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 چکیده

  متوسطه   دوم  دوره  انآموزدانش  برای  تحولی   یادگیری  نظریه  بر  مبتنی   یادگیری  محیط  طراحی   باهدف  پژوهش
نوع  و   الگو آمیخته  پژوهش  روش  .انجام گرفت این منظور    بود.  ایمرحلهبین    از  کیفی    با روش  هادادهبه 

 منظوربه  نیچنهم   .روایی و پایایی آن بررسی گردید  کمی و تحلیل شدند، عالوه بر این با روش    آوریجمع
  کتب،   کلیه متون،  تحولی   یادگیرینظریه    بر  مبتنی   یادگیری  محیط  های شاخص   و   هامؤلفه  ابعاد،  استخراج

  سپس شد.    آوریجمع ی کیفی  هاداده مورد بررسی و    مضمون  ها به شیوه تحلیلهمایش   و   مجالت   مقاالت
. پس از محاسبه کردند  تأیید  یا  رد   بررسی،  از پس  را  شدهکشف   هایمؤلفه   روانشناسی  و   تربیتی   علوم  خبرگان

  یادگیری  محیط  مدل  ،آمدهدستبه   هایشاخص   و   هامؤلفه  و   ابعاد  از  ساخته   محقق  پرسشنامه  پایایی   و   روایی 
که  پژوهش  نتایج.  گردید  ارائه  تحولی   یادگیری  بر  مبتنی  داد  محیط  نشان  نظریه   بر  مبتنی   یادگیری  مدل 

 شاخص  5  مدل،  این  نتایج  اساس  بر   .باشدی م  بعد  5  و   مؤلفه  16  ،شاخص()  هیگو  84  دارای  تحولی   یادگیری
 آمادگی   هایروش  در  تغییر  معلم،  نقش  یهامؤلفه  :شامل  آموزشی   عوامل  بعد(  1  از  اندعبارت  یادگیری  محیط

  آموزش   و   عملی   هایفعالیت  محور،  یادگیرنده  محیط  ،محوردانش  محیط  ،گرایی اثبات   تغییر  معلمان،  تحقیق  و 
 و   پشتیبانی   عوامل   خالقانه،  و   هنری فرهنگی   هایفعالیت ی  هامؤلفه   شامل  حمایتی   عوامل  بعد(  2  .محور  مسئله

 عوامل  و   زندگی   چشمگیر  تغییراتی  هامؤلفه   شامل  آموزشی   غیر  عوامل  بعد(  3.  تعامالت  و   تجارب  افزایی هم
  خودشناسی   عوامل  بعد(  5.  رهایی   و   گفتمان  ،انتقادی  تفکر  یهامؤلفه  شامل  محوری  نقد   بعد(  4  .اجتماعی 

   .هیجانی  هوش و  خودسازی فرایند یهامؤلفه  شامل
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 متوسطه دوم دوره تحولی، یادگیری  یادگیری، محیط كلیدي: گانواژ

 مقدمه  
  انرژی   از  مقداری  آگاهانه  باید  افراد  جدید،  دانش   کسب  و  جدید  هایمهارت  رشد  برای

  را   خود  باید  هاآن.  به یادگیری دهند  اختصاص  را  خود(  عاطفی  شناختی،)  روانی  و  جسمی
(. جهت درگیر شدن در شرایط یادگیری بهتر  1،2012جانوز)  کنند  یادگیری  شرایط  درگیر

  درنتیجه   .کنند  گذاریسرمایه  یادگیری  فرایند  در  را  عاطفی  و  ذهنی  انرژی  فراگیران  است
تعامل  توانمی   مشارکت   درک  برای  اساسی  و  اصلی  عواملاز    عاطفی  و   شناختی  گفت 

  نتایج   به  و  شودمی  آشکار  عاطفی  و  شناختی  هایشاخص  طریق  از  درگیری.  هستند  یادگیرنده
 (. 2،2019و گراهام )هالورسون کند می کمک مطلوب یادگیری
حاصل از آن   مثبت  احساسات  یا موفقیت  به  امید  و یادگیری از  ان آموزدانش  بردن لذت

بازخورد    بین  در  یادگیری  دستاوردهای  مورد  در  اجتماعی  هایواکنش   و  موفقیت  و 
  شود میان  آموزدانش موجب ایجاد محیط یادگیری مناسب برای    متوسطه  دوره  انآموزدانش 

فاروق  یوزار  ؛2016،  3برگین) و    عنوان بهرا    یری ادگی  طی مح(  1964)5بلوم   (.2017،  4حسن 
ممکن    روها ی ن  نی. اکشاندمیچالش    به  که فرد را  داندمی  یرون ی ب  ایمحرکهو    روهای ن  ط،یشرا

 (. 1389، ی و همکارانریقد) باشند یو ذهن  یفکر  ،یاجتماع  ،یک یزی ف  طیاست شرا
باعث    یبشر  یازهای ن  رییو تغ   یبه فراصنعت  ی که امروزه حرکت جوامع از صنعت   باوجودی

متنوع آموزش و    هایشیوه  باوجودشده است و    یری ادگی  هایشیوهدر    ریی سرعت تغ   ش یافزا
ن  ،یری ادگی به  ا  یازهایهنوز  در  پاسخ کاف  ن ی بشر  نشده است  ی حوزه    ازمند ی ن   هرروز  .داده 

اینو  ی هاوهی ش  ش یآزما با عنوان    یری ادگ یجذاب    هایشیوهاز    ی کی .  میحوزه هست   ن ی ن در 
س  باشدمی  ی تحول  یری ادگی  هینظر در  پرداخته شده است.   یآموزش   ستم ی که  بدان    ما کمتر 

  های روش  سایر  به  نسبت  که  است  شده  تعریف  یادگیری  از  نوعی  عنوانبه  تحولی  یادگیری
  در   که  یادگیری  تجارب  ویژهبه.  شودمی  یادگیرندگان  در  بیشتری  تغییرات  سبب  یادگیری

  پیشین  تجارب  که  تغییر  پارادایم  یا  دارند،  توجهیقابل  تأثیر  تولید  و  یادگیرنده  به  دادن  شکل

 
1. Janosz 

2. Halverson & Graham 

3. Bergin 

4. Uzair-ul-Hassan & Farooq 

5  . Bloom   
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  آموزش  است، معتقد (2003) 2مزیرو . (2014 ،1کوپر) دهندمی قرار تأثیر تحت را یادگیرنده
 .باشد  مهارت  و  محتوا  صرف  انتقال  از  فراتر  نتایجی  و  هافعالیت  بردارنده  در  که  است  آن  موفق

  خود   و  خودگردانی   یادگیری،  در  استقالل  ایجاد   خوب،   آموزش   نهایی   هدف  که  چرا
  باشند  خود  های فعالیت  مدیریت  و  نقد  به  قادر   آنان  که  است   ایگونهبه  فراگیرندگان،  انگیزشی

مینتز 1396فیضی،  ) که 2013)  3(.  است  معتقد    یادگیری   آموزشی   هایشیوه  از   بسیاری   ( 
  یادگیری   بر  مبتنی   آموزش  دارند،  تأکید  (آموزدانش   به   معلم  از   دانش  انتقال)  تبادلی   برآموزش

  تأکید   ارتباطی  هایمهارت  و  باال  سطح  تفکر  رشد  انتقادی،   تفکر  پاسخ،  و  پرسش   بر  تحولی
  را   خود  فعلی   های مهارت  و   دانش   هایمحدودیت  باید  انآموزدانش   رویکرد،   این  در   .دارد

  خود   جدید  های دیدگاه  و  ها مهارت  اعمال  و  آزمایش  برای  کافی   فرصت  و   دهند  تشخیص 
نظر  1396فیضی،  )  باشند  داشته اساس  بر    توضیح   تحولی  یادگیری  نظریه (  1996)   مزیرو(. 

  و   اجتماع  و  سازندمی  را  تجربیاتشان  از  خود  معنای  یا  سهم  چگونه   یادگیرندگان  که  دهدمی
  و   کریستی)  گذارندمی  تأثیر  تجارب  آن  گیریشکل  مسیر  بر  چگونه   ساختارها   سایر

ان  آموزدانش ،  بزرگسال  فراگیران   مختص  یادگیری  نظریه  یک  این   (.2015  ،4همکاران 
و     ارتباطات   ماهیت  بر  مبتنی  و  آرمانی  انتزاعی،  اینظریه.  باشدمییان  دانشجویا  دبیرستانی 

  استفاده   فرایند  عنوان به  بیشتر  که   است  رشدی  فرایند  یک  از   بخشی  زیادی  حد  تا   و  است   انسانی
  یک   از  جدید  تفصیلی  پی  در  و  شده  گرفته  نظر  در  فرد  قبلی  تجربیات   و  فهم  بر  مبتنی  درک  از

نکته اینجاست که چگونه    (.1396فیضی،  )  است  آتی،  هایفعالیت  هدایت   منظور به  تجربه، 
  انجام  مرحله  10  در  تحولی  یادگیری  (،2000)  مزیرو  گفته  به؟  افتدمییادگیری تحولی اتفاق  

   اشاره شده است. خالصه در شکل زیر به آن طور بهکه  شودمی

 
1  . Cooper 

2  . Mezirow 

3  . Mintz  

4  . Christie and et al. 
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معضل  اول  مرحله  داد  ایمسئله  یا  1در    یا   حسی  صورتبه  دتوانمی  که  شودمیه  نشان 

خودآزمایی 2000  ،مزیرو)  شود  تحولی  یادگیری  ایجاد  موجب  تدریجی سپس  انجام   2(. 
  لحظات   دارند  بیشتری  نفس عزت  که  فراگیرانی  برای  که  است   فرایندی  این  .شودمی

