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 درسي ريزي برنامه در پژوهش
 (04 پیاپی) 31 شماره، دوم دوره، یازدهم سال

 6ـ  31، صفحات  3131 بهار

 رويکرد عنوان به گرايي سازنده جايگاه تحليل
 ابتدايي دوره درسي هاي درکتاب يادگيري نوين

 
 نيلي محمدرضا، *بلترک عابديني ميمنت

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه درسی، ریزي برنامه دکتري دانشجوي3
 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه تربیتی، علوم گروه استادیار2

 
 چکيده

 درسي هاي کتاب محتواي تحليل حاضر، پژوهش هدف

 مشتمل که است گرايي سازنده براساس ابتدايي دوره

 آموز، دانش فعال مشارکت به توجه ميزان هاي برمؤلفه

 گروهي، تعامل به توجه معلم، گري تسهيل نقش به توجه

 فيزيکي محيط به توجه تکويني، ارزشيابي به توجه

 بهبود جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي به وتوجه يادگيري

 استفاده مورد پژوهش روش. شود مي يادگيري فرآيند

 از استفاده با که است محتوا تحليل نوع از و توصيفي

 تحليل مورد واحد. است شده انجام شانون آنتروپي روش

 و ها تمرين ها، پرسش متن،) درسي هاي کتاب صفحات نيز

 گرفته بر در را صفحه 7643 مجموع در که است( تصاوير

 دوره هاي پايه هاي کتاب کليه آماري، جامعه. است

 ـ 8711 تحصيلي سال در کتاب جلد 74 شامل ابتدايي؛

 3 و جلد 78 شامل پژوهش اين آماري نمونه و 8713

 علوم، ،(بنويسيم) فارسي ،(بخوانيم) فارسي عنوان

 و قرآن ،(کار کتاب) آسماني هاي هديه آسماني، هاي هديه

 تحليل و ازتجزيه حاصل نتايج. است اجتماعي  تعليمات

 از بيش گروهي تعامل مؤلفه به که دهد مي نشان ها داده

 اهميت و توجه ميزان کمترين و شده توجه ها مؤلفه ساير

 و يادگيري فيزيکي محيط به توجه هاي مؤلفه به مربوط

 بهبود جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي به توجه

.است فرآينديادگيري

 ابتدايي، دوره گرايي، سازنده آموزش، :کليدي واژگان

يادگيري درسي، هاي کتاب
 

 

 

 ميمنت عابديني   مسؤول:نویسنده  *
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 7 / ... نوین  رویکرد عنوان به گرایي سازنده جایگاه تحليل

مقدمه
 سرمايه نمود بارزترين عنوان به آموزشي هاي نظام

 در اصلي نقشي شکوفايي زمينه در انساني نيروي گذاري

 يکي ديگر، سوي از(. ) دارند عهده بر جامعه

. هستند درسي هاي  برنامه راستا، اين در مطرح عناصر از

 ايفا آموزشي نظام در مهمي و کليدي نقش آنها ترديد، بدون

 (. ) کنند مي

 به آموزشي نظام قلب درسي هاي برنامه ديگر؛ عبارت به

 به بخشيدن تحقق عناصر و ابزار مهمترين و  روند مي شمار

 هستند نيز آموزشي نظام کلي هاي رسالت و اهداف

 بسيار مفاهيم از يکي بنابراين،(. 

 شود، مي مطرح درسي برنامه حيطه در امروزه که اساسي

 گرايي سازنده. است( )گرايي سازنده ديدگاه

 توسط دانش برساختن که است يادگيري فلسفه يك

 به. دارد اشاره اجتماعي يا انفرادي صورت به يادگيردندگان

 بر مبتني را خود دانش يادگيرندگان ديگر، عبارت

 و( ) آيزنر. سازند مي موجود عقايد يا ها طرحواره

 تدريس هاي روش از دسته آن که اند ه کرد اشاره ديگران

 در را آموز دانش نقش که يادگيري هاي نظريه بر متکي

 نيستند نسل اين پذيرش مورد اند، شمرده ناچيز يادگيري

 يادگيري، جديد هاي نظريه درنتيجه،,.( )2002

 يادگيرنده نقش بر را خود اصلي تأکيد گرايي، سازنده مانند

 سازنده نظريه ظهور صورت، هر در. اند داشته يادگيري در

است شده رو روبه زيادي استقبال با تربيت و تعليم در گرايي

 نظريات از برگرفته گرايي سازنده نظريه. 

