
 

 

گرا در میان مدل طراحی آموزش واقع جایگاهتحلیل و تبیین 
 رویکردهای عمده به طراحی آموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل

 3داریوش نوروزی، 2حسین دهقانزاده، 1پورکیومرث تقی

 آموزش و یادگیری آوریفن

 13تا  03ص ، 96 ارهب، 01شماره ، سومسال 

 00/03/91تاریخ دریافت: 

 33/13/99تاریخ پذیرش: 
 چکیده

گرا در میان رویکردهای عمده به طراحی پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه مدل طراحی آموزش واقع
 ه شیوهبآموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل انجام گرفت. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی 

، وئیستهای اطالعاتی پروکگاهکلیه مقاالت مرتبط نمایه شده در پای، قیاسی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش
 3106-0991های و گوگل اسکوالر بین سال اریک، سیج، ابسکو، وایلی، امرالد، دایرکتساینس، اسپرینگر

گیری هدفمند انجام گرفت. منابع مطابق معیارهای موردنظر برداری از این منابع با روش نمونهبودند که نمونه
وزش ها نشان داد که مدل طراحی آمتلفیق گردید. یافته سؤاالتهای حاصله برای پاسخ به و داده بررسی شدند

تی؛ بخشی از و یادگیری مشارک شاگردی -استاد، های یادگیری موقعیتیاز دیدگاه تأثیرپذیریگرا به دلیل واقع
گرایی ه رویکرد سازندهاین مدل در دست، بنابراین؛ بخشدرا تحقق می وپرورشآموزشگرایی در اهداف سازنده

و نقش  در نوع ؛مسئلهرغم مشابهت با یادگیری مبتنی بر گرا علیگیرد. آموزش واقعبه طراحی آموزشی قرار می
لفیق با آن تفاوت دارد. این مدل؛ با ت مورداستفادهآوری داده و ابزارهای چگونگی جمع، مسئلهفرایند حل ، مسئله

، مسئلهنی بر یادگیری مبت الن از طریق تکنولوژی ویدئوی تعاملی در محیطاصول یادگیری موقعیتی و زمینه ک
کند و با معلم نقش پشتیبان را در کالس درس ایفا می، کندهای زایشی درگیر مییادگیرندگان را در فعالیت

رای یادگیرندگان را به لحاظ عاطفی و شناختی ب، برانگیزچالش مسئلهمبتنی بر -های غنی شدهتوسعه محیط
. همچنین با کندو با پشتیبانی از آنان و تشویق به کارگروهی فرایند اکتشاف را تسهیل می انگیزاندبرمیاکتشاف 

یافته در آموزش به یادگیرندگان در کشف عمیق مفاهیم اصلی درس گسترش مسائلقیاسی و  مسائلگنجاندن 
یانه که در گراگرا با اتکا به اصول سازندهکند. مدل طراحی آموزش واقعگیری خود کمک مییاد مؤثرو انتقال 

تواند راهنمای عمل مناسبی برای طراحان آموزشی و معلمان در طراحی دروس می، شوداین پژوهش معرفی می
 این مدل در مقاطع تحصیلی مختلف باشد. بر اساسگوناگون 

 طراحی آموزشی، گراییسازنده، گراواقعآموزش : کلیدی یهاواژه

                                                           
0.  تبریز، ایران. دانشگاه تبریز، تربیتی،استادیار گروه علوم taghipour.tabrizu.ac.ir 

 تبریز، ایران. دانشگاه تبریز، استادیار گروه علوم تربیتی،. 3
 ، تهران، ایران.ی، دانشگاه عالمه طباطبائ. دانشیار بازنشسته گروه تکنولوژی آموزشی2
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 مقدمه
ن متخصصا موردتوجههای تفکر ذهنی سطح باال در یادگیرندگان همواره پرورش مهارت

، 0نیز توصیه شده است )رسنیک و کلوفر هاآنتعلیم و تربیت قرار گرفته است و آموزش 

های آموزشی نظریه دربارهپژوهش ، پاسخ به این نیاز در (.0990، ؛ رسنیک و رسنیک0999

ر ذهنی سطح هایی برای بهبود تفکپشتیبان فرایندهای شناختی در برنامه درسی به ارائه رهنمود

مدل آموزش ، ها(. یکی از این نظریه0993، 3منجر گردیده است )پرکینس مسئلهباال و حل 

 کندتسهیل تفکر و تعقل یادگیرندگان ارائه می منظوربههایی که رهنمود است 2گراواقع

 آموزش (.3101، و همکاران 1؛ بوتچ0993، 1)گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت

گرا یک پارادایم برای یادگیری مبتنی بر تکنولوژی است و توسط گروه شناخت و واقع

، یافته است. این مدل توسعه 6تکنولوژی در دانشگاه واندربیلت و به مدیریت جان برانسفورد

و  عنوان آموزش موقعیتی در محیط غنی شدهمبتنی بر رویکرد یادگیری زایشی است که به

تعریف شده است و اجازه اکتشاف مداوم توسط یادگیرندگان و معلمان در  مسئلهمبتنی بر 

در  را شناسایی کنند و مسائلگیرند تا یادگیرندگان یاد می، دهد. در این مدلرا می کنار هم

معلمان بسیاری از مزایای ، درگیر شوند. همچنین مسائلساخت فعاالنه دانش برای حل 

، )برنسفورد انگیزانندبرمیرا در محیط کالس  «3زمینه -در» یشاگرد -کارآموزی استاد

 (.3101، ؛ بوتچ و همکاران0999، 9برینگو حاسل شروود

آموزش  قلب، ای و ویدئوبتنی بر تکنولوژی چندرسانهمحور م مسئلههای واقعی از محیط

های کالن شوند. زمینههای کالن شناخته میعنوان زمینهشود که بهگرا یاد میواقع

 کندوادار می به هممرتبط  مسائلای از خرده یادگیرندگان را به تدوین و حل یک مجموعه

ضروری  هایتجارب متخصصان و داده ازجملهو آنان بایستی در هنگام اکتشاف از منابع غنی 

                                                           
1. Resnick & Klopfer 
2. Perkins 
3. anchored instruction 
4. Cognition and Technology Group at Vanderbilt (CTGV) 
5. Bottge 
6. John Bransford 
7. in-context 
8. Bransford, Sherwood, & Hasselbring 
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(. این 3102، 0نیز استفاده کنند )برنسفورد مسئلهگنجانده شده در زمینه کالن برای حل 

ل کند در حین حخاص کمک می ها به یادگیرندگان نسبتاً مبتدی در یک حوزهویژگی

خاص  ائلمس دربارهو از چگونگی تفکر آنان  از تجارب متخصصان استفاده کنند مسئله

در این  بنابراین هدف اصلی؛ ببندند به کارحل مناسب را این اساس راه اطالع پیدا کنند و بر

 ارائه و مسائلو زایش خرده  پیچیده مسئلهکمک به مبتدیان در فهم عمومی یک ، رویکرد

 است. مسئلهحل به راه

ای و ویدئو و هنهای کالن مبتنی بر تکنولوژی چندرسابر زمینه تأکیدگرا با آموزش واقع

مشکل  ،های اکتشافی با هدایت معلمآن درگیرساختن یادگیرندگان در فرصت تبعبه

؛ برنسفورد 0991، و همکاران 3الرتیکند )مکرویکردهای آموزش متداول را برطرف می

دارند که رویکردهای آموزش متداول  تأکید(. متخصصان این حوزه 3103، و همکاران

اما در آموزش چگونگی انتقال پاسخ ، پردازندآموزش پاسخ درست میطور افراطی به به

و  فوردبرنس، کنند )دونووانآمیز عمل نمیطور موفقیتبه مسئلههای حل یتموقعبهدرست 

 1هد(. وایت0992؛ 0991، شناخت و تکنولوژی در واندربیلت گروه ؛0991، 2پلگرینو

نامد. طبق دیدگاه یم 1ل را دانش راکد( دانش حاصل از رویکردهای آموزش متداو0931)

شود و در حافظه برای های انتزاعی کسب میدانش و معنا از طریق فعالیت، دانش راکد

گرا با عواق آموزش های مشابه نیست.به زمینه انتقالقابلشود اما بازیابی بعدی ذخیره می

آنان ، منفعالنه هایفعالیتجای های یادگیری زایشی بهدرگیرساختن یادگیرندگان در فعالیت

، و همکاران 6کند )آدامزعبارتی در کسب دانش سودمند یاری میرا در انتقال یادگیری و به

 (.0999، 3و گیک المون، ؛ لوکهارت0999

های کالن مرتبط با انواع ای متنوعی از زمینهگرا؛ مجموعهمتخصصان آموزش واقع

گرا های یادگیری مبتنی بر آموزش واقعموضوعات درسی را با هدف کاربست فعالیت

                                                           
1. Bransford 
2. McLarty 
3. Donovan, Bransford, &Pellegrino 
4. Whitehead 
5. inert knowledge 
6. Adams 
7. Lockhart, lamon, & Gick 
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سط گرا که توای منطبق با آموزش واقعهای چندرسانهترین برنامهاند. معروفطراحی کرده