  خودآزمایی،   و  انتقادی  اندیشی  خود  طریق  از  که  خصوصاً  .کندمی  همراه  را  ایکنندهناراحت
  احساس   یادگیرندگان"  داشت،  اظهار(  1997)  فاستر  که  طورهمان.  دهدمی  ارائه  را  مزایایی
  یادگیری   پتانسیل  افزایش   موجب  وضوحبه  آن،  از  حاصل  اضطراب  و  کنندمی  پذیریآسیب

انجام    فرضیات   از   3انتقادی   ارزیابی(. در مرحله سوم  2000؛ کینگ،  1997فاستر،  )  شود می
  کنند  ارزیابی موجود شواهد از  ندتوانمی هستند معضل و شرایط از آگاه که کسانی . شودمی

  قضاوت   بهترین   به  و  دهند  قرار   کننده  تأمل  و  عقالنی  گفتمان  معرض  در  را  خود  هایایده   و
(. مرحله 2006  گری،)  نیست  تحولی  یادگیری  از  ناپذیریجدایی  بخش   انتقادی  تأمل.  برسند

 
1. A disorienting dilemma 

2. Aself examination 

3. Acritical assessment 

مرحله فرایند 10

یادگیری مزیرو

1

معضل 2

خودآزمایی

3

ارزیابی 

انتقادی

4

به رسمیت 

شناختن

5

اکتشاف
6

برنامه ریزی یک 

دوره عملیاتی

7

کسب دانش 

8

تالش موقت 

نقش ها

9

ایجاد صالحیت و 

اعتماد به نفس 

10

ادغام
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  گذاشته   اشتراک  به   دیگران  با  سئله م.  باشدمی  تشخیص   و  1شناختن  رسمیت   به چهارم مرحله  
  مزیرو، )  دهندمی  نظر  آن  مورد  در  دیگران  و  شودمی  شناخته  رسمیت  به  وجودش  و  شودمی

  ، هانقش   برای  عقاید  اکتشافاست که در این مرحله    2پنجم مرحله اکتشاف(. مرحله  2000
 3عملیاتی   دوره  یک  ریزیبرنامه  . در مرحله ششمپذیردمیصورت    جدید  اقدامات  و  روابط
. هشتمین  شودمیانجام  هابرنامه اجرای برای مهارت و 4دانش و سپس کسب  پذیردمیانجام 
  فراگیران   مرحله   این  در.  است  جدید  های حلراهو    5ها نقش برای امتحان    موقت  یتالش   مرحله
  صالحیت   . در مرحله نهمکنندمی  بررسی  مجدداً  را  جدید  روابط  و  مسئله  به  مربوط  هایگزینه
  کاربرد   و  و آخرین مرحله، مرحله ادغام  گیرد میار  مورد تأیید قر  6جدید  روابط   و   هانقش 

  مزیرو، )  باشدمی  7موجود   شرایط   اساس  بر  شخص  زندگی  در  جدید  یهانقش   و  روابط
متوسطه  شروع    ازآنجاکه(.  2000 نوجوان  زمانهمآموزش  است که در آن    یبا آغاز دوره 
ح   ترینبحرانی  رشد، تغ   یآدم  ات ی دوره  مرحله  و  از    قیعم  ریی است  را  کودک  که  است 

خواهان    نوجوان  متفاوت دارد.  کامالً   ت ی مرحله نوجوان وضع  نیدر ا  .سازدمیجدا  بزرگسال  
 ک یتعلق به    .کندمیبنا    را  هاارزشاز    یاسی خود مق   یبرا  است.  یو خودمختار  یروی خود پ

از آنکه  پیش  و    خود را نشان دهد  ی آزاد  خواهدمی  ،آیدمیبه وجود   یدر و  یگروه اجتماع 
  ی و فرهنگ  ایحرفه  ،یخانوادگ  طی از آنکه با مح   ش یپ  ن یهمچن   سازش دهد،  تی خود را با واقع

  ی کنون  ی هاتیممکن، که دورتر از واقع  ی اجتماع  ت ی واقع  کی خود را با    کوشدمی  ،درآمیزد
وارد    هاآنکه در جامعه    اندیشدمیو    بیندمی خود را در برابر بزرگسال    است، سازش دهد.

و اصالح جامعه را داشته باشد و در آن به کار    ریی تغ   هایطرحو    ینقشه زندگ  اما با خود   شود،
مشخصه    شتن،یخو  درباره به افکار خود    خصوصبه  نوجوان به فکر کردن،  یاشتغال ذهن  ببرد.

    .(1386 نیلی پور،) است یصور اتی مرحله عمل

 
1. Recognition 

2. Exploration 

3. Planning a course of action 

4. Acquiring knowledge 

5. Provisional trying of roles 

6. Building of competence 

7. a reintegration 
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  یکه در بعد فرد  است  ی آدم  اتی از تحول ح  ایدورهمنطبق بر    دوره متوسطه  ترتیباین به 
 گر ی اخالق د  ،یبه انتزاع   ینی تحول هوش ع   .دهدمیدر فرد رخ    ی می عظ   راتیی و تغ   ی و جمع

  خاص،   استعدادهایعام به    استعدادهای  به استقالل،  ی وابستگ  ،یروی به اخالق خود پ  یروی پ
جامعه    ازی و ن   تی مسئول   رشیپذ  یبه همراه انتظار جامعه برا  یدر جنبه فرد  ی راتیی تغ   عنوانبه
لذا    .ردی به خود بگ  ژهیو  یشکل  یدوره آموزش   ن یا  گردندمیباعث    نفس تازهجوان و    یروهای ن

پژوهش حاضر در مقطع متوسطه دوم به بررسی محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی  
و  محیط   از  آنچه   اساس   بر  رو ازاین پرداخته است.     یادگیری   یاددهی  های فعالیت  یادگیری 

محیط یادگیری و یادگیری   یدرزمینه ایران در که است مهم نکته این  ذکر گذشت، تحولی
است  هاییپژوهش تحولی   و  کشتهاز جمله؛    انجام گرفته  در  1397)  همکارانگر   بررسی( 

معلم    به این نتیجه می رسند که  انگیز شوقعوامل تأثیرگذار در ایجاد یک محیط یادگیری  
ان،  آموزدانش ، احترام به  روییخوش  دیگری چون روانشناسی تدریس،   های مهارتباید از  

یادگیری   با سبک  ایجاد حس  آموزدانش آشنایی  انگیزش تحصیلی، حس  نفساعتمادبه،   ،
 امنیت و فضای شاد در کالس و ... استفاده کند. 

و   بررسی(  1397)  همکاراننکاوند  در    محیط  نقش   و  دانشجویان  تحصیلی  اشتیاق  هم 
  دانشجو   -رابطه استاد "  مؤلفه آن نشان دادند که در محیط یادگیری سه    در   یادگیری  و  یاددهی 

  "  تحصیلیاشتیاق  "متغیر    بینی پیش   در  "  کالس  جو"  و  "  یکدیگر  تعامل دانشجویان با"،"
این  .  اثرگذار هستند بر    از  ادراک  علی  رابطه  بررسی( در  1396)  همکاران شفیعی و  عالوه 

 طریق  از  العمرمادام  یادگیری  به  گرایش   با  سیستمی  تفکر  و  گراسازنده  یادگیری  محیط
  ادراک   متغیرهای  مستقیم  به این نتیجه رسیدند که اثر  دانشجویان  درونی   انگیزش   میانجیگری

  یادگیری   به   گرایش  با   درونی  انگیزش  و   فردی  سیستمی   تفکر  سازنده گرا،  یادگیری   محیط   از
گرا  یادگیری  محیط  از  ادراک   مستقیم  اثر  و  العمرمادام   با   فردی  سیستمی  تفکر  و  سازنده 

  محیط   از  ادراک  غیرمستقیم  اثر  همچنین.  آمد  دست   به  دار معنی  مثبت  درونی  انگیزش 
 طریق   از  العمرمادامیادگیری    به  گرایش   روی  فردی  سیستمی  تفکر  و  سازنده گرا  یادگیری
اینکه    شد.  تأیید  درونی  انگیزش عنوان   ، (1396)  فرخفیضی  ضمن  با  مروری  پژوهشی  در 

و معنا و    کندمییادگیری تحولی، تحولی در یادگیری، نظریه یادگیری تحولی را بررسی  
 شدنتبدیلالزم جهت    هایگامو    کندمیمفهوم یادگیری را تبیین و ابعاد یادگیری را معرفی  

   .نمایدمیمعلمان به معلمانی تحولی را مطرح 
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نیز    محیط یادگیری و یادگیری تحولیی خارجی در زمینه  هاعالوه بر این نتایج پژوهش 
و همکاران؛  دهدمینشان   اند که    ( 2020)1زیدنی  نتیجه رسیده  این   به   مربوط  یهامؤلفهبه 
  از   عدالت   ایجاد(  ب)  فعال،  مشارکت   امکان(  الف: )از  اندعبارت  یادگیری تلفیقی   هایمحیط
(  2020)2اورمتزر و همکاران هم چنین    اعتماد.  تقویت(  ج)  و  پذیرانعطاف  ساختارهای  طریق

نشان    "  پایدار  زیست  اقتصاد  یک  ساختن   تحولی برای  دانش :  تغییر  یادگیری برای"  بررسیدر  
  اند عبارتکه    باشدمی  مهم  عنصر  3  شاملمبتنی بر دانش تحولی    درسی   که برنامه  می دهند

 تجدیدنظر   توانایی   به  مربوط  های مهارت  و  گیری تصمیم  یهامهارت  و  مشارکت  ارتباطات،   از
و    .است  برنامه  از   ضمنی  بخشی  تنها  عمدتاً  شخصی،   هایارزش  بازتاب  و هارت 

