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 چكيده

 اي براي سنجش ادراك ساخت و اعتباريابي پرسشنامه هدف از پژوهش حاضر
ي ساز آزمونوهش روش پژ. گراي اجتماعي بود هاي سازنده از محيطآموزان  دانش
اي  نمونه سپس .هاي مقياس تدوين شد شناسايي و گويه  محيط هاي مؤلفهابتدا . است

با ) دختر 178پسر و  196(فيزيك  آموز دبيرستاني در رشته رياضي و دانش 374شامل 
هاي شهر مشهد انتخاب شدند و با  اي از بين دبيرستان گيري سهميه روش نمونه

هاي محتوايي و  به شيوه پرسشنامه روايي .پرسشنامه مذكور، مورد آزمون قرار گرفتند
و  همساني دروني وهيشپايايي به  و اكتشافياز نوع داوري تخصصي، تحليل عاملي 

و براي  94/0 ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه. محاسبه شد آزمون مجدد
 90/0پرسشنامه پايايي آزمون مجدد براي كل  ببود وضري 88/0تا  57/0ها بين  مؤلفه

 كه حاكي از پايايي و همساني محاسبه شد 77/0تا  54/0هاي آن بين  و براي زير مؤلفه
هاي اصلي با  هاي حاصل از تحليل مؤلفه يافته. دروني مناسب براي اين پرسشنامه است

  شده  نشان داد كه اين پرسشنامه از هشت عامل تشكيل واريماكساستفاده از چرخش 
 و تبادل گروهي كار تشويق«، »فراگير به يادگيري فرايند تملك دادن«است كه شامل 

 به توجه«، »پيشين يها بر آموخته تأكيد«، »صيلا يادگيري«، »افراد بين انديشه
. است» معلم يگرليتسه نقش«، »خودارزيابي«، »محوري مسئله«، »مختلف هاي ديدگاه

توجه به  با ،نيبنابرا. داشت  بار عاملي مناسبي در هشت مؤلفه  سؤال پرسشنامه 45
ر ادراك محيط يادگيري مبتني ب پرسشنامهسنجي مطلوب،  هاي روان ويژگي
هاي مربوط به ادراك محيط يادگيري به  تواند در پژوهش گرايي اجتماعي مي سازنده
 .كار رود
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نويسنده مسئول (دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد  *

m.haghayghi67@gmail.com  (  
  دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد **

  



گيري و ارزشيابي آموزشي فصلنامه مطالعات اندازه  92
 

  مقدمه
كشور  آن اقتصاد براي بخش ترين زيربنايي و ترين ياتيح ،هر كشورآموزشي  نظام

 هستند؛ آن مرتبط با ينوع  به مردم همه كه است نهادي لحا درعين شود و مي محسوب
لذا بيشتر ). 1386 صدراالشرافي،(آيد  مي شمار به هم نهاد ترين مردمي ينبنابرا

كشورهاي جهان در تالش براي بهبود مدارس و تمام ابعاد آموزشي اعم از ساختار، 
نامه درسي، سازمان، رهبري مدارس، مشاركت اوليا و جامعه و نيز محتواي بر

هاي آموزشي سنتي، در  روش. هاي آموزشي و ارزشيابي نظام آموزشي هستند روش
آموزان براي زندگي روزانه خود نياز دارند  هايي كه دانش پرورش دانش و توانايي

آموزاني است كه  امروز نيازمند آموزش و تربيت افراد و دانش يايدن .ناموفق بوده است
 سيدي و همكاران،( هاي خود را داشته باشند آموخته قدرت شناخت و استفاده از

 امروز، دنياي در انسان انگيز هاي شگفت پيشرفت  همه) 1379( به بيان شعباني). 1391
اي اتفاق  از طرفي يادگيري افراد تحت تأثير شرايط پيچيده. است يادگيري يجهنت

كه  ضا عناصر متفاوتي داردف ينا .شود ميآنها افتد كه درنهايت منجر به تغييراتي در  مي
و  1از عناصر يادگيري به اعتقاد بيگز يكي .گذارند هريك تأثير خاص خود را بر آن مي

، بيگز، 1970بيگز، ( كه نقش مؤثري دارد است يادگيريديگر محققان، زمينه و محيط 
، 4هسلر و ديونگ-؛ فرگوسن1998، 3و همكاران بوساتو ؛1991، 2فيتزجرالد و اتكينسون

محيط يادگيري بر  نقش بارزاهميت و  دربارهبر همين اساس ) 1997، 5؛ تينجاال1993
آموزان از  توان گفت كه محيط يادگيري و ادراك دانش آموزان مي افكار و اعمال دانش

 بر كنند، هاي درس مطرح مي ساختار هدفي كالس و مباحثي كه معلمان در كالس
 زيادي دارد يرتأث برند، ادگيري به كار ميآموزان در فرايند ي راهبردهايي كه دانش

كند كه در بررسي محيط يادگيري، ادراك  فريزر هم بيان مي). 1992، 6آيمز(
 محيط يادگيري به بافت اجتماعي،. آموزان و معلمان اهميت روزافزوني دارد دانش
گيرد و پيشرفت و  و آموزشي اشاره دارد كه يادگيري در آن صورت مي يروان

مطالعات متعدد ) 1998، 7فريزر( دهد آموزان را تحت تأثير قرار مي دانش هاي نگرش
آموزان از محيط يادگيري و  صورت گرفته بيانگر آن است كه بين ادراكات دانش
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، نگرش آنان نسبت به )2000، 3؛ مانينگ2002، 2كاپالن و ميدلتون( يادگيري 1انگيزش
، 6چارچ( تحصيلي يشرفتپ ،)2004، 5؛ واهيوديو ديويد2000فرانسر،  و 4آلدريگ( علم

، 7چاي( كالسي و انگيزه دروني عملكرد و همچنين اهداف پيشرفت،) 2007، 6چارچ(
با توجه به اهميت ادراكات محيط  .داري وجود دارد ارتباط معني) 2009، 7چاي(

تحصيلي آنان، كالس  يشرفتپ و سزاي آن در يادگيري هب يرآموزان و تأث يادگيري دانش
يادگيري بيشتر ايجاد شود و  يها آن فرصت درباشد كه  يا گونه بهدرس بايد 

، يلرگرين، م اي(دانش آموزان رشد و ارتقاء يابد  ياجتماعي و مشاركت يها مهارت
  .)1392 يلي،اسماع درنقل  2004، 8آكي و يكراوسون، دالك

 دانش انتقال يتترب و اصلي تعليم هدف عصر يندر اآنچه مسلم است اينكه؛ 

 انتقال آن اصلي هدف كه سنتي بر اساس روش ها از كالس سياريب در نيست ولي

 جا). 1389 نصرت و همكاران،( شود مي اداره است، يادگيرندگان به معلم از معلومات

 را فراگيران فكري فقر«: گويد مي كه كنيم بيان را) 1382( شعباني سخن اينجا در دارد

 .»تدانس تدريس سنتي هاي روش حاكميت  نتيجه توان مي
در . هاي آموزشي هستيم تغييراتي در فلسفه، محتوا و روش شاهد امروزه،

به حافظه فراگير و  و كتابرويكردهاي جديد آموزشي، انتقال دانش از سوي معلم 
اين تحول با گذر . دار داده است تكرار جاي خود را به ساختن دانش با يادگيري معني

شده  گرايي انجام ويژه ديدگاه سازنده رايي و بهگ از ديدگاه رفتارگرايي به ديدگاه شناخت
 روانشناسان بارلت، هاي پژوهش  پايه بر گرايي سازنده ).2001، 9برندزفورد( است

است  استوار ديويي جان پرورشي  فلسفه يزن و 10يگوتسگيو ،برونر ،ياژهپ ،گشتالت
و تدريس  با تأثيرات ژرفي كه بر رويكردهاي يادگيري )1388 ، كارشكي1383 شيخي(

تدريس،  به دنبال آنانداز و نوع نگاه به ماهيت يادگيري و  گذاشته است، چشم
، 11آويرام( آموز، محتوا، معلم و محيط يادگيري را دچار تغيير اساسي كرده است دانش
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اند كه  بر اين عقيده) 2006( 2و همكاران استريون ينهمچن ).2008، 1؛ راسكين2000
هاي جديد تدريس وارد  گرايي، قلمرو جديدي از روش بعد از ظهور نظريه سازنده

 در مقابليافته و  تدريس مبتني بر سخنراني، كاهش. هاي آموزشي شده است حوزه
انگيز،  هايي چالش هاي تدريس با سبك اين نوع روش. تدريس سنتي قرارگرفته است

يب آموزان به ترك آموز را به ساخت دانش كه مستلزم درگيري فعال دانش دانش
گرايي،  در شيوه آموزشي مبتني بر سازنده. كند اطالعات موجود است، تشويق مي

، 3و همكاران ونا(شوند  دار و سطح باال مشغول مي آموزان به يادگيري معني دانش
گرايي بر چگونگي ايجاد معني توسط يادگيرندگان تأكيد  ديدگاه سازنده). 2004
 داند ا مستلزم درگيري فعال يادگيرنده مياين ديدگاه فرايند ساخت دانش ر. كند مي

