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چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه تاثير الگوی آموزش مستقيم با الگوی ساختارگرایی برافزایش دانش تلفيق
تکنولوژی بود .چارچوب دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا ( )TPACKبه عنوان الگوی کاربردی برای تعریف،
اجرا و ارزیابی تلفيق تکنولوژی بهکار گرفته شد .به منظور اجرای پژوهش از روش شبهآزمایشی با دو گروه آزمایش و
نيز طرح پيشآزمون و پسآزمون استفاده شد .به این منظور ،دوکالس با تعداد نمونه  11نفر از دانشجویان گروه
تکنولوژی آموزشی (درس پروژه) با روش نمونهبرداری خوشهای تصادفی انتخاب شدند .در ابتدای دوره آزمون
 TPACKبرای ارزیابی دانش تلفيق تکنولوژی به دانشجویان هر دو گروه به عنوان پيشآزمون داده شد .گروههای
نمونه برای یک ترم کاربندیهای آزمایشی را دریافت کردند ( 41جلسه) .به گروه آزمایش اول با الگوی آموزش
مستقيم و گروه آزمایش دوم با استفاده از الگوی ساختارگرایی آموزش داده شد .محتوای درس علوم ابتدایی برای
آموزش در دو گروه به عنوان محتوای الزم برای تلفيق تکنولوژی در تدریس انتخاب شد .در پایان ترم ،دادههای
حاصل از پيشآزمون و پسآزمون ،با استفاده از آزمون کوواریانس تحليل شد .نتایج حاصل نشان داد بين تاثير دو
الگوی آموزش مستقيم و الگوی ساختارگرایی بر افزایش دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا ( )TPACKو
مؤلفههای آن برتری معنیداری وجود ندارد(.)P >4/41
واژههای کليدی :تلفيق تکنولوژی ،ساختارگرایی ،آموزش مستقيم ،TPACK ،دانشجو معلمان.
 نویسنده مسؤول
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download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any way or use it
commercially.
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مقدمه و پيشينه
استفاده از تکنولوژی به عنوان یک ابزار آموزشی بهطور فزایندهای در مؤسسات آموزشی مورد
توجه قرار گرفته است .از این رو ،مدارس و دانشگاهها در حال سرمایهگذاری بر روی تجهيز مراکز
یادگيری از نظر سختافزارها ،نرم افزارها و دسترسی به شبکههای اینترنتی هستند؛ اما علیرغم این
حمایتهای سازمانی ،تکنولوژی هنوز به عنوان یک ابزار آموزشی در فرایند یادگيری پذیرفته نشده
است(اونز .)2442 ،4بعضی شواهد بيانگر آن است که حتی در زمانی هم که تکنولوژی (بهویژه
اینترنت) در تدریس استفاده شده ،نتوانسته است در حد مورد انتظار آن مفيد و مؤثر واقع شود
(هوکات 2و همکاران2441 ،؛ مک کينی 2442،9؛ سيک.)2442 ،1
مرور ادبيات پژوهشی نشان میدهد که بعضی از عوامل در ميزان و نيز اثربخشی استفاده از
تکنولوژی در تدریس مؤثرند؛ از جمله :دسترسی به منابع ،کيفيت نرمافزارها و سختافزارها ،آسانی
استفاده ،سياستهای ملی و آموزشگاهی ،تعهد به یادگيری حرفهای ،زمينههای دانش رایانهای و نيز
نقش معلمان در استفاده از تکنولوژی؛ اما در ميان تمام این عوامل ،نقش معلم و مالحظه پداگوژی
به عنوان مهمترین عوامل معرفی شدهاند (مومتاز .)2444 ،1از این رو ،برنامههای آموزشی تربيت معلم
نقش بسيار ارزندهای در آمادهسازی معلمان برای استفاده از تکنولوژی ایفا میکنند .این در حالی
است که شواهد پژوهشی بيانگر آن است که آموزش معلمان بهرغم کوششهای روزافزون در
تربيت معلمان و آماده سازی آنان برای فناوری ،همچنان ناکام بوده است(فيشمن و دیویس2446 ،6؛
مک کينی و همکاران4333 ،؛ براش 2و همکاران .)2449 ،بسياری از پژوهشها تاکيد کردهاند که
تدریس مهارتهای تکنولوژی به صورت یک سری مهارتهای رایانهای جدا از هم بهطوری که در
بسياری از برنامههای رایج تربيت معلم (پيش از خدمت و ضمن خدمت) انجام میشود ،از موجبات
ناکامی در استفاده اثربخش از رایانه است (ورسيداس و مک ایساک2444 ، 2؛ فليک و بل 2444 ،3؛
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کهلر ،ميشرا و یحيا .)2442 ، 4بنابراین ،تلفيق تکنولوژی در برنامه درسی برای یادگيری استفاده
اثربخش از تکنولوژی در تدریس پيشنهاد شده است.
به منظور تلفيق تکنولوژی در تدریس مدلهای متفاوتی مطرح شده است که در ميان آنها مدل
دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا ( 2)TPACKارائه شده توسط ميشرا و کهلر ( )2446با ادعای
ارائه روشی نو برای شناخت دانش استفاده مؤثر از تکنولوژی در تدریس ،مورد توجه قرار گرفته
است .براساس  ،TPACKتکنولوژی صرفاً یک عامل اضافه شده به عناصر برنامه درسی نيست .این
مدل برای خلق اهداف ،روشها ،مواد و تعيين نوعی ارزیابی انعطافپذیر که میتواند با
یادگيرندگان مختلف سازگاری داشته باشد ،مفيد است .در واقع ،ساختار مدل جدیدی است که به
ماهيت متنوع و انعطافپذیر رسانههای جدید بستگی دارد .این مدل میتواند با هر روش طراحی
برنامه درسی ،با توجه به چگونگی یادگرفتن شاگردان ،انطباق یابد و در این ضمن ،اختالفهای
فردی بين شاگردان را مورد توجه قرار دهد (مکنير.)2443 ،9
صاحبنظران معتقدند یادگيری بر اساس این مدل نوع خاصی از دانش را که معلمان برای استفاده
مؤثر از تکنولوژی نياز دارند ،فراهم میکند (دورینگ 1و همکاران2443 ،؛ آنجلی و واالنيدس،1
.( 2442
شالوده مدل بر اساس مدل دانش پداگوژی محتوا که شالمن )4326( 6ارائه کرده ،بنا شده است.
شالمن ( )4326ادعا نمود تدریس موفق نيازمند علم ویژهای است که او آن را دانش پداگوژی
محتوا ( 2)PCKناميد .شالمن  PCKرا به عنوان دانشی متمایز از دو نوع دانش پداگوژی و دانش
محتوا تبيين کرد که در عين حال ،با هر دو نوع دانش مذکور نقاط مشترکی دارد.
از نظر شالمن ( )4326دانش محتوا ،دانش در رابطه با موضوعی است که قرار است تدریس شود.
این دانش شامل دانش واقعيات ،مفاهيم ،تئوریها و رویههای موجود در یک رشته درسی است .به
عبارتی دیگر ،دانش محتوا چهارچوبهایی است که ایدهها و نظریات را سازماندهی و به هم
مربوط میکند و دانش مربوط به ارائه مستندات ،شواهد و دالیلی که حيطه خاص درسی را شامل
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میشود (کهلر و ميشرا .)2443 ،در مقابل ،دانش پداگوژی آگاهیهای مربوط به فرایند تدریس،
تئوریهای شناختی و اجتماعی یادگيری و همچنين ،ادراک اینکه چگونه این تئوریها در
کالسهای درسی کاربرد دارند را شامل میشود .در این ميان ،دانش پداگوژی محتوا ()PCK
تعامل دانش محتوا و دانش پداگوژی است که صرفاً نمیتواند مجموعی از دو دانش اوليه باشد .در
واقع PCK ،نتيجه آميختن دانش محتوا و پداگوژی است که معلم را به فهم اینکه یک دانش
چگونه برای آموزش سازماندهی ،انطباق و ارائه میگردد ،هدایت میکند .به عبارتی ،میتوان
گفت  PCKدریافت اینکه چه چيز یادگيری مباحث خاص را آسان یا سخت میکند و ادراکات و
پيشمفاهيمی که شاگردان در سنين و زمينههای گوناگون برای یادگيری مباحث جدید با خود به
همراه میآورند را شامل میشود .این دانش ویژه ،زمينه درک رابطه بين محتوا و پيشدانستههای
شاگردان و روشهای متنوع تدریس برای تدریس اثربخش و موفق را فراهم میکند(کهلر و ميشرا،
.)2443
با توجه به گسترش تکنولوژی؛ مدل  TPACKبا افزودن عامل تکنولوژی به مدل شالمن بهوجود
آمد .کهلر و ميشرا ( )2443دانش تکنولوژی را با توجه به تعریف تکنولوژی اطالعات ،همانطورکه
کميته انجمن ملی پژوهش سواد تکنولوژی اطالعاتی)2NRC,4333)4تعریف کردهاند ،مطرح
میکنند .از این دیدگاه ،دانش تکنولوژی فراسوی تصور رایج و سنتی در مورد سواد رایانهای است.
آنها معتقدند دانش تکنولوژی درک عميقی را در رابطه با چگونگی ساخت تنوعی از امور و
وظایف مختلف با بهکاربری تکنولوژی اطالعات برای روند پيشرفت اطالعات ،ارتباطات و حل
مسأله در کل دوره زندگی فراهم میکند (کهلر و ميشرا.)2443 ،
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شکل  :4دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا (ميشرا و کهلر)2446 ،

