. شده و جهت تعیین نقطه شروع آموزش مورد استفاده قرار می تشخیصی در ابتدای تدریس انجام

آموزان آگاه شده و معلم را نسبت به یادگیری دانشانجامارزشیابی تکوینی نیز در طول فرایند یادگیری  

کند.  های احتمالی آماده می نموده و شرایط را برای تغییر عناصر طراحی و تدریس در راستای رفع نقیصه 

کند.  آموزان آگاه می شده و معلم را نسبت به یادگیری دانشارزشیابی پایانی نیز در پایان تدریس انجام

بر  این بخش  استفاده    در  ارزشیابی مثل  ازاساس اهداف و شرایط موجود،  پرسش    ابزارهای مختلف 

)ام سی  شود  بینی می لیست و پوشه کار، پیشی رفتار، چکشفاهی، کتبی، عملکردی، پروژه، سیاهه 

های ارزشیابی در بستر واقعی مثل آزمون عملکردی، پروژه . استفاده از روش(2018،  3کورمیک و جیمز

 (. 2010باشند )کالرک و الینز،  گرایی می ها و ابزارهای مرتبط در راستای رویکرد سازندهروشو سایر  

 
1 Bellows, Cheek & Blanton 
2 Evaluation 
3 McCormick & James 
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ی: در جهت ایجاد ارتباط بین  شبه واقع  ایو    ی واقع  طیدر شرا  یهای کارورز و فرصت  فیتکل  ی طراح •

فنی و حرفهآموزش  بازار کار، می های  واقعی  نیازهای  و  برای دانشای  از تدریس  زان  آموتوان پس 

آموزان به عملکرد تبدیل شود. یکی از اشکال  تکالیف مهارت محوری طراحی نمود تا یادگیری دانش

کارورزی   از  قبل  است.  واقعی  شبه  و  واقعی  شرایط  در  کارورزی  فرصت  گرفتن  نظر  در  تکالیف، 

پیشدانش دانش  است،  بهتر  دانشآموزان  نیز  کارورزی  از  پس  باشند.  فراگرفته  را  الزم  موزان  آنیاز 

یافتهمی  دانشتوانند  سایر  و  معلم  اطالع  به  مختلف  اشکال  به  را  خود  برسانندهای  و    آموزان  )سامل 

 . (2018، 1سوپتال

 

  در  انتقالی  نوع از عملی دروس  برای های الگوی آموزشی: روابط بین مقوله 2سؤال جزئی 

 است؟چگونه  گراییسازنده رویکرد با ایحرفه  و  فنی هایهنرستان

ازدر   با    این مرحله  مقوله  5پژوهش، طی مصاحبه  بین  از متخصصین، روابط  مقوله تن  و زیر  و های کلی  ها 

  های استروفلت متخصص با عنایت به پژوهش   5اساس نظر هر    بررسی شد. بر  3های جدول  همچنین ارتباط بین مقوله 

های عملی انتقالی بهتر است رویکرد ضوع( برای آموزش مو2010، کالرک و الینز )(2015)  شکریا  خاطریان   و 

گرایی رویکردی است که در آن معلم با طراحی محیط و تجارب  گرایی باشد. سازندهیادگیری بر اساس سازنده

صورت فردی و گروهی به تولید ایده بپردازند. بر اساس نظر  آموزان بهکند تا دانشیادگیری، فضایی را ایجاد می 

در  گرایی چون الگوی جانسون و الگوی سنگریزه در برکه مریل،  از الگوهای سازنده  ی تأسمتخصصین اخیر، به  

عنوان یکی از  تواند بهشود، می ها افزوده می بر پیچیدگی آن  مروربه گرفتن مسائلی از جنس دنیای واقعی که    نظر

صورت  (. متخصصین تأکید داشتند که شکل الگو بهتر است به 1394اجزا اساسی در الگوها مطرح شود )فردانش، 