ها را  اي از نظريه گرايي طيف گسترده رويكرد سازنده). 2008، 4و اشميت يكرزر لوينز،(
گرايي  نوع آن، سازنده ترين شده  يرفتهو پذترين  شده  شناخته شود، را شامل مي
در ميان بر اساس اين رويكرد دانش در بافتي اجتماعي وجود دارد و . اجتماعي است

ابزار اصلي ساختن دانش تعامل بين يادگيرنده و محيط  لذا .افراد مشترك است
 يدترينجد ازجمله ديدگاه، اين به مربوط مباحث). 1388 سيف،( اجتماعي است

 مباني در ريشه سو يكاز  اجتماعي، گرايي سازنده .است يادگيري به مربوط مباحث

 متأثر و دارد گرايانه جمع فلسفي مباني در هريش ديگر ياز سو و گرايانه نسبيت فلسفي

در  رويكردها اين روانشناسي در. است شناختي مردم و شناختي جامعه هاي نظريه از
 كارشكي،( گيرد مي قرار اجتماعي يادگيري هاي نظريه و گرايي سازنده هاي نظريه يانهم

در آموزش نشان  گرايي اجتماعي را مثبت سازنده اثرات مرور ادبيات پژوهشي،). 1388
 و چاكراغلو، 7ياتكا ؛ اوزكال،2007، 6، چاكراوغلو و سونگور2007، 5گوزل( دهد مي

آموز محور  دانش گراي اجتماعي، هاي يادگيري سازنده يطمح بر اين، عالوه ).2009
هاي يادگيري، تنظيم  آموز در تعيين هدف دانش يتمسئول هستند و بر كنترل يادگيرنده،

آركون و ( زندگي فرد و مرتبط بودن مواد درسي با) 2005، 8مارا( اه عملكرد باهدف
 .كنند تأكيد مي) 2010، 9اسكر
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نظريه  عنوان  گرايي اجتماعي به هاي اخير، ديدگاه سازنده به اينكه در دهه با توجه
توان گفت فهم ادراك  ، مي)2010، 1ني وال( شده است  مطرحغالب در يادگيري 

كه آيا محيط  باره ينا درمربيان و پژوهشگران اين حوزه  يبراكالس آموزان از  دانش
اينكه چه  و يرخيا  است ياجتماعگرايي  هاي سازنده شان مبتني بر مؤلفه كالس
هاي مطلوب و بهينه، نيازمند   هايي از آموزش معلم براي ايجاد و ارتقاء يادگيري جنبه

  .سازد اصالح و بهبود است، بينش و بصيرتي فراهم مي
اند تا  دهه گذشته بعضي از محققان و نويسندگان سعي كرده در چندرو  اين از
گرا را مشخص سازند و ابزاري براي  هاي اساسي محيط يادگيري سازنده ويژگي

يكي از . هايي طراحي كنند گرايي در چنين محيط سنجش ميزان تحقق اصول سازنده
از ) 1997( 2است كه تايلور (CLES) گرا اين ابزارها، پرسشنامه محيط يادگيري سازنده

آموزان از ميزان ارائه  از ديدگاه ساختارگراي انتقادي براي سنجش ادراكات دانش
ين ابزار مبتني بر ا .هاي درس طراحي كرده است گرايي در كالس رويكردهاي سازنده

 در و) 1997 يلور،تا( است 3گرايي انتقادي و برگرفته از نظريه انتقادي هابرماس سازنده
، )2001، 4آلدريچ و همكاران(استراليا و تايوان  ازجملهي متعددكشورهاي  در

، 6هاكان توركمن و جان پيدرسن( 5و اگيپ سوكارييا، چين، تركيه، تايوان، روسيه
 اما ،شده است، اعتباريابي )1391 االسالمي، شيخ بفرويي و(و همچنين ايران ) 2003

اختالف بين . شود تلفي را شامل ميهاي مخ ها يا ديدگاه گرايي، نظريه سازنده
هاي  گروه) 1996( 7گرايي تا حدي است كه بنا به گفته دري هاي سازنده ديدگاه
هم اختالف دارند كه  گرايي تا آن اندازه با شناسي مدعي وابستگي به سازنده دانش

كه از ميان   آنجايي از. پذيرند اي مشترك نمي عنوان پيروان فلسفه يكديگر را به
  ترين و پذيرفته شده  گرايي اجتماعي شناخته گرايي، سازنده كردهاي سازندهروي
ا توجه به نياز به و ب) 2008 ،8يازن؛ 1388 يف،س( گرايي است ترين نوع سازنده شده

گرايي اجتماعي و نبودن ابزاري  سازنده يها جهت مؤلفهاز  هاي يادگيري ارزيابي محيط
هاي يادگيري  هاي محيط تا با توجه به مؤلفه شده استمعتبر در اين زمينه، سعي 
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شده است،   نظران استخراج كه از متون علمي و نظر صاحب گراي اجتماعي سازنده
پژوهشگران اين حيطه، طراحي و  معلمان وابزاري مناسب براي پيشبرد كارهاي 

 يادگيري محيط هاي مؤلفه و نشانگرها كه است اين سؤال لذا. اعتباريابي شود

 ويژگي اين وضعيت و است چگونه آن يساختار عامل چيست، اجتماعي گرايي هسازند

 ؟است چگونه در مدارس
 

  گراي اجتماعي هاي يادگيري سازنده هاي محيط مؤلفه
 طراحي كه قطعي نموداري جستجوي در شما اگر كرده است كه  يانب) 2004( 1بارنون

 يراز كنيد؛ پيدا آن را توانيد ينم هستيد، دهد نشان كامل طور به را گرا سازنده آموزشي

 داد نشان نمودار در را آن بتوان كه نيست يادگيري به رويكردي گرايي سازنده كهينا اول

 به خاصي رويكرد گرايي  سازنده ينكهاديگر . برد به كار ها يادگيري تمام براي و

 تادبيا در دليل همين به. است طراحي خصوص در تفكر يوهش بلكه نيست، طراحي
 ارائه يجا به آيد مي ميان به گرا سازنده آموزشي طراحي از سخن كه يهنگام موضوع،

  .شود مي پرداخته آن هاي ويژگي بيان به مشخص مدلي
بر همين اساس در اين مطالعه از الگوي خاصي پيروي نشده است، بلكه با استفاده 

شده  ماعي استخراجگرايي اجت هاي اصلي نظريه سازنده مؤلفه ازنظر متخصصان موضوع،
گرايي اجتماعي  هاي يادگيري مبتني بر سازنده آن به ارزيابي محيط بر اساسو 

  .شده است پرداخته
 ؛2006 و 1999 ،جاناسن و مورفي( ياريبسبر اساس نظر محققان -محوري مسئله

 2003 ،ساندرز و ويليامز ؛2006و  2001 ،معلم ؛2007و  1996 ،هانافين، هيل و اسپيرو
برون،  ؛1989 ،دوگايد، كولينز و پركينز ؛1995 ،ساوري و دافي ؛2000،تام ؛2005و 

 ؛2004 ،برادون ؛2009 ،كوهانگ؛ 1994 ،باروس ؛2002، جينس ؛1992 ،كانينگهام و ندنر
رويكرد  در) 2011 ،ريندرز و تريگاست ؛ و2007 ،ديك و جاناسن؛ 2005 ،كوپر

هايي براي واداشتن  شود، بلكه فرصت ميگرايي، تدريس با ارائه حقايق آغاز ن سازنده
يكي از الزامات اين نوع تدريس، اين است كه . شود آموزان به تفكر ايجاد مي دانش

حقايق   اين كار معلمان ارائهبنابر. توانند فكر كنند موزان ميآ معلم معتقد باشد كه دانش
 ).2000لسن، ا(آموزان است  هايي براي تفكر دانش مسلم نيست، بلكه ايجاد زمينه
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ويگوتسكي  ؛1990 ،برونر(گرايي  هاي سازنده همه نظريه-قبلي دانش بر تأكيد
 ،سانتز، تگ و دوليتل ؛1997 ،مورفي ؛1993، ولفوك ؛1916 ،ديويي ؛1972 ،پياژه ؛1987
باور اصرار  ينا بر) 2007ديك و جاناسن  ؛ و1996و  2007،هونبين، هيل ؛1999
تحت تأثير  شدت  بهدرك و فهم هر فرايند مستمر  ورزند كه رسيدن به دانش و مي

 ).1388 سيف،( دانش قبلي يادگيرنده است
 ،كانينگهام ؛1999 ،تگ و دوليتل؛ 1997 ،مورفي( يفراوانتحقيقات  -خودارزيابي

) 2007 ،ديك و جاناسن ؛ و2009 ،كوهانگ ؛1995 ،ديل ؛2000 ،وارسيداس ؛1992
داده است، يادگيري لزوماً تغييرات رفتار  نشان) 2003(كه رامسدن هم  طور همان

. نيست، بلكه تغيير در چگونگي درك، تجربه يا دريافت افراد از محيط اطراف است
ميكاري (از ارزيابي تغيير رفتار است  تر دهيچيپو  تر ماهرانهي اين نوع تغيير، ريگ اندازه

 ديشده با استانداردي ها آزمونو  ها رتبهيي، گرا سازندهاز ديدگاه ). 2007، 1و همكاران
ي كه ا گونه بهشود،  ي از فرايند يادگيري تبديل جزئي آن، ارزشيابي به جا  بهحذف و 