بر این اساس ،ساختار مدل  TPACKاز مؤلفههای زیر تشکيل شده است:
 دانش پداگوژی) : (PKدانشی ژرف از فرایندها ،رویکردها و روشهای تدریس و یادگيری
است .این دانش چگونگی تنظيم روشها را برای رسيدن به اهداف آموزشی دربرمیگيرد .در واقع،
نوعی درک کلی از چگونگی یادگيری شاگردان ،مدیریت کالس ،توسعه ،اجرا و ارزشيابی از
برنامه درسی را شامل میشود.
 دانششش تکنولششوژی) :(TKتکنولششوژی در معنششای امششروزی آن شششامل دانششش چگششونگی نص ش ،
راهاندازی و استفاده از انواع نرمافزارها و سختافزارهای مرتبط با رایانه است که شامل مهارتهشایی؛
از جمله مهارت در اداره سيستم و کاربرد ابزارهایی نظير  Wordو کاربری اینترنت است.
 دانش محتوای درسی) :(CKاین دانش موضوع درسی است که معلمان بایشد تشدریس کننشد و
شاگردان بياموزند.
 دانش تکنولوژی پداگوژی ) :(TPKدانش مشرتبط بشا ششناخت تکنولشوژیهشای متنشوع موجشود
است که در موقعيتهای یادگيری و تدریس قابل اسشتفادهانشد و همچنشين ،آگشاهی از اینکشه چگونشه
نحوه تدریس ممکن است در نتيجه استفاده از تکنولوژیهای موجود تغيير نماید.


