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Abstract
The present study is to investigate the adaptation
of the e-learning system curriculum with the
principles of constructivist approach from the
perspectives
of
faculty
members
and
undergraduate at PNU. The research method was
descriptive-survey. The population consisted of
1987 faculty members and 19882 students of the
PNU e-poles in academic years of 2016-2017.
Based on the Cochran's sample size formula, 320
faculty members and 375 students were randomly
selected using the simple random method. The
data were collected using a researcher-developed
questionnaire, designed to adapt the curriculum of
e-learning system with the constructivist approach
in four elements (goal, content, teaching-learning
strategies, and evaluation). The face and content
validates were measured to find the adaptation
level of the e-learning system curriculum with the
principles of the constructivist approach. In
addition, the reliability of the questionnaire was
assessed using the Cronbach's alpha coefficient (α
= 0.86). The data were analyzed by a quantitative
method using the one sample t-test and the
multivariate analysis of variance. Accordting on
the one sample t-test results, however, in all four
elements related to the curriculum of the elearning system, the mean of students and faculty
members’ responses was less than average and
pronounced as insignificant. Thus, the curriculum
of the PNU e-learning system was not proposed to
be adopted with the constructivist principles. In
addition, the results from the multivariate analysis
illustrated that there is no significant difference in
all four curriculum principles between the
viewpoints of the faculty members and the
students at PNU.
Keywords: PNU, e-learning, constructivism,
curriculum
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چکیده
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مقدمه

رساات آ وزااواش گاهیاارتعص گر یداار بتیاات ه ا آ ا
گذشت تغییار رارگا اساآر گر ایار یدار گاهیارتا تیات
افراگی را پرورش گعت ر بتی حفظ و ذخیرة اطالیتت
تواهتیص ط ق نتی تحلیل و ترریب اطالیتت زهترتعاتی
حاال ز ا ل زهااترتعااتی ارت ااتطص ز تح،ا زااذاررا و
زهترتعتی زتیریتص و فنتوراه را گارا تشنت تات تواهنات ات
تغییرات سریع فنتوراه صنعتص و ابتمتیص عا ساویص
زؤثری رسنتر رخص اا صتحب هظارا و رع ارا وزاواش
یت ص زعتقتهت ر تلفیق فنتوریعتی ارت اتطص و اطالیاتتص
گر رهتز اة گرسااص ز اصتواهاات چناایر قت لیااآعااتیص را گر
گاهیجویت پرورش گعت ()Nelson, 2017ر
اات رشاات و پییاارفآ گر یرصاا فنااتوری اطالیااتت و
ارت تطتت هظتمعتی وزواشص هیز تحآ تأثیر پییرفآعاتیص
راا گر ایاار ازیناا اا وبااوگ وزااتا قاارار گرفتاا اهاات
()Suleimani & Dolati, 2017ر
رترگیری فنتوری گر وزواش ینوا تحو ص یظای
گر اهتگص ابتمتیص حرف ای و وزواشص یر قر ی آ و
یک افق بتیتی را پیش روی زؤس تت وزواشص اا بمل
زتارس و گاهیرتاعت گیوگا اساآر ایار تحاول زنجار ا
ایجتگ یک هظتم وزواشص هویر شتا اسآ ر اا و ینوا
یتگگیری ا کتروهیکص یت زجتای یتگ زص شوگر گر ایر هظاتم
زحتوای وزواشص اا طریق خاتزتت ا کتروهیکاص ارائا و اا
اهواع فنتوریعتی پییرفت هظیار شا ک اینترهتاص پتیراتا
اطالیتتص و زتیریآ گاهاش اساتفتگا زاصشاوگر یاتگگیری
ا کتروهیکص زجموع فعت یآعتی وزواشص اطالق زصشوگ
راا اات اسااتفتگا اا ا زارعااتی ا کتروهیااک اا خدااو
فنتوریعاتی ز تناص ار شا ک اینترهاآ ارائا زاصگارگگ
()Sabeat, 2017ر
یتری اا زؤس تت وزواش یت ص و گاهیکتاعت گر پاص
ستازت گعص و هین ستای یتگگیری ا کتروهیکص ع تنت تات
طور زؤثر و صحیح فراینت یتگگیری را گه تل رننت؛ یکاص
اا یوازلص ر زاص تواهات گر هینا ساتای هظاتم یاتگگیری