 گريد  عبارت  به. نقش بيشتري در قضاوت پيشرفت خودش ايفا كند آموز دانش
آموزش  يجدانشدنكند، ارزشيابي يكي از مراحل  مي انيساندرز بكه  طور همان

 اجراي اينكه تنها در پايان آموزش ارائه شود، در تمام آموزش جا به گرا است و سازنده
فعال در فرايند ارزشيابي  ييادگيرندگان نقش دهد يمگرا اجازه  معلم سازنده. دشو يم

در به دست آنها  براي فرصتايجاد به فراگيران و خودارزيابي  اجازه. داشته باشند
را به عهده بگيرند يادگيري  يتمسئولآنها  دشو يم فرايند ارزشيابي موجب گرفتن

  ).1386 ي،كرم(
 ،بدنر ؛1990، اسپيرو ؛1996 ،هانابين ؛1997 ،مورفي(-مختلف هاي ديدگاه به توجه

 ،گوستافون و برنچ و ؛2000 ،فردانش ؛1992 ،كانينگهام ؛1999 ،تگ و دوليتل ؛1992
 پرورش كرده، يي اجتماعي بسيار به آن توجهگرا سازندهاز اصولي كه  يكي) 2007

تفكر انتقادي در فراگيران است كه مستلزم آموزش فراگيران در توجه به هر موضوع از 
 .مختلف است هاي ديدگاه

؛ 1999، تگ و دوليتل؛ 1997 ،مورفي( -فراگير به يادگيري يندفرا تملك دادن
براي  معلم) 2007 ،ريچي و موريسون و فوكسون ؛2001 ،كي ؛1995 ،ساووري و دافي

پذير  و فرايند تدريس انعطاف روش درآموزان بايد  اد احساس مالكيت در دانشايج

                                                                                                                                      
1. Micari et al 
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آنها به . آموزان در اختيارشان قرار دهد باشد و فرصت كافي براي طرح پرسش دانش
جاي  اهميت است و همچنين به مجال مطالعه موضوعاتي را بدهد كه به نظرشان با

آنها و توليد دانش به زبان خود را به  دانش از زبان ديگران، اجازه ساخت بازآفريني
 ).1992، 1نيومن(بدهد 

 ؛1992كانينگهام و بدنر  ؛1998 ،برون(-يادگيرنده توسط دانش ساخت به توجه
 ،جنس ؛2000 ،فردانش ؛1989 ،پر كينز ؛1999 ،سايتز و تگ و دوليتل ؛1997 ،مورفي
 ؛2000، از آويرامبه نقل  1993 ،بروكس و بروكس ؛2011 ،ريچي و تريگاست ؛2002

از اصول زير بنايي  يكي) 2004 ،ديكوك و همكاران ؛2004، وايلدر-ميسون و جانسون
هم گره  هاي گوناگون اين رويكرد را به گرايي و تاروپودي كه نظريه رويكرد سازنده

اين  الزمه .معني فعال هستند زند اين است كه يادگيرندگان در ساخت دانش و مي
اين منظور،  يبرا .هاست ر در فرايند ذهني و سازمان دادن به تجربهفعاليت ايجاد تغيي

موجود خود  از دانشاش سازمان بدهد،  يادگيرنده بايد به كاركردهاي شناختي
اين كارها نيازمند  انجام .از فرايند ساختن دانش آگاه باشد بسازد وهاي تازه  معني

 ).1388 سيف،( دهي است خودسازماني و خودنظم
تگ  ؛1997 ،مورفي ؛2002 ،جنس( -افراد بين تبادل انديشه و گروهي كار تشويق
 ؛2007 ،گوستافون و برنچ ؛2005 ،كاراگوئه و سيمونه ؛2001 ،معلم ؛1999 ،و دوليتل

 ؛1993 ،لبوو ؛2004، ، به نقل از ديكوك2000 ،الند و هانافيل؛ 2011،ريچي و تريگاست
 گرا، سازنده يادگيري محيط) 2000( 2ميراآو نظر از) 2000 ،بك، زرنياك و لومپه

 پژوهنده و يا جامعه در يكديگر با كردن كار براي را آموزان دانش كه است يطيمح
 .سازد يم توانا ،مساعي  يكتشر با همراه متفكر

 ،هانافين( - )يلاص يادگيري( اجتماعي واقعي هاي زمينه در يادگيري قرار دادن
 ؛1989 ،اندربيلت دوگايد، كولينز و برون و ؛2002 ،جنس ؛2007 ،هيل ؛2007و  1999
به نقل  1993 ،بروكس و بروكس ؛1996 ،هانابين ؛1999 ،تگ و دوليتل ؛1997 ،مورفي

 ،گوستافون و برنچ ؛2000 ،فردانش ؛2001 ،معلم ؛1990 ،اسپيرو ؛2000، از آويرام
 است ينا گرايي، سازنده تأكيد رويكرد مورد ياساس اصل) 1381 ،شيخي فيني ؛2007
 قرار توجه مورد اصل اين اگر و باشد جدا كار دادن انجام از تواند نمي دانستن كه

 كند مي منطبق محيط با را خودش انسان. شود مي جدا آن ينهزم از دانش نگيرد،
                                                                                                                                      
1. Newmann 
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هاي  آموزان را با چالش يادگيري اصيل، دانش ).2004 ،وتن و يپرزواسل ديكوك،(
را از طريق حل مسئله در آنها هاي  دانش و مهارتسازد و  زندگي روزمره مواجه مي

 ).2010، 1چنج، لي، وانگ، چن( دهد هاي مختلف افزايش مي موقعيت
 ؛1997 ،مورفي ؛1999،تگ و دوليتل ؛2009 ،كوهانگ( - معلم گري تسهيل نقش
 ،السن ؛2000 ،يرامآو ؛2012 ،يويان، جيم، هون، شان و لنج ؛2000، هيل ؛1991 ،چانگ
گرا معلم با  محيط يادگيري سازنده در) 1388به تقل از پارسا،  2002 ،الرتيگ ؛2000

آموزان اختيارات الزم  عنوان راهنما و كسي كه به دانش به خود وغلبه بر اقتدار سنتي 
گيرد، شناخته  مي در نظررا براي افزايش يادگيري آنها انگيزه و توانايي  و دهد يمرا 
كند، نبايد صرفاً دانش  كه معلم تدريس مي يي هنگاميگرا از ديدگاه سازنده. شود مي

پاسخ سؤال را ، كند گرچه خود در مسائلي كه معلم مطرح مي. موجود را ارائه كند
. شان تأمل كنند آزمودن دانش فعلي درباره تا كند يمآموزان كمك  داند اما به دانش مي

از ابزارهايي منظور ي اين كند تا دانش را بسازند و برا آموزان كمك مي معلم به دانش
گرا،  معلم سازنده. گيرد مي كمك همچون حل مسئله و يادگيري مبتني بر پژوهش،

كند،  آموزان را به ارزشيابي مداوم اينكه چگونه فعاليت به كسب ادراك كمك مي دانش
كرمي، ( يادگيري و فرايند تأمل است يقتشو نقش اصلي معلم،. نمايد تشويق مي

1388.(  
 

 روش
 و متون از نشانگرها و ها مؤلفه ابتدا. سازي است ين پژوهش توصيفي و از نوع آزمونا

 يها داده از استفاده با آن عاملي ساختار سپس و شد استخراج ها مصاحبه و معتبر منابع
  .شد آزمون آمده دست به

آموزان  جامعه اين پژوهش شامل همه دانش - گيري جامعه، نمونه و روش نمونه
 هاي يرستاندبمتوسطه رشته رياضي و فيزيك  در مقطعر شاغل به تحصيل دختر و پس

. كه حدود نه هزار نفر بودند بود 1392-93 يليتحصشهر مشهد در سال  يدولت
گرا در كالس درس  هاي يادگيري سازنده مذكور به سنجش محيط پرسشنامه ازآنجاكه

از هر رشته ديگري با آموزان رشته رياضي بيش  پرداخت و از طرفي دانش فيزيك مي
  .گرفته شد در نظرآموزان اين رشته  درس فيزيك درگير هستند، جامعه پژوهش دانش

                                                                                                                                      
1  . Chang, Lee, Wang & Chen 
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سازي  آزمون در تحقيقات . انتخاب شد نفر 374اي به تعداد  نمونه شده ادياز جامعه 
از نوع تحليل عاملي و براي دستيابي به ساختار عاملي معتبر، الزم است حجم نمونه 

لوهين نيز معتقد ). 98: 1381گيلفورد، به نقل از كالين، (باشد نفر  ستدوي كم دست
صد يا بهتر از آن،  كم دستهاي تحليل عاملي با دو يا چهار عامل، بايد  است در مدل

اين تعداد نه مقدار عالي، بلكه حداقل ). 22: 1384 هومن،(شود دويست مورد انتخاب 
گيري تصادفي  انتخاب نمونه، نمونه روش. شرايط است و مالك حداقل را داراست

قرار  توجه موردآموزان دختر و پسر در جامعه  اي بود كه سعي شد سهم دانش سهميه
 در صورت به دو كالسهفتگانه مشهد يك يا  ياز نواحي كه از هر ناحيه ا گونه به. گيرد

