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چکیده
هدف این تحقیق ،مطالعه نظاممند مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری بود .در این تحقیق ،یك
محیط یادگیری از تمام جوانب موردبررسی قرار گرفته است .رویکرد پژوهش از نوع کیفی با استفاده از
راهبرد فراترکیب بود .برای دستیابی به تبیین فوق از روش سنتزپژوهی و تکنیك تحلیل محتوا استفاده شده
است .برای یافتن ویژگیها و مؤلفههای محیط یادگیری ،پژوهشهای اخیر با روشی نظاممند انتخاب ،واکاوی
محتوایی و دستهبندی شدهاند .جامعه موردمطالعه تحقیقات انجام شده از پژوهشهای  49سال اخیر بود که
طی واکاوی محتوایی دستهبندی و غربالگری انجام گرفته و در حدود  00پژوهش که واجد شرایط و
معیارهای مدنظر بودند بهصورت هدفمند انتخاب شده ،کدگذاری و طبقهبندی صورت گرفته و الگوها،
پایههای نظری و مضامین اصلی استخراج شدند .سپس با استفاده از تحلیل محتوا 17 ،زیر طبقه و  9بعد شناسایی
گردید که عبارتاند از :بعد رویکردهای برنامه درسی در  1زیر طبقه ،بعد یادگیرنده در  8زیر طبقه ،بعد معلم
در  1زیر طبقه ،بعد فرایند یاددهی -یادگیری در  1زیر طبقه ،بعد محیط فیزیکی یادگیری در  1زیر طبقه ،بعد
محتوای آموزش در  1زیر طبقه و بعد ارزشیابی در  1زیر طبقه.
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مقدمه
محیط یادگیری یکی از عوامل مهم تعیینکننده موفقیت یك برنامه درسی اثربخش است.
کیفیت محیط یادگیری برای یادگیری مؤثر ،مهم شناخته شده است (ون بیك )1241 ،4و
درواقع یك برنامه درسی خوب ،وقتی به موفقیت میرسد که به یادگیرندگان و محیط درسی
بهخوبی پرداخته شود (ناهار .)1242 ،1مهمترین جنبههای فعالیتهای آموزشی و تعامل
یادگیرنده با مدرس ،در محیط یادگیری رخ میدهد (تورگوت )1249 ،0ارتباطات اجتماعی
از طریق تجارب و محیط یادگیری ایجادشده (کوپر )1248 ،1و گسترش مییابد .شرکت در
کارها و پروژههای گروهی ،برای تأکید بر ایجاد حس ارتباط در جامعه ،فرصتهای مهمی
به شمار میروند (یوسفی )4071 ،که در تعامل اجتماعی نقش دارد .توجه به نحوه و ساختار
محیط یادگیری میتواند ارتباط و تعامل اجتماعی را افزایش دهد (اوزرم .)1241 ،1محیط
یادگیری بهعنوان یکی از مؤلفههای اساسی یادگیری در برنامه درسی ،در اغلب رویکردهای
برنامه درسی موردتوجه قرار گرفته (حسینی( )4071 ،مرادی( )4078 ،لنکستر)1249 ،8
(تملی( )1248 ،9چالمه( )4074 ،برزگر )4074 ،و الزم است در برنامه درسی ملی ما نیز بیشتر
موردتوجه قرار بگیرد .عوامل متعددی از قبیل دانشپایه ضعیف (موسوی )4070 ،عدم
توانایی در بهکارگیری اصول روانشناسی یادگیری (بلینه( )1249 ،9نیتکی )1248 ،7عدم
توانایی در کار با ابزارهای الکترونیکی و فناوریهای نوین آموزشی (اوزرم )1248 ،و یا
ضعف در بهکارگیری شیوههای نوین تدریس توسط معلمان (فام )1248 ،42و عدم آگاهی
دانشآموزان از توقعات برنامه درسی (پالکل )1241 ،44در ناکامی و شکست یك الگوی
یادگیری نقش دارد و با طراحی الگوهای مناسب و کاربردی (مهرمحمدی )4070 ،که بر
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روی اهداف یادگیری درس متمرکز هستند ،میتوان به طراحی الگویی ویژه اقدام کرد
(نوروزی )4071 ،بهگونهای که در برنامهریزی درسی کشورمان کاربردی شود .بر این اساس
و با توجه به نظرات متفاوت در طراحی محیطهای یادگیری ،این پژوهش قصد دارد با تحلیل
مؤلفههای محیط یادگیری از طریق واکاوی پژوهشها در زمینه رویکردهای برنامه درسی و
تجمیع یافتهها ،مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری را استخراج کرده و به سؤال
زیر پاسخ دهد.
با توجه به تجمیع نتایج مطالعات ،چه مؤلفههایی در کیفیت یك محیط یادگیری مؤثر هستند؟
با شناسایی این عوامل میتوان مدلی مفهومی روندی یا چارچوبی از این عوامل ارائه داد
تا راهنمای طراحان و مربیان برای تشکیل و توانمندسازی محیط یادگیری باشد.
یك محیط یادگیری اثربخش ویژگیهایی دارد که میتوان به برخی از آنها اشاره کرد:
 )4ارائه تکالیف چالشبرانگیز بهمنظور ارتقای توان بحث در یادگیرندگان؛  )1تشویق
دانشآموزان به تعامل و بحث با یکدیگر و به اشتراك گذاشتن دانش خود با همساالن؛
 )0آزادی عمل دانشآموزان در کالس درس و صحبت و دفاع از نظریات و آراء خود
(کنی )1 )1229 ،4داشتن هدفهای یادگیری شامل تفکر سطح باال و حل مسئله؛  )1درگیر
کردن دانشآموز در نیازهای یادگیری و تعریف هدفها؛  )8درگیر کردن دانشآموز در
فعالیتهای واقعی که موقعیتهای جهان واقعی را نشان میدهد( .آرکون )9 )1242 ،1درگیر
کردن فعالیتهای مشارکتی برای تعامل اجتماعی یادگیرندگان؛  )9کار کردن با موضوعات
درسی از دیدگاههای متفاوت؛  )7درگیر کردن معلم در نقش مربی یا تسهیل گر برای فراهم
آوردن راهنمایی موردنیاز (گون دوغدو .)1242 ،0ادگار دیل یکی از صاحبنظران ارتباط،
که در آنهمه تجارب یادگیری در سهطبقه کلی قرار میگیرد )4 .تجارب مستقیم ،عینی و
دستاول (مثل گردش علمی ،آزمایش)؛  )1نشانههای دیداری و شنیداری (مثل فیلم،
تلویزیون)؛  )0عالئم و سمبلها (مثل کتاب ،کالم) .به اعتقاد او در انتخاب تجارب یادگیری
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بهتر است از طبقات پایین و یا تلفیقی به کار ببریم .در مخروط تجارب یادگیری ادگار دیل،
هر چه سن باالتر رود ،یادگیری حالت انتزاعی مییابد و برعکس در کودکان با سن کمتر،
انجام مستقیم فعالیتهای یادگیری مطرح میشود (نوروزی .)4071 ،آموزشهای آسان،
آموزشهای جذابی نیستند بلکه باید آموزش چالشبرانگیز و معنیدار باشد (دی بروجین،4
 .)1241این تکالیف ممکن است نیاز به طراحی مجدد در برنامه درسی داشته باشد ،اما
پیچیدگی جهان واقعی باید یکی از ویژگیهای اساسی در تکالیف باشد (ون مرینبور،1
 .)1241گسترش و نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی روزمره انسانها پدیدهای
جهانی است و نظام تعلیم و تربیت نیز بهعنوان یك نظام باز اجتماعی ،از این امر مستثنا نیست
(شلی فری .)4071 ،0برای طراحی تکالیف سازنده و معتبر ،همکاری نزدیك دانشآموزان
با جامعه و افراد متخصص ،نیاز است (دی بروجین .)1241 ،وقتی دانشآموزان فعاالنه در
فعالیتهای یادگیری شرکت کنند ،احتمال اینکه یادگیری معنادار شود بیشتر است (ون
بیك .)1241 ،1بهاینترتیب طراحی این محیط یادگیری به یك مسئولیت مشترك در معلمان
و دانشآموزان تبدیل میشود.