ا کتروهیکص زؤثر تشت نت ههتگ ینتصر ایر هظتم ر اساتس
اصول پیینهتگی رویکرگعتی بتیت یتگگیری اسآر
یکص اا رویکرگعتی بتیاتی را زاص تاوا ا یناوا
رویکرگ تأثیرگذار ر زتعیآ و قاواهیر یاتگگیری اا و یاتگ
ررگ هظری ستاهتا گرایص اسآر ایر گیتگتا ایتر تحاآ
تأثیر زعرفآ شنتختص پیتژا ویروت کص گیتت آ ترتلآ
روهر و گیویص قرار گاشت اسآ ()King, 2017ر
ستاهتا گرایص یک فل ف یتگگیری اسآ ر ر ستختر
گاهش توسط یتگگیرهتگت صورت اهفاراگی یات ابتماتیص
اشاترا گارگ ()Kala, Isaramalai, & Pohthong, 2010؛
ی اترتگیرار یتگگیرهاتگت گاهاش خاوگ را ز تناص ار
طرحواراعت یت یقتیت زوبوگ زاصساتاهت(Abedini & Nili-
)Ahmedabadi, 2013ر ایاار رویکارگ یااتگگعص-یااتگگیری
تأریت ر ایر گارگ ر گاهش چیزی هی آ ر اا زترس
ذعر یتگگیرهتا اهتقتل یت ت لک ایر یتگگیرهتا اسآ ر ت
تجترب ق لاص خاوگ گاهاش بتیات را زاصساتاگر
توب
ستاهتا گرایص ایر گیتگتا را ر ذعر فراگیرا اوحعاتی
سفیتی ع تنت رگ زصرناتر فراگیارا عرگاز ایاتاعات را
ازااتهص ر ا زااترس و عاات را همااتیش ز اصگعاات بااذب
همص رننت؛ گر یوض فراگیرا وفریننتگت گاهاش خاویش
ع تنت ( )Platz & Arellano, 2011یتگگیری گر رویکارگ
سااتاهتا گرایااص یتگگیرهااتگت را اا ر ااب گاهااش و
زهترتعتیص ر ت ز اتئل بهات واقعاص زارت ط ع اتنت
تیویق زصرنت ()Fazeli & Karami, 2014ر
ازتهص ر قرار اسآ رویکرگ ستاهتاگرایاص یماالا وارگ
چرخة وزواش گرگگ وهچ زطرح زص شوگ ایار اساآ را
ینتصر اصلص وزواش ز تنص ر ایر رویکرگ چروه خواعات
وگ؟ یکص اا ینتصر زطرح گر ایر راستت رهتز عتی گرساص
اسآر تو ترگیت رهتز عتی گرسص هقش رلیتی گر هظاتم
یتگگیری ا کتروهیکص گارهت؛ نت رایر ا تتا ر استس اگ یتت
زوضویص اصلص تریر ینتصر رهتز گرسص اشترا و سپس
ویژگص عتی ینتصر اصلص را ار ز ناتی اصاول پییانهتگی
رویکرگ ستاهتا گرایص زورگ ررسص قرار زصگعی ر
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ت وبوگی ر قلب عر رشت یلمص گر رهتز گرسص و
زااصتپاات ()Eisner, 1984ر و ااص یوازاال یاات ینتصاار
تیکیلگعنتة و هیز زتعتگهت ا گوها ای را زاصتاوا
ط ق نتی ینتصر را تعتاگ صتحب هظرا زطرح گر ایار
حواا رشمرگر ینوا ز،اتل؛ تاتیلر چهاتر یندار تعیایر
اعتاف اهتختب زحتوا ساتازت گعاص تجاترب و اراشایت ص
زیزا اثر خیص و عت را رشمرگا اسآ ()Tyler,1969ر تت
ت هیتاسنجص تعییر اعتاف اهتختب زحتوا ساتازت گعاص
زحتااوا اهتخااتب فعت یااآعااتی یااتگگیری سااتازت گعااص
فعت یآ عتی یتگگیری و اراشیت ص را زورگ توبا قارار گاگا
اسااآ()Taba, 1962ر رالیاار ها ینداار اعااتاف زحتااوا
راع رگعتی یتگگعص -یتگگیری زواگ و زنت ع فعت یاآعاتی
یااتگگیری فراگیاارا روشعااتی اراشاایت ص گااروا نااتی
فراگیاارا ازاات و فااات یاات زحاایط را ذراار راارگا اسااآ
()MihrMohammadi, 2014ر او یااوا هیااز ینتصاار زیاات
گوااگاگتهاا ای را اارای رهتزاا گرسااص رشاامرگا اسااآ
()Olivia, 2005ر عمچناایر رخااص صااتحبهظاارا ؛ ایاار
زراحل را شتزل اعتاف زحتاوا ابارا و اراشایت ص رهتزا
گرسص زص گاهنت؛ نت رایر زص تاوا یناوا هماوگ را ایار
ینتصر گر چرخة رهتز گرسص خالص شتا و شتزل ت ییر
اعتاف زحتاوا ابارا و اراشایت ص ع اتنت ( & Ornstein
 )Hunkin, 2004گر ایر پژوعش گر راستتی هین ستای و
تال رگ ریفیآ هظتم یاتگگیری ا کتروهیکاص گر گاهیارتا
پیتم هور گر پص ررسص زیزا اهط اتق رهتزا گرساص ایار
هظاتم ا یناوا زها تاریر ررار گر یاتگگیری ات اصااول
پییاانهتگی رویکاارگ سااتاهتا گرایااص اا ینااوا یکااص اا
بتیااتتریر رویکرگعااتی یااتگگیری ع ااتی ؛ ذا گر ایاار
پژوعش ت توب زوضوع زورگ زطت ع و اا و بتیص را
ینتصر رهتز گرسص زطرح شتا توسط تاتیلر گر ا روعاتی
صتحبهظرا گیرر زیترک اوگا و شانتخت شاتا اساآ؛
ا تتا اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایاص گر را طا ات
زؤ ف عتی عتف زحتوا راع رگعتی یتگگعص – یتگگیری و
روشعااتی اراشاایت ص گر رهتز ا گرسااص هظااتم یااتگگیری
ا کتروهیکص زورگ ررسص قرار گرفت و گر اگازا اا گیاتگتا

