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 چکیده
 -مند خصوصیات یک محیط یادگیری است که در فرآیند یاددهینظام هدف از این پژوهش، مطالعه 

 زا متأثر محیط گیرد. ایندرسی و اجرای عملی آن، از تمام جوانب مورد توجه قرار مییادگیری در برنامه
رویکرد این پژوهش از نوع کمی است. در الگوی  .است ساخت و طراحی در غنا و فناوری سنت، فرهنگ،

های محیط یادگیری که با استفاده از تحلیل محتوا، در هفت بعد شناسایی شدند، عبارتند طراحی شده، مؤلفه
درسی، محتوای آموزش، فیزیک محیط یادگیری، رویکردهای برنامه -از: یادگیرنده، معلم، فرآیند یاددهی

رزیابی مدل در بخش اول به ا الگو توسط پرسشنامه محقق ساخته، اعتباریابی شد. یادگیری و ارزشیابی. این
بیرونی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول، با ارائه نتایج روایی همگرایی و روایی واگرایی  

گیری مدل اندازه پرداخته شده است و پس از برقرار بودن شرط روایی، مدل معادالت ساختاری با استفاده از
( CR( و پایایی )AVEمرتبه دوم ارائه شده است. برای روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج شده )

 2Xهای محاسبه شد و برای ارزیابی مدل طراحی شده، از نرم افزار لیزرل استفاده شد. براین اساس از شاخص

(، شاخص نرم شده AGFIدگی)(، شاخص تعدیل برازنGFIبه درجه آزادی، شاخص برازندگی)
(، شاخص برازندگی IFI(، شاخص برازندگی فزاینده)NNFI(، شاخص نرم نشده برازندگی)NFIبرازندگی)

 ( استفاده شد.RMSEA( و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب)CFIتطبیقی)

یط اعتباریابی الگوی محدرسی، الگوی محیط یادگیری، محیط یادگیری، برنامه :واژگان کلیدی

 یادگیری.
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 مقدمه 
 محیطیک  .محیط یادگیری است ،درسی موفقیت آمیزترین عوامل توسعه برنامهیکی از مهم

قدان ایجاد یکپارچگی و پیشرفت تحصیلی باال شده و فمنجر به ،یادگیری مثبت و اثربخش
ب و داشتن یک الگوی مناس. بنابراین کنداین اهداف را غیر ممکن میاین محیط، رسیدن به

که  ای نیستیادگیری مقوله رسد.های یادگیری، ضروری به نظر میجامع، در طراحی محیط
محدود به زمان و مکان باشد و وقوع آن فقط در فضایی تحت عنوان کالس درس منحصر 

های درسی و شود، بلکه همه اجزا و فضاهای یک محیط یادگیری باید همچون کتاب
برداران خود، حامل پیام باشد. بنابراین ضرورت دارد تا در طراحی ، برای افراد و بهرهمعلمین
تواند یک محیط را هایی که میهای یادگیری، به یادگیری محیطی و ویژگیمحیط

 یآموزش هایروش تغییر حال در مداوم طور به پرورشوتر نماید توجه کرد. آموزشآموزنده
 به ستیابید برای جدید طراحی رویکرد به نیاز و یادگیری فضای هایدراهبر بنابراین است؛
 انتقالی فضای حاضر حال در مدرسه(.  1098آندراس،)شود می مطرح پاسخگو هایمحیط

 مادر و رپد و است شهری زندگی از ناپذیر جدایی بخش که است بزرگسالی و خانواده بین
 طریق از(. 1092، ماوزر)کنندمی واگذار آن به را خود فرزندان ارتقای و یادگیری مسئولیت
 ردنک ترعمیق و دادن گسترش فرصت افراد یادگیری، اجتماع در همدیگر از یادگیری

 با نآ اشتراک به و کنندمی آزمایش را جدید عقاید یابند،می را خود یادگیری هایتجربه
 اد،ر مومنی)کنندمی دریافت انتقادی و سازنده بازخوردهای و پردازندمی حمایتی گروه
این  باید است، اجتماعی فعالیتی یادگیری و چون( 1002 پرات، و پالوف از نقل به9311

 از ایمجموعه که شود طراحی ایگونه به مناسب، یادگیری محیط یک در ها،فعالیت
ر این بباشد،  پذیر امکان  مناسب محیط یک در و یادگیری اجتماع یک قالب در تعامالت

ایی در این پژوهش با شناس های یادگیریاساس و با توجه به نظرات متفاوت در طراحی محیط
های یادگیری، درصدد ارائه مدلی مفهومی را اعتباریابی کرده تا عوامل مؤثر بر محیط

بندی راهنمای طراحان و مربیان برای تشکیل و توانمند سازی محیط یادگیری باشد. الویت
درسی و نقش محیط یادگیری در هر رویکرد انجام ا توجه به رویکردهای برنامهاین عوامل ب

 اویواک طریق از محیط یادگیری هایمؤلفه تحلیل پس از دارد قصد پژوهش این شود،می
ها که منجر به طراحی الگوی یافته تجمیع و درسیبرنامه رویکردهای حوزه در هاپژوهش

 اساس رب .نماید اعتباریابی را است، الگوی مورد نظرشده  یادگیری محیط یک هایمؤلفه
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ی مؤثر در هایادگیری و مؤلفه هایمحیط باره در که نمود بیان توانمی گرفته انجام مطالعات
 تهنگرف قرار مطالعه مورد کاربردی و منسجم صورت به آموزش، در آن اهمیت با وجود آن،

هایی در طراحی یک محیط فعال و اثر بخش، مؤلفهشود که چه این سؤال مطرح می و است
 مکک یادگیری هایمحیط طراحی باز و بهبود به زمینه این مطالعه در نقش دارند؟ انجام

 بر مؤثر عوامل مفهومی الگوی ارائه زمینه در پژوهش این نوآوری رو این از. کندمی
 است. الگو اعتباریابی و درسیبرنامه مختلف رویکردهای در یادگیری هایمحیط

شناسی، رویکردها و ها ی روانهای یادگیری متفاوت از نظر دیدگاهبررسی محیط در
از این  گویی به سؤاالتیدنبال پاسخکنیم که همواره بهدرسی، مشاهده میهای برنامهفرهنگ

ی چگونه رهای محیط یادگیری کدامند؟ نقش هر مؤلفه در محیط یادگیاند: مؤلفهقبیل بوده
هایی های یادگیری فعال چه ویژگیگذارند؟ محیطها تأثیر میاست؟ چه عواملی بر این مؤلفه

توان در طراحی محیط یادگیری الگوی مناسبی به کار برد؟ آثار فناوری دارند؟ آیا می
گویی به سؤاالت، به بررسی چند های یادگیری چیست؟ برای پاسخآموزشی بر محیط

های ا و تفاوتهپردازیم تا بتوانیم بر اساس شباهتهای یادگیری میدر تبیین محیطدیدگاه 
 نظری، آنها را مقایسه کنیم.  

