
 

 

  یهای یادگیریطمحبر کیفیت  مؤثری هامؤلفه سنتز پژوهی

 3محمد نوریان، 2داریوش نوروزی، 4سرین علی پورن

 فناوری آموزش و یادگیری

 420تا  94، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 41/21/79تاریخ دریافت: 

 24/21/77تاریخ پذیرش: 

 چکیده
یك ، ق. در این تحقیبودهای یادگیری یطمحبر کیفیت  مؤثری هامؤلفه مندنظاممطالعه ، هدف این تحقیق

قرار گرفته است. رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از  موردبررسیمحیط یادگیری از تمام جوانب 

ده . برای دستیابی به تبیین فوق از روش سنتزپژوهی و تکنیك تحلیل محتوا استفاده شبودراهبرد فراترکیب 

واکاوی ، انتخاب مندنظامی اخیر با روشی هاپژوهش، ی محیط یادگیریهامؤلفهها و یژگیواست. برای یافتن 

 که بودال اخیر س 49ی هاپژوهشتحقیقات انجام شده از  موردمطالعه. جامعه اندشده بندیدستهمحتوایی و 

پژوهش که واجد شرایط و  00و غربالگری انجام گرفته و در حدود  بندیدستهطی واکاوی محتوایی 

، صورت گرفته و الگوها بندیطبقهو  کدگذاری، هدفمند انتخاب شده صورتبهبودند  مدنظرمعیارهای 

بعد شناسایی  9زیر طبقه و  17، محتواهای نظری و مضامین اصلی استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل یهپا

بعد معلم ، زیر طبقه 8بعد یادگیرنده در ، یر طبقهز 1بعد رویکردهای برنامه درسی در  از: اندعبارتگردید که 

بعد ، زیر طبقه 1بعد محیط فیزیکی یادگیری در ، زیر طبقه 1یادگیری در  -بعد فرایند یاددهی، زیر طبقه 1در 

 زیر طبقه. 1زیر طبقه و بعد ارزشیابی در  1محتوای آموزش در 

 ی محیط یادگیریهامؤلفه، محیط یادگیریبرنامه درسی،  :كلیدی هایواژه

  

                                                           
 ت.اس رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب دکتری رساله از برگرفتهحاضر  مقاله 

 تهران، ایران.، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران جنوب،  یزی درسیربرنامهدانشجوی دکتری رشته  .4

1. واحد تهران جنوب، تهران، ایران.  یزی درسی ، دانشگاه آزاد اسالمی،ربرنامه گروه یاردانش

drnoroozi@gmail.com 
 واحد تهران جنوب، تهران، ایران. دانشگاه آزاد اسالمی،یزی درسی، ربرنامه گروه یاردانش .0
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 مقدمه
است.  خشاثرب یبرنامه درس كی تیموفق کنندهتعیینمهم  واملاز ع یکی یریادگی طیمح

( و 1241، 4)ون بیك مهم شناخته شده است، مؤثر یریادگی یبرا یریادگی طیمح تیفیک

سی رسد که به یادگیرندگان و محیط دریموقتی به موفقیت ، یك برنامه درسی خوب درواقع

 تعامل و آموزشی هایفعالیت یهاجنبه ترینمهم(. 1242، 1ناهار)پرداخته شود  یخوببه

 یارتباطات اجتماع( 1249، 0تورگوتدهد )یمرخ  یادگیری محیط در، مدرس با یادگیرنده

. شرکت در یابدیم ( و گسترش1248، 1)کوپر جادشدهیا یریادگی طیتجارب و مح قیاز طر

 یممه یهافرصت، حس ارتباط در جامعه جادیبر ا تأکید یبرا، یگروه یهاکارها و پروژه

نقش دارد. توجه به نحوه و ساختار  ی( که در تعامل اجتماع4071، )یوسفی روندیبه شمار م

 (. محیط1241، 1اوزرمدهد )فزایش را ا یو تعامل اجتماع باطارت تواندیم یریادگی طیمح

 کردهایروی اغلب در، درسی برنامه در یادگیری اساسی یهامؤلفه از یکی عنوانبه یادگیری

( 1249، 8( )لنکستر4078، ( )مرادی4071، گرفته )حسینی قرار موردتوجه درسی برنامه

 ربیشت نیز ما ملی درسی برنامه در است الزم و (4074، ( )برزگر4074، ( )چالمه1248، 9)تملی

 ( عدم4070، موسوی) یفضع هیپادانش لیقب از متعددی عوامل. بگیرد قرار موردتوجه

 ( عدم1248، 7( )نیتکی1249، 9یادگیری )بلینه روانشناسی اصول کارگیریبه در توانایی

 یا و (1248، آموزشی )اوزرم نوین هاییفناور و الکترونیکی ابزارهای با کار در توانایی

 آگاهی عدم ( و1248، 42فاممعلمان ) توسط تدریس نوین هاییوهش کارگیریبه در ضعف

 الگوی یك شکست و ناکامی ( در1241، 44)پالکل درسی برنامه توقعات از انآموزدانش

 بر که (4070، کاربردی )مهرمحمدی و مناسب الگوهای طراحی با دارد و نقش یادگیری
                                                           

1. Van Beek, J. 
2. Nahar, N. 
3. Turgut, U. 
4. Cooper, A. 
5. Ozerem, A. 
6. Lancaster, R. 
7. Temli Durmus, Y. 
8. Belaineh, M. 
9. Nitecki, D. 
10. Pham, T. 
11. Plackle, I. 
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 ردک اقدام ویژه الگویی طراحی به توانیم، هستند متمرکز درس یادگیری اهداف روی

اس شود. بر این اس کاربردی کشورمان درسی ریزیبرنامه در که ایگونهبه( 4071، )نوروزی

یل این پژوهش قصد دارد با تحل، های یادگیرییطمحو با توجه به نظرات متفاوت در طراحی 

 و در زمینه رویکردهای برنامه درسی هاپژوهشی محیط یادگیری از طریق واکاوی هامؤلفه

 ؤالسهای یادگیری را استخراج کرده و به یطمحبر کیفیت  مؤثری هامؤلفه، هاتجمیع یافته

 زیر پاسخ دهد.

 هستند؟ ؤثرمیی در کیفیت یك محیط یادگیری هامؤلفهچه ، با توجه به تجمیع نتایج مطالعات

اد دتوان مدلی مفهومی روندی یا چارچوبی از این عوامل ارائه یمبا شناسایی این عوامل 

 محیط یادگیری باشد. یتوانمندسازراهنمای طراحان و مربیان برای تشکیل و  تا

: کرد ارهاش هاآن از برخی به توانیم که دارد هایییژگیو اثربخش یادگیری محیط یك

 تشویق (1 ؛یادگیرندگان در بحث توان ارتقای منظوربه زیبرانگچالش تکالیفارائه  (4

  ؛االنهمس با خود دانش گذاشتن اشتراك به و یکدیگر با بحث و تعامل به انآموزدانش

 خود آراء و اتینظر از دفاع و صحبت و درس کالس در انآموزدانش عمل آزادی (0

 درگیر (1 ؛مسئله حل و باال سطح تفکر شامل یادگیری یهاهدف داشتن (1( 1229، 4کنی)

 در آموزدانش کردن درگیر (8 ؛هاهدف تعریف و یادگیری نیازهای در آموزدانش کردن

 ریدرگ (9( 1242، 1آرکون. )دهدیم نشان را واقعی جهان هاییتموقع که واقعی هایفعالیت

 موضوعات با کردن کار (9 ؛یادگیرندگان اجتماعی تعامل برای مشارکتی هایفعالیت کردن

 راهمف برای گر تسهیل یا مربی نقش در معلم کردن درگیر (7 ؛متفاوت هاییدگاهد از درسی

، ارتباط نظرانصاحب از یکی دیل . ادگار(1242، 0دوغدو گون) موردنیاز راهنمایی آوردن

 دهدیم هارائ( یادگیری تجارب مخروط) ییالگو، یادگیری در حواس کاربرد درباره بحث با

 و عینی، مستقیم تجارب (4. گیردیمقرار  کلی طبقهسه در یادگیری تجارب همهآن در که

، فیلم مثل) شنیداری و دیداری یهانشانه (1 ؛(آزمایش، علمی گردش مثل) اولدست

 گیرییاد تجارب انتخاب در او اعتقاد به(. کالم، کتاب مثلها )سمبل و عالئم (0 ؛(تلویزیون
                                                           

1. Cheney, P. 
2. Arkun, S. 
3. Gundogdu, K. 
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، دیل ادگار یرییادگ تجارب مخروط در. ببریم کار به تلفیقی ایو  پایین طبقات از است بهتر

، ربرعکس در کودکان با سن کمت و یابدیم انتزاعی حالت یادگیری، رود باالتر سن چه هر

، آسان یها(. آموزش4071، نوروزیشود )یمیادگیری مطرح  هایفعالیتانجام مستقیم 

، 4روجینب دی) باشد دارمعنی و زیبرانگچالش آموزش باید بلکه نیستند جذابی یهاآموزش

 اما ،باشد داشته درسی برنامه در مجدد طراحی به نیاز است ممکن تکالیف این(. 1241

، 1نبورمری ون)باشد  تکالیف در اساسی هاییژگیو از یکی باید واقعی جهان پیچیدگی

ای هیدپد هاانسانگسترش و نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره  .(1241