  از   فرهنگی  بین   صالحیت   ایجاد:  ناراحتی  و   قدرت  هویت،" هم در بررسی (  2020)3همکاران 
  از   حمایت  برای  مداوم  مباحثه  و  که گفتگو   می رسند، به این نتیجه  "  تحولی  یادگیری  طریق
(  2019)4کمپستر و اسمیت ضمن اینکه    .است  ضروری  یادگیری تحولی   تجربه  در  آموزدانش 

  گفتگوی   متعهد به  مربیان  که  می دهندنشان    "  تحولی  یادگیری  در  مراقبت  اخالق  "  در برسی
مؤثر  های طرح  در   تحولی  یادگیریاجرای    در  ،اخالقی و  .  هستند  ترآموزشی  بولن 
نشان    "  استرالیا   بومی  مطالعات  در   تحولی  یادگیری  آموزش"  هم در بررسی(  2019)5روبرتز

  تأثیرگذاری   برای  درسی  برنامه  قدرت  و  تحولی  یادگیری  فرایند  در  ،مربیان  نقش   که  می دهند
نهایت    .باشدمی  اهمیت  با  بسیار  تحوالت در    در   نوآوری"  بررسیدر  نیز  (  2019)6والترو 
به این  " دانشگاه   کالس در  تحولی یادگیری و زندگی تاریخ  هایموزه: بزرگساالن آموزش

ظرفیت رسندمینتیجه   تحولی،  یادگیری    عاطفی،   تجربی،   یادگیری  برای   را  فراگیران  که 
  اعتماد،   و  دهدمی  پرورش  گروهی  روند  همچنین   و  بدنی  یادگیری   و  هنر  بر  مبتنی  معنوی،
 .  دهدمیرا نیز افزایش   زندگی از بهتر آگاهی و همکاری ،ترعمیق روابط

بیان   پژوهش  پیشینه  بخش  در  که  دیگری  تحقیقات  و  ذکر شده  تحقیقات  به  توجه  با 
  یادگیری   زمینه   در   پژوهشیکه تاکنون    دهدمینشان    ی پژوهشگرهابررسی  گردیده است،

 
1. Zydney and etal. 

2. Urmetzer and etal. 

3. Hart and etal. 

4. Kempster & Smith 

5. Bullen & Roberts   

6. Walter 
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  هایی کاستی  با  یادگیری  نوع  این   لذا  نگرفته است،  در ایران انجام  آن  بر  مبتنی  محیط  و  تحولی
  آن  در  که  شود  فراهم  انآموزدانش   برای  این است که محیطی  پژوهش   مسئله  .است  مواجه

  آزادانه .  کنند  اشتباه   خجالت  احساس  بدون  و  باشند  داشته  آرامش  و   امنیت  احساس
  پاسخ   کلی   سؤال  این   کنند و به  بررسی  را  تخیلی  هایفرضیه  و   امتحان  را  ناشناخته  هایدیدگاه

 محیط یادگیری مبتنی بر نظریه یادگیری تحولی چگونه است؟  که  شود داده

 روش  

کیفی   و کیفی -)کیفی  1ایمرحلهبین  از نوع آمیخته الگوشیوه  پژوهش حاضر تحقیق روش
کمی و کیفی حداقل    رویکردهای  ایمرحلهبوده است. در شیوه الگو آمیخته بین  کمی(  -

 در پژوهش حاضر  (.1391جانسن و کریستنسن،شوند )میبین دو مرحله پژوهش با هم آمیخته  
 از طریق کمی  آن  ولی روایی و پایایی  انجام گرفت،تحلیل کیفی  به روش    هاداده  آوریجمع

  کیفی، کیفی - کیفی)  یامرحلهبین    از نوع الگو آمیخته   بنابر این روش پژوهش   بررسی شد.
  مبتنی   یادگیری  محیط  هایشاخص  و  هامقوله  ابعاد،  استخراج  به منظور  کمی( بوده است.  -
تحلیل  .  استفاده گردید  با رویکرد استقرایی  مضمون  از روش کیفی تحلیل  تحولی  یادگیری  بر

از اسناد جهت تحلیل انتخاب    ای نمونهکه در آن    باشدمیمضمون شیوه کیفی تحلیل محتوا  
  یادگیری تحولی   متون  تحلیل  در  پژوهش   حوزۀ(.  619، ص  1394گال و همکاران،  )  شوندمی

و    هارساله،  هاکتاب.  2  معتبر؛  های سایتوب  و   هاپایگاه  در  موجود   مقاالت.  1:  از  اندعبارت
.  است  شده  استفاده  تحلیل  برای  هاآن  از  که  یادگیری تحولی  زمینه  در  معتبر  هاینامهپایان
 68  و   فارسی  مقاله  1  مضمون،  تحلیل   روش   در   یعنی   مطالعه،  کیفی  بخش  در  آماری  نمونۀ

 . اندشده  بررسی  همگی   که  است  کتاب انگلیسی  3  وانگلیسی    و رساله دکتری  نامهپایانمقاله،  

 118مضمون سازمان دهنده و    16مضمون فراگیر و    6مرحله کدگذاری محقق    ن یاول  در
مضمون   5داد  عو کتب یادگیری تحولی ت  دوم مقاالت  مضمون پایه کشف و در کدگذاری

مضمون پایه    99مضمون پایه کشف نمود که این    99مضمون سازمان دهنده و    16فراگیر و  
فراگیر و    مضمون   5  نهایتاً و   قرارگرفته   یموردبررس توسط خبرگان علوم تربیتی و روانشناسی  

  . آمده است به دست مضمون پایه  84مضمون سازمان دهنده و  16

 آمده از تحلیل مضمون اسناد مرتبط با یادگیری تحولی   به دستمضامین نهایی   .1  جدول

 
1  . Across-stage mixed model research 
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مضامین 
 فراگیر
 )ابعاد(

 مضامین سازمان دهنده
 (هامؤلفه)

 مضامین پایه
 ( هاشاخص)

عوامل  
 آموزشی

 نقش معلم

 کنندهتسهیلمعلم 
 یادگیرنده مشارکتی یا راهنما() شریکمعلم 
 معلمان تحقیق و آمادگی های روش در تغییر

 معلم  نفساعتمادبه افزایش
 خلق فرصت 

 گراییاثباتتغییر 

 رد بازتولید مطالب 

 توجه به محیط یادگیری 
  های ارزشتفکر انتقادی،   ازلحاظو آموزش معلمان ) سازیآماده 

 آموزشی( های شیوه اجتماعی و 

 محور دانشمحیط 
 فناورانه( )  محوردانشیادگیری 

 باالی شناختی توجه به سطوح 

 محیط یادگیرنده محور 

 تدریس مبتنی بر گفتگو

 یادگیری فعال و مشترک فراگیر و معلم 
 محور برای فرایندهای یادگیری  آموزدانشمشارکتی  گیریتصمیم

 توجه به نیازهای یادگیرنده

 عملی  هایفعالیت
 کالسی  هایپروژه 

 تجربیات آزمایشگاهی
 آموزشی  هایکارگاه 

 آموزش مسئله محور 
 ایجاد آگاهی 

 مشترک  هایزمینهجستجوی 
 توجه به نیازهای جامعه() ی واقعارتباط با زندگی  

عوامل  
 حمایتی

فرهنگی    هایفعالیت
 هنری و خالقانه 

 خالقیت 
 نشاط

 انواع هنر و ادبیات 

 بدنی و بازی  هایفعالیت

 پشتیبانی فاکتورهای 
 چالش معلم

 همیار معلم
 پشتیبانی مشاور
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 فضای اعتماد و احساس امنیت 
 نفس اعتمادبه

 تأمل و همکاری 

 قضاوت به موقع 

 مشارکت آزادانه و کامل
 آموز دانش ایحرفهتوجه به هویت 

 متفاوت  هایدیدگاه  معلم ازحمایت 

تجارب و   افزاییهم
 تعامالت 

 تفسیر و معنا بخشیدن به تجربیات یادگیرنده
 تجارب ساختاریافته فرهنگی و زبانی 

 دانش و تجربیات قبلی 
 یادگیری تجربی 

 ضمیر آگاه و ناخودآگاه
 خودآگاهی قوی 

 دیگران تجارب  آگاهی از

عوامل غیر  
 آموزشی

 تغییرات چشمگیر زندگی 

 تغییر محل سکونت و  جابجایی
 سرپرستیبیتک سرپرستی یا 

 نیاز به یادگیری یک فرهنگ جدید 
 مرگ یک دوست عزیز

 عوامل اجتماعی 

 کنش اجتماعی 
 اجتماعات خانوادگی 

 همدلی اجتماعی 
 عدالت اجتماعی 

 ( هاارزشتحول در اعتقادات و ) یاجتماعتغییر ساختار 

عوامل نقد  
 محوری 

 تفکر انتقادی
 ارزیابی انتقادی از محتوا 

 بازتاب انتقادی 
 شناخت روابط متقابل بازتاب انتقادی 

 گفتمان

 ارائه بازخورد
 مذاکره 

 تخیل و شهود
 در زندگی  فرایندهای عقالنی و شناختی 

 ارتباطات مؤثر 
 دیالکتیکی -انتقادی گفتمان

 اخالق گفتمان 
 الزم جهت استدالل ایدرکهو  هاحساسیت، هامهارتکسب 
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 رهایی

