
 

 

 یادگیری زایشی حضوری و الکترونیکی هایطراحی محیط

 2حسین زنگنه، 1مرضیه سعیدپور

 فناوری آموزش و یادگیری

 99تا  20ص ، 59پاییز ، 8شماره ، دومسال 

 18/32/59تاریخ دریافت: 

 29/39/58تاریخ پذیرش: 
 چکیده

های یادگیری یادگیرنده محور در هر دو محیط یادگیری )حضوری و برخط( با محوریت یادگیرنده و محیط

ر طراحی پارامترهایی که د این مقاله با نگاه تحلیلی سعی شددر  شوند.اقتضائات محیط یادگیری طراحی می

توضیح  ،های نظریه یادگیری زایشی رعایت شودآموزه بر اساسمحیط یادگیری )حضوری و برخط( بایستی 

گرایانه ن آن در کالس درس در یک بافت سازندهکرداین نظریه یعنی کاربردی  سازیمدلدر راستای داده شود. 

آمیخته از نوع اکتشافی متوالی با طرح تدوین مدل استفاده شود.  پژوهشاز روش  سعی شد، نظریه(ی )توسعه

ل این مد هایمؤلفهی یادگیری زایشی چیست؟ کیفی عبارت بودند از: چارچوب نظریه پژوهشسؤاالت 

 تحلیل از روشاین مدل چگونه است؟ در این پژوهش  بر اساساند؟ همچنین روند طراحی آموزشی کدام

ستفاده با توسعه مبانی نظری و پژوهشی ا ی یادگیری زایشیچارچوب نظریه کیفی جهت دستیابی به محتوای

مدل پیشنهادی و روند طراحی محیط یادگیری زایشی با تأکید بر چرخه تکرارشونده  یهامؤلفه. سپس است شده

اجرا و اصالح پژوهش تکوینی مشخص گردیده. مدل نهایی جهت طراحی محیط یادگیری زایشی ، طراحی

نش و توارب دا سازیفعال، درگیرسازی شناختی، های یادگیریتعیین بازده، ؛ تحلیل و شناختگام 12بر مشتمل 

ق معنا و ارزشیابی خل ،تسهیل یادگیری، شرح و بسط یادگیری، دسترسی به منابع، های یادگیریفعالیت، پیشین

قادر است ضمن تفویض مسئولیت و کنترل ، گام 12مدل طراحی آموزشی با این  دادنشان نتایج  ارائه شده است.

یادگیری به شخص یادگیرنده او را هرچه بیشتر در ساخت دانش طی فرایند یادگیری ترغیب کند تا 

 ش دهد.های زندگی معاصر پروربا محیط پذیر متناسبخودتنظیم و مسئولیت، یادگیرندگانی خودانگیخته

 یشنهادی طراحی محیط یادگیری زایشمدل پی، محیط یادگیری زایشی، محیط یادگیری :های کلیدیواژه

                                                           

، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ، و علوم تربیتی شناسیرواندانشکده ، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشووی دکترا 1.
 m.saedpoor@yahoo.comایران. 
 .2ایران. ، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، استادیار

Zangeneh@basu.ac.ir 
 مقاله حاضر برگرفته از رساله دکترا رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی است.
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 مقدمه

های شد اذهان عموم خیلی سریع به سمت محیطکه از محیط صحبت میدر گذشته وقتی

رفت که در آن مسئولیت و کنترل طی فرآیند یادگیری بیشتر متوجه کادر آموزشی می

 ؛منور به یادگیری در یادگیرنده شود درنهایتکرد تا آموزشی بود که شرایطی را فراهم می

های شرایط یادگیری و ابزار، اتی که در مبانی نظری یادگیریاما امروزه با توجه به تغییر

آموزشی  طراحان، سعی شده بیشتر از واژه محیط یادگیری استفاده شود شدهحادثیادگیری 

برای مداخله آموزشی از محیط بیرونی و فیزیکی یادگیرنده به مطالعه فرایندهای درونی و 

 ایطشر) داخلی فرآیندهای تحریک ها برایو موقعیت هاشناختی بپردازند و از مکانیزم

عنوان به ویتراک زایشی یادگیری نظریه، در این میان .استفاده کنند یادگیرندگان( درونی

 مناسب ییادگیر هایفعالیت یارائه و یادگیری فرآیند ای توانا توانسته با شناختنظریه

 رود.به کار  یادگیری هایمحیط طراحی برای عنوان راهنماییبه

ان مکانی که در آن یادگیرندگ، کندمحیط یادگیری را چنین تعریف می، (1551) 1ویلسن

تفاده های حل مسئله اسهمچنان که از امکانات یادگیری در راستای اهداف یادگیری و فعالیت

مؤلفه اصلی  3های یادگیری از کنند. محیطکنند با یکدیگر کار کرده و از هم پشتیبانی میمی

ها بسته به اهداف و های مورداستفاده در آنهرچند راهبردها و روش، اندشده تشکیل

زنگنه  نقل از 1555، 2متغیر هستند )هانافین و همکاران، شوندهایی که در آن اعمال میبافت

 (.1050، و آذرنوش

بافت؛ بیانگر ماهیت کلی مسائل یا تکالیفی است که یادگیرندگان را در مسیر یادگیری  -

ل و نتایج هایی که مسائاز بافت -گیردکند. بافت پیوستاری از ساختار را در برمیت میهدای

 ها( تا مسائل برون ساخته )مثلسازیکنند )مانند شبیهرا با امکان کاوشگری مشخص می

اند )مانند طور منحصر برای فرد تعریف شدههایی که بهرویکردهای مبتنی بر مسئله( و بافت

 ر زندگی روزمره(.مسائل فردی د

                                                           
1. Wilson 
2. Hanafin et al. 
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کاری دست ،دهیسازمان، های مبتنی بر فناوری را برای بازنماییابزارها؛ ابزارها پشتیبانی -

های نوع ابزار معمول در محیط 0، (1555) و همکارانکنند. هانافین یا ایواد دانش فراهم می

 کنند:یادگیری را به شرح زیر بیان می

و  سازییکپارچه، دهیسازمان، گردآوری، ابزارهای پردازش )ابزارهایی که در جستوو  -

 آیند(.تأمل در زمینه اطالعات به کمک می

ا پارامترها ر، ابزارهای جورچین )ابزارهایی که بر مبنای ورودی یادگیرنده عمل کرده  -

 کنند(.ها را ثبت میتغییر داده و آزموده و اثر آن

 شند(.بختباطی )ابزارهایی که تعامل و گفتگوی اجتماعی را تسهیل میابزارهای ار  -

اند که هایی طراحی شدهابزارهای تصویرگری )ابزارهایی که برای مشاهده دقیق پدیده  -

 مشاهده نباشند(.ممکن است بدون بازنمایی قابل

ندگی و ابزارهای وب دو انواع ابزارهایی که به طراحان در حمایت از خالقیت و ساز  -

ابل افزارهای قکنند. چنین ابزارهای تولیدی در ترکیب با نرمیادگیرندگان کمک می

ی توانند به محیط یادگیری مناسبی تبدیل شوند که پردازش و تأمل دربارهبارگیری می

، زنگنه و آذرنوش نقل از 2335، 1بخشند )کالرک و همکاراناطالعات را سرعت می

1050.) 

ع توانند از منابع اطالعاتی ایستای مربوط به موضوطالعاتی هستند که میهای امنابع؛ خزانه -

شوند صورت اجتماعی ساخته میتا منابع پویایی که به (غیرهویدئو و، موردمطالعه )مانند متن

زنگنه و  نقل از 2311، 2لند و یونگ، ( متغیر باشند )پاستورغیرهبالگ ها و ، ها)مانند ویکی

 (.1050، آذرنوش

ها؛ سازوکارهای حمایتی هستند که برای کمک به افراد در درک مطالب گاههتکی -

(. رهنمود مفهومی 1050، زنگنه و آذرنوش نقل از 1555، اند )هانافین و همکارانطراحی شده

ریزی و هبرنام، رهنمود فراشناختی در زمینه نحوه تفکر، در زمینه مفاهیم مربوط به مسئله

 ،های محیط و پیش رفتن در محیطدر زمینه نحوه استفاده از ویژگیای رهنمود رویه، نظارت

                                                           
1. Clark et al. 
2. Pastore, Land & June 
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زنگنه و  نقل از 2312، )جاناسن و لندو رهنمود راهبردی در زمینه نحوه برخورد با تکالیف 

 (.1050، آذرنوش

 وزشآم و یادگیری اصول برگرداندن دارنظام فرایند، یادگیری-طراحی محیط یاددهی

یادگیری –از طراحی محیط یاددهی  هدف است. یادگیری -یاددهی اجرایی هایطرح به

 ها است تاآن ینب گوناگونی نکرد برآورده و پشتیبانی، یادگیرندگان یادگیری کردن فعال

یک طراح آموزشی جهت  .رشد کنند خود فردیت جهت در ممکن حد تا و کامل طوربه

 موردتوجه قرار دهد:ها بایستی پارامترهایی زیر را ن این گوناگونیکردبرآورده 

گیرند و نیازهای یادگیری افراد در درجات مختلف فرامی محور؛ ازآنواکه یادگیری -

حداکثر  هدفش بهکه  کنیمطراحی را طوری  پس بایستی محیط یادگیریمتفاوتی دارند. 

