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 یادگیري سازيشخصی الگوي نظري اقدامات جاري معلمان براي
 بنیاد داده نظریه با استفاده از آموزان ابتداییدانش

 
 ایران  ،بیرجند ،دانشگاه بیرجند ،گروه علوم تربیتیدانشجوي دکتري  نادري فاطمه

  

 ایران ،بیرجند، دانشگاه بیرجند ،دانشیارگروه علوم تربیتی  آیتی محسن
  

 ایران ،بیرجند، دانشگاه بیرجند ،دانشیارگروه علوم تربیتی خامسان احمد

 

 

 چکیده
آموزان در دورة سازي یادگیري دانشهاي جاري معلمان براي شخصیهدف اصلی این پژوهش، بررسی فعالیت

ا روش بود. این پژوهش از نوع پژوهش کیفی و ب 1397-98دوم ابتدایی نظام آموزشی ایران در سال تحصیلی 
ها نظریۀ داده بنیاد انجام شد. جامعۀ آماري شامل معلمان دورة دوم ابتدایی شهر بیرجند هستند که شیوة انتخاب آن

نفر اصل اشباع  22مالك انتخاب  نفر از معلمان مصاحبه شد و به اشباع نظري رسید. 22هدفمند بود. درمجموع با 
ساختارمند در طی سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و ها از طریق مصاحبه نیمهداده نظري بوده است.

ها در قالب مدل مفهومی به این صورت یافته کیودا تحلیل شد.افزار مکسانتخابی صورت گرفت و با استفاده از نرم
سازي یادگیري)؛ راهبردها ها)؛ عوامل محوري (عناصر شخصیشکل گرفت: شرایط علی (موجبات و فرصت

ها) و کنندهگر: تسهیلگرها (پشتیبانها)؛ عوامل مداخلهاي (زیرساختاربردي معلمان)؛ عوامل زمینه(اقدامات ک
. براي سازي یادگیري) استو در نهایت پیامدها (نتایج شخصی اي)ها (فاصله معلمان با عملکرد حرفهمحدودکننده

از  و پذیري است، استفاده شدتأییدپذیري و انتقالاعتبار، اعتماد،  روایی و پایایی از روش لینکلن و گوبا که شامل:

  :نویسنده مسئولmayati@birjand.ac.ir 
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رد هاي پژوهش نشان داد معلمان دوره دوم ابتدایی، با عملکنظر روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفت. در پایان یافته
هاي الزم را در آموزان، فاصله زیادي دارند و همچنین معلمان آموزشسازي یادگیري دانشاي براي شخصیحرفه

 کنند.این زمینه دریافت نمی

سازي یادگیري، الگوي برنامه درسی، شخصیآموزان ابتدایی، معلمان ابتدایی، دانشها: کلید واژه
 نظریه داده بنیاد.

 
 

 مقدمه
 رفتن هدر به منجر تواندمی آن مورد در نگريساده هرگونه که است پیچیده فرایندي آموزش
 سازد. هدف آموزش، آسان کردن یادگیري است مواجه تشکس با را هاتالش و شده امکانات

(گاریدو، مورالس هاي یادگیري متنوعی دارند افراد، شیوه ).1393(کریمی مونقی و یزدي مقدم، 
برخی قویاً به  دارند تا بر حقایق و اطالعات مستند تمرکز کنند، برخی تمایل). 2016، 1و سرینا

رخی به شکل کالمی و نوشتاري اطالعات عالقه نشان دارند. ب اشکال دیداري اطالعات، تمایل
 نیازهاي کردن برآورده براي آموزشی مواد کردن ). سازگار2000، 2دهند (دان کالركمی

 در فرد هر ).2016 ،3سن( باشد سودمند هاآن براي تواندمی آموزاندانش یادگیري گوناگون
 هک است هاییمؤلفه دیگر و عالیق ،تجارب اهداف، ها،انگیزه داراي خود؛ یادگیري فرایند

 یادگیري، نظام در کهازآنجایی. )2016، 4کند (ماهونمی تفکیک سایرین از را او یادگیري
لمی، هستند (اسا تجربیات سن و زمینه،پیش دانش از اعم مختلف شرایط داراي یادگیرندگان

ه ک کنند درك ران بایدگذایاستبنابراین س ؛)2015، 5آید، جمنی، گراف و کینشوكبنجمنی 

1 Garrido, Morales & Serina 
2 DonClark 
3 Sen 
4 Mahon 
5 Essalmi, Ben Ayed, Jemni, Graf & Kinshuk 
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 نوالدی و آموزاندانش معلمان، هايشیوه و انتظارات و حال تغییر هستند در آموزشی مؤسسات
 بین از معلم، ره استانداردهاي شکل گرفته شده به رویکردهاي سنتی با. کنندمی تغییر سریع نیز

 ).2016 سن،(ست ا بیشتر شناخت آوردن دست به حال در 1یادگیري سازيشخصی و است رفته
 هلن که زمانی گردد، باز نوزدهم قرن به تواندمی تحصیالت مورد در سازيایدة شخصی

-برنامه را خود درسی برنامۀ تواندمی آموزدانش هر که کرد ایجاد را دالتون طرح 2پارکورست

کند (مؤسسه فناوري اطالعات در  تأمین را خود هايروش و نیازها بتواند تا کند ریزي
 یادگیري محیطوب،  جدید نسل هايفناوري ظهور با). 2012، 3وپرورش یونسکوموزشآ

کار گرفته شد هاي به وجود آمده در نظام آموزشی بهحلی براي چالشراه عنوانبه شخصی
 دو شخصی، یادگیري محیط خصوص در ).2012، 5و داباگ و کیتسانتاس 2010، 4(آتول

 ضرورت بر کهطوريبه دارد محوریت، عامل فناوري اول هدیدگا در د.دار وجود عمده دیدگاه
 بر ابزارها از همۀ اي یکپارچهبرنامه عنوانبه ارتباطی ابزارهاي و 2 وب سازيپیاده و طراحی

، 6گردد (والجاتاگا، پاتا و تامتستأکید می شود،می استفاده فرد یک توسط که پلتفرم یک روي
 یادگیري محیط به نسبت غیرفنی دیدگاهی دیگر طرف از). 2008( 7تورکر و زینگل؛ 2011

 ). یادگیري2012، 8(دونس دارد جنبۀ پداگوژیکی/ فلسفی بیشتر که دارد وجود شخصی
 تشکیل عوامل نسبت به ترجامع دیدگاهی پداگوژیکی، و ذهنی رویکردي عنوانبه شخصی

 شبکه به شخصی گیريیاد محیط دیدگاه، این در دهد.می ارائه یادگیري محیط این دهندة
 یفیزیک مشخصات برخی داراي فضایی چنین است؛ تغییر حال در مدام که ماندمیی دانش

1 Personalized Learning 
2 Helen Parkhurst 
3 Unesco Institute for Information Technologies in Education 
4 Attwell 
5 Dabbagh & Kitsantas 
6 Väljataga, pata & Tammets, 
7 Türker & Zingel 
8 Downes 
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 و کارآمدي حس یادگیري، براي وقت صرف همچون شناختی هايویژگی و فنی) (امکانات
 از منابع ها وانسان ارتباط چگونگی بر بیشتر نگرش، نوع این تأکید فراگیران است. انگیزش

 الگوهاي فاقد ما ،2 وب متعدد ابزارهاي وجود با که است آن واقعیت دارد. توجه فناوري طریق
 که افرادي نتیجه، در هستیم. شخصی یادگیري هايمحیط ساخت براي قوي نظري پداگوژیک

 به مجبور نوین، هايفناوري با مواجهه براي دارند، فعالیت آموزش مختلف سطوح در
 توجه براي مشخص راهبردهاي اینکه بدون هستند، خود آموزش رویکردهاي در بازاندیشی

 ).2014، 1برگ و ویندنباشند (رحیمی، وان داشته فراگیران نیازهاي به
 قرن دارسم ايگسترده شکل به تا شده ارائه رویکرد، یک عنوانبه یادگیري سازيشخصی

 ات دهدمی اجازه گیرندگانیاد به یادگیري سازيشخصی ).2010 ،2مکري( نماید بازسازي را 21
یادگیري به  سازيشخصی ).2006 ،3هارگریوز( شوند درگیر شانعالقه مورد هايفعالیت در