دانش تکنولوژی محتوای درسی ) :(TCKاین دانشش بيشانگر آن اسشت کشه چگونشه محتواهشای

خاص درسی با تکنولوژی بهطور دوجانبه به یکدیگر مربوط میشوند .در واقع ،معلمان نياز دارند نشه
تنها در مورد محتوایی که تدریس میکنند بدانند؛ بلکه باید آگاه باشند که چطور محتوا بشا توجشه بشه
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اقتضاهای تکنولوژیک تغيير مشیکنشد؛ چشون امشروزه ابزارهشای تکنولوژیشک مشیتوانشد سشاختارهای
موضوعهای درسی را تغيير دهد.
 دانش پداگوژی محتوا ) : (PCKاین دانش تعيينکننده آن است که چشه رویکشرد آموزششی بشا
هر یک از گونههای محتوای درسی خاص سازگار است.


دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا ) :(TPCKدانشی است برآینده از سه نوع دانش محتشوا،

پداگوژی و تکنولوژی که فراتر از مجموعی از این دانشهاسشت .ایشن دانشش مسشتلزم فهشم عميشق از
مفاهيم فوق است کشه از تکنولشوژی بشه طشور سشودمند بشرای سشاختاردهی محتشوای تشدریس اسشتفاده
میکند .به بيان دیگر ،این دانش حل مسائل آموزشی را با استفاده از تکنولوژی امکانپذیر مشیکنشد.
پس از گذشت مدتی واژه  TPCKبه منظور سهولت بيان به  TPACKتغيير یافت.
از مطالعه بررسیها و تحقيقات انجام شده در شناخت و تبيين  TPACKمیتوان دریافت که مدل
 TPACKبا پشتوانهای نظری در تبيين تلفيق تکنولوژی راه نویدبخشی به سوی تلفيق موفق
تکنولوژی در برنامه درسی است .امروزه  TPACKبه عنوان یک تئوری ،مدل ،رویکرد آموزشی و
نيز رویکرد ارزیابی از دانش تلفيق تکنولوژی در مؤسسات متعددی بهکار گرفته شده و در
پژوهشهای بسياری قابليتهای خود را بر افزایش یادگيری نشان داده است (وانگ 4و همکاران،
 2441و دباغ و جونز .)2441 ،2این تاکيد در حدی است که هوانگ TPACK )2441( 9را برای
بهرهمندی از یادگيری ترکيبی یکی از ضروریات میداند .از این رو ،مجهز کردن مدرسان سطوح
مختلف به دانش  TPACKبرای توانمندسازی آنان برای تلفيق تکنولوژی در تدریس یکی از
برنامههای مهم در بسياری از نظامهای آموزشی دنيا مطرح شده است و با وجود گذشت زمان اندک
از معرفی آن ،تحقيقات بسياری در زمينه استراتژیها ،رویکردها و نيز عوامل مؤثر در پيشرفت آن
انجام شده است .در این راستا ،پژوهش حاضر با مقایسه دو الگوی آموزش مستقيم و ساختارگرایی
در پی یافتن الگوی مناس

برای افزایش دانش  TPACKاست.

الف) الگوی آموزش مستقيم :آموزش مستقيم روشی سازمانیافته و معلم محور است ،که بر
جزئيات فرایند آموزش متمرکز است و برای آموزش مدرسهای؛ بهویژه خواندن و ریاضی استفاده
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میشو د و بر تکرار و تمرین و ارائه بازخوردهای فوری تأکيد دارد .در این روش ،ارائه دروس به
صورت زنجيرهوار و با گامهای کوچک است که به خوبی توسط معلمان آموزش داده میشود
(هاالهان و کافمن .)2449 ،4آن گونه که تارور )2441( 2بيان میکند ،آموزش مستقيم رویکردی
است که "موفقيتهای پی در پی" ایجاد میکند .داشتن اهداف مشخص و دقيق ،ارائه پيش
سازماندهنده ،فعال بودن معلم ،تنظيم درس در گامهای کوچک ،ارائه محتوا از ساده به دشوار
(سيف ،) 4923 ،سازماندهی دقيق محتوا ،انجام ارزیابی مداوم و نظارت مستمر بر عملکرد یادگيرنده،
تعامل شفاف معلم با دانشآموز (واتکينز و اسلوکام )2441 ،9تقویت پاسخهای صحيح و اصالح
پاسخهای نادرست (کارناین 1و همکاران ،)2441 ،از جمله ویژگیهای آموزش مستقيم ذکر شده
است.
ب) الگوی ساختارگرایی :در این نوع آموزش کنترل و نظارت بر فرایند یادگيری به فراگيران
سپرده میشود .در واقع ،شکلی از اکتشاف هدایت شده وجود دارد تا یادگيرندگان با راهنمایی
معلم ،فرصت کشف فعال ،کاوشگری ،بحث و گفتوگو ،ارزیابی دیدگاهها و استدالل و تبادل
عقيده پيدا کنند .در تدریس ساختارگرا ،یادگيری مشارکتی و جمعی تشویق و حمایت میشود .در
رویکرد ساختارگرایی یکی از نقشهای مهم معلم نقش آسان سازی فرآیند ساخت دانش است .در
این فرایند یادگيرنده در مرکز یادگيری است و معلم نقش راهنما و تسهيلکننده را ایفا میکند و به
یادگيرنده اجازه داده میشود تا دانش را بسازد؛ نه این که دانش از راه آموزش به او ارائه شود.
معلمان با آگاهی از نظرها و تجارب قبلی فراگيران موقعيتهایی را طراحی میکنند تا فراگيران
بتوانند به بازسازی یا بسط دانش خود بپردازند .این موقعيتها از طریق فعاليتهای آموزشی
گوناگونی ،مانند طرح ،تهيه گزارش و کارورزی ارائه می شود .در مقایسه الگوی آموزش مستقيم و
الگوی ساختارگرایی رابلير و دورینگ )2444( 1مواردی را برشمرده که بخشی از آن در جدول 4
آمده است.