 تفکر با مستقیم رغی طور به که صورتی در است مرتبط فعالیت با مستقیم طور به یادگیری
 الی)باشد یرییادگ فرآیند نتیجه تواندمی تفکر که توسعه دارد و ارتباط کالمی ارتباطات و
 یستهشا آموختگان دانش تربیت در مهمی نقش آموزشی نهاد و یادگیری ، در محیط(1099،

 در ،مدرس با یادگیرنده تعامل و آموزشی هایفعالیت هایجنبه ترینمهم بنابراین،. دارد
 هایمحیط طراحی باز در مهارت ایجاد مدرسان، و معلمین دهد. برایمی رخ یادگیری محیط

 ایرفهح آموزش و یادگیری تدریس، در آموزاندانش ترجیحات گرفتن نظر در با یادگیری
عالوه بر (. 1092 ، ستر کوک) یابدمی اهمیت شوند کشیده چالش به که صورتیبه

 ی غیر رسمیریادگی یهاطیمح د،در مدرسه وجود دارن ی کهرسم یریادگهای یمحیط
 یرفتاری هادانش و مهارت ،آموزاندانش قیطر نیو از ا هستند یضرور زیخارج از مدرسه ن

 نآ در که است محیطی یادگیری، محیط (. بهترین9،1095د)تورکمنآموزنیرا م یو شناخت
بوده  اکمح آن بر ایمنی و اعتماد فضای داشته، وجود آموزاندانش و معلم بین دوستانه روابط

                                                           
1. Türkmen, H. 
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 درک و آموزاندانش عاطفی و شناختی یادگیری نتایج بین ارتباط اغلب ( و9،1095)اسالوین
 1است)مصطفی بوده نظر مورد درس، کالس هایمحیط شناختیروان هایویژگی از هاآن

 یرییادگ و باز ارتباطات اعتماد، مثبت، یادگیری محیط یک هاینشانه از یکی (.1092،
 وجود مربیان و همه یادگیرندگان بین متقابل احترام و برابری آن در که فضایی است مشترک

 آموزاندانش از حمایت و تشویق وجود ها،نشانه دیگر ( همچنین از1091، 3دارد)بودریو
 افراد، بین بتمث ارتباط ایجاد با مثبت یادگیری محیط. شودمی مؤثر یادگیری موجب که است

 5بروملن .گذاردمی تأثیر نیز معلم بر ( و1001، 2داده)پیکت افزایش را مثبت نگرش و انگیزه
 راهمف را یادگیری برای ایمرحله و کندمی خلق را خاصی فضای درس کالس هر":گویدمی
بستگی  کالس یک مختلف سطوح در تنوع به یادگیری بنابراین سازد؛می

  (.1001)بروملن،"دارد
 حیترجود کهشمطرح می یشخص یریادگی طیاصطالح مح ینترنتیا هاییوربا ترویج فنا

بر  یتواند مورد استفاده قرار دهد و مبتناست که می هایییژگیانتخاب ابزار و و یفرد برا
ر فرهنگ است  ، چونشود جادیمختلف ا یهاتواند به روشمی طیمح(. 6،1008)پاشل

و به  جادیا ی،ریادگی یبرا دیجد فناوریبلکه  ستین ستمیس ایبرنامه  کی یشخص یریادگی
داب آ قیاز طر ی نه تنهاشخص یریادگی طیمح است. آموزدانش یهادهیگذاشتن ا کاشترا

 رازی، شودحاصل می زین یو اجتماع یفرهنگ یهاطیمح طریقبلکه از  یآموزش و رسوم
و عملکرد  یریادگیبر  تواندیاست که م یفرهنگ طیمح کی در پرورشوآموزش

 طول در و آموزشی محیط در باید آموزاندانش (.2،1002)نووراآموزان تأثیر بگذارددانش
 و مدت تاهکو اهداف داوطلبانه صورت به و کنند کنترل را خود یادگیری،یادگیری فرآیند

 اغلب و دارند یادگیری در مختلفی هایسبک آموزاندانش. کنند تعیین را خود مدت بلند
کنند) مک می کسب یادگیری برای بیشتری انگیزه فناوری و فناوری از استفاده طریق از

 (8،1098کنی
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 در مفهوم و دانش بیشتر افزایش موجب فعاالنه یادگیری که است شده ثابت
 بر تنیمب یادگیری، محیط طراحی. شودمی تدریس سنتی هایروش به نسبت آموزان،دانش

 آموزاندانش کارایی افزایش اکتشافی، موجب یادگیری و تعاملی آموزش
 یرییادگ نظریه بر مبتنی یادگیری محیط مدل که داد نشان (. وحیدی،9،1098شود)اوتمی

 تغییر معلم، نقش هایمؤلفه: شامل آموزشی عوامل بعد( 9 از اندعبارت که است بعد 5 دارای
 محیط محور،دانش محیط گرایی،اثبات تغییر معلمین، پژوهش و آمادگی هایروش در

 شامل حمایتی عوامل بعد( 1. محور مسئله آموزش و عملی هایفعالیت محور، یادگیرنده
 و هابهتجر افزاییهم و پشتیبانی عوامل خالقانه، و هنری فرهنگی هایفعالیت هایمؤلفه

 لعوام و زندگی چشمگیر تغییرات هایمؤلفه شامل آموزشی غیر عوامل بعد( 3. تعامالت
 عوامل بعد( 5. رهایی و گفتمان انتقادی، تفکر هایمؤلفه شامل محوری نقد بعد( 2. اجتماعی

 ترکیب از (.9311وحیدی،)هیجانی هوش و خودسازی فرآیند هایمؤلفه شامل خودشناسی
 رد آموزاندانش که شودمی حاصل اکتشافی یادگیری فعال، یادگیری و فعال آموزش

 دارند و موجب عهده به گروه در مشخصی هاینقش و کنندکار می کوچک هایگروه
 درگیر یرییادگ در تریفعاالنه طور به بیشتر، پذیری مسئولیت با آموزاندانش که شودمی

 ستگیخ و یافته افزایش هاآن استدالل هایمهارت مشارکت، و ارتباطات افزایش با و شوند
 هایآموزش از حمایت (. در1،1006شود)موگمی حاصل هاآن در بیشتری رضایت و کمتر
 آموزاندانش تعامالت افزایش جهت در یادگیری محیط فیزیکی طراحی یادگیری، فعال

 پردازش و پیشرفت برای  هاییفرصت محیط، این ( و در1090، 3دارد)ویت ساید اهمیت
 از حمایت موجب که می آید فراهم مسئله حل هایمهارت و تفکرانتقادی و ، اطالعات
 هاینظریه اساس بر یادگیری محیط (. یک1098شود)اوت،می یادگیری فعال هایآموزش

 یک تواندمی اجتماعی (. زمینه2،1095یابد )پاولمی تغییر و توسعه زمان، طول در و یادگیری
 یادگیری و تدریس بر یادگیری فضاهای گذاری تأثیر بررسی برای اعتماد قابل مکانیسم

 ر،توسیع اجتماعی روابط بر مبتنی یادگیری هایمحیط طراحی با (.1092، 5باشد)والکر
شود. می فراهم آموزاندانش یادگیری فرآیند از حمایت در معلمین برای جدیدی هایراه

