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چکیده
. سازي استگاهادگیري حل مشکل تکیهیهاي هاي الگوي طراحی محیطترین مؤلفهکی از مهمی

اي محیط سازي آموزشی و تدوین الگوي مطلوب برگاههدف اصلی این تحقیق بررسی ابعاد تکیه
روش تحقیق مورد استفاده روش آمیخته و . یادگیري سازنده گراي مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر بود

. روش تحلیل محتواي کیفی مورد استفاده روش قیاسی بود. شامل تحلیل محتواي کیفی و پیمایش بود
ي نفر متخصص حوزه5محقق ساخته بود که روایی آن به تأیید يابزار تحقیق پیمایش یک پرسشنامه

دست آمده ضریب همبستگی به. براي تعیین پایایی از روش بازآزمایی استفاده شد. علوم تربیتی رسید
گیري تحلیل محتواي قیاسی روش روش نمونه. دار بودمعنی05/0بین دو آزمون در سطح ) 499/0(

هاي تحقیق یافته. ده بودگیري تحقیق پیمایش، تصادفی ساهمچنین روش نمونه. انتخاب هدفمند بود
هاي فراشناختی یادگیرنده مستلزم استفاده سازي آموزشی مطلوب بر اساس مهارتگاهنشان داد که تکیه

سازي فراشناختی براي پشتیبانی از گاهسازي فراشناختی است و در ادامه نیز راهبردهاي تکیهگاهاز تکیه
سازي آموزشی گاهها نشان داد که تکیهچنین یافتههم. هاي فراشناخت یادگیرنده تعیین شدندمهارت

سازي انگیزشی گاهمطلوب بر اساس سطح انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرنده مستلزم استفاده از تکیه
. سازي انگیزشی براي پشتیبانی از انگیزش یادگیرنده تعیین شدندگاهاست و در ادامه نیز راهبردهاي تکیه

سازي آموزشی مطلوب بر اساس دانش پیشین یادگیرنده مستلزم گاهداد که تکیهها نشان طور یافتههمین
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. سازي شناختی مشخص شدندگاهسازي شناختی است و در ادامه راهبردهاي تکیهگاهاستفاده از تکیه
ادگیري حل مشکل شناسایی یهاي سازي آموزشی مطلوب بر اساس محیطگاههمچنین راهبردهاي تکیه

سازي آموزشی مطلوب گاهسازي آموزشی شناسایی و الگوي تکیهگاهرتیب چارچوب تکیهتبدین. شدند
ي تکنولوژي آموزشی اعتباربخشی متخصص حوزه20در نهایت الگوي پیشنهادي از نظر . تدوین شد

.شد

سازي آموزشی، محیط یادگیري گاهسازي آموزشی، چارچوب تکیهگاهتکیه:يهاي کلیدواژه
.یط یادگیري حل مشکل مبتنی بر کامپیوترحل مشکل، مح

مقدمه
پی به ارزش استفاده از فنآوري در اي اخیر پژوهشگران به شکل فزایندههاي در دهه

این روند موجب تغییر تأکید آموزش از ). 1،1996ملیهاي شوراي پژوهش(اندآموزش برده
. محور شده استافی یادگیرندهحقایق پایه به کاربرد راهبردهاي اکتشي هخاطرسپاري سادبه

کند در میگردد، به یادگیرندگان کمکمییادگیري بر اساس فنآوري موجب رشد دانش پایدار
و همچنین یادگیرندگان را در ) 2،2003لی و اسنوگر(فرایندهاي تفکر علمی درگیر شوند

این قابلیت ). 3،2005باراك و دوري(سازدمیدهنده درگیرادگیري خودنظمیهاي محیط
که یادگیري رغم ایناما علی. دهدمیحل سؤاالت پیچیده راي هفنآوري به یادگیرندگان انگیز

اصیل، تکالیف باز چندگانه و هاي حل مشکل مبتنی بر فنآوري امکان یادگیري در بافت
فرسا و سنگین دهد، اغلب یادگیري براي یادگیرندگان طاقتمیساختاري راغیرهاي محیط

به عالوه چگونگی ارزیابی اعتبار منابع اطالعاتی متعدد براي دانشجویی که به دنبال . تاس
بسیاري از پژوهشگران . باشد دشوار استمیدستیابی به نتایجی خاص بر اساس این منابع

.دانندمیاي مؤثر براي رفع چنین مشکالتیرا شیوهسازيگاهتکیه
در پی . گرددمیبر) 1976(5العات وود، برونر و راسبه مط4سازيگاهي تکیههواژي هریش
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. تواند یادگیري یادگیرنده را بهبود بخشدمیسازيگاهتکیهآن مطالعات آنها پیشنهاد کردند که 
تکالیف یادگیري را که فراتر از يدهندهآموزگاران باید اجزاي تشکیل«آنها معتقد بودند که

د و به یادگیرنده امکان مطالعه و تکمیل اجزایی از درس را گنجایش یادگیرنده است کنترل کنن
باید گاهتکیهبراي دستیابی به چنین هدفی ). 90ص (»توانشان استيبدهند که در حیطه

سازي تکلیف به عبارت دیگر معلمان باید از طریق ساده. میزان اختیار یادگیرنده را کم کند
در . ت آن را داشته باشد، از یادگیرنده پشتیبانی کنندمطابق با سطحی که یادگیرنده توان مدیری

تقریبی رشد ویگوتسکی يرا با مفهوم منطقهسازيگاهتکیهپژوهشگران 1980ي هابتداي ده
). 1985برونر،(ارتباط دادند) 1978(

اي است که ابتداي آن توانایی موجود و تقریبی رشد منطقهي هبه اعتقاد ویگوتسکی منطق
شاگرد در حل مسائل با کمک يشاگرد در حل مسائل است و انتهاي آن توانایی بالقوهبالفعل 

اي که به کسب مهارت تقریبی رشد یادگیرندهيهمنطق. تر استیک متخصص یا همسال قوي
فضاي بین عملکرد واقعی و بالقوه از . یابدپردازد همزمان با رشد افزایش میو شناخت می

معلم، والدین، همسال تواناتر و (تربین یادگیرنده و یک فرد باتجربهطریق تعامالت اجتماعی
اجتماعی و فرهنگی به اشتراك هاي به اعتقاد ویگوتسکی دانش در بافت. شودارزشیابی می...) 