 تفسير و ساخت در را آموز دانش که است ويگوتسکي و پياژه

 پياژه(. ) کنند مي قلمداد مهم دانش

 ساز و ساخت طي انسان، يادگيري که بود دمعتق

. گيرد مي صورت ديگري، از پس يکي منطقي، ساختارهاي

 هاي شيوه و کودکان منطق که داد نشان همچنين وي

. است متفاوت بزرگساالن منطق با امر، بدو در تفکرآنان،

 بنيادهاي آنها، از استفاده چگونگي و او نظريه الزامات

 اين، از فراتر. نهاد بنا را وسازگرايي ساخت اساس بر آموزش

 دست خود محيط با رشد، براي کودك که داد نشان پياژه

.  است تعامل در فعاالنه و کرده ورزي

 اين بر نيز( ) همکارانش و استريون

 قلمرو گرايي، سازنده نظريه ظهور از پس که اند عقيده

 آموزشي هاي حوزه وارد تدريس جديد هاي روش از جديدي

 کاهش سخنراني بر مبتني تدريس رو اين از. است شده

 روش گرايي، سازنده محورهاي بر تدريس مقابل در يافته،

 تکاليف قراردادي، يادگيري و محوري مسأله فعال، تدريس

 تدريس جاي مشارکتي، هاي فعاليت و «موردها» به مربوط

 بيان توان مي  فوق، مطالب به توجه با. است گرفته را سنتي

 هر براي درك، و فهم و دانش گرايي سازنده در که کرد

 فعاليت يك مؤثر، تدريس است، فرد به منحصر يادگيرنده؛

 را خويش فهم و دانش آموزان، دانش و است محور آموز دانش

 توجه ضمن( ) ويل ونده. سازند مي خود

 اين اهميت ارتباط، اين در مطرح موارد ساير و يادگيرنده به

 ديگر، سوي از. سازد مي نمايان پيش از بيش را ديدگاه

 آموزشي نوسازي و است انساني نوسازي بناي سنگ آموزش

 از که رود مي شمار به جانبه همه توسعه مهم ارکان از يکي

 ميسر کشور آينده نسل براي ريزي برنامه و مدرسه طريق

 مؤسسه تنها مدرسه(. ) گردد مي

 کودکان اغلب دسترس در فراگير طور به که است اجتماعي

 و کودکان به معلومات دادن ياد مسؤول لذا. است نوجوانان و

 از. است صحيح تلقي طرز و عادات ايجاد براي نوجوانان

 اسالمي جمهوري در پرورش و آموزش نظام که آنجايي

 شمار به درسي ماده ترين اصلي کتاب است، متمرکز ايران

 اختيار در زمان هم که است اي ماده ترين غالب و رود مي

 هاي آموخته از ارزشيابي مالك بوده، معلم و آموز دانش

 آن، مداوم بررسي رو، اين از . هست به نيز آموز دانش

 اهميت از درسي هاي کتاب محتواي تحليل و بازنگري

 هاي کتاب محتواي در بازنگري زيرا. است برخوردار اي ويژه

 پيشرفت و يادگيري بهبود زمينه آنها اصالح و درسي

 (.) آورد مي فراهم را آموزان دانش تحصيلي

 گرايي سازنده براي که اهميتي به توجه با اين، بر عالوه

 محتواي تا است الزم شد، عنوان آن با مرتبط مفاهيم و

 عنصرآموزش، مهمترين عنوان به درسي هاي کتاب موجود

 از هريك به توجه ميزان تا گيرد قرار تحليل و بررسي مورد

 که گرايي سازنده هاي مؤلفه. شود نظرمشخص مورد مفاهيم
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 3131 بهار ،(04 پياپي) 31 شماره ،دوم دوره، یازدهم سال ،ریزي درسي پژوهش در برنامه /8