                                                           
1. Ott, L. E. 

2. Moog, R. S. 

3. Whiteside, A. 

4. Powell, R. G. 

5. Walker, J. D. 
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 داده رتغیی زیادی حدود تا را مسئله حل رویکرد بر مبتنی هایآموزش فناوری، سریع رشد
 هایترساس اطالعات، پردازش و توزیع و آموزشی باز هایسیستم استقرار این بر عالوه است؛

 به ییادگیر هایمحیط شده موجب که است کرده تزریق یادگیری سیستم به را جدیدی
 ساختار یک یادگیری (. محیط1005، 9شوند)کلین هماهنگ تغییرات فعلی سرعت با سختی

 انیوپشتیب الکترونیک آموزش اسناد، مدیریت دانش، مدیریت از هماهنگ و قبول قابل
 تا دکن تقویت را هاسامانه این همگرایی تواندمی خوب معماری یک با که است عملکرد
 شکالا مشترک و سایر کار فضاهای ای،رسانه چند یادگیری هایماژول محتوا، به دسترسی
 طراحی پارامترهای از یکی پذیریانعطاف (.1،1009کند)کلی هدایت را یادگیری پشتیبانی
 بهینه، درس کالس (، در3،1092دارد) بایرز تأثیر تحصیلی موفقیت بر که است درس کالس

دارد)  یتاهم خالقیت، ایجاد هایزیرساخت عنوان یکی ازبه یادگیری منابع بودن دسترس در
ر  دسترس در آموزشی منابع و ابزار از وسیعی طیف ( به همین دلیل باید2،1001وارن

 مورد ایهمحیط تشکیل به کمک با فراشناختی های یادگیریمحیط (.5،1093باشد)دیویس
 و ارتقای تفکر ترویج در معلم ( و رفتارهای6،1095)آلکین شاهین تفکر آموزش برای نیاز

 نقش دخو یادگیری در آموزاندانش وقتی که دهندنشان می هایافته. دارد تأثیر آموزاندانش
 راکاشت به و گروهی هایبحث در مشارکت و کردن سؤال فرصت و باشند داشته فعالی

یابد. می افزایش علم یادگیری باشند، داشته را هایشانهمکالسی با خود دانش گذاشتن
 یا فنی جریان یک مثابه به و مکتوب سند یک عنوانبه را درسیبرنامهسنتی  رویکرد

 مجموعه صورت به را تدریس مراحل و اجزا تمام دارد سعی که داندمی فناوری

 به را ( و فراگیران 1096خیراندیش،)گذارد اجرا مورد به شده تعیین پیش از تصمیمات

 را زندگی گوناگون انتظارات که نهایی محصوالت به باید که داندمی خامی ماده مثابه

 از تا بود این بر هاآن تالش مفهومی که گرایان ند. تجربهشو تبدیل کنند،می برآورده

 جریان بخش الهام پژوهش، روش و علمی رشته یک ساختار خصوص در آموزش طریق

                                                           
1. Klein, J. 

2. KELLEY, T. A. 

3. Byers, T. 

4. Warner, S. A. 

5. Davies, D. 

6. Alkin-Sahin, S. 
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 و گذار سیاست عنوانبه علمی هایرشته از بسیاری در باشند، درسی هایبرنامه اصالح
 .شدند گرایانسنت جایگزین نوآوری، و تغییر عامل

 هایپژوهش هایروش و مفهومی نوسازی در مهمی نقش گرایینومفهوم رویکرد
 توجه کانون عنصر، ترینمهم عنوانبه را انسانی فاعل رویکرد کردند. این ایفا آموزشی

در رویکرد انسانی، برخی . است مندعالقه انسان درونی تجربه بررسی به داده قرار خود
لمی و کنند عهای درسی که سعی میکنند که آن دسته از برنامهادعا می درسیرهبران برنامه
 د ونشومی غافلدرسی و آموزش های شخصی و اجتماعی برنامهاز جنبه ،عقالنی باشند

ی نیازهای خودکفای درتها به نآن .گیرندرا نادیده می موضوعات های هنری و فرهنگیجنبه
 های درس وشناختی کالساجتماعی و روان دینامیکگیرند و از آموزان را در نظر میدانش

آموزان و بهبود روابط خانوادگی پذیری دانشد بر انعطافتأکی هاشوند. آندارس غافل میم
ی ی هنر و علوم انسانختابعاد شنا رویکرددر این  .و ارتباطات بین مدرسه و جامعه داشتند

درسی اجازه ورود بیشتر به تصمیمات برنامه . معلمیناندازه علوم و ریاضیات اهمیت داردبه
 (.9،1096) هانکینزدنکنمی مطرحد را ای خوهای همکاری حرفهرا داشته و ایده

جدید،  جامعه به عبارتی به و است، تازگی و نوین معنای تجدد، به مدرنیته طورکلیبه
 در حال است. زمان بودن نو بداعت، تازگی، بیانگر مدرنیته ایده .شودمی مدرن اطالق

 کار دستور در و تولید شرایط این در که درسی هایبرنامه توان گفت،می بندییک جمع

  زیر هایدارای ویژگی گیرند،می قرار آموزشی مؤسسات
 خطی .3ها؛ هدف تعیین در تمرکزگرایی .1یادگیرندگان؛  از هابرنامه استقالل .9 :هستند

 بر . تأکید2ها؛ برنامه تدوین و طراحی در منطقی و عقالنی فنی از الگوهای تبعیت و بودن

 وابزارهای تحلیل شده استاندارد هایآزمون با فراگیران یادگیری و درسی برنامه ارزشیابی

 هایآیین، شودمی مطرح گوناگون صداهای مدرن پست محیط کمی در صورتی که در

 تعامل و فیزیکی . فضاهایاست باز گفتگو درهای و گیردمی قرار توجه مورد چندفرهنگی
 درس هایکالس و دهد گسترش را آموزاندانش یادگیری تواندمی فیزیکی، فضای
ز تقویت را محور آموزدانش  هایفرصت که (. فضاهایی1،1095کند)گورزینسکی وی

 و یادگیری در آموزاندانش مشارکت امکان و داده افزایش مختلف هایراه به را یادگیری

                                                           
1. Hunkins, F. P 

2. Gurzynski-Weiss, L. 
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ا ب تعامل و یادگیری تسهیل توانایی معلم کند و همچنین ایجاد را هاهمکالسی با کار
 از حمایت برای شده، روز به فناوری داشتن (.9،1099باشد)بروکس داشته را آموزاندانش
 ییاناکه بر تو یبر حسب تأثیر یریادگی طمحی. است مهم بسیار مدرن آموزشی هایروش
آموزان در دانش. دهدمی شیرا افزا تیشده و خالق زهیانگ جادیآموزان دارد موجب ادانش

 یبرا یکمتری هاو مزاحمت( 1095، 1)لوئرداشته  یکمتر یها مشکالت رفتارکالس نیا
 جادیاها، کالسن یا یطراح یایاز مزا یکی شت.خواهند دا گرانید یریادگیکالس درس و 

 ییتوانا برکالس درس  یکیزیف طیمح رایز ؛است( 3،1095)هیچآموزاندر دانش تیخالق
عه و توس یریادگی ،تعامل یبرا یابزار ،نهیبه یهاکالس .گذاردآموزان تأثیر میدانش
ی طراحی فضاهای یادگیر. با آموزان است که مورد غفلت قرار گرفته استدانش تیخالق

فضا، منتج از تعامل (. 1098، 2)والکریابدروابط اجتماعی در این فضا بهبود می ، عناصرجدید
تعریف،  اینذهنیت و عینیت است. با توجه بهمیان انسان و محیط پیرامونش یا تعامل میان 

ان این امر باعث شده، در دورکند کهبحث ادراک انسان از فضا اهمیت بسیار زیادی پیدا می
معاصر، اندیشمندان به فکر ارائه الگوهایی جهت ارتقاء کیفیت طراحی فضای معماری بیفتند. 