کار در گروههای کوچك ،عملکرد حل مسئله و یادگیری را افزایش میدهد (سیرس،1
 .)1240هر دانشآموز درحالیکه در یك گروه کوچك در حال کار کردن است ،در روابط
متقابل با اعضای گروه ،فرصتهای مشارکت و یادگیری از همتایان خود را دارد .آموزش
حرفهای در یك محیط و با یك جمعیت ناهمگن از دانشآموزان در زمینههای فرهنگ،
زبان ،عالیق ،ارزشها و همچنین تفاوت سطح آنها در زمینه اجتماعی ،اقتصادی ،سطح سواد
خانواده و غیره طراحی میشود ،پس باید با پسزمینه و نقاط ضعف و قوت دانشآموزان
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(ریچاردز .)1240 ،4در فرایند آموزش ،اگر معلمان و مدرسان مایل به حمایت از یادگیری
دانشآموزان و تقویت محیط یادگیری باشند ،باید آنچه را که دانشآموزان درباره یادگیری
میگویند ،بشنوند .وقتی دانشآموزان شنیده میشوند و صدای آنها جدی گرفته میشود،
احساس میکنند در یادگیری بیشتر درگیر میشوند (کوك -ستر .)1241 ،1دانشآموزان در
مسیرهای یادگیری چالشبرانگیز بیشتر میکوشند .آنها میخواهند افقهای دید خود را
گسترش دهند و یادگیری خود را در دست بگیرند .آنها ترجیح میدهند مسائل را با پشتیبانی
و حمایت یکدیگر حل کنند (پالکل .)1240 ،0راهبردهای یاددهی –یادگیری مشخص
میکند که معلم و دانشآموز چه وقت ،چه محتوایی را از طریق کدام رسانه و چگونه در
فرایند یاددهی -یادگیری موردتوجه قرار میدهند (نوریان.)4071 ،
محیط یادگیری عمومی از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در تعامل است (شرنوف،1
 .)1242برای معلمان و مدرسان ،ایجاد مهارت در بازطراحی محیطهای یادگیری با در نظر
گرفتن ترجیحات دانشآموزان در حساب ،تدریس ،یادگیری و آموزش حرفهای به صورتی
که به چالش کشیده شوند اهمیت مییابد (کوك ستر .)1241 ،1دستورالعمل
آموزشوپرورش پس از  ،1241بحث در مورد توسعه آینده آموزشوپرورش را در سراسر
جهان ،با هدف بهبود کیفیت ،تشویق میکند .ارتقاء کیفیت آموزش نیاز به نظارت بر کیفیت
موجود آموزش در طیف وسیعی از زمینهها ازجمله کیفیت تجربه یادگیری و رضایت
دانشآموزان دارد (کو .)1240 ،8نتایج به دست آمده در پژوهش (استنتون 9و همکاران،
 )1248حاکی از آن است که دانشآموزان ویژگیهای یك محیط یادگیری فعال را
بهصورت زیر طبقهبندی کردهاند )4 .فهم و درك در محیط یادگیری رابطه مستقیمی با رفاه
محیط یادگیری تأثیر دارد )1 .شیوههای آموزش و یادگیری و ارتباط آن با طراحی محیط
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یادگیری عامل مهم دیگری است که موردبحث قرار میگیرد )0 .اهمیت ارتباط اجتماعی و
حمایت در یادگیری عامل دیگری است که در یك محیط یادگیری مطرح میشود .روابط
حمایتی و ارتباطی با مربی ،معلم و اولیای مدرسه از ویژگیهای محیط یادگیری است.
 )1ارتباطات اجتماعی از طریق تجارب و محیط یادگیری ایجادشده و گسترش مییابد.
شرکت در کارها و پروژههای گروهی ،برای تأکید بر ایجاد حس ارتباط در جامعه،
فرصتهای مهمی به شمار میروند که در تعامل اجتماعی نقش دارد .توجه به نحوه و ساختار
محیط یادگیری میتواند ارتباط و تعامل اجتماعی را افزایش دهد )1 .نقش مشارکت و
انعطافپذیری در بقا و یادگیری .وقتی معلم در امور آموزشی انعطافپذیر باشد و این
ویژگی را به دانشآموز انتقال دهد تجربه یادگیری بهدوراز استرس اتفاق میافتد .تمرکز بر
یادگیری افزایش مییابد و یادگیری معنیدار و عمیق رخ میدهد .فرصت دادن به
دانشآموزان برای انتخاب موضوع بحث ،منابع آزمون و برخی موارد از این قبیل مشارکت
آنها را در محیط یادگیری افزایش میدهد )8 .ایجاد یك ارزش واقعی و ارزشمند در
یادگیری .وقتی تجارب یادگیری ،مسائل واقعی زندگی دانشآموزان باشد و درواقع چیزی
باشد که آنها دغدغه آن را دارند ،یادگیری هدفمند و عمیق و معنیدار و پایدار ایجاد
میشود .9 .یادگیری عمیق به شادی متصل است .به نظر یك رابطه دوطرفه میآید .در حالت
شادی یادگیری عمیقتری اتفاق میافتد و با یادگیری عمیق احساس لذت و شادی میکنیم.
دانشآموزان زمانی در یك محیط یادگیری خوشحال هستند که تحتفشار نبوده و احساس
تنش نداشته باشند (استنتون .)1248 ،در یك محیط یادگیری دانشآموز محور ،زمانی که
صدای دانشآموزان و آنچه آنها ترجیح میدهند شنیده میشود ،دستاوردهای بسیاری به
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ارزشی ،استفاده از دو یا چند راهبرد یاددهی -یادگیری ضرورت مییابد (نوریان.)4071 ،

1. Shernoff, D.
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سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری

روش
روش مورداستفاده در این پژوهش ،سنتز پژوهی است و در پی تلفیق یافتههای پژوهشهایی
است که در پاسخ به سؤال پژوهش مشترك هستند .رویکرد پژوهش از نوع کیفی و بر اساس
فراترکیب چارچوبهای نظری و پژوهشهای مرتبط پیشین است که با تحلیل محتوا و سپس
فراترکیب از تحلیلهای انجام شده همراه است .جامعه موردمطالعه ،مقاالت و پایاننامههایی
که در رابطه با موضوع محیطهای یادگیری ،بهصورت کمی یا کیفی و در فاصله زمانی 1222
تا  1249به چاپ رسیدهاند و بهصورت توصیفی یا با ارائه الگو مطرح شدهاند ،همچنین
کتابهای مرجع در زمینه نقش محیطهای یادگیری در رویکردهای مختلف برنامه درسی
که بدون در نظر گرفتن محدوده زمانی بررسی شدند .نمونهها با روش هدفمند و گلوله برفی
انتخاب شده و تا حد اشباع اطالعاتی پیش رفته است .ابتدا متن هرکدام از مقالهها یا کتب،
جهت برداشت کلی و میزان ارتباط آن به موضوع پژوهش یكبار بهصورت اجمالی مطالعه
شده و سپس بهصورت مضمونی این واحدها تحلیلشده و کدگذاری میشوند .با خواندن
کل متن ،هرکجا که به یك مضمون مرتبط با محیطهای یادگیری اشاره میشود ،تحت
عنوان جملههای کلیدی در جدول ثبتشده و کد به آن اختصاص داده میشود .کدگذاری
واحدهای معنایی را تا رسیدن به حد اشباع یعنی زمانی که دیگر کد جدیدی به دست نیاید
ادامه میدهیم .بعد از اتمام فرایند واحدهای تحلیل ،این کدها بر اساس شباهت یا قرابتی که
با یکدیگر دارند مقولهبندی شده و درنهایت ابعاد اصلی و زیر طبقهها از دادههای کیفی
استخراج میشوند .روند کار در الگوی زیر قابلمشاهده است.
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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نمودار  .1روند کاری در تحقیق