ل آموزان مشغول به تحصي شرايط ورود به مطالعه شامل دانش .دسترس انتخاب شدند
 نيا .بودند كيزيفرياضي و فيزيك بود كه در حال گذراندن درس   در رشته

 17تا  15سني بين  و در بازه كنند يممدارس دولتي مشهد تحصيل در آموزان  دانش
نمونه از تمام نواحي هفتگانه مشهد انتخاب شد،  آنجاكه از. سال قرار داشتند

نمونه شامل  نيا .است برگرفته آموزان از نواحي غني، متوسط و ضعيف را در دانش
، دو هيناح از نفر، 58 تعداد كي هيناحاست كه از  بيترت  نيا  بهدختر  178و  رسپ 196
 هياز ناحنفر،  36 پنج، هيناحاز نفر،  60چهار،  هيناح نفر از 45، سه هيناحاز نفر،  83

 از هر .دنمونه حضور داشتن عنوان  بهنفر  29تعداد نفر و از ناحيه هفت  63 شش،
  .دو كالس در مطالعه شركت داشت هيناح

آموزان درباره  منظور سنجش ادراكات دانش  در اين پژوهش به -ابزار پژوهش
هاي يادگيري مبتني بر  آموزان از محيط ادراك دانش»  شان از پرسشنامه محيط كالسي

ر براي ابزا نيا .است شده كه ابزاري محقق ساخته استفاده »گرايي اجتماعي سازنده
  .مانند فيزيك مناسب است س علوم،هاي در كالس

هاي مربوط به هر مؤلفه نوشته شد و روايي آن از  ها، سؤال پس از استخراج مؤلفه
كارشناسان خواسته  از .سوي چهار نفر كارشناس و متخصص علوم تربيتي احراز شد

ت، مفيد اما ضروري اس(هاي  ها، يكي از گزينه ضرورت هريك از گويه دربارهشد تا 
سپس بر اساس پاسخ متخصصان  .را انتخاب كنند) و ضرورتي ندارد ضروري نيست

سؤال به شرح فرمول زير  هر N(، CVR(آنها و تعداد كل ) E=ضروري است(
  :محاسبه شد

 



  
  
 
101  ...يادگيري  محيطآموزان ازادراك دانشةابي پرسشناماعتباريساخت و 
 

براي روايي  قبول  قابلهاي الوشي در مورد حداقل نسبت روايي  با توجه به جدول
آن  (CVR) و شاخص يرضروريغمتخصصان،  ازنظر، ده سؤال كه )99/0( يداور

سؤال كاهش  45به  55هاي پرسشنامه از  سؤال تعداد شد وبود، حذف  99/0كمتر از 
  .يافت

هايي كه براي  نفري اجرا و سؤال 36اي  سپس براي اجراي مقدماتي در ميان نمونه
 ي ديده شد،ازجمله مشكالتي كه در اجراي مقدمات. دانش آموزان مبهم بود اصالح شد

آموزان بود و با توجه به اينكه براي اين واژه  در دانش» بازخورد«درك واژه  عدم
ها  نيز بعضي از سؤال شد ومعادلي پيدا نشد ناچار در ذيل پرسشنامه توضيحاتي ارائه 

ليكرت  يا درجه  پنجسؤال در مقياس  45 اي شامل حذف شد و درنهايت پرسشنامه
، گاهي )2( ندرت ، به)1( ها در طيفي از تقريباً هرگز دنيشكل گرفت كه در آن آزمو

از نوع  33 و 20هاي  سؤال. پاسخ دادند) 5( و تقريباً هميشه) 4( ، اغلب)3( اوقات
هاي  اين پرسشنامه مناسب مقطع متوسطه و رشته. ها مثبت هستند منفي و ساير سؤال

شود تا يكي از  مي آموزان خواسته از دانش است و يزيكف ياضيرعلوم تجربي و 
ضريب آلفاي كرونباخ . ها ارزيابي كنند سؤال بر اساسهاي خود مانند فيزيك را  كالس

 مسئله هاي و هريك از خرده مقياس) 89/0( در اجراي مقدماتي همه پرسشنامه
، )يادگيري اصيل( واقعي  زمينه محوري، تأكيد بر دانش قبلي، قرار دادن يادگيري در

لم، دادن تملك يادگيري به يادگيرندگان، توجه به ساخت دانش مع گري يلتسهنقش 
هاي مختلف، تشويق كار گروهي و  ، توجه به ديدگاهيابيخودارزتوسط يادگيرنده، 

، 78/0، 62/0، 73/0، 78/0، 63/0، 77/0، 65/0، 51/0تبادل انديشه بين افراد، به ترتيب 
 .است  آمده  دست  به 82/0

تحليل عاملي اكتشافي، با استفاده از  روشاحراز روايي از منظور  در اين پژوهش به
پايايي ابزار پژوهش بر اساس آلفاي كرونباخ محاسبه . است شده استفاده spssافزار  نرم
  .شد
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  ها يافته
هاي پايايي و روايي  به نوع تحقيق كه رواسازي آزمون است، ابتدا شاخص با توجه

اين پژوهش  در .شود كنندگان ارزشيابي مي تشوند و در انتها عملكرد شرك گزارش مي
هاي  آموزان از محيط منظور پاسخگويي به اين پرسش كه پرسشنامه ادراك دانش  به

تحليل   يوهشاست؟ از  شده  گرايي اجتماعي، از چند عامل تشكيل يادگيري سازنده
  .استفاده شد عاملي اكتشافي
هاي  فرض ، نخست پيشهاي اصلي با چرخش واريماكس تحليل مؤلفه با روش

و باالتر را  3/0 يبضرابررسي ماتريس همبستگي وجود . تحليل عاملي بررسي شد
اين مقدار بيشتر از مقدار  بود كه 91/0 1اولكين- ماير-آزمون كايزر مقدار .دهد نشان مي
، 547/9232( 2مشخصه آزمون كرويت بارتلت). 1389 پاالنت،( است 6/0 پيشنهادي

001/0<P (ها در جامعه صفر  دهد ماتريس همبستگي داده نشان مي بود كهر دا معني
  .پذير است يابي توجيه نيست و لذا عمل عامل

در كل، ده . يا باالتر را داشت 3/0ها مشمول يك عامل شدند كه وزن عاملي  گويه
، 02/1، 15/1، 21/1، 25/1، 41/1، 50/1، 01/2، 81/2،26/2، 30/14 هاي عامل با اندازه

 درصد از واريانس مشاهده 25/64اين ده عامل، . تر از يك داشت بزرگ يژهوارزش 
ها با استفاده از رسم  گيري نهايي در مورد تعداد عامل تصميم ؛ اماكرد شده را تبيين مي 

بر اساس آن ده عامل اوليه به هشت عامل  گرفت كههاي ويژه انجام  نمودار ارزش
آنگاه براي كمك به تفسير در معرض چرخش ها ابقا شدند و  عامل ينا .كاهش يافت

درصد از واريانس كل  45/59 درمجموع، هشت عامل اصلي، .واريماكس قرار گرفتند
ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده براي هشت عامل ) 2( جدول .را تبيين كردند

 .دهد گراي اجتماعي را نشان مي هاي يادگيري سازنده اصلي ادراك محيط

  
  
  
  

                                                                                                                                      
1  . Kaiser-Mayer-Olkin 

2  . Bartlett's test 
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ارزش ويژه و درصد واريانس تبيين شده براي هشت عامل اصلي ادراك ) 1(جدول 
  گراي اجتماعي هاي يادگيري سازنده محيط

 شده استخراجمجموع مجذورات بارهاي عاملي 
 بعد از چرخش

هاي  شاخص هاي ويژه اوليه ارزش
درصد  آماري

 تراكمي
درصد 

 يانسوار
 كل

درصد
 تراكمي

درصد
 يانسوار

 كل

 عامل اول 304/14 786/31 786/31 704/5 676/12 676/12

241/23 564/10 754/4 039/38 253/6 814/2 عامل دوم
468/31 227/8 702/3 068/43 030/5 263/2 عامل سوم
526/38 058/7 176/3 532/47 464/4 009/2 عامل چهارم
498/44 971/5 687/2 848/50 316/3 492/1 عامل پنجم
412/50 914/5 661/2 985/53 136/3 411/1 عامل ششم
497/55 086/5 289/2 763/56 779/2 251/1 عامل هفتم
447/59 950/3 777/1 447/59 683/2 208/1 عامل هشتم

  
پس از چرخش عوامل با روش واريماكس، عالوه بر ماتريس فوق كه مقادير ارزش 

، دهد  يمرا نشان  شده استخراجهاي  ويژه و مقادير واريانس تبيين شده توسط مؤلفه
ها را  ها است و بارهاي عاملي سؤال شود كه ماتريس مؤلفه ماتريس ديگري ظاهر مي

در اين ماتريس ابتدا يك . دهد نشان مي  ، قبل از چرخش راشده استخراجدر مؤلفه 
ها روي اين عامل كلي بارهاي عاملي  عامل كلي ظاهر شد و بيشتر سؤال