1- Hallahan & Kauffman
2- Tarver
3- Watkins & Slocum
4- Carnine
5- Roblyer & Doering
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جدول  : 4مقایسه آموزش در الگوی ساختارگرایی و آموزش مستقيم (رابلير و دورینگ)2444 ،
محيط آموزشی الگوی آموزش مستقيم

محيط آموزشی در الگوی ساختارگرایی
استرس کار گروهی

استرس فردی

اهداف جهانی به عنوان حلّ مسأله و تفکر انتقادی و گاه متفاوت

اهداف مشخص عينی و یکسان برای کليه شاگردان

برای شاگردان
شاگردان دانش خود را از تجربيات خود در تطبيق یادگيری در

معلم مهارتها و دانشهایی را به شاگردان انتقال میدهد.

زندگی واقعی استخراج میکنند.
شاگردان مهارتهای یادگيری سطح پایينتر را در زمينه کار

شاگردان مهارتهای پيشنياز برای مهارتهای جدید را یاد

برای مهارتهای سطح باالتر یاد میگيرند.

میگيرند.

یادگيری در ضمن فعاليتهای مساله محور اتفاق میافتد.

مراحل یادگيری بهوضوح تعيين شدهاند .ارائهها و فعاليتها به

یادگيری بر اثر اکتشاف در یک محيط غنی اتفاق میافتد.

شاگردان کمک میکنند تا مطال

و اطالعات را به خاطر

بسپارند ،بفهمند و نيز انتقال دهند.
مواد و روشها یادگيرنده محور و پيرامون مسأله و اکتشاف

مواد و روشها معلم محور هستند.

است.

بسياری از صاحبنظران معتقدند که رابطه تکميلکننده و دو جانبهای بين تکنولوژی و
ساختارگرایی وجود دارد؛ بهطوریکه اجرای یکی ازآنها سودمندیهایی برای دیگری به ارمغان
میآورد .ساختارگرایی نظریهای است که یادگيری فعال ،مشارکتی ،روی مسائل واقعی و پویا را
مطرح میکند؛ ضمن آنکه تکنولوژی دارای ابزارهایی است که میتواند چنين محيط یادگيری را
فراهم و فرایند یادگيری را تسهيل و تسریع کند .این در حالی است که زمانی که از آموزش مستقيم
سخن به ميان میآید ،بسياری از افراد تصور میکنند آموزش مستقيم به معنی آموزش از راه روش
تدریس سخنرانی 4است؛ در حالیکه تدریس از راه سخنرانی یکی از شيوههای آموزش معلم محور
است .آموزش مستقيم در ضمن آنکه بر محوریت معلم تاکيد دارد ،فعاليت یادگيرنده را نيز مدّنظر
دارد .در این پژوهش ،محقق با فراهم آوردن دو نوع شرایط آموزشی متفاوت درصدد پاسخ به این
سؤال است که کدامیک از الگوهای آموزش مستقيم یا ساختارگرا یادگيری استفاده اثربخش از
تکنولوژی در تدریس (تلفيق تکنولوژی بر مبنای  )TPACKرا در دانشجومعلمان افزایش میدهد.
به عبارت دیگر ،آیا تفاوتی بين تأثير دو الگوی آموزش مستقيم و ساختارگرایی بر افزایش دانش
تلفيق تکنولوژی بر اساس TPACKوجود دارد یا خير؟ در این پژوهش ،در الگوی آموزش مستقيم
دانشجومعلمان روشی فعال را در انجام پروژه طی میکنند .در واقع ،در این پژوهش در کالسی که
1- lecture

مقایسه تأثير الگوهای آموزش مستقيم و ساختارگرایی بر افزایش دانش23/ ...