 تک یادگیرندگان چه زودآموز و چه دیرآموز باشد.تک رساندن یادگیری

، سعیدپور و رمضانی، زنگنه نقل از 1559) 1ویسلر و زکمب سی محور؛ ام یادگیرنده -

 بر تمرکز که اندازیچشم :کندمی تعریف صورتبدین را محور یادگیرنده، (1051

  .دهدمی پیوند هم به یادگیری بر تمرکز با را یادگیرندگان

 واهانخ شرایط این در خود یادگیرنده؛ یادگیرنده یادگیری فعالیت با همراه یادگیری -

یری یادگ-تا فرایند یاددهی است یادگیری برای گراییساختن های رویکرداجرای آموزه

 .خودهدایتگر شود و محور یادگیرنده

 صالحیت یا و مبحث سویتواند بهمی زمانی یادگیرنده هر محور؛ دستاورد آموزش -

 زمان مقدار اینکه تا باشد یافته دست موردنظر دستاوردهای به او حرکت کند که جدید

 نقل از 1581، 1518، 0بلوم ؛1591، 2بالک)تسلط  حد در یادگیری. باشد گذرانده را خاصی

 نقل از 1518، 3کلر) شده انفرادی آموزش سیستم و( 1051، سعیدپور و رمضانی، زنگنه

 .بودند اصلی یایده این از اولیه اجراهای( 1051، سعیدپور و رمضانی، زنگنه

                                                           
1. Mc., Combs & Whisler 
2. Block 
3. Bloom 
4. Keller 
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 و یادگیری شخصی هایاز طرح، (1555) 1گاردنرشده؛ سازیشخصی آموزش -

استفاده  آموزش سازیشخصی برای ارزشی با عنوان ابزارهایبه یادگیری قراردادهای

 کند.می

رد هر عملک بر اساس فوری مستمر و بازخوردهای هایارزشیابی شرح و بسط یادگیری؛  -

 و صحیحت در یادگیرندگان به کمک برای مختلف رهنمودهای و اشارات با یادگیرنده البته

 رود.به کار می اشتباهات از یادگیری

 ئهمشارکتی یادگیرندگان با ارا هایمهارت توسعه برای هاییمشارکتی؛ فرصت آموزش  -

 نقل از 1551، 2بریتر و اسکاردمالیا ؛1558، سار پالین)شود  فراهم مشارکتی و اصیل تکالیف

 (.1051، سعیدپور و رمضانی، زنگنه

 یرندگانیادگ عملکرد مقایسه از که های بیرونیانگیزه از رویه تغییر بخش؛لذت آموزش -

 و امانو از درونی رضایت بر اساس درونی که هایانگیزه به شودمی حاصل نمره مبنای بر

 آید.می به دست تکلیف یک یادگیری تکمیل

 موزشآ آنچه یواسطهبه شودمی تسهیل که است مهارتی تکالیف؛ یادگیری فضای -

 هایموقعیت در را مهارت انوام ینحوه، کندمی صحبت تکلیف آن انوام ینحوه یدرباره

 تا دهدمی ارائه کراترا به فوری بازخوردهای و هاتمرین، دهدمی نمایش مختلف

 آن با واقعی دنیای در که مختلفی هایموقعیت در را مهارت انتقال و تعمیم یادگیرندگان

، 0کارکلمن رایگلوث و ؛ب 1555، رایگلوث نظریه مانند) بگیرند یاد، شد خواهند روبرو

 (.1051، سعیدپور و رمضانی، زنگنه نقل از ج 2335

 تغییر یهحاش از هدایت به صحنه در مدیر از گیریچشم طرز به معلم نقش تسهیلگری معلم؛ -

 یادگیرنده رییادگی سازیداربست و گریمربی، شخصی یادگیری طرح توسعه به یعنی کندمی

 کنار در ایکنندهتسهیل و مناسب بازخوردهای و هابحث که زمانی مخصوصاً، کندمی کمک

 .گیردمی صورت انسانی و آموزشی گوناگون منابع به دسترسی مدیریت

                                                           
1. Gardner 
2. Palincsar, Scardemalia & Bereiter 
3. Reigeluth & Chellman 
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 یادگیری یبرا ریزیبرنامه، یادگیرنده یادگیری سوابق حفظ میانویگری تکنولوژی:  -

 بزارهاییا تکنولوژی یادگیرنده و نهایتاً اینکه یادگیری جهت آموزش مهیاسازی، یادگیرنده

. ندکمی فراهم استانداردها به عملکرد دادن پیوند و ارزیابی در معلمان به کمک برای را

شوند یم تلفیق یکدیگر با پیوسته و یکدست طوربه عملکرد 3 این که کنممی یادآوری

سعیدپور ، زنگنه نقل از 2312، کارلس ام رایگلوث نقل از ج 2335، کارکلمن و رایگلوث)

 (.1051، و رمضانی

های یادگیری زایشی با توجه به پارامترهای طراحی آید که محیطحال این سؤال پیش می

های یادگیری یادگیرنده محور چگونه عمل در طراحی محیط، یادگیری -محیط یاددهی

یکرد ه نظریه یادگیری زایشی در زیر چتر روکنند؟ ویتراک مبدع این نظریه معتقد است کمی

ه ب، حال عمدی بودن آموزشمحور و درعینهای یادگیرندهگرا با اعتقاد به محیطسازنده

کند که تأکید اصلی روی ساخت دانش ها را به نحوی با هم ترکیب این است که آن دنبال

حور باشد. مورت یادگیرندهصای آموزشی مناسب بههو رشد شناختی همراه با انتخاب فعالیت

او اذعان دارد این نظریه به دنبال آن است که با فعال کردن یادگیرندگان در فرآیند آموزش 

مسئولیت اصلی یادگیری را متوجه ، کننده و تسهیلگر به معلمانو دادن نقش هدایت

ها تغییر دهد تا قادر باشد یادگیرندگان و کنترل آموزشی را از محیط به یادگیرنده

. این نظریه ندباشیمیادگیرندگانی را پرورش دهد که بیشتر با زندگی در جوامع دانش منطبق 

ادگیری ی -های یاددهینوعی پاسخگوی نیازهای عصر فراصنعتی است از جمله نظریهکه به

ن را به اهای یادگیری فعال به دنبال آن است که یادگیرندگاست که با تدارک موقعیت

 پذیر و خودهدایتگر در خلق دانش تبدیل کند.افرادی مسئولیت

 تر بگوییم که این نظریه به دنبال آن است که ...دقیق

یادگیرندگان را در فرآیند آموزش فعال کند تا با استفاده از راهبردهای شناختی و  -

ی ب و دانش قبل. در اینوا توارکنندمحتوا را برای خود تفسیر و معنادار ، فراشناختی

 شود.تنوع در معناسازی را موجب می، یادگیرندگان در رابطه با موضوع

ها یر آنتحلیل و تفس، سنوش میزان اعتبار اطالعات، یادگیرندگان با گردآوری اطالعات -

ند فرآیندی کنیادگیرندگان سعی می، هاهای مختلف به خلق معنا برسند. در این محیطاز جنبه
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ها و توارب ضمنی را کسب و درنهایت به فرآورده ی آن مهارتواسطهبهرا طی کنند که 

 برسند.

ها بیشتر از جانب یادگیرندگان به سمت معلم باشد و کارها تا حدی اشتراکی انوام تعامل -

شود که این خود موجب احساس مسئولیت بیشتر یادگیرنده در قبال یادگیری و خلق معنا 

 گردد.می

یدن به یک درک و فهم عمیق از موضوع به بحث و گفتگو یادگیرندگان جهت رس -

شود تا بب میکه خود این س بپردازند و بیشتر نقش مکمل هم را ایفاء کنند تا رقیب یکدیگر

 های بین فردی و اجتماعی نیز رشد کنند.ها عالوه بر رشد شناختی از لحاظ مهارتآن

یک فرآیندهای داخلی )شرایط هایی )شرایط بیرونی( برای تحرها و فعالیتموقعیت -

استای توان در رمحور می های یادگیری یادگیرندهی فعالیتزیرا با ارائه، درونی( فراهم کند

های یادگیری د. البته بهتر است جهت ارائه فعالیترتولید معنای یادگیرندگان موفق عمل ک

ا اهداف ها منطبق بو آن ها و منابع مختلف محدودیتی وجود نداشته باشددر استفاده از رسانه

ها و نیازهای متفاوت یژگیو، شرایط زمانی و مکانی، )سطح یادگیری موردنظر(

 های ارزشیابی انتخاب شوند.محتوای آموزش و روش، یادگیرندگان

های اصیل زیرا دانشی که از فعالیت های اصیل یادگیری متنوع استفاده کرد؛از فعالیت -

اقی و آید نقش انطبوع برگرفته از دنیای واقعی به دست میهای متنیادگیری در موقعیت

 ای هم در یادگیری و هم در انتقال یادگیری برای یادگیرنده ایفا خواهد کرد.سازگارانه

گاه سازی در راستای حمایت از یادگیری و عملکرد از نظام پشتیبانی تحت عنوان تکیه -

 های او استفاده کرد.ییتوانایادگیرنده ورای 

معلم یرا ز، کنندگی در تاروپود محیط یادگیری قرار دادظایف معلم را در قالب تسهیلو -

تواند یادگیرندگان را با دریافت بازخوردهای مختلف در با ایفای نقش تسهیلگری خود می

ب آموختن بهتر مطالها را به و آن کردتفسیر و خلق معنا با درک درستی از موضوع مواجه 

نقل  2312، تحلیل و غیره تشویق کند )ام رایگلوث، کاربرد، چون درکدر سطوح باالیی 

 (.1051، سعیدپور و رمضانی، زنگنه از
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های طراحی سازی آموزههای این نظریه در راستای پیادهطور که دیدید آموزههمان

آید های یادگیری یادگیرنده محور در عصر فراصنعتی است. حال این سؤال پیش میمحیط

سازی در هر دو محیط یادگیری )حضوری و برخط( ها قابل پیادهگونه طراحیاینکه آیا 

چون هر دو محیط به خاطر ، اما با موردتوجه قراردادن یکسری موارد، باشند؟ قطعاً بلهمی

 داشتن ساختار و چارچوب خاص خود نیازمند توجهاتی مختص خود هستند:

توانند منابع اطالعاتی دوره که می، ورهشیوه و فناوری انتقال د، سیستم مدیریت دوره -

 طراحی دوره را تحت تأثیر قرار دهند.

نوع طراحی محتوای دوره و نوع تعامل یادگیرندگان ، سیستم مدیریت محتوای دوره -

 .گذاری آنمحیط یادگیری با محتوای دوره جهت معناسازی فردی و جمعی و به اشتراک

، یانگیزش، محتوایی، فراشناختی، اختینحوه طراحی سازوکارهای حمایتی )چون شن -

عمل  اصالت و آزادی، اجتماعی و موقعیتی( با توجه به پیچیدگی موضوع، راهبردی، ایرویه

 در محیط یادگیری.

 ناختیشرواننحوه طراحی حضور اجتماعی و شناختی جهت زایش معنا با تأکید بر عوامل  -

های عامالت اجتماعی منور به درگیریشناختی )تأمل و مشارکت(. ابعاد آموزشی تو جامعه

و  (زیر چاپ، راد و سعیدپور یمؤمن نقل از 2331، 1دیلنبورگ)شود شناختی می -اجتماعی

گذارد ر میگروه تأثی پویایی گروه و تثبیت، ابعاد اجتماعی تعامالت اجتماعی بر مشارکت

 .(زیر چاپ، راد و سعیدپور یمؤمن نقل از 2339، 2)کریونز و همکاران

تعامالت  تواند تأمالت وسازی بافت یادگیری میبا شبیهنحوه طراحی حضور تدریس که  -

گری و داربست سازی یادگیری یادگیرندگان نوع مربی .کندمهمی را در ساخت معانی آسان 

نابع ای در کنار مدیریت دسترسی به مکنندهموقع و تسهیلمخصوصاً زمانی که بازخوردهای به

 شود.و انسانی تعبیه می گوناگون آموزشی

 افزایی روابط در راستای توسعه خرد جمعی.ها جهت همنحوه طراحی گفتگوها و دیالوگ -

                                                           
1. Dillenburg 
2. Kryjnz et al., 
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نحوه طراحی راهکارهای کاهش فاصله تراکنشی یعنی کاهش فاصله ویژه ذهنی و  -

 شخصی اعضای محیط یادگیری.

