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بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر روی کرد سازندهگرایی در آموزش عالی:
مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران


سیروس منصوری



دکترمرتضی کرمی



میمنت عابدینی بلترک

چکیده
هدف تحقیق حاضر ،بررسی میزان به کارگیری روشهای تدریس مبتنی برر
روی کرد سازندهگرایی در بین اعضای هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشرگاه
مازندران است .روش تحقیق مطالعهی حاضر ،توصیفی -پیمایشی است .جامعرهی
آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه علوم اجتماعی دانشگاه
مازندران تشکیل میدهند .به منظور بررسی میزان به کارگیری روشهای تدریس
مبتنی بر سازنده گرایی با دو روش پیمایش و مشاهده و با ابزار پرسشنامه محقق
ساختهی  24گویه ای و چک لیست محقق ساختهی  24گویهای به بررسی دیدگاه
دانشجویان و مشاهده ی کالس درس اعضای هیأت علمی گروه مورد نظر پرداخته
شد .نمونهگیری در بخش مشاهده ،کالسهای درس تمام اعضرای هیرأت علمری
گروه و نمونهگیری در بخش پیمایش به صورت نمونهگیری تصادفی طبقهای انجام
شد .دادههای گردآوری شده از پرسش نامه و چرک لیسرت برا روش کمری و برا
استفاده از نرم افزار( )spssو با استفاده از آزمونهرای تری ترکنمونرهای و تری
مستقل ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشران داد کره اعضرای
هیأت علمی گروه یادشده از روشهای تدریس مبتنی بر روی کرد سازندهگرا بهره
نمیگیرند و بهصورت سرنتی تردریس مریکننرد .تردریس اسرتادان در مقطر
کارشناسی ارشد نسبت به کارشناسی سازندهگراتر است ،گر چه تفراوت تنهرا در
شاخص «مشارکت» بهصورت معنادار است .هم چنین تفاوت معناداری بین دیدگاه

* دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شیرازSmansoori06@gmail.com
** استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد Mor.karami@gmail.com
*** دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان Abedini.gilan@gmail.com
دریافت2392/9/42 :

نسخه نهایی2394/5/9 :

پذیرش2394/5/42 :
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مشاهدهگران و دانشجویان از میزان به کارگیری ایرن روی کررد در کرالس درس
مشاهده شرد و مشراهده گرران در مقایسره برا دانشرجویان قاهرل بره تردریس
سازندهگراتر در کالسهای موردنظر بودند.