ابتدا پژوهشهایی را که میخواهیم از یافتههای آنها استفاده کنیم با توجه به تاریخ انتشار
و نوع پژوهش و بر اساس معیارهای انتخاب و تعیین راهبردهای جستجوی اسناد و پایگاهها،
انتخاب نموده و در مرحله بعد ،چکیده اسناد خوانده شدند و بر اساس کیفیت مقاالت و میزان
مرتبط بودن آنها ،غربالگری انجام شد و از حدود  92مورد 00 ،مورد بهعنوان نمونه پژوهش
انتخاب شد که در جدول  4آورده شده است.
جدول  .1پژوهشهای منتخب در حوزه محیطهای یادگیری بر اساس تاریخ
ردیف

انتشار

4

هیك1249 ،

 42ویژگی یك محیط یادگیری بسیار مؤثر

1

هیك1249 ،

 42استراتژی برای پدید آوردن کنجکاوی در یادگیری
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مرادی مخلص و

تأثیر محیطهای یادگیری مبتنی بر رایانه و غنیشده مبتنی بر وب بر تعامل عناصر

همکاران4078 ،

آموزشی

1

آندراس1249 ،

محیط پاسخگو برای یادگیری ،استراتژیهای جدید فضای یادگیری

1

لنکستر1249 ،

8

اولیوراز1249 ،

0

9

78

نام پژوهشگر و سال

عنوان پژوهش

تورگوت و همکاران،
1249

مقایسهای در یادگیری دانشآموز محور و معلم محور ،رویکرد جایگزین در
محیط یادگیری
تأثیر محیطهای یادگیری بر تعامل دانشآموزان
محیط یادگیری در درس فیزیك با استفاده از فعالیتهای آموزشی مدل E9
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ردیف
9

نام پژوهشگر و سال
انتشار
کریکتاش و همکاران،
1249

7

بلینه1249 ،

42

زهرا حسینی4071 ،

44

خیراندیش و همکاران،
4017

41

فام1248 ،

40

تملی دورموش1248 ،

41
41
48
49
49
47
12
14

10
11

استنتون و همکاران،
1248

تجربیات خارج از محیطزیست
درك دانشآموز از محیط و رویکرد یادگیری و پیادهسازی آن بر کیفیت
تحصیالت
استفاده از الگوی سازنده گرایی برای افزایش دانش تلفیق تکنولوژی
تأثیرات روانی محیط آموزشی بر یادگیری دانشپژوهان
دانشآموز محور :مطالعه فرهنگی ،فضای آموزشی مناسب در ویتنام
ویژگیهای یادگیری محیطی مؤثر بهعنوان یك الزام برنامه درسی ساختارگرایی
درك تجارب دانشآموزان در محیطهای یادگیری

گومز و همکاران 1248 ،صدای دانشآموزان بر نقش معلمان در محیط یادگیری همزمان در قرن 14
یوسفی و همکاران،
4071

شناسایی مؤلفههای محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراك دانشجویان

نیتکی و همکاران 1248 ،برقراری ارتباط با کتابخانه بهعنوان یك محیط یادگیری
اوزرم1248 ،
موسوی و همکاران،
4070

محیطهای یادگیری طراحی شده بر اساس سبكهای یادگیری و تأثیر آن بر
موفقیتهای ریاضی
کیفیت محیط یادگیری دورههای کارآموزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی
دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

مهرمحمدی و همکاران ،ارائه یك الگوی طراحی تعامل در محیطهای یادگیری الکترونیکی با توجه به
4070
کرمی و همکاران4070 ،
مؤمنی راد و همکاران
4071
کاظمی و همکاران،
4071
محمدی و همکار4071 ،

نقش توانمندی زیباییشناسی
 تأثیر ویژگیهای فراگیر ،طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیریدر صنعت بانکداری
شناسایی عوامل مؤثر بر شکلگیری اجتماع یادگیری در آموزش الکترونیکی و
ارائه مدل برای طراحی آن
تأثیر هدفهای موفقیت و محیط یادگیری بر میزان آمادگی یادگیری خودراهبر
دانشجویان دانشکده کشاورزی
ادراك دانشجویان از محیط یادگیری و آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی
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عنوان پژوهش

زنجان
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ردیف

نام پژوهشگر و سال
انتشار

11

دارنر1241 ،

18

اوزوریو1241 ،

19

عنوان پژوهش
تأثیر عزتنفس در محیط دانشآموزی و نقش آن بر برنامه درسی علمی
درك نیازهای اجتماعی و عاطفی بهعنوان یك رویکرد در ایجاد محیط کالس
درس مثبت

پالکل و همکاران 1241 ،پیشنهادهای دانشآموزی در محیط یادگیری آموزش عالی حرفهای
ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی :بررسی نقش

19

چالمه و همکار4074 ،

17

برزگر و همکار 4074 ،ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه محیط یادگیری سازنده گرا

02
04

فراستخواه4072 ،
چالمرز و همکاران،
1221

واسطهای باورهای انگیزشی در دانشآموزان
انگارهای از برنامه درسی آینده با تأکید بر رهیافت نظریه کنشگر-شبکه
محیط یادگیری (تعریف)

در مرحله بعد ،متون مقاالت منتخب واکاوی ،کدگذاری و طبقهبندیشده و مضامین
اصلی استخراج گردید .سپس سنتز پژوهی ترکیبی انجام شده و یافتههای دیگران خود مبدل
به دادههایی شدند که با دادههای دیگر ترکیب و سپس با هویتی جدید بازآفرینی گردید.
برای بررسی اعتماد داده الگوی ارائه شده ،چهار معیار (محمد پور )1240 ،مورد ارزیابی
قرار میگیرد .برای دستیابی به معیار «باورپذیری» روش توصیف توسط همتایان مورداستفاده
قرار گرفت .بدین ترتیب که پژوهشگر از  1نفر از دانشجویان مقطع دکترا که از این روش
استفاده کرده بودند درخواست کدگذاری مجدد بر روی بخشی از متون را داد که از صحت
روند کدگذاری پژوهشگر و نیز عدم سوگیری در تحلیلها آگاهی یابد .برای معیار
«انتقالپذیری» روش نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی مورداستفاده قرار گرفت که ابتدا با
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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توجه به موضوع اصلی یعنی محیط یادگیری ،چند مقاله انتخاب شده و از طریق آنها به سایر
مقاالت دست یافت .برای معیار «اطمینانپذیری» از مشورت با استاد راهنما و مشاور در مورد
روند انجام پژوهش و کسب بازخوردها در جهت بهبود کار ،استفاده شد .برای معیار
«تاییدپذیری» نیز از روش یادداشتبرداری در حین روند انجام کار ،جهت استفاده در مراحل
تدوین رساله و بهکارگیری نکات سودمند استفاده شد.

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری

نتایج
بهمنظور شناسایی مؤلفههای رویکردهای برنامه درسی ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در
جدول  1کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .2بعد رویکردهای برنامه درسی
کد

منبع

استفاده از منابع متنوع توسط یادگیرندگان -شرکت فعاالنه در فعالیتهای

 4و 19
 0و 40

یادگیری
یادگیری در زمان و مکان دلخواه و با توجه بهسرعت یادگیری-مشارکت در
تعامل شناختی

 41و 1

بحث و کار گروهی -ارتقای استقالل و مهارتهای رهبری و پیشرفت تحصیلی

 42و 44

تجربه حضور در فضاهای اجتماعی-مسئولیت پذیری یادگیرندگان

44

تأثیر تجربیات بر رفاه اجتماعی و انعطافپذیری

12

درك متقابل -تعامل متفاوت با محیط و همدیگر

 1و 12

شرایط متفاوت تأثیرگذار ،موجب تفاوتهای فردی می شوند-وابستگی های
متقابل پیچیده از پیش تعیین شدهاند.