ریاضیات وودبوری  مسئلهماجراهای مجموعه حل »، شده است ارائهدانشگاه واندربیلت 

تفکر انتقادی در های و مهارت ریاضیات مسائلتدریس حل  منظوربهنام دارد که  «0جسبر

طراحی و تولید شده است. نتایج نشان داد که این برنامه بر توانایی حل  9تا  1های پایه کالس

 2؛ هیکی0996، 3مثبت داشته است )شیو تأثیرها به ریاضیات و آموزش تقویت نگرش، مسئله

؛ 0993، 0990، 0991، شناخت و تکنولوژی در واندربیلت گروه ؛0992، و همکاران

( و یادگیرندگان 3111، 6؛ کورز و باتارلو3111، 1؛ اسریس و تان3101، 1کینسون و سامرزدی

ه قیاسی پیچید مسئلهها و انتقال یادگیری به تکالیف حل حلدر شناسایی خرده اهداف و راه

شناخت و تکنولوژی  گروه ؛0999، 3اند )برنسفورد و سچورتزآمیز عمل کردهطور موفقیتبه

، 9؛ هوکهولدینگر و سچاپر3111، ؛ شیو0999، و همکاران 9؛ النگون0992، در واندربیلت

ل از قبی هاسایر حوزهگرا در های منطبق با آموزش واقعبرنامه، (. عالوه بر ریاضیات3102

و سواد )گروه شناخت و  (0992، 0990، علوم )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت

 ؤثرماند که در ارتقای تفکر یادگیرندگان ز طراحی شده( نی0990، تکنولوژی در واندربیلت

، گرا در محیط کالس درستوان گفت با کاربست آموزش واقعمی، طور خالصهاند. بهبوده

تدارک الگوی ذهنی مناسب از طریق ، مزایایی از قبیل؛ تدارک زمینه واقعی یادگیری

ویت فهم تق، یادگیرندگان ای و ویدئو برای تسهیل فهم و تفسیرتکنولوژی چندرسانه

تدارک  ،های یادگیری خودتنظیمیتوسعه استراتژی، گیرندیاد می ازآنچهیادگیرندگان 

و  اقعیو مسائلکمک به یادگیرندگان در کاربرد دانش در ، مسئلههای چندگانه از دیدگاه

مانند ی ای تعاملتدارک برنامه چندرسانه واسطهبهارتقای انگیزه یادگیری یادگیرندگان 

وژی یابد )گروه شناخت و تکنولهای ویدئویی تحقق میای و فیلمچندرسانه هایتکنولوژی

                                                           
1. Adventure of Jasper Woodbury Mathematical Problem Solving Series 
2. Shyu 
3. Hickey 
4. Dickinson & Summers 
5. Etheris & Tan 
6. Kurz & Batarelo 
7. Bransford& Schwartz 
8. Langone 
9. Hochholdinger & Schaper 
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؛ 3111، 3و پاتریک هیکوک، ؛ پایج3111، 0؛ شورای پژوهش ملی0992، در واندربیلت

 (.3106، 2وانگ

گرا در محیط کالس درس که ها و فواید ارزشمند طراحی آموزش واقعرغم قابلیتعلی

تاکنون مدلی برای چگونگی اجرای این طراحی آموزشی ارائه نشده ، اشاره گردیددر باال 

 گرا و ناشناخته بودن چگونگی اجرایرسد که نبود مدل طراحی آموزش واقعاست. به نظر می

کارگیری آن در تعلیم و تربیت کشور شده است. گرا موجب عدم بهطراحی آموزش واقع

حاضر با ارائه مدلی جهت طراحی این آموزش و برجسته امیدواریم که پژوهش ، روازاین

ر ای برای ایجاد تمایل و عالقه دتربیتی بتواند زمینه مسائلهای آن در حل ن قابلیتکرد

ر پژوهش حاض، . در همین راستاکنداستفاده از آن فراهم  منظوربهطراحان آموزشی و معلمان 

 دهد:زیر پاسخ می سؤاالتبه 

 گیرد؟را در کدام دسته از رویکردهای طراحی آموزشی قرار میگآموزش واقع -0

 د؟هایی باهم دارنها و تفاوتچه شباهت، مسئلهگرا و یادگیری مبتنی بر آموزش واقع -3

 گرا چه جایگاهی دارند؟عناصر اساسی طراحی آموزشی در آموزش واقع -2

 شود؟گرا چگونه انجام میطراحی آموزش واقع -1

 روش 
 ،از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی استفاده شده است. در این رویکرد، پژوهش حاضردر 

دنظر را متن مور، عنوان طبقاتها بهبا مفروض گرفتن برخی تعاریف و تعمیم پژوهشگر

ها ل متنها در ککند و به دنبال مصادیقی از تعاریف و تعمیمصورت کیفی تحلیل میبه

دهد می ارائهبندی عنوان جمعبه، حاصل این تحلیل استچه را که گردد و هر آنمی

 سؤاالتگویی به هر یک از پاسخ جهتهم(. در این پژوهش 0293، راد و همکاران)مومنی

بندی عیک جم، گراپژوهش با اتکا به تحلیل ادبیات نظری و تجربی طراحی آموزش واقع

 شود.می ارائه

                                                           
1. national research council 
2. Paige, Hickok, & Patrick 
3. Wang 
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 ،های اطالعاتی؛ پروکوئیستشده در پایگاهجامعه پژوهش شامل کلیه مقاالت نمایه 

بین  و گوگل اسکوالر در اریک، سیج، ابسکو، وایلی، امرالد، دایرکتساینس، اسپرینگر

در  anchored instruction بودند که با جستجوی کلیدواژه 3106 -0991های سال

خاب مقاله از نتایج مقاله(. مالک انت 96آمد ) به دستهای مذکور نتایج جستجوی اولیه پایگاه

 در عنوان و خالصه مقاالت جستجو جهت گنجانده شدن در جامعه پژوهش؛ وجود کلیدواژه

های پژوهش بود. در پایگاه داده سؤاالتو همچنین مهم و تأثیرگذار بودن مقاالت در پاسخ به 

، گراواقع آموزشای در این زمینه یافت نشد. عالوه بر مطالعات غیر مرتبط با حوزه فارسی مقاله

غیرعلمی و به زبان غیر انگلیسی نگارش شده بود از بررسی خارج شدند. ، ناممنابعی که بی

عنوان جامعه پژوهش شناسایی و انتخاب شدند. مقاله مروری به 03مقاله پژوهشی و  26، درنتیجه

یل مشخص مقاله مروری برای تحل 03مقاله پژوهشی و  33پژوهش؛ تعداد  سؤاالتدر پاسخ به 

 بر اساس، مقاله برای تحلیل از همان اول مشخص نشدند. بلکه 21تعداد ، حالبااینگردید. 

حلیل محتوا ت، ای انتخاب شدهصورت هدفمند؛ ابتدا مقالهارتباط بیشتر با موضوع پژوهش به

ای دیگر انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته است تا رسیدن به اشباع شده و سپس مقاله

اما ، به بعد کدها در حال تکرار بودند 20ها ادامه یافت. هرچند از مقاله ری انتخاب نمونهنظ

 قرار گرفتند. موردبررسیبرای اطمینان بیشتر سه مقاله دیگر هم 

 شدهنییعتبندی از قبل عنوان طبقهپژوهش به سؤاالتدر پژوهش حاضر با در نظر گرفتن 

ر متون های آن دبه شناسایی مصادیق و مثال، کار تحلیل شروع شد. پس از تعیین تعاریف

ز ا بندیجمع درنهایتو  های موردنظر پرداخته شدو کدگذاری انتخابی برای تحلیل

 ارائه شد. سؤاالتها برای هریک از کدگذاری

 هایافته
 گیرد؟طراحی آموزشی قرار میگرا در کدام دسته از رویکردهای آموزش واقع :اول سؤال

اند کثرت و تعدد الگوها در این حوزه کوشیده به علتنظران رشته طراحی آموزشی صاحب

فی های مختلبندیرا در طبقه هاآن، های اساسی میان الگوهاها و تفاوتبا توجه به شباهت

 ر اساسبحی آموزشی بندی الگوهای طراتوان به طبقهها میبندیاین طبقه ازجملهقرار دهند. 
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، طورکلیبهاما ؛ گرایی اشاره کردگرایی و سازندهشناخت، رویکردهای رفتارگرایی