کلید واژهها :آموزش عالي ،تدریس ،سازنده گرایي ،اعضاي هیأت علمي.
مقدمه
آموزش عالي به عنوان نظامي كه وظیفهي تربیت و پرورش نیروهاي انساني متفكرر ،متهدرد و
خالق را بر عدده دارد ،نقش مدمي در توسهه ،پیشرفت ،تربیرت نیرروي انسراني مت ورت و تولیرد
دانش جدید ایفا مينماید .از این رو ،رشد كمي و كیفي این نظرا سر گ گسرترش و رشرد جامهره
خواهد شد .بنابراین ات اذ راه ردهاي كارآمد و اثرب ش جدت توسههي كیفي آن در كنار توسرههي
كمي ضرورت دارد .از طرفي ،دانشگاهها به عنوان ب ش مدمي از نظا آموزشي كه هدف مدم ایجراد
خالقیتها ،ابتكارها و نوآوري و پرورش نیروي انساني متهدد و مت ورت در زمینرههراي گونراگون
مورد نیاز جامهه را دن ال ميكنند نقش حیاتي وكلیدي در توسههي ملي هر كشوري دارنردببازرگان
و همكاران  .) 6731به ط ع این نقش آفریني ،نظا آموزش عالي به عنوان بارزترین نمرود سررمایه-
گذاري نیروي انساني نقش اصلي را در تربیت و تأمین نیروي كارآمد برعدده دارد.بنابراین سدم قابل
توجدي از بودجهي هر كشور را به خود اختواص ميدهد و نقشي تهیین كننرده در ابهراد گونراگون
اقتوادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي جامهه داردبمهروفي ،كیامنش ،مدرمحمدي و علي عسركري
 .)6731،بنابراین اطمینان از كیفیت مطلوب عمل كرد آموزش عالي بره منظرور جلروگیري از هردر
رفتن سرمایهي انساني و مادي و نیر داشرتن توانرایي رقابرت در دنیراي آینرده كره در آن كیفیرت
مدمترین مؤلفه براي ادامهي حیات هر سازمان است ،ضرورتي امكان ناپذیر داردبهمران) از طرفري
دیگر اگر قرار است كیفیت در آموزش عالي ارتقا یابد ،تدریس حرفهاي و تمررین برراي بدترر برودن
تندا چی ي است كه شدیداً مورد نیاز است برامسدن .)6117 ،6به گفتهي رامسدن ب )6111اجرراي
تدریس خوب از لذت ب شترین و هیجان انگی ترین فهالیتهاي بشري است و به همان انردازه اگرر
بد انجا شود خسته كننده و ماللتبار است.
به منظور فدم بیشتر عوامل مؤثر بر یادگیريبو بالت ع آن تدریس) ،سه مفدو سلسله مرات ري
از تدریس بتدریس به عنوان انتقال دانش ،تدریس به عنوان هماهنر سرازي كارآمرد مدرارتهراي
مطالهه و تدریس به عنوان تسدیل یادگیري) مطرح ميشود كه ماهیت سلسله مرات ي ایرن مفراهیم
داللت بر رشد درون فراگرد تدریس دارد .این مفاهیم به ترتیگ از یر روي كررد تردریسمردار بره
1. Ramsden
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سمت رویكردهاي یادگیريمدار حركت ميكنند كه در مفدو اولي یهني تدریس بره عنروان انتقرال
ال تحرت كنتررل اسرتادان هسرتند و در مفدرو آخرر دانشرجویان
دانش ،دانشجویان منفهرل و كرام ً
6
مسئوول یادگیري خود در ی محیط یادگیري هستند و استادان نقش تسردیلگرر دارنرد ببیگر ،
 )6131كه روي كرد اخیر اصوالٌ روي كردي سازندهگراست .در ارت اط با سازندهگرایي ميتوان گفت
كه هر چند سازندهگرایي ی نظریه یا فلسفهي كامالٌ واضح نیسرت بل روو ،)6111 ،1برا ایرن حرال
ریشههاي چندگانهاي در روان شناسي و فلسرفهي قررن بیسرت داردبونسرلیتل .)1001 7از جدرت
فلسفي ،سازنده گرایي به نس یتگرایي پیوند ميخورد .به ع ارتي ،افول پوزیتیویسم در طول نیمهي
آخر قرن بیستم به گسترش نظریهي سازندهگرایي در شكلهاي گوناگون آن بهعنروان یر نظریره
فلسفي و آموزشي جایگ ین كم كردبلودن و واالنس 6111 ،1نیاز .)1003،5سازندهگرایي ،از جدت
روان شناسي به كارهاي پیاژه م ني بر ساخت دانش توسط ش ت و جایگاه اساسي طررح وارههراي
فرد در یادگیري برميگردد و هم چنین كارهاي ویگوتسركي ،دیرویي و برونرر را ن ایرد در تقویرت و
ت یین این نظریه نادیده گرفت.
سازنده گرایي :بررسي ادبیات و مفاهیم
ظدور نظریهي سازندهگرایي به عنوان ی نظریهي تأثیرگذار در نظرا آموزشري بره نیمره دو
قرن بیستم برميگرددبنیاز .)1003 ،در واقع ریشههاي نظریهي سازندهگرایي بر گرفته از ایردههراي
دیویي ،پیاژه و ویگوتسكي مريباشدبرضرایي و كتر  1001 ،ونسرلیتل 1001 ،دنجرل و گرویتن،1
 .) 1001به عنوان مثال پیاژه مهتقد به ساخت ش وي دانش به صورت فهال توسط یادگیرنده برودب
گردلر .)1006،3شاید بتوان یكي از اصلي ترین ویژگيهاي تدریس م تني بر روي كرد سازندهگررا را
نقشهاي مدرس و یادگیرنده بر شمرد ،در این روي كرد مدرس بهعنروان تسردیلگرر یرادگیري در
فرآیند یادگیري نقش اصلي را ایفا ميكندبواوروس .)1001 ،در واقع مهلم سرازندهگررا برا بل ره برر
اقتدار سنتي خود شناخته مي شود .در این روي كرد ،مهلم به عنوان راهنما ،به عنوان كسي كره بره
دانشآموزانش اختیارات الز را ميدهد و انگی ه و توانایي آنها را براي اف ایش یادگیري و توسههي
تفكر آنها را با ایجاد محیطي باز براي سؤال كردن و هم چنین م الفتهاي مستدل با سایر نظرات
را مدیا ميكند شناخته ميشودبآویرا  .)1000 ،در این دیدگاه ،یادگیري به مثابهي انتقال دانش كه
هستهي یادگیري درتهلیم و تربیت سنتي بود در حال كم شدن و یادگیري بیشتر به سروي سراخت
1. Biggs
2. Lebow
3. Windschitl
4. Loudn & Wallance
5. Niaz
6. Dangel & Guyton
7. Gredler
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فهال و ش وي دانش ،مدارتها وتوسههي توانایيها پیش ميرودبهرینگتون و الیور. )1000،6
از دیگر نكات مورد نظر سازندهگرایان ،یادگیري موقهیتيب سیف)6731 ،اسرت .اگرر بره نظرا
آموزشي نگاهي بیندازیم بهوضوح خواهیم دید كه جدایي بین دانستن و نحوهي انجا كار در محیط
واقهي به طور سنتي در یادگیري مدارس و دانشگاهها برهطرور آشركارا وجرود داشرته اسرت .تأكیرد
مدارس و دانشگاهها بر یادگیري اصول اساسي ،مفراهیم و حقرایک كلري و تردریس آنهرا بره شركل
انت اعي و بدون در نظر گرفتن زمینه بوده است .عد تناسگ این روي كرد در تجارب روزانه به وفور
دیده ميشودبهرینگتون و الیور .)1000 ،بسیاري از دانشهاي انت اعي كه در مردارس و دانشرگاهدا
تدریس ميشوند در زندگي واقهي[روزمرره ،،حرل مسرألهي قابرل بازیرابي نیسرتند .زیررا ایرن روي
كرد[دوآلیسم ،وابستگي موقهیت و شناخت را نادیده ميگیرد .وقتي یادگیري و زمینهي آن جدا در
نظر گرفته مي شوند ،به جاي این كه دانش به عنوان اب اري پویا براي حل مسایل به كرار رود ،خرود
دانش به عنوان محوول ندایي آموزش در نظر گرفته ميشود بهمان).
چنین نیا زي از ارت اط بین نظر و عمل در آموزش ،باعث مطرح شدن و توسهه یافتن روي كرد
سازندهگرا گردیدبرضایي و كت  .)1001 ،پیروان دیدگاه سازندهگرایي مهتقدند كه شناخت ،موقهیتي
است .یهني دانش ،به موقهیتها ،مقاصد و تكالیفي كه در آنها به كار ميرود وابسته است .به س ن
دیگر ،هر دانشي وابسته است به مقاصد و موقهیتهایي كه در اصل براي آندرا سراخته شرده اسرت.
بسیف .)6731 ،در واقع سازندهگرایان به طور خاص بر انگی ش دانشرجو برراي یرادگیري و توانرایي