4
 40و 42
و 11
 9و 19

طبقه

فرایند یادگیرنده
محور

رویکرد اجتماعی
آموزش
رویکرد رفتاری

دانشآموز رهبر و فعال-استفاده از انواع مدلهای یادگیری
محیط مناسب یادگیری و تعامل پویا -محیط غنی یادگیری-بیان ایدهها و
انتخاب یك ایده ترکیبی-مکان های وسیع برای تعامل و انعطافپذیری-ساخت
دانش-دسترسی به مواد آموزشی
مهارت تفکر پیشرفته و اعتمادبهنفس -بحث با همساالن و ایجاد فرصت برای

رویکرد

تفکر و کشف دیدگاههای جایگزین

سازندهگرا

17

یادگیری برای تشویق یادگیری از طریق هر پنج حس

 4و 48

انتخاب محتوای بحثبرانگیز -محیط حمایتی دارای سطوح باالی
خودکارآمدی

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند فرایند یادگیرنده محور ،رویکرد
اجتماعی آموزش ،رویکرد رفتاری و رویکرد سازنده گرا ،در بعد رویکردهای برنامه درسی
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1و1و

رابطه علوم با ساختهای شناختی و تجربیات قبلی -استفاده از تجهیزات محیط

قرار میگیرد.
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بهمنظور شناسایی مؤلفههای یادگیرنده ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در جدول 0
کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .3بعد یادگیرنده
منبع

کد

18

تفاوت در نیازهای اجتماعی ،روانی و عاطفی

8

سن یادگیرندگان ،سطح خودکارآمدی-آموزش های رسمی و غیررسمی

19

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

40

فعالیتهای متناسب با سن ،نیازهای یادگیرندگان ،دنیای شخصی

 41و
4
9

تأثیر دیدگاه و ویژگیهای دانشآموزان بر ساخت معنی

9و

آمادگی ،صفات فیزیولوژیکی و روانشناختی -شرایط فردی ،انگیزه،

14

خودکارآمدی

49
04
02

ویژگیهای فردی
یادگیرنده

تفاوتهای یادگیری در دانشآموزان -طراحی محیط یادگیری متناسب با افراد-
آموزش مبتنی بر یادگیرنده
زمینه فرهنگی مناسب-انواع فرهنگهای یادگیری
گفتمانهای جدید مثل حقوق بشر و دموکراسی -دگرگونی ساختار فرهنگها -
بعد فرهنگی و محلی برنامه درسی -محیط یادگیری انعطافپذیر برای ارتباط بهتر

مالحظات
فرهنگی
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9و

فرهنگ استفاده از آموزش -آموزشهای برآمده از فرهنگهای غربی -میراث

41

فرهنگی -اعتقادات معلمان -محیط یادگیری تحت تأثیر ساختار اجتماعی

19

ناهمگن بودن دانشآموزان در زمینه فرهنگ ،زبان ،منافع و ارزشها

 49و

درك تفاوت بین افراد و احترام متقابل -تأکید بر مشارکت دانشآموزان -رفتار

18

چهره به چهره

رابطه

19

تعامل با همساالن -ایجاد مهارتهای خود مراقبتی

یادگیرندگان با

 40و

تعامل با همساالن برای ایجاد معنا -تعامل اجتماعی -بحث و تبادل ایدهها بین

هم

19

دانشآموزان

0و

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

40

اشتراكگذاری دانش

1و
41

82

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

طبقه

نقش معلم به سمت مربی ،مشاور و تسهیل گر -روابط حمایتی و ارتباطی با مربی

یادگیرنده

رابطه یادگیرنده و
معلم

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری
منبع

کد

 18و

ارتباط از طریق درك نیازهای اجتماعی و عاطفی -تمرکز بر جنبههای مثبت-

19

ایجاد رابطه مثبت -تشویق و حمایت معلم -تبادل ایدهها بین معلم و دانشآموز

 19و

تشویق برای به دست گرفتن یادگیری -مسئولیت مشترك معلم و یادگیرنده برای

17

طراحی محیط یادگیری -جلب اعتماد  -مذاکره با دانشآموز

17

داشتن تجربیات متنوع -استفاده از تجارب روزمره دانشآموزان

10

مشارکت دانشآموزان در ایجاد و آفرینش محیط یادگیری

0و

تعامل با چندرسانهایها و رسانههای اجتماعی -نقش اجتماعی آموزش در

41

یادگیری

 40و
11
1

تعامل بهتر با استفاده از وضعیت نشستن دایره یا یو شکل -مکانهای وسیع در
مدارس و محیط یادگیری برای تعامل بیشتر -انتخاب راهحل و انجام اقدامات

طبقه

پیش دانستهها

تعامل یادگیرنده با
محیط یادگیری

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

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند ویژگیهای فردی یادگیرنده ،مالحظات
فرهنگی یادگیرنده ،رابطه یادگیرندگان با هم ،رابطه یادگیرنده و معلم ،پیش دانستهها و تعامل
یادگیرنده با محیط یادگیری ،در بعد یادگیرنده قرار میگیرد.
بهمنظور شناسایی مؤلفههای بعد معلم ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در جدول 1
کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .4بعد معلم
منبع

کد

4

فراهم کردن تجربه یادگیری مثبت  -توجه به محیط فیزیکی

طبقه

 47و 11

مناسب  -تأثیر مدرسین بر یادگیری اثربخش -دانش و تخصص و چگونگی
ارائه مؤثر درس

18

درك نیازهای اجتماعی و عاطفی -ایجاد محیط مؤثر و مثبت

19

ایجاد چالش و پشتیبانی متناوب  -برقراری عدالت آموزشی

41

شیوههای آموزش و یادگیری و ارتباط با طراحی محیط -انعطافپذیری

صالحیت معلم
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منبع

طبقه

کد
ترتیب دادن یادگیری مشارکتی -کمك به دانشآموزان ازلحاظ فکری و

 4و 19

اجتماعی -تقویت تجربیات یادگیری -شنیدن صدای دانشآموز-

رابطه تعاملی با

انعطافپذیری

یادگیرنده

11

پشتیبانی از فعالیت گروه  -نقش هدایتگری و تشویق

1

تأثیر تجربیات حرفهای در طراحی کالس درس

18

تمرکز بر جنبههای مثبت  -درك نیازهای اجتماعی و عاطفی -دیدن علت
رفتارهای خاص

19

طراحی محیط با توجه به ترجیحات دانشآموزان -پشتیبانی آموزشی یادگیرنده

19

تشویق و حمایت معلم -حمایت عاطفی -ایجاد انگیزش

41

روابط حمایتی و ارتباطی معلم و اولیای مدرسه

تجربیات معلم

رابطه با اولیای
مدرسه

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند صالحیت معلم ،رابطه تعاملی با
یادگیرنده ،تجربیات معلم و رابطه با اولیای مدرسه در سطح بعد معلم جای میگیرند
بهمنظور شناسایی مؤلفههای فرایند یاددهی -یادگیری ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا
در جدول  1کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .5بعد فرایند یاددهی-یادگیری
منبع
4و0

استفاده از انواع مدلهای تدریس-محیط یادگیری غنیشده با تکنولوژی -نقش فعال
یادگیرنده

سبكهای

 40و 41

استفاده از فناوری آموزشی در تدریس-ارتباط شیوه تدریس با محیط یادگیری

تدریس

 9و 41

رابطه بین محیط یادگیری و رویکرد مورداستفاده در تدریس -تفاوتهای فردی
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02

طرح سیالی که در اجتماع و با هم ساخته میشود مثل گفتمانهای جدید مثل حقوق
بشر

برنامهریزی

 9و 19

برنامهریزی درسی مهمترین تعیینکننده محیط یادگیری -راهنمای معلم

درسی

 47و 14

تغییر در برنامه درسی موجب تغییر محیط یادگیری و تغییر در رفتار یادگیرنده میشود

 4و  41و
 9و  44و
11

84

کد

طبقه

مشارکت یادگیرنده در فعالیتهای آموزشی-کار و بحث گروهی شیوه غالب در
کالس-کار گروهی و پشتیبانی معلم -اهمیت بحث در مطالعات گروهی

راهبردهای
یادگیری
مشارکتی

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری
منبع
 9و 19
 10و 18
 9و  49و
47
19