 مورد ابتدايي، دوره درسي هاي کتاب در پژوهش، دراين

 به توجه ميزان: از عبارتند گيرند؛ مي قرار تحليل و بررسي

 معلم، گري تسهيل نقش به توجه آموز، دانش فعال مشارکت

 به توجه تکويني، ارزشيابي به توجه گروهي، تعامل به توجه

 عنوان به ارزشيابي به توجه و يادگيري فيزيکي محيط

 .يادگيري فرآيند بهبود جهت ابزاري

 مطالعات از گرايي، سازنده هاي مؤلفه تدوين جهت

]  پژوهشي

 استفاده.[ …

 شده داده نشان 8 شماره جدول در خالصه طور به که شد

.است

 به گرايي سازنده جايگاه تحليل حاضر، پژوهش هدف

 دوره درسي هاي درکتاب يادگيري نوين رويکرد عنوان

 .است ابتدايي

 گذشته قرن در: پژوهش پيشينه و نظري مطالعات

 بر آن هاي داللت و يادگيري درباره بسياري هاي نظريه

 سازنده نظريه ها، نظريه اين از يکي. است شده ارائه تدريس

 ژرفي تأثيرات که است( ) گرايي

 چشم و است گذاشته تدريس و يادگيري رويکردهاي بر

 آموزش، آن تبع به و يادگيري ماهيت به نگاه نوع و انداز

 را يادگيري محيط و معلم نقش محتوا، آموز، دانش تدريس،

 اين در را آفرين تحول ديدگاه يك کرده، تغيير دچار اساساً

 در گرايي سازنده نظريه چه اگر. است داده ارائه زمينه

) است شده برخوردار زيادي شهرت از اخير هاي سال

 نظريه اين اصلي ايده که است ذکر به الزم اما ،( 

 در را گرايي سازنده از هايي جنبه. نيست جديد هم چندان

 گيري شکل پيرامون که ارسطو و افالطون سقراط، کارهاي

 ;يافت توان مي اند، گفته سخن دانش

 گرايي سازنده نظريه جديدتر هاي ريشه(. 

 پياژه، گشتالت، شناسان روان بارتلت، هاي پژوهش پايه بر

 چند هر. است ديويي پرورشي فلسفه نيز و ويگوتسکي برونر،

 پياژه چون شناساني روان به گرايي سازنده نظريه هاي ريشه

 عبارت طرح که بدانيم بايد اما گردد، برمي ويگوتسکي و

 نخستين براي يادگيري نظريه يك عنوان به گرايي سازنده

 در گالسرزفيلد ون ارنست سوي از 8917 سال در بار

 به زمان آن از و شد ارائه منترال رياضيات آموزش کنفرانس

 در توجه قابل بسيار اي نظريه عنوان به گراييسازنده بعد

 يا نظريه يك گراييسازنده. شد شناخته المللي بين سطح

 هاي ريشه و( ) نيست واضح کامالً فلسفه

 دارد وجود بيست قرن فلسفه و  شناسي روان در اي چندگانه

 به گرايي سازنده فلسفي، جهت از(. )

 گرايي نسبيت فلسفه. خورد مي پيوند گرايي نسبيت

 وجود( ) گرايي اثبات فرا يا( )

 واقعيت گويد مي و ندارد باور را فرد از مستقل واقعيت

 گرايي، اثبات فرا بنابرتعريف. است ذهن پرداخته و ساخته

 هاي گونه به و مختلف افراد وسيله به اجتماعي واقعيت

 پياژه تحقيقات( ) شود مي ساخته مختلف

 ساختار انطباق و جذب طريق از دانش اکتساب پيرامون

 تأثير و شده شناخته نظريه اين منشأ عنوان به مفهومي،

 مطالب بيان از پس حال،. است گذاشته آن توسعه بر فراواني

 .شود اشاره شده انجام تحقيقات به است الزم فوق،

 سازنده رويکرد با رياضي تدريس عنوان با پژوهشي

 دوره رياضي معلمان که داد نشان و گرفت صورت گرايي

 در را آن و دارند باور را گرايان سازنده شعارهاي متوسطه،

 اهميت با پرورش و آموزش براي سنتي تدريس با مقايسه

 داراي واقعاًً معلمان آيا که نکرد تعيين ولي دانند مي

 سازنده هاي صالحيت زمينه در خير؟ يا هستند ها مهارت

 عبارتي به يا کمي کار ندرت به ايران در نيز، مدرسان گرايي

(. )  است گرفته صورت موردي مطالعه

 عملکرد بر اجتماعي گرايي سازنده نظريه تأثير بررسي

 شهر در علوم درس در راهنمايي دوره سوم پايه آموزان دانش

 اين به آنها محققان که است ديگري تحقيق عنوان زاهدان

 گروه پسر و دختر آموزان دانش که يافتند دست نتيجه

 دادند نشان باالتري عملکرد گواه گروه از آزمايش

 مهرمحمدي و زاده شيخ( )

 آموزش افزار نرم عنوان با پژوهشي انجام طي( 8717)

 سنجش و گرايي سازنده رويکرد اساس بر ابتدايي رياضي

 تجربي نيمه تحقيق روش از استفاده با و آن اثربخشي ميزان

 ميان: يافتند دست زير نتايج به آزمون پيش و آزمون پس با

 و گروهي هاي فعاليت با گرايي سازنده افزار نرم با آموزش

 حيطه باالي مراحل سؤاالت به آموزان دانش پاسخ ميزان

 از آموزش همچنين. دارد وجود معناداري تفاوت شناختي
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 9 / ... نوین  رویکرد عنوان به گرایي سازنده جایگاه تحليل