استفاده از آنله در زندگي روزانه یاد گرفته ميشود تمرك دارندبرضایي و كت  .)1001 ،آنله مرد
دریافت ميكنند ،فكر ميكنند و توسهه مي دهنرد ،اساسر ًا تحرت یر زمینره قررار دارد بره همرین
خاطراست كه زماني یادگیري به عنوان ی فهالیت موقهیتي در نظرر گرفتره مريشرود ،عمومراً بره
فرآیند مهنادار ساختن و فدم مدارتها و مفاهیم در زمان استفاده از آنها كم ميكندب دي كوک،
اسلیپرز و ووتن .)1001 ،1در واقع اصول یادگیري به عنوان ی فهالیت سازنده بر پایرهي ایرن ایرده
است كره یرادگیري ،روزانره بره صرورت حرل مسرأله و در حرین كرار اتفراق مريافتردبهرینگتون و
الیور 1000،دریسكول .)1000 ،7از نظر آویرا 1ب )1000ی محیط یادگیري سرازندهگررا ،محیطري
است كه دانشآموزان را براي كاركردن با هم دیگر در یر جامهرهي پژوهنرده ،5جامهرهاي متفكرر
همراه با تشری مساعي ،قادر سازد.
به عالوه در روي كرد سازندهگرا توجه به زمینههاي فرهنگي و اجتمراعي در تردریس اهمیرت
1. Herrington & Oliver
2. De Kock & all
3. Driscoll
4. Aviram
5.Community of Discovery
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ميیابدبدي كوک و همكاران .)1001،و اعتقاد بر این است كره محریط بنري فرهنگري و اجتمراعي،
همراه با گفتگو و مذاكره و همكاري دانرش آمروزان برا هرم دیگرر در تقویرت و مانردگاري یرادگیري
یادگیرندگان تأثیر به س ایي داردبآویرا  )1000 ،عالوه بر محیط فرهنگي و اجتماعي بنري ،محریط
فی یكي نی نقش به س ایي داردبهرینگتون و الیور .)1000 ،منظرور از محریط فی یكري ایجراد یر
محیط بني از نظر استفاده از تكنولوژي است كه در این محیط یادگیرنده بتواند بره یر یرادگیري
مهنادار ،ملموس و بهضاٌ ش یهساز برسد .رضایي و كت 6ب )1001مهتقدند كره اب ارهراي تكنولروژیكي
مردرن برره مررا در جدرت یر ترردریس سررازندهگررا كمر مرريكننررد .از همرین جدررت اسررت كرره
جاناسن1ب )1001مهتقد است كه اب ارها و مواد تكنولوژیكي به مثابهي ی كاتالی ور بتسریع كننده)
فرآیند یادگیري نقش مؤثري دارند بكارال و ریسقلو .)1001 ،7و از این جدت یر رابطرهي مكمرل
بین [اب ارهاي ،تكنولوژي و سازندهگرایي و تأثیرات مث ت كاربرد تكنولوژيها بر روي كرد سرازنده-
گرا وجود داردببورن  ،هیس و دیموک.)6113 ،1
نكتهي آخر و ویژگي متمایر دیگر روي كرد م تني بر سازندهگرا در مقایسه با روي كردهراي
سنتي ،تحول در نظا ارزشیابي است .در واقع پژوهشرگرانب شرپرد 1000،اگرنن وكاوچر 1006،
رازدوس -پوكو 6113 ،بل وویلیا  )6113 ،تغییرات نظا ارزشیابي كالسي جدت بد ود وضرهیت
یادگیري دانشآموزان ،پدیدهاي است كه امروزه در اكثر كشورهاي جدان مشراهده مريشرود ،را بره
روي كرد سازندهگرایي در روان شناسي یادگیري نس ت ميدهندبرضایي و سیف .)6735 ،سرازنده-
گرایان ،ارزشیابي تكویني را در مقابل سرایر ارزشریابيهرا ارج مري ندنرد برضرایي و سریف6735 ،
فردانش و كرمي 6733 ،كرمي.)6733 ،ميتوان گفت كره هرم چنران كره توجره بره دیردگاههراي
سازندهگرایي تغییر ميكند ،سنجش كالسي به عنوان اب اري جدت بد ود فرآیندهاي یرادگیري ،بره
طور ف ایندهاي مورد تأكید قرار ميگیردبرضایي و سیف .)6735،براین اساس ،ارزشریابي تكرویني از
اهمیت ویژهاي برخوردار ميگردد .به ع ارتي دیگر ،سازندهگرایان به جاي اندازهگیري می ان خوب یا
بد عمل كردن دانش آموز ،به سمت ارزیابي این كه ی دانش آموز به چه مقدار و چه نرو كمكري
نیاز دارد تا موفک شود ،حركت ميكنندبچمن آرا.)6731،
بنابراین ميتوان گفت كه در نظا آموزش عالي سازندهگرایي در سه نقطه برا یرادگیري تالقري
دارد :ن ست ،برنامهي درسي زیرا سازندهگرایي به برنامهي درسي استاندارد شده بدا نميدهد و بره
جاي آن استفاده از برنامهي درسي هماهن شده با دانش پیشین فراگیر را تشرویک مريكنرد .دو ،
آموزش كه مربیان سازندهگرا بر ایجاد پیوند بین حقایک و پرورش فدم جدیرد در فراگیرران تمركر
1. Rezaei and Katz
2. Jonassen
3. Karala & Reisoglu
4. Burns, Heath & Dimock
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ميكنند .استادان ،راه ردهاي تدریس خود را با پاسخهاي دانشجویان یكي كرده ،آنها را به تحلیل،
تفسیر و پیش بیني اطالعات تشویک ميكنند .روي سؤاالت باز تأكید جدي داشته و مشوق مرذاكره
بین دانشجویان هستند .و در مرحلهي سرو  ،ارزیرابي كره سرازندهگرایري در پري حرذف نمررات و
آزمونهاي استاندارد شده به شیوهي كنوني است .در این دیدگاه ارزیابي ب شي از فرآیند یرادگیري
مي شود به طوري كه فراگیران نقش ب رگ تر و مدم تري در فرآیند قضاوت در بارهي پیشرفت خود
ایفا ميكنندبپارسا .)6733 ،مطابک با این دیدگاه ،استاد بره تندرایي مسرئوول تنظریم فهالیرتهراي
یاددهي -یادگیري نیست ،بلكه هم فهالیت فردي و هم فهالیت جمهي در ساخت دانش نقرش برازي
ميكنند .سازندهگرایي سه نقطهي تلفیک مدم با آموزش دارد .ن سرت ،اهرداف برنامرهي درسري یرا
واحد درسي كه صریحاً بر اساس سطوح مهین فدم از مفاهیم محتروا بروده و عمرل كررد مناسرگ را
ميطل د .دو  ،روشهاي تدریس كه دانشجو را وادار ميكند در بستري قرار گیررد كره مسرتل آن
عمل كرد مورد نظر است و سو  ،تكالیف ارزیابي كه پیگیر آن عمل كردهرا هسرتندبل وو.)6111 ،6
بنابراین در این دیدگاه [سازنده گرایي ،نقش اصلي بر عدده دانشجو استبویلیام و بوردن.)1000،1
7
تأكید روي كررد تردریس م تنري برر سرازندهگرایري برر ارت راط برین اسرتاد ،دانشرجو و تكرالیف
استبهمان).
جامهه شناسان[استادان جامهه شناسي ،ایراني ضمن این كره برراي مرؤثر برودن در عرصرهي
سیاست گذاري و تومیمسازي در جامهه تالش مريكننرد ،در آمروزش مناسرگ مفراهیم ،اصرول و
دیدگاهها به دانشجویان در دوره هاي آموزش عرالي نیر بایسرتي توجره خراص م رذول بدارنردبآزاد
ارمكي .)6733 ،به ع ارت دیگر جامههشناسي و گرایشهاي وابسرته بره آن بره دلیرل اهمیرت ایرن
رشتهها و به دلیل تأثیرگذار بودن این رشتهها در جامهه ،آموزشي صحیح و اصولي ميطل رد .بردین
مهناكه ی عضو هیأت علمي در جامههشناسي ميبایست ضمن برخورداري از دانرش ت ووري در
این حیطه به دانشهاي وابسته در زمینهي یادگیري ،تدریس و نحوهي انتقال یادگیري بره دانشرجو
نی داراي دانش باشد .روشهاي تدریس م تني بر سازندهگرایي از این جدت در آموزش عرالي ویرژه
رشتههاي علو اجتماعي اهمیت پیدا ميكند كه برون دادهراي آمروزش عرالي كره همران دانرش-
آموختگان ميباشند به داشتن تفكر انتقادي و دانش سطح باال نیازمندند كه این قابلیتهرا تندرا در
سایهي تدریس سازندهگرا حاصل ميگردد و تدریس سرنتي نمريتوانرد چنرین قابلیرتهرایي را بره
دانشجویان انتقال دهد .بنابراین با توجه به این مدم ،پرژوهش حاضرر برر آن اسرت ترا قابلیرتهراي
اعضاي هیأت علمي دانشگاه مازندران را در به كرارگیري روشهراي تردریس م تنري برر روي كررد