اين . ظاهر شدند يدوقطبهاي  به دنبال آن عامل كه يدرحالداشتند  يا مالحظه قابل
براي  ينبنابرا. ساختند ها را دشوار مي ها با بارهاي مثبت و منفي، تفسير عامل عامل

الزم و ضروري آنها ها، چرخش  سازي عامل ساده منظور بهها و  سهولت در تفسير داده
هاي   افي به روش مؤلفهبارهاي عاملي حاصل از تحليل عاملي اكتش) 3(در جدول . بود

 .است شده  ارائهاصلي و با استفاده از روش چرخش واريماكس 
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  حل هشت عاملي  هاي عاملي با چرخش واريماكس راه ضرايب ماتريس) 2(جدول 

بارهاي   ها سؤال  ها عامل
  عاملي

واريانس 
عامل 
  مشترك

عامل 
  اول

 .كه كدام فعاليت را انجام دهمگيرميمن تصميم م21
  .هستم ام يادگيريام كه خودم مسئول  من ياد گرفته 22
  .كه چگونه ياد بگيرم گيرم يمن تصميم م 23
  .كه چقدر زمان صرف يك فعاليت بكنم گيرم يمن تصميم م 24
  .كنم يرا ارزيابي م ام يادگيريمن خودم  25
ي خودم را براي انجام  ام كه شيوه گرفته يادمن در اين كالس  27

  .نمتكاليف پيدا ك
  .دهم خودم انجام مي يوههايم را به ش من فعاليت 28
ي آن بيشتر  اگر يك ايده خوب در ذهنم ايجاد شود، درباره 29

  .كنم تحقيق مي
طور مرتب در  ها امري ثابت نبوده و به آموزم كه نظريه من مي 30

  .حال خلق شدن هستند
وگو  آموزان در مورد افكار و عقايدم بحث و گفت با ديگر دانش 39
 .كنميم

51/0  
64/0  
67/0  
76/0  
72/0  
56/0  

  
58/0  
49/0  

  
55/0  

  
48/0  

  

62/0  
63/0  
69/0  
60/0  
61/0  
65/0  

  
67/0  
65/0  

  
42/0  

  
58/0  

  

عامل 
 دوم

حل او معلم مسئله را در كالس حل كرده و از ما انتظار دارد راه20
  .را ياد بگيريم

توضيح دهم و را برايش  هايم يتخواهد تا فعال معلم از من مي 34
  .خودم را ارزيابي كنم

من دركي را كه از يك مفهوم دارم به ديگر دانش آموزان  37
  .دهم يتوضيح م

ما در كالس، جهت حل مسائل و يا انجام تكاليف،  41
  .ايم شده يبند گروه

  .دهيم يصورت گروهي انجام م ها را به بيشتر فعاليت 42
  .كنيم يعضا بحث مو عقايد ا ها يدهدر هر گروه درباره ا 43
  .كنيم يام را در گروه بيان م ايده يراحت من به 44
هاي  در انتهاي هر مبحث درسي هر گروه موظف است، فعاليت 45

 .خود را به كالس معرفي كند

54/0-  
  
43/0  

  
48/0  

  
66/0  

  
77/0  
83/0  
57/0  
59/0  

  

71/0  
  
57/0  

  
65/0  

  
70/0  

  
77/0  
79/0  
75/0  
66/0  

  

عامل 
 سوم

كند تا درباره مسائل زندگي واقعي و ه من كمك ميكالس ب11
  .عاليقم فكر كنم

شود  هاي ذهني كه توسط مسائل فيزيك برايم ايجاد مي چالش 12
  .شبيه دنياي واقعي است

هايي  تري در مورد پديده طور عميق هايم باعث شده به يادگيري 13
  .يشماند يدهد، ب كه در اطرافم رخ مي

ام كاربرد  آموزم در زندگي واقعي الس ميچيزهايي كه من در ك 14
  .دارد
  .كند هايي در محيط واقعي استفاده مي معلم از مثال 15
ها و عقايد خودم  ام كه در مورد ايده من در اين كالس ياد گرفته 26

 .فكر كنم

64/0  
  
59/0  

  
58/0  

  
78/0  

  
47/0  
54/0  

66/0  
  
69/0  

  
64/0  

  
67/0  

  
61/0  
62/0  
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اي باره  ها سؤال  ها عامل
  عاملي

واريانس 
عامل 
  مشترك

عامل 
 چهارم

پيشين يهادر مورد آموختههامعلم در شروع هر درس سؤال6
  .پرسد يم
ام را، به  معلم از من انتظار دارد مفاهيم مهمي كه درگذشته آموخته 7
  .بياورم ياد
معلم قبل از شروع درس جديد مطالب قبلي مرتبط با آن را  8

  .كند يم يادآوري
 خواهد يم در هر جلسه موضوع درس آينده را بيان و ممعل 9

  .آن مطالعه كنم ي درباره
يك تجربه واقعي سعي  يانقبل از ارائه مطالب هر درس معلم باب 10

 .در آماده نمودن ذهن من دارد

49/0  
  
68/0  

  
60/0  

  
45/0  

  
50/0  

  

64/0  
  
49/0  

  
61/0  

  
60/0  

  
61/0  

  

عامل 
  پنجم
 

ام توجه زيادي هاي كالسيدرس به فعاليتمعلم براي ارائه نمره32
  .كند مي
دانش آموزان فرصتي براي صحبت كردن در مورد موضوعات  36

  .درسي رادارند
  .شود هاي متفاوت احترام گذاشته مي به ديدگاه 38
  .افكار و عقايد ديگر دانش آموزان را درك كنمكنميمن سعي م40

58/0  
  
59/0  

  
57/0  
46/0  

61/0  
  
58/0  

  
62/0  
60/0  

عامل 
 ششم

يادگيري مطلب جديد با يك مسئله در مورد جهان و يا محيط 1
  .شود يپيرامون آغاز م

معلم از مطرح كردن سؤال در مورد مطالب درسي توسط دانش  2
  .كند آموزان استقبال مي

و مسائلي كه دانش آموزان در مورد جهان دادند  ها در مورد سؤال 3
  .كنيم بحث و گفتگو مي

هاي متعدد  حل كه براي آن راه كند يرا مطرح م ييها م مسئلهمعل 4
 .وجود دارد

39/0  
  
60/0  

  
64/0  

  
59/0  

  

63/0  
  
60/0  

  
71/0  

  
74/0  

  

عامل 
 هفتم

 .اممن با مسائل جديدي در مورد جهان آشنا شده5
ام چيزهاي زيادي  من در حين انجام تكاليف و امتحانات كالسي 31
  .ام گرفته ياد
  .كند ي ارزيابي فقط به امتحان نهايي توجه ميمعلم برا 33
 تر استام كه يادگيري از كسب نمره مهمگرفتهيادمن35

47/0  
48/0  

  
54/0-  
47/0  

63/0  
57/0  

  
73/0  
54/0  

  عامل 
 هشتم

 .كندمعلم من را براي انجام تكاليفم راهنمايي مي16
  .دهد سازنده ارائه مي يمعلم در حين حل مسئله بازخوردها .17
مسئله را حل نكرده، بلكه صرفاً در حل آن به ما  گاه يچمعلم ه 18

  .رساند يياري م
آموزان را تشويق كرده و  در حين حل مسئله معلم، دانش 19

 .دهدبازخوردهاي مناسب مي

37/0 
40/0  
78/0  

  
  
  67/0  

63/0  
57/0  
70/0  

  
63/0  

  
گراي  ادگيري سازندهدرصد از واريانس ادراك محيط ي 45/59 توان گفت مي درمجموع
كه مشاهده  گونه هماناز طرفي . شود پيشنهادي تبيين مي مؤلفه با هشتاجتماعي 
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گراي اجتماعي روي  هاي يادگيري سازنده هاي مقياس ادراك محيط شود، همه سؤال مي
از چرخش  پس .دارند) 37/0 از تر بزرگ( مالحظه  قابلعوامل مربوط بار عاملي 

هاي پرسشنامه در  ها صورت گرفت كه نشان داد، تمامي سؤال واريماكس، تحليل آيتم
 يجهدرنتكمي داشتند،  يبار عاملها  عامل خود داراي بار عاملي مناسبي و در ساير عامل

 يشترينب 39، 30، 29، 28، 27، 25، 24، 23، 22، 21هاي  ماده. هيچ سؤالي حذف نشد
درصد از واريانس كل را تبيين  68/12عامل كه  اين. بار عاملي را با عامل اول دارند

، 41، 37، 34، 20هاي  ماده. نام گرفت» فراگير به يادگيري فرايند تملك دادن« كند، مي
 عامل دومبا  20 دوم داشت، البته سؤال بيشترين بار عاملي را با عامل 45، 44، 43، 42

بار عاملي  ،20 بار عاملي منفي داشت كه با توجه به ماهيت منفي بودن سؤال) - 52/0(
 كند، درصد از واريانس كل را تبيين مي 57/10اين عامل كه . منفي آن قابل توجيه است

، 14، 13، 12، 11هاي  ماده. نام گرفت» تشويق كار گروهي و تبادل انديشه بين افراد«
درصد از  23/8 كنندگي سوم داشت كه با تبيين عامل بيشترين بار عاملي را با 26، 15