 مهارت و انگيزه افزايش باعث گرايي، سازنده افزار نرم طريق

 گواه گروه به نسبت کنترل گروه در مسأله حل و طرح

 با آموزش که رسيدند نتيجه اين به آن، بر عالوه. شود مي

 آموزان دانش تحصيلي عملکرد افزايش باعث افزار نرم اين

(. ) شود مي نيز

 عنوان با خود پژوهش در نيز( 8713) کرمي و فردانش

 با صنعتي هاي آموزش براي مناسب طراحي الگوهاي

 لگويا که دادند نشان سيستمي، و گرا سازنده رويکردهاي

 سيستمي رويکرد پايين رده کارکنان براي آموزشي مطلوب

. است تر مطلوب گرايي سازنده رويکرد مديران براي و

 است، هدف رفتار تغيير که زماني کارگران براي همچنين

 از دارند اهميت ها نگرش که زماني ولي سيستمي رويکرد

) شود استفاده گرا سازنده رويکرد

 دانشگاه اساتيد روي بر که ديگر تحقيقي در(. 

 به که اساتيدي که شد داده نشان آمد، عمل به شيراز

 هاي کالس دارند، بيشتري گرايش کالس، در گرايي سازنده

 باالتري( معدل) يادگيري نتايج با دانشجوياني و تر موفق

 استفاده با کالس، در گرايي سازنده از استادان ادراك. دارند

 باز ابي  ارزي رويکرد و مدار درس تدريس رويکرد از آنها

 رويکرد از استفاده با و معنادار منفي رابطه دانش، توليد

 کاربرد و سازماندهي ارزيابي رويکرد و مدار يادگيري تدريس

 انساني علوم گروه اساتيد. دارد معنادار مثبت رابطه دانش،

 و گراتر سازنده پايه، علوم گروه استادان با مقايسه در

 همکاران و بك همچنين. ( مدارترند يادگيري

 معلمان باورهاي عنوان با پژوهشي در( )

 نتيجه اين به درس کالس در آن تأثير و گرايي سازنده از

 رويکرد به نظري ازجهت که معلماني که يافتند دست

 دارند، اعتقاد( گرايي نسبيت و شخصي دانش) يگراي سازنده

 اجرا را آن بوده، وفادار رويکر اين به( درس کالس) اجرا در

 از استفاده محوري، آموز دانش نمونه، عنوان به. کنند مي

. آموز دانش خود توسط دانش ساخت و تکويني ارزشيابي

 شخصي، ارتباط) بررسي مورد مؤلفه 2 بين همچنين

 کنترل، در مشارکت علوم، بودن غيرمسلم انتقادي، صداهاي

 بدين. دارد وجود همبستگي( آموزان دانش بين مذاکره

 اعتقاد ها مؤلفه از يکي به که معلمي داريم انتظار که معني

(. ) باشد دارا نيز را ديگر مؤلفه دارد،

 مورد در معلمان هاي ديدگاه» عنوان با ديگري پژوهش

 يادگيري هاي محيط براي( اي المسه) حسي محيط تناسب

 جايگاه بررسي به که است شده انجام «گرا سازنده

 گرا سازنده هاي محيط در اصيل و حسي هاي محيط

 حس از استفاده که دهد مي نشان آن نتايج. است پرداخته

 تدارك جهت به گرا سازنده يادگيري هاي محيط براي

 همچنين و شناختي و اکتشافي و معنادار يادگيري

. شوند مي داده تشخيص مفيد آموزان دانش درگيرسازي

 و کامپيوتر و پروژکتور ويدئو چون هايي دستگاه همچنين

) برخوردارند اي ويژه اهميت از نيز کالس در کار

 ،() اليور و هرينگتون(. 

 آموزشي طراحي چارچوب يك» عنوان تحت تحقيقي در

 دانشگاهي محيط در که «اصيل يادگيري هاي محيط براي

 چارچوب از استفاده که رسيدند نتيجه اين به دادند، انجام

 سازنده تدريس از شاخصي عنوان به) موقعيتي يادگيري

 يك طراحي جهت را مؤثر آموزشي طراحي رهنمودهاي( گرا

 .کند مي آشکار پيشرفته دانش اکتساب براي محيط

 عنوان به گرايي سازنده ديدگاه فوق، مطالب به توجه با

 پيش ها مدت از درسي برنامه ادبيات در جديد رويکرد يك

 تدريس، روش ديدگاه، اين در. است نموده باز را خود جاي

 يادگيري درچرخه که است آموزش فرآيند از هايي بخش

 دانش توسعه و خلق کشف، به و گيرد مي قرار استفاده مورد

 در ـ گرفته صورت تحقيقات به توجه با. نمايد مي کمك

 بيشتر مطالعات که رسد مي نظر به ـ کشور از خارج و داخل

 گرايي سازنده رويکرد مبناي بر دروس تدريس بحث به

 نحوه و آموزان دانش عملکرد بر رويکرد اين تأثير يا پرداخته

 اما. است داده قرار خويش کار مبناي را معلمان تدريس

 سازنده هاي مؤلفه حضور ميزان بر را خويش توجه يك هيچ

 .اند نساخته معطوف درسي هاي کتاب در گرايي
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ينظام آموزش  