مرحله باشد تا استفاده از الگو برای طراحی آموزشی توسط معلمین تسهیل شود. بر اساس نظر متخصصین  بهمرحله

صورت خالقانه ازجمله  والت طراحی سیستم انگیزشی درونی، مشارکت و کار گروهی، پشتیبانی و حل مسئله به مق

 شود. گرایانه این الگو محسوب می های سازندهویژگی 

مرحله، روال بهصورت مرحلهداشتند که با توجه به ساختار مورد توافق برای الگو به  نظر اتفاقهر پنج متخصص  

ر اساس الگوی عمومی طراحی آموزشی باشد. بر این اساس سیر الگو به ترتیب عبارت است از:  کلی مقوالت ب

 
1 Sumual & Soputan 
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  واقعی دنیای از هایی مسئله  کردن نیازها؛ مشخص کردن اهداف؛ مشخص امکانات؛ تعیین و   شرایط فراگیر، تحلیل

  طراحی   یا  انگیزشی؛ انتخاب  ستمسی  انتقالی؛ طراحی   کار  اصول  و  نیازپیش  مفهومی   دانش   ؛ تعیین(پیچیده  به  ساده  از)

 و   گروهی   آموزشی؛ کار  هایرسانه   و   امکانات  مکان،  زمان،  آموزش؛ انتخاب  ارائه  نوع  و   تدریس  محتوا؛ روش

پشتیبانی کالسی هم   توسط  کارآموزی  و   مشارکت طراحی   دانش  از  ها؛  و  ارزشیابی  اجرا؛    و  تکلیف  آموزان؛ 

های یک های صورت گرفته، بین این مقوالت، فلشواقعی. بر اساس مصاحبه  شرایط  در  کارورزی  هایفرصت

عنوان مبنا  ای قرار داده شد و بر این اساس در هنگام استفاده از الگو، خروجی هر مرحله برای مرحله بعد بهطرفه

نظر  تخصصین اتفاقگردد. مبوده و هر مرحله و به عبارتی مقوله الگو متناسب با مراحل و مقوالت پیشین طراحی می 

فلشی به    "واقعی   شرایط  در  کارورزی  هایفرصت  و   تکلیف  طراحی "داشتند که پس از مرحله آخر الگو یعنی  

 وجود نداشته باشد. "امکانات و  شرایط فراگیر، تحلیل"سمت مرحله اول یعنی 

نتایج مصاحبه با متخصصین، سیر کلی اجرای آموزش موضوع  نبر اساس تحلیل  انتقالی با  های عملی از  وع 

سازنده مطلعرویکرد  مراحل:  شامل  ترتیب  به  است  بهتر  فراخوانی   اهداف  از  فراگیر  ساختن  گرایی    آموزشی؛ 

  اصول   به   دستیابی   و   معلم  پشتیبانی   با  آموزاندانش   توسط  مسئله  ساده؛ حل  سطح  در  مسئله   گذشته؛ ارائه  های یادگیری

 و  معلم  پشتیبانی   آموزان بادانش  توسط  مسئله  تر و حلپیچیده  سطح  در  مسئله  آموزان؛ ارائه  دانش  توسط  عملی   کار

 آموزان باشد.دانش توسط عملی  کار اصول به دستیابی 

 

 هایاز نوع انتقالی در هنرستان   عملی   دروس  برای  آموزشی   )سؤال کلی(: الگوی  1سؤال شماره  

 چیست؟   گراییسازنده رویکرد با ایحرفه  و  فنی

صورت یکپارچه بررسی و ارتباط بین متخصص اخیر، ارتباط بین مقوالت به   5اساس مصاحبه با  در ادامه بر  

های  اساس اصول طراحی آموزشی به شکل بصری ارائه شد. بدین ترتیب، الگوی اولیه آموزش موضوع   مقوالت بر

جرای آزمایشی یکی از  عملی از نوع انتقالی با رویکرد سازنده گرایی طراحی گردید. در مرحله بعد، بر اساس ا