اینکه  از اناطمین منظور به و باشند داشته دخالت طراحی فرآیند در باید که افرادی کمک با
 برآورده خوبی به کنندمی استفاده هاآن از که را کسانی آموزشی نیاز هایساختمان

 راحیط مراحل باال، کیفیت با یادگیری محیط یک توسعه (. برای1005، 5سازد)کونینگزمی
 و هازهانگی ها،نگرش پیچیده، شناختی هایمهارت وظایف، یادگیری بهبود برای فناوری

 در هفلسف و مصنوعی هوش شناسی، معرفت .است نیاز آموزشی فناوری در هاشایستگی
 هایکالس از خارج یا و مدارس در آینده یادگیری هایمحیط توسعه برای آموزشی، طراحی
. بود خواهد حیاتی آموزشی، هایفناوری زمینه در موجود هایفناوری آخرین با درس،

 متوقف پردازد،می تدریس و یادگیری های راهبرد توسعه به که مادامی آموزشی طراحی
ها برای محیط فیزیکی، مستعد انتقال پیام ها، مفاهیم و برخی ارزش (.1092، 6شود)ایپکنمی

تواند متأثر از محیط باشد و چه بسا این تأثیرات بسیار عمیق و هاست و ذهن انسان میانسان

                                                           
1. Brooks, D. C. 
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 أثیرت تحت تواندمی عمومی امنیت مدرسه، فرهنگ بر مؤثر عوامل میان درماندگار باشند. 
 صورت به نورطبیعی منابع حداکثری کاربرد (.9،1092ورازبگیرد)الی قرار مدرسه ساختمان

 کنترل منظور بافتدار به رنگی یهاشیشه از استفاده  .گسترده و متمرکز ای،نقطه نور منبع
 به توجه با نورها رنگ نمادین مفاهیم از استفاده نهایت در و داخلی فضای نورطبیعی

 آب، باد، صوت مانند طبیعت در موجود اصوات کارگیریبه . فرهنگی و تاریخی پیشینه

 از استفاده مانند انسان صوت بر تأثیرگذاری قابلیت با داخلی فضاهای طراحی و پرندگان

 در اصوات ادغام یا و خاص صداهای تولید و انعکاس و طنین ایجاد برای بتن مصالح

 در انبوه هایدرخت از استفاده معمار، نیت به توجه با میانی فضاهای در یکدیگر

 از استفاده. است صوتی آلودگی دارای اطراف بافت با مجاورت دلیل به که هاییمکان
 استفاده آن، با جوارهم درختان و آب طراوت خاص، هایگل عطر مانند طبیعی هایرایحه

 استفاده مشابه موارد سایر یا و عود عطر، مانند نمادین مفاهیم دارای مصنوعی هایرایحه از

 نظرگرفتن در محیط، در بیشتر طراوت ایجاد منظور به شده تعبیه استخر رطوبت از

 تهویه هایسیستم از استفاده به نیاز حداقل و طبیعی رطوبتی مطلوبیت با فضاهایی

 (.1،1005مصنوعی)کونینگز

  

                                                           
1. Oliveras Ortiz, Y. 

2. Könings, K. D 
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 روش     
ای است و از روش کمی توسعه -پژوهش حاضر از نظر هدف و جهت، از نوع کاربردی

ود. شاستفاده شده است. الگوی طراحی شده در مرحله دوم طرح پژوهش، اعتباریابی می
 روند کار مراحل انجام پژوهش در الگوی زیر قابل مشاهده است.

 . نمودار روند کاری مراحل انجام  پژوهش 1شکل

های های بررسی شده در زمینه محیطهای نظری و پژوهشبا فراترکیب چارچوب
 دست آمد. که به صورت زیر است.الگوی مفهومی جدیدی بهیادگیری، 

 
 های یادگیری. الگوی محیط2شکل 

 محیط یادگیری

 

یادگیرنده

محتوا

فرایند 
-یاددهی

یادگیری

معلم

ارزشیابی

فیزیک 
محیط

رویکردهای 
برنامه 
درسی

1 • طراحی پرسشنامه مربوط به الگو

2
• بررسی پایایی و روایی

3
• اجرای پرسشنامه

4
• تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه
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جامعه پژوهش برای اعتبار یابی الگوی طراحی شده، اساتید علوم تربیتی باالخص اساتید 
ابی الگو، اعتباریپس از ارائه الگوی محیط یادگیری، جهت ریزی درسی هستند. رشته برنامه

از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شده است. این پرسشنامه در سه صفحه تنظیم شده است. 
در صفحه اول محقق توضیحاتی در جهت روند کاری رساله و الگوی محیط یادگیری ارائه 

ای در مقیاس لیکرت است، سؤال پنج گزینه 19کرده است. در دو صفحه بعدی که شامل 
ها زینهشود. گریزی درسی در رابطه با الگوی طراحی شده پرسیده میاتید برنامهنظرات اس

ای موافقم، کامال موافقم و نظری ای مخالفم، تا اندازهعبارتند از : کامالً مخالفم، تا اندازه
سؤال در زیر مجموعه  5سؤال در زیر مجموعه مؤلفه محتوا و  1ندارم . این پرسشنامه شامل 

سؤال در زیر مجموعه مؤلفه 2سؤال در زیر مجموعه مؤلفه معلم و  2یرنده و مؤلفه یادگ
سؤال  1درسی و  سؤال در زیر مجموعه مؤلفه رویکردهای برنامه 1فیزیک محیط یادگیری و 

سؤال در زیر مجموعه مؤلفه ارزشیابی  1یادگیری و  -در زیر مجموعه مؤلفه فرآیند یاددهی
های تخصصی ها و کانالنامه الکترونیکی در گروهسؤال است. پرسش 19و مجموعاً 

ریزی درسی در شبکه مجازی قرار داده شد و استادان محترم اقدام به تکمیل پرسشنامه برنامه
ها با مراجعه حضوری محقق به دفاتر اساتید محترم علوم نمودند. همچنین برخی از پرسشنامه