برنامه 

يدرس  

آموزشي نظام در گرايي سازنده هايمؤلفه گيريشکل نحوه: تحقيق نظري مدل
 

 رويکرد با آشکار درسي برنامه

 گرايي سازنده

برنامه درسي پنهان با 

 سازنده گرايي

از طريق انتظارات مرتبط با سازنده 

 گرايي

هاي سازنده گراييبراساس مؤلفه  نقش تسهيل گري معلم 

 محيط فيزيکي يادگيري

ارزشيابي به عنوان ابزاري 

 جهت بهبود فرآينديادگيري

هاي از طريق آموزش مستقيم )کتاب

 درسي(

 به توجه ميزان

 فعال مشارکت

 آموزدانش

 تکويني ارزشيابي

 تعامل گروهي

 گرايي سازنده هايمؤلفه وتحکيم تقويت
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 11 / ... نوین  رویکرد عنوان به گرایي سازنده جایگاه تحليل

 روش پژوهش

هايي که در دهه اخير به شدت روبه  يکي از روش

توا است. از نظر باردن ، روش تحليل محرود  گسترش مي

(، تحليل محتوا يکي از فنون تحقيق است )

ارتباطات به که براي توصيف عيني و منظم محتواي آشکار 

رود و هدف آن تفسير است. لذا در اين پژوهش از  کار مي

روش تحليل محتوا استفاده شد و واحد تحليل نيز متن 

هاي درسي بود. براي تحليل محتوا  صفحات کتابموجود در

مرحله  7توان  شود. از جمله آنها مي مراحل مختلفي طي مي

 عمده زير را ذکر کرد:

آماده سازي و سازمان دهي(.مرحله پيش از تحليل )

بررسي مواد )پيام(

 (.Sarmad & hejazi, 2001پردازش نتايج )

در اين پژوهش براي تحليل محتوا تالش شده است تا 

هاست، جهت  از روش جديدي که برگرفته از تئوري سيستم

پردازش نتايج استفاده شود. اين روش آنتروپي شانون است 

تحليل محتوا با نگاه جديد  ها را در بحث که پردازش داده

هاي ديگر  (. روشکند ) مطرح مي

تحليل محتوا داراي مشکالت رياضي خاص خود هستند که 

نتايج آنها را کم اعتبار خواهد کرد. بر اين اساس، از روش 

تر و  ها که در تحليل محتوا بسيار قوي جديد تحليل داده

(. اده نموديم )معتبرتر عمل خواهد کرد، استف

 طبق گفته وي مراحل اين روش به شرح زير است:

 فراواني، جدول ماتريس آوردن دست به: اول مرحله

 :زير رابطه اساس بر شده، بهنجار
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  مقوله فراواني  فراواني ماتريس شده هنجار 

  گو پاسخ تعداد

 گو پاسخ شماره     مقوله شماره 

 در کرده، محاسبه را مقوله هر اطالعاتي بار: دوم مرحله

 زير رابطه از منظور بدين. دهيم مي قرار مربوط هاي ستون

 :شود مي استفاده

Lnm
K

1


          
 mipLnpKE

m

h

ijijj ,...,2,1
1

 
 

  لگاريتم   مربوط مقوله اطالعاتي بار

 و.. ) ها مقوله اطالعاتي بار از استفاده با: سوم مرحله

 شده محاسبه ها مقوله از يك هر اهميت ضريب(   و2

 از باشد، بيشتري اطالعاتي بار داراي که اي مقوله هر. است

 براي. است برخوردار نيز بيشتري( ) اهميت درجه

.است شده استفاده زير رابطه از اهميت ضريب محاسبه
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jW اهميت درجه                          n