با آموزش مستقيم هدایت میشود ،دانشجومعلمان به انجام پروژهها به صورت فردی و بر اساس
راهنماییهای مدرس (معلم محور) و بر اساس هدفهای مشخص و دستورالعملهای عينی به
فعاليتها میپردازند .در مقابل ،در کالسیکه با الگوی ساختارگرایی هدایت میشود ،دانشجو
معلمان با شروع کار بر اساس یک مسأله ،مشارکت در گروههای کوچک ،یادگيری فعال ،کار بر
اساس اجرا بر روی طراحی و در محيطی که یادگيرنده محور است ،به فعاليت میپردازند.
روش
در این پژوهش دو گروه آزمودنی در دو کالس  22نفری با دو نوع الگوی تدریس متفاوت قرار
گرفتند و نتایج حاصل از تاثير الگوهای تدریس تجزیه و تحليل شد .نوع پژوهش از نوع
شبهآزمایشی 4با پيشآزمون و پسآزمون با دو متغير آزمایشی (آموزش با الگوی ساختارگرایی و
آموزش مستقيم) بود .از آنجایی که مفاهيم تلفيق تکنولوژی در دروس و یا سرفصلهای گذشته
دانشجویان گنجانده نشده است ،شيوه معمول و بهاصطالح آموزش سنتی برای تدریس تلفيق
تکنولوژی وجود ندارد .بنابراین ،در عمل امکان استفاده از گروه سنتی به عنوان گروه مقایسه وجود
نداشت.
به منظور اجرای این پژوهش ،دو گروه از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی که دارای سابقه
تدریس بودند (دانشجومعلمان) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .شرایط تدریس در دو گروه از
نظر زمان تشکيل کالس و مدرس یکسان در نظر گرفته شد .تدریس گروه آزمایش اول ،بر اساس
الگوی تدریس مبتنی بر آموزش مستقيم تدریس و گروه آزمایش دوم بر اساس الگوی تدریس
مبتنی بر ساختارگرایی هدایت شدند .مقایسه حاصل از تفاوت در نمرههای بهدست آمده در دو
پسآزمون در دو گروه ،بيانگر ميزان اثر دو الگوی تدریس بر افزایش  TPACKبود.
پرسشنامه  TPACKبه عنوان ابزار ارزیابی متغير اثرپذیر (وابسته) استفاده شد .این پرسشنامه ابتشدا
توسط اشميت 2و همکاران ( )2443که در واقع ارائهکنندگان مدل بودند ،برای انشدازهگيشری معرفشی
شده است .سؤالهای این پرسشنامه بر مبنای خوداظهشاری تنظشيم ششده و بشه هفشت بخشش تفکيشک
شدهاند که مؤلفههای آن را تحت پوشش قرار میدهد .همچنين ،سؤالهشای پرسششنامه  TPACKبشا
1- quasi-experimental
2- Carnine
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توجه به تنوع محتوای انتخاب شده و یا موضوع تدریس باید تطبيق داده میشد کشه در ایشن پشژوهش
برای محتوای علوم تنظيم شد؛ برای مثال" ،من تکنولوژیهایی را میشناسم که فهشم مطالش

درسشی

علوم را آسان میکند " .پرسشنامه پژوهش ،در تحقيقات پيشين توسط حسشينی وکامشال )2442( 4در
جامعه دانشجویان ایرانی اعتبارسنجی شده است .ميزان اعتبشار پرسششنامه بشر اسشاس آلفشای کرونبشا
 4/23محاسبه شده است .این رقم ،ميزان قابل قبولی را برای اعتبار نشان میدهد .این ميزان بشرای هشر
گروه از مؤلفههای پرسشنامه بين  4/21تا  4/64برآورد شده است.
جامعه آماری پژوهش کليه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی و دارای سابقه تشدریس در سشال
 4939- 4931دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب بودند .از جامعه آماری مورد نظر ،با توجه به
امکششان اجششرای مطالعششه ،دو کششالس از دانشششجویانی کششه بششرای درس پششروژه در نيمسششال اول -4931
4939ثبتنام کرده بودند ،انتخاب شدند .کل حجم نمونه شامل 11نفر و تعداد هر یشک از کشالسهشا
 22نفر بود که به عنوان حجم نمونه پژوهش حاضر در معرض کاربنشدی آزمایششی (اجشرای الگشوی
تدریس آموزش مستقيم و الگوی ساختارگرایی) مطالعه شدند .از آنجایی کشه عمشالً امکشان تششکيل
یک کالس در خارج از وقت رسمی برنامه آموزشی با اسشتفاده از نمونشههشای تصشادفی درآن مرکشز
وجود نداشت ،از روش نمونه برداری خوشهای تصادفی استفاده شد.
مراحل اصلی آموزش مستقيم بر اساس مراحل مورد تأکيد اسالوین )2446( 2به نقل از
سيف( )4923برنامهریزی و اجرا شد و الگوی ساختارگرایی بر اساس ویژگیهای مشترک مورد
توجه ساختارگرایان شامل شروع کار بر اساس یک مسأله ،مشارکت در گروههای کوچک،
یادگيری فعال ،کار بر اساس اجرا بر روی طراحی و کار در محيط یادگيرنده محور ،بر اساس
فعاليتهای مندرج در جدول  2به اجرایی شد:

1- Kamal
2- Slavin
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جدول  :2مراحل اجرای کاربندی آزمایشی در دو گروه
الگوی ساختارگرایی (گروه آزمایشی )2

الگوی آموزش مستقيم (گروه آزمایشی )4

اجرای پيشآزمون اندازهگيری TPACK
بيان اهداف درس و مفاهيم اساسی تلفيق تکنولوژی
تقسيم دانشجویان به گروههای چهار نفری