1.Lebow
2.Williams & Burden
3.Task
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سازندهگرا مورد بررسي قرار دهد.
پیشینهی تحقیق
حوزهي سازندهگرایي در چند دههي اخیر به عنوان یكي از م احرث مدرم پژوهشري در آمرده
است .بنا به گفته متدیوس6ب )6113در سه دههي گذشته بیش تر از  5000مقالهي علمي دربارهي
جن ههاي م تلف سازندهگرایي و رابطهي آن با تهلیم و تربیت منتشر شده استبسیف .)6731 ،كه
ال ته طي سالها ي اخیر تراكم تحقیقات در این حوزه بسیار بیشرتر شرده اسرت .بره عنروان مثرال
انجمن مهت ر «جامهه ملي مطالهه دربارهي تهلیم و تربیت »1دانش نامرهي سرال  1000خرود را برا
عنوان «سازندهگرایي و تهلیم وتربیت »7انتشار داده است كه نشان از اهمیت این موضو در دهرهي
گذشته دارد .تحقیقات صورت گرفتره در ایرن رابطهبحیردرزادگان و همكراران 6731،شریخ زاده و
مدرمحمدي 6737 ،فردانش و كرمري )6733 ،و بلررد 6113 ،1بر و همكراران 1000 ،كرارال و
ریسقلو )1001 ،نی همگي به اثرب شي این روي كرد اذعان داشرتهانرد .در ادامره برخري تحقیقرات
مرت ط مورد بررسي قرار ميگیرد.
پارساب )6733به بررسي رابطه ادراكات اعضراي هیرأت علمري دانشرگاه از سرازندهگرایري در
كالس درس وگرایش آنها به كاربرد روي كردهاي تدریس و ارزیابي درس مدار و یادگیري مدار برر
روي استادان دانشگاه شیراز پرداخته ،به این نتیجه رسیده كه اسرتاداني كره بره سرازندهگرایري در
كالس ،گرایش بیشتري دارند ،كالسهاي موفک تر و دانشجویاني با نتایج یادگیريبمهردل) براالتري
دارند .استادان گروه علو انساني در مقایسه با اسراتید گرروه علرو پایره ،سرازندهگراترر و یرادگیري
مدارترند.
دانشگاه فلوریداي جنوبي ،مرك ي جدت باال بردن كیفیت تدریس از سال  6131ایجراد كررده
كه كارگاهي متفاوت را در فضاي دانشكده در هر تر تحویلي براي بد ود كیفیرت تردریس عرضره
ميكند .تفاوت اساسي این كارگاه با سایر كارگاهها از بهد تردریس و یرادگیري ،بره طرور مشردودي
فهال و سازندهگرایانه استببون ویل و ایسون.) 6116،5
واوروس1ب )1001در مقالهاي با عنروان "سیاسرتهراي فرهنگري پرداگوژيهراي سرازندهگررا:
اصالحات تربیت مهلم در اتحادیه جمدوري تان انیا" اصالحات تربیتي اخیر را با توجه بره سیاسرت-