 ها مقوله تعداد 

jE بار اطالعاتي                            j ها مقوله شماره 

 آماري نمونه و جامعه

 ابتدايي؛ دوره هاي پايه هاي کتاب کليه آماري، جامعه

 3 در 8713 ـ 8711 تحصيلي سال در کتاب جلد 74

 هاي هديه علوم، ،(بنويسيم) فارسي ،(بخوانيم) فارسي عنوان

 آماري نمونه و اجتماعي تعليمات و رياضي قرآن، آسماني،

 ،(بنويسيم) فارسي ،(بخوانيم) فارسي عنوان 4 پژوهش، اين

 ،(کار کتاب) آسماني هاي هديه آسماني، هاي هديه علوم،

 شود مي شامل را اجتماعي تعليمات و قرآن

 گيري اندازه ابزار پايايي و روايي

 ابزار آيا که است همراه پرسش اين طرح با روايي: روايي

خير يا سنجد مي را موردنظر مفهوم واقعاً سنجش

 از که نيز حاضر پژوهش محتواي تحليل روش روايي

 نظران صاحب تأييد به است، برده بهره شانون آنتروپي روش

 تأييد براي حال عين در. است رسيده( 8714) آذر جمله از

جمله از دسترس در منابع از تنها نه بحث، مورد هاي مؤلفه

 از تعدادي تأييد به بلکه است، شده استفاده

 رسيد نيز ديگر نظران صاحب

 تا شد خواسته ارزياب 7 از پايايي برآورد جهت: اعتبار

 ديگر، عبارت به. نمايند بررسي را حاضر پژوهش هاي مؤلفه

 تعيين راه ترين ساده لذا بود، شده تعريف بندي طبقه ثبات

 ؛() است بوده زير صورت به محاسبه پايايي،

 يك در که واحدهايي تعداد با بود مساوي پايايي ضريب

 ارزشيابي تکويني
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 واحدهاي تعداد کل مجموع بر اند شده کدگذاري طبقه

 منطقي مالك محتوا تحليل در که  آنجا از. شده کدگذاري

 نظراني صاحب ندارد، وجود پايايي ضريب درباره قضاوت براي

 با برابر پژوهش اين در که اند پذيرفته را درصد 40مالك

 است 32/0

 

  

 هاي دوره ابتداييهاي پژوهش در صفحات کتابـ مقادير بار اطالعاتي مؤلفه 2جدول 

 مؤلفه

توجه به 

مشارکت 

فعال 

 آموزدانش

توجه به نقش 

تسهيل گري 

 معلم

توجه به 

تعامل 

 گروهي

توجه به 

ارزشيابي 

 تکويني

توجه به 

محيط 

فيزيکي 

 يادگيري

توجه به ارزشيابي به 

عنوان ابزاري جهت 

 بهبود فرآيند يادگيري

مقدار بار 

      اطالعاتي

) (EJ 

506/0 418/0 761/0 0 0 0 

 

 ييارگ هدنزاس ياههفلؤم ـ 8جدول 

 منابع هاي سازنده گراييمؤلفه

    Lebow (1993), Fardanesh & sheikhifini (2002) آموزمشارکت فعال دانش

Aviram (2000), 

 Mansoori (2010) ,Aviram (2000), Dangel (2004) نقش تسهيل گري معلم

 Lebow (1993), Mansoori (2010) تعامل گروهي

 Karami (2008), Mansoori (2010) , Karami (2009) ارزشيابي تکويني
Fardanesh & 

 Aviram (2000) , Mansoori (2010), chamanara (2005) محيط فيزيکي يادگيري

توجه به ارزشيابي به عنوان ابزاري 

 جهت بهبود فرآيند يادگيري
Mansoori (2010) , Karami (2009) 
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 هاي دوره ابتداييهاي پژوهش در صفحات کتابهاي بهنجار شده مؤلفهـ داده 7جدول   

 مؤلفه                 

 کتاب

توجه به 

مشارکت 

فعال 

 آموزدانش

توجه به نقش 

تسهيل گري 

 معلم

توجه به 

تعامل 

 گروهي

توجه به 

ارزشيابي 

 تکويني

توجه به محيط 

فيزيکي 

 يادگيري

توجه به ارزشيابي به 

عنوان ابزاري جهت 

 بهبود فرآيند يادگيري

 0 0 0 038/0 214/0 0 فارسي )بخوانيم(

 0 0 0 0 0 0 فارسي )بنويسيم(

 0 0 0 307/0 642/0 333/0 تعليمات اجتماعي

 0 0 10 576/0 142/0 6/0 علوم تجربي

 0 0 0 038/0 0 066/0 هاي آسمانيهديه

هاي آسماني هديه

 )کتاب کار(
0 0 038/0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 قرآن

 

 هاي دوره ابتداييهاي پژوهش در صفحات کتابـ ضريب اهميت مؤلفه 6جدول 

 مؤلفه

توجه به 

مشارکت فعال 

 آموزدانش

توجه به نقش 

 تسهيل گري معلم

توجه به تعامل 

 گروهي

توجه به 

ارزشيابي 

 تکويني

توجه به 

محيط 

فيزيکي 

 يادگيري

توجه به ارزشيابي به 

عنوان ابزاري جهت 

 بهبود فرآيند يادگيري

 0 0 0 891/0 049/0 059/0 ضريب اهميت
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پژوهش هاي یافته