متخصص مذکور،    5آموزان و سپس مصاحبه با  نفر از دانش  15جلسات مربوط به مداخالت گروه آزمایشی روی  

 های هنرستان  انتقالی در  های عملی موضوع  نهایی طراحی شده برای  اصالحات نهایی در الگو اعمال شد. الگوی

 . است  آمده  1 شکل با رویکرد سازنده گرایی در ایحرفه و  فنی 
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ای با رویکرد سازنده  های فنی و حرفههای عملی از نوع انتقالی در هنرستان. الگوی آموزشی موضوع 1 شکل

 گرایی

 

  انتقالی   نوع  های عملی از: آیا الگوی آموزشی طراحی شده برای آموزش موضوع 2سؤال  

 گرایی دارای اعتبار محتوایی است؟ سازنده رویکرد با ایحرفه  و  فنی هایهنرستان  در

به نسبت نتایج مربوط  الگو،  اعتبار محتوایی   اعتبار   و همچنین شاخص   CVR1  محتوایی   اعتبار  برای بررسی 

مؤلفه   CVI2  محتوایی  برای  تفکیک  و به  محتوایی  اعتبار  نسبت  به  نتایج مربوط  محاسبه شدند.  الگو  اصلی  های 

 آمده است.  6شاخص اعتبار محتوایی در جدول 

 

 
1 content validity ratio 
2 content validity index 
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 مقوالت الگو  CVIو همچنین شاخص اعتبار محتوایی  CVR. نسبت اعتبار محتوایی 6جدول  

 CVR CVI مقوالت کلی الگو ردیف

 1 1 شرایط و امکانات تحلیل فراگیر،  1

 1 1 تعیین اهداف  2

 1 1 مشخص کردن نیازها  3

 1 1 هایی از دنیای واقعی )از ساده به پیچیده( مشخص کردن مسئله 4

 8/0 1 نیاز و اصول کار انتقالی تعیین دانش پیش 5

 8/0 1 طراحی سیستم انگیزشی  6

 1 1 انتخاب یا طراحی محتوا  7

 1 1 ارائه آموزش روش تدریس و نوع  8

 8/0 1 های آموزشی انتخاب زمان، مکان، امکانات و رسانه 9

 1 1 ها کالسیکار گروهی و مشارکت و کارآموزی توسط هم 10

 1 1 آموزان )حضوری، الکترونیکی و تلفیقی( پشتیبانی از دانش 11

 1 1 اجرا  12

 1 1 ارزشیابی  13

کارورزی در شرایط واقعی و یا شبه  های طراحی تکلیف و فرصت 14

 واقعی 

1 8/0 

 

بوده و با توجه به اینکه   1شده برای مقوالت الگو عدد  محاسبه  CVR  محتوایی   اعتبار  ، نسبت6بر اساس جدول  

نفر بودند بر اساس جدول الوشه، این    5های الگو را مورد ارزیابی قراردادند،  نظر که مؤلفهتعداد اساتید صاحب 
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دند که از  باالتر بو  79/0شده برای مقوالت الگو نیز از  محاسبه  CVI  محتوایی   اعتبار  قبول است. شاخص مقدار قابل

  اعتبار  شاخص  همچنین  و   CVR  محتوایی   اعتبار  باشند. با توجه به نسبتاین منظر نیز مقوالت الگو دارای اعتبار می 

 شده، مقوالت الگو ازنظر اعتبار محتوایی تأیید شدند. محاسبه CVI  محتوایی 

 

  با   انتقالی  های عملیموضوع   پیشنهادی  آموزشی  فرضیه پژوهش: بسته آموزشی منبعث از الگوی

  های عملی موضوع   یادگیری  بیشتر  ارتقای  موجب  مرسوم  روش  به  نسبت  گراییسازنده  رویکرد

 .شودمی ایحرفه  و  فنی هایهنرستان  آموزاندانش   در  انتقالی  نوع از

پیش طرح  اجرای  از  پسپس  و  نمرات آزمون  میانگین  توصیفی  آمار  بخش  در  کنترل،  گروه  با  آزمون 