1.Matthews
)2. National Society for the Study and Education(NSSE
3.Constructivism and Education
4. Lord
5.Bonwell and Eison
6.Vavrus
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هاي فرهنگي تغییرات پداگوژیكي در آموزش متوسطه و تربیت مهلم مورد بررسي قرار داد .مطالهره
یادشده مطالهه اي قو نگار از ی مرك تربیت مهلم است كه بر اساس اصرول سرازندهگررا تأسریس
شده است در كشوري كه هنجار بر این است كه آمروزش و پررورش مهلرم محرور و سرنتي باشرد.
كاربست دادههاي جمعآوري شده در طول ی سال از مشاهده مشاركتكنندگان نشان ميدهد كره
براي اصالحات آموزشي به اصالح ساختارهاي فرهنگي ،سیاسي و اقتوادي نیراز اسرت .هرم چنرین
روي كرد سازندهگرایي به عنوان جایگ یني بر مدلهاي سنتي تدریس حای اهمیت است.
تحقیقي دیگر با عنوان مقایسهي تدریس سنتي با تردریس سرازندهگررا در دانشركده زیسرت-
شناسي توسط لرد ب )6113انجا گرفرت .وي در انجرا تحقریقش ،از گرروه آزمرایش و گرروه گرواه
استفاده نمود .نتایج تحقیک وي نشان داد كه گروه آزمایش از گروه گواه به طور مهناداري عمل كرد
باالتري دارند .هم چنین نگرش گروه آزمایش در طول تر تحویلي در رابطه با كالس درس نیر در
سطح باالتري قرار داشت.
هرینگتون و الیورب ،)1000در تحقیقي تحت عنوان "یر چرارچوب طراحري آموزشري برراي
محیطهاي یادگیري اصیل" كه در محیط دانشگاهي انجا دادند ،به این نتیجه رسیدند كه اسرتفاده
از چارچوب یادگیري موقهیتي[به عنروان شاخوري از تردریس سرازندهگررا ،رهنمودهراي طراحري
آموزشي مؤثر را جدت طراحي ی محیط براي اكتساب دانش پیشررفته آشركار مريكنرد .در یر
جمعبندي از تحقیقات یادشده ميتوان نتیجه گرفت كه تحقیقات صرورت گرفتره بره صرورت یر
پارچه از تأثیر محیطهاي یادگیري سازندهگرا بر عمرل كررد یرادگیري دانشرجویان و یادگیرنردگان
حمایت ميكنند .با این حال خال پژوهشي از بررسي می ان اجرراي ایرن روي كررد در كرالسهراي
درس وجود دارد كه این پژوهش با این هدف به بررسي ميپردازد.
اهداف تحقیق
 .6بررسي صالحیتهاي حرفهاي تدریس سازندهگرا در برین اسرتادان گرروه علرو اجتمراعي
دانشگاه مازندران
 .1بررسي می ان سازندهگرا بودن اسرتادان گرروه علرو اجتمراعي دانشرگاه مازنردران در دوره
كارشناسي و كارشناسي ارشد
 .7بررسي تفاوت دیدگاه مشاهده گرران و پاسرخ گویران در رابطره برا میر ان اجرراي تردریس
سازندهگرا در كالسهاي درس گروه علو اجتماعي دانشگاه مازندران
سؤاالت تحقیق
 .6آیا استادان گروه علو اجتماعي در حد مطلوبي از تدریس سازندهگرا در كالس درس
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استفاده ميكنند؟
 .1آیا بین می ان به كارگیري تردریس سرازندهگرایري اسرتادان در كرالسهراي كارشناسري و
كارشناسي ارشد تفاوت مهناداري وجود دارد؟
 .7آیا بین دیدگاه مشاهدهگران و پاسخ گویانبدانشجویان) در ارت اط برا میر ان بره كرارگیري
تدریس م تني بر سازندهگرایي استادان تفاوت مهناداري وجود دارد؟
روش شناسی تحقیق
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نو توصیفي_ پیمایشي مي باشد و به بررسي میر ان بره كرارگیري تردریس
م تني بر سازنده گرایي در گروه علو اجتماعي دانشگاه مازندران ميپردازد.
جامعه و نمونه یآماری
جامهه ي آماري تحقیک حاضر ،اعضاي هیأت علمي و دانشجویان گروه علو اجتماعي دانشگاه
مازندران ،شامل  67عضو هیأت علمي و  130دانشجو است .نمونهي مورد بررسي از استادان برراي
مشاهده كالس درس ،بهدلیل پایین بودن جامههي آماري ،بهصورت سرشرماري بروده اسرت .بردین
مهناكه كالس تما اعضاي هیأت علمي گرروه یادشرده برهصرورت یر جلسره تردریس در دورهي
كارشناسي و ی جلسه در دورهي كارشناسي ارشد مرورد مشراهده قررار گرفرت و نمونرهگیرري در
ب ش دانشجویان به صورت توادفي ط قهاي انجا شد.
ابزار پژوهش
به منظور گردآوري داده در تحقیک حاضر از پرسشنامه و چ لیست محقک ساخته اسرتفاده
شده است .پرس از بررسري ادبیرات موضروعي پیرامرون سرازندهگرایري 1 ،مؤلفره "زمینرهگرایري"،
"مشاركت"" ،نس یتگرایي دانش"" ،ارزشیابي كیفي" به دسرت آمرد .پرس از تهیرین مؤلفرههراي
سازندهگرایي ،پرسشنامه و چ لیسرت 11گویرهاي بزمینرهگرایري60 ،گویره مشراركت 66،گویره
نس یتگرایي دانش 61،گویه و ارزشیابي كیفي1 ،گویه و بر اساس طیف لیكرت) تدوین شد .پس از
روایي صوري و محتوایي پرسشنامه و چ لیست به وسیلهي مت ووان ،اب ار پژوهش آماده توزیرع
گردید .پایایي پرسشنامه و چ لیست نی با آلفاي كرون اخ محاس ه شد و به ترتیرگ 0/31و 0/37
به دست آمد كه نشان از پایایي باالي پرسشنامه و چ لیست مورد استفاده است .بررسري میر ان
پایایي اب ار بهصورت تفكی مؤلفهاي در جدولب )6آمده است .یادآور ميشود كه محترواي سرؤاالت
پرسشنامه و چ لیست یكسان ميباشند.
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شیوهی گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهها
پس از تدوین پرسشنامه ،در بین نمونهي مورد بررسي توزیع و جمرعآوري گردیرد .در ب رش
چ لیست پس از تدیه فر ندایي ،برخي از كالسها توسط محقک و برخري دیگرر توسرط  1نفرر از
دانشجویان كارشناسي ارشد علو اجتماعي تكمیل شدند .به این نكته باید اشاره كرد كره مشراهده-
گران در دو جلسهي متوالي با محقک از ویژگيهاي ی تدریس با شاخوهي سازندهگرا آشنا شردند
و سپس دو تحقیک نظري 6در ارت اط با این روي كرد بكرمي 6733 ،شی ي فیني )6736 ،مطالهره
نمودند و سپس چ لیستها را در كالس تكمیل نمودند .پس از تكمیرل و جمرع آوري دادههرا در
محیط ویندوز و با نر اف ار  spssمورد تج یه و تحلیل قرار گرفتند .جدت تحلیل دادهها از آزمرون
تي ت نمونهاي براي می ان سازندهگرا بودن استادان و از آزمون تي مستقل براي تفاوت میانگینها
بین متغیر دورهي تحویلي و تفاوت بین ارزیابي مشاهدهگران و دانشجویان از میر ان بره كرارگیري
این روي كرد استفاده گردید.
جدول  :2ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه و چکلیست
به تفكی