توان به دو دسته: الگوهای مبتنی بر رویکرد سیستمی و الگوهای طراحی آموزشی را می

ر گرایی تقسیم کرد. در رویکرد سیستمی که مبتنی بالگوهای مبتنی بر رویکرد سازنده

انجام  طور دقیقهای آموزشی پشت سرهم و بهفعالیت، گرایی استشناسی اثباتمعرفت

کند و یادگیرندگان در امر طراحی ای پیروی میشوند و از یک روند خطی و زنجیرهمی

توان به الگوهای مشارکت ندارند. از الگوهای معروف طراحی آموزشی در این دسته می

گرایی طراح در رویکرد سازنده، برخالف این رویکردمریل و رایگلوث اشاره کرد. ، گانیه

 لیقبملزم به رعایت اصولی از ، های پشت سر هم در طراحیجای انجام دادن فعالیتبه

 ،گنجاندن یادگیری در تجارب اجتماعی، های مربوط و واقعیگنجاندن یادگیری در زمینه»

تشویق ، ربه فرایند ساختن دانشتج ارائه، تشویق به تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری

تشویق  و های مختلفتجربه و تقدیر از دیدگاه ارائه، به خودآگاهی از فرایند ساختن دانش

در طراحی محیط یادگیری است. طبق رویکرد ، «ارائه هایروشبه استفاده از انواع 

عالیت ف، افتد و عناصری از قبیل محیطاتفاق نمی خألیادگیری هرگز در ، گراییسازنده

 ؤثرندمیادگیرنده و اهداف یادگیرنده همه در چگونگی ساختن دانش و معنا برای یادگیرنده 

شود که مدل بعدی با ارائه شواهدی مشخص می یهاپاراگراف در (.0293، )فردانش

 د.گیرگرایی قرار میگرا در کدام دسته از دو رویکرد سیستمی و سازندهآموزش واقع

دهند شان میگرایی نگرا و سازندهصصی مرتبط با رویکرد آموزش واقعمطالعه پیشینه تخ

گرایی تناسب زیادی دارند. گرا با رویکرد سازندههای آموزش واقعکه ماهیت و ویژگی

یکرد ای از روخالصه، گرایی در اینجا مقدور نیستبررسی کامل رویکرد سازنده ازآنجاکه

ادعای  تا با قاطعیت بیشتری از کندشود که ما را متقاعد  ارائهتواند در مفاهیم اساسی زیر می

ر فعال گرایی بگرا دفاع کنیم. رویکرد سازندهگرا بودن آموزش واقعمبنی بر سازنده، خود

(. دانش 0993، 0و دوگوید کولینس، دارد )براون تأکیدبودن یادگیرندگان در ساخت دانش 

شود با اشیاء در یک زمینه خاص ساخته می تعاملشانبیشتر توسط یادگیرندگان از طریق 

                                                           
1. Brown, Collins, & Duguid 
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ر ب(. معنای اشیاء خاص )دانش( از طریق تفسیرهای یادگیرندگان 0993، 0)دافی و جاناسن

ند دانش را توانیادگیرندگان نمی، این دیدگاه بر طبقشود. تعامل با اشیاء ساخته می اساس

آنان نیاز به ، جای آنهصرفاً از طریق انتقال اطالعات جدید توسط معلمان بسازند. ب

یشان در هاو پاالیش ایده سنجش، های زایشی دارند تا در اکتشاف عمیقهای فعالیتفرصت

؛ 0993، ؛ گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت3111، طول زمان درگیر شوند )جاناسن

ر د(. یادگیرندگان دانش حاصل از تفسیرها و تجربیات قبلی خود را با حضور 3106، وانگ

 دهند.های اجتماعی پاالیش و توسعه میها و محیطگروه

ری و آموزش یادگی دربارهگرایی ترین مفروضات سازندهاگر بپذیریم که عمده، بنابراین

اهمیت ، معناداربر یادگیری اصیل و  تأکید، شامل ساخت فعاالنه دانش از جانب یادگیرنده

گرا دارای آموزش واقع ورتآن صدر ، استتعامل و همکاری در جریان آموزش 

اند از تها عبارکند. این ویژگیگرایی آن را آشکار میهایی است که بنیان سازندهویژگی

 (:3116، 2؛ اوبرین3119، 3؛ پلگرینو و پروفی3111، ؛ شیو3106، )وانگ

 برای یادگیری؛ معنادارایجاد یک موقعیت اصیل و  -

 پیچیده زندگی واقعی؛ مسائلدرگیر کردن یادگیرندگان با  -

 یادگیرندگان؛ مسئلههای تفکر و حل بر پرورش مهارت تأکید -

 و ایجاد فهم عمیق؛ مسائلهای چندگانه برای حل گیری از دیدگاهبهره -

های و فیلم ایچندرسانه هایتکنولوژییادگیرندگان با ، تعامل غنی در میان یادگیرندگان -

 و یادگیرندگان با معلم؛ ویدئویی

 اصیل و واقعی. سنجش -

اند که برخالف رویکردهای آموزش متداول که بر مهم روازاینهای باال ویژگی

گرا با درگیرساختن یادگیرندگان در آموزش واقع، دارد تأکیدهای منفعالنه فعالیت

انگر های کالن که نمایبر زمینه تأکیدگرا با های زایشی سروکار دارد. آموزش واقعفعالیت

                                                           
1. Duffy & Jonassen 
2. Pellegrino & Brophy 
3. O'Brien 
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( و 3110، 0)هاسلبرینگ کندانتقال یادگیری را میسر می، های اصیل استعالیتتکالیف و ف

ادگیری ی همچنین با لحاظ کردن منابع غنی )تجارب متخصصان یا عملکرد ماهرانه( در محیط

ی حل شوند و چگونگکه متخصصان با آن مواجه می مسائلیبه یادگیرندگان در فهم انواع 

 ،کند )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلتتوسط متخصصان کمک می مسائلاین 

را  سائلمتوانند مشاهده کنند که متخصصان چگونه (. یادگیرندگان می3106، ؛ وانگ0993

ر مورد و مبتنی مبتنی ب، هایی از قبیل یادگیری مبتنی بر پروژهکنند و در انواع فعالیتحل می

اد کند تا دانش یگیری از این تجربه به آنان کمک میهشوند. بهردرگیر می مسئلهبر 

 واقعی بهتر انتقال دهند. در آموزش مسئلههای حل یتموقعبهدر نظام آموزشی را  شدهگرفته

، و همکاران 2؛ النگو0993، 3توانند در نقش متخصصان ظاهر شوند )دافیمعلمان می، گراواقع

و  تخصصی دانش، یافتن منابع ضروری، مسئله(. آنان با الگوسازی چگونگی شناسایی 0999

 کنند.پشتیبانی می مسئلهها؛ یادگیرندگان را در حل مهارت

 گراییگرا با رویکرد سازندههای آموزش واقعارتباط ویژگی .1 جدول

 راییگبا رویکرد سازنده ارتباطشان گراهای آموزش واقعویژگی

 گرایی شناختیبر سازنده تأکید یرندگانبه یادگ برانگیزچالش مسائلهای تفکر و کار روی تدارک فرصت

یافته شگستر مسائلو  قیاسی مسائل، اصیل و واقعی یفبر تکال تأکید

 و سنجش یادگیری اصیل تسهیل انتقال یادگیری منظوربه
 بر یادگیری موقعیتی تأکید

چنین و هم تجارب متخصصان در برنامه تعاملی ازجملهگنجاندن منابع غنی 

 سئلهمایفای وظیفه معلم در نقش متخصص و هدایت یادگیرندگان در حل 
 شاگردی –بر استاد  تأکید

 گروهی یا مشارکتی مسئلهحل 
گرایی اجتماعی؛ بر سازنده تأکید

 دیدگاه مشارکتی

 نظریه تأثیرگرا تحت واقعدهد که مبنای نظری آموزش الذکر نشان میهای فوقویژگی

رار شاگردی و یادگیری مشارکتی ق -استاد، های یادگیری موقعیتیو دیدگاه گراییسازنده

                                                           
1. Hasselbring 
2. Duffy 
3. Langone 
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توان گفت که یم جرئتگرا به گرفته است. لذا با اتکا به پیشینه نظری و تجربی آموزش واقع

 ستمی.د سیگرایی تناسب بیشتری دارد تا با رویکراین نوع آموزش با رویکرد سازنده

 اهم دارند؟هایی بها و تفاوتچه شباهت، مسئلهگرا و یادگیری مبتنی بر آموزش واقع :دوم سؤال

گیری پیچیده است که یادگیرندگان با بهره مسئلهتمرکز بر ، 0مسئلهدر یادگیری مبتنی بر 

یادگیری در طی ، کنند. طبق این رویکردحل می آن را، از تجارب و دانش پیشین خود

، طاز طریق شناسایی حقایق مرتب مسئلهتدوین و تحلیل ، محور مسئلهموقعیت  ارائهمراحل؛ 

، ئلهمسشناسایی کمبودهای دانش مرتبط با ، های احتمالیحلراه دربارهها تولید فرضیه

 شدهسبکیادگیرندگان بر دانش انتزاعی  تأملو  هاارزشیابی فرضیه، کاربست دانش جدید

گرا در ( معتقد است که اجرای آموزش واقع3101) 2(. اوری3111، 3یابد )هملوتحقق می

مون توسعه تجربه مشترک پیرا، زمینه کالن ارائههایی از قبیل؛ فعالیت کالس درس شامل

روی  ارک، مسئلهعنوان ابزار برای حل دانش به کاربرد، گسترش زمینه کالن، زمینه کالن

 ق یابد.است تا اکتشاف تحق، یاد گرفته شده آنچهتبادل ، ا زمینه کالنهای مرتبط بپروژه

ترین رویکردهای یادگیری است که آموزش یکی از معروف مسئلهیادگیری مبتنی بر 

 هزیرمجموعهای آموزش و تدریس در گیری از اصول آن در فعالیتگرا به دلیل بهرهواقع

 مسئلهبر  گرا و یادگیری مبتنیبین آموزش واقع توان گفت کهبنابراین می؛ گیردآن قرار می