مرور پيشنيازها در رابطه با محتوای درسی ،انواع تکنولوژی و

انتخاب موضوع پروژه و یافتن تکنولوژی مناس

مفاهيم اساسی پداگوژی
ارائه مطال جدید و دستورالعمل ها توسط مدرس

اجرای کار با فعاليت گروهی(یادگيری با بحث و انجام کار)

استفاده از تدابير وارسی یادگيری و ارائه مثالهای ضروری برای

تدریس نسخه اوليه پروژه توسط گروه در کالس و در حضور

درک مفاهيم

دانشجویان دیگر و گرفتن بازخورد از دیگر گروهها و مدرس

دادن تمرین مستقل به دانشجویان

ادامه فعاليتها و اصالحات با توجه به بازخوردها

ارزیابی عملکرد و دادن بازخورد از طرف مدرس
پس آزمون (پایان پانزده جلسه)

به منظور تعيين تفاوت ميانگينهای پسآزمون در دو گروه آزمایش بر افزایش دانش تلفيق
تکنولوژی ( )TPACKدانشجویان از تحليل کوواریانس 4استفاده شد.
نتایج
در بخش توصيف دادهها پارامترهای آمار توصيفی شامل ميانگين و واریانس در گروهی که با
الگوی آموزش مستقيم آموزش دیده بودند و گروهی که با الگوی ساختارگرایی آموزش دیده
بودند ،بررسی شد(جدول .)9یافتههای توصيفی در هر دو گروه ،گویای افزایش نمرههای
پيشآزمون نسبت به پسآزمون بود.
جدول  :9آمارههای توصيفی مقایسه نمرههای پيشآزمون و پسآزمون  TPACKو مؤلفههای آن در هر دو
گروه آزمایشی
شاخص ها
آزمون ها

گروه آزمایشی یک (آموزش مستقيم)
ميانگين
پيشآزمون

دانش تکنولوژی
دانش پداگوژی
دانش محتوا

واریانس

گروه آزمایشی دو (ساختارگرایی)
واریانس

ميانگين

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

72/81

18/18

79/81

19/418

72/49

18/21

پيشآزمون

پسآزمون

81/62

18/89

71/48

72/22

86/82

17/266

82/86

71/48

62/21

86/81

88/86

74/94

88/21

78/228

86/72

89/12

18/76

11/22

دانش تکنولوژی پداگوزی

71/64

72/21

82/6

78/988

89/72

72/69

64/19

24/61

دانش پداگوژیک محتوا

82/81

77/94

76/91

71/284

81/12

71/81

19/11

64/84

دانش تکنولوژی محتوا

86/94

81/12

78/68

74/924

87/69

82/84

71/61

72/18

دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا

81/21

77/94

81/89

74/127

82/84

71

69/29

66/28

)1- Covariance (ANCOVA

 /92سال دهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22پائيز و زمستان 4931

در بخش تحليل استنباطی و بررسی معنیدار بودن تفاوتها ،ابتدا مفروضههای نرمال بودن توزیع
نمرات ،همگنی واریانسها ،وجود رابطه خطی بشين متغيرهشا و همگنشی ششي هشای رگرسشيون در دو
گروه بررسی شد .سپس بشرای تعيشين معنشیدار بشودن تفشاوتهشای نمشرههشای ميشانگين در دو گشروه
آزمایشی از آزمون تحليل کواریانس استفاده شد.
فرضيه کلی این پژوهش بر این اساس بود که بين دانش تلفيق تکنولوژی بشر مبنشای  TPACKدر دو
گروهی که با الگوی تدریس ساختارگرایی و آموزش مستقيم آموزش دیدنشد ،تفشاوت وجشود دارد؛
در حالی که همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،سطح معناداری مقادیر  Fدر کليه مؤلفههشای
 TPACKبيش از سطح قابل قبول است ( .)P >4/41همچنين ،ميزان اندازه اثر 4که در جشدول فشوق
با مجذور ایتا 2نشان داده شده است ،در کليه مؤلفههای TPACKکوچشک اسشت(کمتر از  .)4/2بشا
توجه به این نتایج ،فرضيه مبنی بر وجشود تفشاوت معنشیدار بشين دو گروهشی کشه بشا الگشوی تشدریس
ساختارگرایی و آموزش مستقيم هدایت شدهاند ،در هيچکدام از مؤلفههشای  TPACKتایيشد نششده
است.
جدول  :1نتایج آزمون تحليل کوواریانس برای هر یک از دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا در دو گروه
آزمایشی()df=4
مجموع

ميانگين

شاخصها

مجذورات

مجذورات

دانش تکنولوژی

24/121

24/121

4/643

دانش پداگوژی

2/114

2/114

4/443

4/294

دانش محتوا

11/146

11/146

9/211

4/461

4/421

دانش تکنولوژی پداگوژی

23/231

23/231

9/221

4/413

4/421

4/264

دانش پداگوژی محتوا

4/492

4/492

4/441

4/316

4/444

4/442

دانش تکنولوژی محتوا

4/424

4/424

4/441

4/312

4/444

4/444

دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا

49/223

49/223

4/119

4/141

4/442

4/491

منبع تغييرات

F

سطح

مجذور

توان

معناداری

ایتا

آماری

4/196

4/441

4/412

4/449

4/421
4/211

به عبارت دیگر ،در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش در رابطه با این که کدامیک از الگوهای
تدریس ساختارگرایی و آموزش مستقيم بر افزایش  TPACKتاثير بيشتری دارند ،میتوان گفت
1- effect size
2- Eta squared

مقایسه تأثير الگوهای آموزش مستقيم و ساختارگرایی بر افزایش دانش99/ ...