اسااتتگا و گاهیااجویت زقطااع رترشنتسااص قطاابعااتی
ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور زیازا اهط اتق ویژگاص عاتی
ینتصر زذرور گر رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکاص
گاهیرتا پیتم هور ت اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایص
ررسص زصگرگگر
طور خالص ویژگصعتی ینتصر رهتزا گرساص هظاتم
یتگگیری ا کتروهیکص زتاأثر اا اصاول پییانهتگی رویکارگ
ستاهتاگرایص ی ترتاهت اا:
هدفهاي برنامه درسي :او یر یندر گر رهتز گرساص
هظتم یتگگیری ا کتروهیکص عتف عتی رهتز گرساص اساآ
ر ر استس زطت ع فرعنگ رترررگعتی اقتدتگی وزواش
یت ص ختزتت ابتمتیص و زوضوع گرسص گسآ زصوینات
()Light & Cox, 2002ر عتفعاتی رهتزا گرساص هظاتم
یتگگیری ا کتروهیکص تحآ تاأثیر رویکارگ ساتاهتا گرایاص
ی ترتاهت اا؛ تقویآ زهترتعتی حل ز ل ترغیاب تفکار
اهتقااتگی تااوا تحماال اهتیی ا عااتی زخاات یااتگگیری
زوضویص خوگ راع ری زهاترتعاتی زاذاررا و زیاتررآ
()Seraji, Attaran, Nadery, & AliAsgari, 2007ر
محتوا :ا زجمویاة گاهاش ساتازت یتفتا حقاتیق
زفتعی اصول روش اهجتم رترعت تعمای عات هرارشعات و
روش عتی تحقیق زر وط یک زتگا یات زوضاوع گرساص
«زحتاوا» گفتا زاصشاوگ ( )Education, 2003ا اتور
( )Lee & McLoughlin, 2011گو زحقق رب ت حاواا
یتگگیری ا کتروهیکص زحتاوا شاتزل واحاتعتیص روچاک
رای تقویآ تفکر و شنتخآ اسآ ر زمکر اسآ اا زنت ع
تو یت شتا توسط فراگیرا هیز هرا گیرگ .زحتوای رهتزا
گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص تیت ر استس زالکعتیص
عمچو ؛ یمیاق و ژرف اوگ تخدداص اوگ گاهیاجو
زحوری و ز ل زحاوری اهتخاتب شاوگر ساپس حقاتیق
زفتعی و اصول اهتختب شاتا ات توبا ا قت لیاآعاتی
چنترسته ای و ا ر رسته ای فنتوری گوه ای ستازت گعص
شوگ ر فه یمیق اهریزش یتگگیرهتا و ستخآ گاهاش
گر یتگگیرهتا یتری رساتهت ( Adriana, Gómez & Duart,
)2012ر
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رترگیری اصل چنترسته ای ( یناوا ز،اتل ا راتر
رگ زتر عمراا ات صاوت و تداویر) ز اتلزم اهتخاتب و
ستازت گعص اطالیتت اا طریق زتر و تداویر گر گو زاتل
ذعنص زتمتیز گر حتفظ رتری اسآر ت رترگیری حتفظا
گیتاری و شنیتاری یتگگیری یمق ییتری پیتا زاصرنات
()Eitel, 2016ر
هکت گیرر اینک ارای ا راترگیری قت لیاآ عاتی ا ار
رسته ای فنتوری گر ستازت گعص زحتوا تیت ویژگصعتی
یتگگیرهتگت توب ررگ ()Seraji et al., 2007ر
راهبردهاااي یاااددهي -یااادگیري :سااتاهتا گرایااص
ا ینااوا یااک زااتل یااتگگیری زتااأثر اا هظریااتت تحااول
شنتختص پیتژا واو ل و ویروت اکص یاتهرر و اساآ را
شیوا عتی تتریس تیت فراینت ستخآ شنتختص گر افاراگ را
توسع گعت ()Komperda, 2016ر گر ایر رویکرگ زحایط
یتگگیری ا کتروهیکص زحایط فعت یاآ زحاوری اساآ را
گاهیجو ت شررآ گر فعت یآعتی گوهاتگو گاهاش خاوگ را
شکل زصگعت .ینوا ز،تل شررآ گر گروا عتی رتر رای
تکمیل پروژا یت شررآ گر فعت یآ حث گروعص گر راالس
( )Cox, 2014ت توب قت لیآعتی فتوا ایار فعت یاآعات
تیت ر استس اصول ایر طراحص شوهت تات یتگگیرهاتا را ا
تفکر اهتقتگی تأزال و یاتگگیری فعاتل واگار ساتاهتر ایار
اصول ی ترت اهت اا :پرورش زهترتعتی سطح اتال توساع
ظرفیااآعااتی خااوگ ساانجص ترغیااب حااس رنجکااتوی
گاهیجویت ت هیل گرک عتفعتی رهتز گرساص رماک
س ک عاتی گوهاتگو یاتگگیری ایجاتگ زحایط واقعاص
یتگگیری ترغیب فعت یاآ یتگگیرهاتا ایجاتگ ارت اتط ایر
فعت یاآعاتی یاتگگیری ()Holmes & Gardner, 2006
فعت یااآعااتیص هظیاار؛ زطت عاا زااورگی شاا ی سااتای
و الگهوی ص و وبروئی اآ هموها عاتیص اا فعت یاآعاتی
زتتاول گر رهتز گرساص هظاتم یاتگگیری ا کتروهیکاص ا
شمتر زصروهت ()Seraji et al, 2007ر
تتریس گر هظتم یتگگیری ا کتروهیکص اقتازتت هظترتص
عتایتص ارائة تاخورگ زیتررآ گر حث و ایجتگ اهریزا را
شتزل زص شوگر زترس گر ایر زحیط هقش ت هیل گری و