 های ارتباطی چون:امکانات رسانه

 های ارتباطیطبیعت تعاملی رسانه  -

تکرار و  قابلیت، های ارتباطیهای ارتباطی چون قابلیت کنترل فرصتعملکرد رسانه  -

، مانززمان و غیر همهای مختلف همقابلیت برقراری ارتباط، های ارتباطیتمرین فرصت

 قابلیت ارائه بازخوردها و غیره.، قابلیت انتقال محتوای یادگیری به اشکال مختلف

 تدریس و یادگیری چون:های امکانات تعامل گروه

 به هچهر جوار )جلساتتعامل اعضای یادگیرندگان محیط یادگیری با هم به شکل هم -

، دهشضبط، شدهنوشته جوار )کلماتزمان( و غیر همهم کامپیوتری هایکنفرانس، چهره

 الکترونیکی پست، پست طریق از مکاتبه، کنفرانس کامپیوتر، کنفرانستله، تلفنی مکالمات

 صوتی( نوار تلفکس و و

 و رابط کاربر محیط یادگیری تعامل اعضای یادگیرنده و مدرس با منابع یادگیری -

 تعامل محتوای یادگیری با خودش در محیط یادگیری. -

های مختلفی که بایستی با تأکید بر فرایند از فرصت نوع ارزیابی از عملکرد و محیط

بالفصل به شکل فردی و جمعی استفاده کند طور مستمر جهت ارائه بازخوردهای اصیل و به

 (.زیر چاپ، )مؤمنی راد و سعیدپور

 روش

ای تا بر کردمدلی جهت طراحی محیط یادگیری زایشی ارائه خواهیم ، در ادامه این مبحث

ها فراهم یطمحگونه شناختی هرچند محدود از نحوه طراحی این، معلمان و یادگیرندگان

ی هابازدهتعیین ، تحلیل و شناخت؛ گام 12است مشتمل بر آورد. مدل پیشنهادی مدلی 

، یادگیری هایفعالیت، دانش و توارب پیشین سازیفعال، درگیرسازی شناختی، یادگیری

، گیریخلق معنا و انتقال یاد، تسهیل یادگیری، شرح و بسط یادگیری، دسترسی به منابع

 .گام خواهیم پرداخت 12در ادامه به  یج.و اصالح کار با استفاده از نتا تودیدنظرو  ارزشیابی
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که در گام اول یک تحلیل محتوای  شدهانوامکیفی  پژوهشبرای رسیدن به این مدل 

یری ی یادگکه خروجی این گام چارچوب نظریه آمدهعملبهکیفی از ادبیات نظری پژوهش 

ه از ک عنوان یک ورودی برای گام دوم پژوهش کیفی استزایشی است. این چارچوب به

نوع پژوهش تکوینی است. خروجی مرحله پژوهش تکوینی یک مدل یادگیری زایشی است 

 که دارای اعتبار درونی است.

ابتدا یک تحلیل محتوای کیفی )با طرح استقرایی( ، در این پژوهش جهت انوام گام اول

حتوای ماز مبانی نظری یادگیری زایشی به عمل آمد. در طرح استقرایی برای انوام تحلیل 

رآیند های کیفی پرداخته شد. فدهی دادهابتدا به سازمانپژوهش،  سؤالکیفی پس از تعیین 

و استخراج معنا بود. مراحل  هاو زیر طبقه هاایواد طبقه، انوام کار شامل کدگذاری آزاد

 :استانوام کار به شرح زیر 

 زایشی چیست؟ی یادگیری که عبارت بود از: چارچوب نظریه پژوهشتعیین سؤال  -

ی هایی که در مورد یادگیری زایشی نوشتهی آماری که عبارت بود از کلیهتعیین جامعه -

 منتشر گردیده است.

ا و هفصل، ی موردمطالعه که در تحلیل حاضر شامل آن دسته از مقاالتتعیین نمونه -

 ه بود.تهای یادگیری زایشی بود که از ویتراک واضع نظریه در دسترس ما قرار گرفنوشته

 واحدهای تحلیل که در این پژوهش از نوع مضمون بودند. -

 ها.بندی دادهکدگذاری و طبقه -

 ها.سازی دادهخالصه -

 گیری.استنباط و نتیوه -

های ی یادگیری زایشی بود که از لحاظ نقشچارچوب نظریه، ماحصل این مراحل

د. ن چارچوب استخراج شی فرضی از ایمعلم و محتوا مشخص گردید. مدل اولیه، یادگیرنده

یعنی پژوهش تکوینی ، از گام اول جهت انوام گام دوم آمدهدستبهدر این پژوهش مدل 

مورداستفاده قرار گرفت. پژوهش تکوینی ماهیتاً از نوع کیفی است که در راستای بهبود 

گیرد. پس از استخراج های طراحی آموزشی موجود مورداستفاده قرار میها و مدلنظریه

های این مدل ابتدا از منظر کارشناسان تک مؤلفهبه ارزشیابی تکوینی تک، دل اولیهم
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ا های این مدل در مرحله اجرا )از طریق مصاحبه بتک مؤلفهپرداختیم. سپس به بازبینی تک

یادگیرندگان و مشاهدات پژوهشگر( پرداختیم. با روش پژوهش تکوینی بارها فرایند 

تدوین مدل نهایی طراحی محیط ، شود که حاصل این تکرارام میاجرا و اصالح انو، طراحی

ها در پژوهش تکوینی مصاحبه و مشاهده آوری دادهیادگیری زایشی پژوهش بود. فنون جمع

 :در این پژوهش مراحل انوام پژوهش تکوینی به شرح زیر انوام گرفتاست. 

ی طراحی و رویه هامؤلفهی حاضر مشخص کردن تعریف سؤال پژوهش که در مطالعه -

یری های یادگآموزشی در مدل یادگیری زایشی و میزان اثربخشی آن از لحاظ پرورش بازده

 ارزشیابی کردن و نهایتاً خلق کردن( بود.، سطح باال )تحلیل کردن

 کنندهمصاحبهگر کامل و که در پژوهش حاضر با نقش یک مشاهده پژوهشتعیین طرح  -

 تی طی فرآیند اجرای مدل انوام شد.دخالت و مشارک گونهچیهبدون 

ی آوری اطالعات که در این پژوهش به سؤاالتی از منظر رویهتعیین ابزارهای جمع -

( خلق معنا ارزشیابی و، یادگیری سطح باال )تحلیل طراحی آموزشی و اثربخشی مدل بر بازده

 شد. پرداخته

ن که در ای پژوهشر طرح ی مشاهده و تغییی آزمایشی برای بررسی رویهانوام مطالعه -

 پژوهش یک جلسه قبل از شروع پژوهش تکوینی به این امر اختصاص یافت.

برداری در حین مشاهده استفاده ها که در این پژوهش از یادداشتثبت و ضبط داده -

 گردید.

های حاصل از مشاهده که در این پژوهش با داده شدهیگردآورهای ررسی روایی دادهب -

 ق داده شدند.از مصاحبه تطبی

استفاده  از مصاحبه، در پژوهش تکوینی برای گردآوری اطالعات عالوه بر مشاهده

استفاده ، ستکنندگان انوعی مصاحبه با مشارکتکه به فردفردبهیعنی از ارزشیابی ؛ گردید

شود و نقاط قوت و ضعف نمونه  برده یپکنندگان شد تا به واکنش و تفکر مشارکت

یی و مشخص گردد که چه بهبودهایی برای عناصر در طراحی باید لحاظ شناسا شدهیطراح

های از عناصر باید حذف شوند که میزان کمیت و کیفیت داده کیکدامگردد یا 

صورت همصاحبه ب، در این پژوهش تواند بسیار مفید واقع باشد.با این روش می شدهیگردآور
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د. صورت عمیق انوام شیعنی به شکل سؤال و جواب با هدف ارزشیابی مدل به تکبهتک

صی از خا مؤلفهها در مورد بدین شکل که فهرستی از سؤاالت تهیه شد که هر یک از سؤال

ها سؤال بعدی مطرح سؤال و با توجه به پاسخ آن هاشوندهمصاحبهمدل بود. سپس از 

ی افراد سؤاالت مشابهی پرسیده شود شد تا از همهگردید. در کل طی هر جلسه سعی میمی

ربخشی و میزان اث هامؤلفهتا مدل ارزشیابی گردد. در تمام مصاحبه تمرکز اصلی بر تعیین 

ح باال های یادگیری سطی زایشی نسبت به بازدهریادگمدل ی بر اساسروند طراحی آموزشی 

جلسه انوام شد  8گردید و مصاحبه طی نفر برای مصاحبه استفاده  13بود. در این پژوهش از 

نفر هم از طراحان آموزشی بودند. یادگیرندگان  9ها از یادگیرندگان و نفر آن 5که 

عنوان نماینده یک گروه ها بهنفر از هر کالس بودند که هر یک از آن 0شامل  شوندهمصاحبه

معلم صورت  نظر ر اساسبها نیز ضعیف یا متوسط بودند که انتخاب آن، از یادگیرندگان قوی

شونده هم از بین دانشوویان کارشناسی ارشد و دکتری گرفت. طراحان آموزشی مصاحبه

 مدل نهایی روی گروه کوچکی، رشته تکنولوژی آموزشی انتخاب شده بودند. در این روش

ونی بار بیرتصدیق گردد و میزان اعت فردفردبهحاصل از ارزشیابی  یهاافتهیهم ارزشیابی شد تا 

ای مطالعه افزایش پیدا کند که در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شد که طی مقاله

 .است طرحقابلجدا این موضوع 

از روش تحلیل ، حاصل از مشاهده و مصاحبه پژوهش تکوینی یهادادهبرای تحلیل 

فتند تا به گر ی موردمطالعه قرارطورکلبهها در ابتدا داده، تفسیری استفاده شد. در این روش

 تکتک بر اساسها سپس برداشت، ها دست یابیمیک درک نسبتاً کلی و جامع از آن

ی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی مورد تحلیل قرار گرفتند ی مدل اولیههامؤلفه

ها نها با آاز داده کیکدامکنند و از آن پشتیبانی می هادادهاز  کیکدامتا مشخص گردد 

این  برداری نتایجکشانند. پس از یادداشتها را به چالش میان سنخیتی ندارند و یا آنچند

سی برر، ی کارنویس اولیهی پیشکدگذاری و تهیه، های مودد کل دادهتحلیل و مطالعه

 کنندگان و درنهایت گزارش نهایی کار انوام شد.تفسیرها از منظر مشارکت
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 هایافته