معلمان از طریق برقراري تعامل با یادگیرندگان و اجراي . شودمیگذاشته و همچنین ساخته
ي هابند و در خصوص سطح بالقویمیگرا، به شناخت متقابلی دستسازنده- رویکرد اجتماعی

بنابراین یادگیرندگان در ). 1،1993چارد و سیمونسدیکسون،(پردازندمیگوورشد به گفت
جریان یادگیري منفعل نیستند، بلکه معلم و یادگیرنده از طریق تعامالت فعال و به شکل 

دهد تا نه تنها میکاري به یادگیرنده این امکان راچنین . پردازندمیمشترك به ساخت معنی
سازي فرایند کار به کسب دانش از طریق تجربه تکالیف را انجام دهد، بلکه همچنین با مفهوم

فعلی یادگیرنده هاي توانند بر روي سطح دانش و مهارتمیمعلمان در جریان تعامل. بپردازد
فعلی خود را به هاي اسب به آنها کمک کنند تواناییمنهاي پشتیبانیيهئنظارت کنند و با ارا

).2،1984روگوف و گاردنر(سطح باالتري افزایش دهند
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تحقیقيپیشینه
تفکر و یادگیري هاي به عنوان پشتیبانی موقت و به منظور رشد تواناییسازيگاهتکیه

آپلی بی (شودمیاً حذفمستقل در یادگیرنده، با کم شدن نیاز به پشتیبانی در یادگیرنده تدریج
. است2معمول حذف تدریجی پشتیبانیسازيگاهتکیهبنابراین ویژگی ). 1،1983و النگر

فنون محوسازي . شودمیترتیب مسؤولیت مدیریت تکالیف از مدرس به یادگیرنده منتقلبدین
روري تسلط ضهاي کنند تا اطمینان یابند قادرند بر مهارتمیپشتیبانی به یادگیرندگان کمک

بید، (دهدمیو همچنین استقالل در یادگیري را افزایش) 3،1989کالینز، براون و نیومن(یابند
).4،1993هاوکینس و رولر

تواند توجه یادگیرندگان را به مفاهیم اساسی معطوف کند، دانش مفهومی میسازيگاهتکیه
انی یک زمینه را از طریق پشتیبانی مبهم براي یادگیرنده را روشن کند و همچنین کسب دانش بی

،6و زومباچ، اشمیت، رین من و استراکلوف5،2006لیم، نونیس و هدبرگ(مبتنی بر ابزار 
) 8،2006؛ پاتا، لهتینن و ساراپوف7،2005وینترز و آزیویدو(، مبتنی بر معلم و همساالن)2006

کنند تا تفکر میبه یادگیرنده کمکآموزشی مبتنی بر ابزارهاي گاهتکیهبسیاري از . تسهیل کند
هاي پرسش) 2001(9به عنوان نمونه در پژوهش اولیویر و هانافین. خود را شفاف سازند

شود به دانشجو کمکمیکامپیوتري ظاهريبرداري برنامهنکتهي هدهنده که در پنجرهشدار
همچنین ). دهد؟میضیحاین صفحه چه مشکلی را تو(کند تا بر مفاهیم کلیدي متمرکز شودمی

به عنوان یک چارچوب ) 2003(10راهنماي تبیین سازنده در پژوهش سندوواليگزینه
حاضر تبیین کند، ي همسألي هکند تا مواردي را که باید دربارمیمفهومی به یادگیرنده کمک
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کند میقد و یادگیرنده را تشویکنمیرا برجستهها مهم نظریهياین گزینه، اجزا. تشخیص دهد
براي سازيگاهتکیهاز ها در برخی دیگر از پژوهش. گام شفاف کندبهخود را گامهاي پاسخ

به عنوان نمونه چانگ، سونگ و . دهی دانش مفهومی یادگیرندگان استفاده شده استسازمان
سازي مفهومی امکان شناسایی روابط در پژوهشی و با استفاده از ابزارهاي نقشه) 2001(1چن

.سازي اطالعات را دادندمیان مفاهیم و مرتب
آموزشی براي الگوپردازي فرایند تفکر براي هاي گاهتکیهاز ها در برخی از پژوهش

در . اندکردهمهم مواجههاي و فرایندها و یادگیرنده را با اندیشهاستفاده شده استیادگیرنده
شود، اما در نهایت موجب میفزودهمدت ظاهراً بر دشواري مطالب انگاه نخست و در کوتاه

در پژوهش خود فرایند تفکر را ) 2004(2ریزر. شودمیایجاد یادگیري مولد براي یادگیرنده
نتایج پژوهش بیانگر . براي یادگیرندگان در محیط یادگیري مبتنی بر کامپیوتر الگوپردازي کرد

آموزش علوم به یادگیرندگان در اي هبسیاري از برنامه. بهبود کیفیت یادگیري یادگیرندگان بود
کالرك (علمیهاي بندي قضیهو صورت) 3،2005کایزا و ادلسون(علمی هاي دهی تبیینشکل

کنند بر میهمچنین یادگیرندگان را وادارها این برنامه. کنندمیکمک) 4،2007و سامپسون
و همچنین ) 2006اراپو،پاتا، لیتینن و س(گیري خود تجزیه و تحلیلروي فرایندهاي تصمیم

).5،2002فرتز، زانگ، دیویس، کراج سایک و سولووي(استدالل علمی کنند
.باشدیمگاه بندي انواع تکیهدستهسازيگاهتکیهترین مباحث مربوط به یکی از مهم

منظور از . اندرا بر اساس سازوکار و کارکرد از یکدیگر متمایز کردهها گاهتکیهپژوهشگران 
شود و منظور از میهئاراسازيگاهتکیهاست که از طریق آنها هایی ، روشگاهتکیهوکار ساز

،7هانافین، لند و اولیور(کندمیدنبالسازيگاهتکیهاست که هایی مقاصد و هدف6کارکرد
1999.(

در این . تدوین کرده است) 2010(را هیو لینگ وو سازيگاهتکیهبندي جدیدترین دسته

1- Chang, Sung, & Chen
2- Reiser
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6- Function
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بندي در این دسته. پیشین را رفع کندهاي بنديبندي وي تالش کرده است اشکاالت دستههدست
.ه شده است که هر کدام کارکردهایی داردئاراسازيگاهتکیهنوع روش 5