  به  ارزشی نگاه  ترویج و  ماشینی نگاه  از رهایی) ییرها هایفعالیت
 (انسان

 عدم محدود کردن ذهن انسان
 تفکر تأملی 

عوامل  
 خودشناسی 

 فرایند خودسازی 

بحث آزاد،  عموم )رسیدگی به درون ناخودآگاه در معرض دید 
 تریبون آزاد(

 خودسازی معنوی 
 یریپذتیمسئول

 کنترل خودمحوری و خودمختاری 
 منابع یادگیری شخصی 

 تقویت رشد و پیشرفت شخصی 
 توانمندسازی 

 یادگیری فردی
 آموزشتقویت معنویت و اخالق در جهت ارتقاء  

 تقویت نفس و سایه 
 ( ناخودآگاه و  خودآگاه )

 )دنیای بیرون و درون(
 ها تیمحدودو  هانهیزمآگاهی از 

 معنویت و پایداری 
 آمادگی شخص برای تغییر در روند یادگیری( ) ی شخصتحول 

 هوش هیجانی 

 آزاد بدون اعمال قدرت و نابرابری  افزایش مشارکت
 یادگیری  انگیزه  و کنترل  تقویت

 آموزش تیمی 
 نقش روابط 

 تقویت مالکیت گروه
 یادگیری عاطفی
 تقویت آزادی

  اعتباریابی   پرسشنامه  پایه،  و  دهندهسازمان  ،  فراگیر  مضامین   کردن  مشخص  از  پس   :روایی ابزار
  دربارۀ   بودند،  دانشگاهی  خبرگان  از  نفر  17  که  علوم تربیتی  متخصصان  از  و  شد  آماده  مضامین 
  چنانچه   شد   درخواست   نظرانصاحب  از   همچنین، .  شد  نظرخواهی   مضامین   از   هریک

  بررسی   ساخته، محقق  پرسشنامه  این  از   هدف.  کنند  بیان   شود،  اصالح   یا   اضافه  باید  مضمونی
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  هر   برای  سپس .  یادگیری تحولی بود  محیط یادگیری مبتنی بر  شدهشناسایی  مضامین   اعتبار
  در   متخصصان  ازنظر  شاخص،   این   در   .شد  محاسبه ییمحتوا  ییروا  نسبت  شاخص  مضمون،

تحولی   زمینه   ها آن  از  مضامین،   به  مربوط  عملیاتی   تعاریف  بیان   با  و  شد  استفاده   یادگیری 
  سه .  کنند  بندی طبقه  لیکرت  بخشی سه  طیف  اساس   بر  را   سؤاالت  از  یک  هر  شد  درخواست

  ضروری   ولی  مفیداست،  گویه.  2  است؛  ضروری  گویه.  1:  از  اندعبارت  طیف  این   بخش 
  محاسبه   ییمحتوا  ییروا  نسبت  زیر،  فرمول  اساس  بر  سپس .  ندارد  ضرورتی  گویه.  3  نیست؛

 .شد

𝐶𝑉𝑅 =
تعداد  متخصصینی  که گزینه موافق  را انتخاب  کرده  اند  − 

تعداد  کل متخصصین 
2

 تعداد  کل متخصصین 
2

 

 بر.  کردند  تکمیل   را   مذکور  پرسشنامه  علوم تربیتی و روانشناسی  متخصصان  از   نفر  12
 باید  قبولقابل  CVR  مقدار  حداقل  کردند،  ارزیابی  را  سؤاالت  که  متخصصانی  تعداد  اساس
  توجه   با  که   باشد  میزانی   از   کمتر   ها آن  برای   شدهمحاسبه  CVR  مقدار   که   مضامینی .  باشد  0.62

 بر   زیرا   شوند؛  گذاشته  کنار  باید  ،اندشده  مشخص   سؤال  کنندهارزیابی  متخصصان  تعداد   به
  اصغری،   و  زادهحاجی)  ندارند  قبولی  قابل  روایی محتوایی  ،روایی محتوایی  شاخص  اساس
  درباره   کافی   دانش  که   بودند  علوم تربیتی   رشته   متخصصان  از  گروهی   خبرگان،   گروه(.  1394

 .داشتند آن مختلف هایو جنبه ابعاد یادگیری و
در ابتدا تعداد    ها، گویه  تکتک  برای  محتوایی  نسبی  ضریب   مقدار  محاسبه  به   توجه  با

مضمون پایه مورد تأیید قرار    99آمد و در کدگذاری دوم تعداد    به دستمضمون پایه    118
  CVRمضمون پایه    15و بررسی خبرگان و متخصصین، تعداد    CVRگرفت که پس از تعیین  

  ت یدرنهاآورد و مورد تأیید خبرگان و متخصصین قرار نگرفت و    به دست  0.62کمتر از  
شد و مورد تأیید متخصصین و خبرگان    0.62باالی    CVRمضمون موفق به کسب    84تعداد  

 قرار گرفت. 

  کتب و مقاالت در زمینه یادگیری تحولی   مطالعه  با  کدگذاری  نخست،  تحقیق،  این   در  :پایایی
کدگذاری به سمع و نظر اساتید راهنما و خبرگان رسید که    مجدداًسپس    و  گرفت  صورت

مضمون پایه به    84  ت یدرنهامضمون پایه کشف و    99پس از دو مرحله کدگذاری تعداد  
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 از  و  مقایسه  یکدیگر،  با  کدگذاری  دو  این   نتایج  سپس،  تأیید خبرگان و متخصصین رسید.

  از: است عبارت آن فرمول که شد  استفاده پایایی محاسبه برای هولستی  روش

𝑃𝐴𝑂 =
2𝑀

(𝑛1 +  𝑛2)
 

هاِی  توافق  تعداد  M  پایایی،  ضریب  یا  شدهمشاهده  توافق  درصد  PAO  فرمول،  این   در
 کدگذاری  اول  مرحله  در  شدهاستخراج  مضامین   تعداد 𝒏𝟏  در دو مرحله کدگذاری،  مشترک

  متغیر   یک  تا   صفر  بین  پایایی  ضریب  .است  دوم  مرحله   در  شدهاستخراج  مضامین  تعداد  𝒏𝟐و  
  درصد   مطالعه،  ن یا  در.  است  کامل  توافق  یمعنا  به  یک  و  توافق   عدم  یمعنا  به  صفر:  است
 .اعتمادندقابل زیادی میزان به  نتایج یعنی است؛ 0.98 توافق

  

𝑃𝐴𝑂 =
2 ∗ 99

(118 +  84)
= 0.98 

 هاافتهی

  اکتشافی   استقرایی  رویکرد  با  مضمون  تحلیل  روش  از  هاداده  تحلیل  برای  کیفی،  بخش   در
  در  موجود  هایمضمون  خام،  هایداده  کلی  مطالعۀ  با  شد  سعی  ابتدا  منظور،  بدین .  شد  استفاده

  ای مجموعه آن، معنای  و موضوع به توجه   با مضمون،  هر  پژوهش، این  در. شوند تعیین نومت 
  متن  ابتدا  معنا،   این  استخراج   برای.  دارد  خود  به   مخصوص  معنایی  که  است   جمالت   از

تحولی و    شناسایی   یادگیری    ی هاکتاب  و   هامقاله  کدگذاری  و  مطالعه   با   ، تیدرنهاشد 
  مضامین  عنوان به  کد  16  و  (هاشاخص)  پایه   مضامین   عنوانبه  کد  یا  مضمون  84  شده،شناسایی
  کشف   از   پس .  شد  استخراج  ابعاد   یا  فراگیر  مضامین   عنوان به  کد   5  و  ( هامؤلفه)  یافته سازمان

  ها مؤلفه  ابعاد،  استخراج  با  و  استقرایی   رویکرد  با  مضمون  تحلیل  روش  از  استفاده   با  مضامین، 
  اطالع  به  و  شد  تهیه  ایپرسشنامه  تحولی،  یادگیری  بر  مبتنی  یادگیری  محیط  هایشاخص  و

پژوهش حاضر    هاییافتهنمودار مفهومی  .  رسید  علوم تربیتی و روانشناسی   زمینۀ  در  خبرگان
(  6فراگیر و سازمان دهنده )شکل  همراه با الگوی پیشنهادی مضامین    5شکل  الی    1  شکلاز  

پژوهش حاضر اولین مضمون   هاییافتهبر اساس  پژوهش حاضر در ذیل ارائه گردیده است.
یادگیری تحولی مضمون عوامل آموزشی    به دستفراگیر   بر  مبتنی  یادگیری  آمده محیط 

یادگیریباشدمی در  اصلی  عوامل  از  یادگیری    ،.  محیط  و  آموزشی    در .  استعوامل 
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  مربی   با  ارتباط  در   محیط  و  گیرندمی  قرار   هم   با  ارتباط  در  آموزشی   عوامل  که  هایی محیط
  ی همه  رشد  موجباتو    شود می  دهی سازمان  و  طراحی   او   عالیق  و   نیازها  و  یادگیرنده  استاد( و )

خواهد    قطعاً ،  گرددمی  فراهم   آموزشی  ابعاد حاصل    و   گریسون)  شدپیشرفت 
لذا در پژوهش   دارند قرار دائمی  تأثیر  میدان یک در  یادگیری و آموزش (.1،1200همکاران 

هر   هایشاخصکشف گردیده و    مؤلفه  6در قالب    ی بعد عوامل آموزشیهامؤلفهحاضر  
،  از شاخص عوامل آموزشی  مؤلفه دومین  مضامین پایه( به تأیید خبرگان رسیده است.  )  مؤلفه 
  چند   آموزشی  بحث  که  کندمی   ادعا(  1986)  2بوده است. جکسون   گراییاثباتتغییر    مؤلفه

  عمل   به   فکر  و  آموزش   مورد  در  فکرت "  متمایز  روش  دو  بین   رقابتی   عنوان به  دتوانمی  اخیر  قرن
  درک   سنت،  دو  این   ویژگی  متمایزترین   جکسون،  نظر  از.  شود  درک  "  یسنت آموزش  "  و  "
  با   است   برابر  تحصیلی   موفقیت   تقلید،  سنت   در.  است  دانش   از   ها آن  مختلف   های ارزیابی  و