هدف ). 2017، 4دواترز(کند  تعیین را فرد یادگیري پیشرفت که دارد نیاز ايکنندهتسهیل
و است  دهنیادگیر هايویژگی با متناسب شدهشخصی راهبردهاي ارائه، سازي یادگیريصیشخ

چنانچه  .کند تمرکز یادگیرندهمسیر براي هر ، تنها بر روي یک براي بهبود یک واحد درسیاینکه 
ب با ي دروس متناسهاو ارزیابی و همچنین محتواد بگیرمورد توجه قرار  اًشخص یادگیرندهیک 

، 5، چانگ و تسیصورت گیرد (لی، چوهایش ها و ضعفقوتهمان یادگیرنده و بر اساس 
و  آموزسازي یادگیري تمرکز شدید بر روي مشارکت والدین و روابط دانشصیشخ). 2012

 شودگیري استفاده میدهاي یاتکنولوژي براي افزایش فرصتاز و اغلب  داردمعلم و والدین 
 ).2012، 6هانور(

1 Rahimi, Van den Berg and Veen 
2 McRae 
3 Hargreaves 
4 DeWaters 
5 Chu, Chang & Tsai 
6 Hanover 
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 این آموزان است اما درآموزان و براي دانشسازي یادگیري درواقع توسط دانششخصی
 نکته ینا فهم معلم؛ مسئولیت ترینمهم کهطوريبه کند، بازي را مهمی نقش تواندمی معلم میان

 سازيپیاده کلید معلمان ).2004، 1بورسکی(کند می کار چگونه آموزاندانش ذهن که است
 . معلم)2017، 2ولکینگ جانز و(آموزان هستند سازي یادگیري براي دانششخصی آمیزموفقیت

 بسیاري یرد،گ قرار استفاده مورد او توانایی ظرفیت کامل باید که است ارزشمند انیانس منبع یک
 و شناسروان عنوان یکبه دهد که معلممی سازي نشاندر حوزة شخصی هاي مفهومیمدل از

و، کند (یونسکمی هدایت آموزش بعدي سطح به فردي سطوح در را آموزاندانش که مربی است
هم، ف این بفهمند، را فراگیران یادگیري معلمان چگونگی کههنگامی 3اژهپی دیدگاه از). 2012

کنند (سیف،  ارائه آموزاندانش براي یادگیري را مناسب اطالعات تا سازدمی قادر را معلمان
آموزش  اطالعاتی، هايفناوري از مؤثر استفادة در جدیدي هايمهارت باید معلمان). 1390
معلمان ). 2012آورند (یونسکو،  به دست خود هايانگیزه تشویق و اهارزش کردن واسطه ي،آموز

، 4(دید، لسکو و لووجوي رندیرا در نظر بگ يریادگیآموزش و  يبرا ازیامکانات موردن دیبا
 با که ساخت پیاده مؤثر طوربه توانمی زمانی تنها را یادگیري سازيشخصی ). محیط2012

 ساختارهاي که است آن نیازمند امر شوند. این پشتیبانی ن،مناسب از اقدامات معلما هايسیاست

، 5توسعه و اقتصادي همکاري سازمانباشند ( جدید هايقابلیت از گیريبهره سازمانی، آمادة
2009.( 

هاي یادگیري شخصی طهاي مناسب براي تدارك محیشواهد اندکی در رابطه با سیاست
و تامتس  پاتا والجاتاگا، پژوهش ). نتایج2011، 6لمناسب براي تسهیل یادگیري وجود دارد (کان

1 Burskey 
2 Johns & Wolking 
3 Piaget 
4 Deed, Lesko & Lovejoy 
5 Organisation for Economic Co-operation and Development 
6 Conole 
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 را فراگیران باید الگوها این نوینی باشند. الگوهاي دنبال به باید دهد مربیانمی ) نشان2011(

 ) با اشاره بر ضرورت طراحی2010( 1دهد. ردکر، آالموتکا و پانی قرار یادگیري مرکز در
 اعمال بر یادگیري، سازيهاي شخصیمحیط در درسی برنامه اجراي جهت راهبردهایی

 و امنیت و سازمانی نوسازي معلمان، از حمایت و شناخت، چون توسعه آگاهی هاییسیاست
دهد که هاي انجام شده در این زمینه نشان میدارند. نگاهی به پژوهش خصوصی تأکید حریم

ایی هترین بحثمسازي یادگیري همگام با رشد روزافزون دانش بشري، از مهتوجه به شخصی
هایی در زمینۀ پژوهش ).2017است که توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است (گراف، 

هاي یادگیري الکترونیکی در ایران صورت سازي یادگیري در آموزش عالی براي محیطشخصی
دار )؛ خال1393)، قربانی (1390سید ابوالقاسم ( )،1390گرفته است. از جمله: نیسی و قنواتی (

) به مطالعه 2017( 2نتکواند: هاي که در خارج صورت گرفتهپژوهش. )1391فر ()، نوریان1390(
 و سازي در کالس درس پرداخته است. والکینتونموردي براي ساخت یک محیط شخصی

شخصی پرداختند. هیمنانت،  مداخالت شناختی مبانی ) در پژوهشی به بررسی2018( 3برناکی
ار سی یادگیري هايسازي در محیطشخصی سازيمفهوم ) در پژوهشی به2016( 4گارسیا و کاند

 دهدمی شانن شده انجام تحقیقات مطالعۀ سازي آن پرداختند.پیاده براي طراحی ساختار پیشنهاد و
 یکیالکترون آموزشی هايمحیط در یادگیري سازيشخصی حوزة در گرفته صورت هايپژوهش

) در پژوهشی 2016( 5و تنها چند پژوهش اندك از جمله: تولمیاست  و در آموزش عالی بوده
ر سازي یادگیري دصورت پدیدارشناسانه به بررسی ادراك و مشارکت معلمان در شخصیبه

مسئله براي  ترینمدارس ابتدایی پرداخته است و به این نتیجه دست یافت که همکاري معلمان مهم

1 Redecker, Ala-Mutka & Punie 
2 Netcoh 
3 Walkington & Bernacki 
4 Humanante, García, Conde 
5 Tolmie 
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 يریادگی يسازادهیاز پ انادراك معلمبه بررسی  ) در پژوهشی2017( 1معلمان است. دینکینز
موزان، آنیازهاي دانشپرداخته است و به این نتیجه دست یافت،  ییهاي ابتدادر کالس یشخص

از  .ترین عناصر از دیدگاه معلمان استهاي آموزشی مهماي کارکنان و زیرساختپیشرفت حرفه
ا و هاین نتیجه دست یافتند که صالحیت ) در پژوهشی به2015( 2سویی هالورسون و همکاران

در  )2007( 3کورسیر سازي یادگیري مؤثر است.ها به شخصیهاي معلمان بر نگرش آنشایستگی
ري و عناصري چون همکا سازي یادگیري پرداختشخصی از پژوهشی به بررسی دیدگاه معلمان

صورت ) در پژوهشی به2018( 4کالیوترین عناصر دانست. و فناوري را در بیانات معلمان مهم
وپرورش، به زیر ساخت برنامه پدیدارشناسی به بررسی دیدگاه معلمان در مورد اصالح آموزش

سازي یادگیري پرداخت و عناصر بسیاري از جمله مشارکت و مشاور بودن معلمان را به شخصی
 شده سازيصیشخ درسی هايبرنامه براي الگویی ها،کدام از پژوهشدر هیچ اما؛ دست آورد

 شکل نگرفته است.
 سازي یادگیري هیچمطالعه تحقیقات انجام شده در ایران نشان داد در حوزة شخصی

-مهم زا که یکیاست. درحالی نگرفته یی صورتابتداوپرورش دوره آموزش حوزة در پژوهشی

 امر ایی درددر دوران ابت فردي هايتفاوت به توجه تربیت و تعلیم علماي توجه مورد مسائل ترین
 یادگیري کسب و تحصیلی استعداد لحاظ به آموزاندانش تکتک که معنا این به. است یادگیري

ژاد، درتاج، نشود (جعفري داده بها هاتفاوت به است دارند بنابراین الزم هاییتفاوت هم به نسبت
 شالوده زیرا ،دارد ايویژه اهمیت ابتدایی در این میان دوره .)1392و صابري،  دهقان زاد
 نای در و پذیردمی انجام دوره این در هاانسان یادگیري اساسی هايعادت و رفتارها، شخصیت

 درسی هايبرنامه اگر ).1383، مظفر و ایمانی(است  درسی برنامه عهده به اساسی نقش، نظام