کنند محتواي مواد یادگیري میکه به افراد کمکهایی پشتیبانی:شناختیسازيگاهتکیه-1
شوند و معناي اصطالحات میهشدارهایی که در صفحات درس ظاهربه عنوان مثال . دنرا بفهم
. دهندمیدشوار را توضیحهاي و واژه
کنند قابلیت تشخیص میکمککه به افرادهایی پشتیبانی: فراشناختیسازيگاهتکیه-2

به عنوان مثال سؤاالتی که در . دهی به رفتارهاي خود را رشد دهنددانش خود و همچنین نظم
خواهند بر روي نکات ضعف و قوت خود تأمل کنند، نقش میین درس از یادگیرندهح

.فراشناختی دارند
کنند شناخت عالیق، میکه به افراد کمکهایی پشتیبانی: انگیزشیسازيگاهتکیه-3

به عنوان نمونه نمایش ارزش تکلیف یادگیري و . و ارزش کار خود را افزایش دهندها توانایی
.هاي آن در عمل به یادگیرندهکاربرد
کنند فرایندها و راهبردهاي میکه به افراد کمکهایی پشتیبانی: ايرویهسازيگاهتکیه-4

به . یادگیري را به منظور انجام یک تکلیف، دستیابی به یک هدف یا حل مشکل به کار گیرند
امپیوتر یادگیرندگان را در آموزشی مبتنی بر کهاي منسجم در برنامههاي عنوان نمونه چارچوب

.کنندمیحل مشکالت درسی راهنمایی
کنند در محیط یادگیري میکه به افراد کمکهایی پشتیبانی):فنی(بافتیسازيگاهتکیه-5

به عنوان مثال . فعالیت کنند و ابزارها و منابع موجود در محیط یادگیري را به کار گیرند
کامپیوتري را يکارگیري ابزارها در برنامهنده چگونگی بهبه یادگیر) Help(کمکهاي دکمه
.دهندمینشان

کنون و با وجود ، تاسازيگاهتکیهبندي و کارکردهاي صرف نظر از تنوع در دسته
آموزشی بر اساس خصوصیات یادگیرنده سازيگاهتکیهگونه راهبرد متعدد هیچهاي پژوهش

ه ئی، وضعیت انگیزش یادگیرنده و محیط یادگیري ارافراشناختهاي شامل دانش قبلی، مهارت
بندي مشخص و بررسی اثربخشی آن محدود به یک دستهها غالب پژوهش. نشده است

. بندي بوده استدسته
آموزشی و بر سازيگاهتکیهبنابراین در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و خصوصیات 
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آموزشی بر سازيگاهتکیهچهارچوب اساس مبانی نظري و پژوهشی موضوع، تالش شده
هاي فراشناختی، سطح انگیزش، دانش پیشین ادگیرنده که شامل مهارتیهاي اساس ویژگی

. یادگیرنده، محیط یادگیري حل مشکالت ساختارمند و بدون ساختار تدوین گردد

تحقیقهدف
مطلوب براي آموزشی و تدوین الگويسازيگاهتکیههدف کلی این تحقیق بررسی ابعاد 

. گشایی مبتنی بر کامپیوتر بودمحیط یادگیري مشکل

سؤاالت تحقیق
:سؤاالتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از

دارد؟هایی آموزشی مطلوب بر اساس خصوصیات یادگیرنده چه ویژگیسازيگاهتکیه-1
هـایی  چـه ویژگـی  ط یادگیري حـل مـشکل  آموزشی مطلوب بر اساس محیسازيگاهتکیه-2

دارد؟
گــراي آموزشــی بــراي محــیط یــادگیري ســازندهســازيگــاهتکیــهابعــاد الگــوي مطلــوب -3

گشایی مبتنی بر کامپیوتر کدامند؟مشکل
گـشایی  گراي مـشکل  آموزشی براي محیط یادگیري سازنده     سازيگاهتکیهالگوي پیشنهادي   -4

خصصان تا چه اندازه معتبر است؟مبتنی بر کامپیوتر از نظر مت

شناسی تحقیقروش
روش تحقیق

دهی به سؤاالت تحقیق از پاسخيمنظور برابدین. تحقیق حاضر از نوع روش آمیخته بود
در : روش تحقیق کیفی-الف. گردیدتحقیق کیفی و کمی به شکل ترکیبی استفادههاي روش

. گرفتیل محتواي کیفی مورد استفاده قرارتحقیق کیفی روش تحلهاي این تحقیق از بین روش
از هایی کارگیري روشی تکرارپذیر و معتبر براي کسب استنباطبه«تحلیل محتوا عبارتست از 

به عبارت بهتر تحلیل کیفی محتوا . »منبع آنهاي ا ویژگییها محتوا در رابطه با موقعیت
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فاده از قواعد تحلیل محتوا و محتواها با استي هشدمند و کنترلرویکردي تجربی و روش
).1387فردانش،(سازي عجوالنه استمراحل الگوهاي آن بدون کمی

روش قیاسی - 2روش استقرایی و - 1: روش تحلیل محتواي کیفی شامل دو نوع است
. شددر تحقیق حاضر از روش دوم یعنی روش قیاسی استفاده). 1388زاده،معروفی و یوسف(

بندي از قبل مشخص شده که بر اساس مباحث نظري کارگیري یک طبقهدر تحقیق حاضر با به
مراحل این تحقیق شامل تعیین ابتدایی تعاریف هر یک از . شدبه دست آمد، تحلیل شروع

به هر پاراگراف از متون تخصصی ها موضوع تحقیق و اعمال این تعریفهاي مفاهیم و سازه
پس از تدوین الگو با استفاده از روش : کمیروش تحقیق-ب.شده براي تحلیل بودتعیین

براي اعتباربخشی الگو از روش تحقیق . تحقیق کیفی، الگوي پیشنهادي اعتباربخشی گردید
. براي این منظور الگو از نظر متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت. شدپیمایش استفاده

.ال گردیدچارچوب کلی الگو به همراه راهنماي مختصر آن براي متخصصان ارس

گیريجامعه و روش نمونه
از منظر تحلیل محتواي -الف:آماري این تحقیق از دو منظر قابل مالحظه استيجامعه

آماري از منظر تحلیل محتواي کیفی يجامعه. از منظر روش تحقیق پیمایش-کیفی و ب
هاي پایگاه. عاتی بوداطالهاي منابع و مقاالت معتبر علمی نمایه شده و مرتبط در پایگاهيکلیه

: دنباشموارد زیر میاطالعاتی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند شامل
Proquest, Springer, Science Direct, Emerald, Ebsco, Sage.