  در   معلم و  ،شودمی درک  آموزان زبان  از  که   شودمیتلقی   چیزی   عنوانبه که  دانش،  کسب
  آموز دانش .  شودمی  منتقل  ان آموزدانش   به  مناسب   هایآموزش  طریق  از  و  دارد  اختیار

  یا  درسی کتاب در که دیگری مدل با یا با دانش معلم خود دانش مقایسه اساس بر دتوانمی"
  )جکسون،   کند  ارزیابی  درک خود را  نادرست  یا  درست  دارد،   وجود  آموزشی  مواد  سایر

  معلم   آنچه  دمثلی تول   است،  دومدست  همیشه  آموزدانش   یادگیری  بنابراین،  .(118  ص   ،1986
  اطمینان  برای  بنابراین،.  (2017  ،3یاسیک )  دهدمی  ارائه  موفقیت  معیار  عنوانبه  درسی  کتاب  یا
  است   مهم   تحولی،  یادگیری  در  خود  ان آموزدانش   نیازهای   تأمین  برای و    معلمان  آمادگی   از

  های شیوه  و  اجتماعی  هایارزش  انتقادی،  تفکر  زمینه  در  معلمان  آموزش  یهابرنامه  که
  باشد   ،کندمی  حمایت   مدارس  در  انآموزدانش   محرومیت  و   ورود  از   که  آموزشی 

 (. 2015 ،4همکاران   و کارینگتون)
  محیط   به   توجه   رد بازتولید مطالب،  های شاخص،  گراییاثباتتغییر   مؤلفهبنابراین جهت  

و   آموزش  سازیآمادهیادگیری    و   اجتماعی  های ارزش  انتقادی،  تفکر  ازلحاظ  معلمان  و 
لذا    گرایی اثبات. با توجه به اهمیت محیط یادگیری در تغییر  باشدمیآموزشی الزم    های شیوه

بودن و یادگیرنده محور بودن محیط یادگیری مبتنی بر   محوردانش عوامل آموزشی،  بعددر 

 
1. Grayson and etal. 

2. Jackson 

3. Yacek 

4. Carrington and etal. 
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  تحولی   یادگیری  تقویت   باعث  که   آموزشی   یادگیری تحولی مد نظر قرار گرفته است. عوامل
  انتقادی،   تفکر  کالس،  گفتگوهای/    کالس  مباحث  مانند  یادگیری  های فعالیت:  شوندمی

  ، افتهیاختصاص  های خوانش   تدریس،   شخصی،  اندیشی   خود  گروهی، /    کالس   های پروژه 
  آموزشی   عوامل  عنوانبه  آزمایشگاهی   تجربیات  و  هاآهنگ/    ها مقاله/    ترمی  مقاالت

 (.  1،2013اسکوارتز )  کندمی ترویج را  تحولی یادگیری که. گیرندمی قرار موردتوجه
که این    باشدمیآموزش مسئله محور    شاخصعوامل آموزشی،    بعددیگر    یهامؤلفه  از

  ی واقع   زندگی  با  مشترک و ارتباط  هایزمینه  آگاهی، جستجوی  ایجاد  یهابعد شامل گویه
آگاهی    (جامعه  نیازهای   به   توجه) ایجاد  است.    ازجمله   اجتماعی  تأثیرات  و  شخصیبوده 

 ص   ،2000  تیلورکرد )  عنوان  تحولی،  یادگیری  تقویت  منظوربه  2تیلور است که    هاییویژگی
آگاهی  .  (10 بردن  باال  و  جامعه  روز  نیازهای  و  واقعی  زندگی  با  ارتباط  با  فراگیر  بنابراین 

مشترک بین تجربیات شخصی و اجتماعی خود و    های زمینهشخصی و تأثیرات اجتماعی و  
  بود   این   شده  بیان  که  کلیدی  د آموزشی مسئله محور انجام دهد. نکتهتوانمیسایر فراگیران  

  طرق   از  را  مسائل  توانستند  کنندگانشرکت  مسئله،  حل  معرض  در  گرفتن  قرار  افزایش  با   که
  انتظار   و  است   متفاوت  موضوع  یک  از   یادگیرندگان  هایبرداشت.  کنند  مشاهده  مختلف
در شکل    (.2007  ،3وانسیک)  کنند  فکر  و  بگیرند  یاد  هم  مثل  همه   بخواهیم  که   است   ای بیهوده
عوامل آموزشی محیط یادگیری مبتنی    بعد  هایشاخص  و  ها مؤلفهنمودار مفهومی    1  شماره

 بر یادگیری تحولی ارائه شده است. 

 
1. Schwartz 

2. Taylor 

3. Wansick 
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 محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی  هایشاخصو  هامؤلفه عوامل آموزشی و  بعد .1شکل 

حمایتی    بعد عوامل  تحولی  یادگیری  بر  مبتنی  یادگیری  محیط  دستدیگر  .  آمد  به 
ی  هامؤلفهفرهنگی هنری خالقانه، تجارب و تعامالت و فاکتورهای پشتیبانی از    هایفعالیت

دارد(  2008)  1دیرکس  است.  بعداین   موضوع    با  فراگیر  عمیق  معنادار   ارتباط  که  اعتقاد 
این خود عاطفی با ناخودآگاه در ارتباط است و    ، کهباشدمی  "  ی عاطف   خود"  در   یادگیری

 ص ، 1997دیرکس،) فراگیر است.  زندگی در  خرد  و نشاط خالقیت،  اصلی  منبع ناخودآگاه
  اجتماع،   و  خانوادگی  اجتماعات  گفتگو،  معنوی،  تمرینات "  چون   چیزهایی   از  معنویت  (.83

.  یابدمی  پرورش  خالقانه  و  هنری   هایفعالیت  شعر،  ورزش،  ادبیات،  رقص،  موسیقی،   تئاتر،
د به محیط یادگیری تحولی  توانمیبدنی    هایفعالیتقرار گرفتن در معرض فرهنگ، هنر و  

حمایت    .(2،2001اسالیوان )  کند  ترفعالمشارکت فراگیران را   ایفزاینده طوربهکمک کند و  
(  1997)  لوری تد در محیط یادگیری تحولی مؤثر باشد چرا که به اعتقاد  توانمیو پشتیبانی مربی  

  ت ی م ی صمو    صداقت   ،دلسوزی  همدلی، :  از  اندعبارت  مؤثر،  تحولی   مربی  مطلوب   هایویژگی
  ترس   احساس  بدون  و  اعتماد  فضای   یک  که   است  مربی  اخالقی   مسئولیت   (. این 1997تیلور،  )

 (. 3،1990بروکفیلد شوند ) ترآماده و آماده کنندگانشرکت  تا کند ایجاد

 
1. Dirkx 

2. O'Sullivan 

3. Brookfield 
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  تأثیرات :  شوندمی  تحولی  یادگیری  تقویت  باعث  که  شخصی  پشتیبانی  فاکتورهای
  پشتیبانی   و  هاهمکالسی  از  حمایت   معلم،  چالش   دیگر،  آموزدانش   پشتیبانی  مانند  شخصی

شوند  می  تحولی  یادگیری  تقویت   باعث   که   شخصی  پشتیبانی   عوامل   عنوان به  مشاور
تجارب و تعامالت است.    افزاییهم  مؤلفه دیگر از شاخص حمایتی    مؤلفه(.  2013اسکوارتز،)

انفرادی   انتظارات  معنایی که ساختار شخصی  را  ساختار  تجربیات  ،  سازدمیافراد  از طریق 
پیشنهادی   زیروم  .شودمی  گذاری پایهزندگی   که:   صورت بدین را    چارچوب  داد   توضیح 

معنا   به آن  ما  برجسته    هایشاخصپیوستگی    از طریق  دهیم میساختار فرهنگ و زبان که 
 .  (2009 مزیرو،است ) معنایی به تجربیات ما

 
 محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی  هایشاخصو  هامؤلفه عوامل حمایتی و  بعد .2شکل 

تغییرات  )   یآموزشدیگر از محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی، عوامل غیر    بعد
اجتماعی(   عوامل  و  زندگی    تقویت   باعث  که   یآموزش  ری غ   عواملی.  باشدمیچشمگیر 

  تغییر   و  جابجایی/    حرکت  مانند  زندگی  در  چشمگیر  تغییرات:  شوندمی  تحولی  یادگیری
 عزیز  دوست   یک  مرگ  و   جدید  فرهنگ  یک  یادگیری  به  نیاز  جدایی،   سکونت،   محل

  قرار   موردتوجه  ،شوندمی  تحولی   یادگیری  تقویت  موجب  که  غیرآموزشی   عوامل  عنوانبه
  تأمل   بین   رابطه  به  را  تحولی  ( یادگیری2000)  لدی بروکف (.  2013اسکوارتز،گرفت )  خواهد
  تقویت   روانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط  ازآنجاکه  .داد  گسترش  اجتماعی  کنش   و  انتقادی
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  درک آن  با  ما  لذا  است  ضروری  و  مؤثر  انتقادی،  گفتمان  در  شرکت  برای  اجتماعی  عدالت
غیر    بعد  های شاخصو    ها مؤلفه  3شکل  (.  2003مزیرو،)  م ی رس می  خود  درک   به عوامل 

 . دهدمیآموزشی محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی را نشان 

 
 محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی هایشاخصو  هامؤلفه عوامل غیر آموزشی و  بعد .3شکل 