1 Dinkins 
2 Halverson 
3 Courcier 
4 Kallio 

                                                             



 بهار | 59شماره | 1400سال |تربیتی شناسی روان  |260

 بیشتري رفتشپی آن؛ با متناسب، شود گرفته کار به و طراحی یادگیرنده فرد هر نیاز با متناسب
کارگیري و هماهنگی میان عناصر برنامه درسی به ).1395(ملکی،  شودمی دیده یادگیري براي

 ترینهمم معلم ازآنجاکهکند و آموزان میسازي شده دانشکمکی شایان به برنامه درسی شخصی
 ،کندمی ایفا آموزدانش یادگیري به دادن شکل در را مهمی نقش و است یادگیري در عامل

سازي تواند از طریق هماهنگی میان عناصر برنامه درسی در سطح کالس درس، زمینۀ شخصیمی
را  عنوان عاملی در نظر گرفت که بیشترین نقشبنابراین معلم را باید به؛ یادگیري را فراهم آورد

ازي ستواند یادگیري شخصیآموزان بر عهده دارد و میسازي یادگیري دانشدر زمینه شخصی
ند اي طراحی و اجرا کگونهرا نیز به هاي درسیبرنامهسازي کند و آموزان پیادهه را براي دانششد

 ها باشد.هاي رفتاري آنهاي مختلف یادگیري و ویژگیآموزان با سبکگوي نیاز دانشکه پاسخ
 سازيشخصی درسی برنامه به ایران وپروشآموزش نظام داد که نشان شواهد کلی مرور

 سازي یادگیري،آموزان به سمت شخصیگر دانشهدایت عنوانبه معلمان آموزان ونششده دا
 سازيخصیش زمینه در معلمان کردن آگاه براي مناسب زمینه ایجاد، بنابراین؛ است بوده توجهکم

ن، ایرا در. است آن بر حاکم اصول رعایت و متعدد هايپژوهش آموزان مستلزمدانش یادگیري
 هايمحیط در و هوشمند هايسامانه طراحی سازي یادگیري بهزمینه شخصیدر  هاپژوهش

که هنوز بسیاري از مدارس درحالی. است شده محدود عالی آموزش در و الکترونیکی یادگیري
وجه به و با ت ستینها حاکم اند و امکانات الکترونیکی بر آنصورت هوشمند طراحی نشدهبه

رش و با کمبود فضاهاي الکترونیکی در مدارس و همچنین اینکه وپروساختار فعلی نظام آموزش
ترین دوره یادگیري است؛ باید دید در نظام کنونی تا چه حد به عنوان مهمدوره ابتدایی به

 هاي جاريفعالیت گریدیعبارتبهآموزان توجه شده است و سازي یادگیري دانششخصی
ازي یادگیري داراي چه الگوي نظري است؟ سآموزان به شخصیبراي هدایت دانشمعلمان؛ 

 فردي هايتتفاو به توجه با یادگیري سازيشخصی درباره مطالعه رسدمی نظر به ترتیباینبه
در طراحی و اجراي برنامه درسی  مهم عنصري عنوانبه معلم نقش به توجه با و آموزاندانش
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 است، بنابراین هدف برخوردار ايمالحظهقابل اهمیت آموزان ازسازي شده براي دانششخصی
به  آموزانهاي جاري معلمان براي هدایت دانشفعالیتپاسخ به این سؤال پژوهش است.  اصلی،

 سازي یادگیري داراي چه الگوي نظري است؟شخصی
 

 روش پژوهش

یفی هاي کهاي مطرح در پژوهشعنوان یکی از روشپژوهش حاضر بر اساس نظریه داده بنیاد، به
که جامعه پژوهش از بین معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند انتخاب شد. ازآنجایی شد. انجام

آموزان بود، از سازي یادگیري دانشهدف پژوهش کشف اقدامات جاري معلمان براي شخصی
ك، به کنندگان دو مالبنابراین، براي انتخاب مشارکت؛ ها هدفمند بوداین نظر شیوه انتخاب آن

 خاذ شد که داشتن یکی از این دو شرط الزامی بود:شرح ذیل ات
تخصص علمی: افرادي که دانش کافی در زمینه مباحث یادگیري شخصی داشتند. افرادي  )1

 شناسی بود.علوم تربیتی و روان ها در حوزةکه رشته تحصیلی آن

 سال سابقه تدریس در مدارس ابتدایی و در دوره دوم 10تجربه عملی: افرادي که حداقل  )2
 ابتدایی را داشتند.

 15نفر انتخاب شدند و اکثراً باالي  27کنندگان در مصاحبه به تعداد بر این اساس مشارکت
سال سابقه تدریس در مدارس ابتدایی و مخصوصاً در دوره دوم ابتدایی را داشتند. همچنین براي 

ص در نظر اساتید متخص با توجه به که ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد؛آوري دادهجمع
بر اساس موضوع پژوهش و هدف پژوهش و با توجه  این زمینه طراحی گردید. سؤاالت مصاحبه

سؤال بود. این  4به مبانی نظري و پیشینه پژوهشی تهیه شد. تعداد سؤاالت اولیه براي مصاحبه 
ز میان ؤالی اصورت یکسان طراحی شد و در هنگام مصاحبه اگر سسؤاالت براي تمامی افراد به

نیز به  هاشد. روش انتخاب و انجام مصاحبهآمد پرسیده میشوندگان بیرون میهاي مصاحبهحرف
حالی گرفت و بعد از معرفی خود و شرحاین صورت بود که ابتدا پژوهشگر با این افراد تماس می
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زمان  ها، پس از جلب رضایت براي مشارکت در این پژوهش،از موضوع و دلیل انتخاب آن
کرد. بعد از تعیین زمان مصاحبه، راهنما و چارچوب موضوع ها مشخص میمصاحبه را با آن

شد تا فرصت تأمل بر موضوع را داشته باشند ها ارسال میپژوهش، قبل از اجراي مصاحبه، به آن
نه، ومالك انتخاب نمها هم با معرفی دیگر افراد به همین روند انجام شد. و در آخر سایر مصاحبه

نفر  22بنابراین نمونه پژوهش  به حد اشباع رسید 22ها تا نفر داده اصل اشباع نظري بوده است.
هاي جدید، چیزي به که داده نفر دیگر از معلمان نیز مصاحبه شد 5بودند. براي اطمینان بیشتر با 

حداقل زمان  نفر مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین 22هاي اما داده؛ اطالعات قبلی اضافه نکرد
نفر مصاحبه شونده به این  22دقیقه بود. مشخصات  60دقیقه و حداکثر زمان نیز  40مصاحبه 

ها داراي مدرك نفر از آن 13نفر از معلمان دوره دوم ابتدایی شهر بیرجند که  22صورت بود: 
 از ایننفر هم کارشناسی آموزش ابتدایی داشتند.  4نفر دانشجوي دکتري و  5کارشناسی ارشد، 

نفر ارشد  1شناسی داشتند و تنها نفر تحصیالت در رشته علوم تربیتی و روان 21نفر،  22تعداد 
نفر از معلمان در پایه ششم  10زبان و ادبیان فارسی داشت که ایشان لیسانس علوم تربیتی داشتند. 

به تدریس بودند. از این نفر در پایه چهارم ابتدایی مشغول  5نفر در پایه پنجم ابتدایی و  7ابتدایی، 
 نفر مرد بودند. 9نفر زن و  13تعداد، 

ها نیز با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه هاي حاصل از متن مصاحبهفرایند تحلیل داده
طی سه مرحله: الف)  1افزار مکس کیوداها و با استفاده از نرمآوري دادهزمان با جمع، همادیداده بن

گذاري محوري و ج) کدگذاري انتخابی انجام شد. الف) کدگذاري باز: کدگذاري باز، ب) کد
و وارد  2ورد افزارسازي و تایپ آن در نرمهاي ضبط شده پس از پیادهدر پژوهش حاضر، مصاحبه

طر صورت سطر به سکیودا با استفاده از روش تحلیل محتوا بهافزار مکسها در نرمکردن آن
بندي و سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهومی بین کدهاي باز، هپردازي و مقولبررسی، مفهوم

مفاهیم و مقوالت مشخص شدند. ب) کدگذاري محوري: در این مرحله نیز در پی یافتن رابطه 

1 Maxqda 
2 WORD 
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شد  هاي ارتباط با سایر مقوالت، انتخابموجود میان طبقات، مقوله تعیین محتوا بر اساس ویژگی
ندي بگر و پیامدها، طبقهعلی، محوري، راهبردها، زمینه، مداخله و سایر مفاهیم نیز در قالب شرایط

صورت نظري در قالب مدل پارادایمی به هم مرتبط شدند. ج) کدگذاري انتخابی: در این و به
 مرحله، گزینش نهایی انجام شد.