از تحلیل محتوا و پژوهش  آمدهدستبهمحیط یادگیری زایشی  مدل پیشنهادی طراحی

 :استبه شرح زیر ، تکوینی

-یبه شناخت هرچه بیشتر عناصر فرایند یادده توانیمهمیشه با تحلیل  تحلیل و شناخت؛ .1

ا بایستی . در تحلیل ابتدافتیدستیادگیری و درنهایت یک طراحی آموزشی اثربخش و کارا 

 ی یادگیرنده پرداخت:هایژگیوبه تحلیل کلیه 

نده رقم با تحلیل یادگیرنده باید بتوان توربه مثبتی را برای یادگیرتحلیل یادگیرنده؛  الف(

رورش یادگیری پ-ی یاددهیهاتیفعالها نسبت به ی خودپنداره مثبت را در آناگونهبهزد و 

ند. یادگیرندگان از ی بعدی برخوردار گردهاتیفعالها از انگیزش الزم برای داد تا آن

 یی نسبت به هم برخوردار هستند:هاشباهتو  هاتفاوت

خود  نژاد و منبع کنترل و، سن، جنسیت، نگرش، هوش، های فردی ثابت )استعدادتفاوت -

 ادراکی تحصیلی(

 ،های شخصیتیحالت، ها و عالئقانگیزه، باورها، هاهای فردی متغیر )ارزشتفاوت -

، اجتماعی-های رشد روانیوضعیت، های رشد ذهنیوضعیتمراحل رشدی چون 

لی های قبلی اعم از دانش کسطوح دانش قبلی یا نتایج یادگیری، های رشد اخالقیوضعیت

 ند(کو یا دانش جزئی و سطح سواد بصری که متناسب با سن یادگیرنده تغییر می

 های مربوطویژگی، های حسیهای اندامها و محدودیتهای ثابت فردی )ظرفیتشباهت -

 انواع و شرایط یادگیری(، به پردازش اطالعات

 ،روانی، زبانی، های متغیر فردی )پویایی فرآیندهای مختلف رشد ذهنیشباهت -

 اجتماعی و اخالقی(، فیزیولوژیکی

، ریپذیمسئولیت، تعهد، شناسیوظیفه، پذیری)انعطاف شناختیروانهای ویژگی -

، ودنب گرابرون، بودن اعتمادقابل، بودن خالق، بودن منظم و دقیق، پشتکار و پایداری

 پذیر(ریسک، محتاط، بردباری، بیرونی تقویت رد یا و پذیرش، بودن گرادرون
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، عاطفی کسب، شناختیسبک، یادگیری سبک، ذهنی های شناختی )استعدادهایویژگی -

، قضایی تفکر کسب، اجرایی تفکر سبک، گذارانه قانون تفکر سبک، فیزیولوژیکی سبک

 رفتاری هایمهارت، انگیزشی هایمهارت، فراشناختی هایمهارت، شناختی هایمهارت

، تیحرک-روانی عاطفی و، شناختی ورودی هایویژگی، خودگردانی() تنظیمیخود یعنی

 های یادگیری و عوامل انگیزشی(اولویت، انگیزه علمی

یت وضع، اندازه و گستره مخاطبان، های جنسیتیشناختی )تفاوت ویژگی جمعیت -

-وضعیت اجتماعی، شرایط محیطی، سواد اطالعاتی، سواد و مهارت فناوری، سالمت

 وضعیت فرهنگی و سوابق اجتماعی و آموزشی(، اقتصادی

سیستم انتقال و سازمان ، محتوا، و انتظارات یادگیرندگان نسبت به هدف دیدگاه -

 باشند.ل این بخش میتأمدهنده آموزش از موارد قابلارائه

ی از بافت ارائه بخشسهیک نگرش ، (1559) 1تسمر و ریچی تحلیل محیط یادگیری؛ ب(

 آموزشی و انتقالی است:، یابییتموقعی هابافتکه شامل  اندداده

یابی که قبل از وقایع آموزشی وجود دارد و شامل انگیزش و آمادگی یتموقعبافت  -

 گذارد.یمیر تأثهای آتی یادگیرنده یادگیرنده است که بر یادگیری

یری یماً در محیط یادگیری بر یادگمستقبافت آموزشی که شامل عوامل محیطی است که  -

 گذارد.یمیر تأثیادگیرنده 

 رود.یمبافت انتقالی که اشاره به محیطی دارد که یادگیری در آن به کار  -

ده؛ هستند: یادگیرنهم خود دارای سه سطح بافتی دیگر  هابافتالبته هر یک از این 

قایع واسطه؛ مکان یا ویبشود. محیط یمهای قبلی یادگیرنده که به آموزش مربوط یژگیو

افت آموزشی را ب، کنیم طراحیمین سطح بافتی. توصیه ترگستردهطبیعی و محیط سازمانی؛ 

شرایط محلی ، هنر معماری، ای موجودهیتکنولوژامکانات و ، اهداف، با توجه به نیازها

امتیازات و موانع ارتباطی و کاربری معقول که حداکثر ، عوامل بازدارنده، دسترسقابل

 طراحی کند.، کنندی پداگوژیک فراهم هابرنامهتواند برای یموری را بهره

                                                           
1. Tesmer & Ritchie 
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ف ادهی بایستی سازگار با اآموزشمنابع و انتخاب  ییشناسا تحلیل منابع یادگیری؛ ج(

 ،های موضوع یادگیرییژگیو، های جسمانی و روانی یادگیرندگانیژگیو، آموزشی

و نحوه انوام ارزشیابی انوام  ی آموزشیهارسانه، یادگیری هاییتفعال، راهبردهای آموزشی

 .است یآموزش یدادهایهدف به انوام رساندن رو زیرا، شود

گروه طراح آموزشی( و منابع شناسایی و تحلیل منابع اصلی )در سطح کالن توسط  -

 کمکی )در سطح خرد توسط یادگیرندگان(

 حضور و میزان دسترسی یادگیرندگان به منابع مختلف یادگیری -

 راهنمای نحوه دسترسی به منابع متنوع -

 های مختلفنحوه ارائه منابع اصلی و کمکی با استفاده از رسانه -

 یادگیرندگاننحوه کاربرد و نگهداری منابع از سوی معلم و  -

ن ردکارزیابی کفایت منابع در طول زمان )حین آموزش و پایان آموزش( جهت مرتفع  -

مدت )فوری( و نیازهای بلندمدت یادگیرندگان از مواردی هستند که باید نیازهای کوتاه

 موردتوجه طراح محیط یادگیری قرار گیرد.

شده که بزارهای فیزیکی تعریفعنوان اآموزشی به اصطالح رسانه تحلیل رسانه آموزشی؛د( 

، فردانش نقل از 1580، 1شود )ریزر و گانیهاز طریق آن آموزش به یادگیرندگان ارائه می

عنوان بلکه باید به آن به، عنوان ابزار در نظر گرفتتوان فقط بهینماما رسانه را  (؛1089

ارهای و رفت هاتعامل، عوامل انسانی و فیزیکی به ادراکات در کنارمحیطی توجه کرد که 

 دهند.یماجتماعی اعضای محیط یادگیری شکل 

، معینیازهای فردی و ج، معیاری( و تناسب آن با اهداف، کنندهیلتسهتعیین نوع رسانه ) -

کاربرد  ی ارتباطی چندگانه جهتهانشانهی سازفراهمقابلیت ، درگیرسازی شناختی و رفتاری

 و هاروش، های یادگیرییاستراتژ، گیریمحتوای یاد، حواس مختلف یادگیرندگان

 راهبردهای آموزشی

 های آموزشی و فنی رسانهیژگیوبررسی  -

                                                           
1. Reiser & Gagne 
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 برآورد میزان اجرا پذیری و دسترسی یادگیرندگان به رسانه آموزشی -

 ی آموزشیهارسانهتعیین عملکرد و تنوع  -

نوع محیط  ،نوع وظیفه یادگیری، بررسی میزان تطبیق عملکرد رسانه با نوع طراحی دوره -

 یادگیری و مدت دوره یادگیری

رجوع ، یپاسخگوی، عاطفی، یامکالمه، یتأمل، های تعاملییتقابلها و یتظرفشناسایی  -

 شفافیت و جامعیت رسانه، پذیری

 نگهداری و بکار اندازی رسانه، برآورد هزینه تولید -

 هاعاملیستمس وها زبان، یادگیری های مدیریتیستمس انواع در سازیپیاده قابلیت -

ین بخش ا تأملقابلهای ینهگزاجتماعی و فرهنگی از ، و بررسی میزان توجیه اقتصادی -

 .هستند

و  است که مدرسان یمنظور از زمان اوقات یآموزش یستمس یکدر  تحلیل زمان یادگیری؛ه( 

 دهند.یم یصخود تخص یجهت برنامه آموزش گانیادگیرند

 گان ویادگیرند یو تقاضاها یازهان، یمحتو، افاهدبا مناسب متناسب  برآورد زمان -

 یادگیری-های یاددهییتفعال

برآورد زمان مطلوب و موجود جهت ارائه و یادگیری مفاهیم آموزشی موردنظر توسط  -

 تسهیلگر و یادگیرنده محیط یادگیری

ه ب طراح بایستی چه نوع محتوایی را لحاظ کند تا یادگیرندگان راتحلیل محتوای یادگیری؛ و( 

 اهداف یادگیری نائل کند؟

 محتوا محور(، تعیین نوع رویکرد جهت تعیین محتوا )یادگیرنده محور -

 تعیین ماهیت دانش؛ دانش بیانی )نظری( و دانش روندی )عملی( -

 نیازهای الزم برای یادگیری آن موضوعپیش -

 سطح درک و فهم و آگاهی یادگیرندگان از موضوع -

 توای آموزشمند ساختار محنوع توالی نظام -

 میزان تعاملی بودن محتوا )فردی و مشارکتی( -
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 نحوه ارائه محتوا -

میزان همخوانی حوم محتوا با زمان آموزش و آهنگ یادگیری یادگیرندگان محیط  -

 یادگیری

تر ساختن محتوا از موارد میزان منابع در دسترس )رسمی و غیررسمی( جهت غنی -

 مالحظه مبحث فوق است.قابل

های یادگیری ای معتقدند با بیان بازدهدر تعیین اهداف یادگیری عده بازده یادگیری؛تعیین  .2

ادگیرندگان های یی اکتشافی موضوع و احساس تملک یادگیرندگان نسبت به آموختهجنبه

رود. در پاسخ به این موضوع خواهیم گفت که این های یادگیری از بین میگونه محیطاین

گرایی افراطی است و در مدل پیشنهادی مذکور که در  ای سازندههموضوع یکی از ویژگی

های رویکرد ساختن گرایی در قالب نظریه یادگیری زایشی راستای پیاده کردن آموزه

کنیم که اهداف یادگیری )بهتر است صادق نیست. لذا پیشنهاد می، شدهویتراک طراحی

های کلی ختی بیان شوند تا حدومرزصورت شنابگوییم بازده یادگیری( در کلیتی مناسب به

 کار هم برای یادگیرندگان و هم برای تسهیلگر محیط یادگیری مشخص شود.