 مجموع در تحقيق، از آمده دست به هاي يافته اساس بر

 به توجه مؤلفه به ابتدايي، دوره کتب از صفحه 7643

 گري تسهيل نقش به توجه ،82 آموز دانش فعال مشارکت

 به توجه مورد، 24گروهي تعامل به توجه ،86 معلم

 0يادگيري فيزيکي محيط به توجه ،8تکويني ارزشيابي

 فرآيند بهبود جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي به وتوجه

 در. است شده مشاهده درسي هاي کتاب در مورد 0يادگيري

 ابتدايي، دوره هاي کتاب صفحه 7643 صفحات کليه

 وکمترين گروهي تعامل به توجه مؤلفه به توجه بيشترين

 به توجه و يادگيري فيزيکي محيط به توجه مؤلفه به توجه

 يادگيري فرآيند بهبود جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي

 بيشترين همچنين. نگرديد مشاهده موردي که است مربوط

 در آموزي، دانش فعال مشارکت به توجه مؤلفه به توجه

 فارسي هاي کتاب در توجه کمترين و تجربي علوم کتاب

 قرآن و( کار کتاب) آسماني هاي هديه ،(بنوبسيم و بخوانيم)

 گري تسهيل نقش به توجه مؤلفه با ارتباط در. است شده

 کمترين و اجتماعي تعليمات کتاب در توجه بيشترين معلم؛

 کتاب) آسماني هاي هديه ،(بنويسيم) فارسي هاي کتاب در

.است قرآن و( کار وکتاب اصلي

 در گروهي، تعامل به توجه مؤلفه به توجه بيشترين 

 فارسي هاي کتاب در کمترين، و تجربي علوم کتاب

 به توجه يعني بعدي، مؤلفه با ارتباط در. است( بنويسيم)

 تجربي علوم کتاب در توجه بيشترين تکويني، ارزشيابي

 ،(بنويسيم و بخوانيم) فارسي هاي کتاب در وکمترين

 وکتاب اصلي کتاب) آسماني هاي هديه اجتماعي، تعليمات

 محيط به توجه با ارتباط در. گرديد مشاهده قرآن و( کار

 جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي به توجه و يادگيري فيزيکي

 مؤلفه اين به درسي هاي کتاب در يادگيري فرآيند بهبود

.       نشد مشاهده

 طبق که نمود عنوان بايد 7 شماره جدول توضيح در

 تقسيم آن مجموع بر را آمده دست به اعداد اول، مرحله

 اعدادي با 82 بر 8 و 82 بر 9 ؛82 بر 2 بنابراين،. کنيم مي

 ساير. شود مي برابر است، آمده جدول اول ستون در که

.شود مي انجام  افزار نرم سوي از مراحل

 صفحات کليه در که دهد مي نشان 6 شماره جدول

 داراي گروهي تعامل مؤلفه ابتدايي، دوره درسي هاي کتاب

 اهميت ضريب کمترين و است اهميت ضريب بيشترين

 و يادگيري فيزيکي محيط به توجه مؤلفه به مربوط

 يادگيري فرآيند بهبود جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي

 .است

گيري نتيجه و بحث

 آن از حاکي حاضر، پژوهش از آمده دست به نتايج

 به توجه ميزان» يعني اول سؤال با ارتباط در که است

 تا درسي هاي کتاب محتواي در آموز دانش فعال مشارکت

 204/0داراي که دارد وجود مورد مورد 82 «است؟ حد چه

 همچنين. است 029/0 اهميت ضريب و اطالعاتي بار مقدار

 ضريب و توجه ميزان بيشترين که است آن بيانگر نتايج

 دست به نتايج طبق. است مذکور مؤلفه به مربوط اهميت

 تسهيل نقش به توجه ميزان) دوم سؤال با ارتباط در آمده

( است؟ حد چه تا درسي هاي کتاب محتواي در معلم گري

 مؤلفه اين به مربوط ها کتاب از فراواني 86 که شد مشخص

 اهميتش وضريب 681/0 آن اطالعاتي بار مقدار بوده،

 که اين بر مبني سوم سؤال با ارتباط در. است 069/0

 درسي هاي کتاب محتواي در گروهي تعامل به توجه ميزان»