 یستن ستثناماز این امر ، یك نظام باز اجتماعی عنوانبهجهانی است و نظام تعلیم و تربیت نیز 

 ناآموزدانش نزدیك همکاری، معتبر و سازنده تکالیف طراحی (. برای4071، 0شلی فری)

 در فعاالنه انآموزدانش وقتی .(1241، بروجین دی)است  نیاز، تخصصم افراد و جامعه با

 ون)است  بیشتر شود معنادار یادگیری اینکه احتمال، کنند شرکت یادگیری هایفعالیت

 معلمان در مشترك مسئولیت یك به یادگیری محیط این طراحی بیترتنیابه. (1241، 1بیك

 .شودیم تبدیل انآموزدانش و

، 1سیرس)دهد یم افزایش را یادگیری و مسئله حل عملکرد، کوچك یهاگروه در کار

 روابط در، است کردن کار حال در کوچك گروه یك در کهیدرحال آموزدانش هر .(1240

 شآموز. دارد را خود همتایان از یادگیری و مشارکت یهافرصت، گروه اعضای با متقابل

، فرهنگ هایینهزم در انآموزدانش از ناهمگن جمعیت یك با و محیط یك در یاحرفه

 وادس سطح، اقتصادی، اجتماعی زمینه در هاآن سطح تفاوت همچنین وها ارزش، عالیق، زبان

 ناآموزدانش قوت و ضعف و نقاط نهیزمپس با باید پس، شودیم طراحی غیره و خانواده

 اثر در، همساالن با گروه در تعاملی گفتگوی .(1244، بروجین دی) باشد داشته سازگاری

 است آن بازتاب، یادگیری و آموزش آگاهی انجام شده و ایجاد و انآموزدانش مشارکت

                                                           
1. De Bruijnm, E.  
2. Van Merrienboer, J. 
3. Shelly Frei 
4. Van Beek, J. 
5. Sears, D. 
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 یادگیری از حمایت به مایل مدرسان و معلمان اگر، آموزش فرایند . در(1240، 4ریچاردز)

 ادگیریی درباره انآموزدانش که را آنچه باید، باشند یادگیری محیط تقویت و انآموزدانش

، شودیم گرفته جدی هاآن صدای و شوندیمان شنیده آموزدانش وقتی. بشنوند، ندیگویم

 در انآموزدانش (.1241، 1ستر -کوك) شوندیم درگیر بیشتر یادگیری در کنندیم احساس

 را ودخ دید یهاافق خواهندیم هاآن. کوشندیم بیشتر زیبرانگچالش یادگیری یرهایمس

 پشتیبانی اب را مسائل دهندیم ترجیح هاآن. بگیرند دست در را خود یادگیری و دهند گسترش

یادگیری مشخص –راهبردهای یاددهی  .(1240، 0پالکل) کنند حل یکدیگر حمایت و

چه محتوایی را از طریق کدام رسانه و چگونه در ، چه وقت آموزدانشکند که معلم و یم

 (.4071، نوریاندهند )یمقرار  موردتوجهیادگیری  -فرایند یاددهی

، 1شرنوف) است تعامل در تأثیرگذار متغیرهای ترینمهم از عمومی یادگیری محیط 

 نظر در با یادگیری هاییطمح یبازطراح در مهارت ایجاد، مدرسان و معلمان برای .(1242

 ورتیبه ص یاحرفه آموزش و یادگیری، تدریس، حساب در انآموزدانش ترجیحات گرفتن

 دستورالعمل (.1241، 1ستر کوك) یابدیم اهمیت شوند کشیده چالش به که

 سراسر در را وپرورشآموزش آینده توسعه مورد در بحث، 1241 از پس وپرورشآموزش

 کیفیت بر ظارتبه ن نیاز آموزش کیفیت ارتقاء. کندیم تشویق، کیفیت بهبود هدف با، جهان

 رضایت و یادگیری تجربه کیفیت ازجمله هاینهزم از وسیعی طیف در آموزش موجود

، همکاران و 9)استنتون پژوهش در آمده به دست نتایج (.1240، 8کو) دارد انآموزدانش

 را فعال یادگیری محیط یك هاییژگیو انآموزدانش که است آن از حاکی( 1248

 فاهر با مستقیمی رابطه یادگیری محیط در درك و فهم (4اند. کرده بندیطبقه زیر صورتبه

 یك در ما درك و فهم بر اجتماعی رفاه و روان سالمت جسمی سالمتی، دارد آموزدانش

 محیط طراحی با آن ارتباط و یادگیری و آموزش هاییوهش (1. دارد یرتأث یادگیری محیط

                                                           
1. Richards, R. W. 
2. Cook Sather, A. 
3. Plackle, I. 
4. Shernoff, D. 
5. Cook Sather, A. 
6. Kuo, Y. C. 
7. Stanton, A. 



76 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 و اجتماعی ارتباط اهمیت (0. گیردیم قرار موردبحث که است دیگری مهم عامل یادگیری

 ابطرو. شودیم مطرح یادگیری محیط یك در که است دیگری عامل یادگیری در حمایت

 . تاس یادگیری محیط هاییژگیو از مدرسه اولیای و معلم، مربی با ارتباطی و حمایتی

. ابدییم گسترش و جادشدهیا یادگیری محیط و تجارب طریق از اجتماعی ارتباطات (1

، جامعه در ارتباط حس ایجاد بر تأکید برای، گروهی یهاپروژه و کارها درشرکت 

 اختارس و نحوه به توجه. دارد نقش اجتماعی تعامل در که روندیم شمار به مهمی یهافرصت

 و مشارکت نقش (1. دهد افزایش را اجتماعی تعامل و ارتباط تواندیم یادگیری محیط

 این و باشد پذیرانعطاف آموزشی امور در معلم وقتی. یادگیری و بقا در پذیریانعطاف

 بر تمرکز. دافتمی اتفاق استرس دورازبه یادگیری تجربه دهد انتقال آموزدانش به را ویژگی

 به دادن فرصت. دهدیم رخ عمیق و دارمعنی یادگیری و یابدیم افزایش یادگیری

 تمشارک قبیل این از موارد برخی و آزمون منابع، بحث موضوع انتخاب برای انآموزدانش

 در ارزشمند و واقعی ارزش یك ایجاد (8. دهدیم افزایش یادگیری محیط در را هاآن

 چیزی درواقع و باشد انآموزدانش زندگی واقعی مسائل، یادگیری تجارب وقتی. یادگیری

 ایجاد پایدار و دارمعنی و عمیق و هدفمند یادگیری، دارند را آن دغدغه هاآن که باشد

 حالت در .آیدیم دوطرفه رابطه یك نظر به. است متصل شادی به عمیق یادگیری. 9. شودیم

. کنیمیم شادی و لذت احساس عمیق یادگیری با و افتدمی اتفاق ترییقعم یادگیری شادی

 حساسا و نبوده فشارتحت که هستند خوشحال یادگیری محیط یك در زمانی انآموزدانش

 که زمانی، محور آموزدانش یادگیری محیط یك در(. 1248، استنتون) باشند نداشته تنش

ه ب بسیاری دستاوردهای، شودیم شنیده دهندیم ترجیح هاآن آنچه و انآموزدانش صدای

یادگیری در محیط یادگیری باید  -راهبردهای یاددهی(. 1241، 4شرنوف) آیدیم دست

 در ارتباط با محتوای مهارتی و خصوصاً، متناسب با محتوا انتخاب شود و در خیلی از موارد

 (.4071، نوریان) یابدیمیادگیری ضرورت  -استفاده از دو یا چند راهبرد یاددهی، ارزشی

  

                                                           
1. Shernoff, D. 
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 روش
یی هاژوهشپهای سنتز پژوهی است و در پی تلفیق یافته، در این پژوهش مورداستفادهروش 

پژوهش مشترك هستند. رویکرد پژوهش از نوع کیفی و بر اساس  سؤالاست که در پاسخ به 

 ی مرتبط پیشین است که با تحلیل محتوا و سپسهاپژوهشی نظری و هاچارچوبفراترکیب 

 ییهانامهپایان و مقاالت، موردمطالعههای انجام شده همراه است. جامعه یلتحلفراترکیب از 

 1222 مانیز فاصله در و کیفی یا کمی صورتبه، یادگیری هاییطمح با موضوع رابطه در که

 نهمچنی، اندشده مطرح الگو ارائه با یا توصیفی صورتبه و اندیدهرس چاپ به 1249 تا

 یدرس برنامه مختلف رویکردهای در یادگیری هاییطمح نقش زمینه در مرجع یهاکتاب

فی با روش هدفمند و گلوله بر هانمونه شدند. بررسی زمانی محدوده گرفتن نظر در بدون که

، کتب یاا همقاله از هرکدام متن شده و تا حد اشباع اطالعاتی پیش رفته است. ابتدا انتخاب

 طالعهم اجمالی صورتبه باریك پژوهش موضوع به آن ارتباط میزان و کلی برداشت جهت

 دنخوان با. شوندیم کدگذاری و شدهلیتحل واحدها این مضمونی صورتبه سپس و شده

 حتت، شودیم اشاره یادگیری هاییطمح با مرتبط مضمون یك به که هرکجا، متن کل

 کدگذاری. شودیم داده اختصاص آن به کد و شدهثبت جدول در کلیدی یهاجمله عنوان

 نیاید دست به جدیدی کد دیگر که زمانی یعنی اشباع حد به رسیدن تا را معنایی واحدهای

 که تیقراب یا شباهت اساس بر کدها این، تحلیل واحدهای فرایند اتمام از بعد. دهیمیم ادامه