درگیرسازی شناختی در یادگیری شامل درگیر شدن یادگیرندگان  درگیرسازی شناختی؛ .0

ی عنوان یک یادگیرندهطور خودانگیخته است تا بهازلحاظ شناختی در یک موضوع به

(. 2311، 1با کاربرد راهبردهای یادگیری به زایش خود دست یابند )هریسخودتنظیم 

های انرژی و تالشی که یادگیرندگان صرف فعالیت، عنوان میزان زماندرگیرسازی به

 (.2335، 2شود )کوحگفته می، کنندیادگیری می -یاددهی

ای معرفی مؤلفه 0ی عنوان یک سازهسازی شناختی را بهدرگیری، (2311) 0ریو و تسنگ

 (.2312، است )رایگلوث بررسیقابلهیوانی و نهایتاً شناختی ، کنند که از منظر رفتاریمی

 ،های رفتاری؛ در جنبه رفتاری یادگیرندگان برای کاری که در حال انوام آن هستندجنبه -

 کنند.پافشاری و مشارکت می، پیگیری، قواعد و قوانینی را مشخص

                                                           
1. Harris 
2. Kuh 
3. Reeve & Tseng 



41 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

د 
، وم

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

احساسات و انگیزش نسبت به ، ارزش، مرکز جنبه هیوانی عالقه های هیوانی؛ درجنبه -

 صورت منفی وجود دارد.صورت مثبت و چه بهمحیط یادگیری چه به

عنی ی شناسانه و ذهنی دارد؛گذاری رواننوعی سرمایهجنبه شناختی؛ این جنبه اشاره به -

ظیم فعال گیرنده خودتنعنوان یک یادتالش و استفاده از راهبردهای استراتژیک و پیچیده به

ای معموالً از راهبرده، شوندطور شناختی درگیر می(. یادگیرندگانی که به2338، 1)زاینویر

 کنند.تری استفاده مییادگیری عمیق

طراح آموزش با درگیرسازی شناختی به دنبال آن است که یادگیرندگان را دچار عدم 

سبتاً دستیابی به تعادل شناختی و درک و فهم ن ها فعاالنه در راستایتا آن کند یشناختتعادل 

عمیق تالش کنند. هدف درگیرسازی شناختی ایواد نیاز در یادگیرندگان نسبت به یادگیری 

ها ترغیب گردند و به خلق معنا بپردازند. آنچه یک طراح محیط یادگیری موضوع است تا آن

 دهی و توانمندسازیپاسخ، احساس مالکیت، برای درگیرسازی باید انوام دهد پیونددهی

 (.1589 2، اوسبورن و ویتراکاست )

عنوان تسهیل گر و در کنار معلم به تواندیمراهبردهایی که طراح محیط یادگیری 

کننده فضای شناختی و اجتماعی یادگیری برای درگیرسازی شناختی یادگیرندگان از تهیه

 از: اندعبارتابتدا تا انتهای یادگیری به کار ببرد 

 رعایت تناسب موضوع آموزشی با نیازها و اهداف یادگیرندگان -

 اهمیت و کاربرد دوره و محتوای دوره، ی کشفنحوه، ارزش، بیان هدف -

اصالت و  ،شروع یادگیری با سناریوی مبتنی بر مسائل اصیل البته با رعایت اصل تنوع -

 های یادگیریتوالی در نوع تکالیف و نوع ارائه فعالیت

 سازمان، اندازی چشمهای آشناسازی اطالعاتی چون ارائهادگیری با فعالیتشروع ی -

 دیداری و نوشتاری، الگوهای مفهومی از موضوع به شکل شنیداری، های گرافیکیدهنده

، وسازیالگ، شناختی سازیشبیه، معنایی شبکه، هاداده کاربرد فکر افزارها )پایگاه -

 نمودارها( و یانیجر چارت، ایرسانه فرا، ایچندرسانه

                                                           
1. Zyngier 
2. Osborne & Wittrock 
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 تمثیل و قصه تصویر، کاربرد مثال -

ایفای ، های آموزشیبازی، های فعال آموزشی چون بحث گروهیکارگیری روشبه -

 کاوشگری علمی، نقش

 های آموزشی و موراهای ارتباطی جهت ارائه مفاهیم مورد یادگیری.ن رسانهکردمتنوع  -

های دانش و توارب قبلی در تمامی مؤلفه سازیفعال توارب و دانش پیشین؛ سازیفعال .3

از ، یعنی یادگیرندگان در انوام هر یک از تکالیف، مدل حاضر حضوری فعال دارد

ارب دانش و تو سازیفعالطور مدام در حال درگیرسازی تا شرح و بسط و حتی ارزشیابی به

لی بایستی از بدانش ق سازیفعالارتباط و ، کیفیت، وسعت، کفایت، قبلی خود هستند. صحت

 یبکهش با را جدید مغز بتواند اطالعات توجه یک طراح محیط یادگیری باشد تاموارد قابل

 از ستفادها، تمرین مثل) بیشتر ذهنی هایکاریدست و با مرتبط مناسب عصبی سازیذخیره

 شمایل شکل و با ایرابطه یحافظه، (حفظیات دیگر به هاآن ساختن مرتبط و جدید اطالعات

 رد همیشگی طوربه شودمی یاد معنا خلق عنوانبه آن از زایشی در یادگیری که جدیدی

 شود:عنوان یک طراح رعایت راهبردهای زیر توصیه میبه .شودتشکیل می بلندمدت یحافظه

اهداف و پیش ، نگاه اجمالی، هاآزمونکاربرد راهبردهای پیش آموزشی چون پیش -

 هادهندهسازمان 

، شبکه درختی، های گرافیکی )موضوعیدهنده سازمان، ه الگوهای مفهومیارائ -

فیزیکی ، ویاپ، حل( و اینفوگرافیک های ایستاخالصه مسئله و راه، حلمسئله و راه، عنکبوتی

 و تعاملی از موضوع

 موضوع با همتایان غیرهچگونگی و ، کاربرد پیشگویی یعنی درباره چرایی -

 آموختم و بدانم باید، دانممی چیزی چه که خودپرسشگری -

 تعریف تکلیف پژوهشی و طرح سؤال از سوی معلم قبل از شروع یادگیری موضوع -

های درس تازه و یا ارائه هدف، های گذشتهکاربرد روش سقراطی جهت مرور درس -

 های جدیدهای گذشته جهت ورود به یادگیریمعرفی درس جدید و فراخوانی یادگیری

 شدهیتهدابتنی بر مسئله و راه برد تصور کاربرد سناریوی م -

 د.توسط معلم و بحث آزا شدهکنترلبحث ، ی چون بحث گروهیامباحثهکاربرد روش  -
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 ،های مدل یادگیری زایشی در این مرحلهترین قسمتیکی از مهم ی یادگیری؛هاتیفعال .9

نوان ارائه بیشتر تحت عها از آن های یادگیری است که در سایر مدلتعیین و تعریف فعالیت

ادگیری ی-های یادگیری بخشی از فرایند یاددهیی طراحی فعالیتشود. مرحلهمحتوا یاد می

ازندگان عنوان سهایی که جهت فهم موضوع بهاست که ما باید به تعداد یادگیرندگان و روش

 واقع شود: مفید تواندیممتنوع عمل کنیم. لذا توجه به موارد زیر ، برندیماصلی معنا به کار 

 ی یادگیری با اهدافهاتیفعالهمخوانی  -

 های یادگیری اصیلتدارک فعالیت -

 ی یادگیریهاتیفعالتنوع در ارائه ، اصالت، رعایت اصل توالی -

 های یادگیری متنوع اعم از فردی و گروهی و یا رسمی و غیررسمیتدارک فعالیت -

 ی یادگیریهاتیالفعکننده ی ارائههارسانهتعیین نوع و تنوع  -

 ی یادگیریهاتیفعالبینی نوع راهبرد زایشی انتخابی در پیش -

 های یادگیری.تعیین میزان زمان موردنیاز جهت انوام فعالیت -

صورت مؤلفه بعدی که در این مدل لحاظ شده و به ی آموزشی؛هارسانهدسترسی به منابع و  .1

گیرندگان اجازه و امکان دسترسی یاد، گذاردغیرمستقیم بر خلق معنای یادگیرندگان تأثیر می

های مختلف در راستای دستیابی به اهداف ی منابع اطالعاتی با استفاده از رسانهبه کلیه

گیرنده های مختلف به درک بهتر یادمنابع با کاربرد رسانه زیرا دسترسی به، یادگیری است

 کند.از موضوع و انوام بهتر تکالیف کمک شایانی می

ین مرحله طراح باید با توهیز محیط آموزشی به انواع ابزارها و منابع الزم جهت خلق در ا

زیرا ، جویی کندمعنای یادگیرندگان در صرف انرژی و زمان الزم در پروسه یادگیری صرفه

ها ند تا آنکصورت مستقیم و غیرمستقیم به یادگیرندگان کمک میلحاظ کردن این گزینه به

تری از موضوع برای خود برسند. البته تر و خلق معنای جامعدرک عمیق، به کسب اطالعات

های مختلف ابتدا در سطح کاَلن توسط گروه طراح شود منابع اطالعاتی و رسانهتوصیه می

صورت هدفمندانه انتخاب و در دسترس یادگیرندگان قرار گیرد و امکانات آموزشی به

 گفته شود. در نظری کمکی هارسانهبرای منابع و  صرفاًجستوو 
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مختلف با  هایگیر باشد ولی جستووی منابع و رسانهتواند بسیار وقتگرچه این کار می

تواند گذاری منابع میبحث و به اشتراک، فناوری و سایبری(، کاربرد انواع سواد )اطالعاتی

، ین گزینهاباعث بهبود تفکر انتقادی در یادگیرندگان شود. مطمئن باشید با لحاظ کردن 

علم تنهایی و یا به کمک مهای مختلف بهیادگیرندگان فرصت بررسی موضوع را از جنبه

تری از موضوع و معنای بهتری از موضوع برسند. توانند به درک عمیقخواهند داشت و می

منابع  گیری در خصوصارزشیابی و تصمیم، گزینش، البته طراح باید مهارت جستووگری

های اطالعاتی و ارتباطاتی توزیع عصر دانش در میان انواع افراد و فناوری اطالعاتی که در

 شده است را آموزش دهد.