هاي کیفی به وجود ) چهار شاخص را براي اعتبار علمی روش1985( 1لینکلن و گوبا
در این پژوهش نیز براي  .5پذیريو انتقال 4، تأییدپذیري3، اعتماد2اند از: اعتباره عبارتاند کآورده

شاخص استفاده شد. اعتبارپذیري: این اصل به دو شیوه اعمال شد:  4روایی و پایایی مطالعه از این 
بت به س) اختصاص دادن زمان طوالنی براي مطالعه منابع معتبر و در دسترس، از ابعاد گوناگون ن1

ها در تالش بود که جستجو کننده متعهدي براي ) پژوهشگر در تمام مصاحبه2موضوع پژوهش؛ 
برداري انجام شد و پذیري: در تمامی مراحل پژوهش یادداشتها باشد. اطمینانهاي مصاحبهداده

ربوط مجزئیات بسیاري از کارها تا مرحله پایانی کار به دست آمد. تأییدپذیري: تمامی مستندات 
-) مراحل تحلیل داده1پذیري: براي این منظور: به امر پژوهش حفظ و نگهداري شده است. انتقال

هاي هر مرحله مقایسه و بررسی شد تا اطمینان حاصل شود ) داده2بار تکرار شد؛  5هاي مصاحبه 
 که مراحل تحلیل بدون سوگیري انجام شده است.

 

 هایافته

 3 شامل باز کدگذاري .است انتخابی و محوري ،باز دگذاريک نوع سه شامل تحلیل فرایند
هاي صحبت تمام پژوهشگر کلیدي) که نکات اول، (کدگذاري مرحله .است مرحله

 پیش پژوهش در دهد.می قرار بر آن ايو نشانه کرده مطالعه خط به خط را شوندگانمصاحبه

1 Lincoln & Guba 
2 Credibility 
3 Dependability 
4 Confirmability 
5 Transferability 
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 اتفاقات، و پیشامدها«دوم  مرحله درگردید.  گذارينشانه پژوهشگر توسط باز کد 853 تعداد رو
-مقوله ساخت سوم، مرحله .)1998(استراوس و کوربین، » کنندمی دریافت مفهومی برچسب

 محوري دوم، کدگذاري کدگذاريدر  .تر هستندانتزاعی مفاهیم با مقایسه در هامقوله هاست.
 7 شامل الگو ینا شوند.می گردآوري الگویی قالب در مستخرج، هايمقوله مجموع است که

آمده است. تمامی دست) به2008محور مدل کوربین و استراوس ( 7است؛ که بر اساس  محور
 محورها به همراه مقوالت و مفاهیم در اینجا گزارش شده است.

 
 سازي یادگیري)ها و موجبات الزم براي شخصیعلّی (فرصت شرایط

ها و موجبات فرصت بُعد ژوهش،پ این در کنندگانمشارکت با مصاحبه از حاصل نتایج
عنوان مقوله اصلی در ها و موجبات الزم بهفرصت است. بُعد شناخته علّی عنوان شرایطبه را الزم

گزارش  1بندي شده است؛ که در جدول شماره طبقهطبقه مفهومی،  18مقوله فرعی و  8قالب 
 شده است.

 
 ها و موجبات الزمفرصت هايمقوله و : مفاهیم1جدول 

کدگذاري 
 محوري

 فراوانی مفاهیم هاي فرعیمقوله مقوله اصلی

 شرایط علی
ها و فرصت

 موجبات الزم

 پیشرفت روزافزون ابزارهاي فناوري
 اطالعات

 فناوري گسترش

14 
 کارگیريبه راحتی و تسهیل

 يفناور
 تکنولوژي از کارگیريبه مهارت

 معلمان توسط

 یفرهنگ -هاي اجتماعی نیاز

 ماهر کار نیروي

 مندعالقه کار نیروي 18

 فرهنگ سازيتناسب
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 نیازهاي آموزشی
 آموزشی سازمان

11 
 درسی برنامه

 8 کار تیمی مهارت کار گروهی

هاي خاص افراد (معلمان و ویژگی
 آموزان)دانش

 آموزاندانش خاص هايویژگی
 23 ابتدایی

 ابتدایی هدور معلمان هايویژگی

 دسترسی به ارزیابی و اطالعات همه جانبه
 آموزاندانش ارزیابی امکان

19 
 الزم اطالعات به دسترسی

 دسترسی به تجارب

 همکاران تجارب

 متخصصان تجارب 6

 فردي تجارب

 آموزانقابلیت شناخت دانش
 ابزارها کمک به شناخت

16 
 افراد کمک به شناخت

 115 جمع فراوانی   

 

شوندگان براي صحت ادعا در اینجا آورده شده است: در خصوص مطالبی از بیانات مصاحبه
 کند:اطالعات؛ مصاحبه شونده دهم بیان می پیشرفت روزافزون ابزارهاي فناوري

 بهتر و است شده یالزام ششم هیپا يبرا و ییابتدا مدارس در هوشمند کالس استفاده از«
آموزان با استفاده از ابزارهاي تکنولوژي بهتر یاد . چون خیلی از دانشکرد يسازیشخص شودمی
 مثالًه اند کقدري گسترش یافتهبه دهند. ابزارهاي فناوريها را ترجیح میگیرند و این روشمی
 رو مسئله و کار کنم تخته يرو دیبا فقط مکن استفاده نخواهم از این ابزارهااگر  یاضیر درس در

ن خودشا خواهمیم شاگردان از و تخته ور اندازمیم رو مسئله صورت فقط امیم من اما؛ نمک حل
 ییجوهصرف کالس زمان در شودیمکار باعث  نیارا در دفترهایشان حل کنند.  آن و فعال باشند

 ».آموزان رسیدگی بیشتري داشته باشمي به بقیۀ دانشجورنیاشود و 
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 سازي یادگیري)یمحوري (عناصر شخص مقوله
سازي کنندگان پژوهش نشان داد که محور اصلی براي شخصیتجربه مشارکت
ازي سسازي یادگیري) است. مقوله اصلی تحت عنوان عناصر شخصییادگیري، (عناصر شخصی
عناصر  بعد مفاهیم ها ومقولهطبقه مفهومی است.  28مقوله فرعی و  8یادگیري است که داراي 

 گزارش شده است. 2ري در جدول شماره سازي یادگیشخصی
 

 سازي یادگیريعناصر شخصی هايمقوله و : مفاهیم2جدول 
کدگذاري 

 محوري
 فراوانی مفاهیم هاي فرعیمقوله  مقوله اصلی

مقوله 
 محوري

عناصر 
سازي شخصی

 یادگیري

ها و ویژگی
هاي تکنیک
 معلم

 تخصصی/ علمی هايویژگی

48 
 هاي شخصیتیویژگی

 عاطفی هايتکنیک
 شناختی هايتکنیک
 مهارتی هايتکنیک

شناخت نسبت 
به 

آموزان دانش
هاي (تفاوت

 فردي)

 ذهنی زمینهپیش

45 

 رشدي هايویژگی

 یادگیري هايسبک

 فردي هايویژگی
 هاي محیطیتفاوت

در نظر گرفتن 
نقش 

 یادگیرنده

 گیريتصمیم قدرت
 آمادگی ایجاد 20

ایجاد یادگیري 
 هايدر گروه

 کوچک

 کالسی هايگروه
 و متفکرانه هايگروه ایجاد 18

 اندیشمندانه

فراهم کردن 
 زمینه همکاري

 والدین همکاري
35 

 همساالن همکاري



 267 | همکارانو  نادري

 مدرسه همکاري معلمان

استفاده از 
هاي محیط

یادگیري 
 فناورانه

 طریق از تاطالعا اشتراك
 تکنولوژي

13 
 فناوري کمک به تدریس

سازي زمینه
 بازخورد معتبر

 معلم توسط بازخورد

20 
 همساالن توسط بازخورد

 خودارزیابی
 والدین توسط بازخورد

 بیرونی ارزیابی از استفاده

فعالیت معلم 
هاي در سیاست

 فراتر از مدرسه

 گسترده ارتباطات

24 
 آموزاندانش از نظرسنجی

 سازيشخصی مسیرهاي بهبود
 ریزيبرنامه و انعطاف

 223 جمع فراوانی  

 

ارائه شده  اي از مصاحبهنمونه» هاي معلمها و تکنیکویژگی« مقولهبراي  ادامه، در
 است.