مؤلفههاي اب ار
تحقیک

پرسشنامه

چ لیست

تهداد گویه

مؤلفهاي

زمینهگرایي

0/35

0/30

60

مشاركت

0/33

0/35

66

تفسیرگرایي

0/31

0/36

61

ارزشیابي كیفي

0 /33

0/31

1

آلفاي كلي اب ار
تحقیک

0/31

0/37

11

یافتهها
سؤال اول و اصلي تحقیک حاضر بر آن بود تا می ان سازندهگرا بودن اعضاي هیأت علمي گروه علو
اجتماعي دانشگاه مازندران را بسنجد .بدین منظور ،پرسشنامه و چ لیست محقک ساخته تكمیل
گردید و آزمون آماري مناسگ صورت گرفت كه جدولهايب 1و  )7نشان دهندهي نتایج آن است.
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جدول  :4نتایج حاصل از تی تک نمونهای برای میزان سازندهگرا بودن استادان( پرسشنامه)
مؤلفه

نمونه

میانگین

انحراف
مهیار

درجه
آزادي

آماره T

سطح
مهناداري

زمینهگرایي

671

1/13

0/31

677

-66/71

0/0006

مشاركت

671

1/61

0/13

677

-67/31

0/0006

نس يگرایي دانش

671

6/61

0/16

677

-61/15

0/0006

ارزشیابي كیفي

671

6/35

0/11

677

-16/17

0/0006

كل

671

1/01

/57

677

-10/11

0/0006

همان طور كه در جدول ب )1مشاهده ميگردد تي ت نمونهاي برراي چدرار مؤلفره و مجمرو
مؤلفهها بررسي شد كه نتایج پرسشنامه نشان مريدهرد مؤلفرهي زمینرهگرایري برا میرانگین 1/13
وسطح مهناداري  0/0006مؤلفهي مشاركت با میانگین  1/61و سطح مهناداري  0/0002نسر ي-
گرایي با میانگین  6/61و سطح مهناداري  0/0001ارزشیابي كیفري برا  6/35و سرطح مهنراداري
 0/0003و مجمو مؤلفهها با میرانگین  1/01و سرطح مهنراداري  0/0006پرایینترر از میرانگین
مطلوب بیهني  )7بوده و از نظر دانشجویان ،استادان در هیچ ی از مؤلفهها و هم چنین بهطور كلي
سازندهگرا ن ودهاند.
عالوه بر دانشجویان ،نتایج حاصل از مشاهدهي مشراهده گرران نیر مؤیرد ایرن امرر اسرت كره
استادان از این روي كرد بدرهاي نميبرند .نتایج حاصل از مشاهدهي كرالسهراي درس اسرتادان در
جدول ب )7آمده است.
جدول  :3نتایج حاصل از تی تک نمونهای برای میزان سازندهگرا بودن استادان(چک لیست)
آماره T

سطح مهناداري

15

1/11

0/006

-1/53

0/0006
0/006

انحراف مهیار درجه آزادي

مؤلفه

نمونه

میانگین

زمینه گرایي

11

1/11

0/51

مشاركت

11

1/77

0/37

15

نس يگرایي دانش

11

1/71

0/16

15

-5/03

ارزشیابي كیفي

11

1/11

0/13

15

5/16

0/001

كل

11

1/76

0/55

15

-1/71

0/0006

هم چنان كه در جدول ب )7مش ت شده نتایج حاصل از چ لیسرت برراي مؤلفرهي زمینره-
گرایي با میانگین  1/11و سطح مهنراداري 0/005مشراركت برا میرانگین  1/77و سرطح مهنراداري
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 0/0006نس ي گرایي دانرش برا میرانگین  1/71و سرطح مهنراداري  0/006ارزشریابي كیفري برا
میانگین  1/11و سطح مهناداري  0/003و نمره كل با میانگین  1/76و سطح مهناداري  0/006بره
دست آمد كه نشان مي دهد كه در تما مؤلفهها و هم چنین مجمو آنهرا برا توجره بره میرانگین
مطلوبب )7از نظر مشاهدهگران به صورت مهناداري تدریس استادان سازندهگرا ن وده است.
دومین سؤال تحقیک این بود كه آیا می ان سازندهگررا برودن اسرتادان در كرالسهراي دورهي
كارشناسي و كارشناسي ارشد بر حسگ دادههاي حاصل از پرسشنامره تفراوت مهنراداري دارد؟ بره
منظور بررسي مهنادار بودن میانگینهاي حاضر بهوسیلهي آزمون تي مستقل ،میانگینهاي دو گروه
كارشناسي و كارشناسي ارشد مورد مقایسه قرار گرفت كه درجدولب )1مشاهده مي گردد
جدول  :2آزمون تی مستقل؛ مقایسه میزان تدریس سازندهگرا در مقط کارشناسی و
کارشناسیارشد
تهداد
متغیر
زمینهگرایي
مشاركت
نس یتگرایي
دانش
ارزشیابي كیفي

كل

كارشناسي

661

سطح df T
Sig
سطح
میانگین انحراف
لون
آزمون
مهناداري
استاندارد
NS
671 -0/71
0/17
0/31
1/11