 های مختلفبهتر است گروه طراح برای ارائه منابع اطالعاتی با استفاده از رسانه

یادگیری با توجه به اهداف -محدودیتی قائل نباشند و در مراحل مختلف فرایند یاددهی

های ویژگی، منابع در دسترس، ماهیت موضوع، یادگیری موردنظر( یادگیری )سطح

 ،عملکرد موردنظر از یادگیرندگان، نیاز و توانایی خاص یادگیرندگان، یادگیرندگان

 غیره وشرایط زمانی و مکانی ، امکانات و میزان دسترسی به توهیزات، های ارزشیابیروش

 .کندی مناسب را انتخاب رسانه

 شده از منابع اطالعاتیهای انوامپژوهش بر اساسگروه طراح آموزشی  کنیمتوصیه می

تواند های آموزشی به شکل ترکیبی استفاده کند. طراح با کمک روش ترکیبی میو رسانه

صری عنوان عنها و عدم حذف عنصر انسانی بههایی برای تلفیق مناسب رسانهبه کشف راه

طرحی  ،های یادگیری برخطوری مخصوصاً در محیطحیاتی در هر نوع مداخله مبتنی بر فنا

رسمی و  به شیوه، صورت انفرادی و گروهیبرای حمایت مؤثر از یادگیری یادگیرندگان به

 .کندغیررسمی فراهم 

 کارها آیا بپرسد خود از آموزش جریان در باید همواره معلم شرح و بسط یادگیری؛ .9

 و اصلی یهاهدف به درنهایت که را ییهاهدفیادگیرندگان  آیا ؟رودیم پیش خوبیبه

آیا یادگیرندگان مشکلی در فهم مطالب دارند اگر  ؟رندیگیم یاد انوامدیم درس نهایی

 موارد از اطالع جهت . معلم و غیرهآن را اصالح کرد  توانیمچگونه ، دارند علت چیست

 کند: استفاده های زیرروش از مستمر طوربایستی به فوق
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بسط یادگیری یادگیرندگان در قالب ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی )فردی  شرح و -

یری ی انتقال یادگشود و هم زمینه ها فراهمی اصالح یادگیری برای آنتا هم زمینه و گروهی(

 برای یادگیرندگان به وجود آید.

 مثبت کردلعم میزان ارزشیابی برای شاخص یک عنوانبه توانیم را شناختی درگیرسازی -

، تحصیلی، اریرفت ازنظر نسبتاً باارزش یهابازده بینیپیش، آن از ترمهم حتی و یادگیرندگان

 .کرد و شناختی استفاده شناختیروان

 و کرارت قبیل از شناختی راهبردهای انواع از یادگیرندگان استفاده میزان بررسی جهت -

از  نتوایم یادگیری تکالیف رساندن انوام به برای دهیسازمان و بسط و شرح، تمرین

 کرد. شناختی استفاده بازخوردهای

هاست که یادگیرندگان برای کمک به ای از فعالیتبازخوردهای فراشناختی موموعه -

 نظارت و نهایتاً راهبردهای یادگیری، ریزیکنند تا یادگیری خود را برنامهخود استفاده می

 الزم را تنظیم و یا تغییر دهند.

رد فوری و بازخو، بازخورد مستقیم و غیرمستقیم، ی و اصالحیازهیانگته بازخوردهای الب -

گری بیبازخورد مبتنی بر منابع و مر، ی گرافیکیهادهندهبازخورد مبتنی بر سازمان ، تأخیری

 .شودیمهم پیشنهاد 

قال هایی جهت انتینهزمها و یتموقعبینی در این بخش طراح به پیش شودیمتوصیه 

ی خود هاموختهآکه یادگیرنده یهنگامزیرا ؛ توسط یادگیرنده بپردازد شدهگرفتهمفاهیم یاد 

، کندیمها برای حل مسائل واقعی استفاده گیرد و از آنیمهای ملموس به کار یتموقعرا در 

ری پیدا ا دوام بیشتهی آنهاآموختهانگیزه بهتری برای یادگیری پیدا خواهد کرد و از طرفی 

فعال  با نقش ازآنواکه یادگیرنده، خواهد کرد. جالب است بدانید که در یادگیری زایشی

ی وی در هاآموختهکند احتمال انتقال خود اطالعات را در بافت معنادارتری کسب می

، سعیدپور، موسی رمضانی نقل از 2339، )اسمیت و راگان ابدییمهای دیگر افزایش موقعیت

 (.1051، نوف قلی نژاد و فردوسیان، اسماعیلی
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 گاهی مهم بیشتر الگوهای طراحی آموزشی تکیههاجنبهیکی از  دسترسی به پشتیبانی؛ .8

. برای اولین بار (1050، زنگنه و آذرنوش نقل از 2312، جاناسن و لند)سازی است 

ازی را فرایند گاه س. او تکیهکردسازی را مطرح گاهبندی و تکیهویگوتسکی مفهوم داربست

عریف ت، داند به آنچه قرار است یاد بگیرداکنون می ازآنچههدایت یادگیرنده برای گذر 

هایی را سازیگاهتکیه، کرد. یک طراح محیط یادگیری بایستی همواره در هنگام ضرورت

 در راستای خلق معنای یادگیرندگان تهیه و ارائه کند:

ی که به رشد شناخت ادراکی و روندی یادگیرنده از طریق فنونی سازی شناختگاهتکیه -

ریزی و تشویق یادگیرنده برای همکاری با همساالن خود کمک چون طرح پرسش و طرح

 .کندیم

الگوسازی رفتاری از عملکرد مشهود و الگوسازی شناختی از فراگردهای شناختی مکتوم  -

 رندگان استفاده کرد.سازی شناختی یادگیگاهتوان برای تکیهیمرا 

 ،گری هنگام مسئله گشایی را که شامل برانگیختن عالقه یادگیرندهجانسون مربی -

 ،و نمایش عملکرد صحیح است سازیمدل، انگیزه دادن به یادگیرنده، ی موضوعسازساده

 کند.یمتوصیه 

بتوانند ها فراشناختی در راستای تسهیل یادگیری یادگیرندگان است تا آن سازیگاهتکیه -

 یری کنند.گهای یادگیری خود را کنترل و ارزشیابی کرده و در مورد آن تأمل و تصمیمفعالیت

یادگیری -انگیزشی طی فرآیند یاددهیگاه سازی ف تکیهکارگیری فنون مختلمعلم با به -

ها و در انتساب موفقیت، تواند در یادگیرندگان نسبت به موضوع ایواد عالقه کندمی

های میفهی بازخورد صریح در راستای رفع کجبه توانایی و تالش خود و ارائهها شکست

 یادگیرندگان نقش مؤثری داشته باشد.

گیری توان جهت توهیز محیط یادگاه سازی میهای محتوایی که از این تکیهسازیگاهتکیه -

 تفاده کرد.اسهای معناسازی و پشتیبانی از فهم یادگیرندگان نسبت به موضوع به قابلیت

ی ابکهشی و افزارسخت، یافزارنرمجهت رفع مشکالت  توانیمسازی فنی گاهاز تکیه -

 در محیط یادگیری استفاده کرد. جهت داشتن حضور فعال یادگیرنده
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با رصد  مدام طوربه که دارند موقعیتی و پویا یهایبانیبه پشتاشاره  نرم یهایسازگاهتکیه  -

 .شوندیمارائه  نیاز هنگام در یادگیرندگان برای کفایت یاندازههب آموزشی یهاتیموقع

 پیشرفته حالت رد توانندیم که هستند ایستایی یهایبانیپشت، سخت یهایسازگاهو تکیه -

 ممکن گانیادگیرند که مشکالتی نوع بر اساس کار این البته. گردند طراحی و بینیپیش

 .شودیم بینیپیش، باشند داشته یادگیری طول در است

شروع  ی درگیرسازیکنندگی او از لحظهمعلم باید بداند که نقش تسهیل تسهیلگری؛ .5

شود و تا ارزشیابی و خلق معنای یادگیرندگان ادامه خواهد داشت. البته ابتدای کار می

ارکتی های مشکنندگی او در انوام تکالیف و فعالیتتر است و اوج نقش تسهیلپررنگ

دهد تا یادگیرندگان بتوانند به درک درست و عمیقی از موضوع برسند. را نشان میخودش 

قالب  به ایفای نقش خود در انحاء مختلفی یادگیری زایشی باید بتواند به معلم در نظریه

 گری بپردازد:تسهیل

 .زایشی داشته باشد یازنظریهمعلم ابتدا باید درک صحیح و درستی  -

 گیری زایشی معلم باید شناخت الزم را از یادگیرندگان داشته باشد.ی یادمطابق با نظریه -

 معلم باید در راستای تدارک بستر شناختی و اجتماعی به یادگیرندگان انوام شود. تسهیلگری -

ها بتوانند با و بحث به یادگیرندگان کمک کند که آن تأملی فرصت معلم باید با ارائه -

رب پیشین خود و کاربرد راهبردهای شناختی مختلف در دانش و توا سازیفعالاستفاده از 

 .مواقع نیاز به خلق معنا بپردازند

گری یک معلم خوب بنا بر درخواست یادگیرنده و با تمرکز بر عملکرد در مربی -

بازخورد  ،عملکردشان را تحلیل کند، یادگیرنده بایستی به یادگیرندگان خود انگیزه بدهد

ی عملکرد و نحوه یادگیری عملکردشان راهنمایی کند و سرانوام ارائه کند و درباره چگونگ

 بخشیدن درباره آنچه آموخته تشویق کند. در عمقیادگیرنده را 

، اختیفراشن، های خودتنظیمی )شناختیکارگیری مهارتی بهیادگیرندگان در زمینه -

 رفتاری و انگیزشی( بایستی حمایت شوند.
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کارگیری فنون تواند با بهیادگیرندگان از بیرون به درون هم میمعلم در انتقال منبع کنترل  -

 انگیزشی نقش مؤثری ایفاء کند.