واسطة ا کتروهیکص را ر یهاتا گارگ و ا هاترت گر هقاش
ارائ رننتة اطالیتت ظتعر زصشوگ ()Nelson, 2017ر
ارزشیابي :عتف اا ابرای اراشیت ص گر رهتزة گرساص
حدول اطمینات اا زیازا تحقاق عاتفعتساآر ویژگاص
زتمااتیز رویکاارگ سااتاهتا گاارا گر زقتی ا اات رویکرگعااتی
سنتص تحول گر هظتم اراشیت ص اسآر گرواقاع ا ایتقاتگ
پژوعیررا تغییرات هظتم اراشیت ص رالساص ارای ه اوگ
وضعیآ یتگگیری گاهش وزواا پتیتاای اسآ ر ازارواا
گر ار،ر ریورعتی بهت زیتعتا زص شوگ را ا تا ایار
تغییرات را تأثیر رویکرگ ستاهتاگرایاص گر روا شنتساص
یااتگگیری ه ا آ ز اصگعناات ()Rezai & Seyf, 2006ر
سااتاهتاگرایاات اراشاایت ص تکااوینص را گر زقت اال سااتیر
اراشایت صعات ارج زاصههنات ( FaraDanesh & Karami,
)2008; Rezai & Seyf, 2006ر اراشاایت ص واقعااص اا
وزوخت عتی گاهیجویت هظتم یتگگیری ا کتروهیکص تیت ار
استس اصو ص عمچو ؛ تنتساب راع رگعاتی اراشایت ص ات
عتفعتی رهتزة گرسص فراینتی و ز تمر وگ اساتفتگا
اا راع رگعااتی زتنااوع و اصاایل و واقعااص ااوگ راع رگعاات
صاورت گیاارگ تاات ا تحقااق عااتفعاتی هظااتم یااتگگیری
ا کتروهیکص رمک رنت ()Bybee, 2013ر
راع رگعتیص زتهنت تهیة زقت ة یلمص خوگسنجص پوش
رتر ا کتروهیکص اهجتم پروژا و سنجش توسط ع رالسات
هموهاا عااتیص اا شاایواعااتی اراشاایت ص اا وزوختاا عااتی
گاهیجویت هظتم یتگگیری ا کتروهیکص ح تب زاصوینات
ه وگ یتگگیری و تحقق عتفعتی چنت عتی رهتزا
ر
گرسص رمک زصرننت ()Seraji et al.,2016ر
روش پژوهش

گر ایر پژوعش توصیفص اا هوع پیمتییص ا تتا زطت ع
و بمعووری ز تهص هظری و پژوعشعتی زرت ط ت تحقیق
پرگاخت شت و سپس بمعووری گاگاعتی زاورگ هیاتا اا
گاهیجویت ا کتروهیکاص گر زقطاع رترشنتساص و اساتتگا
قطبعتی ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور اقتام گرگیتر
جامعه و نمونة آماري :بتزعاة زاورگ زطت عا گر ایار
پژوعش شتزل رلیا اساتتگا و گاهیاجویت ا کتروهیکاص
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زقطع رترشنتسص گاهیرتا عتی پیتم هاور اساآ را تعاتاگ
استتگا  1997هفر و تعتاگ گاهیجویت  19991هفر اساآر
زنظور تعییر حج هموه اا بتول زورگت استفتگا شات
ر ر ایر استس تعتاگ  010هفر اساتتگ و تعاتاگ  075هفار
گاهیجو شیوا هموه گیری تدتگفص اهتختب شتهتر اذا اا
شیوا هموه گیاری تداتگفص ساتگا اساتفتگا شات و هموهاة
وزتری ت استفتگا اا بتول ایتاگ تدتگفص اا حجا بتزعا
وزتری اهتختب شتهتر
ابزار پاژوهش :ا زنظاور گارگووری گاگا گر پاژوعش
حتضر اا پرسش هتز زحقق ستخت  11سؤا ص ت زقیتس 5
گرب ا ای یکاارت گر چهااتر زؤ ف اة «اعااتاف اات  9گوی ا ؛

زحتااوای تعااتزلص اات  11گوی ا ؛ فعت یااآعااتی یااتگگعص-
یتگگیری ت  11گوی ؛ و اراشیت ص ریفص ت  9گوی اساتفتگا
شت؛ ر ر استس ررسص اگ یتت زوضویص پیرازو رهتزا
گرسص زتأثر اا ستاهتاگرایص گر زنات ع گاخلاص و خاتربص
زتنوع گسآ وزتا اسآر زنظور تعییر روایاص اا هظار
استتگا رشتة رهتز ریزی وزاواش اا گور اساتفتگا شات و
روایص ا زار اا هظر و عت زاورگ تأییات قارار گرفاآر ضاریب
پتیتیص پرسینتز ت استفتگا اا روش و فتی رروه ات 0/96
گسآ وزتر ررسص زیزا پتیتیص ا زار صاورت تفکیاک
زؤ ف ای گر بتول ( )1وزتا اسآر