ساتید شدند. بنابراین نمونه انتخاب شده، ا ریزی درسی، تکمیلشناسی و برنامهترییتی، روان
لوله ها با روش هدفمند و گمحترمی هستند که داوطلبانه پرسشنامه را تکمیل نمودند. نمونه

 برفی انتخاب شده و تا حد اشباع اطالعاتی پیش رفته است.
پرسشنامه طراحی شده، پس از بررسی روایی و پایایی و به منظور محاسبه آلفای 

ریزی نفره از اساتید محترم برنامه 90روز در اختیار یک گروه  10با فاصله زمانی  کرونباخ،
 spssدرسی، مشابه نمونه انتخاب شده، قرار گرفت و نتایج استخراج شده و از طریق نرم افزار 

 محاسبه شد که مقدار قابل قبولی است. 88/0مقدار آلفای کرونباخ، 
ها استخراج شده و توسط نرم افزارهای ایموس و پرسشنامهنتایج  تجزیه تحلیل آماری:

لیزرل تحلیل و ارزیابی شد. ابتدا ارزیابی با روش تحلیل عاملی تأییدی، و بعد معادالت 
دست آمد. سپس آزمون الگوی تحلیل ساختاری انجام شد که نتایج روایی و واگرایی به

 لی تأییدی، محاسبه شده و با بررسیهای برازش تحلیل عامعاملی تأییدی اجرا شد و شاخص
که  ایندر پاسخ به  بعد پرسشنامه دارای اعتبار الزم بودند. 2گیری، هر مسیرهای مدل اندازه

درسی از چه های یادگیری و نقش آن در برنامههای الگوی محیطها و زیر مؤلفهمؤلفه
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های یل مدلمبنای تجزیه و تحلاعتباری برخوردار است؟ با توجه با این که ماتریس همبستگی 
ها یابی معادالت ساختاری است، در این بخش به بررسی و تحلیل دادهعلی، خصوصا مدل

جهت طراحی مدل معادالت ساختاری با استفاده نرم افزار ایموس پرداخته شده است، در 
ول، با ا بخش اول به ارزیابی مدل بیرونی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه

( پرداخته شده است و پس 9189ارائه نتایج روایی همگرایی و روایی واگرایی )فورنل الرکر،
از برقرار بودن شرط روایی همگرایی و روایی واگرایی، مدل معادالت ساختاری با استفاده 

درج شده  9گیری مرتبه دوم ارائه شده است. نتایج روایی و واگرایی در جدول از مدل اندازه
ها دو یریگگیری شوند، همبستگی بین این اندازهاندازه است. هرگاه یک یا چند خصیصه

سازد. اگر همبستگی بین بارهای عاملی باال باشد، پرسشنامه شاخص مهم روایی را فراهم می
دارایی روایی همگرا است. این همبستگی برای اطمینان از این که آزمون آنچه را که باید 

سنجد، ضروری است. برای روایی همگرا باید میانگین واریانس استخراج سنجیده شود می
 شود.( محاسبه میCR( و پایایی )AVEشده )

 ماتریس روایی همگرایی و واگرایی. 1جدول 

2 6 5 2 3 1 9 ASV MSE AVE CR 
مؤلفه 
 )عامل(

 محتوا 28/0 65/0 01/0 002/0 256/0      

 یادگیرنده 28/0 62/0 90/0 02/0 03/0 212/0     

 معلم 23/0 68/0 18/0 98/0 01/0 125/0 222/0    

   209/0 353/0 923/0 90/0 93/0 32/0 29/0 21/0 
فیزیک 
 محیط

  219/0 291/0 262/0 159/0 02/0 92/0 52/0 11/0 22/0 
رویکرد 

 درسیبرنامه

 209/0 282/0 382/0 232/0 962/0 91/0 93/0 39/0 65/0 82/0 
فرآیند 
 یاددهی

 ارزشیابی 89/0 58/0 01/0 02/0 03/0 928/0 389/0 089/0 325/0 191/0 292/0

( باالیی CRهمانطور که در جدول باال مشخص است همه متغیرها از پایایی ترکیبی )  
نشان از قابل قبول بودن پایایی هر سازه پژوهش  2/0در مدل برخوردارند. پایایی ترکیبی 
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بیشتر و از پایایی ترکیبی  5/0مربوط به هر سازه  AVEاینکه مقادیر دارد. همچنین با توجه به
تر است مؤید این است که روایی همگرایی پرسشنامه مورد تأیید است. با توجه به کوچک
به دست آمده  AVEتر از که پایین ASVو  MSVبرای  9دست آمده در جدولمقادیر به

ایی پرسشنامه حاضر مورد تأیید است. در قسمت روایی واگرایی میزان هستند، روایی واگر
ن شود. ایهای سازه دیگر در مدل مقایسه میهای یک سازه با شاخصتفاوت بین شاخص

 ها محاسبههر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه AVEکار از طریق مقایسه جذر 
  شود.می

 
 پژوهش در حالت استاندارد. تحلیل عاملی تائیدی مدل 3شکل 
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سازی معادالت برای مدل آزمون الگوی تحلیل عاملی تأییدی )در حالت استاندارد(:
 دستهای بههای برازندگی متعددی ارائه شده است، اما هر یک از شاخصساختاری آزمون

ست اآمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه الزم 
 ها در کنار یکدیگر و با هم تفسیر شوند.این شاخص

در این راستا، برای ارزیابی مدل طراحی شده از نرم افزار لیزرل استفاده شد که براین 
(، شاخص تعدیل GFIبه درجه آزادی، شاخص برازندگی) X2های اساس از شاخص

(، شاخص نرم نشده NFI(، شاخص نرم شده برازندگی)AGFIبرازندگی)
( و CFI(، شاخص برازندگی تطبیقی)IFI(، شاخص برازندگی فزاینده)NNFIرازندگی)ب

 ( استفاده شده است.RMSEAشاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب)

 های برازش تحلیل عاملی تأییدی در حالت استانداردشاخص .2جدول
 تفسیر مقدار الگو مقدار مجاز نام شاخص

 آزادیکای دو درجه 
 مطلوب 86/1 3کمتر از 

RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطای (
 برآورد(

 مطلوب 028/0 08/0کمتر از 

RMR مطلوب 061/0 8/0کمتر از  ها()شاخص میانگین مجذور پس مانده 
GFI )مطلوب 11/0 1/0باالتر از  )نیکویی برازش 

CFI )مطلوب 13/0 1/0باالتر از  )شاخص برازش تطبیقی 
AGFI )مطلوب 12/0 1/0باالتر از  )شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI )مطلوب 11/0 1/0باالتر از  )برازندگی نرم شده 
NNFI )مطلوب 15/0 1/0باالتر از  )برازندگی نرم نشده 

IFI)مطلوب 16/0 1/0باالتر از  )شاخص برازش افزایشی 

، 86/1دو برابر با های نسبت خینتایج جدول گویای این مطلب است که شاخص
های برازش تطبیقی و شاخص 119/0برابر  GFI ، 61/0برابر با  RMRشاخص برازش مطلق 