وز به اطالعات دهم اما هنهاست دارم پایه چهارم ابتدایی را آموزش میبا اینکه سال«
هایی که قرار است آن روز تدریس کنم را مطالعه خودم مطمئن نیستم و حتماً از شب قبل درس

ز و خیلی ا آورمیمبیشتري را در  اطالعاتها و فضاي مجازي ها در سایتکنم و خیلی وقتمی
همیشه  کنم.می وجوجستها ممکن است در کالس بپرسند را کنم بچهسؤاالتی را که فکر می

اند و اطالعات تر شدهها خیلی باهوشسعی کردم اطالعاتم را به روز کنم. در حال حاضر بچه
موزي آ. باالخره باید من از نظر علمی باالتر از دانشآورندیمسر کالس  خودشانخیلی زیادي با 

 )12(مصاحبه شونده شماره ». عنوان یادگیرنده در کالس حضور داردباشم که به
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 سازي یادگیري)(اقدامات کاربردي معلمان براي شخصی هاراهبرد
 عنوان راهبرد در قالببه» سازي یادگیرياقدامات کاربردي معلمان براي شخصی«بُعد 

در جدول بندي شده است؛ که مفهوم طبقه 19مقوله فرعی و  7مقوله اصلی است که در قالب 
 گزارش شده است. 3شماره 

 
 اقدامات کاربردي معلمان ايهمقوله و : مفاهیم3جدول 

مقوله  کدگذاري محوري
 اصلی

هاي مقوله
 فرعی

 فراوانی مفاهیم

دها
هبر

را
 

ان
علم

ي م
رد

ارب
ت ک

داما
اق

 

 پذیريانعطاف
در شرایط 
 یادگیري

 ارسی یادگیري فضاي و محیط

40 
 متعدد آموزشی مواد و منابع

 در پذیرانعطاف و متغیر زمان
 آموزش

 يپذیرانعطاف
عناصر برنامه 

 درسی

 محتوا در تنوع

58 
 تدریس روش در تنوع

 در ارزشیابی تنوع

 توسط متنوع تکالیف
 آموزاندانش

اقدامات 
جهت بهبود 

 یادگیري

 یادگیري مشکالت رفع

18 
 ريیادگی بهبود هدف با ارزیابی

 بیشتر زمان صرف

-به دانش بیشتر دقت و توجه

 نآموزا

تغییر در 
هاي شیوه

 آموزشی

 درسی برنامه عناصر
15 

 فناوري از گیريبهره
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اقدامات 
جهت تحول 

در سیستم 
 آموزشی
 

 آموزشی سیستم به بازخورد
 مالی حمایت جهت

25 
 کردن آماده و ايحرفه توسعه

 معلمان
 آموزشی نظام به دادن پیشنهاد
 هازیرساخت تغییر براي

براي  کمک
کارگیري به

فرایندهاي 
یادگیري 
توسط 

 آموزاندانش

 هايبازي

 توسط هنري کارهاي انجام 17
 آموزاندانش

 13 بهبود استعدادها هابرنامهفوق

 186 جمع فراوانی   

 

 ارائه شده است. اي از مصاحبهنمونه» هابرنامهفوق«مقوله براي 
یدم از نظر ورزشی خیلی با آموزي داشتم و بررسی کردم ددانش«

استعداد و توانایی باالیی دارد و اومدم با هماهنگی مدیر اینو معرفی کردم به 
بینم تی میها، وقالمپیادهاي ورزشی و حتی تونسته رتبه کسب کنه و در خیلی زمان

ها این مسئله آموزي در یک زمینه مهارت خاصی دارد حتماً به خانواده اوندانش
کنم که بهتر هست به سمت استعداد خودش کنم و اونا را قانع میرو مطرح می

 )15(مصاحبه شونده شماره ». بره
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 سازي یادگیري)هاي شخصی(زیرساخت ايعوامل زمینه
 "هازیرساخت ".شوندمی نامیده زمینه ذارند،گمی تأثیر راهبردها بر که خاصی شرایط

طبقه مفهومی  15مقوله فرعی و  6شناخته شد که داراي اي عنوان بعد اصلی براي عوامل زمینهبه
 گزارش شده است. 4در جدول شماره است که 

 
 

 سازي یادگیريهاي شخصیزیرساخت هايمقوله و : مفاهیم4جدول 

کدگذاري 
 محوري

مقوله 
 اصلی

 فراوانی مفاهیم هاي فرعیمقوله

ینه
 زم

مل
عوا

 اي

ت
اخ

رس
زی

صی
شخ

ي 
ها

ري
دگی

ي یا
ساز

 

 زشفرهنگ آمو
 

 یادگیري بر حاکم فرهنگ
 آموزشی سیستم فرهنگ 30

 افراد حمایتی فرهنگ

ها سیاستگذاري
 آموزشی

 آموزش شرایط
 آموزش تعاملی ماهیت 9

 سازيفرصت

محیط یادگیري 
 الکترونیکی

 9 تنوع ابزارهاي فناوري

هاي توسعه برنامه
 مدرسه

 ارتباطات کردن فراهم
7 

 نشست و هماهنگی

اي معلم عملکرد حرفه
 در آموزش

 خویشتن تأیید
23 

 آموزاندانش مالکیت

 هاي معلمانمهارت

 تجارب انتقال و دریافت

20 
 اطالعات کردن روز به

 ارتباطی هايمهارت
 فناوري از استفاده مهارت
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 98 جمع فراوانی   

 

 ارائه شده است. اي از مصاحبهنمونه» هنگ آموزشفر« مقولهبراي  ادامه، در
عنوان یک رابط یادگیري گري و بهمعلم در جایگاه مربی و هدایت«

است. وقتی نگرش معلم منفی باشه و جامعه شرایط مثبت را براي معلم فراهم نکنه 
 )4 دهکننمشارکت» (آموزان رسیدگی الزم را داشته باشدتونه به دانشچطور می

 
 سازي یادگیري)هاي شخصیکننده: پشتیبانهاکنندهلیتسهگر: (ل مداخلهعوام

 )سازي یادگیرياي براي شخصیفاصله معلمان با عملکرد حرفهها: (محدودکننده 
 مقوله 6الب کننده در قعنوان عامل تسهیلبه» سازي یادگیريهاي شخصیکنندهپشتیبان«بعد 
» گیريسازي یاداي براي شخصیفاصله معلمان با عملکرد حرفه«طبقه مفهومی و بعد  12فرعی و 

در جدول شماره  طبقه مفهومی 17مقوله فرعی و  8عنوان یک عامل محدودکننده است که در به
 گزارش شده است. 5
 

 سازي یادگیريشخصی هامحدودکنندهو  هاکنندهلیتسه هايمقوله و : مفاهیم5جدول 

کدگذاري 
 محوري

مقوله 
 اصلی

 فراوانی مفاهیم هاي فرعیمقوله

خله
مدا

ل 
وام

ع
( گر

سه
ت

ی
گر

ل
( 

ان
شتیب

پ
ده

کنن
اي

ه
 

صی
شخ

س
ي 

از
ري

دگی
یا

 

ارتقاء نیروهاي متخصص 
 و امکانات آموزشی

 متخصص نیروي کردن فراهم

21 
 کمک وسایل توسعه

 آموزشی
 آموزشی وسایل از استفاده

 پیشرفته

 15 وزانآمدانش از پشتیبانی حمایت مدرسه
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 معلمان از پشتیبانی

 8 دادن اطالعات و آگاهی آموزش رسمی

 نیازسنجی و تأمین منابع

 نیازسنجی

18 
 رد اطالعاتی منابع گذاشتن

 مدارس اختیار
 معلمان تأمین

 نظارت و ارزیابی
 معلمان گزینش

11 
 مدارس ارزیابی

نهادهاي حمایت 
 خصوصی

 مؤسسات
7 

 80 جمع فراوانی   

     

خله
مدا

ل 
وام

ع
ده

کنن
ود

حد
 (م

گر
 ها)