 به دست آمدند.  7آزمایش و کنترل مطابق جدول آزمون گروه پس

 

 آزمون گروه آزمایش و کنترل پس نتایج آمار توصیفی .7  جدول

 آزمون پس نمرات میانگین ها گروه
 17/12 گروه کنترل 

 89/15 گروه آزمایش 

 

( از میررانگین نمرررات 89/15آزمررون گررروه آزمررایش )میررانگین نمرررات پس 7بررر اسرراس نتررایج جرردول 

هررا پررس از حررذف اثررر ( بیشررتر اسررت. برررای بررسرری معنررادار بررودن تفاوت17/12آزمررون گررروه کنترررل )پس

هررای ایررن آزمررون موردبررسرری فرضدر ابترردا پیش آزمررون، از روش تحلیررل کوواریررانس اسررتفاده شررد.پیش

ات از های آزمررون تحلیررل کوواریررانس، نرمررال بررودن توزیررع نمرررقرررار گرفتنررد. در راسررتای بررسرری مفروضرره

پایررا بررودن متغیررر و  2آزمررون لرروینبررا اسررتفاده از  هررابررسرری همگنرری واریانس، 1طریررق آزمررون شرراپیرو ویلررک

فرررض چهررارم آزمررون پیشبررسرری شررد.  3ریچاردسررون -آزمررون کررودراز طریررق  آزمررون(همپررراش )پیش

 
1 Shapiro-Wilk 
2 Levene 
3 Kuder-Richardson 



 51 | عظیمی و همکاران

ضرره هررم در اسررت کرره ایررن مفرو  آزمررون( قبررل از شررروع تحقیررقتحلیررل کوواریررانس، اجرررای همپررراش )پیش

یکرردیگر اسررت  بررا هرراهمپراش متعررارف همبسررتگی  پررنجم، فرررضپررژوهش حاضررر رعایررت شررده اسررت. پیش

آزمررون، بنررابراین ایررن مفروضرره دیگررر مطرررح نیسررت. کرره بررا توجرره برره وجررود تنهررا یررک متغیررر در پیش

فرررض ششررم آزمررون تحلیررل کوواریررانس نیررز همگررونی شرریب رگرسرریون اسررت و برررای اثبررات همگررونی پیش

فرررض محاسرربه شررد. پیشهررا تعامررل بررین متغیررر همپررراش و مسررتقل در همرره گروه Fرگرسرریون مقرردار شرریب 

هفررتم آزمررون تحلیررل کوواریررانس، خطرری بررودن همبسررتگی متغیررر همپررراش و متغیررر مسررتقل اسررت کرره ایررن 

بررسررری شرررد. نترررایج حررراکی از تأییرررد  7مفروضررره در قالرررب آزمرررون تحلیرررل کوواریرررانس در جررردول 

ریرررک تحلیرررل تررروان از آزمرررون پارامتترتیب می اینهای آزمرررون تحلیرررل کوواریرررانس بودنرررد و برررهمفروضررره

 آمده است. 8نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در جدول شماره کوواریانس استفاده نمود. 

 

 . نتایج مربوط به تحلیل کوواریانس 8جدول  

نوع سوم مربع   منبع 

 مجموعات 

درجه  

 آزادی 

مقدار  F جذر میانگین 

 داری معنی

مدل  

 1اصالحی 

70/58 2 253/29 26 007/0 

 064/0 96/35 614/40 1 61/40 2جدا کردن 

 030/0 13/33 437/37 1 40/37 آزمون پیش

 025/0 20/14 032/16 1 03/16 ها گروه

   129/1 57 35/64 3خطا 

    60 31/16433 مجموع

مجموع 

 4شده تصحیح

05/123 59    

 
1 corrected model 
2 intercept 
3 error 
4 corrected total 
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یعنی پس از خارج  معنادار است،    (20/14)  ، تأثیر متغیر مستقل  Fدر خط چهارم، مقدار    8بر اساس جدول  