جدول .1
مؤلفههای ابزار تحقیق

به تفکیک مؤلفهای

پرسشنامه

تعداد گویه

اهداف

3/63

5

محتوا

3/67

11

راهبردهای یاددهی -یادگیری

3/66

12

ارزشیابی

3/66

5

آلفای کلی ابزار تحقیق

3/62

61

یافتههاي تحقیق

سؤال اصلص تحقیق حتضار ار و اوگ تات زیازا اهط اتق
رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص گاهیرتا پیاتم هاور
را اات اصااول پییاانهتگی رویکاارگ سااتاهتا گاارا اا گیااتگتا
استتگا و گاهیجویت قطب عتی ا کتروهیکص گاهیرتا پیاتم

هور نجتر تیر زنظاور پرساش هتزا زحقاق ساتخت
تکمیل گرگیت و وازو وزتری زنتسب صاورت گرفاآ را
بتول شمترا ( )1هیت گعنتة هتتیج و اسآر

جدول  .1نتایج حاصل از تي تک نمونهاي براي میزان انطباق برنامه درسي نظام یادگیري الکترونیکي با اصول پیشنهادي رویکرد
سازنده گرایي از دیدگاه استادان و دانشجویان قطبهاي الکترونیکي دانشگاه پیام نور
نمونه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

استادان

023

1/20

3/013

35

0/22

3/331

دانشجویان

073

1/26

3/122

255

0/62

3/33
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گاگاعتی بتول شمترا  1زیاتهریر اهط اتق
ت توب
رهتزاا گرسااص هظااتم یااتگگیری ا کتروهیکااص اات اصااول
پیینهتگی رویکرگ ستاهتاگرایص اا گیاتگتا اساتتگا 1/10
و اا گیتگتا گاهیجویت  1/61اسآ ر زقتار زحتس شتا
رای استتگا ت سطح زعنتگاری  0/001و گرب وااگی 59
و رای گاهیجویت ت سطح زعنتگاری  0/05و گرب وااگی
 199اا زیتهریر زطلوب ( )0پتییرتر اوگا و تفاتوت ایر
زیتهریر زیتعتا شتا و زیاتهریر زاورگ اهتظاتر زعناصگار

وگا نت رایر رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکاص ات
اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتاگرایاص اهط اتق هاتارگر گر
ررسص سؤاالت فریص تحقیق زصپرگاای ر
اگاز
سؤال فریص اول :زیزا اهط تق اعاتاف رهتزا گرساص
هظتم یتگگیری ا کتروهیکاص گاهیارتا پیاتم هاور گر زقطاع
رترشنتسص ات اصاول پییانهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص
چروه اسآ؟

جدول  .9نتایج حاصل از تي تک نمونهاي براي میزان انطباق اهداف برنامه درسي نظام یادگیري الکترونیکي با اصول پیشنهادي
رویکرد سازنده گرایي از دیدگاه استادان و دانشجویان قطبهاي الکترونیکي
نمونه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

استادان

023

1/36

3/122

35

0/62

3/331

دانشجویان

073

2/36

3/223

255

4/13

3/33

گاگاعتی بتول شمترا  0زیاتهریر اهط اتق
ت توب
اعتاف رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکاص ات اصاول
پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایص اا گیتگتا اساتتگا 1/09
و اا گیتگتا گاهیجویت  1/01اسآ ر زقتار زحتس شتا
رای استتگا ت سطح زعنتگاری  0/001و گرب وااگی 59
و رای گاهیجویت ت سطح زعنتگاری  0/05و گرب وااگی
 199اا زیتهریر زطلوب ( )0پتییرتر اوگا و تفاتوت ایر
زیتهریر زیتعتا شتا و زیاتهریر زاورگ اهتظاتر زعناصگار

ااوگا ناات رایر اعااتاف رهتزاا گرسااص هظااتم یااتگگیری
ا کتروهیکص ت اصاول پییانهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص
اهط تق هتارگر
سؤال فریص گوم :زیزا اهط تق زحتوای رهتز گرساص
هظتم یتگگیری ا کتروهیکاص گاهیارتا پیاتم هاور گر زقطاع
رترشنتسص ات اصاول پییانهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص
چروه اسآ؟

جدول  .1نتایج حاصل از تي تک نمونهاي براي میزان انطباق محتواي برنامه درسي نظام یادگیري الکترونیکي با اصول پیشنهادي
رویکرد سازنده گرایي از دیدگاه استادان و دانشجویان قطبهاي الکترونیکي
نمونه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

استادان

023

3/523

3/212

35

3/22

3/331

دانشجویان

073

1/30

3/612

255

2/32

3/33

گاگاعتی بتول شمترا  1زیاتهریر اهط اتق
ت توب
زحتوای رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص ت اصاول
پیینهتگی رویکرگ ستاهتاگرایص اا گیتگتا استتگا 0/915
و اا گیتگتا گاهیجویت  1/00اسآ ر زقتار زحتس شتا

رای استتگا ت سطح زعنتگاری  0/001و گرب وااگی 59
و رای گاهیجویت ت سطح زعنتگاری  0/05و گربة وااگی
 199پااتییرتاار اا زیااتهریر زطلااوب ( )0و تفااتوت اایر
زیتهریر زیتعتا شاتا و زیاتهریر زاورگ اهتظاتر زعناتگار
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وگا نت رایر ویژگصعاتی زحتاوای رهتزا گرساص هظاتم
یااتگگیری ا کتروهیکااص اات اصااول پییاانهتگی رویکاارگ
ستاهتاگرایص اهط تق هتارگر