رفه
 ح

رد
لک

عم
 با 

ان
علم

ه م
صل

فا
 اي

نداشتن 
 ریزيبرنامه

براي 
کسب 

 اطالعات

 هايروش یادگیري براي تالش عدم
 یادگیري سازيشخصی

10 
 سازيشخصی از اطالعات ناکافی

 یادگیري

عملکرد 
 تجربی

 تجربه اساس بر تدریس
 هافرصت از نکردن استفاده 16

 نامناسب بازخورد

عدم 
ریزي برنامه

بین 
 وظایف

 6 بودن شغله چند

 7 شغل به تمایلیبی 
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 .ارائه شده است اي از مصاحبهنمونه» ارتقاء نیروهاي متخصص و امکانات آموزشی« مقولهبراي 
یار به صورت سکارگیري مشاوران تحصیلی متخصص که بتونه بهبه«

-ی را به معلمان آموزش بده و حتی روشابیاستعدادهاي مدارس سر بزنه و روش

آموزان یاد دهد نقش بسیار ي آن را به دانشریکارگبهها و هارتهاي شناسایی م
 )1شماره  کنندهمشارکت». (آموزان داردمهمی در یادگیري شخصی دانش

 ت.ارائه شده اس اي از مصاحبهنمونه» ریزي بین وظایفعدم برنامه« مقولهبراي  ادامه، در

رغبتی بی
 معلمان

 يسازشخصی ضرورتبه میلیبی

توجهی کم
به جایگاه 
 شاگردان

 نظرات به توجه عدم
 انگیزه ایجاد عدم 12

 محدودیت شناخت

عدم 
مدیریت 

 زمان
 5 استفاده نادرست از زمان

عدم 
 ریزيبرنامه

براي 
 هامهارت

 آموزشی وسایل کنترل مهارت عدم

11 
 کالس مدیریت مهارت عدم

عدم 
 ریزيبرنامه

براي 
 همکاري

 مدرسه با همکاري عدم

12 
 والدین با همکاري عدم

 معلمان دیگر با همکاري عدم

 79 فراوانی جمع   



 بهار | 59شماره | 1400سال |تربیتی شناسی روان  |274

ه کنه مجبورم یک شغل دیگیام رو کفایت نمبینم حقوق معلمی من زندگیوقتی می«
انتخاب یک شغل آزاد کنار معلمی باعث شده من زیاد به دنبال این  ؛ کهکنار معلمی داشته باشم

ها حتی سرکالس یادم میره تا کجا درس دادم و نباشم که براي معلمی وقت بگذارم. خیلی وقت
 )10شماره  کنندهمشارکت(». ها دادمحتی چه قولی به بچه

 
 سازي یادگیري)ي شخصیهاپیامد(پیامدها 

 نظام، تحول آموز، جنبششخصیت دانش پرورش :مقوله اصلی 4بعد پیامدها در قالب 
بندي شده است؛ که مفهوم طبقه 8اجتماعی و  نظام در ن، تحولمعلما ايحرفه توسعه و نگرش در

 گزارش شده است. 6در جدول شماره 
 

 سازي یادگیريشخصی پیامدهاي هايمقوله و : مفاهیم6جدول 
کدگذاري 

 محوري
مقوله 
 اصلی

 فراوانی هاهاي فرعی، مفاهیم و ویژگیمقوله 

دها
یام

پ
یج 

نتا
 

پرورش شخصیت 
 آموزدانش

 21 یدانش مهارتی، حیطه نگرشی، حیطه حیطه

 جنبش نظام آموزشی
 نظام آموزشی، کیفیت نظام در تحول

 آموزشی
24 

تحول در نگرش و 
 نمعلما ايتوسعه حرفه

 18 معلمان معلمان، نگرش ايحرفه توسعه

 9 کیفیت نظام اجتماعی اجتماعی نظام در تحول

 72 جمع فراوانی   

 

 ارائه شده است. عنوان نمونه،به» آموزپرورش شخصیت دانش« مقولهبراي  اینجا، در



 275 | همکارانو  نادري

شود حس آموزان باعث میسازي یادگیري دانشتوجه به شخصی«
آموزان کمتر شده و هر کسی فقط با خودش سنجیده در دانش رقابت و حسادت

». آموز تقویت شودبشه و اینجوري روحیه کنجکاوي و تکاپو در دانش
 )15کننده (مشارکت

 
 انتخابی کدگذاري

سازي شخصی نظریه توانمی است. هامقوله بهبود و سازيیکپارچه فرآیند انتخابی، کدگذاري
عنوان یک پدیده محوري سازي یادگیري بهعناصر شخصیکه:  کرد رتفسی گونهاین را یادگیري

هاي الزم براي موجبات و فرصت«سازي یادگیري شناسایی شد که بعد براي شخصی
. عنصر سازي اثرگذار بودعنوان یک شرط علی بر روي عناصر شخصیبه» سازي یادگیريشخصی

د بعد کنصورت کنش و واکنش عمل میمهمی که دیگر ابعاد بر روي آن اثرگذار هستند و به
ست. ا» سازي یادگیرياقدامات کاربردي براي بهبود شخصی«راهبردها است؛ که تحت عنوان 

هاي زیرساخت«اي تحت عنوان راهبردها عاملی است که دیگر ابعاد از جمله: شرایط زمینه
 هايکنندهپشتیبان«گر تحت عنوان اي تسهیلو عوامل مداخله» سازي یادگیريشخصی
رد فاصله معلمان با عملک«گر محدودکننده تحت عنوان و عوامل مداخله» سازي یادگیريشخصی

و  با توجه به کنش تیدرنهابر روي آن اثرگذار است.  »سازي یادگیرياي براي شخصیحرفه
سازي یادگیري که تحول در نظام آموزشی، واکنش راهبردها و دیگر عوامل، پیامدهاي شخصی

 آموز، نظام اجتماعی و معلمان را دارد حاصل شد.دانش
 

 هامدل پارادایمی برآمده از داده
یادگیري  سازيبا توجه به کدگذاري باز، محوري و انتخابی؛ مدل پارادایمی برنامه درسی شخصی

 ارائه شده است. 1در شکل شماره 
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 سازي یادگیري: مدل پارادایمی برنامه درسی شخصی1شکل شماره 

 

 

 شرایط علی
ها و موجبات فرصت(

-الزم براي شخصی
 )سازي یادگیري

 
 پیشرفت روزافزون -

 فناوري ابزارهاي
 اطالعات

 
 – اجتماعی نیازهاي -

 فرهنگی
 
 آموزشی نیازهاي -
 
 گروهی کار مهارت -
 
 خاص برجستگی -

 ابتدایی دوره در افراد
 
 ارزیابی به دسترسی -
 جانبه اطالعات همه و
 
 تجارب به دسترسی -
 
 شناخت ابلیتق -

 آموزاندانش
 

 

هاي گر(پشتیبان کنندهعوامل تسهیل
 سازي یادگیري)شخصی

آموزشی،  امکانات و متخصص نیروهاي ارتقاء
 و رسمی، نیازسنجی مدرسه، آموزش حمایت

 حمایت، ارزیابی و منابع، نظارت تأمین
 خصوصی نهادهاي

فاصله معلمان با عوامل محدود کننده (
سازي اي براي شخصیعملکرد حرفه

)یادگیري  
عملکرد ، ریزي براي کسب اطالعاتنداشتن برنامه

رغبتی بی، ریزي بین وظایفعدم برنامه، تجربی
کم توجهی به جایگاه شاگردان، عدم ، معلمان

ها ریزي براي مهارتعدم برنامه مدیریت زمان،  

ايعوامل زمینه  
سازي یادگیري)هاي شخصی(زیرساخت  

 
 آموزشی، محیط هاسیاستگذاريآموزش،  فرهنگ

 مدرسه، عملکرد هايبرنامه الکترونیکی، توسعه یادگیري
معلمان هايآموزش و مهارت در معلم اي حرفه  

 

 راهبردها
 )اقدامات کاربردي معلمان(

 
یـادگیري،   شرایط در پذیريانعطاف
درسـی،   برنامه عناصر پذیري انعطاف

ــدامات ــت اق ــود جه ــادگی بهب ري، ی
آموزشــی،  هــايشــیوه در تغییــر

 سیســتم در تحــول جهــت اقــدامات
 فراینــدهاي کــارگیريبــهآموزشــی، 

 فـوق آموزان و توسط دانش یادگیري
 هابرنامه

 پدیده
(عناصر 

سازي شخصی
)یادگیري  

 
 و هاویژگی -

 معلم هايتکنیک
 
 نسبت شناخت -
 آموزاندانش به
 
 گرفتن نظر در -

 یادگیرنده نقش
 
 یادگیري ایجاد -

 هايگروه در
 کوچک

 
 کردن فراهم -

 همکاري زمینه
 
 از استفاده -

هاي محیط
 فناورانه یادگیري

 
 سازيزمینه -

 معتبر بازخورد
 
 معلم فعالیت -

 هايسیاست در
 مدرسه از فراتر

 