آزمون وجود  آزمون، اختالف معناداری بین میانگین نمرات دو گروه آزمایش و کنترل در پسکردن تأثیر پیش

در پس گروه  دو  میانگین  اختالف  نبودن  معنادار  صفر،  فرضیه  بنابراین  احتمالی دارد؛  اثر  از حذف  پس  آزمون 

( 89/15آزمون گروه آزمایش )چون میانگین نمرات پس  7ره  شود و با توجه به نتایج جدول شماآزمون رد می پیش

پس نمرات  میانگین  )از  کنترل  گروه  بیش17/12آزمون  می (  بنابراین  است؛  اثر تر  حذف  از  پس  گفت  توان 

صورت معناداری یادگیری گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل بوده است و بدین ترتیب فرضیه  آزمون بهپیش

  انتقالی   های عملی موضوع  پیشنهادی آموزشی   ود. بر این اساس بسته آموزشی منبعث از الگوی شپژوهش تأیید می 

  انتقالی  نوع  از  های عملی موضوع   تر یادگیریبیش  ارتقای  نسبت به روش مرسوم موجب  گرایی سازنده  رویکرد  با

 . شودی می احرفهفنی و  هایهنرستان آموزاندانش در

 

 

 گیرینتیجه

یکی از اقسام دانش، دانش عملی    .کندمی   ایفا  محوری  نقش  اطالعات  عصر  در  اصلی   اجزا   از   یکی   عنوانبه  دانش

از نوع انتقالی است. این نوع دانش در اجراهای مختلف شکل عمل متفاوتی دارد. در این پژوهش الگوی آموزشی 

برای هنرستانبرای موضوع انتقالی  از نوع  فنی و حرفههای عملی  گرایی طراحی شد. با رویکرد سازنده  ایهای 

علیرغم اینکه الگوهای مختلف   که  رسدمی   نظر  به  پژوهشی   پیشینه  و   الگوهای طراحی آموزشی، ادبیات  بامطالعه

بااین دارند؛  وجود  آموزشی  به طراحی  که  مطلوبی  آموزشی  طراحی  الگوی  رویکرد  حال  با  اختصاصی  صورت 

برای موضوعسازنده استفاده در  های عملی اگرایی  قابل  و  بوده  باشد، وجود فنی و حرفه  هایهنرستاننتقالی  ای 

  بنابراین  است؛  آینده  در  متغیر  شرایط  به  یادگیری  انتقال  هدف  انتقالی،  های عملی موضوع  در  اینکه  به  توجه  ندارد. با

نگاه تخصصی این الگو است و این موضوع در کنار    گرایی   سازنده  رویکرد  اساس  بر  شدهطراحی   الگو  محوریت

موضوع یادگیری  هنرستانبه  در  انتقالی  عملی  حرفههای  و  فنی  نوآوریهای  از  یکی  حاضر ای،  پژوهش  های 

 از  هایی مسئله   کردن   شود. در این الگو به تأسی از رویکرد سازنده گرایی، مقوالتی همچون مشخصمحسوب می 

  توسط   کارآموزی  و   مشارکت  و   گروهی   های درونی، کارانگیزشی از نوع انگیزش  سیستم  واقعی؛ طراحی   دنیای

های برگرفته از دنیای واقعی مبتنی بر رویکرد آموزان در الگو وجود دارد. مسئلهها و پشتیبانی از دانشکالسی هم
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، به ترتیب عبارت  1زمینه محوری است که مورد تأکید رویکرد سازنده گرایی است. سیر کلی الگو بر اساس شکل  

  دنیای   از  هایی مسئله   کردن  نیازها، مشخص  کردن  اهداف، مشخص   امکانات، تعیین  و   شرایط  فراگیر،  : تحلیلاست از