 دهیسازمانتوان به مواردی از قبیل؛ های زیادی وجود دارد که از آن جمله میشباهت

دگان انجام پژوهش توسط یادگیرن، پیچیده مسئلههای تدریس و یادگیری حول یک فعالیت

ادگیری های یبر فعالیت دتأکی، طوالنی جهت اجرا زمانمدتنیاز به ، جهت تحقق یادگیری

 های یادگیریمعلمان در فعالیت تسهیلگریفعال بودن یادگیرندگان و ، مشارکتی

و  1؛ کراجیک0993، یادگیرندگان اشاره داشت )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت

(. عالوه بر 3111، 6؛ کاریوکی و دوران3111، ؛ هلمو3111، 1؛ لین و هسی3111، همکاران

                                                           
1. Problem Based- Learning (PBL) 
2. Hmelo 
3. Orey 
4. Krajcik 
5. Linn & His 
6. Kariuki & Duran 
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، سئلهمفرایند حل ، مسئلهاین دو رویکرد با یکدیگر در نوع و نقش ، های مذکورشباهت

و  0تفاوت دارند )آکدنیز، برندمی به کارآوری داده و ابزارهای خاصی که چگونگی جمع

 (:3111، ؛ کاریوکی و دوران3111، سیلور -؛ هلمو3111، ؛ براوز3106، همکاران

ند طراحی با ساختار ضعیف واقعی مان مسائل، مسئله: یادگیری مبتنی بر مسئلهنوع و نقش 

سب بر ک مسئله، دهند. در این رویکردقرار می مورداستفادهدرس یا تشخیص پزشکی را 

را  سئلهمگرا اگرچه یادگیری مبتنی بر های تعقل تمرکز دارد. آموزش واقعدانش و استراتژی

، ردآزاد است. در این رویک-کمتر هدف مسئلهدر خود دارد اما نسبت به یادگیری مبتنی بر 

 طورای و ویدئو است که در انتهای آن بهیک داستان مبتنی بر تکنولوژی چندرسانه مسئله

 سائلمتدارک فرصت کاربرد دانش در ، گرادر آموزش واقع مسئلهشود. نقش واضح بیان می

 ویژهبه، کندشتیبانی میرا پ مسئلهای و ویدئو نیز فرایند درک . محیط چندرسانهاستمرتبط 

 حل نیاز داشته باشد.گام برای راه 01-31به  مسئلهچنانچه 

 دهد.قرار می مورداستفادهرا  PBLچرخه یادگیری  مسئلهیادگیری مبتنی بر  فرایند:

ف دارد تا یادگیرندگان بتوانند تکلی تأکیدگرا بر طراحی و زایش خرده اهداف واقع آموزش

 را مدیریت کنند. مسئلهحل 

 مسئلههای ضروری برای حل همه داده، گراآوری داده: در آموزش واقعچگونگی جمع

آوری شوند. لذا پژوهش مستقل اساسی و جمعای و ویدئو تلفیق میدر خود محیط چندرسانه

کرد در روی، شود. در مقابلتر میها کمرنگداده توسط یادگیرندگان معموالً در این محیط

منابع خارج  از اولدسترود که پژوهش از یادگیرندگان انتظار می مسئلهگیری مبتنی بر یاد

 از محیط یادگیری انجام دهند.

 دهد. یکقرار می مورداستفادهفقط یک ابزار ساده را  مسئلهابزار: یادگیری مبتنی بر 

ها به ساختار حلراهو  یادگیری مسائل، هافرضیه، یافته با فهرستی از حقایقبرد سازمانوایت

ارهای گرا از ابزآموزش واقع، کند. در مقابلیادگیرندگان کمک می مسئلهیادگیری و حل 

العه ای و ویدئو جهت مطهایی از محیط چندرسانهابزارهایی برای کنترل جنبه ازجملهمتنوعی 

                                                           
1. Akdeniz 
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کند ده میااستف مسئلهو ابزارهای سنجش خاص  سازی یادگیرندگانگاهابزارهای تکیه، مجدد

 (.0993، )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت

گرا توان گفت که آموزش واقعدر رابطه با تفاوت بین این دو رویکرد می، طور خالصهبه

بلکه  ،نشده است مسئلهیادگیری صرفاً محدود به یادگیری مبتنی بر  در طراحی محیط

گرا اصول (. آموزش واقع3106، ؛ وانگ3101، چیزهایی نیز به آن افزوده است )اوری

ی در ای و ویدئوی تعاملیادگیری موقعیتی و زمینه کالن را از طریق تکنولوژی چندرسانه

ز دیدگاه یادگیری ا تأثیرپذیریکند. این رویکرد به دلیل تلفیق می مسئلهیادگیری مبتنی بر 

کند و مناسب قلمداد میفعالیت و زمینه را عناصر اساسی در ساخت دانش ، موقعیتی؛ محتوا

ای انهمحیط چندرس، این اساس کند. برمحیط یادگیری را با توجه به این عناصر طراحی می

و منابع غنی  کندمی ارائهرا در یک زمینه واقعی  مسئلهو ویدئوی تعاملی؛ یادگیری مبتنی بر 

د تا کنمی را در خود تلفیق مسئلههای ضروری برای حل ازجمله تجارب متخصصان و داده

 سائلماین رویکرد آموزشی با تدارک ، . همچنینکندرا تسهیل  مسئلهدرک یادگیرندگان از 

یری ضمن تقویت فهم عمیق مفاهیم توسط یادگیرندگان به انتقال یادگ، افتهیگسترشقیاسی و 

 کند.های مشابه کمک مییتموقعبهآنان 

 گرا چه جایگاهی دارند؟عناصر اساسی طراحی آموزشی در آموزش واقع :سوم سؤال

های تفکر ارتقای مهارت، گرا برخالف رویکردهای متداول آموزشهدف آموزش واقع

مبتنی بر  دهشتیهدابر محیط یادگیری اکتشافی  تأکیدیادگیرندگان است.  مسئلهو حل 

 اثربخش را در مسئلههای حل رتتفکر و تعقل موردنیاز برای توسعه مها، تکنولوژی

 أکیدتهای واقعی ها بر زمینه و فعالیت. در طراحی این محیطانگیزاندبرمییادگیرندگان 

رار ق مورداستفاده مسائلگردد تا یادگیرندگان فعال باشند و یادگیری خود را در حل می

دگان دادن به یادگیرنهایی از قبیل اجازه و سایر ویژگی دهند. وجود ویژگی مذکور در محیط

و...آنان را مسئول فرایند یادگیری  تدوین اهداف پروژه، جهت انتخاب موضوعات یادگیری

؛ آکدنیز 3102، ؛ هوکهولدینگر و سچاپر3110، 0و اوکولو آرسورمک، )فرتی کنندخود می

                                                           
1. Ferretti, MacArthur, &Okolo 
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لکه بدر سطح انفرادی  تنهانه(. احساس مالکیت داشتن در فرایند یادگیری 3106، و همکاران

و  ندکنهمچنین در سطح گروه نیز هست. یادگیرندگان در مشارکت با همتایان کار می

کنند. محیط پیدا میو غیره  هاتدوین فرضیه، مسئلههای الزم برای شناسایی و تحلیل فرصت

کند تا را پشتیبانی می آنان زینو معلم(  ای و ویدئویادگیری )منابع غنی در محیط چندرسانه

شناخت و تکنولوژی  گروه ؛0999، 0و پتر کینزر، ریس، یادگیری بپردازند )گالسر بهتر به

نقش معلمان ، این رویکرد بر اساس(. در آموزش 3111، ؛ اسریس و تان3111، در واندربیلت

یریافته است سازی فعالیت یادگیرندگان تغیگاهدهنده دانش به نقش پشتیبانی و تکیهاز انتقال

توسعه محیط یادگیری غنی شده و ، (. هدف معلم3101، ینسون و سامرز؛ دیک0993، )دافی

کند و  است تا ساخت دانش یادگیرندگان را پشتیبانی برانگیزچالشواقعی و  مسئلهمبتنی بر 

و  فوردبرانس، تا لذت یادگیری را تجربه کنند )دانوان کندهمچنین یادگیرندگان را قادر 

که یادگیرندگان (. معلمان هنگامی0999، 3ناسن و هینینگ؛ جا3111، ؛ جاناسن0999، پلقرینو