سؤال فریص سوم :زیزا اهط تق راع رگعاتی یاتگگعص-
یتگگیری رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص گاهیارتا
پیتم هور گر زقطع رترشنتسص ت اصول پییانهتگی رویکارگ
ستاهتاگرایص چروه اسآ؟

جدول  .5نتایج حاصل از تي تک نمونهاي براي میزان انطباق راهبردهاي یاددهي -یادگیري برنامه درسي نظام یادگیري
الکترونیکي با اصول پیشنهادي رویکرد سازنده گرایي از دیدگاه استادان و دانشجویان قطبهاي الکترونیکي
نمونه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

استادان

023

1/06

3/213

35

3/20

3/331

دانشجویان

073

1/21

3/062

255

7/22

3/33

گاگاعتی بتول شمترا  5زیاتهریر اهط اتق
ت توب
راع رگعتی یتگگعص -یتگگیری رهتز گرسص هظتم یتگگیری
ا کتروهیکص ت اصول پیینهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص اا
گیتگتا استتگا  1/01و اا گیتگتا گاهیجویت  1/11اساآ
ر زقتار زحتس شتا رای استتگا ات ساطح زعناتگاری
 0/001و گربا وااگی  59و ارای گاهیاجویت ات سااطح
زعنتگاری  0/05و گرب وااگی  199پتییر تار اا زیاتهریر
زطلااوب ( )0و تفااتوت اایر زیااتهریر زیااتعتا شااتا و

زیتهریر زورگ اهتظتر زعناتگار اوگا نات رایر راع رگعاتی
یااتگگعص -یااتگگیری رهتزاا گرسااص هظااتم یااتگگیری
ا کتروهیکص ت اصاول پییانهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص
اهط تق هتارگر
سؤال فریص چهترم :زیزا اهط تق روش عتی اراشایت ص
رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص گاهیرتا پیاتم هاور
گر زقطااع رترشنتسااص اات اصااول پییاانهتگی رویکاارگ
ستاهتاگرایص چروه اسآ؟

جدول  .1نتایج حاصل از تي تک نمونهاي براي میزان انطباق روشهاي ارزشیابي برنامه درسي نظام یادگیري الکترونیکي با اصول
پیشنهادي رویکرد سازنده گرایي از دیدگاه استادان و دانشجویان قطبهاي الکترونیکي
نمونه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

درجه آزادی

آماره تی

سطح معناداری

استادان

023

1/36

3/220

35

0/62

3/331

دانشجویان

073

1/26

3/623

255

6/72

3/33

ت توب ا گاگاعاتی باتول شامترا  6زیاتهریر اهط اتق
روشعااتی اراشاایت ص رهتزاا گرسااص هظااتم یااتگگیری
ا کتروهیکص ت اصول پیینهتگی رویکارگ ساتاهتا گرایاص اا
گیتگتا استتگا  1/01و اا گیتگتا گاهیجویت  1/61اساآ
ر زقتار زحتس شتا رای استتگا ات ساطح زعناتگاری
 0/001و گربا وااگی  59و ارای گاهیاجویت ات سااطح
زعنتگاری  0/05و گرب وااگی  199پتییر تار اا زیاتهریر
زطلااوب ( )0و تفااتوت اایر زیااتهریر زیااتعتا شااتا و
زیتهریر زورگ اهتظاتر زعناتگار اوگا نات رایر روش عاتی

اراشیت ص رهتز گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص ت اصاول
پیینهتگی رویکرگ ستاهتاگرایص اهط تق هتارگر
سااؤال فریااص پاانج  :ویاات اایر گیااتگتا اسااتتگا و
گاهیجویت گر زورگ زیزا اهط تق عریک اا ینتصر رهتزا
گرسص هظتم یتگگیری ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور ت اصول
پیینهتگی رویکرگ ساتاا گرایاص تفاتوت زعناتگاری وباوگ
گارگ؟
رای ررسص تفتوت گیتگتا اساتتگا و گاهیاجویت گر
زیزا اهط اتق گر چهاتر یندار رهتزا گرساص ات اصاول
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ستاهتاگرایص اا تحلیل واریتهس چنت زتغیرا استفتگا شاتر
هتتیج وازو ترس ( )M=16/11 P=0/057فرض عمرنص
زااتتریسعااتی واریااتهس -روواریااتهس را تأییاات راارگ
()P<0/05ر عمچنیر هتتیج وازو ویر گر عر چهتر ساتاا
اعتاف ( )F=1/60 P=0/069زحتوا ()F=0/77 P=0/090

راع رگعااتی یااتگگعص و یااتگگیری ( )F=5/09 P=0/057و
روشعااتی اراشاایت ص ( )F=1/00 P=0/117پاایشفاارض
را ری واریتهس عت را هیز تأییات رارگ ()P<0/05ر گر اگازا
هتتیج تحلیل واریتهس ر روی چهتر ستاا رهتز گرساص گر
بتول شمترا  7ارائ شتا اسآر