انتخاب ي هگیري از قاعداین روش نمونه. گیري روش انتخاب هدفمند بودروش نمونه
گیري محقق از رویدادها، افراد، واحدها و یا ن روش نمونهدر ای. کندمیپیروي1تدریجی

. کندمیگیرينظري نمونههاي آنها در توسعه و آزمون سازهاي مقوالت بر مبناي سهم بالقوه
اولیه را بري هصورت که محقق یک نمونبدین. گیري، تکراري استفرایند این نوع نمونه

در هاي و نظریهها تر را براي پاالیش مقولهبیشي هنمونسپس. کندمیرا تحلیلها دارد، دادهمی
اشباع ي هاین فرایند ادامه دارد تا زمانی که محقق به مرحل. داردمیحال ظهور خود از نو بر

1- Gradual selection
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تر جدیدي از گسترش بیشي هکه در آن هیچ بینش و ایداي عنی به مرحلهی. رسدمیها داده
زیادي در هاي که بعضاً نمونهبا توجه به این). 1388،محمدپور(شودحاصل نمیها نمونه

گونه که بدین. موضوع وجود دارد، مبنا در انتخاب حجم نمونه، اصل اشتهار بودي هزمین
گیري مفهوم تري برخوردار بودند و تأثیر زیادتري در شکلکه از شهرت بیشهایی نمونه

يمقاله422جوي پایگاه وحاصل جست. تندتري براي انتخاب قرار گرفداشتند در اولویت بیش
. که ارتباطی با موضوع نداشتند کنار گذاشته شدندهایی مرتبط بود که بعد از بررسی اولیه مقاله

بودندتکنولوژي آموزشیيمتخصصان رشتهيآماري از منظر تحقیق پیمایشی کلیهيجامعه
يثانیاً صاحب تألیفاتی در زمینهحداقل داراي درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و که اوالً

نفر به شکل تصادفی ساده 20آماري يبراي این منظور از جامعه. تخصصی بودنديرشته
.شدندانتخاب

روایی و پایایی ابزار تحقیق
پیش از ارسال الگو، روایی و پایایی پرسشنامه از طریق روش نظر متخصصان و همچنین 

براي تعیین روایی پرسشنامه، ابزار . رد بررسی قرار گرفتروش تعیین پایایی بازآزمایی مو
علوم تربیتی بررسی شد و روایی آن مورد تأیید آنها ي همتخصص حوز5ساخته از نظر محقق

تکنولوژي ي همتخصص حوز20پرسشنامه براي ،همچنین به منظور تعیین پایایی. قرار گرفت
سپس مجدداً پرسشنامه بعد از یک هفته . آنها گردآوري شدهاي آموزشی ارسال شد و پاسخ

براي همان متخصصان ارسال شد و همبستگی نتایج آزمون اولیه با نتایج آزمون مجدد مورد 
. براي تعیین پایایی بین دو آزمون از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. بررسی قرار گرفت

).1جدول(بوددارمعنی05/0نتایج در سطح 

ی بین نتایج آزمون اول و دومهمبستگ. 1جدول 
يدارمعنیانحراف معیارمیانگینآزمونردیف

90/4707/2اول1
66/2س60/47دوم2

499/0
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هاروش تحلیل داده
ها از آنجا که روش تحقیق حاضر ترکیبی بود، بنابراین از چندین روش براي تحلیل داده

ها، مصادیق مفاهیم و یین تعریفپس از تع: تحلیل محتواي کیفی- الف. شداستفاده
سازي بر اساس مفاهیم زیر تجزیه و تحلیلگاهتکیههاي مورد نظر، انواع روشهاي گذاريکد
:شد

فراشناختی، انگیزش و دانش پیشین هاي شامل مهارت(خصوصیات یادگیرنده-1
.)یادگیرندگان

.محیط یادگیري حل مشکل-2
) اي، بافتی و انگیزشیفراشناختی، شناختی، رویه(سازياهگهاي تکیههر یک از انواع روش

هاي فراشناختی، انگیزش و دانش بر اساس مقوالت خصوصیات یادگیرنده که شامل مهارت
سپس براي تشکیل. شدندمحیط یادگیري حل مشکل تحلیلو پیشین یادگیرندگان هستند 

الگوي پیشنهادي بر اساس : مایشروش پی- ب. گردیدحاصله تلفیقها الگوي پیشنهادي، داده
براي این منظور همراه الگو . شدتکنولوژي آموزشی اعتباریابیيمتخصص رشته20نظرات 

.تحلیل شدspssو نتایج با استفاده از نرم افزار گردیدنظرخواهی ارساليیک پرسشنامه

هاي تحقیقافتهی
هاي گذارند مهارتمیافراد تأثیرترین متغیرهایی که بر یادگیري و عملکرداز جمله مهم

بنابراین ). 2012مایر،(باشدمیفراشناختی، سطح انگیزش پیشرفت و دانش پیشین یادگیرنده
سؤال اول تحقیق این خصوصیات را . در این تحقیق این سه متغیر مورد توجه قرار گرفتند

:شدمیشامل
ت یادگیرنده چه سازي آموزشی مطلوب بر اساس خصوصیاگاهتکیه-1سؤال 

هایی دارد؟ویژگی
سازيگاهتکیهتحقیق نشان داد براي پشتیبانی از فراشناخت یادگیرنده باید از هاي یافته

:باشندمیمورد5آمده شامل دستراهبردهایی به. فراشناختی استفاده کرد
.)2000بل و لین،(کننده تحریکهاي پرسش-1
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.)2000بل و لین،(جمالت ناکامل-2
الدین و النگ،؛ جمال2000بودلی و لین،(اطالعاتی و هشداردهندههاي ادداشتی-3
.)2006؛ لی، چین و وان آلست،2006
.)2001همکاران،الژوي و (ابزارهاي دیداري باورسنج-4
).2005پدرسون و لیو،(الگوپردازي هوشمند هاي سیستم-5
براي پشتیبانی از . ي سطح انگیزش پیشرفت استکی دیگر از متغیرهاي مهم در یادگیری