گونگی و با الگوسازی چ شتابنددر پیشرفت یادگیری با مانع مواجه شوند به یاری آنان می

 و همچنین ساختن جو اجتماعی مطلوب از طریق قرار و یافتن منابع ضروری مسئلهشناسایی 

 کند.کمک می مسائلهای یادگیری به آنان در حل دادن یادگیرندگان در گروه

سزایی برخوردار است و در سطوح مختلف از تعامل از اهمیت به، گراهای واقعدر محیط

های ای و فیلمیادگیرندگان با تکنولوژی چندرسانه، قبیل تعامل غنی در میان یادگیرندگان

؛ آکدنیز و 3103، و همکاران شود )برنسفوردو یادگیرنده با معلم برقرار می ویدئویی

حاظ یادگیرندگان را به ل، هایی در یک محیط یادگیری(. وجود چنین قابلیت3106، همکاران

. حضور فعاالنه در محیط انگیزاندبرمیعاطفی و شناختی جهت یادگیری مطلوب 

 رائها ،پشتیبانی اجتماعی از سوی معلم و همتایان، مسئلهای و ویدئویی مبتنی بر چندرسانه

پرسیدن  ؤالسهایشان از طریق به چالش کشیده شدن یافته، های خودشانیادگیرندگان از یافته

دگان شود یادگیرنسبب می، هایشانتوسط همتایان و دفاع مستدل و منطقی آنان از یافته

 اتخاذ کنند. مسئلهتصمیمات منطقی در خصوص پاسخ به 

                                                           
1. Glaser, Rieth, Kinzer, & Peter 
2. Jonassen & Henning 
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 ،فردی و جمعی است )برنسفورد گرارویکرد تدریس و یادگیری در آموزش واقع

یادگیری در این رویکرد مبتنی بر تکنولوژی است و هر یک از  ازآنجاکه(. 3102

ی و رویکرد یادگیر، شوندصورت انفرادی با محیط یادگیری مواجه مییادگیرندگان به

فردی است اما با توجه به اینکه یادگیرندگان در ادامه آموزش به ، تدریس در آغاز آموزش

مربیگری و پشتیبانی خود را کم  جیتدربهمعلم  کهدرحالی، پردازندهمیاری در گروه می

 کند.یادگیری و تدریس جنبه جمعی نیز پیدا می، کندمی

فرایند یادگیری بیش از نتایج یادگیری اهمیت دارد؛ زیرا که تفکر ، در این رویکرد

زم نیز های النظم وارسی و بازخوردطور متوسط معلم به مسئلهیادگیرندگان در فرایند حل 

واقعی  هاییادگیرندگان معموالً به انتقال یادگیری خود در موقعیت ازآنجاکهشود. داده می

ارزشیابی نیز باید روی سنجش توانایی یادگیرندگان در شناسایی خرده اهداف و ، پردازدمی

ردد )بوتچ پیچیده قیاسی متمرکز گ مسئلهها و توانایی انتقال یادگیری به تکالیف حل حلراه

تواند یادگیری واقعی اصیل و واقعی می از سنجشگیری (. بهره3101؛3113، و همکاران

ان را توسط یادگیرندگ مسئلهبه نمایش گذارد و چگونگی حل  خوبیبهیادگیرندگان را 

گان رندرا به یادگی مسئلهای فقط جواب های چندگزینهآزمون کهدرحالیارزیابی کند. 

در ، راینبناب؛ نیستند مسئلههای حلآموزند و قادر به درگیرساختن یادگیرندگان در راهمی

هایی استفاده کرد که سنجش اصیل را باید از شیوه، سنجش یادگیری یادگیرندگان

های پروژه، هاکارپوشه، های عملکردی. بدین منظور باید از آزمونکندپذیر امکان

جایگاه ، 3(. در جدول 3106، ؛ النگ0991، استفاده کرد )بارون و همکارانیادگیرندگان 

 گرا خالصه شده است:هریک از عناصر طراحی آموزشی در آموزش واقع

 گراجایگاه عناصر طراحی آموزشی در مدل آموزش واقع. 2 جدول

 گراگیری مدل آموزش واقعجهت عناصر طراحی آموزشی

 مسئلههای تفکر و حل و پرورش مهارت زایشی یادگیری اصیل و عمده تأکید

 محور مسئلههای بیان اهداف در قالب موقعیت اهداف

 فردی و جمعی، شدهیتهدااکتشافی  راهبردهای تدریس و یادگیری
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 گراگیری مدل آموزش واقعجهت عناصر طراحی آموزشی

 نقش یادگیرنده
 ،مسئلهپژوهش برای حل ، مشارکت فعال در فرایند تدریس و یادگیری

 حل مناسبراه ارائه منظوربههای یادگیری همکاری با گروه

 منابع نندهکفراهمو  توسعه محیط یادگیری غنی، سازی و پشتیبانیگاهتکیه نقش معلم

 محیط یادگیری
بر  یدتأک، ایمبتنی بر تکنولوژی چندرسانه، محور مسئله، غنی و تعاملی

 و یادگیری مشارکتی شاگردی -استاد ، یادگیری موقعیتی

 سنجش و ارزشیابی
 سنجش اصیل و واقعی هایروشگیری از بهره، ارزشیابی تکوینی و پایانی

 سنجش توانایی یادگیرندگان در انتقال یادگیری منظوربه

 شود؟گرا چگونه انجام میطراحی آموزش واقع :چهارم سؤال

گرا های واقعگروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت برنامه، طور که گفته شدهمان

در راستای آموزش دروس گوناگون در مقاطع تحصیلی مختلف طراحی و تولید زیادی را 

 شدهیحطراای و ویدئوی تعاملی کرده است. تحلیل و بررسی یک نمونه از محیط چندرسانه

و اصول طراحی  نحوه اجرای آن در کالس درس، گرارویکرد آموزش واقع بر اساس

 .ندکگرا یاری ه و استخراج مدل برای آموزش واقعتواند ما را در ارائمی هاآندر  کاررفتهبه

 
 محیط اصلی برنامه جسبر .1 تصویر
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یکی از دوازده قطعه مبتنی بر ویدئو در مجموعه ماجراهای « 0نجات در چمنزار بونز»

احی های واقعی طرریاضیات در زمینه مسائلتدریس حل  منظوربهوودبوری جسبر است که 

 مسئله(. این قطعه آموزش با 0993، تکنولوژی در واندربیلتشده است )گروه شناخت و 

 زیر به توصیف محتوای هایپاراگرافسفر سروکار دارد. در  ریزیبرنامهاصلی با عنوان 

 و نحوه کاربست آن در کالس مسئلهمبتنی بر  -ای و ویدئویی غنی شده محیط چندرسانه

 شود:پرداخته می

 زبرنامه نجات عقاب در چمنزار بون
ن نام بینیم که الری پترسوما رفیق وودبوری را می، شودکه برنامه این ماجرا باز میهنگامی

تولد و سکونت خود(  شهر محلدارد. وی در حال پرواز با هواپیمای خود به شهر کامبرلند )

ه وی به بلک، خلبان خوبی است تنهانهگیریم که الری ما خیلی زود یاد می، است. همچنین

ایمیلی ژوهانسون است. در طول ، آموزد. یکی از شاگردان اودرس پرواز نیز می دیگران

 ارهدربگیرند که شامل اطالعاتی پرواز یاد می دربارهاو و سایر افراد چیزهای زیادی ، دوره

 است.و غیره سرعت ، ظرفیت سوخت، لودپای، فرود

 گذراند. او و الری وفقیتاولین پروازش را با م، ایمیلی بعد از چندین هفته از آموزش

که  جسبر فاش کرد، رفیق جسبر در رستوران محلی جشن گرفتند. در هنگام صرف شام

رود. او برنامه دارد که با ماشین به هیلدا سفر کند اش میبه سفر ماهیگیری ساالنه زودیبه

 اش را پارکماشین، )جایی که او در آنجا خانه دارد و ایستگاه گاز نیز در آنجا وجود دارد(

وی رپیاده، که چمنزار بونز نام دارد موردعالقهمایل را به نقطه ماهیگیری  09و حدود  کند

گیریم که الری اخیراً با هواپیمای خود به هیلدا پرواز کرده و در کند. ما همچنین یاد می

 وایمیلی و الری توقف کردند ، اش فرود آمده است. در هنگام ترک رستوراننزدیک خانه

 اند.طرح خودشان را ارزیابی کرده

که وی در حال بینیم. هنگامیخوردن وی را می ما ماهیگیری جسبر و ماهی، سپس

صدای شلیک را شنید و جستجو در این رابطه را آغاز کرد. او یک عقاب ، خوردن ماهی بود

                                                           
1. Rescue at Boones Meadow 
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سیاه را یافت و در تماس با رادیوی محلی درخواست کمک کرد. هیلدا به درخواست جسبر 

 انتقال یافت. ایمیلی با پزشک محلی دکتر رامیرز تأخیرپاسخ داد و اطالعات به ایمیلی با 