طبقه

کد
شرکت فعال در فعالیت یادگیری برای معنادار شدن یادگیری بر اساس توانایی و
مهارتها
تقویت مثبت با تأکید بر جنبههای مثبت یادگیرنده -انگیزه در آفرینش محیط
یادگیری
تأثیر عواملی مانند عالقه ،توجه و ارزشگذاری بر تغییرات مفهومی-نقش انگیزه در
شکلگیری محیط یادگیری -مزیت طراحی محیط بر اساس سبك یادگیری و ایجاد
انگیزه

انگیزش
یادگیرنده

محیط یادگیری انعطافپذیر ،شرایط انگیزش و حمایت را فراهم میکند -تأثیر
حمایت معلم

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند سبكهای تدریس ،برنامهریزی درسی،
راهبردهای یادگیری مشارکتی و انگیزش یادگیرنده ،در بعد فرایند یاددهی-یادگیری قرار
میگیرد.
بهمنظور شناسایی مؤلفههای محتوای آموزش ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در جدول
 8کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .6بعد محتوای آموزش
منبع

کد

4و1

استفاده از منابع متنوع- ،استقالل در انتخاب محتوا

42

انتخاب منابع و تطبیق با برنامه درسی

 40و 41

فرصت به دانشآموزان برای انتخاب موضوع بحث و منابع آزمون  -انتخاب

02

تبدیل رسانهها به فرم الکترونیکی ،فضای مجازی ،ابرمتن
مهارتهای معلمان در کاربرد تکنولوژیکی ،تلفیق تکنولوژی در برنامه درسی،
بهرهمندی از یادگیری ترکیبی -تجربه یادگیری آنالین
آموزش الکترونیك  -محیط یادگیری غنیشده مبتنی بر وب ،ویژگیهای
یادگیری الکترونیکی

مواد و رسانههای
آموزشی
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48

4و0

انتخاب محتوا

مواد آموزشی بر اساس نیاز یادگیرندگان
انتخاب و تغییر منابع درسی بر اساس سبك یادگیری

 42و 41

طبقه
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منبع
40
49

کد

طبقه

اهمیت بانكهای اطالعاتی در طراحی محیط یادگیری ،استفاده از فناوریهای
آموزشی برای یادگیری عمیق
شبکههای اجتماعی ،کالسهای یادگیری الکترونیکی ،محیطهای چندرسانهای

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند انتخاب محتوا و مواد و رسانههای
آموزشی در بعد محتوا قرار میگیرد.
بهمنظور شناسایی مؤلفههای فیزیك محیط یادگیری ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا
در جدول  9کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .7بعد فیزیک محیط یادگیری
منبع
4
 44و 49
 9و 41
1

شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی -کمیت و
کیفیت فضا -گرمایش و سرمایش
تناسب محیط با افزایش مهارتهای فیزیکی یادگیرنده -طبقهبندی فضاهای آموزشی
تحقق فرایند یادگیری مؤثر تحت تأثیر ساختار اجتماعی و شرایط فیزیکی محیط

محیط
فیزیکی

یادگیری -ارتباط شیوههای آموزش با طراحی محیط یادگیری
اصول و استانداردهای طراحی -حرارت و تهویه  -سازماندهی و آرایش فضا-
شکلuچیدمان

44

طراحی محیط یادگیری بر اساس دورههای سنی

 4و 11

توجه به محیط فیزیکی کالس ،سازماندهی مبلمان -طراحی و ارگونامی مناسب

40

دسترسی راحت به مواد آموزشی -تجهیزات متناسب با سن

 4و 11
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کد

طبقه

چیدمان
مناسب

نور ازنظر توزیع -رنگ ،صدا ،حس مکان ،تعامل صمیمی و همزادپنداری -سطح نور

نور-

و صدا

مکان -صدا

40

ایمنی در محیط یادگیری مثل کف فرش

41

نبودن فشار و تنش در یادگیرنده

ایمنی

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند محیط فیزیکی ،چیدمان مناسب ،نور-
مکان -صدا و ایمنی ،در بعد فیزیك محیط یادگیری قرار میگیرد.

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری

بهمنظور شناسایی مؤلفههای ارزشیابی ،اطالعات حاصل از تحلیل محتوا در جدول 9
کدگذاری و طبقهبندی شده است.
جدول  .8بعد ارزشیابی
منبع

کد

 10و 19

بهبود فرایند یادگیری و خودراهبری فراگیران با کمك ارزشیابی

 19و 17

قضاوت روی اندیشهها در بحثهای گروهی -تبدیلشدن به یادگیرندگان خودسامان

 41و 19

ارزشیابی تکالیف درسی -بازطراحی محیط یادگیری توسط معلم -مشاهده روابط گرم و حمایتی

 41و 41

مشارکت در پروژهها و کارهای گروهی -ارتباط و تعامل و بازخورد قابلاعتماد معلم
باور دانشآموزان درباره اهمیت و جذابیت تکالیف درسی و باور به توانایی خود در انجام

19

طبقه
خودارزیابی

مشاهده معلم

تکالیف

 4و  1و  4و ارزیابی سؤاالت و تکالیف با عباراتی مثل خالق یا ساده  -تعیین و اجرای مالكهای سنجش –
 1و  42و

در کالسهای یادگیرنده محور ،نقش معلم به سمت مربی ،مشاور و تسهیل گر تغییر میکند-

معیارها در

 44و 19

استراتژیهای چندگانه برای ارزیابی و انجام تکالیف درسی

ارزشیابی

19

مشاهده روابط اجتماعی ،روابط و مهارتهای یادگیرندگان توسط معلم

با توجه به اطالعات کسبشده مؤلفههایی مانند خودارزیابی ،مشاهده معلم و معیارها در
ارزشیابی در بعد ارزشیابی قرار میگیرد.
پس از فراترکیب چارچوبهای نظری و پژوهشهای بررسیشده در زمینه محیطهای
یادگیری ،الگوی مفهومی جدیدی به دست آمد.
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ابعاد طراحی محیط یادگیری .بر اساس این الگوی پیشنهادی ،طراحی یك محیط یادگیری
باید با توجه به هفت بعد انجام شود :بعد محتوای آموزش در  1زیر طبقه شامل انتخاب محتوا،
مواد و رسانههای کمكآموزشی و بعد یادگیرنده در  8زیر طبقه شامل ویژگیهای فردی
یادگیرنده ،مالحظات فرهنگی ،رابطه یادگیرندگان با هم ،رابطه یادگیرنده و معلم ،پیش
دانستههای یادگیرنده ،تعامل یادگیرنده با فیزیك محیط و بعد معلم در  1زیر طبقه شامل
صالحیت معلم ،رابطه تعاملی با یادگیرنده ،تجربیات معلم ،رابطه معلم با اولیای مدرسه و بعد
فیزیك محیط یادگیری در  1زیر طبقه شامل محیط فیزیکی ،چیدمان محیط ،نور -مکان-
صدا ،ایمنی در محیط یادگیری و بعد رویکردهای برنامه درسی در  1زیر طبقه شامل فرایند
یادگیرنده محور ،رویکرد اجتماعی آموزش ،رویکرد رفتاری ،رویکرد سازنده گرا و ساختن
گرایانه و بعد فرایند یاددهی -یادگیری در  1زیر طبقه شامل سبكهای تدریس و یادگیری،
برنامهریزی درسی ،راهبردهای یادگیری مشارکتی ،انگیزش یادگیرنده و بعد ارزشیابی در 1
زیر طبقه شامل خودارزیابی ،تکالیف درسی ،مشاهده معلم و معیارها در ارزشیابی.
 بعد رویکردهای برنامه درسی :برای ایجاد یك محیط یادگیری ،هنگام بحث از طراحیبا رویکرد ساختن گرایی ،دیگر واژه طراحی آموزشی به کار نمیرود ،بلکه از عنوان طراحی
محیطهای یادگیری استفاده میشود (تورگوت 4و همکاران .)1249 ،ازجمله ویژگیهای
مطرحشده در محیط یادگیری ساختن گرایانه عبارتاند از .4 :یادگیری مستلزم دستکاری
فعال است با استفاده از انواع مدلهای یادگیری (هیك )1249 ،1محیط مناسب یادگیری و
تعامل پویا ایجاد میشود .1 .یادگیری ساختهشدنی یا بنا شدنی است .ساخت معنا از طریق
تلفیق اندیشههای جدید و دانش پیشین یادگیرنده روی میدهد و دانشآموز تنها چیزی را
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درك میکند که خود آن را میسازد ،بنابراین ،برنامه درسی و محیط یادگیری باید از فرایند
ساخت دانش بهوسیله دانشآموز (تملی دورموش )1248 ،0با دسترسی به مواد آموزشی
(دارنر )1241 ،1حمایت کند .0 .یادگیری نیازمند همکاری است .محیط یادگیری ساختن
1.Turgut, U.
2. Heick, T.
3. Temli Durmus, Y.
4. Darner, R.