 یفیک یهاداده ازها طبقه زیر و اصلی ابعاد درنهایت و شده بندیمقوله دارند یکدیگر با

 است. مشاهدهقابلشوند. روند کار در الگوی زیر یم استخراج



78 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 
 روند کاری در تحقیق. 1نمودار 

نتشار استفاده کنیم با توجه به تاریخ ا هاآنهای خواهیم از یافتهیمیی را که هاپژوهشابتدا 

، هاگاهیپاو نوع پژوهش و بر اساس معیارهای انتخاب و تعیین راهبردهای جستجوی اسناد و 

چکیده اسناد خوانده شدند و بر اساس کیفیت مقاالت و میزان ، انتخاب نموده و در مرحله بعد

نمونه پژوهش  عنوانبهمورد  00، مورد 92غربالگری انجام شد و از حدود ، اهآنمرتبط بودن 

 آورده شده است. 4انتخاب شد که در جدول 

 های یادگیری بر اساس تاریخیطمحی منتخب در حوزه هاپژوهش .1جدول 

 عنوان پژوهش
نام پژوهشگر و سال 

ف انتشار
ردی

 

 4 1249، هیك مؤثرویژگی یك محیط یادگیری بسیار  42

 1 1249، هیك برای پدید آوردن کنجکاوی در یادگیریاستراتژی  42

 عناصر تعامل روب ب بر مبتنی شدهیغن و رایانه بر مبتنی های یادگیریتأثیر محیط

 آموزشی

مرادی مخلص و 

 4078، همکاران
0 

 1 1249، آندراس های جدید فضای یادگیریاستراتژی، محیط پاسخگو برای یادگیری

رویکرد جایگزین در ، محور و معلم محور آموزدانشای در یادگیری مقایسه

 محیط یادگیری
 1 1249، لنکستر

 8 1249، اولیوراز انآموزدانشهای یادگیری بر تعامل تأثیر محیط

 9E مدلآموزشی  هایفعالیتیادگیری در درس فیزیك با استفاده از محیط 
، تورگوت و همکاران

1249 
9 
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 عنوان پژوهش
نام پژوهشگر و سال 

ف انتشار
ردی

 

 زیستمحیطربیات خارج از تج
، کریکتاش و همکاران

1249 
9 

 یفیتبر کآن  سازییادهپاز محیط و رویکرد یادگیری و  آموزدانشدرك 

 تحصیالت
 7 1249، بلینه

 42 4071، ینیزهرا حس برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی استفاده از الگوی سازنده گرایی

 پژوهاندانشروانی محیط آموزشی بر یادگیری  تأثیرات
، و همکاران یراندیشخ

4017 
44 

 41 1248، فام فضای آموزشی مناسب در ویتنام، محور: مطالعه فرهنگی آموزدانش

 40 1248، تملی دورموش راییبرنامه درسی ساختارگ لزامیك ا عنوانبه مؤثریادگیری محیطی  هایویژگی

 یادگیری هایمحیطان در آموزدانشدرك تجارب 
، استنتون و همکاران

1248 
41 

 41 1248، گومز و همکاران 14در قرن  زمانهمان بر نقش معلمان در محیط یادگیری آموزدانشصدای 

 های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراك دانشجویانشناسایی مؤلفه
، یوسفی و همکاران

4071 
48 

 49 1248، نیتکی و همکاران یك محیط یادگیری عنوانبهبرقراری ارتباط با کتابخانه 

های یادگیری و تأثیر آن بر های یادگیری طراحی شده بر اساس سبكمحیط

 های ریاضیموفقیت
 49 1248، اوزرم

ی دانشجویان کارشناس کارآموزی از دیدگاه هایدورهکیفیت محیط یادگیری 

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

، موسوی و همکاران

4070 
47 

 های یادگیری الکترونیکی با توجه بهارائه یك الگوی طراحی تعامل در محیط

 شناسیزیبایینقش توانمندی 

، مهرمحمدی و همکاران

4070 
12 

ری محیط کاری بر انتقال یادگیطراحی آموزشی و ، فراگیر هاییژگیو یرتأث -

 در صنعت بانکداری
 14 4070، کرمی و همکاران

و  اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی گیریشکلشناسایی عوامل مؤثر بر 

 ارائه مدل برای طراحی آن

 ی راد و همکارانمؤمن

4071 
11 

بر هموفقیت و محیط یادگیری بر میزان آمادگی یادگیری خودرا هایهدف تأثیر

 دانشجویان دانشکده کشاورزی

، کاظمی و همکاران

4071 
10 

ادراك دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی 

 زنجان
 11 4071، محمدی و همکار
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 عنوان پژوهش
نام پژوهشگر و سال 

ف انتشار
ردی

 

 11 1241، دارنر ی و نقش آن بر برنامه درسی علمیآموزدانشدر محیط  نفسعزتتأثیر 

س کالدر ایجاد محیط رویکرد یك  عنوانبهدرك نیازهای اجتماعی و عاطفی 

 مثبتدرس 
 18 1241، اوزوریو

 19 1241، پالکل و همکاران ایحرفهی در محیط یادگیری آموزش عالی آموزدانش هاییشنهادپ

محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش  هاییژگیو

 انآموزدانشباورهای انگیزشی در  یاواسطه
 19 4074، همکار چالمه و

 17 4074، برزگر و همکار پرسشنامه محیط یادگیری سازنده گرا سنجیروان هاییژگیو

 02 4072، فراستخواه شبکه-بر رهیافت نظریه کنشگر تأکیداز برنامه درسی آینده با  ایانگاره

 (تعریف)ط یادگیری محی
، چالمرز و همکاران

1221 
04 

ن و مضامی شدهیبندطبقهو  کدگذاری، منتخب واکاویمتون مقاالت ، در مرحله بعد

ران خود مبدل های دیگاصلی استخراج گردید. سپس سنتز پژوهی ترکیبی انجام شده و یافته

 ی دیگر ترکیب و سپس با هویتی جدید بازآفرینی گردید.هادادهیی شدند که با هادادهبه 

( مورد ارزیابی 1240، ار )محمد پورچهار معی، برای بررسی اعتماد داده الگوی ارائه شده

 ورداستفادهمروش توصیف توسط همتایان  «باورپذیری»گیرد. برای دستیابی به معیار یمقرار 

ش رو این ازنفر از دانشجویان مقطع دکترا که  1از قرار گرفت. بدین ترتیب که پژوهشگر 

ت را داد که از صح مجدد بر روی بخشی از متون کدگذاریاستفاده کرده بودند درخواست 

ها آگاهی یابد. برای معیار یلتحلروند کدگذاری پژوهشگر و نیز عدم سوگیری در 

ه ابتدا با قرار گرفت ک مورداستفادههدفمند و گلوله برفی  گیرینمونهروش  «پذیریانتقال»

به سایر  هاآنچند مقاله انتخاب شده و از طریق ، توجه به موضوع اصلی یعنی محیط یادگیری

از مشورت با استاد راهنما و مشاور در مورد  «پذیریاطمینان»مقاالت دست یافت. برای معیار 

استفاده شد. برای معیار ، روند انجام پژوهش و کسب بازخوردها در جهت بهبود کار

ل جهت استفاده در مراح، در حین روند انجام کار بردارییادداشتنیز از روش  «تاییدپذیری»

 نکات سودمند استفاده شد. کارگیریبهرساله و  تدوین
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 نتایج

 در توامح تحلیل از حاصل اطالعات، ی رویکردهای برنامه درسیهامؤلفه شناسایی منظوربه

 .است شده بندیطبقه و کدگذاری 1 جدول

 بعد رویکردهای برنامه درسی .2جدول 

 منبع کد طبقه

فرایند یادگیرنده 

 محور

 هاییتفعالشرکت فعاالنه در  -استفاده از منابع متنوع توسط یادگیرندگان

 یادگیری
 19و  4

مشارکت در -یادگیری سرعتبهیادگیری در زمان و مکان دلخواه و با توجه 

 تعامل شناختی
 40و  0

 1و  41 ی رهبری و پیشرفت تحصیلیهامهارتارتقای استقالل و  -بحث و کار گروهی

اجتماعی رویکرد 

 آموزش

 44و  42 مسئولیت پذیری یادگیرندگان-تجربه حضور در فضاهای اجتماعی

 44 پذیریانعطافیر تجربیات بر رفاه اجتماعی و تأث

 12 تعامل متفاوت با محیط و همدیگر -درك متقابل

 رویکرد رفتاری
های  وابستگی-ی فردی می شوندهاتفاوتموجب ، تأثیرگذارشرایط متفاوت 

 .اندشدهاز پیش تعیین  یچیدهپمتقابل 
 12و  1

رویکرد 

 گراسازنده

 4 ی یادگیریهامدلاستفاده از انواع -رهبر و فعال آموزدانش

ا و هیدهابیان -محیط غنی یادگیری -محیط مناسب یادگیری و تعامل پویا

ساخت -پذیریانعطافمکان های وسیع برای تعامل و -انتخاب یك ایده ترکیبی

 دسترسی به مواد آموزشی-دانش

 42و  40

 11و 

 بحث با همساالن و ایجاد فرصت برای -نفساعتمادبهمهارت تفکر پیشرفته و 

 های جایگزینیدگاهدتفکر و کشف 
 19و  9

حیط استفاده از تجهیزات م -تجربیات قبلیی شناختی و هاساخترابطه علوم با 

 یادگیری برای تشویق یادگیری از طریق هر پنج حس

و  1و  1

17 

محیط حمایتی دارای سطوح باالی  -یزبرانگبحثانتخاب محتوای 

 خودکارآمدی
 48و  4

رد یکرو، فرایند یادگیرنده محور مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