آوردند. نقشه روی  به دستو مسافت  عقاب دربارهمشورت کرد و آنان اطالعات اضافی 

ای از شهر کامبرلند )شهری که ایمیلی و پزشک در اد که هیچ جادهشان نشان ددیوار خانه

ای آنجا هستند( به چمنزار بونز )جایی که جسبر و عقاب در آنجا هستند( وجود ندارد و جاده

اهند عقاب بخو هاآنکرد که اگر  تأکیدنیز از هیلدا به چمنزار بونز وجود ندارد. دکتر رامیرز 

 فی در اختیار داشته باشند.باید زمان کا، زنده بماند

یابد: پایان می، کندکه ایمیلی با خودش بیان می برانگیزچالش مسئلهماجرا با این 

 کشد؟ی طول میزمانمدتترین راه برای نجات عقاب چیست؟ چه سریع

های کارگیری تنوعی از مهارتپیچیده است و مستلزم به مسئلهچالش نجات عقاب یک 

حل هیادگیرنده باید چندین را، ترین راه نجات عقابیافتن سریع نظورمبهاست.  مسئلهحل 

را در مقابل شرایط و محدودیت بسنجد و تعیین کند  هاآننجات را تولید کند و هریک از 

اگر هواپیما برای نجات ، کشد. برای مثالی طول میزمانمدتحل چه که اجرای هر راه

 و برد هواپیما وجود دارد که ضروریات فرود آمدنچندین محدودیت از قبیل ، استفاده شود

و  حلحل را آشکار خواهد ساخت. با سنجش میزان قابلیت عملی بودن راهقابلیت عملی راه

 شود.حل مناسب انتخاب میراه، مقدار زمان موردنیاز جهت اجرای آن

انی داست ئهاراای و ویدئویی مشتمل بر یادگیرندگان قطعه چندرسانه، در آغاز آموزش

 ،تجارب متخصصان، های ضروریو منابع غنی )داده برانگیزچالش مسئله دربارهروایی 

و سپس با پژوهش انفرادی  کنندها( گنجانده شده در آن را مشاهده میها و راهنماییاشاره

 هاآنها و منطق هر یک از حلراه، هاکنند. در گروهمی ارائهحل را یا گروهی بهترین راه

 یابد.در گروه اختصاص می هر عضوهای شوند و حداقل دو ساعت به تبادل ایدهمی ارائه

 ودئیوای و شده در محیط چندرسانه ارائهحل الگو( یادگیرندگان نتیجه )راه، درنهایت

کنند و نقاط ضعف و حل الگو مقایسه میرا با راه حلشانراهکنند و را مشاهده می سکید

 کنند.می قوت آن را شناسایی
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، انددر ماجرای جسبر را حل کرده برانگیزچالشاصلی  مسئله بعدازاینکهیادگیرندگان 

 افتهیرشگست مسائلو  قیاسی مسائلکنند تا روی معلمان آنان را به کارگروهی تشویق می

کمک به ، (. هدف این مواد0993، کار کنند )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلت

پذیر است تا اصول اساسی ریاضی های دانش انعطافتوسعه بازنمایی یادگیرندگان در

که در  ریزیگنجانده شده در ماجرای جسبر را بهتر بفهمند و بین ماجراها و تفکر و برنامه

قیاسی و  لمسائارتباط ایجاد کند. اکثر ، افتدبسیاری از وقایع تاریخی و معاصر اتفاق می

هستند و بنابراین جذابیت ماجراهای اولیه جسبر را ندارند.  در شکل چاپی افتهیگسترش

 شوند.ها از سوی معلمان جسبر ارائه میبازخورد و تشویق

سبر شکل اصلی ج برانگیزچالش مسئلهقیاسی با تغییر یک یا چند پارامتر در  مسائل

 «شد اگریه مچ» سؤالکند تا در پاسخ به قیاسی به یادگیرندگان کمک می مسائلگیرند. می

را عمیقاً  لمسائ، اصلی درگیر شوند و با بررسی رابطه بین متغیرهای مربوط مسئله درباره

تفاق نجات ایمیلی که در یک روز آرام ا مسئله بعدازاینکهیادگیرندگان ، بفهمند. برای مثال

مایل در  6پاسخ دادند که اگر چنانچه باد با سرعت  سؤالبه این ، اندافتاده بود را حل کرده

حل با هواپیمای کارساز خواهد بود؟ آیا آن راه حلباز همان راه، ساعت در حین پرواز بوزد

نیز  قیاسی دیگری مسائل ؟حل استدارای سرعت و مصرف سوخت متفاوت نیز بهترین راه

ی در ریاضیات کمک کنند. براطراحی شدند تا به یادگیرندگان در کشف مفاهیم اصلی 

از یادگیرندگان پرسیده شد که فرض کنید هواپیمایی با یک باک بنزین دارای ابعاد ، مثال

وجود دارد؛ آیا باک جدید دو برابر بنزین را در  2n×2n×2nو عرض از قبیل  طول، ارتفاع

اهیم از ف مفتواند به یادگیرندگان در کشاز این قبیل می مسائلیدارد؟ طرح خود نگه می

 مساحت و حجم کمک کند.، محیط، گیریهای اندازهقبیل مقیاس

در میان  هاآن شوند تا به یادگیرندگان در تلفیق دانشیافته طراحی میگسترش مسائل

به  مسائلنه گواصلی و اولیه کمک کنند. این مسئلهو تفکر روی معنا فراتر از  برنامه درسی

ر در ماجرای سف ریزیبرنامه، کند. برای مثالانتقال یادگیری به تکالیف متنوع کمک می

مناسب برای  هافتیگسترش مسائلگردد؟ جسبر چگونه با وقایع فعلی و تاریخی مرتبط می

چارلز لیندبرگ از نیویورک به  سفر هواییریزی تواند شامل برنامهچالش نجات عقاب می
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واند تمی مسائلگونه باشد. اینریزی موردنیاز برای اولین سفر به ماه و برنامه پاریس

یک  مسیر لیندبرگز روی، . برای مثالکندهایی برای کشف مفاهیم ریاضی فراهم فرصت

یک  دارای خط کمانی است. این تکلیف، بیش از اینکه خط مستقیم باشد، نقشه جغرافیایی

 ف هندسه بحث گردد.تا انواع مختل کندفرصت عالی فراهم می

های غنی ( در طراحی و تولید محیط0993گروه تکنولوژی و شناخت در واندربیلت )

نه اصل طراحی آموزشی و یادگیری ، الذکر و مشابه آنفوق مسئلهمبتنی بر  -شده

 برده است: به کارگرایی مهم ذیل را سازنده

کند. یمحور را بیان م مسئلهخط داستانی زمینه کالن یک موقعیت  قالب یادگیری زایشی:

آنان زایش  توسط مسئلهحل را شناسایی و در پایان داستان راه مسائلیادگیرندگان باید خرده 

ها را تا خودشان نتایج داستان کندانگیزه الزم را به آنان فراهم می، شود. زایش پایان داستان

 تعیین کنند.

ویدئو به  و ایتکنولوژی چندرسانه ویدئو:ای و قالب ارائه مبتنی بر تکنولوژی چندرسانه

پیچیده را خیلی بهتر از زمانی بفهمند که در قالب متن  مسائلدهد تا یادگیرندگان اجازه می

ای در قالب تکنولوژی چندرسانه مسئله(. بازنمایی 3106، یابد )آکدنیز و همکارانانتقال می

برای  ویژهبه ارائهدهد. این نوع وقایع را میو ویدئو به یادگیرندگان اجازه بازنمایی صحیح از 

یادگیرندگان ضعیف به لحاظ پیشرفت تحصیلی و یادگیرندگان با دانش کم در حوزه 

و یادگیرندگان دارای اختالل خواندن اثربخشی بیشتری دارد. تکنولوژی  موردعالقه

در  ائلمسسایر  مطالعه، نیاز مرتبطای و ویدئو همچنین با تدارک اطالعات پیشچندرسانه

 .انگیزاندبرمیهای دیگر را ریاضیات یا حوزه

آغاز  ،هاحاالت شخصیت، ای و ویدئویی؛ اطالعات زمینه کالنقالب روایی: روایت چندرسانه

طور طبیعی ای و ویدئویی بهدر پایان محیط چندرسانه مسئله. گیردبرمیواقعه و نتایج واقعه را در 

و واضح از  یگرافیکتوصیف ، عالوهبهحل کنند.  آن راشود تا یادگیرندگان بتوانند نمایان می

 .کندکاربرد اصیل مفاهیم ریاضی از سوی یادگیرندگان را تسهیل می، وقایع

های عدادی گامپیچیده با ت ایمسئلهیک ، ارائه شده به یادگیرندگان مسئله: مسئلهپیچیدگی 

ل این دیدگاه شک بر اساسعمدی و هدفمند است و  مسئله. پیچیدگی است به هممرتبط 
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رند توانند برخورد با پیچیدگی در دنیای واقعی را یاد بگیگرفته است که یادگیرندگان نمی

 این کار های کالسی متداولفعالیت، متأسفانهمگر اینکه برای انجام دادن آن آموزش ببینند. 