نقد محوری    بعد بر   باشدمیچهارم، عوامل  انتقادی، گفتمان و رهایی را در  تفکر  که 
  به   دادن  معنی  و  تفسیر  برای  ما  هایتالش  فرآیند  به  محتوا،  از  انتقادی  ارزیابی  دارد. فرایند

  بهتر  درک  منظوربه  که  کرد پیشنهاد  . تیلور( 188  ص  ؛1991مزیرو،)  دارد  اشاره  "  تجربه  یک
و    بازتاب  ، تحولی  یادگیری   تئوری آنانتقادی  متقابل  روابط    د ی کن  درک  بهتر  را   شناخت 

  - فرایندهای روانی    با  همراه  تحولی  یادگیری.  (1،2012اسنایدر  تیلورو  ؛2008؛2000تیلور،)
  تسهیل   هایفعالیت عنوانبهمبتنی بر یادگیری تحولی  آموزش و  است،  یافته سازمان فرهنگی

  به   ارزشی  نگاه  ترویج  و  ماشینی  نگاه  از  رهایی)رهایی    عمل  و  عقالنی  گفتمان  بازتاب،  روند
  و  مشترک  معانی   باید  منطقی،  و  مناسب  توافق  به  دستیابی  برای  مردم  .شودمی  درک  (انسان
مؤلفه    4( تفکر تأملی را شامل  2000)2کمبر(.  1995مزیرو،کنند )  مذاکره  یکدیگر  با  را  مداوم

: نمایدمیتعریف    گونهاین ( تأمل را  1991)  رویمز: عادت، فهم، تأمل، تأمل انتقادی.  داندمی
تأمل مستلزم نقد فرضیات راجع به محتوا یا فرایند حل مسئله است. باالترین سطح از تفکر  

است تأمل انتقادی است که این سطح مستلزم   موردنظرتأملی که در یادگیری تحولی بیشتر  

 
1. Snyder 

2. Kember 
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عمل  مانیآگاه یا  احساس  تفکر،  ادراک،  علت  به  )مان  راجع  تأمل 1991مزیرو،  است   .)
انتقادی   بررسی  مستلزم  و    های فرضپیش فرض  قبلی  ناآگاهانه  و  آگاهانه  یادگیری 

  باشد میکر تأملی  از تف  یارمجموعهیزلذا با توجه به اینکه تأمل انتقادی    پیامدهایشان است
  تحولی،  منطق  به  توجه   با  عوامل نقد محوری قرار خواهد گرفت. بعدپس تفکر تأملی هم در  

(.  1995مزیرو،دارند )  نقش  عقالنی   گفتمان  در   نیز  شهود  و  تخیل   که  کرد  ادعا(  1981)  لودر
 فرآیندهای   بیشتر بر  و  کندمی  متمایز  هانظریهمزیرو خود را از سایر    تحولی  یادگیری  نظریهدر  

 استدالل  هابرماس  (.2000  دیرکس،)  دارد  تأکید  انتقادی  تأمل  با  مرتبط  شناختی  و  عقالنی
  از   که  باشد،  "گفتمان    اخالق"  باید  کوهبرگ  الرنس  اخالقی  رشد  نهایی  مرحله  که  کندمی

  آسیب   افراد  با  مکالمه  با  فقط  ما.  شودمی  حاصل  دیدگاه  در  تفاوت  خاصیت  بر  تمرکز  طریق
برای1،1995وارن )  میدهمی  توسعه   را   قضاوت   اصول  دیده،   در   استدالل  توانایی  تقویت  (. 

  را   الزم  ایدرکه  و  هاحساسیت  ،هامهارت  تا  کند  کمک  فراگیران   به  باید  مربی  ،فراگیران
 (.  2003مزیرو،کنند ) کسب

 
 محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی هایشاخصو  هامؤلفه عوامل نقد محوری و   بعد. 4شکل 

 
1. Warren 
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تحولی    دستبه  بعدآخرین   یادگیری  بر  مبتنی  یادگیری  محیط  زمینه  در   بعدآمده 
  در یاستنافرایند خودسازی و هوش هیجانی است.    ی هامؤلفهکه دارای    باشدمیخودشناسی  

  ندتوانمی  ان آموزدانش   که  است  ییهاگام  شامل  تحول  سمت  به   ( معتقد است که روند2012)
  خود   ناخودآگاه  درون  به  و  بریزند  بیرون  را  خود  درون  ببرند،  سؤال  زیر  را  خود  اعتقادات 
(. 2012  اسنایدر،  و  تیلور)  دهند  قرار  عموم  دید  معرض  در  را   خود  شخصی  امور  یا  بپردازند

  گیرندمی  تصمیم  انتخابی  طوربه  و  کنندمی  مرتب  را  اطالعات  و  دانش   آگاهانه  همچنین   هاآن
  همچنین، .  بگیرند  یاد  مختلف  هایگزینه  و  منابع  بین   در  خواهندینم  یا  خواهندیم  را  آنچه

  یادگیری   منابع  عنوان به  هاآن  از  ندتوانمی  که  هستند  زندگی از  تجربیاتی و  دانش   دارای   هاآن
  که   است   خود   مفهوم   تحول،  آموزش  برای  اصلی  . ایده(1997  ،مزیرو)  کنند استفاده شخصی

  دنیای   با  که  است  هوشیاری)  نفس   از  متشکل  خود.  است  شده  ارائه  یونگ  توسط  ابتدا  در
  عنوان به  خود  محجبه  و  پنهان  طرف  نمایانگر  که  ناخودآگاهی)  سایه  و(  است  تعامل  در  بیرونی
 ، 1مایرز   و  بوید)  دهدمی  رخ  فرد  نفس   ساختار  در  اندازچشم  تغییرات  و  ،(است  درونی  دنیای
برای  داده  دانش   و  وسایل  انگیزه،  انآموزدانش   به  اگر.  ( 1988 و  ارزیابی  شود    به   انتقادی 
  فراگیرانی   به  شدنتبدیل  برای  را   شانس  این   ، هاآن  مفروضات  تغییر  و  کشیدن  چالش

  عمل   عملکردها  بهترین  برای  تغییر  حال  در  سرعت به  دنیای  در  بتوانند  که  دارند  العمرمادام
  مزیرو  تحولی  یادگیری  نظریه  برخالف  دیرکس   ام  جان  (.2015کریستی و همکاران،  )  کنند

  یک   عنوانبه  را  احساسات   نقش   دارد،   تأکید  انتقادی  تفکر  و  عقالنی  تأمل  محوریت  بر  که
 نامید   روح  طریق  از  یادگیری  را  آن  و  دارد  تأکید  تحولی  یادگیری  فرایند  برای  اصلی  عنصر

 ،2دیرکس  و  کالرک  ؛2008  ،1997  دیرکس،)  کندمی  تقویت   را  خودشناسی  رشد  که
بنابراین در چنین محیطی فراگیر آماده تغییر جهت تحول و یادگیری خواهد شد.    (.2008
محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری    هایشاخصو    هامؤلفهعوامل خودشناسی و    بعد  5شکل  

 . دهدمیتحولی را نشان 

 
1. Boyd & Myers 

2. Clark & Dirkx 
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 محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی هایشاخصو  هامؤلفه عوامل خودشناسی و  بعد .5شکل 

  6محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی در شکل شماره  یها مؤلفهابعاد و الگوی   ی طورکلبه
 نشان داده شده است. 

 
( محیط یادگیری مبتنی بر  هامؤلفه )  دهنده( و مضامین سازمان ابعاد) ریفراگالگوی مضامین  .6 شکل

 یادگیری تحولی
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 يریگجه ینتو   بحث 

  داد   نشان  یادگیری تحولی محیط یادگیری مبتنی بر    الگوی  تدوین  دربارۀ   پژوهش  این   نتایج
عوامل آموزشی، حمایتی، غیر    بعد  پنج  از  محیط یادگیری تحولی در فراگیران متوسطه دوم

است تشکیل شده  و خودشناسی  نقد محوری    دارای   ،بعد  5  این   از  هرکدام  که   آموزشی، 
  ترینمتداول  دهندهنشان  مدل  این .  هستند  خود  خاص  تعاریف  با  یهای شاخصو    هامؤلفه
  بعد   هایشاخصو    هامؤلفه  مدل،  این   نتایج  اساس  است. بر  بعد  5این    هایشاخصها و  مؤلفه

آموزشی  معلمکنندهتسهیل  معلم )  معلم  نقش:  از  اندعبارت  عوامل   یادگیرنده)  شریک  ، 
معلم    نفس اعتمادبه  معلمان، افزایش   تحقیق  و  آمادگی  هایروش  در  ، تغییر(راهنما  یا  مشارکتی

خلق تغییر  و  توجه  بازتولید  رد)  گراییاثبات  فرصت(،  و    محیط  به  مطالب،  یادگیری 
  های شیوه  و  اجتماعی  هایارزش  انتقادی،  تفکر  ازلحاظ)  معلمان  آموزش  و  سازیآماده

محیط (آموزشی توجه   ( فناورانه)  محوردانش   یادگیری)  محوردانش   (،    باالی   سطوح  به  و 
 فراگیر  مشترک  و  فعال  گفتگو، یادگیری  بر  مبتنی  تدریس )  محور  یادگیرنده  شناختی(، محیط

توجه  فرایندهای  برای  محور  آموزدانش   مشارکتی   گیریتصمیممعلم،    و و    به   یادگیری 
تجربیات  های پروژه)  عملی  هایفعالیتیادگیرنده(،    نیازهای  و    کالسی،  آزمایشگاهی 
مشترک    هایزمینه  آگاهی، جستجوی  ایجاد)  محور  مسئله  آموزشآموزشی( و    هایکارگاه