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری

گرایانه ،یادگیرندگان را از موهبت کار و تفکر گروهی و مشارکتی (حسینی )4071 ،محروم
نمیکند .1 .یادگیری هدفمند است .1 .یادگیری ،با امور و مسائل پیچیده سروکار دارد.
محیط یادگیری ساختن گرایانه باید عالوه بر مسائل ساده و دارای ساختار مشخص که معموالً
در پایان هر مبحث کتاب درسی مطرح میشوند ،دانشآموزان را با حل مسائل پیچیدهای
مواجه کند که فاقد ساختار ،سازمان ،ابعاد و راهحلهای کامالً مشخصاند .8.یادگیری
زمینهای است .یادگیری معنیدار و درك و فهم عمیقتر موضوعات و نیز انتقال آموختهها به
موقعیتهای جدید ،زمانی اتفاق میافتد که تکالیف یادگیری ،فرد را در زمینه و فضای
موقعیتهای عینی و عملی زندگی (بهصورت واقعی یا شبیهسازیشده) قرار دهد.9 .
یادگیری ،محاورهای است .یادگیری فرایندی اجتماعی (چالمه و همکار )4074 ،و مبتنی بر
گفتگوست .محیط یادگیری ساختن گرایانه باید مشوق و هموار کننده این گرایش طبیعی
در یادگیری باشد .9 .یادگیری ،تأملی است .یادگیرندگان باید در محیط یادگیری ساختن
گرایانه ،از خود سؤاالتی بپرسند که ظرفیت فراشناختی آنان را به خدمت میگیرد (ملکی،
به نقل از نوروزی .)4071 ،ایجاد یك محیط یادگیری ساختارگرایی ،نیازمند استفاده از
فناوریهای آموزشی مؤثر (برزگر و همکاران )4074 ،و توسعه مواد الزم برای دستیابی به
یادگیری عمیق است (امره .)1244 ،4ایجاد یك کالس جالب برای دانشآموزان ،اولین گام
استفاده از سازنده گرایی است .دومین مورد برای دانشآموزان این است که در محیط
یادگیری ایمن باشند .مثالً اگر فعالیتها در کف زمین و روی فرش انجام شود ،محیط
یادگیری ایمن و راحتتر احساس میشود .استفاده از رویکرد سازنده گرا در کالس باعث
یادگیری دائمی میشود (یونال .)1227 ،1نظریههای مختلف آموزشی ،بسته به چارچوب و
تدریس را فرآیند انتقال دانش از مدرس به دانشجو میدانند (مهر محمدی و همکاران،
 )4070بر روشهای تدریس سخنرانی بیشتر توجه دارند ،یادگیری را دستیابی به اهداف
مشخص شده در آغاز دوره تعریف میکنند و تغییر رفتار دانشجویان را در برنامه درسی
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1. Emre, I.
2. Unal, C.
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پیشنهاد میدهند درحالیکه شناخت گرایان به تشکیل ساختهای شناختی درنتیجه یادگیری
اهمیت میدهند و نقش مدرس را کمك به تشکیل سازههای شناختی تعریف میکنند
(مروتی .)1241 ،بنیان مفهومی محیط یادگیری فراشناختی بر نظریه ساختن گرایی اجتماعی
در یادگیری و آموزش استوار است (کوپر )1241 ،4و طبق این دیدگاه مباحثه و تعامل
اجتماعی ،در بسط ،افزایش و بهبود مهارتهای فراشناختی یادگیرندگان از اهمیت ویژهای
برخوردار است (توماس .)1221 ،1ماهیت یا ساختار محیطهای یادگیری فراشناختی اغلب
بهوسیله بحثهایی که در آن انجام میشود ،شناخته شده (دارنر )1241 ،0و بحث کردن در
کالس درس بایستی بر تبادل آزادانه و فعاالنه ایدهها و اندیشهها درباره یادگیری (فام،1
 )1248بین معلم و دانشآموزان و بین دانشآموزان با یکدیگر باشد (توماس.)1221 ،
 بعد یادگیرنده :توانایی شناختی بر روی عملکرد کاری تأثیر میگذارد و ممکن است افرادبا توانایی شناختی باال ،مطالب ارائه شده در طول آموزش را بهتر پردازش و حفظ کنند (ویالدا،1
 .)1229بر اساس تعریف ،انگیزه فرایندهایی است که فرد جهت و تداوم تالش را در جهت
رسیدن به هدف ،به خود اختصاص میدهد (رابینز )1227 ،8و یادگیری در زمانی که فراگیران
انگیزهای برای یادگیری در طول فرایند آموزش داشته باشند ،تسهیل میشود (کرمی.)4070 ،
محیطهای یادگیری انعطافپذیر که همه بخشهای آن قابلیت تبدیلشدن به محدودهای برای
یادگیری دارد ،حس جستجوگری یادگیرنده را در قلب خود قرار میدهد .عامل کلیدی در
طراحی این محیط فیزیکی ،قادر بودن یادگیرندگان به خلق محیطهای یادگیری خودشان است
(فام ،)1248 ،9نه اینکه در فضایی قرار بگیرند که همهچیز برای آنها از پیش تعیین شده باشد
(مردمی .)4097 ،مباحثه و تعامل اجتماعی ،در بسط ،افزایش و بهبود مهارتهای فراشناختی
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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یادگیرندگان از اهمیت ویژهای برخوردار است (توماس )1221 ،9و تعامل اجتماعی و زبان
1. Cooper, A.
2. Thomas, G.
3. Darner, R.
4. Pham, T.
5. Velada, R.
6. Robbins, S. P.
7. Pham, T.
8. Thomas, G. P.
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شرط اول برای ایجاد دانش است .پس انتظار میرود که محیط فیزیکی مدارس به معلمان اجازه
دهد که با یکدیگر و با دانشآموزان ارتباط برقرار کنند تا ضمن همکاری با هم ،دانش خود
را به اشتراك بگذارند (تملی دورموش .)12241 ،4درصورتیکه دانشآموزان تجربیات
متنوعتری کسب کنند (برزگر )4070 ،و در آفرینش محیط یادگیری مشارکت کنند .تحقیقات
در نقش اجتماعی آموزش (گومز )1249 ،1در یادگیری و تجربه با استفاده از هر پنج حس
(تملی دورموش )1248 ،در مکانهای محیط یادگیری برای تعامل بیشتر ،بر تعامل یادگیرنده
با محیط یادگیری تأکید دارند.
 بعد معلم :یك فرهنگ کالس مطلوب ،با رابطه گرم و حمایتی معلم و دانشآموزانمشخص میشود .این فرهنگ را ،روابط همساالن ،توانایی بیان مناسب احساسات ،ارتباطات
احترامآمیز و حل مشکالت و عالقه شدید و تمرکز روی وظایف آشکار میسازد .ایجاد
چنین فرهنگی یك رخداد تصادفی نیست بلکه عمداً ساخته شده و در خدمت یادگیری قرار
میگیرد .بیشتر معلمان اثربخش ،آنهایی هستند که درباره کسانی که به آنها آموزش
میدهند بیشتر میدانند (تقی پور ظهیر .)4071 ،افزایش مهارتهای معلمان برای ایجاد
محیطهای یادگیری به آنها کمك میکند تا تجارب حرفهای خود را دوباره طراحی کنند
(لنکستر )1249 ،0و ترجیحات دانشآموزان را در این طراحیها در نظر بگیرند (پالکل،1
 .)1241روابط حمایتی و ارتباطی با مربی ،معلم و اولیای مدرسه از ویژگیهای محیط
یادگیری است (استنتون .)1248 ،1معلمان باید با دانشآموزان خود از طریق درك نیازهای
آنها و دیدن چیزها از دیدگاه آنها ،ارتباط برقرار کنند .گاهی معلمان مشکل کنترل