سازيگاهتکیهراهبردهاي . سازي انگیزشی استفاده کردگاهانگیزش یادگیرنده باید از تکیه
:باشندمیمورد3آمده دستانگیزشی به

.)2009(مایر؛)2008ووترز، پاس و فن مرینبویر،(عوامل آموزشی -1
.)2007مورینو و والدز،(ايکاربردي به شکل چندرسانهموردي و هاي مثاليهئارا-2
دوریک و (تمثیل، قیاس، داستان مهیج، تصاویر و گرافیک مرتبط با موضوع درسی-3

).2007پارك و لیم،(؛ )2007هاراکیویچ،
براي پشتیبانی از . باشدمیآخرین متغیر مهم در یادگیري وضعیت دانش پیشین یادگیرنده

سازيگاهتکیهراهبردهاي . سازي شناختی بهره بردگاهادگیرنده باید از تکیهدانش پیشین ی
:باشندمیراهبرد6آمده دستشناختی به

.)2010کالرك،(تطبیقی و توضیحیيسازمان دهندهپیش-1
.)2005و رنکل،2003فن مرینبویر،(حل شدههاي مثال-2
.)2002ن،پوالك و همکارا(تفکیک عناصر متعامل-3
.)2004مک گریگور،(مفهومی هاي منابع اطالعاتی، نقشه-4
.پیشنهادات متخصص-5
.)2007سایمون و کلین،(الگوپردازي مشکل توسط یک متخصص -6

ادگیري حل مشکل مورد یهاي سازي بر اساس محیطگاهدر سؤال دوم این تحقیق تکیه
:بررسی قرار گرفت

چه آموزشی مطلوب بر اساس محیط یادگیري حل مشکلسازي گاهتکیه-2سؤال 
هایی دارد؟ویژگی
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راشناختی استفاده شناختی و فسازيگاهتکیهبراي پشتیبانی از یادگیري حل مشکل باید از 
:باشندمیراهبرد8آمده دستشناختی و فراشناختی بهسازيگاهتکیهراهبردهاي. کرد

.)1996و 1994کاترامبون،(و ) 2000اتکینسون،(حل شدههاي مثال-1
.)2005روي و چاي،(خودتوضیحی-2
.)1997همکاران،جوناسن و(هاي راهنماپرسش-3
.)2003فن مرینبویر، کیرشنر و کیستلر،(تکمیلی هاي مثال-4
.)1992جوناسن، آمبروسو و اولسون،(مشکالت مشابه -5
.)2011و 1997جوناسن،(مفهومی هاي نقشه-6
هاي تأملی، هشداردهندهشامل هشدار: ايچندرسانهيدهندههشدارهاي پرسش-7
.)1992(؛ کینگ)2004(جی و الند،ايهاي رویهدهندههاي شرح و بسطی، هشداردهنده
).2004(، جی و الند)1996(وب و پالینکسار،تعامل با همساالن به صورت مجازي-8
سازي آموزشی براي محیط یـادگیري سـازنده        گاهي مطلوب تکیه  ابعاد الگو :3سؤال  -

گراي مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر کدامند؟
آموزشی مطلوب براي سازيگاهتکیه،دهدمیاین تحقیق نشانهاي گونه که یافتههمان

بر اساس نوع محیط سازيگاهتکیهنیاز و پیشسازيگاهتکیهمحیط یادگیري حل مشکل شامل 
هاي بر اساس مهارتسازيگاهتکیهنیاز شامل پیشسازيگاهتکیه. باشدمیحل مشکل

بر سازيگاهتکیهبر اساس سطح دانش پیشین یادگیرنده و سازيگاهتکیهفراشناختی یادگیرنده، 
براي یادگیري حل مشکل ها گاهتکیهاین . باشدمیاساس سطح انگیزش پیشرفت یادگیرنده

فراشناختی الزم باشد ابتدا باید هاي چنانچه یادگیرنده فاقد مهارت.دباشنمیضروري
فراشناختی را تدارك دید، در صورتی که یادگیرنده فاقد دانش پیشین مطلوبی سازيگاهتکیه

شناختی را تدارك دید و در نهایت سازيگاهتکیهباشد باید ابتداي جریان یادگیري حل مشکل 
فاقد انگیزش پیشرفت تحصیلی الزم باشد باید ابتداي جریان یادگیري اینکه چنانچه یادگیرنده 

بعد از کسب اطمینان از اینکه یادگیرنده . انگیزشی را تدارك دیدسازيگاهتکیهحل مشکل 
سازي بر اساس نوع محیط یادگیري حل مشکل گاهنیاز ندارد، تکیهپیشسازيگاهتکیهنیازي به 

آموزشی مطلوب را به صورت جدول سازيگاهتکیهبعاد چارچوب ترتیب ابدین. شودمیهئارا
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4مطلوب سازيگاهتکیهارچوب دهد چنشان می2گونه که جدول همان. نشان دادتوانمی2
. شوندمینیاز قلمدادبعد دارد که سه بعد اول آن پیش

مـشکل مبتنـی بـر       سازي آموزشی مطلوب در محیط یـادگیري حـل        گاهابعاد چارچوب تکیه  .  2جدول  
کامپیوتر

نوع ابعاد چارچوبردیف
سازي آموزشیگاهراهبردهاي تکیهسازيگاهتکیه

1
سازي بر اساس گاهتکیه

هاي فراشناختی مهارت
یادگیرنده

فراشناختی

جمـالت  -2هـاي تحریـک کننـده،       پرسش-1
ــل،  ــت-3ناکامـ ــاتی و  یادداشـ ــاي اطالعـ هـ

اورسـنج،  ابزارهاي دیـداري ب   -4هشداردهنده،  
ــستم-5 ــمند،   سی ــوپردازي هوش ــاي الگ -6ه

.ي خود نظارتیهاي هشداردهندهیادداشت

2
سازي بر اساس گاهتکیه

سطح انگیزش پیشرفت 
یادگیرنده

انگیزشی

هاي موردي مثاليهئارا-2عوامل آموزشی، -1
تمثیـل،   -3اي،  و کاربردي به شـکل چندرسـانه      

یـک مـرتبط   قیاس، داستان مهیج، تصاویر و گراف 
.با موضوع درسی

سازي بر اساس گاهتکیه3
شناختیدانش پیشین یادگیرنده

تطبیقـی و توضـیحی،      يسازمان دهنده پیش-1
تفکیـک عناصـر     -3هـاي حـل شـده،       مثال -2