دگان را با فرصت درگیری در نوع تفکر ریاضی دهند و یادگیرنطور منظم انجام نمیرا به

، لهمسئای و ویدئویی . ارائه چندرسانهکنندپیچیده مواجه نمی مسائلضروری برای حل 

 .کندمی حلقابلجذاب و  آن رابلکه ، کندپیچیدگی تکلیف را پنهان نمی

شده است. قالب داده ادغام ، های کالنویژگی طراحی مهم زمینه :شدهادغامطراحی داده 

ای و ویدئویی ادغام شده است. در داستان چندرسانه مسئلههای ضروری برای حل همه داده

را  سئلهمیادگیرندگان بایستی در ابتدا ، ای و ویدئوییمحور چندرسانه مسئلهدر محیط 

و این اطالعات را به یاد آورند و  کنندو اطالعات مرتبط را تعیین  شناسایی و درک کنند

منابع  های محتوایی نیزدر رابطه با سایر حوزه، داستان استخراج کنند. زمینه کالنسپس از 

 .نندکآوری کند تا آنان بتوانند داده ضروری را جمعاضافی را به یادگیرندگان ارائه می

بازنمایی دانش بخش مهم هر فرایند یادگیری است : مسئلهبازنمایی چندگانه تکالیف حل 

و نموداری باشد.  هندسی، ها ممکن است متنی(. این بازنمایی0993، 0)الرکین و سیمون

های چندگانه فرصت یادگیرندگان برای درک و کاربرد دانش را افزایش تدارک بازنمایی

ه پیدا طور فعاالنهایشان بهزیرا یادگیرندگان فرصت الزم را برای ساخت بازنمایی؛ دهدمی

 ند.یابدست می مسئلهحل ناسب از موقعیت و راهبه الگوهای ذهنی م درنتیجهکنند و می

 بر کنترل دهشتیهدایادگیری اکتشافی از طریق کاربست مربیگری:  شدهتیهدااکتشاف 

مطلوب تواند به نتایج ناهای با استقالل کامل یادگیرنده میدارد. محیط تأکیدیادگیرنده 

م قبلی یا موجود یادگیرندگان کهایی که دانش مخصوصاً در موقعیت، یادگیری منجر گردد

هایی بهتر است که محیط (. در چنین موقعیت3106، ؛ وانگ0999، 3باشد )براون و پالینسکار

ابزارهایی  و کندرا تسهیل  مسئلهدرک ، به یادگیرنده در تعیین اهداف شناختی کمک کند

 ،عبارتی ساده. بهکنددانش و خودتنظیمی فراهم  دهیسازمانهای را برای توسعه مهارت

الب طور موقت آموزش در قمداخله کند و به مسائلاشتباه یادگیرنده در حل  به هنگاممحیط 

                                                           
1. Larkin & Simon 
2. Brown & Palinscar 
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یادگیری خود آگاه شود. هدف مربیگری  مسائلتا یادگیرنده از  کندرا فراهم « مربیگری»

بلکه تسهیل یادگیری است. با تدارک بازخورد و ، ارائه یا سخنرانی مطالب نیست

 .کندیاری می مسئلهیادگیرنده را در درک محتوای آموزش یا حل ، ای الزمهراهنمایی

های علوم شناختی درباره انتقال یادگیری پیشنهاد پژوهش های انتقال یادگیری:فرصت

های جدید در موقعیت آموزشی باید قابل کاربرد در موقعیت شدهآموختهکنند که مفاهیم می

(. ماجراهای مجموعه جسبر 3106، ؛ آکدنیز و همکاران0999، باشد )برانسفورد و همکاران

طراحی ، سفر ریزیبرنامه مسئلهاند که حاوی حداقل سه قطعه برای هر ای طراحی شدهگونهبه

ان را با یادگیرندگ، هاو کاربرد جبر و هندسه است. این فعالیت تجارت از طریق کاربرد آمار

انتقال  درنتیجهو  کندها مجهز میتنوعی از زمینهفرصت استفاده و کاربرد مجدد مفاهیم در 

راه قیاسی هم مسائلای از یک مجموعه، افتد. همچنینهای جدید اتفاق مییتموقعبهمهارت 

با هر ماجرا وجود دارد که به توسعه و تقویت مفاهیم ریاضی که یادگیرندگان در ماجرای 

 کند.کمک می، گیرندمی به کاراصلی 

های ای و ویدئویی حاوی همه دادههر داستان چندرسانهبرنامه درسی:  پیوندهای میان

ه هایی برای ارائداستان فرصت، عالوهبهبرانگیز است. چالش مسئلهضروری برای حل 

در قطعه ، . برای مثالکندهای علمی را نیز فراهم میموضوعات از دیدگاه سایر حوزه

ت؛ یک حل کمک کند. این فعالیاند تا به کشف راهکاربرده شدهها بهنقشه، ریزی سفربرنامه

 هستند وریریزی سفر ضرو سایر وقایع که در برنامه هدایت هواپیما، پیوند طبیعی به جغرافیا

 .کندرا فراهم می

بیش ، کنندعنوان یک کل فعالیت میالذکر وابسته به یکدیگرند و بهاصول طراحی فوق

طراحی  ،قالب بیان روایی، های مستقل باشند. برای مثالای از ویژگیاز آنکه یک مجموعه

بیگری و مر مسئلهبازنمایی چندگانه تکالیف حل ، شدهادغامو طراحی داده  هازایشی داستان

اطالعات ، تا خرده اهداف را زایش کنند کنداین امکان را برای یادگیرندگان فراهم می

ه یادگیرندگان ب مسئلهشوند. پیچیدگی  گیری منطقی درگیرو در تصمیم مرتبط را بفهمند

ای و و استفاده از محیط چندرسانه شوند روروبه مسئلههای مهم حل کند تا با جنبهکمک می

ای و ویدئو همچنین انواع . قالب چندرسانهکندپیچیدگی را قابل مدیریت می، ویدئو
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دارک ت ایرشتهمیانی اطالعات را در خود تلفیق کرده تا فرصت الزم را برای برنامه درس

آن یادگیرندگان برانگیخته  درنتیجهآورد و و دنیای خارج را به داخل کالس می ببیند

 راحتیبهپیچیده ریاضی برای یادگیرندگان دارای اختالل خواندن  مسائلو حل  شوندمی

 کند.گردد. ماجراهای مرتبط نیز به انتقال یادگیری کمک میپذیر میامکان

، گرا در کالس درسبررسی اصول طراحی و چگونگی کاربست آموزش واقع درنتیجه

 ها و اصول ذیل هستند:( استخراج گردید که شامل این فعالیت0 شکلگرا )مدل آموزش واقع

طور که در ای و ویدئوی تعاملی. همانزمینه کالن مبتنی بر تکنولوژی چندرسانه ارائه (0

 گرا است. زمینه کالن با توجه بهکالن قلب آموزش واقعزمینه ، مبانی نظری اشاره گردید

طراحی ، سئلهمپیچیدگی ، روایی، ای و ویدئومبتنی بر چندرسانه ارائه، اصول یادگیری زایشی

کاربست  از طریق شدهتیهدااکتشاف ، مسئلهبازنمایی چندگانه تکالیف حل ، شدهادغامداده 

، مسئله؛ زمینه واقعی چهارعنصرالً شامل شود که برونداد آن معمومربیگری طراحی می

 همسئلو همه اطالعات ضروری موردنیاز برای حل  تجارب متخصصان، های واقعیفعالیت

 ای واقعی باشد و دانشی که در زندگیمحیط یادگیری باید حاوی زمینه، این اساس است. بر

، یهای جهان واقعموقعیتهای مناسب از را منعکس کند. گنجاندن مثال رودمی به کارواقعی 

نمونه بارز زمینه واقعی در محیط تعاملی است. همچنین محیط یادگیری باید یادگیرندگان را 

، هاراهنمایی، کارها روش، مراحل، . نباید تمام جزئیات مربوط به ماهیتداردوابه فعالیت 

ر اختیار د یروشنبهرا  شودمی مسئلهکه منجر به حل  مسئلهپیشنهادها و حقایق مربوط به 

ند و را شناسایی و تدوین کن مسائلیادگیرندگان قرار دهند. یادگیرندگان بایستی خرده 

 ویژههبخودشان با انتخاب اطالعات موردنیاز از محیط به آن پاسخ دهند. تجارب متخصصان )

یز در ن مسئلهضروری برای حل  هایداده( و مسئله درباره حلشانراهو  مسئلهچگونگی حل 

 شود تا یادگیرندگان در هنگام اکتشاف از آن استفاده کنند.محیط گنجانده 
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 گرامدل طراحی آموزش واقع .1 شکل

 رائهاای و ویدئوی تعاملی در کالس ابتدا زمینه کالن مبتنی بر چندرسانه، طبق این مدل

یبان در عنوان پشتبهطور انفرادی در آن درگیر شوند. معلم نیز شود تا یادگیرندگان بهمی

 د.کنبه آنان کمک می مسئلهکند و در شناسایی محیط یادگیری ایفای وظیفه می
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توسعه تجربه مشترک پیرامون زمینه کالن. در این مرحله؛ یادگیرندگان بایستی داستان  (3

ند. شونا آش مسئله دربارهو همچنین با دانش الزم  ها درگیر شونددر فعالیت، را مشاهده کنند

معلم در ابتدا ممکن است راهنمایی بیشتر در کسب و یادگیری مفهوم تدارک ببیند اما 

در خط  ائلمسیادگیرندگان باید بپذیرند که خودشان بر کاربرد مفهوم برای حل  درنهایت

 داستانی واقعی تمرکز داشته باشند.