دگی خوب کنننقش تسهیل درگروتوان گفت که موفقیت مدل حاضر تنها می طورقطعبه

سطح ، ی یادگیریمعلم با توجه به نوع وظیفه تسهیلگریمعلم است. البته با دانستن این نکته که 

 رود و همچنین میزان دسترسی به منابع متفاوت است.ی که از یادگیرندگان انتظار میعملکرد

این  ،گرا بر معناسازی فردی و جمعی تأکید داردازآنواکه یادگیری ساختن خلق معنا؛ .13

های نظریه یادگیری زایشی با تأکید بر نقش فعال یادگیرندگان ها هم با تأسی از آموزهمحیط

ابی به ی ارزشییادگیری از همان ابتدای درگیرسازی شناختی تا مرحله-دهیطی فرآیند یاد

شده تهکنند. البته معناهای ساخفردی و مشارکتی( یادگیرندگان کمک می)زایش و خلق معنا 

تواند در مراحل اولیه خیلی سطحی و محدود باشد اما با روبرو شدن و انوام تکالیف می

 د.نبمختلف و اخذ بازخورد تکامل یا

ه ابتدا ای است کگونهتر بگوییم چرخه یادگیری مورداستفاده در این نظریه بهدقیق

ند تا فعاالنه به شویمی آن برانگیخته دربارهیادگیرندگان از طریق یک فعالیت ساده یا بحث 

ای هدایت گونهمعلم یادگیرندگان را به، اما در ادامه برای کسب توربه؛ یادگیری بپردازند

 پردازند. در ضمنیم و کاوشوجو های گروهی به جستکند که با شرکت در فعالیتیم

یی هدایت به سوها و تبیین دستاوردهای خود معلم یادگیرندگان را در مسیر تفسیر یافته

ی جدید خود را در شرایط هاآموختهکند که بتوانند با گسترش درک و فهم خویش یم

 های یادگیری خود بپردازند.یتفعالبی یرند و به ارزشیاکارگبهجدید 

شود: پس در یادگیری زایشی مسئولیت طی فرآیند یادگیری زایشی از دو بعد مطرح می

فراهم آوردن شرایط شناختی و اجتماعی مناسبی است که ، اول از دیدگاه معلمان که هدف

آورد و دوم از امکان ایواد یادگیری معنادار و ساخت دانش را برای یادگیرنده فراهم می

پذیرد که مسئولیت اصلی یادگیری و تحقق دیدگاه یادگیرنده است که درواقع او می

شتری های بیمسئولیت، زمان با پیشرفتهای موردنظر بر دوش خودش است و باید همبازده

تر و های بیشبه عهده بگیرد تا بتواند در جهت رسیدن به فهم عمیق از موضوع فعالیت

 وام دهد.هدفمندتری ان
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در اینوا کنترل هم طی فرآیند یادگیری زایشی از دو بعد مطرح است: اول از دیدگاه 

ها باید امکان کنترل را از طریق درون دادهایی همچون مشارکت دادن معلمان که آن

وجود آورند. دوم از دیدگاه یادگیرنده که جهت تحقق  یادگیرنده طی فرآیند یادگیری به

باید طی فرآیند ایواد معنا و مشارکت بر اعمال یادگیری خود کنترل  های یادگیریبازده

یاده گردد که ریزی و پشود تعادلی پویا از مسئولیت و کنترل برنامهداشته باشند. توصیه می

شرایط و امکانات محیط یادگیری ، هاهای یادگیرندهتوانایی، متناسب با اهداف آموزشی

 (.2333، گرابوسکی نقل از 2339، 1باشد )گریسون و آندرسون

یی را به یادگیرندگان در زمینه تولید رابطه هاآموزششود در این مرحله طراح یمتوصیه 

ی کاربرد راهبردهای یادگیری زایشی اعم از راهبردهای رمزگردانی نحوهواسطه و معناها به

های راهبرد، (سؤالتدوین و طرح ، بردارییادداشت، ساده )خط کشیدن زیر مطالب کلیدی

کاری محیط یادگیری و اشیاء موجود در دست، دهیرمزگردانی پیچیده )راهبردهای سازمان

یه و تطبیق( تشب، شرح و بسط، یرسازیتصوصورت سازی )بهراهبردهای یکپارچه، این محیط(

کنترل و نظارت و نظم دهی( و شناخت فرآیندهای ، ریزیو راهبردهای فراشناختی )برنامه

شناخت زمان و چگونگی کاربرد فرایندهای ، دهی و یکپارچگی()اعم از سازمانزایشی 

 زایشی ارائه دهد.

تغییرات  های آموزشی ایوادیتفعالاگر معتقد باشیم که منظور از  ارزشیابی و تودیدنظر؛ .11

هترین ارزشیابی یادگیرندگان ب، مطلوب در سیستم شناختی و رفتاری یادگیرندگان است

های یتالفعنشان دادن میزان یادگیری آنان و درنهایت معیار تحلیل کیفیت  شاخص برای

یادگیری خواهد بود. هر طراح آموزشی برای قضاوت درباره میزان یادگیری -یاددهی

می های مختلف ارزشیابی در تمایادگیرندگان و محیط یادگیری خود نیازمند توجه به روش

 .استیادگیری -مراحل فرایند یاددهی

یادگیری در سه بخش موزا -این مدل مبحث ارزشیابی توسط طراح محیط یاددهی در

ارزشیابی  ،تحت عنوان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی جهت تعیین میزان یادگیری یادگیرندگان

                                                           
1. Garrison & Anderson 
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 ازآنپسمدل پیشنهادی یادگیری زایشی جهت بررسی میزان کارایی مدل پیشنهادی و 

 بررسی است.ها قابلیابیشارزنتایج  بر اساساصالح فرایند آموزش 

جهت انوام  کنیم طراح آموزشییمتوصیه  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان؛الف( 

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در مدل یادگیری زایشی به نکات زیر توجه کند:

شدت نوع و کیفیت خلق معنا به، تعیین نوع ارزشیابی؛ در مدل یادگیری زایشی میزان -

رکیب و ت، های یادگیری مورد انتظار معلم یا طراح آموزش )تحلیلتحت تأثیر سطح بازده

بین  ،پس بایستی در ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان، ارزشیابی( و نوع ارزشیابی معلم است

تواند انتظار و روش ارزشیابی معلم و عملکرد یادگیرندگان تناسب الزم برقرار شود. معلم می

تهیه  ،صورت گروهیا و تکالیفی )چون جستووهایی برای نوشتن مقاالت بههاز فعالیت

 طرح، ساخت اینفوگرافیک، های مفهومینقشه، ی دیواریتهیه روزنامه، گزارش کار

سؤاالت دشوار و عمیق( استفاده کند که مبتنی بر تحلیل و ارزشیابی کردن هستند. در این 

مانند یک کارشناس موضوعی برخورد شود تا شود که با یادگیرنده هتکالیف توصیه می

 یادگیرندگان نسبت به موضوع به درک و فهم عمیقی برسند و عملکرد بهتری داشته باشند.

مراحل انوام ارزشیابی؛ مرحله ارزشیابی فرایند تشخیص مداوم است که به معلم اجازه  -

د. جدید آگاهی پیدا کنندهد تا درباره میزان درک و فهم یادگیرندگان از مفاهیم و دانش یم

برای انوام دادن ارزشیابی بایستی در مراحل مختلف )در گام اول؛ تحلیل و شناخت تحت 

عنوان ارزشیابی تشخیصی و در گام پنوم؛ شرح و بسط یادگیری و در گام یازدهم؛ 

وش سن، هاکارپوشه، وگو با یادگیرندگانگفت، مشاهده هایلیستچکارزشیابی( از 

 استفاده کرد. هاپروژهعملکرد و 

نحوه انوام ارزشیابی؛ معلم بایستی میزان یادگیری یادگیرندگان را ازلحاظ میزان دستیابی  -

های سنوش اصیل و واقعی بسنود تا عالوه بر به اهداف یادگیری با تدارک موقعیت

د از ایفرآیند را هم بتوان مورد ارزشیابی قرار داد. جهت انوام این موضوع معلم ب، فرآورده

یادگیرندگان بخواهد فرایند انوام تکالیف یادگیری و نتیوه تکالیف یادگیری خود را در 

 ند.بنویس، هایی که ماحصل تکالیف عملی و مباحث فردی و گروهی استقالب گزارش
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تنها در مورد عملکرد الزم به ذکر است که در این میان کسب بازخوردهای اصالحی نه

ها کارگیری راهبردهای زایشی ضروری است. مخصوصاً اینکه آنبه یادگیرندگان بلکه برای

در تکالیف مشارکتی نیازمند این هستند که از عملکرد خود و گروهشان بازخورد دریافت 

تا از عملکرد فردی و گروهی خویش مطمئن شوند و احتمال خطای فردی را در  کرده

 آورند. کارهای مشارکتی پایین

ت پس از انوام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان نوب پیشنهادی؛ارزشیابی مدل  ب(

؛ رسدیمبه ارزشیابی مدل پیشنهادی یادگیری زایشی و ارزشیابی میزان پذیرش یادگیرندگان 

یعنی عالوه بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان باید کارایی مدل پیشنهادی یادگیری 

موردبررسی قرار گیرد تا میزان موفقیت و یا عدم موفقیت های مختلف زایشی نیز به روش

 های منطقی و ساختاری مدل پیشنهادی شناسایی و اصالح شود.یینارساآن مشخص و 

های مورداستفاده ما در این مدل برای بررسی مدل پیشنهادی یادگیری زایشی از روش

سعه مبانی برای تو شناسی پژوهشی استپژوهش تکوینی استفاده کردیم که یک نوع روش

 ،پژوهشی مدل پیشنهادی طراحی آموزشی با تأکید بر چرخه تکرارشونده طراحی ونظری 

 اجرا و اصالح.

ری پس از مطالعه مبانی نظ، طور که گفتیم در راستای تدوین و ارزشیابی این مدلهمان

چارچوب  ،نظریه یادگیری زایشی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی

عنی مدل ی معلم و محتوا مشخص گردید؛، ی یادگیری زایشی به لحاظ نقش یادگیرندهنظریه

فی ی یادگیری زایشی با روش تحلیل محتوای کیاولیه تا حد ممکن مبتنی بر چارچوب نظریه

، شینیدانش و توارب پ سازیفعال، توجهجلب، یلتحلهای از نوع طرح استقرایی با مؤلفه

 .تدوین شد معنا ی و خلقگرتسهیل، محتوا یارائه

جلسه از  8این مدل طی ، ی روش پژوهش تکوینیواسطهپس از رسیدن به مدل اولیه به

کارشناس حوزه طراحی آموزشی )با مدارک دکتری و کارشناسی ارشد  9طریق مصاحبه با 

ان نماینده عنونفر از هر کالس به 0نفر از یادگیرندگان ) 5رشته تکنولوژی آموزشی( و 

بود  صورتنبدیموردبررسی قرار گرفت. البته روش ، ضعیف یا متوسط(، یادگیرندگان قوی

از  تک کارشناسان برسد و پستک موارد پیشنهادی مدل اولیه فوق به رؤیت تککه تک
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های تک مؤلفهبه کارشناس بعدی داده شود. در این بخش سعی شد تک، اصالح و اعمال

های حاصل با یادگیرندگان و یافته ارزشیابی حاصل از مصاحبه بر اساسمدل یادگیری زایشی 

های یها در طراحهای آناز مشاهده یادگیرندگان موردبررسی قرار گیرد تا بتوان از پیشنهاد