هاي مفهـومی،  منابع اطالعاتی، نقشه   -4متعامل،  
الگـوپردازي   -6پیشنهادات یک متخصص،     -5

.مشکل توسط یک متخصص

سازي بر اساس گاهکیهت4
محیط یادگیري حل مشکل

شناختی و 
فراشناختی

-3خودتوضـیحی،    -2هاي حل شـده،     مثال -1
-5هـاي تکمیلـی،     مثال -4هاي راهنما،   پرسش

-7هـاي مفهـومی،     نقـشه  -6مشکالت مـشابه،    
شامل  ؛ايچندرسانه يهاي هشداردهنده پرسش

هاي شرح  هاي تأملی، هشداردهنده  هشداردهنده
تعامـل  -8اي، هاي رویهو بسطی، هشدار دهنده   

.با همساالن به صورت مجازي

گـراي  سازي آموزشی براي محیط یـادگیري سـازنده       گاهالگوي پیشنهادي تکیه  : 4سؤال  -
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مشکل گشایی مبتنی بر کامپیوتر از نظر متخصصان تا چه اندازه معتبر است؟

زي آموزشی مطلوبساگاهاعتباریابی چارچوب تکیه.  3جدول 
واریانسانحراف معیارمیانگینسؤالردیف

75/344/019/0تا چه اندازه ابعاد الگوي پیشنهادي کامل هستند؟1

برپبشنهاديآموزشیسازيگاهتکیهراهبردهاياندازهچهتا2
50/451/026/0ادگیرنده مناسب هستند؟یانگیزش پیشرفت سطحاساس

برپبشنهاديآموزشیسازيگاهتکیهاهبردهايراندازهچهتا3
10/455/030/0ادگیرنده مناسب هستند؟یسطح دانش پیشیناساس

پیشنهادي برسازي آموزشیگاهتا چه اندازه راهبردهاي تکیه4
هاي فراشناختی یادگیرنده مناسب هستند؟اساس مهارت

4/351/026/0

یشنهادي تا چه اندازه سازي آموزشی پگاهراهبردهاي تکیه5
مناسب عملکرد انتقال یادگیري هستند؟

445/021/0

سازي آموزشی پیشنهادي بر اساس محیط گاهراهبردهاي تکیه6
1/444/020/0اند؟یادگیري حل مشکل ساختارمند تا چه اندازه مناسب

سازي آموزشی پیشنهادي بر اساس محیط گاهراهبردهاي تکیه7
1/344/020/0اند؟شکل بدون ساختار تا چه اندازه مناسبیادگیري حل م

سازي آموزشی پیشنهادي جامع گاهتا چه اندازه الگوي تکیه8
7/347/022/0است؟

سازي آموزشی پیشنهادي با سطوح گاهتا چه اندازه نوع تکیه9
الگو مطابقت دارند؟

3/448/023/0

هادي تا چه اندازه براي سازي آموزشی پیشنگاهالگوي تکیه10
8/352/027/0باشد؟ادگیري حل مشکل مفید مییهاي طراحی محیط

سازي آموزشی پیشنهادي تا چه اندازه براي گاهالگوي تکیه11
7/444/019/0باشد؟ادگیري مبتنی بر کامپیوتر مفید مییهاي طراحی محیط

احان درس کنید طرروي هم رفته تا چه اندازه پیشنهاد می12
3/447/022/0افزارهاي آموزشی از این الگو استفاده کنند؟

سـؤال   6. پرسشی طراحی و تدوین شـد      12ي  به منظور اعتباریابی الگوي پیشنهادي، پرسشنامه     
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ایـن پرسـشنامه بـه همـراه توضـیحات       . هـاي الگـو   ي مؤلفه سؤال درباره  6در مورد کل الگو و      
ي تکنولوژي آموزشی ارسـال شـد   متخصص حوزه20چارچوب کلی الگو به     ي  تکمیلی درباره 

دهد که به طور کلی متخصصان ارزیـابی        بررسی نتایج ارزیابی متخصصان نشان می     ). 3جدول  (
دهـد  نشان می3طوري که جدول با این وجود همان. مثبتی نسبت به چارچوب پیشنهادي دارند   

ایـن سـؤال مربـوط بـه راهبردهـاي          ). 1/3(ده اسـت    ترین نمره را دریافـت کـر      سؤال هفتم کم  
همچنـین  . باشـد هاي یادگیري حل مشکل بدون ساختار مـی  سازي آموزشی براي محیط   گاهتکیه

بـر اسـاس    ). 7/4(هاي حاصل دریافت کرده اسـت       ترین میانگین را در بین یافته     بیش 11سؤال  
.ري مبتنی بر مشکل را تعیین کردندهاي یادگیاین سؤال ارزیابان میزان کارآمدي الگو در محیط

گیريبحث و نتیجه
الگوهاي يهئگرایی منجر به تدوین و ارااخیر فراگیر شدن رویکرد سازندهي هدر چند ده

برخی از این . طراحی آموزشی متعددي شده که بر اساس چارچوب این رویکرد قرار دارند
توان از آنها براي مید و به راحتیتري برخوردارنالگوهاي طراحی آموزشی از پختگی بیش

رغم تنوع و البته تفاوت موجود بین این الگوها، اما علی. طراحی دروس مختلف استفاده کرد
. مشترك آنها نیز کم نیستند و موجب شده که جملگی آنها در یک طبقه قرار گیرندهاي ویژگی

یادگیري اصیل، سنجش توان مشکل محوري، توجه به میمشتركهاي از جمله این ویژگی
مریل،(...اصیل، تأکید بر فرایند یادگیري، نقش محوري یادگیرنده در جریان یادگیري و

از آنجا که آموزش بر اساس اغلب این الگوها به صورت مستقیم و سنتی . را نام برد) 2002
ادگیري وي تري دارد، اهمیت پشتیبانی از یشود و یادگیرنده تقریباً استقالل بیشه نمیئارا

بنابراین تدوین سازوکارهاي مطلوب پشتیبانی از یادگیرنده در جریان یادگیري . شودمیتربیش
.اهمیت زیادي دارد