ارتباط عوامل    بعد  هایشاخصو    هامؤلفهو    جامعه(  نیازهای  به  توجه)  واقعی  زندگی  با  و 
انواع)  خالقانه  و  هنری  فرهنگی  هایفعالیتاز:    اندعبارتحمایتی   نشاط،    و   هنر  خالقیت، 
  معلم، پشتیبانی   معلم، همیار   چالش)   پشتیبانی  فاکتورهای   بازی(،  و   بدنی  هایفعالیتادبیات و  

موقع،    به  همکاری، قضاوت  و  ، تأملنفس اعتمادبهامنیت،    احساس   و  اعتماد  مشاور، فضای
 های دیدگاه  معلم از  و حمایت  آموزدانش   ایحرفه هویت  به  ، توجهکامل  و  آزادانه  مشارکت

و   یادگیرنده،   تجربیات  به  بخشیدن  معنا  و  تفسیر)  تعامالت  و   تجارب  افزاییهممتفاوت( 
  آگاه   تجربی، ضمیر  قبلی، یادگیری  تجربیات  و  زبانی، دانش  و  فرهنگی   ساختاریافته   تجارب

  بعد  هایشاخصو    هامؤلفهدیگران(،  تجارب    از  قوی و آگاهی  ناخودآگاه، خودآگاهی  و
آموزشی   غیر  تغییرات  اندعبارتعوامل  بعد    محل   تغییر  و  جابجایی)  زندگی  چشمگیر  از 

  یک   جدید و مرگ  فرهنگ  یک  یادگیری  به  ، نیازسرپرستیبی  یا  سرپرستی   سکونت، تک 
اجتماعی،    خانوادگی، همدلی  اجتماعی، اجتماعات  کنش)  اجتماعی   عزیز( و عوامل  دوست
تغییر  عدالت و  و  (هاارزش  و  اعتقادات  در   تحول)  اجتماعی   ساختار   اجتماعی  و    هامؤلفه( 
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  محتوا، بازتاب   از   انتقادی   ارزیابی)  انتقادی   نقد محوری عبارت است از تفکربعد    هایشاخص
  و  بازخورد، مذاکره، تخیل  ارائه) گفتمانانتقادی( و  بازتاب  متقابل روابط انتقادی و شناخت
فرایندهای زندگی  شناختی  و  عقالنی   شهود،  ارتباطات در  گفتمان  ،  - انتقادی  مؤثر، 
استدالل(    جهت  الزم ای درکه و ها حساسیت  ،ها مهارت گفتمان و کسب دیالکتیکی، اخالق

  ، عدم (انسان  به  ارزشی   نگاه  ترویج  و  ماشینی  نگاه  از  رهایی)  رهایی  هایفعالیت)  رهاییو  
  خودشناسی   عواملبعد    هایشاخصو    هامؤلفهتفکر تأملی( و  انسان و    ذهن  کردن  محدود

 معرض  در   ناخودآگاه  درون  به  خودسازی، رسیدگی  فرایند)  خودسازی  فرایند  مؤلفه  شامل
خودسازی (آزاد  تریبون  آزاد،  بحث )  عموم  دید کنترلپذیریمسئولیتمعنوی،    ،   ،  

منابع  و  خودمحوری تقویت  یادگیری  خودمختاری،  شخصی،    پیشرفت  و  رشد  شخصی، 
  آموزش، تقویت   ارتقاء   جهت  در  اخالق  و   معنویت  فردی، تقویت  توانمندسازی، یادگیری

آگاهی(درون  و  بیرون  دنیای()ناخودآگاه  و  خودآگاه)  سایه  و  نفس   و  هازمینه  از  ، 
معنویتهامحدودیت و تحول   و   ،   روند  در  تغییر  برای   شخص  آمادگی )  شخصی  پایداری 

،  نابرابری  و  قدرت  اعمال  بدون  آزاد  مشارکت  افزایش )  هیجانی  هوشمؤلفه  ( و  (یادگیری
کنترل  تقویت  آموزش یادگیری  انگیزه  و  نقش تیمی  ،  تقویت   ،  گروه،   مالکیت   روابط، 

 .باشدمیآزادی(  و تقویت عاطفی یادگیری
گفت،    توانمی  هاپژوهش در راستای همسویی نتایج حاصل از پژوهش حاضر با سایر  

  تدریس  زمینه  در  معلم   آگاهی  و  علم   تنها   که  کردند  مشخص (  1397)  همکاران  و  گر  کشته 
  احترام   ، روییخوش  تدریس،   روانشناسی  چون  دیگری  های مهارت  از  باید  معلم  و  نیست   کافی 

از شاخص عوامل  )  آموز دانش   یادگیری  سبک  با  آشنایی   ان، آموزدانش   به معلم  نقش  بعد 
شاخص  )  نفساعتمادبه  حس   ایجاد  آموزشی( از  پشتیبانی    حمایتی(،   عواملفاکتورهای 

  فضای   و  امنیت  حس   بعد هوش هیجانی از شاخص عوامل خودشناسی(،)  تحصیلی  انگیزش
کند  استفاده ...  و فرهنگی هنری از شاخص عوامل حمایتی(  های فعالیتبعد  ) کالس در  شاد

نتایج کشته گر و   از  1397)  همکارانلذا  معلم  نقش  بعد  منظر  از  پژوهش حاضر  نتایج  با   )
شاخص   از  پشتیبانی  فاکتورهای  و  آموزشی  عوامل  هوش    عواملشاخص  بعد  و  حمایتی 

فرهنگی هنری از شاخص عوامل    های فعالیتهیجانی از شاخص عوامل خودشناسی و بعد  
  سه  یادگیری   محیط  در  که  دادند  نشان(  1397)  همکاران  و  نکاوند  .باشدمیحمایتی همسو  
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  نقد   بعد گفتمان از شاخص عوامل)  یکدیگر  با  دانشجویان  تعامل دانشجو،  -استاد  رابطه  مؤلفه
لذا با نتایج پژوهش    اثرگذار هستند  تحصیلی  اشتیاق  متغیر  بینیپیش   در  کالس  جو  محوری( و

 . باشدمیحاضر همسو 
:  است  شده  انجام  ایخارجی  هایپژوهش   تحولی   یادگیری  و  یادگیری   محیط  راستای  در
  به   مربوط  ادبیات  به  که  دادند  ارائه  را  هامؤلفه  از  ایمجموعه  ،(2020)  همکاران  و  زیدنی
)از  اندعبارت  ها مؤلفه  این  از   بعضی.  است  پرداخته  یادگیری  هایمحیط   امکان (  الف: 

اعتماد    تقویت(  ج)  و  پذیرانعطاف  ساختارهای   طریق  از   عدالت  ایجاد(  ب)  فعال،  مشارکت
لذا پژوهش حاضر از منظر مشارکت فعال با شاخص عوامل خودشناسی، بعد هوش هیجانی  
و عوامل حمایتی بعد فاکتورهای پشتیبانی و در زمینه تقویت اعتماد از شاخص عوامل حمایتی  

 والتر،  (2020)  نهمکارا  و  و اورمتزر  (2020)  همکاران  و  بعد فاکتورهای پشتیبانی، با زیدنی
 همسو بوده است. (2019)

  حمایت   برای  مداوم  مباحثه  و  گفتگو   که   رسیدند  نتیجه   این  به(  2020)  همکاران   و  هارت 
 نیز نشان(  2019)  اسمیت  و  است و کمپستر  ضروری  تحولی  یادگیری   تجربه   در  آموزدانش   از

  های طرح  در  تحولی  یادگیری  رابطه  تأثیر  در  اخالقی  گفتگوی  به  متعهد  مربیان  که  دادند
در    مؤثر  آموزشی  بعد گفتمان،  محوری،  نقد  با شاخص عوامل  پژوهش  دو  لذا هر  هستند 
  فرایند   در  مربیان  نقش   که  دادند  نشان(  2019)  روبرتز  و  بولن   .اندبودههمسو    نیز  حاضرپژوهش  
،  باشدمیبسیار با اهمیت    تحوالت  تأثیرگذاری  برای  درسی  برنامه  قدرت  و  تحولی  یادگیری

مؤلفه   معلم،  نقش  بعد  آموزشی،  عوامل  شاخص  منظر  از  حاضر  پژوهش  با    در   تغییرلذا 
بعد تغییر    تحقیق  و  آمادگی  های روش و آموزش    سازیآمادهمؤلفه    گراییاثباتمعلمان و 

   آموزشی(، همسو بوده است.  هایشیوهاجتماعی و    هایارزشتفکر انتقادی،    ازلحاظمعلمان )
  توانمی  یادگیری تحولی،   درباره  حاضر  پژوهش   در   گرفتهانجام  های تحلیل  به  توجه  با
  الگو   این   از  خواهندمی  که  محققانی  و   معلمان  به  الزم،  هایزیرساخت  کردن   آماده  برای

ند  توانمیاز اینکه محققان    اندعبارت  پیشنهادها  این  از  برخی.  داد  پیشنهادهایی   کنند،  استفاده
تحقیقات    تحولی   یادگیری  تجربیات  ارتقاء  باعث  که  عواملی   بررسی   منظور به  آینده  در 

  های پژوهش ترکیبی بپردازند.    هایروش، با  شوندمی  مدرسه  سطح  متوسطه در  انآموزدانش 
  با   کمی  قرار گیرد. انجام تحقیقات  موردبررسیمختلف ایران    مناطق  در  دتوانمیذکر شده  

  تحولی   یادگیری  تجارب   ارتقاء   باعث  که   عواملی  بررسی   منظوربه  آزمون پس   و   آزمونپیش 
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 آوری جمع  مختلف  هایروش  با  کمی  بهتر است تحقیقاتی  .شوندمی  متوسطه  انآموزدانش 
  یادگیری   تجربیات  ارتقاء   عوامل  بررسی  ( برایکنندگانشرکت  مشاهدات  مصاحبه،)  هاداده