در بعد رویکردهای برنامه درسی ، یکرد رفتاری و رویکرد سازنده گرارو، آموزشاجتماعی 

 گیرد.یمقرار 
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 0 لجدو در محتوا تحلیل از حاصل اطالعات، یادگیرنده یهامؤلفه شناسایی منظوربه

 .است شده بندیطبقه و کدگذاری

 بعد یادگیرنده .3جدول 

 منبع کد طبقه

های فردی یژگیو

 یادگیرنده

 18 روانی و عاطفی، یازهای اجتماعینتفاوت در 

 8 یررسمیغآموزش های رسمی و -سطح خودکارآمدی، سن یادگیرندگان

 19 وضعیت اجتماعی و خانوادگی و فرهنگ، زمینه خانوادگی، تفاوت در جنسیت

 40 دنیای شخصی، یازهای یادگیرندگانن، متناسب با سن هایفعالیت

 فراهم کردن تجربه یادگیری مثبت -رفاه اجتماعی ارتباط فهم و درك با
و  41

4 

 9 ان بر ساخت معنیآموزدانشهای یژگیویر دیدگاه و تأث

، انگیزه، شرایط فردی -شناختیروانصفات فیزیولوژیکی و ، آمادگی

 خودکارآمدی

و  9

14 

 -رادافطراحی محیط یادگیری متناسب با  -انآموزدانشی یادگیری در هاتفاوت

 آموزش مبتنی بر یادگیرنده
49 

مالحظات 

فرهنگی 

 یادگیرنده

 04 ی یادگیریهافرهنگانواع -زمینه فرهنگی مناسب

 - هافرهنگدگرگونی ساختار  -ی جدید مثل حقوق بشر و دموکراسیهاگفتمان

 باط بهتربرای ارت پذیرانعطافمحیط یادگیری  -بعد فرهنگی و محلی برنامه درسی
02 

میراث  -ی غربیهافرهنگی برآمده از هاآموزش -فرهنگ استفاده از آموزش

 یر ساختار اجتماعیتأثمحیط یادگیری تحت  -اعتقادات معلمان -فرهنگی

و  9

41 

 19 هاارزشمنافع و ، زبان، ان در زمینه فرهنگآموزدانشناهمگن بودن 

رابطه 

یادگیرندگان با 

 هم

رفتار  -ناآموزدانشبر مشارکت  تأکید -درك تفاوت بین افراد و احترام متقابل

 چهره به چهره

و  49

18 

 19 ی خود مراقبتیهامهارتایجاد  -تعامل با همساالن

ن ها بییدهابحث و تبادل  -تعامل اجتماعی -تعامل با همساالن برای ایجاد معنا

 انآموزدانش

و  40

19 

 ورابطه یادگیرنده 

 معلم

تعامل با یادگیرندگان و به  -آموزش تعاملی -سطوح تعامل استاد و دانشجو

 دانش گذاریاشتراك

و  0

40 

 یروابط حمایتی و ارتباطی با مرب -مشاور و تسهیل گر، نقش معلم به سمت مربی
و  1

41 
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 منبع کد طبقه

 -ی مثبتهاجنبهتمرکز بر  -ارتباط از طریق درك نیازهای اجتماعی و عاطفی

 آموزدانشها بین معلم و یدهاتبادل  -تشویق و حمایت معلم -ایجاد رابطه مثبت

و  18

19 

ه برای مسئولیت مشترك معلم و یادگیرند -گرفتن یادگیری به دستتشویق برای 

 آموزدانشمذاکره با  -جلب اعتماد  -طراحی محیط یادگیری

و  19

17 

 17 انآموزدانشاستفاده از تجارب روزمره  -داشتن تجربیات متنوع هادانستهپیش 

تعامل یادگیرنده با 

 محیط یادگیری

 10 ان در ایجاد و آفرینش محیط یادگیریآموزدانشمشارکت 

نقش اجتماعی آموزش در  -ی اجتماعیهارسانهها و ایچندرسانهتعامل با 

 یادگیری

و  0

41 

سیع در ی وهامکان -تعامل بهتر با استفاده از وضعیت نشستن دایره یا یو شکل

و انجام اقدامات  حلراهانتخاب  -مدارس و محیط یادگیری برای تعامل بیشتر

 محیطی آزادانه

و  40

11 

 1 یادگیری و تجربه با استفاده از هر پنج حس -تجهیزات موجود در محیط یادگیری

الحظات م، های فردی یادگیرندهیژگیو مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

و تعامل  هاانستهدپیش ، رابطه یادگیرنده و معلم، رابطه یادگیرندگان با هم، فرهنگی یادگیرنده

 گیرد.یمدر بعد یادگیرنده قرار ، یادگیرنده با محیط یادگیری

 1 جدول در محتوا تحلیل از حاصل اطالعات، معلمبعد  یهامؤلفه شناسایی منظوربه

 .است شده بندیطبقه و کدگذاری

 بعد معلم .4جدول 

 منبع کد طبقه

 صالحیت معلم

 4 توجه به محیط فیزیکی -فراهم کردن تجربه یادگیری مثبت 

ایجاد زمینه و محیط  -آموزشی هایفعالیتمشارکت دادن یادگیرندگان در 

 دانش و تخصص و چگونگی -یر مدرسین بر یادگیری اثربخشتأث -مناسب 

 درس مؤثرارائه 

 11و  47

 18 و مثبت مؤثرایجاد محیط  -یازهای اجتماعی و عاطفیندرك 

 19 برقراری عدالت آموزشی -ایجاد چالش و پشتیبانی متناوب 

 41 پذیریانعطاف -های آموزش و یادگیری و ارتباط با طراحی محیطیوهش
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 منبع کد طبقه

رابطه تعاملی با 

 یادگیرنده

فکری و  ازلحاظان آموزدانشکمك به  -ترتیب دادن یادگیری مشارکتی

 -آموزدانششنیدن صدای  -تقویت تجربیات یادگیری -اجتماعی

 پذیریانعطاف

 19و  4

 11 و تشویق گرییتهدانقش  -پشتیبانی از فعالیت گروه 

 تجربیات معلم

 1 طراحی کالس درسی در احرفهیر تجربیات تأث

دیدن علت  -درك نیازهای اجتماعی و عاطفی -ی مثبت هاجنبهتمرکز بر 

 رفتارهای خاص
18 

 19 ندهپشتیبانی آموزشی یادگیر -انآموزدانشطراحی محیط با توجه به ترجیحات 

 19 ایجاد انگیزش -حمایت عاطفی -تشویق و حمایت معلم

رابطه با اولیای 

 مدرسه
 41 حمایتی و ارتباطی معلم و اولیای مدرسهروابط 

رابطه تعاملی با ، صالحیت معلم مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

 رندگییمتجربیات معلم و رابطه با اولیای مدرسه در سطح بعد معلم جای ، یادگیرنده

 محتوا لتحلی از حاصل اطالعات، یادگیری -ی فرایند یاددهیهامؤلفه شناسایی منظوربه

 .است شده بندیطبقه و کدگذاری 1 جدول در

 یادگیری-بعد فرایند یاددهی .5جدول 

 منبع کد طبقه

ی هاسبك

 تدریس

فعال  نقش -با تکنولوژی شدهیغنمحیط یادگیری -ی تدریسهامدلاستفاده از انواع 

 یادگیرنده
 0و  4

 41و  40 تدریس با محیط یادگیریارتباط شیوه -استفاده از فناوری آموزشی در تدریس

 41و  9 ردیی فهاتفاوت -در تدریس مورداستفادهرابطه بین محیط یادگیری و رویکرد 

 ریزیبرنامه

 درسی

 ی جدید مثل حقوقهاگفتمانشود مثل یمطرح سیالی که در اجتماع و با هم ساخته 

 بشر
02 

 19و  9 راهنمای معلم-محیط یادگیری  کنندهتعیین ترینمهمدرسی  ریزیبرنامه

 14و  47 شودیمتغییر در برنامه درسی موجب تغییر محیط یادگیری و تغییر در رفتار یادگیرنده 