مطلوبی براي سازيگاهتکیهبنابر چنین اهمیتی، هدف کلی این تحقیق تدوین چارچوب 
ل چنین بستري براي به دو دلی. یادگیري مبتنی بر کامپیوتر بوديهیادگیري حل مشکل در حیط

اول اینکه الگوي طراحی آموزشی حل مشکل . پیشنهادي انتخاب شدسازيگاهتکیهالگوي 
گراست که یکی از معدود الگوهاي طراحی آموزشی سازنده) 2011و 1997،2004جوناسن،(
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هم واجد اغلب خصوصیات این رویکرد است و هم از بلوغ نسبتاً بهتري در مقایسه با سایر 
ها ترین محیطدوم اینکه به اذعان بسیاري از متخصصان یکی از مطلوب. لگوها برخوردار استا

مبتنی بر فنآوري به کلی و به هاي گرا محیطسازي الگوهاي طراحی آموزشی سازندهبراي پیاده
براي این منظور چارچوب . باشدمیادگیري مبتنی بر کامپیوتریهاي طور خاص محیط

در کل الگوي طراحی محیط یادگیري حل مشکل بدون ساختار تلفیق یابد تا پیشنهادي باید 
الگوي طراحی محیط یادگیري حل مشکل بدون . به صورت عملی استفاده کردآنبتوان از
این يدر ادامه. باشدخاص خود میهاي مرحله دارد، هر مرحله نیازمند پشتیبانی6ساختار 

شود ابعاد چارچوب پیشنهادي در الگو تلفیق میو تالشمقاله ضمن اشاره به مراحل این الگ
. شود

از آنجا که مشکالت بدون ساختار در مقایسه . تشریح بافت یا محیط مشکل: اوليمرحله
تري به بافت دارند و یادگیري حل آنها مستلزم ایجاد مشکالت ساختارمند وابستگی بیشبا

براي این . ان باید ابتدا بافت مشکل را درك کنندمحیط یادگیري اصیل است، بنابراین یادگیرندگ
هایی مشکل چه ماهیتی دارد؟ بافت چه محدودیتي هحیط. منظور باید تحلیل بافت انجام گیرد

بافتی بر مشکل هاي شوند و چه محدودیتمیکند؟ در این حیطه چه مشکالتی حلمیایجاد
تأثیر گذارند؟

کامل و منسجم براي حل ي هت که دانش حیطمشکل این اسي هدیگر دلیل تشریح حیط
خاص ي هحداقل به اندازه تجارب پیشین در حل مشکل یک حیط. باشدمشکل ضروري می

مشکل، حتی ي هبدون داشتن دانش کافی در خصوص حیط). 1990رابتسون،(اهمیت دارد
ن مفاهیم یابند و یادگیرندگامشکل انتقال نمیي هحل مشکل قبلی نیز به حیطهاي مهارت
طراحان براي گردآوري اطالعات مربوط . دهندجدید انتقال نمیي هدیگر را به حیطهاي حیطه

سازيگاهتکیهراهبردهاي . براي کل دانش حیطه تهیه کننداي به بافت مشکل باید سیاهه
اي، الگوي توضیحی و مقایسههاي سازمان دهندهپیش:آموزشی در این مرحله عبارتند از

.یمفهوم
هئآنچه که براي مشکالت بدون ساختار ارا. هاي مشکلمعرفی محدودیت: دوميمرحله

دهی با این حال به منظور پاسخ. و ملزومات الزم براي حل مشکل استها شود محدودیتمی
معین اجرا يبه نیازهاي مراجع اغلب راه حل مناسب باید در یک چارچوب زمانی و بودجه
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محیطی معین که باید به یادگیرنده معرفی شوند، همخوانی هاي با محدویتراه حل باید. گردد
شناختی پیشنهادي از قبیل سازيگاهتکیهدر این مرحله باید از راهبردهاي . داشته باشد

. هاي مفهومی استفاده کردنقشهوراهنماهاي سازمان دهنده، الگوي مفهومی، پرسشپیش
پس از شناسایی. هاي موردي براي یادگیرندگانمثاليانتخاب و تهیه: سوميمرحله

موردي بیابد که هاي مورد نیاز براي حل مشکل توسط یادگیرنده، طراح باید مثالهاي مهارت
موردي هاي اثربخشی مثال. ها باید واقعی و اصیل باشنداین مثال. را رشد دهدها این مهارت

عالوه بر اینکه باید قابل ها گونه مثالاین. قعی استوابسته به ارتباط و پیوند آنها با محیط وا
. انگیز نیز باشندحل باشند باید جالب و چالش

طراح آموزشی باید با گردآوري. پشتیبانی از فرایند ساخت دانش پایه: ي چهارممرحله
آنها به ي هئحکایت، گزارش، خاطرات واقعی افراد، شواهد و اطالعات مربوط به مشکل و ارا

ترین معیارهایی که طراح باید در یکی از مهم. ادگیرنده در ساخت دانش به وي کمک کندی
. جریان گردآوري اطالعات واقعی مورد توجه قرار دهد تنوع و واگرایی در اطالعات است

در این مرحل باید از . مختلف نسبت به مشکل باشدهاي اطالعات باید شامل دیدگاه
ناختی از قبیل قیاس، داستان مهیج، تصاویر و گرافیک مرتبط با شسازيگاهتکیهراهبردهاي 

. موضوع درسی استفاده کرد
ترینیکی از مهم. پشتیبانی از فرایند ساخت قضیه توسط یادگیرنده: ي پنجممرحله

متفاوت و بعضاً متضاد در هاي ها و راه حلدیدگاهي هئپشتیبانی از ساخت قضیه اراهاي شیوه
کننده به منظور پشتیبانی از متقاعدهاي ایجاد قضیه. به یادگیرنده استخصوص یک مشکل

. شودمیتفکر واگرا موجب فعال شدن شناخت و فراشناخت مربوط به فرایندهاي مشکل
ي هپشتیبانی از فرایند آموزش حل مشکل، آموزش نحوهاي ترین شیوهیکی دیگر از مهم

توان توان شناخت و آنچه را که نمیمینچه را کهقضاوت تأملی به یادگیرندگان در مورد آ
. پشتیبانی ممکن است به شکل الگوپردازي قضایایی براي راه حل باشد. باشدمیشناخت