TLI  106/0برابر با ،NFI   های و شاخص 119/0برابر باIFI  وCFI های و شاخص
RMSEA  در حد مطلوبی قرار دارند؛ بدین معنی که مدل پژوهش حاضر دارای  9/0کمتر از

برازش مطلوبی است و ساختار عاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و به عبارتی 
 کنند.های حاصل از پژوهش مدل نظری پژوهش را حمایت و تأیید میداده



 237                                                                                ....   تیفیک بر مؤثر یهامؤلفه یالگو یابیاعتبار

 

 

 

 

یان عناصر محیط یادگیری و نقش آن در شود از ممشاهده می 3همچنین که در شکل 
( و کمترین 852/0درسی )هفت زیر عامل( بیشترین همبستگی و تعامل را با عامل محتوا)برنامه

( دارد. همچنین همانطور که مشاهده 292/0همبستگی را با عامل فیزیک محیط یادگیری)
شاخصی ضعیف نیست و از این لحاظ  3/0شود هیچ یک از بارهای عاملی کمتر از می

 شود.مشاهده نمی
 گیری تحلیل عامل تائیدی در حالت ضرایب معناداری:مدل اندازه

 . تحلیل عاملی تائیدی مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری4شکل 

 های برازش تحلیل عاملی تأییدی در حالت معناداریشاخص .3جدول
 تفسیر مقدار الگو مقدار مجاز نام شاخص

 آزادیکای دو درجه 
 مطلوب 10/1 3کمتر از 

RMSEA  ریشه میانگین مربعات خطای (
 برآورد(

 مطلوب 028/0 08/0کمتر از 

RMR مطلوب 051/0 8/0کمتر از  ها()شاخص میانگین مجذور پس مانده 
GFI )مطلوب 16/0 1/0باالتر از  )نیکویی برازش 

CFI )مطلوب 16/0 1/0باالتر از  )شاخص برازش تطبیقی 
AGFI )مطلوب 11/0 1/0باالتر از  )شاخص برازندگی تعدیل یافته 

NFI )مطلوب 12/0 1/0باالتر از  )برازندگی نرم شده 
NNFI )مطلوب 12/0 1/0باالتر از  )برازندگی نرم نشده 

 IFI)مطلوب 16/0 1/0باالتر از  )شاخص برازش افزایشی 
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، 10/1دو برابر با های نسبت خینتایج جدول، گویای این مطلب است که شاخص
، و 122/0برابر با  NFIو 126/0برابر  GFI، 51/0برابر با  RMRشاخص برازش مطلق 

در حد  9/0کمتر از  RMSEA، و شاخص 162/0، 165/0برابر CFI  و IFIهای شاخص
مطلوبی قرار دارند. بدین معنی که مدل پژوهش حاضر دارای برازش مطلوبی است و ساختار 

هش های حاصل از پژوعاملی در نظر گرفته شده برای آن قابل قبول است و به عبارتی داده
 کند.مدل نظری پژوهش را حمایت و تأیید می

 گیری. بررسی مسیرهای مدل اندازه4جدول 
 سطح معناداری (T-VALUEنسبت بحرانی) ضرایب مسیر گیریمسیر های مدل اندازه

 009/0 166/18 852/0 محتوا
 009/0 035/91 819/0 یادگیرنده

 009/0 219/93 228/0 معلم
 009/0 351/2 292/0 فیزیک محیط یادگیری

 009/0 008/11 811/0 درسیرویکرد برنامه
 009/0 028/95 268/0 فرآیند یاددهی

 009/0 862/1 663/0 ارزشیابی

بعد اکتشاف شده الگوی  2بیانگر این است که  2و جدول  9با توجه به نتایج شکل 
های یادگیری یعنی ابعاد، محتوا، یادگیرنده، معلم، فیزیک محیط یادگیری، رویکرد محیط
، 228/0، 852/0،819/0ترتیب دارای ضریبی برابر درسی، فرآیند یاددهی و ارزشیابی بهبرنامه
گذاری شده دارای اعتبار کافی هستند و هر کدام از ابعاد نام 663/0و  268/0، 811/0، 292/0

اینکه مقادیر نسبت بحرانی یا تی محاسبه شده با توجه به  2هستند. همچنین بر اساس جدول 
پرسشنامه ساخته  است هر هفت بعد 16/9برای ابعاد پرسشنامه عناصر محیط یادگیری باالتر از 
 گیرند.شده دارای اعتبار الزم هستند و مورد تأیید قرار می

 گیرینتیجهبحث و 
 شود. یان طراحآموزهای یادگیری دانشگیری باید با توجه به سبکیاد محیط یادگیرنده:

 تواندیم آموزاندانش فردی یادگیری هایسبک به توجه با شده طراحی یادگیری هایسبک
 اساس بر یادگیری محیط طراحی مزایای از برخی دهد. افزایش را آموزاندانش موفقیت

گیزه افزایش ان ،موزان شامل فرصتی برای یادگیری بیشترآی یادگیری دانشهاسبک
 تاسآموزان آموزان نسبت به درس و هماهنگی سرعت یادگیری با سرعت خود دانشدانش
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راد گذارد و ممکن است افعملکرد کاری تأثیر میتوانایی شناختی بر روی . (1092، 9)اوزرم
با توانایی شناختی باال، مطالب ارائه شده درطول آموزش را بهتر پردازش و حفظ 

که فرد جهت و تداوم تالش را در جهت است فرآیندهایی  (. انگیزه1،1002کنند)ویالدا
ی در زمانی که (. انتقال یادگیر3،1001دهد)رابینزرسیدن به هدف، به خود اختصاص می

ای برای یادگیری در طول فرآیند آموزش داشته باشند را تسهیل فراگیران انگیزه
های آن قابلیت های یادگیری انعطاف پذیر که همه بخش. محیط(9313)کرمی،کندمی

لب خود را در ق یادگیرندهای برای یادگیری دارد، حس جستجوگری تبدیل شدن به محدوده
ه خلق ب ن یادگیرندگانمل کلیدی در طراحی این محیط فیزیکی، قادر بوددهد. عاقرار می

ها اینکه در فضایی قرار بگیرند که همه چیز برای آنهای یادگیری خودشان است، نهمحیط
مباحثه و تعامل اجتماعی، در بسط، افزایش و بهبود  (.9381)مردمی،از پیش تعیین شده باشد

  (.2،1002ای برخوردار است)توماسندگان از اهمیت ویژههای فراشناختی یادگیرمهارت
ه رود کانتظار می . پستعامل اجتماعی و زبان شرط اول برای ایجاد دانش است :معلم 

رقرار آموزان ارتباط بمحیط فیزیکی مدارس به معلمین اجازه دهد که با یکدیگر و با دانش
(. 5،10092) تملی دورموشدانش خود را به اشتراک بگذارند ضمن همکاری با هم، کنند تا

 االنهمس با مراقبتی خود هایمهارت ایجاد و آموزاندانش با معلم تعاملی گفتمان اندازیراه
 معلم حمایتی و گرم رابطه با مطلوب، کالس فرهنگ یک. دارد اهمیت آنان آگاهی توسعه و
 مناسب بیان توانایی همساالن، روابط را، فرهنگ این. شودمی مشخص آموزاندانش و

 وظایف روی تمرکز و شدید عالقه و مشکالت حل و آمیز احترام ارتباطات احساسات،
 و شده هساخت عمدا بلکه نیست تصادفی رخداد یک فرهنگی چنین ایجاد. سازدمی آشکار

 رییادگی هایمحیط ایجاد برای معلمین هایمهارت ایجاد. گیردمی قرار یادگیری خدمت در
 ترجیحات و کنند طراحی دوباره را خود ایحرفه هاتجربه تا کند،می کمک هاآن به

 با ارتباطی و حمایتی روابط(. 1092، پالکل)بگیرند نظر در هاطراحی این در را آموزاندانش
 معلمین(. 1096، استنتون)است یادگیری محیط هایویژگی از مدرسه اولیای و معلم مربی،

 ها،آن دیدگاه از ها چیز دیدن و هاآن نیازهای درک طریق از خود آموزاندانش با باید
                                                           

1. Özerem, A. 