 پیامدها
 شخصیت پرورش•

 آموزدانش
 نظام جنبش•

 آموزشی
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 گیريث و نتیجهبح

سازي یادگیري یک شیوة نوین در قرن بیست و یکم براي آموزش است. این نوع شخصی
آموزان باشد. اگرچه یادگیري ایجاد شد تا جوابگوي دنیاي پیچیده امروز براي نیاز دانش

در محیط مهم  عامل)؛ اما 2012، 1آموز است (ایزمستیوسازي یادگیري براي دانششخصی
صورت . تاکنون پژوهشی به)2014(دید و همکاران،  ، معلم استسازي شدهصیشخ یادگیري

ها استفاده سازي یادگیري نپرداخته است که بتوان براي تأیید ادعا از آنبنیاد به شخصینظریه داده
سازي بر اساس اقدامات اجرایی معلمان در زمینه شخصی آمدهدستبهوجود مدل کرد. بااین

ایی که هعنوان دستاورد نهایی پژوهش است با یافتهین پژوهش ایجاد شد و بهیادگیري که در ا
 گیرد.کنند، مورد تبیین قرار میاین مدل را حمایت می

 ؛به دست آمد» سازي یادگیريعناصر شخصی«بُعد محوري پژوهش حاضر تحت عنوان 
بعد  7ر این مدل، ) به دست آمد که د2008ابعاد دیگر با توجه به مدل کوربین و استراوس (

ازي سهایی براي عناصر یادگیري شخصیبنديهاي مختلف تقسیممحوري قرار دارد. در پژوهش
ویژگی مهم شامل:  چهار 2آنالین یادگیري المللیبین انجمنشده صورت گرفته است. از جمله: 

 يفرد طپذیر و تسلانعطاف یادگیري محیط یادگیري، شخصی یادگیرنده، مسیرهاي مشخصات

) 2013( 3ویلیامزپوشانی دارد. آمده در این پژوهش همدستداند. این عناصر با مدل بهرا مهم می
 ريآموزان، همکاري، فناودانش آموزان، مشارکتدانش عنصر: منبع کنترل، در نظر گرفتن شش

در این پژوهش به  که ؛دانددرس را در یادگیري شخصی مهم می ارتباطات و کالس و اطالعات
 سازي توجه شده است.مامی این عناصر به جز عنصر کالس درس در بُعد عناصر شخصیت

1 Izmestiev 
2 International Association for K-12 Online Learning 
3 Williams 
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 لیم کالجسازي نیز به برخی از این عناصر اشاره شده است از جمله: در تعاریف شخصی
آموزان با همساالن و والدین را مورد تأیید ) مشارکت دانش2006( 1مدرسه انگلستان رهبري براي

مدارس و خدمات آموزشی یادگیري  این پژوهش نیز موردنظر بود. انجمن قرار داده است که در
وجه ت این صورت مطرح کردند: به را شخصی یادگیري اساسی هايجنبه APLUS(+2(شخصی 

 از یتآموزان، حماهاي فردي دانشهاي یادگیري با تفاوتآموزان، تطبیق برنامهبه نیازهاي دانش
 ها، زمان،روش در پذیريانعطاف، هایشانتوانایی ها بهآن یشناخت و دستیاب در آموزاندانش

 ،آموزاندانش یادگیري در والدین مشارکت از حمایت، آموزاندانش هاي یادگیريمکان و راه
 براي آموزانآماده کردن دانش، جامعه و مدرسه معلم، والدین، آموز،دانش بین روابط تشویق

 هانآ یادگیري از حمایت با آموزاندانش انگیزه در و ایجادکردن  متعهد، العمرمادام یادگیري
 .)2012باشد (هانوور،  آموزدانش هر اهداف و منافع مسائل جاري، به مربوط کهنحويبه

ها و نیازهاي ) سه عنصر از نگاه معلمان مهم بود از جمله: فرصت2017در پژوهش دینکینز (
هاي منطقه و موانع سیستم ارکنان و زیرساختاي و آمادگی کآموزان، پیشرفت حرفهدانش

است،  آمدهدستتوان گفت تمامی موارد تا حدودي در این پژوهش نیز بهبنابراین می ؛آموزشی
ها، همکاران و همساالن و در آخر نیز امکانات آموزشی که ریشه در از جمله: نیازها و ضرورت

) در پژوهشی به این نتیجه 2016ولمی (ها و مشکالت براي یادگیري شخصی دارد. تزیر ساخت
ادگیري سازي یو براي شخصی دست یافت که معلمان فهم مشابهی از یادگیري شخصی داشتند

با یکدیگر ارتباط زیادي داشتند. در پژوهش حاضر همکاري معلم با معلمان دیگر و با والدین 
 یچگونگ متناسب، یادگیري هايسبک) در پژوهشی 2007کورسیر ( مورد تأیید قرار گرفته است.

 یران،فراگ در یادگیري سرعت تنظیم خودارزیابی، و همساالن فناوري، اهمیت یادگیري، نحوه
 ین،والد از معلمان حمایت مدرسه، از فراتر مشارکت مؤسسات، و مدارس سایر با معلمان ارتباط

1 Department for Educati on and Skills (DfES) Great Britain 
2 Association of Personalized Learning Schools and Services 
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-یي یادگیري مسازترین عناصر براي شخصیرا مهم مؤثر بازخورد خاص، هايکالس برگزاري
دار، بازخورد مستقیم فضاهاي یادگیري کاربردي و معنی) در پژوهشی، 2018داند. کالیو (

پذیري در انتخاب آموزان، انعطافآموزان، نیازهاي رفتاري دانشآموزان، حمایت از دانشدانش
 رابطه بین، مکان، سرعت یادگیرنده، مشارکت معلم و شاگرد در طراحی محیط، مشارکت

ان، آوري، بازخورد دانشجوی، بازي در یادگیري، فندگیرنده و یاد دهنده و سایر یادگیرندگانیا
نظارت و راهنمایی معلم، مشاور بودن معلم، اولویت، همساالن و معلمان، ابزارها و منابع را از 

سازي یادگیري به دست آورد که اکثر عناصر با عناصر این پژوهش ترین عناصر براي شخصیمهم
ري، سازي یادگیترین معیار براي شخصی) در پژوهشی بیان کرد مهم2017نتکو (همپوشانی دارد. 

ترین مدیریت دانش شخصی را مهم ) در پژوهشی2012داباگ و کیتسانتاس (انگیزه معلمان است. 
 داند.سازي یادگیري معلمان میدلیل براي شخصی

ن هاي ایپوشانی با یافتهاکی از همسازي یادگیري نیز حهاي ارائه شده در شخصیمدل
؛ به نقل از 2014، (1نیسکانسیو التیدر ا يامنطقه یخدمات آموزشپژوهش است. مؤسسه 

 يریادگی يکمک به آموزگاران جهت اجرا يرا برا یشخص يریادگیمدل  ک) ی2017دینکینز، 
 یشخص يریادگی ستمیهر س يدیکل يهایژگیو ا این مدل،مطابق ب. در مدارس توسعه داد یشخص
، بر مهارت ینمبت شرفتیپي، ریادگی یسفارش يرهایمس، رندهیادگی يهالیپروفا: موارداین شامل 

ین هاي اطور که یافتهاست. همان هااستیساختارها و س، هاروابط و نقش، سیو تدر يریادگی
هند. دان انجام میآموزها و نیازهاي دانشپژوهش نشان داد معلمان یادگیري را با توجه به تفاوت

ها نیز در مدل این پژوهش بین معلم، معلمان، والدین، همساالن برقرار بود و معلمان روابط و نقش
هاي هبنابراین یافت ؛کردنداز راهبردهاي آموزشی مختلف براي ساختارهاي آموزشی استفاده می