هم متخصصان و (افراد مختلفهاي شود باید دیدگاهمیچنانچه از روش الگوپردازي استفاده
ي هئتوان با ارامینین الگوپردازي راهمچ. براي یادگیرندگان الگوپردازي شود) کارانهم تازه

سازند میقضایایی که یادگیرندگان. لیست قضیه پشتیبانی کردک ساختار قضیه یا چکی
معتقدند با طرح ) 1994(کینگ و کیتچنر . شاخص خوبی از توانایی حل مشکل آنها است
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هدف . ل پرداختتوان به هدایت و راهنمایی یادگیرنده در جریان حل مشکمیسري سؤالیک
از الگوپردازي و هدایت و راهنمایی، معطوف ساختن ذهن یادگیرنده به نقطه نظرات مختلف و 

. انتخاب بهترین گزینه بر اساس استدالل و شواهد است
هاي مشکالتارزیابی راه حل. ادگیرنده براي مشکلیهاي ارزیابی راه حل: ششميمرحله

مشکالت ساختارمند است که داراي راه هاي ارزیابی راه حلتر از بدون ساختار بسیار پیچیده
. مشکالت بدون ساختار، واگرا و پیچیده هستندهاي راه حل. منسجم و صحیح هستندهاي حل

ادگیرنده هم باید به محصول نهایی توجه شود و هم به فرایند کشف یهاي در ارزیابی راه حل
پذیر سنتی امکانهاي قعی در محیط کالساجراي راه حل بسیاري از مشکالت وا. راه حل

در . پیشنهادي و قضایاي آنها را مورد ارزشیابی قرار دهدهاي نیست، بنابراین طراح باید راه حل
همچنین فرایند . را باید تنها به لحاظ سودمندي آنها ارزیابی کردها بسیاري از موارد راه حل

مهم را با یکدیگر سازگار هاي آیا آنها دیدگاه.توان ارزیابی کردمیحل مشکل یادگیرندگان را
اند؟ آیا استدالل آنها براي راه حل پیشنهادي مجاب کننده است؟ آیا یادگیرندگان به کرده

اند؟ یادگیرندگان چه شواهدي براي خود تأمل کردهي هصورت اثربخشی بر روي دانش حیط
اند؟ادهه دئادعاي خود مبنی بر تفکر عمیق در حین حل مشکل ارا

موقتی و کوتاه هاي کمکيهئ، اراگاهتکیهتر گفته شد هدف از کاربرد گونه که پیشهمان
بنابراین در این مرحله از الگو، . ها در جایی باید پایان یابنداین کمک. مدت به یادگیرنده است

حله بتواند به رود یادگیرنده در این مرمیدر واقع انتظار. شوده نمیئگاهی اراگونه تکیههیچ
).1شکل(تنهایی و به صورت مستقل عمل کند و راه حل را کشف کند

تحقیقهاي محدودیت
ي هدر اواسط کار متأسفانه به واسط. عمده محدودیت این تحقیق دسترسی به منابع بود

. اطالعاتی دانشگاه بسته شدهاي پایگاهي همشکالت ارزي در ابتدا بخشی و در نهایت کلی
در برخی موارد . هاي متعددي مواجه گردیدبراي دستیابی به منابع مورد نظر با دشواريمحقق 

جو صورت گرفته و در نهایت از مسیرهاي دیگر وجستها براي استفاده از یک مقاله مدت
.رود چنین محدودیتی هر چه زودتر پایان یابدمیامید. ولی دشوار به آن منبع دست یافت
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براي . به کاهش سرعت دستیابی به سرویس میل گوگل بودمحدویت دیگر مربوط 
ارزیابی براي متخصصان مورد نظر ياعتباریابی الگو باید الگوي پیشنهادي به همراه پرسشنامه

پس از طراحی به . استفاده شد1براي طراحی پرسشنامه از سرویس گوگل داك. شدمیارسال
توانستند به صورت میبود که متخصصاني اپرسشنامه به گونه. ایمیل متخصصان ارسال شد

متأسفانه در برخی اوقات که بعضاً خیلی . الین آن را تکمیل کنند و همان لحظه بازگردانندآن
. داد و متخصصان قادر نبودند پرسشنامه را تکمیل کنندشد این سرویس جواب نمیمیطوالنی

.این محدودیت موجب اتالف مدت زمان نسبتاً زیادي شد

یشنهادهاي تحقیقپ
توان کل الگو را براي میاول اینکه. الگوي پیشنهادي از دو منظر قابلیت پژوهش دارد

طراحی و تولید درس افزارهاي مختلف مورد استفاده قرار داد و کارآمدي الگو را به طور کلی 
گرا دهدر این حالت طراح باید دقت کند که این الگو براي طراحی آموزشی سازن. ارزیابی کرد

هاي یادگیري حل مشکل تدوین شده به طور کلی و به طور ویژه مخصوص طراحی محیط
منداندوم اینکه عالقه. توان از آن براي طراحی آموزشی سیستمی استفاده کرداست و نمی

به عنوان نمونه راهبردهاي . مختلف آن را مورد پژوهش قرار دهندهاي توانند بخشمی
اس دانش پیشین یادگیرنده را بر روي یادگیرندگان خاصی اجرا کنند و بر اسسازيگاهتکیه

فراشناختی را سازيگاهتکیههاي رایج دیگر مقایسه کنند و یا اینکه راهبردهاي نتایج را با روش
توانند این چارچوب را مالك قرار میهمچنین پژوهشگران. بر روي یادگیرندگانی اجرا کنند

توانند بر ابعاد آن بیفزایند و هم راهبردهاي میدر این صورت هم. ردازندداده و به تکمیل آن بپ
مثالً راهبردهاي ،ابعاد الگوي پیشنهادي کامل نیستندزبرخی ا. دیگري را کشف و اضافه کنند

از نظر متخصصان نیز این . براي حل مشکالت بدون ساختار باید تکمیل شوندسازيگاهتکیه
توان چارچوب آتی میهاي در نهایت در پژوهش. مره را دریافت کردترین نبعد از الگو کم

تدوین کرد و به اعتباربخشی آن مشابهی را براي دیگر الگوهاي طراحی آموزشی طراحی و
.پرداخت

1- Google Doc
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.ادگیري حل مشکل مبتنی بر کامپیوتریهاي سازي آموزشی مطلوب براي محیطگاهالگوي تکیه.  1شکل 

مشکليهئارا

سازيگاهتکیهيهانداز
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