بار بيشترين  10،16، 9، 8، 7، 6هاي  ماده. نام گرفت »يادگيري اصيل« واريانس كل،
 اين عامل. نام گرفت »پيشين يها بر آموخته تأكيد«چهارم داشت كه  را با عامل يعامل
بار  يشترينب 40، 38، 36، 32 هاي ماده. كند مي بيينت درصد از واريانس كل را 06/7

كنند و  مي يينرا تبرصد از واريانس كل د 98/5كه  پنجم داشت عاملي را با عامل
بيشترين بار عاملي  17، 4، 3، 2، 1 هاي ماده. ناميده شد» هاي مختلف توجه به ديدگاه«

از واريانس كل  درصد 92/5نام گرفت و » محوري مسئله«كه  ششم داشت را با عامل
 .هفتم داشت لبيشترين بار عاملي را با عام 35، 33، 31، 5هاي  ماده. كند مي يينرا تب

 .نام گرفت »ارزشيابي تكويني« واريانس كل درصد 09/5كنندگي  عامل با تبيين ينا
هفتم منفي بود كه با توجه به ماهيت  عامل در 33 است كه بار عاملي سؤال ذكر  قابل

عامل هشتم  در 19 و 18هاي  ماده يتدرنها .پذير است منفي بودن اين سؤال توجيه
نقش « درصد از واريانس كل، 95/3 كنندگي و با تبيين بيشترين بار را داشت

  .نام گرفت »معلم گري يلتسه
هاي توصيفي؛ ميانگين، انحراف معيار و ضرايب همبستگي  بررسي يافته منظور  به

هاي يادگيري  ادراك محيط شده كشفهاي  براي همه نمونه در خرده مقياس
  .است شده  ارائهگراي اجتماعي  سازنده
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  ها هاي بين زيرمقياس انحراف معيار و همبستگي ميانگين،) 4( جدول

انحراف  ميانگين  ها مؤلفه
 8  7  6  5  4  3  2  1 استاندارد

 تملك دادن
 يادگيري يندفرا
  فراگير به

76/34  10/9  1                

تشويق كار 
گروهي و 

تبادل انديشه 
 بين افراد

17/21  36/8  54/0  1              

          1 56/0 70/0 10/6 34/19يادگيري اصيل
بر تأكيد 
 يها آموخته
 پيشين

30/19  92/4  47/0  47/0  58/0  1          

توجه به 
هاي  ديدگاه
 مختلف

97/13  71/3  57/0  53/0  50/0  47/0  1        

      1  40/0  61/0 60/0 55/0 52/0 35/3 04/17مسئله محوري
    1  57/0  51/0  51/0  57/0  46/0  58/0  38/3  52/15 خودارزيابي

نقش 
 گري تسهيل
 معلم

91/6  21/2  42/0  34/0  38/0  38/0  27/0  41/0  31/0  1 

  .دار است معني) p<0.001( 0.001 ها در سطح تمامي همبستگي
 

ها با يكديگر همبستگي  شود، تمامي عامل مالحظه مي) 4(طور كه در جدول  همان
دادن (هاي اول  وجود بيشترين همبستگي بين عامل بااين. داري دارند مثبت و معني

 و) =70/0r( است) يادگيري اصيل( عامل سومبا ) لك فرايند يادگيري به فراگيرتم
توجه به (پنجم  با عامل) گري معلم نقش تسهيل(هشتم  كمترين همبستگي بين عامل

  ).=27/0r(است ) هاي مختلف ديدگاه
 يادگيري محيط از آموزان دانش ادراك پرسشنامه پايايي يمنظور بررس  به
. شد و همچنين آزمون مجدد استفاده كرونباخ  آلفاي از روشماعي اجت گراي سازنده
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 از خرده يك براي هر و) 94/0( پرسشنامه كل آلفاي ضريب كه داد نشان نتايج
تشويق كار گروهي و تبادل «، »يادگيرنده به تملك فرايند يادگيري دادن« هاي مقياس

توجه به «، »پيشين هاي تأكيد بر آموخته«، »اصيل يادگيري«، »انديشه بين افراد
به » گري معلم نقش تسهيل«و » خودارزيابي«، »محوري مسئله«، »هاي مختلف ديدگاه

 كه ؛آمده  دست  به 57/0، 58/0، 75/0، 74/0، 73/0، 86/0، 87/0، 88/0ضرايب  يبترت
پس از محاسبه آلفاي كرونباخ،  .است ابزار و پايايي دروني بودن همساني مناسب مبين

با كل ) 30/0باالتر از ( يخوبها همبستگي  ها صورت گرفت و تمامي آيتم تمتحليل آي
شد  كدام منجر به افزايش چشمگير در آلفاي كرونباخ نمي هيچ و حذفمقياس داشتند 

 مون مجدد،زپايايي بر اساس آ محاسبه منظور به. هيچ سؤالي حذف نشد يجهدرنتو 
آموز داده شد و نتايج نشان داد كه  دانش 44زماني ده روز به  فاصلهپرسشنامه در 

 خرده از و براي هريك) 90/0(پرسشنامه ضريب پايايي در آزمون مجدد براي كل 
تشويق كار گروهي و تبادل «، »دادن تملك فرايند يادگيري به يادگيرنده« يها مقياس

توجه به «، »پيشين هاي تأكيد بر آموخته«، »اصيل يادگيري«، »انديشه بين افراد
 به» گري معلم نقش تسهيل«و » خودارزيابي«، »محوري مسئله«، »هاي مختلف اهديدگ

آمد كه بيانگر  دست  به 54/0، 55/0، 63/0، 65/0، 68/0، 74/0، 77/0، 76/0ترتيب، 
  .مناسب بودن پايايي ابزار است

هاي محيط يادگيري  منظور بررسي وضعيت موجود، ميانگين هر يك از مؤلفه  به
  ارائه )5( نتايج در جدول. جتماعي با نمره مياني آن مؤلفه مقايسه شدگراي ا سازنده
داري مطلوب  طور معني ها وضعيت موجود به بر اين اساس در تمامي مؤلفه. است شده

وضعيت   »تشويق كار گروهي و تبادل انديشه بين افراد« مؤلفهو باال است و تنها در 
 .داري پايين است طور معني موجود به
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گراي  هاي يادگيري سازنده ادراك محيط پرسشنامههاي توصيفي  شاخص) 5( جدول
 اجتماعي

تعداد  ها مؤلفه
 هاسؤال

حداقل
 نمره

حداكثر
 نمره

 نمره
 >t P  ميانگين مياني

وضعيت 
  موجود

دادن تملك 
فرايند 

يادگيري به 
  فراگير

10  10  50  30  76/34  13/10  00/0  
دار  طور معني به

سط باالتر از متو
 ممكن

تشويق كار 
گروهي و 

تبادل انديشه 
 بين افراد

8  8  40  24  17/21  55/6-  00/0  
دار  طور معني به

تر از  پايين
 متوسط ممكن

يادگيري 
 اصيل

6  6  30  18  34/19  26/4  00/0  
دار  طور معني به

باالتر از متوسط 
 ممكن

بر  كيدأت
 يها آموخته
 پيشين

6  6  30  18  30/19  12/5  00/0  
دار  يطور معن به

باالتر از متوسط 
 ممكن

توجه به 
 هاي يدگاهد

 مختلف
4  4  20  12  97/13  28/10  00/0  

دار  طور معني به
باالتر از متوسط 

 ممكن

مسئله 
 يمحور

5  5  25  15  04/17  06/9  00/0  
دار  طور معني به

باالتر از متوسط 
 ممكن

  00/0  48/14  52/15  12  20  4  4 يابيخودارز
دار  طور معني به

ز متوسط باالتر ا
 ممكن

نقش 
 يلگريتسه
 معلم

2  2  10  6  91/6  99/7  00/0  
دار  طور معني به

باالتر از متوسط 
 ممكن

  
هاي هر مؤلفه مشخص و به سه  تر وضعيت موجود، دامنه نمره بررسي روشن منظور  به

 قسمت مساوي تقسيم شد، سپس با توجه به جايگاه ميانگين در طيف مذكور،
هاي محيط  توجه به مؤلفه ازنظر مطالعه مورد مونهنموجود مدارس در  يتوضع

  .گراي اجتماعي بررسي شد يادگيري سازنده
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هاي  توجه به مؤلفه نظر از مطالعه موردوضعيت موجود مدارس در نمونه ) 6(جدول 
  گراي اجتماعي محيط يادگيري سازنده