كارشناسي ارشد

65

1/77

0/16

كارشناسي

661

1/61

/116

كارشناسي ارشد

65

1/51

/113

كارشناسي

661

6/11

/163

كارشناسي ارشد

65

1/65

/570

كارشناسي

661

6/31

/170

كارشناسي ارشد

65

1/07

/535

كارشناسي

661

1/07

/571

كارشناسي ارشد

65

1/13

/517

/311
/611
/161
/175

-1/70
-1/70
-6/10
-6/10

671
671
671
671

0/01
NS
NS
NS

در زمینهي می ان سازندهگرایي استادان گروه علو اجتمراعي برر اسراس دادههراي حاصرل از
پرسشنامهبجدول  ،)1دورهي كارشناسي ارشد ،در تما مؤلفههرا داراي میرانگین براالتري هسرتند.
ال ته سطح مهناداري مشاهده شده در این زمینه براي شاخوههاي یادشرده بره اسرتثناي مؤلفرهي
«مشاركت» با سطح مهناداري  0/01مي باشد و مهنادار است و در سایر مؤلفهها مهنادار نیسرت .در
واقع هر چند كالسه اي كارشناسي ارشد میانگین باالتري از می ان اجراي تدریس سازندهگرا داشته،
ولي این سطح به ج در مؤلفهي مشاركت در سایر مؤلفهها مهنادار نیست.
سومین سؤال پژوهش حاضر مقایسهي نتایج حاصل از پرسشنامه و چ لیست ميباشد .بره-
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منظور بررسي مهنادار بودن میانگینهاي حاضر بهوسیله آزمون تي مستقل ،میانگینهراي دو گرروه
چ لیست و پرسشنامه مورد مقایسه قرار گرفت .نتایج به طرور كامرل در جردول ب )5آورده شرده
است.
جدول  :5نتایج حاصل از مقایسهی دادههای پرسشنامه و چک لیست
تهداد
متغیر