هيچ کدام از این دو الگو برتری معناداری نسبت به دیگری در افزایش  TPACKو هفت مؤلفه آن
(دانش تکنولوژی ،دانش پداگوژی ،دانش محتوا ،دانش تکنولوژی پداگوژی ،دانش پداگوژی
محتوا ،دانش تکنولوژی محتوا و دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا) نشان ندادند.
جدول  :1ميانگين تعدیل شده دانش تکنولوژیک پداگوژیک محتوا در دو گروه آزمایشی
نوع دانش

گروهها

ميانگين

انحراف استاندارد

تکنولوژی

آموزش مستقيم

92/461

4/292

TK

الگوی ساختارگرایی

94/234

2/292

پداگوژی

آموزش مستقيم

21/611

4/441

PK

الگوی ساختارگرایی

21/469

4/441

محتوا

آموزش مستقيم

43/424

4/249

CK

الگوی ساختارگرایی

24/219

4/249

تکنولوژی پداگوژی

آموزش مستقيم

22/499

4/424

TPK

الگوی ساختارگرایی

21/431

4/424

پداگوژی محتوا

آموزش مستقيم

29/426

4/414

PCK

الگوی ساختارگرایی

22/362

4/412

تکنولوژی محتوا

آموزش مستقيم

42/929

4/222

TCK

الگوی ساختارگرایی

42/232

4/222

تکنولوژیک پداگوژیک محتوا

آموزش مستقيم

29/126

4/434

الگوی ساختارگرایی

22/929

4/434

تفاوت ميانگينها در دو گروه آزمایشی نشان میدهد در سه دانش اوليه شامل  PKو  CKو به
ویژه  ،TKميانگين ها در گروهی که با روش آموزش ساختارگرایی آموزش دیده بودند ،بيش از
گروهی بود که با روش مستقيم آموزش دیدهاند و این در حالی است که در مؤلفههای تلفيقی
 TPACKشامل  TCK ، PCK ، TPKميانگين نمرهها در گروهی که با روش مستقيم آموزش
دیدهاند ،کمی باالتر بود .در هر حال ،تحليل استنباطی دادهها نشان داد که هيچکدام این افزایشها
معنیدار نبوده است (جدول .)1
بحث و نتيجهگيری
نتابج پژوهش حاضر ،گویای عدم تفاوت بين دو الگوی ساختارگرایی و الگوی آموزش مستقيم
در آموزش تلفيق تکنولوژی در تدریس بود .این در حالی است که در پژوهشهای گذشته
تاکيدات بر اثربخشی الگوی ساختارگرایی بيش از الگوهای دیگر بوده است؛ برای مثال ،نتایج
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پژوهشهای گوپال )2443( 4در درس فيزیولوژی و روانشناسی ،یاگر )4334( 2در آموزش علوم،
شيفر )4336( 9در آموزش ریاضيات ،آلسوپ )2441( 1در مفاهيم ریاضی ،عسگری و همکاران
( )4923در درس ریاضيات دوره راهنمایی ،اثربخشی ساختارگرایی را تایيد کردهاند .قاسمی و
حسينی ( )4939نيز آموزشهای مبتنی بر ساختارگرایی را با شکل سنتی آموزش مقایسه کردهاند که
نتایج نشاندهنده یادگيری بهتر دانشآموزانی بود که به روش ساختارگرا آموزش دیده بودند.
در زمينه آموزش تلفيق تکنولوژی نيز ،نتایج این پژوهش در مقایسه با یافتههای موجود ،گرچه
الگوی ساختارگرایی را مناس

برای افزایش  TPACKمعرفی میکند (ایکپز2443 ،1؛ کهلر و

همکاران 2442 ،؛ نيس 2446 ،6و ریو)2442 ،2؛ ولی برتری معناداری بين اثر این الگو و الگوی
آموزش مستقيم بر افزایش  TPACKرا مطرح نمیکند .اگر چه به نظر میرسد توجه بر الگوهای
ساختارگرا به حدی در ادبيات پژوهشی مورد تاکيد بوده است که اثربخشی آموزش مستقيم و یا
مقایسه این دو الگو کمتر مورد پژوهش قرار گرفتهاست .در واقع ،در اکثر پژوهشها هرگاه هدف
پژوهش ،تعيين اثر الگوی ساختارگرایی بوده است ،شيوه آموزش سنتی بهعنوان گروه گواه مورد
توجه قرارگرفته و تعریف و تبيين کاملی از آموزش سنتی درگروه گواه (یا گروه مقایسه) ارائه نشده
است .این در حالی است که یافته های پژوهش حاضر نشان داد که الگوی آموزش مستقيم همانند
الگوی ساختارگرایی موج