راهبردهای 

یادگیری 

 مشارکتی

کار و بحث گروهی شیوه غالب در -آموزشی هایفعالیتمشارکت یادگیرنده در 

 اهمیت بحث در مطالعات گروهی-کار گروهی و پشتیبانی معلم -کالس

و  41و  4

و  44و  9

11 
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 منبع کد طبقه

شرکت فعال در فعالیت یادگیری برای معنادار شدن یادگیری بر اساس توانایی و 

 هامهارت
 19و  9

انگیزش 

 یادگیرنده

حیط انگیزه در آفرینش م-مثبت یادگیرنده ی هاجنبهبر  تأکیدتقویت مثبت با 

 یادگیری
 18و  10

زه در نقش انگی-بر تغییرات مفهومی گذاریارزشتوجه و ، یر عواملی مانند عالقهتأث

مزیت طراحی محیط بر اساس سبك یادگیری و ایجاد  -محیط یادگیری گیریشکل

 انگیزه

و  49و  9

47 

یر تأث-کند یمشرایط انگیزش و حمایت را فراهم ، پذیرانعطافمحیط یادگیری 

 حمایت معلم
19 

، درسی ریزیبرنامه، ی تدریسهاسبك مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

یری قرار یادگ-در بعد فرایند یاددهی، راهبردهای یادگیری مشارکتی و انگیزش یادگیرنده

 گیرد.یم

اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در جدول ، محتوای آموزشی هامؤلفهشناسایی  منظوربه

 شده است. بندیطبقهکدگذاری و  8

 بعد محتوای آموزش .6جدول 

 منبع کد طبقه

 انتخاب محتوا

 1و  4 استقالل در انتخاب محتوا-، استفاده از منابع متنوع

 42 انتخاب منابع و تطبیق با برنامه درسی

انتخاب  -انتخاب موضوع بحث و منابع آزمون ان برای آموزدانشفرصت به 

 مواد آموزشی بر اساس نیاز یادگیرندگان
 41و  40

 48 انتخاب و تغییر منابع درسی بر اساس سبك یادگیری

ی هارسانهمواد و 

 آموزشی

 02 ابرمتن، فضای مجازی، به فرم الکترونیکی هارسانهتبدیل 

، تلفیق تکنولوژی در برنامه درسی، ی معلمان در کاربرد تکنولوژیکیهامهارت

 تجربه یادگیری آنالین -از یادگیری ترکیبی مندیبهره
 41و  42

های یژگیو، مبتنی بر وب شدهیغنمحیط یادگیری  -آموزش الکترونیك 

 یادگیری الکترونیکی
 0و  4
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 منبع کد طبقه

های یفناوراستفاده از ، ی اطالعاتی در طراحی محیط یادگیریهابانكاهمیت 

 آموزشی برای یادگیری عمیق
40 

 49 ایانهچندرسهای یطمح، ی یادگیری الکترونیکیهاکالس، ی اجتماعیهاشبکه

ی هارسانهانتخاب محتوا و مواد و  مانندیی هامؤلفه شدهکسب اطالعاتبا توجه به 

 گیرد.یم آموزشی در بعد محتوا قرار

 محتوا تحلیل از حاصل اطالعات، یادگیریفیزیك محیط  یهامؤلفه شناسایی منظوربه

 است. شده بندیطبقه و کدگذاری 9 جدول در

 فیزیک محیط یادگیری بعد .7جدول 

 منبع کد طبقه

محیط 

 فیزیکی

 کمیت و -عاطفی و اجتماعی، ذهنی، شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی

 گرمایش و سرمایش -کیفیت فضا
4 

 49و  44 آموزشی فضاهای بندیطبقه -ی فیزیکی یادگیرندههامهارتتناسب محیط با افزایش 

 یر ساختار اجتماعی و شرایط فیزیکی محیطتأثتحت  مؤثرتحقق فرایند یادگیری 

 های آموزش با طراحی محیط یادگیرییوهشارتباط  -یادگیری
 41و  9

چیدمان 

 مناسب

 -و آرایش فضا دهیسازمان -حرارت و تهویه  -اصول و استانداردهای طراحی

u چیدمان شکل   
1 

 44 ی سنیهادورهطراحی محیط یادگیری بر اساس 

 11و  4 طراحی و ارگونامی مناسب -مبلمان دهیسازمان، توجه به محیط فیزیکی کالس

 40 تجهیزات متناسب با سن -دسترسی راحت به مواد آموزشی

 -نور

 صدا -مکان

سطح نور  -یهمزادپندارتعامل صمیمی و ، مکانحس ، صدا، رنگ -توزیع ازنظرنور 

 و صدا
 11و  4

 ایمنی
 40 ایمنی در محیط یادگیری مثل کف فرش

 41 نبودن فشار و تنش در یادگیرنده

 -نور ،چیدمان مناسب، محیط فیزیکی مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

 گیرد.یمدر بعد فیزیك محیط یادگیری قرار ، صدا و ایمنی -مکان
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 9 جدول در محتوا تحلیل از حاصل اطالعات، ی ارزشیابیهامؤلفه شناسایی منظوربه

 است. شده بندیطبقه و کدگذاری

 بعد ارزشیابی. 8جدول 

 منبع کد طبقه

 خودارزیابی
 19و  10 بهبود فرایند یادگیری و خودراهبری فراگیران با کمك ارزشیابی

 17و  19 به یادگیرندگان خودسامان شدنیلتبد -ی گروهیهابحثها در یشهاندقضاوت روی 

 مشاهده معلم

 19و  41 مایتیمشاهده روابط گرم و ح -محیط یادگیری توسط معلم یبازطراح -ارزشیابی تکالیف درسی

 41و  41 معلم اعتمادقابل بازخوردارتباط و تعامل و  -و کارهای گروهی هاپروژهمشارکت در 

اهمیت و جذابیت تکالیف درسی و باور به توانایی خود در انجام  دربارهان آموزدانشباور 

 تکالیف
19 

معیارها در 

 ارزشیابی

 –جش ی سنهامالكتعیین و اجرای  -و تکالیف با عباراتی مثل خالق یا ساده  سؤاالتارزیابی 

 -کندیممشاور و تسهیل گر تغییر ، به سمت مربینقش معلم ، ی یادگیرنده محورهاکالسدر 

 برای ارزیابی و انجام تکالیف درسی چندگانههای یاستراتژ

و  4و  1و  4

و  42و  1

 19و  44

 19 ی یادگیرندگان توسط معلمهامهارتروابط و ، مشاهده روابط اجتماعی

 مشاهده معلم و معیارها در، خودارزیابی مانندیی هامؤلفه شدهکسببا توجه به اطالعات 

 گیرد.یمارزشیابی در بعد ارزشیابی قرار 

 هاییطمحدر زمینه  شدهیبررسی هاپژوهشی نظری و هاچارچوبپس از فراترکیب 

 آمد. به دستالگوی مفهومی جدیدی ، یادگیری

 
 های یادگیرییطمح یفیتبر ک مؤثری هامؤلفه الگوی .1شکل 
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ری طراحی یك محیط یادگی، بر اساس این الگوی پیشنهادی. ابعاد طراحی محیط یادگیری

، زیر طبقه شامل انتخاب محتوا 1به هفت بعد انجام شود: بعد محتوای آموزش در  توجهباید با 

های فردی یژگیوزیر طبقه شامل  8و بعد یادگیرنده در  یآموزشکمكی هارسانهمواد و 

پیش  ،رابطه یادگیرنده و معلم، گان با همرابطه یادگیرند، مالحظات فرهنگی، یادگیرنده

زیر طبقه شامل  1تعامل یادگیرنده با فیزیك محیط و بعد معلم در ، ی یادگیرندههادانسته

سه و بعد رابطه معلم با اولیای مدر، تجربیات معلم، رابطه تعاملی با یادگیرنده، صالحیت معلم

 -مکان -نور، چیدمان محیط، یزیر طبقه شامل محیط فیزیک 1فیزیك محیط یادگیری در 

زیر طبقه شامل فرایند  1ایمنی در محیط یادگیری و بعد رویکردهای برنامه درسی در ، صدا

ن رویکرد سازنده گرا و ساخت، رویکرد رفتاری، رویکرد اجتماعی آموزش، یادگیرنده محور

 ،و یادگیری ی تدریسهاسبكزیر طبقه شامل  1یادگیری در  -گرایانه و بعد فرایند یاددهی

 1ر انگیزش یادگیرنده و بعد ارزشیابی د، راهبردهای یادگیری مشارکتی، درسی ریزیبرنامه

 یارها در ارزشیابی.معمشاهده معلم و ، تکالیف درسی، زیر طبقه شامل خودارزیابی

ی هنگام بحث از طراح، برای ایجاد یك محیط یادگیری: بعد رویکردهای برنامه درسی -

راحی بلکه از عنوان ط، رودینمدیگر واژه طراحی آموزشی به کار ، ساختن گراییبا رویکرد 

های یژگیو ازجمله(. 1249، و همکاران 4تورگوتشود )یمهای یادگیری استفاده یطمح

 یکاردست. یادگیری مستلزم 4از:  اندعبارتدر محیط یادگیری ساختن گرایانه  شدهمطرح

( محیط مناسب یادگیری و 1249، 1هیك) ی یادگیریهامدلفعال است با استفاده از انواع 

یا بنا شدنی است. ساخت معنا از طریق  یشدنساخته. یادگیری 1 .شودیمایجاد  تعامل پویا

ی را تنها چیز آموزدانشو  دهدیمهای جدید و دانش پیشین یادگیرنده روی یشهاندتلفیق 

برنامه درسی و محیط یادگیری باید از فرایند ، بنابراین، سازدیم آن راخود  کند کهیمدرك 

 یآموزش( با دسترسی به مواد 1248، 0)تملی دورموش آموزدانش لهیوسبهساخت دانش 

یادگیری نیازمند همکاری است. محیط یادگیری ساختن  .0( حمایت کند. 1241، 1دارنر)

                                                           
1.Turgut, U. 
2. Heick, T. 
3. Temli Durmus, Y. 
4. Darner, R. 