دانشآموزان را دارند .معلمان باید بر جنبههای مثبت دانشآموزان تمرکز کنند .وقتی معلمان
(اوزریو )1241 ،8و قادر خواهند بود با کمك دانشآموزان ،محیط مؤثر و مثبت کالس
1. Temli durmus, Y.
2. Gomez-Rey, P.
3. Lancaster, R.
4. Plackle, I.
5. Stanton, A.
6. Ozerio, K.
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درس را ایجاد کنند .اگر معلم مهارت کافی برای ایجاد یك کالس درس مثبت نداشته باشد،
مزاحمتهای رفتاری در کالس درس ،به استرس شغلی معلم دامن میزند (اوزوریو.)1241 ،
 بعد فرایند یاددهی-یادگیری :به نظر میرسد رابطه مستقیم و قوی بین محیط یادگیری ورویکردی که در تدریس استفاده میشود وجود دارد (بالینه .)1249 ،4تفاوتهای یادگیری
(استنتون و همکاران )1248 ،در میان دانشآموزان وجود دارد و محیط یادگیری ،زمانی
مناسب است که سبكهای یادگیری فردی را پیدا کرده (تورگوت 1و همکاران )1249 ،و
محیط آموزشی را بر اساس آن ترتیب دهند .استفاده از انواع مدلهای تدریس (هیك،0
 )1249محیط یادگیری غنیشده با تکنولوژی (مرادی مخلص و همکاران )4078 ،استفاده از
فناوری آموزشی در تدریس (تملی دورموش ،)1248 ،1پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را
افزایش میدهد .سبك یادگیری مسیری است که ممکن است از یك فرد به فرد دیگر
متفاوت باشد .طراحی محیط یادگیری یك فرایند پیچیده است که شامل بسیاری از
متغیرهاست و معلمان و طراحان آموزشی باید یك محیط یادگیری طراحی کنند که میتواند
برای هر نوع سبك یادگیری اعمال شود .محیطهای چندرسانهای با توجه به چند حس و با
اهمیت دادن به تفاوتهای فردی ،امکان یادگیری دائمی و موفقیت در یادگیری را فراهم
میکنند (اوزرم.)1241 ،1
 بعد فیزیك محیط یادگیری :با ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانشآموزان که شرایطمناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ،ذهنی ،عاطفی و اجتماعی پدید میآورد و توجه به
طراحی جزئیات ،یادگیری مطلوب امکانپذیر میشود (کریکتاش 8و همکاران.)1249 ،
کمیت و کیفیت فضاها در آموزش و یادگیری نقش بسزایی دارد .این محیط متأثر از فرهنگ،
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97
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سنت ،تکنولوژی و غنا در طراحی و ساخت است .رعایت اصول و استانداردهای طراحی آن
منجر به خلق محیطی متناسب با خواستههای روانی دانشآموزان و جامعه میشود و ریشه
1. Belaineh, M. S.
2. Turgut, U.
3. Heick, T.
4. Temli durmus, Y.
5. Ozerem, A.
6. Kriktas, H.
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عالقه به آموختن و قرار گرفتن در محیط آموزشی شکل میگیرد .شکل و چیدمان ،رنگ،
نور و تهویه ،امکانات آموزشی ،دکوراسیون داخلی و  ....در ایجاد عالقه و رغبت مؤثر است
(خیراندیش .)4071 ،سطوح صدا در کالس تا حد زیادی بر یادگیری تأثیر میگذارد .ممکن
است نیاز به حداقل صدای پسزمینه و یا تقویت صدای معلم ،داشته باشیم .باید مرتباً درجه
حرارت کالس درس را بررسی کنیم چون دانشآموزان در صورت گرم شدن دچار
خوابآلودگی میشوند و تمرکز را از دست میدهند (هیك .)1249 ،4اگر نور خورشید
محدود باشد ،باید مطمئن شد که نور مصنوعی به اندازه کافی وجود دارد .روشنایی درست
باعث جلوگیری از فشار چشم میشود .دانشآموز باید راحت باشد و صندلیها با اندازه
مناسب کمك میکنند تا آنها متمرکز شوند .مبلمان باید ازنظر اندازه ،شکل ،طراحی و
ارگونامی مناسب باشد .تغییرات عملی در محیط کالس درس میتواند تأثیر مهمی در ایجاد
یك تجربه یادگیری مثبت داشته باشد (استنتون .)1248 ،1این تغییرات سالمت
دانشآموزان را در جهت یادگیری بیشتر افزایش میدهند (هیو .)1229 ،0کالبرت،)1241( 1
اهمیت محیط یادگیری را بهعنوان عنصر چهارم آموزشوپرورش یاد میکند .طبقهبندی
مناسب فضاهای آموزشی (نیتکی ،)1248 ،1طراحی محیط یادگیری بر اساس دورههای سنی
(تملی دورموش( ،)1248 ،8خیراندیش )4071 ،سطح نور و صدا (هیج( ،)1241 ،9هیو،9
 )1229عدم وجود تنش (استنتون )1248 ،7و وجود ایمنی در محیط یادگیری (تملی
دورموش )1248 ،42ازجمله عوامل مطرحشده در فیزیك محیط یادگیری هستند.
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2. Stanton, A.
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 بعد محتوای برنامه درسی :محتوا یکی از عناصر هر برنامه درسی است که شامل دانشها،مهارتها و فرایندها و ارزشها است که دانشآموز در فرایند یاددهی -یادگیری با آن در
تعامل قرار میگیرد (نوریان .)4071 ،بر اساس برنامه درسی و محتوای آموزشی ،در جهت
ایجاد یك محیط یادگیری ،کالس مکانی بسیار خاطره برانگیز است که عوامل متعددی
ازجمله ارزشها ،نگرشها و انتظارات گوناگون جامعه و فرهنگ ،در طراحی مدرسه و
کالس نقش دارند .چنانچه محتوای آموزشی ،نیازهای دانشآموزان را برآورده سازد
میتواند تسهیلکننده فعالیت و تعاملهای اجتماعی باشند که زیربنای رشد اجتماعی ،فردی
و فکری دانشآموزان را تشکیل میدهند .فرصت دادن به دانشآموزان برای انتخاب موضوع
بحث ،منابع آزمون و برخی موارد از این قبیل ،مشارکت آنها را در محیط یادگیری افزایش
میدهد .مواد آموزشی از لیست پیش تعیین شده نیستند ،زیرا عالقهمندان و نیازهای
یادگیرندگان مواد آموزشی را تعیین میکند .هر یادگیرنده یك دنیای شخصی دارد و محیط
یادگیری به منافع همه دانشآموزان اهمیت میدهد (تونالی.)1241 ،4
 بعد ارزشیابی :قضاوت و داوری در رابطه با مطلوبیت اهداف ،میزان تحقق اهداف ،نتایج برنامهدرسی ،تناسب عناصر برنامه درسی با هم و هماهنگی برنامه درسی با سایر عناصر نظام آموزشی،
جنبههایی از ارزشیابی برنامه درسی است (نوریان .)4071 ،در محیط یادگیری ،عواملی چون
خودارزیابی ،تکالیف درسی ،مشاهدات معلم و بهطورکلی معیارها در ارزشیابی مطرح میشوند.
بین محیط یادگیری و پیامدهای ارزشمند از قبیل رضایت و موفقیت یادگیرندگان ،رابطه آشکار
وجود دارد لذا برای ارتقای کیفیت یادگیری الزم است نقاط ضعف محیط یادگیری شناسایی و
تقویت شوند (گونر آتنه .)1229 ،1در این محیط باید تکالیف یادگیری ،چالشبرانگیز و معنادار
سال چهارم ،شماره  ،41بهار 97