افزایش دانش تلفيق تکنولوژی دانشجویان شد و برخالف بسياری از

پژوهشهای پيشين که تاکيد بر محيط ساختارگرا برای افزایش دانش تکنولوژیک پداگوژیک
محتوا ( )TPACKرا داشتهاند (ميشرا و کهلر2446 ،؛ براش و سایا2443 2؛ کوین2442 ،3؛ وانگ،
 )2443تفاوت معنیداری بين تاثير الگوی آموزش مستقيم و الگوی ساختارگرا وجود نداشت.
یادگيری  TPACKاز طریق الگوی ساختارگرایی به نوبه خود دارای چالشهایی است.
همانطورکه دانگ 44و همکاران ( )2441در ضمن پژوهش خود دریافتند که گرچه دانشجومعلمان

1- Gopal
2- Yager
3- Schifter
4- Alsup
5- Ikpeze
6- Niess
7- Reeve
8- Brush & Saye
9- Cavin
10- Dong
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گروه مورد مطالعه آنها بهشدت عقاید ساختارگرایانهای داشتند؛ ولی آنها آموزشهای حرفهای نياز
داشتند تا اعتقاداتشان را در طراحی آموزشی با بهرهگيری از  TPACKبه اجرا تبدیل کنند .نتایج
این پژوهش ،نظر پژوهشگران را به این نکته مهم جل

میکند که اگر الگوی آموزش مستقيم

بهدرستی اجرا شود ،میتواند به اندازه الگوی ساختارگرایی در افزایش  TPACKمؤثر واقع شود.
در بسياری از پژوهشها الگوی آموزش مستقيم با آموزش سنتی و اجرای روش تدریس سخنرانی و
منفعل بودن یادگيرندگان یکسان فرض میشود .این در حالی است که استفاده از آموزش مستقيم
همانطورکه در این پژوهش اجرا شد ،میتواند بر اساس برنامهریزی معلم تنظيم شود و این به معنی
غيرفعال بودن یادگيرنده نيست .این پژوهش مخالف با نظریات برگ و کالف(4334 ،نقل از :سيف،
 )4923که آموزش مستقيم را محدود دانسته و یادگيرندگان را منفعل تصور میکنند و مؤکد
اعتقادات واتکينز و اسلوکام ( )2441و کارناین و کامنویی )4332( 4است که آموزش مستقيم اگر
خوب طراحی شده باشد ،میتواند مهارتهای تفکر سطح باال ،شامل استدالل ،طبقهبندی کردن،
استنباط کردن ،آزمونکردن تعميمها و حلمساله را افزایش دهد .شاید به علت سوءبرداشت یکسان
فرضنمودن الگوی آموزش مستقيم با روش تدریس سنتی است که پژوهشهای کمتری در رابطه با
اثربخشی این شيوه آموزش؛ بهویژه در آموزش تکنولوژی و تلفيق آن در تدریس انجام شده است.
این پژوهش بر تفاوت ظریف بين دو الگوی رایج سنتی (سخنرانی) و آموزش مستقيم تاکيد
دارد .شاید نتایج مثبت این پژوهش مبنی بر تاثير الگوی آموزش مستقيم بتواند مسيری را برای توجه
به قابليتهای انواع آموزش مستقيم نظير تدریس هدایت شده ،تدریس برای یادگيری حدّ تسلط،
تدریس آشکار و  ...و استفاده از آنها برای افزایش یادگيری در کليه زمينهها و بهویژه یادگيری
تلفيق تکنولوژی باز نماید .با توجه به تحقيقات پيشين و شواهد جانبی درکنار دادههای پژوهش
حاضر ،به نظر میرسد؛ گرچه الگوی ساختارگرایی یک محيط غنی برای یادگيری تلفيق تکنولوژی
ارائه میکند؛ اما برای دانشجویانی که سالها به شيوههای فردی و معلم محور آموزش دیدهاند،
محيطهای مساله محور و همکارانه چالشهای جدیدی را فراهم میکند که به نوعی از فواید محيط
ساختارگرا نسبت به محيط آموزش محور (یا آموزش مستقيم) میکاهد (تی و لی 2444 ،2حسينی و
تی  .)2442 ،با درنظرگرفتن تمام این شرایط و دالیل ،ممکن است بهسب

برخی از محدودیتهای
1- Carnine & Kameenui
2- Lee & Tee

 /96سال دهم ،شمارة  ،2شمارة پياپی  ،22پائيز و زمستان 4931

معمول اجرایی نظير نياز به اینترنت پرسرعت و دانش زبان انگليسی یادگيرندگان برای بهرهگيری از
بستر تکنولوژیک ،استفاده از تمام قابليتهای الگوی ساختارگرا در این پژوهش ميسر نشد و لذا
تفاوت معناداری بين دانش تلفيق تکنولوژی در دو گروه مورد مطالعه مالحظه نشد .بدیهی است
تحقيقات بيشتری برای تعيين عوامل تقویتکننده و بازدارنده الگوهای ساختارگرایی و آموزش
مستقيم و نيز سایر الگوها و استراتژیهای آموزشی مؤثر مورد نياز است تا شواهد بيشتری در تایيد یا
ردّ یافتههای پژوهش حاضر ارائه شود.
تشکر و قدردانی
این پژوهش در قال

طرح پژوهشی"مقایسه تاثير دوالگوی ساختارگرایی و آموزش مستقيم بر

ميزان  "TPACKو با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب انجام پذیرفته است.
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