Sig
میانگین انحراف
استاندارد آزمون لون

مشاهدهگر

11

1/11

0/51

دانشجو

671

1/13

0/31

مشاهدهگر

11

1/77

0/37

مشاركت

دانشجو

671

1/61

0/13

نس یت گرایي
دانش

مشاهدهگر

11

1/11

0/13

دانشجو

671

6/11

0/16

مشاهدهگر

11

1/71

0/16

ارزشیابي كیفي

دانشجو

671

6/35

0/11

كل

مشاهدهگر

11

1/76

0/55

دانشجو

671

1/01

0/57

زمینه یابي

0/05
0/31
0/51
0/31
0/11

مقدار T
-0/06
6/00
1/17
1/01
1/67

df
653
653
653
653
653

سطح
مهناداري
NS
NS
0/01
0/006
0/07

در زمینهي می ان اجراي تدریس سازندهگرا در كالسهاي درس بر اساس دادههاي حاصل ،در
ابلگ موارد ،نتایج پرسشنامه داراي میانگین پایینتري هستند .ال ته سطح مهناداري تندا درمؤلفه-
هاي" نس یتگرایي دانش و ارزشیابي كیفي" و هم چنین مجمو مؤلفهها وجود دارد .در واقع مي-
توان گفت كه مشاهدهگران به طور مهناداري باالتر از دانشجویان از به كارگیري روي كرد سازندهگرا
در كالس درس عقیده داشته اند.
بحث و نتیجهگیری
روشهاي تدریس و بهطور كلي صالحیتهاي حرفه اي تردریس نقرش بره سر ایي در فدرم و
درک مسایل كالسي دارد .رشتهي جامهه شناسي و حوزههاي وابسته به آنب از جمله مرد شناسي،
مطالهات فرهنگي ،ارت اطات) ،به دلیل اهمیت آنها و جایگاهشان در كشورهاي در حال توسهه و در
حال گذار به توسههي سیاسي هم چون ایران بیشتر اهمیت ميیابد ،بنابراین آموزش جامهه شناسي
و شیوهي صحیح آموزش آن ،عالوه بر دانش ت ووي استادان از اهمیت به سر ایي برخروردار مري-
گردد .بنابراین در تحقیک حاضر سهي شد تا می ان به كارگیري روي كرد سازندهگرایي در تدریس را
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به عنوان نظریه اي قوي و تأثیر گذار بر محافل آموزشي مورد بررسي قرار گیرد .برا توجره بره نترایج
حاصل از دادههاي جمعآوري شده از پرسشنامه و مشاهده ،هم دانشجویان و هم مشاهدهگران بره-
صورت مهناداري از عد به كارگیري تدریس سازندهگرا در كالسهاي درس رشتهي علو اجتماعي
حكایت دارند .بهنظر ميرسد دو دلیل اصلي ميتواند عامل چنین وضهي گردد .دلیل اول و مدم این
كه نظا آموزش عالي ما براي ارتقاي استادان ،به ندرت از فاكتور آمروزش و اثرب شري آن اسرتفاده
ميكند و اصليترین فاكتور ارتقاي حرفهاي را به ب ش پژوهشي اختواص ميدهد .بنابراین استادان
خود را مسؤول و پاسخ گو نميدانند .دومین دلیل به زمینهي اجتمراعي ،تكنولروژیكي ،سیاسري و...
نظا آموزش عالي بر ميگردد كه امكان سازندهگرا بودن را از استادان ميگیرد .نتایج تحقیک حاضرر
با سایر تحقیقات داخلي در ارت اط با ضهف آموزش در نظا آموزشي كشرور بره طرور كليباورنگري،
 6731دانش پرژوه 6731 ،منوروري )6731 ،و ضرهف آمروزش در نظرا آمروزش عرالي برهطرور
خاصبنی نشان و همكاران 6731 ،شه اني وركي و قلي زاده )6735 ،همسوست .از طرفي نشران
از تفاوت مهنادار با آموزش در كشورهاي توسهه یافتهببون ویرل و ایسرون  )6116 ،دارد .در زمینره
تأثیر مقطع تحویلي بر روي سازندهگرا بودن یا ن ودن كالسهاي فوق ميتوان گفت كه هر چند كه
در تما مؤلفهها ،كالسهاي كارشناسي ارشد میانگین باالتري از اجراي تدریس سازندهگررا داشرتند
ولي بین دورهي تحویلي و می ان اجراي تدریس سازندهگرا تفاوت مهنادار دیده نشد و تندا مؤلفهي
مشاركت بهصورت مهناداري در بین دورهي كارشناسي ارشد نس ت به دوره كارشناسري اجررا مري-
گردد .شاید علت این كه كالسهاي ارشد در مقایسه با كالسهراي كارشناسري مشراركت بیشرتري
داشته ،این باشد كه موقهیت و شرایط دورهي كارشناسي ارشد این اجازه و موقهیت را براي مردرس
مدیا ميكند تا بتواند به سمت سازندهگرا بودن حركت كند به عنوان مثال به دلیل تهداد دانشجوي
كمتر در این دوره ،می ان مشاركت اف ایش یافته است یا مثالً ارزشیابي در زمانهراي متروالي و هرم
چنین بهصورت كارهاي عمليبمقاله نویسي ،ارائهي س نراني) و یا شكلهاي دیگر صورت گیرد كره
این موضو باعث باال رفتن میانگین سازندهگرا بودن كالسهاي دورهي یادشده ،شود .در مقایسرهي
دیدگاه مشاهدهگران و پاسخ گویان ميتوان گفت كه به ج در مؤلفهي زمینهگرایي ،در سایر مؤلفه-
ها میانگین چ لیست باالتر از پرسشنامه بوده است .گر چه این مقدار بهصورت مهنادار نميباشد.
علت این امر ميتواند ناشي از این باشد كه ابلگ پرسشنامهها توسط دانشجویان كارشناسي پرشرده
و  50درصد چ لیستها در كالسهاي كارشناسي ارشد تكمیل شده و با استناد به نترایج حاصرل
از سؤال دو مش ت شد كه میانگین می ان اجراي تردریس م تنري برر روي كررد سرازندهگررا در
كالسهاي كارشناسي ارشد باالتر از كارشناسي ميباشد ،در نتیجه احتماال این موضو باعرث شرده
كه میانگین نمرهي چ لیستها اف ایش یابد .با توجه بره نترایج تحقیرک و اهمیرت آمروزش علرو
انساني و اجتماعي در كشور باید نگاهي دقیک و برنامهری ي شده جدت ارتقراي كیفیرت تردریس در
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دانشگاهها داشته باشیم تا مسیر پیشرفت علمي و بالت ع آن پیشرفت فرهنگي ،اقتورادي و سیاسري
در جدت رسیدن به كشوري توسهه یافته از هر جدت را مدیا كرده باشیم .بنابراین با توجه به نترایج
تحقیک برخي از پیشندادات ارائه ميگردد:
 .6طراحي كارگاههاي آموزشي روشهاي تدریس براي اعضاي هیأت علمي.
 .1بازبیني محتواي كتابها در جدت روشهاي تدریس جدید.
 .7بازنگري در امر تربیت مدرس.
مناب
الف .فارسی
 .6اورنگي ،مجید ب )6731بررسي عمل كرد آموزشي مهلمران راهنمرا در مردارس ابتردایي و لر و
بازنگري در وظایف و آموزش دوباره آنان .فصلنامه نوآوریهای آموزشری .شرماره  .5سرال
دو  .صت.11-37
 .1آزاد ارمكي ،تقيب )6733آموزش جامهره شناسري در ایرران :مشركالت و فرصرتهرا .فصرلنامه
انجمن آموزش عالی ایران .سال اول شماره .6صت70-6.
 .7بازرگان ،ع اس و همكارانب .)6731رویكرد مناسگ ارزیابي دروني براي ارتقراي مسرتمر كیفیرت
گروههاي آموزشي در دانشگاههاي علو پ شركي ،مجله روانشناسی و علوم تربیتی ،سرال
پنجم ،شماره .1صت11-6
 .1پارسا ،ع داهللب )6733بررسي نگرش و ادراكات دانشجویان نس ت به میر ان اجرراي رویكردهراي
تدریس و ارزیابي ساخت و سازگرایانه در كالس درس و رابطه آن برا عمرل كررد تحوریلي و
رضایت آنها از دوره تحویلي خود .همایش نظارت و ارزیابی در آمروزش عرالی .انجمرن
آموزش عالي ایران.
 .5چمن آرا ،سپیدهب .)6731روش تدریس ریاضي م تني بر دیدگاه ساخت و سازگرایيبپایان نامه
کارشناسی ارشد) ،تدران :انتشارات دانشگاه شدید بدشتي.
 .1حیدرزادگان ،علیرضا مرزوقي ،رحمت اهلل ،جداني ،جهفررب .)6731ترأثیر نظریره سرازندهگرایري
اجتماعي بر عملكرد دانش آموزان پایه سو دوره راهنمرایي در درس علرو در شردر زاهردان.
فصلنامه مطالعات برنامه درسی ،شماره 1ب.61-6: )1
 .3رضایي ،اك ر و سیف ،علي اك رب ،)6735تأثیر ارزشیابي توصیفي بر ویژگيهاي شناختي ،عاطفي
و رواني -حركتي دانش آموزان ،فصلنامه علمی -پژوهشی نوآوریهای آموزشری ،ویرژه
نامه نوآوری در سنجش و ارزشیابی آموزشی ،سال پنجم ،شماره.10-66 :63
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 .3سیف ،علي اك رب )6731روان شناسی پرورشی ،تدران :انتشارات آگاه
 .1شه اني وركي ،ب تیار و حسین قلي زاده ،رضوانب .)6735بررسي كیفیرت تردریس در دانشرگاه.
مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی .شماره  6 : 71تا 11
 .60شیخ زاده ،موطفي و مدرمحمدي محمودب .)6737نر اف ار آموزش ریاضي ابتردایي برر اسراس
رویكرد سازندهگرایي و سنجش می ان اثرب شري آن ،فصل نامه علمی -پژوهشی نروآوری
های آموزشی ،شماره .13-71 :1
 .66شی ي فیني ،علي اك رب )6736ت یین و ارزیرابي دیردگاه سرازندهگرایري ترازههرای علروم
شناختی1 .ب37-15:) 7
 .61شی ي فیني ،علي اك ر) )6730م اني مهرفتشناسري سرازندهگرایري و داللرتهراي یراد دهري
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