89 

 یادگیری هاییطمح یفیتمؤثر بر ک یهامؤلفه یسنتز پژوه 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 

( محروم 4071، کار و تفکر گروهی و مشارکتی )حسینییادگیرندگان را از موهبت ، گرایانه

با امور و مسائل پیچیده سروکار دارد. ، . یادگیری1. یادگیری هدفمند است. 1کند. ینم

 عموالًممحیط یادگیری ساختن گرایانه باید عالوه بر مسائل ساده و دارای ساختار مشخص که 

ای یچیدهپان را با حل مسائل آموزدانش، شوندیمدر پایان هر مبحث کتاب درسی مطرح 

. یادگیری 8.اندمشخص کامالً هایحلراهابعاد و ، سازمان، مواجه کند که فاقد ساختار

به  هاهآموختتر موضوعات و نیز انتقال یقعم و فهمو درك  دارمعنیای است. یادگیری ینهزم

ای فرد را در زمینه و فض، که تکالیف یادگیری افتدمیزمانی اتفاق ، جدید یهاتیموقع

. 9( قرار دهد. شدهیسازهیشبواقعی یا  صورتبه) یزندگهای عینی و عملی یتموقع

( و مبتنی بر 4074، چالمه و همکار) یاجتماعی است. یادگیری فرایندی امحاوره، یادگیری

گفتگوست. محیط یادگیری ساختن گرایانه باید مشوق و هموار کننده این گرایش طبیعی 

است. یادگیرندگان باید در محیط یادگیری ساختن  یتأمل، . یادگیری9در یادگیری باشد. 

، ملکی) یردگیمبپرسند که ظرفیت فراشناختی آنان را به خدمت  یسؤاالتاز خود ، گرایانه

نیازمند استفاده از ، ساختارگرایی ایجاد یك محیط یادگیری (.4071، به نقل از نوروزی

( و توسعه مواد الزم برای دستیابی به 4074، مؤثر )برزگر و همکاران های آموزشیفناوری

اولین گام ، انآموزدانش(. ایجاد یك کالس جالب برای 1244، 4امره) یادگیری عمیق است

ان این است که در محیط آموزدانشاستفاده از سازنده گرایی است. دومین مورد برای 

ط محی، ها در کف زمین و روی فرش انجام شودیادگیری ایمن باشند. مثالً اگر فعالیت

اعث در کالس ب گرا استفاده از رویکرد سازنده .شوداحساس می ترراحتیادگیری ایمن و 

بسته به چارچوب و ، های مختلف آموزشی(. نظریه1227، 1یونال) شودمییادگیری دائمی 

، انزمانی که رفتارگرای اند.کردهمحیط یادگیری نظر هایی از پارادایم کلی خود به جنبه

، مهر محمدی و همکاران) دانندتدریس را فرآیند انتقال دانش از مدرس به دانشجو می

یادگیری را دستیابی به اهداف ، تدریس سخنرانی بیشتر توجه دارند هایروشبر  (4070

کنند و تغییر رفتار دانشجویان را در برنامه درسی مشخص شده در آغاز دوره تعریف می
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یادگیری  جهدرنتیشناختی  هایساختتشکیل به شناخت گرایان  کهدرحالیدهند یشنهاد میپ

 دکننشناختی تعریف می هایسازه به تشکیل و نقش مدرس را کمك دهندمیاهمیت 

(. بنیان مفهومی محیط یادگیری فراشناختی بر نظریه ساختن گرایی اجتماعی 1241، مروتی)

( و طبق این دیدگاه مباحثه و تعامل 1241، 4است )کوپردر یادگیری و آموزش استوار 

ای های فراشناختی یادگیرندگان از اهمیت ویژهافزایش و بهبود مهارت، در بسط، اجتماعی

های یادگیری فراشناختی اغلب ماهیت یا ساختار محیط (.1221، 1برخوردار است )توماس

( و بحث کردن در 1241، 0شده )دارنرشناخته ، شودهایی که در آن انجام میبحث لهیوسبه

، 1امیادگیری )ف دربارهها ها و اندیشهکالس درس بایستی بر تبادل آزادانه و فعاالنه ایده

 (.1221، ان با یکدیگر باشد )توماسآموزدانشان و بین آموزدانشبین معلم و  (1248

ن است افراد و ممک گذاردیم یرتوانایی شناختی بر روی عملکرد کاری تأث: بعد یادگیرنده -

، 1اآموزش را بهتر پردازش و حفظ کنند )ویالد در طولمطالب ارائه شده ، با توانایی شناختی باال

که فرد جهت و تداوم تالش را در جهت است فرایندهایی  انگیزه، . بر اساس تعریف(1229

زمانی که فراگیران یادگیری در و  (1227، 8دهد )رابینزیبه خود اختصاص م، رسیدن به هدف

. (4070، میکرشود )یتسهیل م، برای یادگیری در طول فرایند آموزش داشته باشند اییزهانگ

برای  یابه محدوده شدنلیتبدآن قابلیت  یهاکه همه بخش پذیرانعطافیادگیری  هاییطمح

ر د . عامل کلیدیدهدیرا در قلب خود قرار م یادگیرنده یجستجوگرحس ، یادگیری دارد

 استشان یادگیری خود هاییطبه خلق مح ن یادگیرندگانقادر بود، طراحی این محیط فیزیکی

ه باشد از پیش تعیین شد هاآنبرای  زیچهمهنه اینکه در فضایی قرار بگیرند که ، (1248، 9فام)

ی فراشناخت یهاافزایش و بهبود مهارت، در بسط، مباحثه و تعامل اجتماعی (.4097، مردمی)

تعامل اجتماعی و زبان و  (1221، 9برخوردار است )توماس اییژهیادگیرندگان از اهمیت و
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رود که محیط فیزیکی مدارس به معلمان اجازه انتظار می . پسشرط اول برای ایجاد دانش است

 ش خوددان، ضمن همکاری با هم ان ارتباط برقرار کنند تاآموزدانشدهد که با یکدیگر و با 

ان تجربیات آموزدانش کهدرصورتی(. 12241، 4تملی دورموش) بگذارندرا به اشتراك 

( و در آفرینش محیط یادگیری مشارکت کنند. تحقیقات 4070، برزگر) تری کسب کنندمتنوع

 ( در یادگیری و تجربه با استفاده از هر پنج حس1249، 1گومز) در نقش اجتماعی آموزش

رنده بر تعامل یادگی، های محیط یادگیری برای تعامل بیشترمکان( در 1248، تملی دورموش)

 دارند. تأکیدبا محیط یادگیری 

ن اآموزدانشرابطه گرم و حمایتی معلم و  با، مطلوب یك فرهنگ کالس: بعد معلم -

 باطاتارت، احساسات مناسب بیان توانایی، روابط همساالن، را . این فرهنگشودیممشخص 

 ایجاد .سازده شدید و تمرکز روی وظایف آشکار میعالق و مشکالت حل و زیآماحترام

رار ساخته شده و در خدمت یادگیری ق عمداً تصادفی نیست بلکه رخدادچنین فرهنگی یك 

آموزش  هاآنکسانی که به  دربارهیی هستند که هاآن، . بیشتر معلمان اثربخشردیگیم

معلمان برای ایجاد  یهامهارت فزایشا(. 4071، تقی پور ظهیر) دانندیمبیشتر  دهندیم

 نندک طراحیخود را دوباره  یاحرفهتا تجارب  کندیمکمك  هاآنیادگیری به  یهاطیمح

، 1پالکل) رندیبگدر نظر  هایطراحان را در این آموزدانش رجیحاتو ت( 1249، 0لنکستر)

های محیط مدرسه از ویژگیمعلم و اولیای ، روابط حمایتی و ارتباطی با مربی(. 1241

از طریق درك نیازهای  خود انآموزدانشمعلمان باید با  .(1248، 1استنتون) یادگیری است

گاهی معلمان مشکل کنترل  برقرار کنند. ارتباط، هاآناز دیدگاه  چیزهاو دیدن  هاآن

مان قتی معلو .کنند تمرکزان آموزدانشمثبت  هایجنبه بر معلمان باید را دارند. آموزاندانش

 بینندمیعلت رفتارهای خاص را ، دنرا درك کن انآموزدانشفی عاط و اجتماعی نیازهای

کالس  و مثبت مؤثرمحیط ، آموزانو قادر خواهند بود با کمك دانش (1241، 8اوزریو)
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 ،اگر معلم مهارت کافی برای ایجاد یك کالس درس مثبت نداشته باشد .دندرس را ایجاد کن

 .(1241، اوزوریو) زندبه استرس شغلی معلم دامن می، های رفتاری در کالس درسحمتمزا

ری و رابطه مستقیم و قوی بین محیط یادگی رسدیمبه نظر : یادگیری-بعد فرایند یاددهی -

 یادگیری هایتفاوت(. 1249، 4بالینهوجود دارد ) شودمییس استفاده تدررویکردی که در 

 زمانی، محیط یادگیریان وجود دارد و آموزدانشدر میان  (1248، و همکاران استنتون)