 UQ براي مفهومی لمد یک )2008( 2هاي پژوهش حاضر همپوشانی دارد. لیدبترمدل با یافته

1 CESA 
2 Leadbeater 
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 سیستم قلب در را) یادگیرنده( دانشجو مفهومی، مدل سازي یادگیري ارائه کرد. اینبراي شخصی
 در سازيشخصی هايگزینه) 1: (این از خارج سطح هر در مالحظات دهد ومی نشان آموزشی

 و دنشو استفاده یادگیري سازيشخصی براي توانندمی که هاییروش) 2( تحصیلی؛ دوره یک
دل پژوهش دارند. در م سازمانی هايسیاست توسعه به نیاز که مناطقی به یافته اختصاص منابع) 3(

آموزان و راهبردهایی که معلمان براي رفع حاضر همکاري بین همکاران، والدین و دانش
) 2013( 1وریاردلکنند؛ مورد تأیید قرار گرفته است. سازي یادگیري استفاده میمشکالت شخصی

آموزان مذاکره مداوم بین مربی و در مدل اقدامات پشتیبانی از یادگیري شخصی براي دانش
داند و از ها را مهم میهاي یادگیري و ارزیابی آنآموزان در شیوهآموز و بازخورد دانشدانش

سویی دیگر مدل بر اهمیت تطبیق مربی در کارهاي یادگیري و بازخورد متناسب با نیازهاي 
تا حدودي با مدل موردنظر در این پژوهش  ؛ کهسازي) تأکید داردآموزان (مفهومدانش یادگیري

 همپوشانی دارد.
سازي یادگیري، مدل ارائه شده در این ها و تعاریف موجود در زمینه شخصیاگرچه مدل

اما باید توجه داشت اقدامات چندانی در این زمینه صورت نگرفته  ؛پژوهش را حمایت کردند
ه ها است و وظیفگونه که مدل نشان داد براي این کار نیاز به یک سري زیرساختهماناست. 

سازي شده است. در هاي اساسی براي برنامه درسی شخصیوپرورش ایجاد زیرساختآموزش
ی باید ریزان درسسازي شده پرداخت و برنامهمدارس باید به تبیین اهداف برنامه درسی شخصی

وزشی با کمک سیستم آم و سازي شده تالش کنندرنامه یادگیري شخصیسازي بدر جهت پیاده
هش هاي پژوهاي الزم را فراهم سازند. از سوي دیگر با توجه به یافتهو دیگر نهادها، زیرساخت

 سازي یادگیري ندارند وریزي و تبحر الزم را در زمینۀ شخصیبرنامه، معلمان توان ادعا کردمی
مان کنند. اگرچه طبق بیانات گفته شده معلاي عمل نمیر این زمینه حرفهریزي دنسبت به برنامه

ن ها بدوهاي آندهند اما فعالیتسازي یادگیري تا حدودي اقداماتی انجام میدر زمینه شخصی

1 Laurillard 
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 يبرا ازیدنامکانات مور دیبابنابراین معلمان  ؛صورت تنظیم نشده با نظام آموزشی استحرفه و به
و  يریادگی حاتی، ترجنهیزمشیدانش معلم از پ لهیوسمورد به نی. ارندیظر بگرا در ن يریادگی

زمان اهرم کنترل را به سمت طور همبه دیمعلمان با. مشخص خواهد شد آموزاندانش يهاتیظرف
 و به اقدامات اساسی بپردازند. کنند هدایت یشخص يفضا

سازي شخصی هايروش از درتن به خدمت از قبل معلمان آموزش هايبرنامه متأسفانه،
ري سازي یادگیهاي به کارگیري از عناصر برنامه درسی در راستاي شخصییادگیري و روش

رفت پیش خدمت در ايحرفه توسعۀ شامل مدت،کوتاه حلراه کند. یکاستفاده می آموزاندانش
ازي سشخصی اینکه باید در معلمان دغدغه اجراي و است موضوعات این بر تمرکز با ايحرفه

ط با هاي متفاوت و متخصص در ارتباشود که با ایجاد گروهیادگیري را ایجاد کنند. پیشنهاد می
ریزي دروس رسمی و هم در دروس غیررسمی تغییراتی برنامه درسی دورة ابتدایی، هم در برنامه

ها صورت نآ آموزان و با توجه به نیازهاي یادگیريهاي متفاوت یادگیري دانشبا توجه به سبک
چنین سعی شود تمامی دروس در راستاي تئوري نباشد بلکه دروس مهارتی و دروس گیرد و هم

آموزان با عالیق متفاوت صورت گیرد. از سوي دیگر در دوران ابتدایی براي دانش ترتخصصی
هاي آموزشی سازي یادگیري دارد بهتر است دورهشخصی با نقش مهمی که معلم در راستاي

آموزان براي معلمان برگزار گردد تا توانایی هاي دانشخدمت در راستاي شناسایی تواناییضمن 
آموزان صورت گیرد. ها در راستاي نیازهاي دانشبیشتري در شناسایی استعدادها و هدایت آن

 ریزي در این زمینه را به معلمان آموزش دهند.سازي و برنامهسازي شخصیهمچنین نحوة پیاده
 پژوهش وجود عدمگونه بیان کرد: توان اینهاي موجود در این پژوهش را میتمحدودی

 کردندمی مرور را خود ذهنی هايداشته شوندگانمصاحبه زمینه، بعضاً این در جامع و مستند
محدود کردن مصاحبه به معلمان، عدم همکاري  .شدندمی خارج مصاحبه روند از گاهی و

 عات اساسی و مهم در مورد نظام آموزشی و کتمان حقیقت موجود.برخی از معلمان در دادن اطال
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 سپاسگزاري
 نیم.کبدین وسیله از تمامی افرادي که ما را در این پژوهش یاري کردند، تشکر و قدردانی می

 
 منابع

ــن و مظفر، محمد. ( ــمانی و کتاب کار ). تحلیل محتواي کتاب هدیه1383ایمانی، محس هاي آس
ـــتا ـــال پایه دوم دبس ـــه با تعلیمات دینی چاپ  1381ن چاپ س ـــلنامه  .1380در مقایس فص

 .115-142)، 7( 3 هاي آموزشی،آورينو
ـــین و صـــابري، انور. (جعفري قان زاد، حس تاج، فریبرز؛ ده هادي؛ در طه بین 1392نژاد،  ). راب

ـــیتی و رویکردهاي یادگیري با روشویژگی ـــخص ـــجویان هاي ش ـــنجش در دانش هاي س
 .117-97)، 4(13 گیري تربیتی،فصلنامه اندازهطباطبایی.  عالمهشگاه کارشناسی دان

  الکترونیکی آموزش هايســامانه در یادگیري فرایند ســازيشــخصــی). 1390( رابرت.، خالدار
  شگرای اطالعات فناوري مهندســی، ارشــد کارشــناســی نامهپایان. کاري جریان بر مبتنی

 .شیراز دانشگاه، ترونیکیالک هايآموزش دانشکده، الکترونیک تجارت
سم صی). 1392( پونه.، سیدابوالقا ستم سازيشخ ستفاده با سیار آموزش هايسی   اطالعات از ا

  گرایش اطالعات فناوري مهندســی رشــته، ارشــد کارشــناســی نامهپایان. محیطی و مکانی
 .گیالن دانشگاه المللبین پردیس، مهندسی فنی دانشکده، الکترونیک تجارت

 آگه. نشر: تهران .پرورشی روانشناسی). 1390( اکبر.علی، سیف
صی براي ايسامانه طراحی). 1393( فاطمه.، قربانی   رب الکترونیکی یادگیري محیط سازيشخ

 ناوريف رشـــته، دکترا نامهپایان. یادگیرنده رفتاري هاينشـــانه و فردي هايویژگی مبناي
 .سمدر تربیت دانشگاه، مهندسی فنی دانشکده، اطالعات

سین، مونقی کریمی  در) گريمربی( منتورینگ و الگومداري). 1393( حمیده، مقدم یزدي و ح
 .71-59)، 1(6 ،پزشکی علوم آموزش در پژوهش. مروري مطالعه یک: پرستاري آموزش
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ــن. ( ــی (راهنماي عمل).برنامه). 1395ملکی، حس ــه تهران:  ریزي درس ــه فرهنگی مدرس ــس موس
 .برهان

ــی). 1391( کامران، فرنوریان ــخص ــازي محیطش ــایی کمک به الکترونیکی یادگیري س ــناس   ش
ساس شمند موجک روش به یادگیرنده اح سی نامهپایان. هو شنا شد کار شته، ار س ر  یمهند
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