2. Velada, R 

3. Robbins, S. P 

4. Thomas, G. P 

5. Temli durmus,Y 
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 بر یدبا معلمین. دارند را آموزاندانش کنترل مشکل معلمین گاهی. کنند برقرار ارتباط
 عاطفی و اجتماعی نیازهای معلمین وقتی. کنند تمرکز آموزاندانش مثبت هایجنبه

 کمک با بود خواهند قادر و بینند می را خاص رفتارهای علت کنند، درک را آموزاندانش
 رایب کافی مهارت معلم اگر. کنند ایجاد را درس کالس مثبت و مؤثر محیط آموزان،دانش
 سترسا به درس، کالس در رفتاری هایمزاحمت باشد، نداشته مثبت درس کالس یک ایجاد
 لحاظ از آموزاندانش به کمک بر معلم تمرکز(. 1092، اوزوریو)زندمی دامن معلم شغلی
 و غیرمنصفانه موردی کنند احساس که زمانی آموزاندانش. دارد اهمیت اجتماعی و فکری

 حمایت داشتند، بیان( 1002)همکاران و  گرینه.دهندنشان می منفی واکنش  است، نامشخص
 موزانآدانش انگیزه بر درس، کالس ساختاری هایویژگی عنوانبه همساالن حمایت و معلم

 .است تأثیرگذار
 به ،یادگیری محیط در یادگیری -یاددهی فرآیند جهت از: یادگیری-یاددهی فرآیند 

 ستفادها تدریس در که رویکردی و یادگیری محیط بین قوی و مستقیم رابطه رسدمی نظر
 مربیان الزامات اساس بر یادگیری محیط در آموزاندانش هایفعالیت. دارد وجود شودمی
 وجود آموزاندانش میان در یادگیری هایتفاوت .(1092 ، بالینه) شودمی انجام تدریس در

 و ردهک پیدا را فردی یادگیری هایسبک که است مناسب زمانی یادگیری محیط و دارد
 اساس بر یادگیری محیط مدرسه، در اگر. دهند ترتیب آن اساس بر را آموزشی محیط
. یابدمی شافزای هاآن تحصیلی پیشرفت باشد، شده طراحی آموزاندانش یادگیری هایسبک
 طراحی. اشدب متفاوت دیگر فرد به فرد یک از است ممکن که است مسیری یادگیری سبک
 و لمینمع و متغیرهاست از بسیاری شامل که است پیچیده فرآیند یک یادگیری محیط

 بکس نوع هر برای تواندمی که کنند طراحی یادگیری محیط یک باید آموزشی طراحان
 به دادن اهمیت با و حس، چند به توجه با ایرسانه چند هایمحیط. شود اعمال یادگیری

 اوزرم)دهندمی افزایش را یادگیری در موفقیت و دائمی یادگیری امکان فردی، هایتفاوت
م بندی تقسی روش به مشارکتی یادگیری داد نشان حاجی حسینلو، پژوهش نتایج(. 1095،

 ریاضی یخودپنداره و ریاضی خودکارآمدی بر پیشرفت، ایهگروه به آموزاندانش
 (.9316)حاجی حسینلو، دارد معناداری تأثیر آموزاندانش

 یرییادگ در مشارکت نقش بر نوین یادگیری هاینظریه :درسیرویکردهای برنامه

 در یادگیرنده نقش از یادگیری، عینی اهداف بر تمرکز با رفتارگرایان. کنندمی تأکید مؤثر،
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 گیرندگانیاد شناختی ساخت به گرایان، شناخت حالیکه در شوندمی غافل یادگیری محیط
 و یافته اهمیت هاآن انگیزش و یادگیرندگان توجه جلب و( 9311نوروزی،) کنندمی توجه

 به ملکی،) شودمی گرفته نظر در یادگیری محیط طراحی در یادگیرندگان فردی هایتفاوت
 که کنند،می طراحی طوری را یادگیری محیط گرایان، سازنده ،(9311 نوروزی، از نقل

 طریق از معلم راهنمایی با و برانگیز، چالش هایموقعیت ایجاد با و باشد فعال بسیار یادگیرنده
  ادهد آموزش مسئله حل فرآیند یادگیری، محیط با تعامل طریق از و ذهنی، زنی داربست

 با تا( 1098 ، 9آناگون) کنندمی طراحی پذیرانعطاف بسیار را یادگیری محیط هاآن. شود
 عهده به را خود یادگیری مسئولیت هاآن تا شود سازگار یادگیرندگان تک تک هایخواسته
 و ؤثرم آموزشی هایفناوری از استفاده نیازمند فعال، یادگیری محیط یک ایجاد. بگیرند
 محیط این در معلمین و( 1099،  1امره) بوده عمیق یادگیری به دستیابی برای الزم مواد توسعه

 به و گروهی هایبحث در مشارکت و کردن سؤال فرصت که هستند کلیدی بازیگران
 (. 1098 ، 3اوغلو دکمجی)دهندمی قرار هاآن اختیار در را همساالن با دانش گذاری اشتراک

 یک ایجاد جهت در آموزشی، محتوای و درسیبرنامه اساس بر :آموزش محتوای

 ملهج از متعددی عوامل که است برانگیز خاطره بسیار مکانی کالس یادگیری، محیط
 نقش کالس و مدرسه طراحی در فرهنگ، و جامعه گوناگون انتظارات و هانگرش ها،ارزش
 تسهیل تواندمی سازد، برآورده را آموزاندانش های نیاز آموزشی، محتوای چنانچه. دارند
 کریف و فردی اجتماعی، رشد زیربنای که باشند اجتماعی هایتعامل و فعالیت کننده
 ث،بح موضوع انتخاب برای آموزاندانش به دادن فرصت. دهندمی تشکیل را آموزاندانش
 افزایش یادگیری محیط در را هاآن مشارکت قبیل، این از موارد برخی و آزمون منابع

 های نیاز و عالقمندان زیرا نیستند، شده تعیین پیش لیست از آموزشی مواد. دهدمی
 محیط و اردد شخصی دنیای یک یادگیرنده هر. کندمی تعیین را آموزشی مواد  یادگیرندگان