 یا انگیزشی، انتخاب سیستم انتقالی، طراحی  کار اصول و  نیازپیش مفهومی  دانش ، تعیین(پیچیده به ساده از) واقعی 

روش  طراحی  انتخاب  ارائه  نوع  و  تدریس  محتوا،  کار  هایرسانه  و   امکانات  مکان،  زمان،   آموزش،   آموزشی، 

 تکلیف   آموزان، اجرا، ارزشیابی و طراحی   دانش  از  ها، پشتیبانی کالسی هم   توسط  کارآموزی  و   مشارکت   و   گروهی 

های مفهومی و عملی واقعی. در این الگو در جهت ایجاد ارتباط بین آموزش   شرایط  در   کارورزی  های فرصت  و 

 اسچیندر  و  جانسون  ریتل بینی شده است. این موضوع با نتایج پژوهشپیش  "نیازپیش  مفهومی  دانش تعیین"مقوله 

است که  های پژوهش حاضر، ایجاد ارتباط بین دانش مفهومی و عملی  همسو است. یکی دیگر از نوآوری  (2015)

، به "پشتیبانی از دانش آموزان"و تا حدی در مقوله   "انتقالی   کار  اصول  و   نیازپیش  مفهومی   دانش  تعیین  "در مقوله  

های عملی  این موضوع توجه شده است. همچنین در الگوی پیشنهادی در جهت ایجاد ارتباط بین آموزش موضوع 

با بازار کار، مقوله  انتقالی در هنرستان    شبه   یا  و   واقعی   شرایط  در  کارورزی  هایفرصت   و   تکلیف  ی طراح"ها و 

 بینی شده است. در الگو پیش "واقعی 

(، از نظر اعتبار محتوایی تأیید شد و همچنین بر اساس  1، الگوی طراحی شده )شکل  6بر اساس نتایج جدول  

های  موضوع  وزشی آم  که بسته آموزشی منبعث از الگوینتایج بخش کمی پژوهش، فرضیه پژوهش مبنی بر این

  از   های عملی موضوع   یادگیری  بیشتر  ارتقای   موجب  مرسوم   روش   به  نسبت  گرایی سازنده  رویکرد  با  انتقالی   عملی 

 شود، تأیید گردید. این نتایج با نتایج پژوهش استروفلتمی   ایحرفه   و   فنی   هایهنرستان   آموزاندانش  در  انتقالی   نوع

گرایی در آموزش  چراکه در پژوهش اخیر بر استفاده از رویکرد سازندهاست    همسو(  2015)  شکریا  خاطریان   و 

استموضوع شده  تأکید  انتقالی  عملی  مهم .  های  ایجادازجمله  پژوهش  این  اجرای  مشکالت    در   مشکل  ترین 

های  اهپایگ  سایر  از  گیریبهره   با  مشکل   این  که   ها بودتحریم  از  بعد  المللی بین  علمی   هایپایگاه   از  برخی   به  دسترسی 

 مرتفع گردید.  المللی های علمی داخلی و بینکنندۀ پژوهشنمایه

نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می  و  های فنی و حرفهشود معلمان هنرستان بر اساس  ای در طراحی آموزشی 

رویکرد سازندهتدریس موضوع از  انتقالی  این پژوهش  های عملی  پیشنهادی در  الگوی  قالب  استفاده گرایی در 

های  شود پژوهشگران مختلف اثرگذاری بسته نمایند. همچنین در جهت توسعه هرچه بیشتر این الگو، پیشنهاد می 

موضوع  آموزش  در  را  اخیر  الگوی  از  منبعث  از آموزشی  غیر  به  آموزشی  مراکز  سایر  در  انتقالی  عملی  های 
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های آموزشی مبتنی بر شود پژوهشگران تأثیر بسته ای بررسی نمایند. همچنین پیشنهاد می های فنی و حرفه هنرستان 

 آموزان واکاوی نمایند.ها، به غیر یادگیری دانشالگوی پیشنهادی را در سایر مؤلفه 
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