بوده و در ارتباط با مشکالت زندگی روزمره و یا کارهای حرفهای باشد .برای پشتیبانی آموزشی
یادگیرنده ،در جمعیت دانشآموزی ناهمگن که در زمینه فرهنگ ،زبان ،منافع ،ارزشها و
همچنین زمینههای اجتماعی و اقتصادی متفاوتاند ،برنامه درسی باید با زمینه ،نقاط قوت و منافع
دانشآموزان سازگار باشد .استراتژیهای تطبیق آموزش بهمنظور رفع نیازهای فردی ،بخش
1. Tunali, S.
2. Gooneratne, I. K.
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جداییناپذیر یك رویکرد آموزشی است .درواقع با فرایند ارزشیابی ،فرایندهای یادگیری به
روش مداوم در طول دوره ،بهبود مییابند .در یك محیط یادگیری مثبت و ایمن ،معلمان میتوانند
با ارائه نوعی مربیگری با ساختار مناسب ،اعتماد دانشآموزان را جلب کنند و آنها را تحریك
کنند که خودشان کنترل یادگیری را در دست بگیرند و مهارتهای خود را ارزیابی کنند (برزگر،
 .)4070بهبود فرایند یادگیری (کاظمی )4071 ،و خودراهبری فراگیران با کمك ارزشیابی
(پالکل )1241 ،4قضاوت روی اندیشهها در بحثهای گروهی (چالمه  )4074بازخورد
قابلاعتماد معلم (استنتون )1248 ،1باور دانشآموزان را درباره تواناییهای خود (چالمه)4074 ،
افزایش میدهد.

بحث و نتیجهگیری
شواهد پژوهشی نشان میدهد که تاکنون طراحی محیطهای یادگیری ،تابع اطالعات در
دسترس بوده و فاقد الگویی جامع است و روش خاصی مورداستفاده قرار نمیگیرد و تنها
امکانات آموزشی است که در طراحی محیط یادگیری موردتوجه واقع میشود .در این
پژوهش ،مجموع  19مفهوم که از تحلیل پژوهشها و پیشینه پژوهش استخراج گردیدند ،در 9
بعد قرار گرفتند که شاخصهای اصلی الگو میباشند .این ابعاد ،در یك فرایند یکپارچه و
جامع ،با رویکردی نظاممند مورد شناسایی و ترکیب قرار گرفتند .در این الگوی جامع ،ابعاد
بهگونهای با هم ادغام میشوند که حول محور یادگیرنده و تحت کنترل ارزشیابی ،عناصر
سازنده محیط یادگیری را تشکیل میدهند .در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش ،ابعاد شناساییشده
برای طراحی یك محیط یادگیری عبارتاند از :یادگیرنده ،معلم ،رویکردهای برنامه درسی،
نظریههای یادگیری نوین بر نقش مشارکت در یادگیری مؤثر ،تأکید میکنند .یکی از
کلیدهای موفقیت یادگیری ،ایجاد محیطهای فعال یادگیری است که جامعهپذیری و مشارکت
را در یادگیرندگان افزایش میدهند (مهر محمدی )4074 ،و با تأثیر بر ویژگیهای فراشناختی
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محیط یادگیری ،پیشرفت تحصیلی را تسهیل میکنند (چالمه .)4074 ،در بحث یادگیرنده
تأکید بر آموزش تعاملی (مرادی مخلص و همکاران )4078 ،برای ارتباط از طریق درك
نیازهای اجتماعی و عاطفی (اوزریو )1241 ،4و تشویق برای به دست گرفتن یادگیری (پالکل

1

و همکاران )1241 ،و کسب روابط حمایتی و ارتباطی (استنتون 0و همکاران )1248 ،و تشویق
در تبادل ایدهها (چالمه و همکار )4074 ،ازجمله نکات مهم در رابطه یادگیرندگان با هم و با
معلم است .در بحث معلم ،تمرکز معلم بر کمك به دانشآموزان ازلحاظ فکری و اجتماعی
اهمیت دارد .وقتی معلم دانش و تخصص چگونگی ارائه مؤثر درس را داشته باشد (موسوی و
همکاران )4070 ،با انعطافپذیری در شیوههای آموزش و طراحی محیط (استنتون و همکاران،
 )1248و با شنیدن صدای دانشآموز (پالکل 1و همکاران )1241 ،با توجه به نیازهای اجتماعی
و عاطفی آنها ،علت رفتارهای خاص را میبیند و با جلب روابط حمایتی اولیای مدرسه
(استنتون 1و همکاران )1248 ،محیط یادگیری مناسبی را سامان میدهد.
در بحث فرایند ،تحقیقات (تورگوت 8و همکاران( )1249 ،موسوی و همکاران)4070 ،
و (اوزرم )1248 ،9در زمینه نقش انگیزه در شکلگیری محیط یادگیری و مزیت طراحی
محیط بر اساس سبك یادگیری ،بر مرکزیت یادگیرنده در محیط یادگیری تأکید میکند و
مشارکت یادگیرنده در فعالیتهای آموزشی (محمدی و همکار )4071 ،اهمیت بحث در
مطالعات گروهی (تورگوت و همکاران )1249 ،پشتیبانی معلم (دارنر )1241 ،9و شرکت
فعال در فعالیتهای یادگیری برای معنادار شدن یادگیری (پالکل و همکاران )1241 ،نتایج
تحقیقاتی هستند که تأکید بر راهبردهای یادگیری مشارکتی دارند.
در بحث فیزیك محیط ،برای طراحی محیط یادگیری مواردی از قبیل تنظیم صندلیها ،اندازه
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کالس درس ،تعداد دانشآموزان در یك کالس ،اهمیت بانكهای اطالعاتی (مثل فیلمهای
1. Ozorio, K.
2. Plackle, I.
3. Stanton
4. Plackle, I.
5. Stanton, A.
6. Turgut, U.
7. Ozerem, A.
8. Darner, R.

سنتز پژوهی مؤلفههای مؤثر بر کیفیت محیطهای یادگیری

دیجیتالی ،دانشنامهها و  ،)...پایگاههای صوتی و تصویری ،کامپیوتر و فضاهای ذخیرهسازی مطرح
میشود .مکانهای وسیع در مدارس و محیطهای یادگیری موجب تعامل اجتماعی بین
دانشآموزان شده و فعالیتهای جسمانی آنها ،دسترسی به مواد آموزشی برای انجام فعالیتها
و قابلیت استفاده از مواد و تجهیزات متناسب با سن یادگیرندگان را افزایش میدهد.
در بحث محتوا ،استفاده از منابع متنوع( ،هیك )1249 ،4انتخاب منابع و تطبیق با برنامه درسی
(حسینی )4071 ،استقالل در انتخاب محتوا (لنکستر )1249 ،1و انتخاب مواد آموزشی بر اساس
نیاز یادگیرندگان (تملی دورموش )1248 ،0از مهمترین موارد در انتخاب محتوا هستند.
در بحث ارزشیابی ،یك رویکرد آموزشی مناسب ،تالش میکند تا یادگیری تمام
دانشآموزان را بهبود بخشد .در این رویکرد معلمان فعاالنه برنامه درسی ،روشهای تدریس،
منابع ،فعالیتهای یادگیری و غیره را برای پاسخگویی به نیازهای متنوع دانشآموزان
ارزشیابی کرده و تغییر میدهند.
برنامه درسی شامل تمام تجارب یادگیرندگان است که مدرسه مسئولیت آن را پذیرفته
(تقی پورظهیر ،)4071 ،لذا الگوی معرفیشده میتواند با توجه به مؤلفههای مؤثر بر کیفیت
محیطهای یادگیری در طراحی یك محیط یادگیری مؤثر ،تأثیرگذار باشد بهطوریکه محیط
یادگیری ،از هیچکدام از این مؤلفهها غافل نماند.
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