و  (1249، نو همکارا 1)تورگوت یادگیری فردی را پیدا کرده هایسبكمناسب است که 

، 0هیك) های تدریس. استفاده از انواع مدلدهند رتیبمحیط آموزشی را بر اساس آن ت

( استفاده از 4078، مخلص و همکارانمرادی ) با تکنولوژی شدهیغن( محیط یادگیری 1249

 ان راآموزدانش پیشرفت تحصیلی، (1248، 1تملی دورموش) سیدر تدرفناوری آموزشی 

یگر دفرد به فرد سبك یادگیری مسیری است که ممکن است از یك  دهد.افزایش می

از  یبسیار شامل که است پیچیده فرایند یك یادگیری محیط . طراحیمتفاوت باشد

تواند یك محیط یادگیری طراحی کنند که می آموزشی باید انمعلمان و طراحمتغیرهاست و 

با  و با توجه به چند حس ایچندرسانه هایبرای هر نوع سبك یادگیری اعمال شود. محیط

راهم فیادگیری را  امکان یادگیری دائمی و موفقیت در، های فردیاهمیت دادن به تفاوت

 (.1241، 1اوزرم) کنندمی

که شرایط  ناآموزدانشبا ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت : بعد فیزیك محیط یادگیری -

ه آورد و توجه بعاطفی و اجتماعی پدید می، ذهنی، مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی

 (.1249، همکاران و 8کریکتاش) شودمی پذیرامکانیادگیری مطلوب ، طراحی جزئیات

، از فرهنگ رمتأثاین محیط . ر آموزش و یادگیری نقش بسزایی داردو کیفیت فضاها د کمیت

رعایت اصول و استانداردهای طراحی آن  .تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است، سنت

 شود و ریشهمی جامعه و انآموزدانشروانی  یهاخواستهمنجر به خلق محیطی متناسب با 
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، رنگ ،شکل و چیدمان .ردیگیمعالقه به آموختن و قرار گرفتن در محیط آموزشی شکل 

 ستا مؤثردر ایجاد عالقه و رغبت . ...دکوراسیون داخلی و ، امکانات آموزشی، نور و تهویه

مکن مگذارد. می تأثیردر کالس تا حد زیادی بر یادگیری سطوح صدا (. 4071، خیراندیش)

درجه  رتباًمباید  .داشته باشیم، و یا تقویت صدای معلم نهیزمپساست نیاز به حداقل صدای 

ان در صورت گرم شدن دچار آموزدانشچون حرارت کالس درس را بررسی کنیم 

(. اگر نور خورشید 1249، 4هیك) دهندمیو تمرکز را از دست  شوندمی یآلودگخواب

ت . روشنایی درسکه نور مصنوعی به اندازه کافی وجود دارد دش باید مطمئن، محدود باشد

ه ها با اندازباید راحت باشد و صندلی آموزدانششود. می فشار چشمباعث جلوگیری از 

ی و طراح، شکل، اندازه ازنظرمتمرکز شوند. مبلمان باید  هاآنکنند تا مناسب کمك می

جاد تواند تأثیر مهمی در ایکالس درس میارگونامی مناسب باشد. تغییرات عملی در محیط 

 (. این تغییرات سالمت 1248، 1استنتون) یك تجربه یادگیری مثبت داشته باشد

، (1241) 1(. کالبرت1229، 0هیو) دهندان را در جهت یادگیری بیشتر افزایش میآموزدانش

 دیبنطبقهکند. یاد می وپرورشآموزشعنصر چهارم  عنوانبهاهمیت محیط یادگیری را 

 های سنیطراحی محیط یادگیری بر اساس دوره، (1248، 1نیتکی) مناسب فضاهای آموزشی

، 9)هیو، (1241، 9هیج) ( سطح نور و صدا4071، خیراندیش)، (1248، 8تملی دورموش)

تملی ) ( و وجود ایمنی در محیط یادگیری1248، 7استنتون) ( عدم وجود تنش1229

 در فیزیك محیط یادگیری هستند.  شدهمطرحعوامل  ازجمله( 1248، 42دورموش
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، هاانشدمحتوا یکی از عناصر هر برنامه درسی است که شامل : بعد محتوای برنامه درسی -

یادگیری با آن در  -در فرایند یاددهی آموزدانشاست که  هاارزشو فرایندها و  هامهارت

در جهت ، برنامه درسی و محتوای آموزشی(. بر اساس 4071، نوریان) یردگیمتعامل قرار 

کالس مکانی بسیار خاطره برانگیز است که عوامل متعددی ، ایجاد یك محیط یادگیری

در طراحی مدرسه و ، و انتظارات گوناگون جامعه و فرهنگ هانگرش، هاارزش ازجمله

زد ان را برآورده ساآموزدانشیازهای ن، کالس نقش دارند. چنانچه محتوای آموزشی

فردی  ،ی اجتماعی باشند که زیربنای رشد اجتماعیهاتعاملفعالیت و  کنندهلیتسهتواند یم

 عان برای انتخاب موضوآموزدانشدادن به فرصت دهند. یمان را تشکیل آموزدانشو فکری 

 در محیط یادگیری افزایش را هاآنمشارکت ، از این قبیل ردمنابع آزمون و برخی موا، بحث

و نیازهای  مندانعالقهزیرا ، پیش تعیین شده نیستندلیست  آموزشی از مواددهد. می

یط یك دنیای شخصی دارد و مح کند. هر یادگیرندهمی مواد آموزشی را تعیین یادگیرندگان

 (.1241، 4تونالی) دهدان اهمیت میآموزدانشیادگیری به منافع همه 

ایج برنامه نت، میزان تحقق اهداف، مطلوبیت اهدافقضاوت و داوری در رابطه با : بعد ارزشیابی -

 ،تناسب عناصر برنامه درسی با هم و هماهنگی برنامه درسی با سایر عناصر نظام آموزشی، درسی

عواملی چون ، (. در محیط یادگیری4071، نوریاناست )یی از ارزشیابی برنامه درسی هاجنبه

شوند. یم معیارها در ارزشیابی مطرح طورکلیبهمشاهدات معلم و ، تکالیف درسی، خودارزیابی

 آشکار رابطه ،یادگیرندگان موفقیت و رضایت قبیل از ارزشمند پیامدهای و یادگیری محیط بین

 و ناساییش یادگیری محیط ضعف نقاط است الزم یادگیری کیفیت ارتقای برای لذا دارد وجود

 معنادار و زیبرانگچالش، یادگیری تکالیف. در این محیط باید (1229، 1آتنه گونرشوند ) تقویت

 آموزشی انیپشتیب باشد. برای یاحرفه کارهای یا و روزمره زندگی مشکالت با ارتباط در و بوده

 و هاارزش، منافع، زبان، فرهنگ زمینه که در ناهمگن یآموزدانش جمعیت در، یادگیرنده

 منافع و وتق نقاط، زمینه با باید درسی برنامه، اندمتفاوت اقتصادی و اجتماعی هایزمینه همچنین

 بخش ،فردی نیازهای رفع منظوربه آموزش تطبیق هایاستراتژی. باشد سازگار انآموزدانش
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ری به فرایندهای یادگی، با فرایند ارزشیابی درواقع .است آموزشی رویکرد یك ناپذیرجدایی

توانند یممعلمان ، محیط یادگیری مثبت و ایمنیابند. در یك یمبهبود ، روش مداوم در طول دوره

ریك را تح هاآنان را جلب کنند و آموزدانشاعتماد ، با ارائه نوعی مربیگری با ساختار مناسب

، برزگری خود را ارزیابی کنند )هامهارتکنند که خودشان کنترل یادگیری را در دست بگیرند و 

( و خودراهبری فراگیران با کمك ارزشیابی 4071، کاظمی) (. بهبود فرایند یادگیری4070

( بازخورد 4074چالمه ) یگروهی هابحثها در یشهاند( قضاوت روی 1241، 4)پالکل

( 4074، چالمه)های خود ییتوانا دربارهان را آموزدانش( باور 1248، 1استنتون)معلم  اعتمادقابل

 دهد.یمافزایش 

 گیرینتیجهبحث و 
تابع اطالعات در ، های یادگیرییطمحدهد که تاکنون طراحی یمشواهد پژوهشی نشان 

نها گیرد و تینمقرار  مورداستفادهدسترس بوده و فاقد الگویی جامع است و روش خاصی 

شود. در این یمواقع  موردتوجهامکانات آموزشی است که در طراحی محیط یادگیری 

 9در  ،پژوهش استخراج گردیدند و پیشینه هاپژوهشمفهوم که از تحلیل  19مجموع ، پژوهش

ارچه و در یك فرایند یکپ، باشند. این ابعادیمی اصلی الگو هاشاخصبعد قرار گرفتند که 

ابعاد  ،مورد شناسایی و ترکیب قرار گرفتند. در این الگوی جامع مندنظامبا رویکردی ، جامع

ناصر ع، کنترل ارزشیابیشوند که حول محور یادگیرنده و تحت یمبا هم ادغام  ایگونهبه

 شدهییناساشابعاد ، اصلی پژوهش سؤالدهند. در پاسخ به یمسازنده محیط یادگیری را تشکیل 

، رویکردهای برنامه درسی، معلم، از: یادگیرنده اندعبارتبرای طراحی یك محیط یادگیری 

 محتوای آموزش و ارزشیابی.، فیزیك محیط یادگیری، یادگیری -فرایند یاددهی

یکی از  .دکننمی تأکید، مؤثرنقش مشارکت در یادگیری  بریادگیری نوین  هاینظریه 

مشارکت  و پذیریجامعهیادگیری است که فعال  هایمحیطایجاد ، کلیدهای موفقیت یادگیری

 فراشناختی هاییژگیو( و با تأثیر بر 4074، مهر محمدی)دهند را در یادگیرندگان افزایش می