 هاي کتاب در صفحه 24 که گفت بايد «است؟ حد چه تا

 بار. اند نموده اشاره مؤلفه اين به ابتدايي دوره درسي

 ضريب و 348/0 با برابر مؤلفه اين به مربوط اطالعاتي

 در آمده دست به نتايج اساس بر. است 198/0 نيز اهميت

 در تکويني ارزشيابي به توجه ميزان) چهارم سؤال بررسي

 کرد عنوان بايد( است؟ حد چه تا درسي هاي کتاب محتواي

 که شده اشاره مؤلفه اين به درسي هاي کتاب در مورد 8 که

 در. است صفر آن به متعلق اهميت وضريب اطالعاتي بار

 فيزيکي محيط به توجه ميزان» يعني، پنجم سؤال بررسي

 «است؟ حد چه تا درسي هاي کتاب محتواي در يادگيري

. اند نداشته بدان اي اشاره بررسي، مورد درسي هاي کتاب

 نيز مربوطه اهميت ضريب و اطالعاتي بار ميزان بنابراين

 سؤال بررسي در آمده دست به هاي يافته طبق. است صفر

 جهت ابزاري عنوان به ارزشيابي به توجه ميزان) ششم

 چه تا درسي هاي کتاب محتواي در يادگيري فرآيند بهبود

 پژوهش، پنجم سؤال همانند که داد نشان نتايج( است؟ حد
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. اند نداشته بدان اي اشاره بررسي، مورد درسي هاي کتاب

 نيز مربوطه اهميت ضريب و اطالعاتي بار ميزان بنابراين

.است صفر

 صورت تحقيقات اکثر که شد يادآور بايد کلي، طور به

 وجود پي در نحوي به گرايي سازنده با ارتباط در گرفته

 بر ديدگاه اين تأثير يا معلمان ميان گرايي سازنده مفاهيم

 اما. اند بوده درس کالس و آموزان دانش آموزش، روند

 هاي مؤلفه حضور و تحليل بر را خود هدف حاضر پژوهش

 مستقيم طور به توان نمي لذا نموده، معطوف گرايي سازنده

 راستا اين در اما. پرداخت جهت اين در اي مقايسه به

 که نمود اشاره زير هاي پژوهش به نمونه عنوان به توان مي

 تحقيق نتايج. گذارند مي صحه فوق گفته بر همگي

 دبيران تدريس روش هاي ويژگي بررسي» عنوان با 

 منطقه در جديد نظام نظري متوسطه دوم سال انساني علوم

 در آموزان دانش ديدگاه از تهران شهر پرورش و آموزش 4

 سال دبيران که داد نشان« 8736 ـ 8732 تحصيلي سال

 نسبي تسلط و توانايي رغم علي تهران، شهر انساني علوم دوم

 از خارج مطالب از استفاده مورد در تدريس، مورد موضوع بر

 جهت الزم و کافي هاي توانمندي فاقد عموماً درسي، موضوع

 نظريه تأثير بررسي يا هستند اثربخش تدريس يك ارائه

 سوم پايه آموزان دانش عملکرد بر اجتماعي گرايي سازنده

 تحقيق عنوان زاهدان شهر در علوم درس در راهنمايي دوره

((  توسط که است ديگري

 که يافتند دست نتيجه اين به آنها. است شده انجام

 گواه گروه به نسبت آزمايش گروه پسر و دختر آموزان دانش

 انجام طي ) ) نياز. دادند نشان باالتري عملکرد

 انواع مورد در شيمي مدرسان ديدگاه عنوان با پژوهشي

 پس و حين معلمان که رسيد نتيجه اين به گرايي، سازنده

 نيازي پيش عنوان به آموز دانش مشارکت به متمايل دوره از

 همگي رفته، هم روي. معتقدند( آموزشي) تغيير براي

 منعکس را گرايي سازنده مفهوم به توجه ضرورت و اهميت

. هستند همسو حاضر پژوهش با جهت، اين از که کنند مي

 باشد، گرفته صورت پژوهش اين کار مشابه که اين اما

 به توجه با(. ) نگرديد مشاهده موردي

 ارائه زمينه اين در که مطالبي و مسأله اين اهميت

 عنوان به درسي هاي برنامه که شد متذکر بايد شدگرديد،

 گامي اقدامات، ساير کنار در مهم هاي رهيافت از يکي

 که آنجايي از. روند مي شمار به جهت اين در اساسي

 دليل به ما کشور پرورش و آموزش در درسي هاي کتاب

 برخوردارند، اي ويژه جايگاه از محوري، کتاب حاکميت

 اهداف به دستيابي براي درسي هاي کتاب محتواي تحليل

.دارد بسياري اهميت نيز نظر مورد

پيشنهادات

 از برخي به آمده، دست به نتايج اساس بر •

 به نمودن توجه. است نشده توجهي بررسي مورد هاي مؤلفه

 درسي هاي کتاب در آنها نمودن لحاظ و ها مؤلفه اين

.نمايد ايفا افراد زندگي در مهمي نقش تواند مي

 شود مي مشاهده گرفته، صورت هاي بررسي طبق •

 از ها مؤلفه به توجه نظر از ابتدايي دوره درسي هاي کتاب که

 تدوين و تهيه در بايد بنابراين. برخوردارند کمتري خواني هم

 دقت زمينه همين در هايي آموزش ارائه و درسي هاي برنامه

.شود
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