  عوامل  بررسی  منظور به  ترکیبی  هایروش  با  انجام پذیرد. تحقیق   متوسطه   ان آموزدانش   تحولی
  رسمی   نظر  از  که  محیطی  در  متوسطه دوم  انآموزدانش   در  تحولی  یادگیری  تجربیات  در  مؤثر

کمتر  توسط از    هاییکالسو    برنامهفوق  هایرده  مانند  ،شودمی  کنترل  معلمان  خارج  که 
  . تحقیق گرددمیو پیوند بیشتری با محیط واقعی زندگی دارد پیشنهاد    شودمیمدرسه برگزار  

متوسطه دوم    انآموزدانش   تحولی  یادگیری  تجربیات   تقویت  چگونگی   بررسی  برای  کیفی
  بررسی   منظوربهآمده در پژوهش حاضر،    به دستی  هامؤلفه  بر  تمرکز  با  مدرسه  سطح  در

  ان متوسطه دوم، تحقیق آموزدانش فرایند یادگیری تحولی    در   یادگیرنده  و  معلم   مؤثر  رابطه 
تحولی    در  یادگیرنده  مسئولیت  و  نقش  بررسی  برای  کیفی یادگیری  ان  آموزدانش فرایند 

متوسطه دوم، مطالعه تطبیقی در زمینه اجرای یادگیری تحولی در ایران و در کشوری دیگر،  
بررسی گرددمیپیشنهاد   جهت  کمی  پژوهش  یک  انجام    غیر   و  آموزشی   عوامل  تفاوت  . 
 و  متوسطه دوم  سطح  فراگیران  بین   در   تحولی  یادگیری  تجارب  ارتقاء   باعث  که  آموزشی

و بررسی مقایسه مقاطع تحصیلی فراگیران از متوسطه دوم تا دکترا    شودمی  کشور  دانشجویان
پیشنهاد   تحولی  یادگیری  بر  مبتنی  یادگیری  با سطوح  ارتباط   نتایج  اساس  بر  .گرددمیدر 

تحولی    گفت  توانمی  پژوهش حاضر،   از  آمدهدستبه یادگیری  بر  مبتنی  یادگیری  محیط 
اساس  توانمی بر  آموز  5د  عوامل  عوامل  شاخص  حمایتی،  عوامل  آموزشی،  غیر  و  شی 

یی  هامؤلفهفوق ابعاد و    هایشاخصخودشناسی و عوامل نقد محوری اجرا شود و هرکدام از  
د باعث  توانمیالگوی حاصل از این پژوهش در محیط آموزشی    کارگیریبه.  باشندمیرا دارا  

  مواجه   و مسائلی  هاچالش   اب   مواقع  برخی   در   محیط مدرسه   در  ان آموزدانش شود تا زمانی که  
یی همچون تفکر نقاد  هامؤلفه، با استفاده اجرای گرددمیافسردگی  بروز و منجر به شوندمی

حمایتی، هم یادگیری    هایشاخصو    خودشناسیی مختلف  هامؤلفهو گفتمان و رهایی و  
  رفتاری   فرآیندهای   مسئله و حل آن اتفاق بیفتد و هم اینکه موجب کاهش افسردگی گردد.

  ( فیزیکی)  کالبدی  سـازمانی،  نمـادین،   عامـل  چـون   گونـاگونی  عوامـل  از  آموزشی  محیط  هر
  بلکه   نبـوده  مسـتقیم  و  سـاده  صورتبه  عوامل   این  تأثیر.  گرددمی  متأثر  شناختی روان  و
  بـا   مـرتبط  مفـاهیم  بررسـی  در.  نمایندمی  تشدید  یا  و  تعدیل  را   یکدیگر  تأثیر  متقابل  صورتبه
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  سازگاری   از  باید  محیط  که  گردید  حاصل  نتیجه  این   هاآن  متقابل  ارتباط  و  محیط یادگیری
 بوده  مندبهره  تغییرات  ناپذیریاجتناب  مقابل  در  خود  اجزای  در  تغییر  توانایی  و  کـافی

  یک  تنهانه یادگیری  محیط رویکرد  این  با. نماید حفظ  را خود  کارایی بتوانـد کـه  ای گونهبه
  بلکه   گرددمین  محسوب   است،  یادگیری  فرآیند  در  تأثیر   فاقد  که  روح بی  و  ک   خشـ  محیط 

  بستری   حقیقت  در  و  کرده  نقش   ایفاء   آموزشی  هایفعالیت  کیفیت  در  زنـده  عـاملی  عنوانبه
باید  خواهد  فراگیر  در  یپذیرانعطاف  نیاز  به  پاسخگو یادگیری  گفت  بود.    باید   محیط 

  و اعتالی   رشد  موجبات  یادگیری  و  یاددهی  محیط  متفاوت   ابعاد   آن  که در  باشد  ایگونهبه
  یان م  از  اسـتفاده.  گردانـد  فـراهم  را  تحصـیلی آنان  اشتیاق  ارتقای  و  فراگیران  یادگیری  فرایند

  تأکید .  کندمی  کمک  مربی و فراگیر  رابطه   تقویت  به   مطلوب  روابـط اجتماعی  بـا  مجـرب
  گروهـی   و  فردی   تکالیف  طرح   فراگیران،  موردعالقه  درسـی  های موضوع  بر  مربیان  بیشتر

  ارتبــاط موضوعات   و  تــدریس   متنــوع  هایروش  کارگیریبه  بـه درس،  مربـوط  جـذاب
  امور   و  تصمیمات   در   فراگیران  از   جاذبـه، استفاده   کـم   و   فرعـی  عنـاوین   به   درس   مهم   و  اصلی

اشـتیاق    افزایش   و  کالس  مناسب  محیط  ایجاد  در  را  توجهیقابلاثـرات    تواندمی  کالس
 یکدیگر  با  انآموزدانش   اهمیـت تعامل  بـه  توجـه  با  همچنین .  باشد  داشته  همراه  به  تحصیلی

  با   را  مشارکتی  و  گروهی  های فعالیت  انگیزه  مدرسین  آموزشـی و  نهادهای  شودمی  توصیه
  تالش   آموزشی  اردوهای  و  هادورهبرگـزاری    یـا  برنامهفوق  های فعالیت  تقویت  اقداماتی مانند

و    درس  از  آنـان  ناامیـدی  و یـاس  باعـث  که  عواملی  ایجاد   از  آورنـد و  پدید  آنان  در  را  بیشتر
با توجه به مطالعات قبل و تحلیل مضمون انجام شده در پژوهش    .بکاهند  ،شودمی  تحصیل 

الگوی    حاضر به  به دستو   بدون   دتوانمی  پژوهش   این   از  حاصل  الگوی  کارگیریآمده، 
تحصیلی    عملکرد  ارتقای  درنتیجه  و  تحصیلی  اشتیاق  افزایش   به  منجر  توجهقابلبودجه    صرف
محدودیت   پژوهش   زمینه  در  دسترس  در  علمی  منابع  کمبودان شود.  آموزدانش  و   حاضر 
 پژوهش حاضر بود.  هایمحدودیت ازجمله  مکانی و زمانی

محیطی    تربیت  وتعلیم    عوامل  و  مربیان  است  شایسته   حاضر  پژوهش   نتایج  به  توجه  با
  نقش  از  آگاهی  با  درواقع.  آورند  فراهم  انآموز دانش   رشد  برای  مناسب  شرایطی  و  سازنده

  های توانایی  مناسب،  آموزشی  راهبردهای  از  استفاده  با  یادگیری،   محیط  مهم  و  مؤثر
 که:   گرددمیلذا در همین راستا پیشنهاد  دهند پرورش بیشتر چه  هر را انآموزدانش 
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زمینه    که  کنند  طراحی  ایگونهبه  را  کالس  محیط  خود،  هاینوآوری  با  توانندمی  مربیان  (1
  روروبه  آن  با   که   تصمیماتی   و   مشکالت  با   ترمناسب  برخورد   و  بیشتر   هرچه   سازگاری 

  .آورند فراهمدر راستای یادگیری تحولی فراگیران  را  بود خواهند

و انتقادات انجام شده    هابحثضمن  که  شودمی فراهم انآموزدانش  برای هاییفرصت (2
  گام   خودشکوفایی  جهت  در   و   بشناسند  را  خود  استعدادهای  و  ها قابلیت  در کالس، 

  مثبت   امور  صرف  بهینه  ایگونهبه  ها آن  و انرژی  وقت  شود می  باعث  مسئله  این .  بردارند
 .  کنند دوری رفتاری   مشکالت به پرداختن  از و گردد

خالقانه،    و  هنری  فرهنگی  هایفعالیت)  حمایتیمحیطی مبتنی بر عوامل    ایجاد  با  مربیان (3
  معلم، تغییر   نقش )  آموزشیتعامالت(، عوامل    و  تجارب   افزاییهمپشتیبانی،    فاکتورهای 

  عملی، آموزش   هایفعالیتمحور،    یادگیرنده  ، محیطمحوردانش   ، محیطگرایی اثبات
غیر    مسئله عوامل  عوامل  چشمگیر  تغییرات)  آموزشیمحور(،  و  اجتماعی(،    زندگی 

نقد   عوامل    تفکر)  محوری عوامل  و  رهایی(  و  گفتمان    فرایند )  خودشناسی انتقادی، 
ان را ارتقا داده و محیطی مبتنی  آموزدانش هیجانی(، بازده یادگیری    خودسازی، هوش

 بر یادگیری تحولی ایجاد نمایند.
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