يينحد پا  ها مؤلفه
 نمره

متوسط رو
 به پايين

متوسط رو به
 باال

 يحد باال
وضعيت   ميانگين  نمره

  موجود
دادن تملك 

فرايند يادگيري 
 به فراگير

 متوسط رو  76/34  50-5/26  5/36-30  22-23  13-10
  به باال

تشويق كار 
گروهي و تبادل 
 انديشه بين افراد

 متوسط رو  17/21  40-5/29  5/29-24  24-5/18  5/18
  به پايين

 رو متوسط  34/19  22-30  18-22  14-18  6-14 يلاص يادگيري
 به باال

بر تأكيد 
ي ها آموخته

 پيشين
 متوسط رو  30/19  30-22  22-18  18-14  14-6

 به باال

توجه به 
هاي  ديدگاه

 مختلف
 متوسط رو  97/13  20-15  15-12  12-5/9  5/9-4

 به باال

 متوسط رو  04/17  5/18-25  15-5/18  5/11-15  5-5/11 يمسئله محور
 به باال

 متوسط رو  52/15  15-20  12-15  5/9-12  4-5/9 خودارزيابي
 به باال

نقش تسهيل 
 گري معلم

 متوسط رو  91/6  10-5/7  5/7-6  5/4- 6  5/4-2
 به باال

 
هاي  وضعيت موجود در تمام مؤلفه آموزان از گونه كه مشهود است ادراك دانش همان

 از كدام يچه گراي اجتماعي متوسط رو به باال است و در محيط يادگيري سازنده
 مؤلفهدر  حتي. است نبوده عالي يا باال اجتماعي گرايي سازنده يتوضع ها مؤلفه

  .متوسط رو به پايين است» تشويق كار گروهي و تبادل انديشه بين افراد«
  

  گيري بحث و نتيجه
 سازي، مفهوم به اي فزاينده طور به يادگيري محيط حوزه در كار به مند عالقه محققان
 يادگيري هاي محيط از آموزان دانش كدر خصوص در تفحص و تحقيق و ارزيابي
در  ).1983 فريزر، و فيشر( اند پرداخته است، شناختي روان محيط همان كه كالس
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 بهبود و سنجش بر كالسي يادگيري محيط ادراك حوزه در تحقيق اخير، يها سال
 داشته تمركز اجتماعي گراي سازنده يادگيري محيط بافت داخل در آموزش و يادگيري

هاي  با توجه به اهميت موضوع ادراك از محيط ).2000 اليور، و ينگتونهر( است
گراي اجتماعي، پژوهش حاضر به ساخت و اعتباريابي مقياسي براي  يادگيري سازنده

گراي اجتماعي پرداخته  هاي يادگيري سازنده آموزان از محيط سنجش ادراك دانش
 و علمي متون از اجتماعي ايگر سازنده يادگيري محيط هاي مؤلفه بدين منظور. است
. ها تدوين شدند مؤلفه با مرتبط هاي گويه ازآن پساستخراج شد و  نظران صاحب نظر
 از حاكي نتايج و شد استفاده اكتشافي عاملي تحليل از پرسشنامه روايي بررسي براي
 بار» اجتماعي يگرا سازندهادراك محيط يادگيري « پرسشنامه سؤال 45 كه بود آن

پايايي از نوع همساني دروني . داشتند شده،  داده تشخيص مؤلفه هشت با االييب عاملي
 دست  به نتايج. آن تأييد شد يها مؤلفه يرزو آزمون مجدد براي كل پرسشنامه و نيز 

 ،)2004( ملكلر و جانسون ،)1997( همكاران و تايلور هاي پژوهش نتايج با آمده 
 كه) 1391( االسالم يخو ش برزگر بفرويي و )2006( گلووبون و يركاك توزون،-يلماز
 بودند، كاركرده علوم هاي درس در انتقادي گراي سازنده يادگيري هاي محيط درباره
 نوع ترين شده  شناخته و ترين شده  يرفتهپذ شد ذكر مقدمه در كه چنان اما .است همسو
) 2008( نياز همچنين) 1388 سيف،( است اجتماعي گرايي سازنده گرايي، سازنده
 از نقل به(كند   مي معرفي گرايي سازنده متعالي نوع عنوان به را اجتماعي گرايي سازنده

  .)1391 ،يو كرمابراهيمي 
 مسئله«: عامل نه شامل موضوع ادبيات و علمي متون از شده  استخراج هاي مؤلفه
دادن « ،»مختلف هاي ديدگاه به توجه« ،»خودارزيابي قبلي دانش بر تأكيد« ،»محوري

 تشويق« ،»يادگيرنده توسط دانش ساخت به توجه« ،»تملك فرايند يادگيري به فراگير
 واقعي هاي زمينه در يادگيري دادن قرار« ،»افراد بين انديشه تبادل و گروهي كار

 عاملي يلاز تحل پس كه بود ؛»گري معلم نقش تسهيل« ،»)اصيل يادگيري( اجتماعي
 به ها عامل تعداد) واريماكس( مستقل چرخش با ياصل هاي مؤلفه تحليل و اكتشافي
دادن تملك فرايند يادگيري به « مؤلفه دو كه يا گونه به يافت كاهش عامل هشت
 با توجه. داشتند بار عامل يك در »توجه به ساخت دانش توسط يادگيرنده« و »فراگير

 رد مالكيت احساس ايجاد براي معلمكرده است  بيان) 1992( نيومن آنچه به
 كافي فرصت باشد، پذير انعطاف يادگيري و تدريس فرايند روش، در بايد آموزان دانش
آنها  به دهد، قرار اختيارشان در بپرسند را هاي خود لسؤا آموزان  دانش اينكه براي
 يجا  به همچنين و است يتاهم با آنان نظر به كه بدهد را موضوعاتي مطالعه مجال
 زبان به دانش توليد و ساخت اجازه كنند، ينيبازآفر يگراند زبان از فقط را دانش آنكه
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 به توجه مؤلفه كه كرد استنباط توان مي نيومن بيانات به توجه با. بدهدآنها  به خود را
 لذا. است »يادگيرنده به يادگيري تملك دادن« مؤلفه زير »فراگير توسط دانش ساخت«

دادن تملك « عامل اين. است پذير يهتوج كامالً عامل يك بر مؤلفه دو اين داشتن بار
  .گرفت نام» فرايند يادگيري به فراگير

 يادگيري محيط هاي عامل تمامي شد بيان ها يافته قسمت در طور كه همان
 بيشترين وجود  ينا با. دارند با يكديگر داري معني و مثبت همبستگي گرا سازنده

سوم  و عامل) ري به فراگيردادن تملك فرايند يادگي(اول  هاي عامل بين همبستگي
 درآنها  .است همسو) 1391( صفايي و همكاران هاي يافته با كه است) اصيل يادگيري(

 واقعي زندگي و نيازها با منطبق درسي تكاليف ارائه كه داشتند بيان خود تحقيق
 در را تكليف اصالت ميزان انتزاعي، و نه عيني درسي هاي فعاليت با همراه آموزان دانش

 شخصي تجارب با را يادگيري آموزان دانش چراكه برد، مي باال آموزان دانش راكاد
 را شان يادگيري مالكيت گونه ينبد و كنند مي درك دار معني آن را و همتا ساخته خود
 براي را اصيل تكليف اصطالح) 1992( نيومن ديگر سوي از. گيرند مي دست به خود
 تالش سزاوار و ارزشمند دار، يمعن آموزان، دانش كه برد مي كار به تكاليفي به اشاره

 ارتباط بيروني، و دروني هاي پاداش اصيل، تكليف سازندة عناصر وي ازنظر. يابند يم
  .هستند كالس در آموزان دانش مالكيت احساس و واقعي جهان با يفتكال داشتن

 در ادگيريي دادن قرار« ،»افراد بين انديشه تبادل و گروهي كار تشويق« هاي عامل
 »فراگير به يادگيري فرايند تملك دادن« ،»)اصيل يادگيري( اجتماعي واقعي هاي زمينه
 محيط ادراك پرسشنامه به مربوط »مالكيت« و »اصالت« ،»عضويت« هاي عامل با همسو

 و سورنسن سوئيني، توسط بار اولين پرسشنامه اين .است (PES-HS) يادگيري
  .اند كرده اعتباريابي ايران در) 1391( همكاران و يصفاي وشد  ساخته) 1994( كميس

 يادگيري محيط ادراك« پرسشنامه كه دهد مي ، نشانآمده  دست  به نتايج ،درمجموع
 و دارد انطباق پژوهشي هاي يافته با يا مالحظه  قابل طور به »اجتماعي گراي سازنده
 با يادگيري هاي محيط تطابق ميزان به نسبت آموزان دانش تصورات كه است آن بيانگر
 ابزار پرسشنامه اين لذا ،دارد كافي انسجام و وضوح گرايي سازنده يهنظر هاي مالك
 بر مبتني را شان كالسي محيط از آموزان دانش ادراك تواند مي كه است مفيدي و معتبر

 هاي پژوهش در پرسشنامه اين شود مي پيشنهاد. كند ارزيابي اجتماعي گرايي سازنده
  .شود استفاده تربيت و تعليم و شناسي روان حوزه در نگوناگو
 مان جامعه در اجتماعي گراي سازنده يادگيري هاي محيط ،موجود وضع بررسي در

ها بر اين امر واقف هستند كه  عمده پژوهش .كرديم برخورد متناقضي هاي پژوهش به
اجتماعي دور گراي  هاي سازنده هاي محيط هاي يادگيري در جامعه ما از مالك محيط
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، صالحي و ايزدي 1381 فيني، ؛ شيخي1375 رجبلو، ؛1385 فرزاد، و هپژو دانش( است
 سطح كه هستند معتقد پژوهشگران برخي .)1391منصوري كللي،  و عمران
 دارند باور را گرايي سازنده شعارهاي و ستباال معلمان تدريس هاي مهارت