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس براي بررسي تفاوت دیدگاه استادان و دانشجویان در میزان انطباق در چهار عنصر برنامه
درسي نظام یادگیري الکترونیکي با اصول پیشنهادي سازندهگرایي
عناصر

منابع

مجموع مجذورات

اهداف

محتوا

ی

یادگیری
روشه
ارزشیابی

ة می

آزادی

مجذورات

گروه

226/63

1

226/63

خطا

63020/31

261

22/21

کل

662731/3

260

گروه

63/12

1

63/12

خطا

15133/03

261

26/12

کل

150336/3

260

32/51

1

32/51

خطا

20623/10

261

06/63

کل

233117/3

260

30/62

1

30/62

خطا

06652/26

261

31/26

کل

257526/3

260

راهبرده ای گروه
اددهی

درج

انگین F

ای گروه

هتتیج بتول شمترا  7هیت زصگعت ر زیات گیاتگتا
گو گااروا (اسااتتیت و گاهیااجویت رترشنتسااص) گر ینتصاار
 Fزحتسا شاتا ()0/07
اعتاف رهتز گرسص ت توب
 Fزحتس شتا ()1/95
زحتوای رهتز گرسص ت توب
راع رگعتی یتگگعص-یتگگیری ت توب  Fزحتسا شاتا
( )1/65و روشعتی اراشیت ص ت توب  Fزحتسا شاتا
( )1/05تفتوت زعنصگاری وبوگ هاتارگ ()P<0/05ر اتیر
زعنت ر گیتگتا استتیت و گاهیجویت رترشنتساص گر زاورگ
یتم اهط تق چهاتر یندار رهتزا گرساص هظاتم یاتگگیری
ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور ت اصاول پییانهتگی رویکارگ

س

طح مجذور اتا

معناداری
0/07

2/63

1/23

1/33

3/327

3/352

3/155

3/032

ت

وان

آزمون
3/333

3/336

3/332

3/332

3/633

3/052

3/23

3/172

ستاا گرایص زیت اسآ و تفتوت زعناتگاری ایر گیاتگتا
ایر گو گروا وبوگ هتارگر
بحث و نتیجهگیري

ر استس اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایص اا بمل
زؤ ف عتیص اسآ ر گر یندر عتف گر رهتز گرسص هظاتم
یتگگیری ا کتروهیکص زطرح زصشوگ ی ترت اسآ اا تأریت
ر ایجتگ یتگگیری یمیق وزتگا ستختر گاهیاجویت ارای
اهتگص رتری توب ار توساعة تفکار اهتقاتگی و قاترت
تحلیال و ر اب یانش ایجاتگ وزاتگگص گر گاهیاجویت
زنظور حل ز تئل و فراع هموگ ایجاتگ تاوا تحمال
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اهتیی عتی زخت ر طور خالص عتف رهتز گرساص گر
رویکرگ ستاهتاگرا ایر اسآ ر افراگی گر هظتم یاتگگیری
ا کتروهیکص پرورش یت نت ر تواهنت ز تئل را ت شایواای
تأزلگوه زورگ ررسص قرار گعنت و ت روشعتی پویات ا
حل و پرگااهت عرحتل گر ایر رویکارگ وهچا اعمیاآ
خوگ را اا گسآ زصگعت تأریت صرف ر حتفظ اسآ و گر
زقت ل ر ینش و تأزل تأریت زصشوگ .ت توبا ا هتاتیج
ایر تحقیق زاص تاوا یات رارگ را گر هظاتم یاتگگیری
ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور اعتافص زتهنت تأریت ر ایجاتگ
یتگگیری یمیق وزتگا ستختر گاهیاجویت ارای اهاتگص
رتری و توب ر توسعة تفکار اهتقاتگی باتی خاوگ را ا
تأریت صرف ر حتفظ همرا گرایاص و زاترکگرایاص گاگا
اسآر
زحتوا ر استس اصول پیینهتگی رویکارگ ساتاهتاگرایاص
تیت اا زنت ع زتعتگ هظیر رتاتب و زقت ا تهیا گارگگ و اا
ا زارعتی زختلفص رای یت زنت ع استفتگا گارگگ زتهنات
رایتها و فایل عاتی روتاتا ا طاور خالصا گر رویکارگ
ستاهتاگرا و روشعتی زن عث اا و زحتوا صرفتا رتتب و
هظریتت زر وط عر رشتة یلمص هی اآ لکا رتاتب و
اگ یتت هظری تنهت ینوا یک ا زار یمل زصرننت و ازت ر
استس هتتیج تحقیاق تنهات زن اع تعیایر زحتاوا گر هظاتم
یتگگیری ا کتروهیکص گاهیرتا پیتم هور رتاتب عاتیص اساآ
ر توسط زتخددیر عر رشت یلمص گر ستازت زررازی
ایر گاهیرتا زعرفص زصگرگگ و ار،راا گاهیاجویت اا عمات
رتتبعت ینوا زحتوا استفتگا زصرننتر هتتیج تحقیاق گر
خش زحتوا ت هتتیج تحقیق (Cox, ( )Mansouri, 2012
 )De 2014ع خواهص گارگر
ر استس اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایص وهچ گر
ارت تط ت راع رگعتی یتگگعص -یتگگیری اهتظتر زصروگ ایر
اسآ ر هقش اصلص ار یهاتا گاهیاجو تشات و زاترس
یشتر هقش عتایآرننتا گاشات تشات؛ ا ی اترتگیرار
زترس گر هقش ر اص اساآ را فااتی یاتگگیری را اا
طریق تنوع زوضویتت زطرح شتا و تنوع روشعتی ارائا
وزتگا زصستاگ و گاهیجو خوگ تدمی زصگیارگ را چا