                                                           
1. Plackle, I. 
2. Stanton, A 
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(. در بحث یادگیرنده 4074، چالمهکنند )یمرا تسهیل  پیشرفت تحصیلی، محیط یادگیری

( برای ارتباط از طریق درك 4078، مرادی مخلص و همکاران) تعاملی بر آموزش تأکید

 1الکلپ) گرفتن یادگیری به دستو تشویق برای  (1241، 4اوزریو) نیازهای اجتماعی و عاطفی

( و تشویق 1248، و همکاران 0استنتون) و ارتباطیو کسب روابط حمایتی  (1241، و همکاران

نکات مهم در رابطه یادگیرندگان با هم و با  ازجمله( 4074، چالمه و همکار) هادر تبادل ایده

 اعیاجتم و فکری ازلحاظ انآموزدانش به کمك بر معلم تمرکز، . در بحث معلماستمعلم 

وی و موس) مؤثر درس را داشته باشد وقتی معلم دانش و تخصص چگونگی ارائه. دارد اهمیت

 ،استنتون و همکاران) های آموزش و طراحی محیطدر شیوه پذیریانعطاف( با 4070، همکاران

( با توجه به نیازهای اجتماعی 1241، و همکاران 1پالکل) آموزدانش( و با شنیدن صدای 1248

 حمایتی اولیای مدرسه و با جلب روابط بیندعلت رفتارهای خاص را می، هاآنو عاطفی 

 دهد.( محیط یادگیری مناسبی را سامان می1248، و همکاران 1استنتون)

( 4070، ( )موسوی و همکاران1249، و همکاران 8تحقیقات )تورگوت، در بحث فرایند

محیط یادگیری و مزیت طراحی  گیریشکل( در زمینه نقش انگیزه در 1248، 9اوزرم) و

کند و می یدتأکبر مرکزیت یادگیرنده در محیط یادگیری ، محیط بر اساس سبك یادگیری

( اهمیت بحث در 4071، محمدی و همکار) آموزشی هایفعالیتمشارکت یادگیرنده در 

( و شرکت 1241، 9دارنر) ( پشتیبانی معلم1249، تورگوت و همکاران) مطالعات گروهی

( نتایج 1241، پالکل و همکاران) شدن یادگیری معناداریادگیری برای  هایفعالیتدر  فعال

 بر راهبردهای یادگیری مشارکتی دارند. تأکیدتحقیقاتی هستند که 

اندازه ، هابرای طراحی محیط یادگیری مواردی از قبیل تنظیم صندلی، در بحث فیزیك محیط

 هایمثل فیلم) های اطالعاتیاهمیت بانك، کالسان در یك آموزدانشتعداد ، کالس درس

                                                           
1. Ozorio, K. 
2. Plackle, I. 
3. Stanton 
4. Plackle, I. 
5. Stanton, A. 
6. Turgut, U. 
7. Ozerem, A. 
8. Darner, R. 
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مطرح  سازیرهذخیفضاهای و کامپیوتر ، های صوتی و تصویریپایگاه، (...ها و دانشنامه، دیجیتالی

 بین تعامل اجتماعیموجب های یادگیری وسیع در مدارس و محیط هایشود. مکانمی

ها تفعالیدسترسی به مواد آموزشی برای انجام ، هاآنجسمانی  هایفعالیتو شده ان آموزدانش

 .دهدمی را افزایش قابلیت استفاده از مواد و تجهیزات متناسب با سن یادگیرندگانو 

 انتخاب منابع و تطبیق با برنامه درسی (1249، 4هیك)، استفاده از منابع متنوع، در بحث محتوا

 اساس( و انتخاب مواد آموزشی بر 1249، 1لنکستر)( استقالل در انتخاب محتوا 4071، حسینی)

 موارد در انتخاب محتوا هستند. ترینمهم( از 1248، 0تملی دورموش)نیاز یادگیرندگان 

 مامت یادگیری تا کندمی تالش، مناسب آموزشی رویکرد یك، در بحث ارزشیابی

، دریست هایروش، درسی برنامه فعاالنه معلمان رویکرد این در. بخشد بهبود را انآموزدانش

ان موزآدانش متنوع نیازهای به پاسخگویی برای را غیره و یادگیری هایفعالیت، منابع

 .دهندیم تغییر ارزشیابی کرده و

برنامه درسی شامل تمام تجارب یادگیرندگان است که مدرسه مسئولیت آن را پذیرفته  

یفیت بر ک مؤثری هامؤلفهتواند با توجه به یم شدهیمعرفلذا الگوی ، (4071، )تقی پورظهیر

محیط  کهیطوربهباشد  تأثیرگذار، مؤثرهای یادگیری در طراحی یك محیط یادگیری یطمح

 غافل نماند. هامؤلفهاز این  کدامهیچاز ، یادگیری

 منابع
ی محیط یادگیری پرسشنامه سنجیروانهای یژگیو(. 4071ك. )، برزگر بفرویی

 .8-11(، 1)1، مدرسه شناسیروانمجله گرا. سازنده

 انتشارات درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم. ریزیبرنامه (.4071) ع.، تقی پور ظهیر

 4114419دانشجو. شماره کتابشناسی ملی: 

                                                           
1. Heick, T. 
2. Lancaster, R. 
3. Temli Durmus, Y. 
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حصیلی: تهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت (. ویژگی4074م. )، لطیفیانو ر. ، چالمه

فصلنامه روانشناسی ان. آموزدانشای باورهای انگیزشی در بررسی نقش واسطه
 .10-19 (،0)8،کاربردی

(. استفاده از الگوی سازنده گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی. 4071) ز.، حسینی

 .411-481 (،1)42 ،فصلنامه فناوری آموزش

روانی محیط آموزشی بر  تأثیرات(. 1248س. )، صمد زادهو  س.، ج.راغبیان، شیراندیخ

 ی.پژوهش در علوم و تکنولوژ المللیبینچهارمین کنفرانس . پژوهاندانشیادگیری 

 روسیه. -پترزبورگسن

-شگرنظریه کن افتیبر ره تأکیدبا ، ای از برنامه درسی آیندهانگاره (.4072) م.، فراستخواه

 برنامه درسی ایرانهمایش تحول بنیادین در نظام  شبکه.

های موفقیت و محیط یادگیری بر میزان آمادگی یادگیری (. تأثیر هدف4071) ح.، کاظمی

خود راهبر دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات 

 .19، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزیدانشگاه آزاد اسالمی. 

طراحی ، های فراگیر(. تأثیر ویژگی4070) ب.، ودیج و د.، رحمانی زاده ،م.، کرمی

زش و فصلنامه آموآموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری. 
 .491- 414 (،4)4، توسعه منابع انسانی

 .شناسیجامعه :تهران .د روشض فیکی قیقحت کتاب روش (.4071الف. )، وردپمحم

(. ادراك دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم 4078ع. )، محمدی

 .82-12، (44)8 ،ی آموزشی در علوم پزشکیمجله توسعهپزشکی زنجان. 

نی بر وب مبت شدهیغنهای یادگیری مبتنی بر رایانه و (. تأثیر محیط4078) ح.، مرادی مخلص

 .041-011، (1)44 ،آموزشفصلنامه فناوری بر تعامل عناصر آموزشی. 

های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراك دانشجویان. (. شناسایی مؤلفه4071) ذ.، مروتی

 .189-184، (1)9. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوماهنامه

پژوهشی  -نشریه علمی. پذیرانعطاف(. محیط یادگیری 4097م. )، دلشادو  ك.، مردمی
 .449-427 ،4، شهرسازی ایرانانجمن علمی معماری و 
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اجتماع یادگیری در آموزش  گیریشکلشناسایی عوامل مؤثر بر (. 4071) ا.، مؤمنی راد
 اطبایی.دانشگاه عالمه طب، دکترا نامهپایان. الکترونیکی و ارائه مدلی برای طراحی آن

سازمان مطالعه و تهران:  .آموزشی ریزیبرنامهنو در  هایدیدگاه (.4074) م.، مهر محمدی

 .)سمت( تدوین کتب علوم انسانی

(. ارائه یك الگوی طراحی تعامل در 4070م. )، فناخسرو و ج.، م. حاتمی، مهرمحمدی

. شناسییباییزهای یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی محیط

 .19-87(، 18)9، های آموزشیپژوهش در نظام

های کارآموزی از دیدگاه دانشجویان کیفیت محیط یادگیری دوره(. 4070م. )، موسوی

هش فصلنامه پژوکارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. 
 .88-11(، 02)82، مدیریت آموزش کشاورزی

سازمان مطالعه و تدوین تهران:  .مبانی طراحی آموزشی(. 4071) ع.، رضوی و د.، نوروزی

 )سمت( کتب علوم انسانی

 .مچاپ چهار ،گویش نوتهران:  های درسی دوره ابتدایی ایران.تحلیل برنامه (.4071) م.، نوریان 
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