 (.1092 ، تونالی)دهدمی اهمیت آموزاندانش همه منافع به یادگیری
ه شرایط ک ،آموزانایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت دانش با یادگیری: فیزیک محیط

آورد و توجه به عاطفی و اجتماعی پدید می ،ذهنی ،مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی
زش و کیفیت فضاها در آمو کمیت .شودمی امکان پذیریادگیری مطلوب  ،طراحی جزئیات

                                                           
1. Anagun, S. S. 

2. Emre, I. 

3. Dokmecioglu, B. 
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ی و فناوری و غنا در طراح ،سنت ،از فرهنگ این محیط متأثر. و یادگیری نقش بسزایی دارد
رعایت اصول و استانداردهای طراحی آن منجر به خلق محیطی متناسب با  .ساخت است

و ریشه عالقه به آموختن و قرار گرفتن در  شودمی جامعه و آموزانروانی دانشهای خواسته
 ،امکانات آموزشی ،نور و تهویه ،رنگ ،شکل و چیدمان .گیردمحیط آموزشی شکل می

 به توجه(. 9315)خیراندیش،در ایجاد عالقه و رغبت مؤثر است... دکوراسیون داخلی و 
الس تمیز بودن ک ،د آموزشیموا نگهداری نحوه مبلمان، )سازماندهی کالس فیزیکی محیط

روشن و سازمان  ،نیاز به فضای تمیز. کودکان اهمیت زیادی دارد (و رنگ و روشنایی آن
ادگیری در کالس تا حد زیادی بر ی. سطوح صدا رای تقویت تجربیات یادگیری دارندیافته ب

داشته  ،ممکن است نیاز به حداقل صدای پس زمینه و یا تقویت صدای معلم. گذاردتأثیر می
ان در آموزدانشچون  ؛درجه حرارت کالس درس را بررسی کنیم به طور مرتبباید  .باشیم

. اگر نور دهندشوند و تمرکز را از دست میلودگی میصورت گرم شدن دچار خواب آ
شنایی . رواندازه کافی وجود داردکه نور مصنوعی به دش خورشید محدود باشد، باید مطمئن

ها با آموز باید راحت باشد و صندلیدانش .شودباعث جلوگیری از فشار چشم میدرست 
طراحی  ،شکل ،مبلمان باید از نظر اندازه .ها متمرکز شوندکنند تا آناندازه مناسب کمک می

 در تواند تأثیر مهمیعملی در محیط کالس درس می . تغییراتمناسب باشدو ارگونامی 
 جهت در ار آموزاندانش سالمت تغییرات این باشد. داشته مثبت یادگیری تجربه یک ایجاد

برای طراحی محیط یادگیری مواردی از قبیل  (.1008 ،9)هیو دندهمی افزایش بیشتر یادگیری
ای هآموزان در یک کالس، اهمیت بانکها، اندازه کالس درس، تعداد دانشتنظیم صندلی

امپیوتر کهای صوتی و تصویری، ها و ...(، پایگاههای دیجیتالی، دانشنامه)مثل فیلم اطالعاتی
های یادگیری مدارس و محیطهای وسیع در مکان. شودفضاهای ذخیره سازی مطرح میو 

اد دسترسی به مو ،هاهای جسمانی آنو فعالیتشده آموزان دانش بین تعامل اجتماعیموجب 
قابلیت استفاده از مواد و تجهیزات متناسب با سن و  هاآموزشی برای انجام فعالیت

 تدریس و کییالکترون محتوای از استفاده که داد نشان بادله، دهد.می را افزایش یادگیرندگان
 سوم پایة آموزاندانش ریاضی درس یادداری و یادگیری افزایش در کارگاهی روش به

 آموزاندانش یادداری و یادگیری سطح افزایش موجب و است مؤثر ابتدایی

                                                           
1. Hue, M. T 
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ت9316شود)بادله،می  عنصر چهارم عنوانبهاهمیت محیط یادگیری را ( 1092) 9(.کالبر
 کند.یاد می پرورشوآموزش

برای تعیین معیارهای ارزشیابی در محیط یادگیری، عواملی چون  ارزشیابی:

طور کلی معیارها در ارزشیابی مطرح خودارزیابی، تکالیف درسی، مشاهدات معلم و به
 دگیرندگان،یا موفقیت و رضایت قبیل از ارزشمند پیامدهای و یادگیری محیط شوند. بینمی

 حیطم ضعف نقاط است الزم یادگیری کیفیت رتقایا برای لذا دارد وجود آشکار رابطه
 یادگیری، . در این محیط باید تکالیف (1008 ،1آتنه گونر)شوند تقویت و شناسایی یادگیری

 ایرفهح کارهای یا و روزمره زندگی مشکالت با ارتباط در و بوده معنادار و برانگیز چالش
 آموزانشدان وقتی طور مثالباشد بهیادگیری وجود داشته  هایمهارت توسعه فرصت. باشد

 و مشارکت هایفرصت کنند،می کار هم با متقابل رابطه در و کوچک گروههای در
 معیتج یادگیرنده، در آموزشی پشتیبانی یابد. برایمی افزایش همتایان، از یادگیری

 هایزمینه همچنین و هاارزش منافع، زبان، فرهنگ، زمینه ناهمگن، که در آموزیدانش
 سازگار آموزاندانش منافع و قوت نقاط زمینه، با باید متفاوتند، ارزشیابی اقتصادی و اجتماعی

 کی ناپذیرجدایی بخش فردی، نیازهای رفع منظور به آموزش تطبیق هایراهبرد. باشد
 مامت یادگیری تا کندمی تالش مناسب، آموزشی رویکرد یک. است آموزشی رویکرد

 دریس،ت هایروش درسی،برنامه فعاالنه معلمین رویکرد این در. بخشد بهبود را آموزاندانش
ارزشیابی  آموزاندانش متنوع نیازهای به گوییپاسخ برای را... و یادگیری هایفعالیت منابع،

 در مداوم روش به یادگیری فرآیندهای ارزشیابی، فرآیند با واقع در دهند.می تغییر کرده و
 ارائه با توانندمی ایمن، معلمین و مثبت یادگیری محیط یابند. در یکمی بهبود دوره، طول

 کنند، تحریک را هاآن و کنند جلب را دانشجویان اعتماد مناسب، ساختار با مربیگری نوعی
. کنند کسب را ارزیابی خود هایمهارت و بگیرند دست در را یادگیری کنترل خودشان که
 االنهمس با مراقبتی خود هایمهارت ایجاد و آموزاندانش با معلم تعاملی گفتمان اندازیراه

 یادگیری، در ارزشمند و واقعی ارزش یک ایجاد با. دارد اهمیت آنان آگاهی توسعه و
مند آموزان باشد، یادگیری هدفدانش زندگی واقعی مسائل یادگیری، هایتجربه طوریکهبه

 شود.عمیق ومعنادار ایجاد می

                                                           
1.Colbert, J 

2. Gooneratne, I. K 
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