زوضویتتص را گه تل و چ شیواعتیص را زتهظر قرار گعاتر
گر ایر رویکرگ زترس زنفعل هی آ؛ لک وزتگگص رتزل
گارگ تت ز یرعتیص را گاهیاجویت پیریار و ع اتنت را
گه تل هموگا و تقویاآ یاتگگیری و عات رماک همتیات؛
نت رایر اا روشعتی خالق استفتگا زصرنت اتا زعناص
ر روشعتیص استفتگا زصرنات را چت یاص گر گاهیاجو
ایجتگ رنت تت گه تل گ یال و حال و رارگگ؛ و اا ایار
سمتص رییتا شاوهت را گر اهجاتم
طریق گاهیجویت
تکت ی گرسص فعت یآعتی گروعص ترغیب شوهت و ازت ر
استس هتتیج تحقیق گر هظتم یتگگیری ا کتروهیکص گاهیرتا
پیااتم هااور ییااتر اسااتتگ رااالس را رنتاارل زااصرناات و
گاهیجویت زنفعل وگا و رمتر فرصآ زیاتررآ گارهات و
عمچنیر رمتر پروژاعتی گروعص اهجتم زصگعنتر پاژوعش
حتضر ت پاژوعش ()Abedini, 2014( )Mansouri, 2012
عمخواهص گارگر
اراشاایت ص اار اسااتس اصااول پییاانهتگی رویکاارگ
ستاهتاگرایص ر ه وگ فراینت یتگگیری تکی زصرنات ها
همراای ر عر گاهیجو اا گرس زر وط زاصگیارگ عاتف
استتیت اا اراشیت ص ر زحور وگاتعص اا زیازا یاتگگیری
گاهیجویت اسآ و ایر هکت تیت زاتهظر قارار گیارگ را
وازو و همراعتی پتیت ترم تنهت زالک اراشایت ص اا گرس
هی آ لک اراشیت ص تیت صورت ز تمر گر طاول تارم
اهجتم شوگ ی ترتگیرر ط ق ایر رویکرگ عتف اهتقاتل
گاهش هی آ ر گاهیجو حفاظ زطت اب پارگااگ و گر
ازتحت و را ا زاترس اتا پاس گعات لکا وهچا گر
اراشیت ص اا گاهیجویت اعمیآ زصیت ت ایر اسآ ر وهچا
صورت هظری خواهتااهت تواهنت یمالا پیتگا رنناتر هتاتیج
تحقیق اراشیت ص گر هظتم یاتگگیری ا کتروهیکاص گاهیارتا
پیتم هور ر استس همرا زیت ترم و پتیت ترم اسآ و ازتحت
پتیت تارم تاأثیر ییاتری گر همارة ق او ص گاهیاجو گارگر
عمچنیر گر ازتحتهتت ییتر تأریت ر حفظ زطت ب اسآ
تاات فه ا یمیااق و ؛ ا ایاار گ یاال ر ا ییااتر سااؤاالت
چنتگزین و روت پتسخ زطارح زاصشاوگر گر حات صرا گر
اراشیت ص ر استس رویکرگ ستاهتاگرایص تأریت ییتر ار
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گر زقطااع رترشنتسااص گر زؤ فاا عااتی اعااتاف زحتااوا
 یتگگیری و اراشایت ص اهط اتق ایتر-راع رگعتی یتگگعص
رمص ت اصول پیینهتگی رویکرگ ستاهتا گرایص گارگر
ت توب یتفت عتی گسآ وزتا اا پژوعش حتضر و
ایرر تأریت ر رترگیری روش ا کتروهیکص ر
ت توب
استس رویکارگ ساتاهتاگرایاص گر تاتریس و وزاواش گر
زقتی ت ستیر روشعتی وزواشص زصتواهت فرصآعاتی
بتیتی را رای وزواش یت ص گر راستتی هیل اعاتافش
ر عمت ارتقتء سطح یتگگیری و یمق خیص گاهش اسآ
:فراع وورگ پیینهتگ زصشوگ
زحیط یتگگیری و گوه طراحص شوگ ر گاهیجویت
ز ؤو یآ ییتری ارای یاتگگیری خاوگ گاشات تشانت
چرار غت ب پژوعشعت و زتلعتی طراحص شتا گر ازین
یتگگیری ا کتروهیکص هیاز تأریات ایاتگی ار رویکرگعاتی
.یتگگیری فعتل گارهت
گر زحیطعتی یتگگیری ا کتروهیکص تمررز صارفتا ار
طراحص تمریرعتی تعتزلص و گروعص
زحتوا ه تشت لک
و ایجتگ چت شعتی زختل گر ارائ گرس توبا شاوگ تات
اینک گاهیجویت تواهنت ر استس تجترب شخدص فه
زطت اب هتئال وینات و رانشعاتی فعتالها و خالقتها گر
.یتگگیری گاشت تشنت
توصی زصشوگ ر وازو تنهات زعیاتر اراشایت ص قارار
هریرگ لک اراشیت ص ت روش زیتعتا یملکرگ و پییارفآ
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