ا نفرادی یاند پژوهش ایادگیرندگان موظف، گسترش زمینه کالن. در این مرحله (2

قرار دهند.  مورداستفادهرا شناسایی و  مسئلهگروهی انجام دهند تا اطالعات مرتبط با 

 اطالعات ممکن است در خود خط داستانی باشد یا در منابع بیرونی مرتبط.

ها یادگیرندگان بایستی اطالعات یا اشاره، . در این مرحلهمسئلهکاربرد دانش برای حل  (1

ن ممک هاآنبزرگ توسعه دهند.  مسئلهحلی برای حل برند و راه به کاردر زمینه کالن را 

 سئلهمنیاز داشته باشند تا الگوها یا اطالعات اضافی الزم برای حل  سؤاالتاست به پرسیدن 

آنان  های چالشمعلم فهم یادگیرندگان و استراتژی، آورند. در سراسر این مرحله به دسترا 

 ازی کند.گاه سرا تکیه مسئلهان را بررسی کند و فرایند حل کند تا تفکرشوارسی می را

 برانگیزچالش همسئل بعدازاینکهیافته. یادگیرندگان قیاسی و گسترش مسائلکار روی  (1

کار  افتهیگسترشقیاسی و  مسائلطور گروهی روی باید به، انداصلی داستان را حل کرده

عمیقی از مفاهیم اصلی درس دست یابند و انتقال یادگیری نیز تحقق یابد.  کنند تا به فهم

بیند. این مرحله در راستای تحقق های الزم را از طریق بازخورد تدارک میمعلم راهنمایی

جرا ا -و پیوندهای میان برنامه درسی های انتقال یادگیریتدارک فرصت -اصول طراحی

 گردد.می

 های ذیل نیز بر جریان آموزش احاطه دارند:فعالیت، ذکرالعالوه بر مراحل فوق

مربیگری در مواقع ضروری برای پشتیبانی از عملکرد ، گراهای واقعمربیگری. در محیط -

ده و همراه با توانا شدن یادگیرن تدریجبهها شوند. این حمایتیادگیرنده ارائه می مسئلهحل 

ا وظیفه گرهای یادگیری واقعشوند. معلم در محیطصورت فردی حذف میبه مسئلهبرای حل 

 زنی وداربست، ارائه بازخورد، هاارائه راهنمایی، مربیگری )مشاهده عملکرد یادگیرندگان
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را در تمام مراحل  این کارالگوپردازی و غیره( را بر عهده دارد و ، حذف تدریجی آن

 کند.اجرا می هاآنو حل  مسائلگرا بخصوص شناسایی خرده آموزش واقع

های ضروری در زمینه کالن گرا معموالً دادههای واقعتدارک منابع اطالعاتی. در محیط -

اتی حل به منابع اطالعو ارائه راه مسئلهاما یادگیرندگان ممکن است برای فهم ، شودادغام می

را  مسئلهط با بمعلم باید منابع اطالعاتی الزم مرت، این اساس اضافی نیز نیاز داشته باشد. بر

 بینی کند و در محیط کالس درس بگنجاند.پیش

کند. آموزش گرا از ساخت دانش از طریق همیاری حمایت میهای واقعهمیاری. محیط -

های صورت انفرادی است اما در ادامه آموزش فعالیتگرا هرچند در اولین مرحله بهواقع

های گردد. یادگیرندگان با کار در گروههای یادگیری اجرا مییادگیری در قالب گروه

اسی و قی مسائلو همچنین  برانگیزچالشاصلی  مسئلهحل مناسب برای یادگیری به راه

 یابند.دست می یافتهگسترش

عنوان عنصری دائمی و پیوسته در محیط یادگیری تلقی ارزشیابی به، ارزشیابی. در این مدل -

شود. معلم های یادگیری اهمیت داده میدوی فرایندها و فرآوردهبنابراین به ارزشیابی هر ؛ شودمی

طور منظم وارسی و بازخورد الزم را ارائه در طول اجرای آموزش تفکر یادگیرندگان را به

سنجش  هایرا از طریق شیوه مسئلهکند. در پایان آموزش نیز توانایی یادگیرندگان در حل می

 کند.های یادگیرندگان ارزشیابی میو پروژه هاکارپوشه، های عملکردیاصیل از قبیل آزمون

 گیریبحث و نتیجه
های مبتنی بر رویکرد گرا یکی از مدلمدل آموزش واقع، گفته شد آنچهبا توجه به 

قای های زایشی جهت ارتگرایی است که بر درگیر کردن یادگیرندگان در فعالیتسازنده

ن مدل از ای، های جدیدظهور فناوری تأثیررد. تحت دا تأکیدآنان  مسئلهتفکر و مهارت حل 

د که بر محور کنای و ویدئویی برای تدارک محیط یادگیری استفاده میتکنولوژی چندرسانه

و همه  انتجارب متخصص، های واقعیفعالیت، مسئلهگیرد. زمینه واقعی زمینه کالن شکل می

های محوری این مدل است که از فعالیت مسئلهاطالعات ضروری موردنیاز برای حل 

ن بیشتر کنند و معلمایادگیرندگان با پژوهش انفرادی و گروهی به حل مسئله واقعی اقدام می
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ها در . این فعالیتپردازندسازی فعالیت یادگیرندگان میگاهبه ایفای نقش پشتیبانی و تکیه

در  در این مدل نیز هستند و موردتوجهگرایی های طراحی محیط یادگیری سازندهاکثر مدل

 أکیدتهای انجام شده مرتبط اند. پژوهشگرایی شکل گرفتهراستای تحقق اصول سازنده

عنوان اصل اساسی در محیط یادگیری زمینه را برای دارند که گنجاندن زمینه کالن به

، ؛ برنسفورد3111، )اسریس و تان کننداکتشاف و فعالیت زایشی یادگیرندگان فراهم می

 (.3101، بوتچ و همکاران ؛3102

یافته قیاسی و گسترش مسائلگرا بر تداوم انتقال یادگیری از طریق مدل آموزش واقع

به  یافتهترشگسقیاسی و  مسائلبیشتری دارد تا یادگیرندگان با کار گروهی روی  تأکید

. این مدل دست پیدا کنند مؤثریادگیری عمیق مفاهیم اصلی درس و همچنین انتقال یادگیری 

تری گرایی بر این اصل تمرکز بیشهای طراحی محیط یادگیری سازندهدر مقایسه با سایر مدل

عنوان مشخصه اصلی ( از این اصل به0993و گروه تکنولوژی و شناخت در واندربیلت ) دارند

ان را تسهیل ندگتوسط یادگیر یریادگیبرد که توانایی انتقال و بارز این نوع آموزش نام می

اثربخشی این نوع آموزش بر توانایی انتقال یادگیری ، های انجام شده. پژوهشکندمی

؛ 3111، ؛ شیو0992، کنند )گروه شناخت و تکنولوژی در واندربیلتمی تأییدیادگیرندگان را 

در ، (. همچنین3101، ؛ برنسفورد3102، ؛ هوکهولدینگر و سچاپر3101، بوتچ و همکاران

بیل؛ هایی از قگرایی بایستی فعالیتهای طراحی آموزشی سازندهمدل همانند سایر مدلاین 

ی های یادگیرارزشیابی در محیط و همیاری، تدارک منابع اطالعاتی اضافی، مربیگری

( این 3106( و وانگ )3101های برنسفورد )قرار گیرد. طبق نتایج پژوهش موردتوجه

 کند.یادگیرندگان و انتقال یادگیری را تسهیل میها یادگیری فعالیت

های های انجام شده از اثربخشی این نوع آموزش بر مهارتغالب پژوهش، طورکلیبه

شود به معلمان و طراحان آموزشی توصیه می، این اساس حکایت دارند. بر مسئلهتفکر و حل 

 آن بر اساسدرس خود گرا و طراحی کارگیری مدل پیشنهادی برای آموزش واقعبا به

واهد ش خألبا توجه به ، همچنین ؛ وهای این مدل آموزش را اجرایی کنندتوانند قابلیتمی

این مدل و سنجش اثربخشی  بر اساسطراحی آموزش دروس مختلف ، پژوهشی در ایران

 آن ضروری است.
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