 ها و تودیدنظرهای مکرر نهایتاً این شد که مدلین بازبینیبعدی خود استفاده کرد. ماحصل ا

، یشناخت درگیرسازی، یادگیری بازده، یلتحلی دهندهاولیه به مدل اصالحی با اجزاء تشکیل

، و بسط رحش، به منابع دسترسی، یادگیری هایفعالیت، یشیندانش و توارب پ سازیفعال

 .تغییر یافت معنا ی و خلقگریلتسه، ارزشیابی

دروس موردنظر با توجه به این مدل ، پس از دستیابی به مدل اصالحی یادگیری زایشی

سازی روش آزمایشی طراحی و اجرا گردید و به ارزشیابی مدل در مرحله اجرا با پیاده

ی در منظور حفظ کیفیت عملکرد مدل پیشنهادشود به موارد بهیمپرداخته شد. البته توصیه 

 مدل پیشنهادی توجه شود:همه مراحل چرخه حیات 

 میزان اثربخشی مدل در عمل که تا چه اندازه به اهداف موردنظر دست یافته است -

 زمان و انرژی، بررسی کارایی مدل پیشنهادی ازنظر هزینه -

 ،قابلیت توسعه مدل پیشنهادی یادگیری زایشی یعنی قابلیت شناسایی نیازهای جدید -

 یازهای جدیدارزیابی و امکان توسعه مدل جهت رفع ن

ها تحت عنوان قابلیت های موجود در مدل و اصالح آنیینارساتوان شناسایی خطاها و  -

 نگهداری مدل پیشنهادی یادگیری زایشی

بررسی میزان صحت و دقت عملکرد مدل پیشنهادی یادگیری زایشی با توجه به  -

 ی نظریه یادگیری زایشیهاآموزه

 ن.گیری زایشی با توجه به میزان بازدهی اقتصادی آو در آخر حفظ کیفیت مدل پیشنهادی یاد -

ای تنظیم گردد که بتوان گونهشود چرخه حیات مدل پیشنهادی همواره بهیمتوصیه 

 پیگیری و اصالح کرد.، طور مستمر ارزیابیوضعیت عناصر مدل را به

ی ارزشیابی میزان پذیرش یادگیرندگان ارزشیاب ارزشیابی میزان پذیرش یادگیرندگان؛ ج(

است که با استفاده از اطالعات واقعی )در یک دوره زمانی معین( توسط یادگیرندگان 

پیش از تحویل برنامه آموزشی در قالب مدل پیشنهادی ، پذیرد. این ارزشیابییمصورت 
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، ن ارزشیابیگیرد. در اییمتوسط یادگیرندگان نهایی جهت ارزشیابی نهایی صورت 

رار ق موردبررسی، شودیمیادگیرندگان برنامه آموزشی را که با توجه به این مدل اجرا 

دهند تا طراحان این مدل با توجه به اظهارات این دست یادگیرندگان به رفع نواقص برنامه یم

آموزشی و رفع عیوب آن بپردازند و در آخر مودد میزان رضایت یادگیرندگان را ازنظر 

 ارزیابی و پذیرش نهایی یادگیرندگان، ان اصالحاتی که در برنامه آموزشی به وجود آمدهمیز

 را اخذ کنند.

هت ربط جگزارشی تهیه و به افراد ذی، پس از انوام ارزشیابی؛ ی ارزشیابیهاگزارش د(

گردد. برای آشنایی معلمین و کارکنان اجرای مدل نیاز یمها تقدیم یابیارزشرؤیت نتایج 

ی هاهدفهای حاصل از اجرای مدل و عملکرد یادگیرندگان در رابطه با ت که از یافتهاس

ه گزارشی تهیه گردد. بهتر است ک، ی پیشنهادی برای اصالح مدلهاراهو همچنین  شدهنییتع

از زمان تدوین برنامه آموزشی تا  شدهانوامهای یتفعالیک گزارش جامع و کامل از کلیه 

مه آموزشی با این مدل فراهم گردد. در این گزارش باید گروه پایان اجرای برنا

ابزارها و  ،چگونگی اجرای برنامه با این مدل پیشنهادی، کنندگان در برنامه آموزشیشرکت

میزان موفقیت مدل در رسیدن به هریک از ، آوری اطالعاتگیری و جمعهای اندازهیوهش

اصالح  های مناسب در موردیهتوص درنهایتنشده و بینییشپنتایج جانبی و ، ی برنامههاهدف

 و بهبود مدل ارائه گردد.

الذکر قهای فویابیارزشنتایج  بر اساس؛ و اصالح کار با استفاده از نتایج تودیدنظر ه(

 ،انحاء مختلف در مواردی چون یادگیرندهتوان اصالحات الزم را در مدل پیشنهادی بهیم

ارزشیابی و ، های آموزشیرسانه، های یادگیریفعالیت، ف یادگیریاهدا، محتوا، معلم

 یافت.ستداعمال کرد تا در کاربردهای آتی مدل پیشنهادی بتوان به نتایج بهتری  بازخورد

 گیریبحث و نتیجه

از  طور فعال به ساخت تفسیرهای خودبلکه آن به، کننده منفعل اطالعات نیستذهن مصرف

 ،پردازد. این نوع پردازش شناختی فعالها میهایی از آنگیرییوهاطالعات و ترسیم نت

توانند در درک خود را از مفاهیمی توسعه دهند که می کندیادگیرندگان را قادر می
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ناختی های شتئوری یادگیری زایشی به دنبال پرورش مهارتهای جدید بکار روند. موقعیت

های های این نظریه جهت طراحی محیطآموزه بر اساسپس باید ، یادگیرندگان است

کر و ف طورجدیبهیادگیری یادگیرنده محور در هر دو محیط یادگیری )حضوری و برخط( 

های خاصی را به طراحان جهت خلق یک محیط یادگیری عمل کرد. این تئوری دستورالعمل

و ارتقاء پردازش شناختی فعال در کلیه سطوح و  توجهجلبتواند به کند که میفراهم می

 مراحل یادگیری با راهنمایی مربی یا عامل موازی محیط یادگیری برخط کمک کند.

 هایپژوهش بر اساسکه  شنهادشدهیپدر این مقاله مدلی جهت طراحی محیط یادگیری 

هادی زیر شنموارد پی، در قالب دو روش تحلیل محتوای کیفی و پژوهش تکوینی شدهانوام

های سازی زیست بومی مناسب جهت تشکیل شبکه( طراحی و پیاده1باشند؛ می تأملقابل

( 0 ،های یادگیری فردی و مشارکتی به سبب تنوع در معناسازی( تهیه فرصت2، مفهومی

ه فرایند و کارکردهای شناختی حافظ، اندازی ساختارافزایش درگیرسازی شناختی جهت راه

ان و میز سازیفعالجهت اطمینان از صحت  سازیفعالاب مناسب نوع راهبرد ( انتخ3، فعال

( کاربرد ابزارها و منابع اطالعاتی مختلف جهت پرورش 9، ها با محتوای یادگیریارتباط آن

ت های یادگیری با رعای( انتخاب مناسب تکالیف و فعالیت1، قدرت تخیل و ابتکار یادگیرنده

( طراحی محتوایی 9، رسانه انتقالی و راهبردهای آموزشی، وااصل توالی و تنوع در محت

یی بافت و زمینه یادگیری جهت زایش معنا، نوع و سطح اهداف، متناسب با نیاز یادگیرندگان

، های حمایتی و موقعیتی مقتضی از سوی تسهیلگر محیط یادگیری( ارائه پشتیبانی8، کاربردی

هیز پذیری یادگیرندگان البته با تومسئولیت( تغییر محل کنترل جهت افزایش میزان 5

های مختلف کارگیری روش( به13، فناوری و سایبری، یادگیرندگان به انواع سواد اطالعاتی

( 11شرح و بسط یادگیری جهت تغییر توجهات یادگیرندگان )از فراورده به سمت فرایند( و 

های انتقال یتبینی موقعی با پیشافزایش میزان انتقال یادگیری یادگیرندگان به دنیای واقع

مطمئناً ذهن خالق یک طراح محیط یادگیری جهت پرورش یادگیرندگانی .  غیرهیادگیری و 

ای هتواند مضاف بر پیشنهادالعمر معاصر میمقتضیات جامعه یادگیری مادام با متناسب

 یافت.مذکور به راهکارهای مفیدی دیگری هم دست



54 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

د 
، وم

ره 
ما

ش
8 ،

یز
پای

 
95

 

 سپاسگزاری

اشم دکتر علی دالور و ه، یاری اساتید بزرگواری چون دکتر محمدرضا نیلیاین پژوهش به 

بزرگوارانه وقت و دانش خویش را در اختیار  پژوهشفردانش انوام شد که در تمامی مراحل 

زیزان گشا بود. از همه این عنهادند. البته رهنمودهای دکتر دیوید جاناسن برایمان بسیار گره

رپور و اسماعیل زارعی زوارکی که زحمت داوری این پژوهش دکتر حسن رستگا عالوهبه

 کنیم.کمال تشکر را داریم. برای این عزیزان آرزوی سالمتی می، را متقبل شدند

 منابع

، . ترجمه سونیا موسی رمضانیطراحی آموزشی(. 2339) .ج .م .ت، راگانو  .آ .پ، اسمیت

(. 1051) .د و الهام فردوسیاننژاعظیمه نوف قلی، زینب اسماعیلی، مرضیه سعیدپور

 .تهران: آوای نور

ترجمه حسین زنگنه و مینا  .یادگیری هاییطمح نظری مبانی (.2312) س.، لند و د.، جاناسن

 .نور آوای: (. تهران1050) .آذرنوش

منظور تدوین و اعتباریابی مدل مبتنی بر یادگیری زایشی به، طراحی (.1052) ح.، زنگنه
ی دوره شناسین در درس زیستیادگیری سطح باال در یادگیرندگا هایهافزایش بازد

 نشده.چاپ، طباطبائی دانشگاه عالمه، دکتری تکنولوژی آموزشی نامه. پایاندبیرستان

جان  و ریزر . رابرتنظریه و فناوری آموزشی برای دنیای فراصنعتی(. 2312) .ام ، ک.رایگلوث

 ترجمه .آموزشی تکنولوژی و در طراحی ارونده و وی دمپسی )ویراستار(. مسائل

 آوای نور.: تهران (.1051) .مرضیه سعیدپور و سونیا موسی رمضانی، زنگنه حسین

 اسماعیل ترجمه .21 قرن در الکترونیکی یادگیری (.2330) ت.، آندرسون و ر.، گریسون

 فنون. و علوم :تهران .(1083) .صفایی موحد سعید و زوارکی زارعی

 . تهران: آییژ.اجتماع یادگیری(. زیر چاپمرضیه. )، سعیدپور، اکبر، مؤمنی راد
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