 است مشهود ها يافته قسمت در كه طور همان. )1384 آرا، چمن ؛1382 اسماعيلي،(
 هاي لفهؤم از كدام چيهكه  داد نشان پژوهش نمونه در موجود وضع بررسي
 از متأثر توان يم را نتيجه اين .ندارند عالي يا باال وضعيت اجتماعي گرايي سازنده
 حد در دانش كه  يهنگام .دانست آموزشي محيط درآنها  تعامل و درسي برنامه عناصر

 نتيجه عنوان  به محفوظات بر مبتني نمره و شود ارزيابي آموز دانش محفوظات
 باالتر سطح به آموز دانش ارتقاء و قبولي به معطوف تنها ،هدف شود، قلمداد تحصيلي
  . شود نمي توجه آموزاني فعال دانش پرورش براي الزم امكاناتبه  جهيدرنت .بود خواهد
هاي محيط يادگيري  لفهؤمدارس در م وضعيت داد ننشا نتايج ينكها به توجه با

و  زانير برنامه شود كه پيشنهاد مي ،ستا متوسط حددر  گراي اجتماعي سازنده
با  متناسب، شيزموآ و سيدر برنامه ينوتد در پرورش و  آموزشگذاران  سياست

 با ،ندرگما همت آموزان دانش ايبرگراي اجتماعي  هاي محيط يادگيري سازنده لفهؤم
 هاي شاخص ،كه معلمان هم حاكي از آن استهاي پيشين  پژوهش ينكها به توجه

الزم است كه  بنابر اين. اند نداده جاي خود تدريس فرايند در را گرايي سازنده
به تعليم و آموزش معلمان بر اساس  پرورش و  آموزشريزان  گذاران و برنامه سياست
د و مالك ارزيابي معلمان و گراي اجتماعي بپردازن هاي محيط يادگيري سازنده شاخص

گراي اجتماعي قرار  هاي محيط يادگيري سازنده مربيان آموزشي را بر اساس شاخص
  .دهند
 ضمن پژوهش، اين در شده  ارائه و تدوين ابزار شد، ذكر كه مواردي به عنايت با

 عاملي تحليل اساس بر كه گراي اجتماعي محيط يادگيري سازنده هاي لفهؤم شناسايي
 مشاوران ابزار عنوان به تواند يم ،دارد هم را نظري الگويي عنوان به تلقي تقابلي

 براي ابزاري عنوان  به همچنين و شود استفاده ها مدرسه شناسان روان و تحصيلي
اجتماعي  گراي از حيث محيط يادگيري سازنده ها مدرسه موجود وضعيت شناخت

 هدف با آزمايشي مطالعات در تفادهاس قابليت ابزار، اين .قرار گيرد استفاده مورد
  . را هم داردمحيط  اين دهنده افزايش هاي مداخله بررسي
 يادگيري محيط ادراك پرسشنامه سنجي روان ويژگي حاضر، پژوهش در
 و رياضي رشته در دبيرستاني آموزان دانش جمعيت در صرفاً اجتماعي، گراي سازنده
 در ابزار كاربرد و ها افتهي  ميتعم حدوديت،م اينبا توجه به .  است شده  انجام فيزيك
  .شود انجام اطياحت با بايد ديگر هاي جمعيت
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  منابع
  ،اجرا و سنجش يطراح .)1391( مرتضي، يو كرمسميه ابراهيمي كوشك مهدي ،

، گرايي در جامعه پزشكان اثربخشي آموزش مبتني بر وب بر اساس نظريه سازنده
اه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و نامه كارشناسي ارشد، دانشگ پايان
  .شناسي روان

  خودكارآمدي تحصيلي، سازگاري و كيفيت   يسهمقا ).1392(اسماعيلي، الهه
، سرپرست مقطع راهنمايي شهر مشهد زندگي در مدرسه در دختران عادي و بي

نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد،  پايان
  .شناسي ده علوم تربيتي و رواندانشك

 بررسي  .)1391( يروسمنصوري كللي، س براهيم و؛ صالحي عمران، امدايزدي، ص
ي متوسطه شاخه علوم انساني بر مبناي  اي معلمان مرد دوره هاي حرفه صالحيت

  28-4، )1( 1، مجله مطالعات آموزش و يادگيريگرايي،  رويكرد سازنده
 پيدايش  .)1392( عظمشيرجهاني، ا سن وح؛ خضري، اظمبرزگر بفرويي، ك

چهارمين همايش انجمن هاي يادگيري،  گرايي و تحول در محيط رويكرد سازنده
 .، دانشگاه فردوسي مشهدفلسفه تعليم و تربيت ايران

 ،سنجي پرسشنامه هاي روان ويژگي). 1391(االسالم، علي و شيخ كاظم برزگربفرويي  
  24-6، )4( 2، شناسي مدرسه جله روانمگرا،  هاي يادگيري سازنده محيط

 هاي علوم رفتاري با برنامه تحليل داده). 2007( پاالنت، جولي spss اكبر   ترجمه؛
  .انتشارات فروزش :تبريز). 1389(رضايي 

 گرايي تدريس رياضي مبتني بر ديدگاه سازنده روش .)1384( پيدهآرا، س چمن ،
  .شتينامه كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد به پايان

 ارزشيابي مهارت هاي حرفه اي معلمان ). 1385(اهللا  پژوه، زهرا و فرزاد، ولي دانش
  .170-135، 18هاي آموزشي،  ، نوآوريدوره ابتدايي

 هاي روش تدريس دبيران علوم انساني سال  بررسي ويژگي  ).1375(جبلو، قاسم ر
شش شهر تهران از ديدگاه دانش آموزان  منطقهطه نظري نظام جديد در دوم متوس
 .معلم  يتتربنامه كارشناسي ارشد، دانشگاه  پايان، 74-75در سال 

 1391( سعودصدراالشرافي، م ادق و؛ نصري، صاطمه؛ احمدي، فميراسيدي، س(. 
شريه نهاي آزمايشگاهي بر كيفيت آموزش فيزيك،  سازه بررسي تأثير كاربرد دست

  ).2( 7،علمي پژوهشي فناوري آموزش
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 و هاي جديد  روش: فرايند فراورده يادگيري سنجش .)1387( اكبر ليسيف، ع
  .نشر دوران :، تهرانيمقد

 روانشناسي يادگيري و : پرورشي نوين يشناس روان .)1388( اكبر ليسيف، ع
  .نشر دوران :تهران ،آموزش

 شناختي  يي، نظريه تربيتي و روانگرا سازنده .)1383( اكبر ليشيخي فيني، ع
  . دانشگاه هرمزگان: بندرعباس، يسممدرن پست

  انتشارات سمت: ، تهرانتدريس پيشرفته روش .)1382(شعباني، حسن.  
 انتشارات سمت :، تهرانها و فنون تدريس روش. )1379( شعباني، حسن.  
 ايران كاربرد استانداردهاي آموزش علوم براي .)1386( سعودصدراالشرافي، م ،

  .236-217) 1( 1، مجله فناوري و آموزش
 ريم و؛ مهدوي غروي، معصومه؛ خسروي، ممحمد لي؛ رضايي، عريمصفايي، م 

 ،)PES‐SH(هنجاريابي پرسشنامه ادراكات محيط يادگيري  .)1391( يبهبهراميان، ط
  .130-112 ،)16( 9، شناسي و تربيتي روان مطالعات

 مباني و (ختار خطي در تحقيقات علوم انساني سا روابط .)1391( سينكارشكي، ح
  .آواي نور: تهران ،)افزار ليزرل راهنماي آسان كاربرد نرم

 كاربرد رويكردهاي ساختارگرايي اجتماعي در يادگيري  .)1388( سينكارشكي ح
و  28، همايش كشوري كاربرد يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكيالكترونيكي، 

  .1388ماه  بهمن 29
 رواسازي آزمون ساختار عاملي  .)1391( اطمهارفع بلوچي، ف سين وكي، حكارش

اولين همايش ملي روانشناسي پرسشنامه كيفيت كالس درس در دانش آموزان، 
  .تربيتي

 گرايي طراحي  مقايسه الگوهاي سيستمي و سازنده .)1386( رتضيكرمي، م
ي توليدي و ها اولين همايش آموزش مديران سازمانها،  آموزشي در سازمان

  .1386خرداد  31و  30، تهران خدماتي
 سيد جالل صدرالسادات   ترجمه ؛آسان تحليل عاملي يراهنما ).1381(كالين، پل

  .انتشارات سمت: و اصغر مينايي، تهران
  تأثير آموزش  .)1391( محمدجوادلياقتدار،  رضا و  لي؛ يوسفي، عاطمهنصرت، ف

دانش و متوسطه،  دورهآموزان  لي دانشفعال فناورانة فيزيك بر پيشرفت تحصي
  .64-53، )25( 3 ،پژوهش در علوم تربيتي
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 افزار ليزرل يابي معادالت ساختاري با كاربرد نرم مدل ).1384( هومن، حيدرعلي ،
  .انتشارات سمت: تهران

 رابطه بين  .)1387( ضار ليمرادي، ع هللا و ليو، ؛ فرزادروين؛ كديور، پحمديميني، م
هاي تفكر با رويكرد عميق  گراي اجتماعي، سبك ط يادگيري ساختنادراك از محي
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