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Abstract
Presenting complex domains of knowledge
through traditional linear models of instruction,
is problematic because as content areas becomes
more complex, the domain of knowledge
becomes more ill structured, non-uniform, and
overlapping with other domains. For this, Spiro
& et al. argue that learning environments should
emphasize ‘‘the real-world complexity and illstructuredness of many knowledge domains. The
aim of this research was qualitative study of the
principles of educational design based on
cognitive flexibility theory in combination with
scaffolding strategies in computer-based
learning environments. Qualitative content
analysis method was used in this research. The
study population included all resources and
related articles indexed in scientific databases
during 1991-2015(84resource) related to the 2
theories of this study. A sample through
Purposive sampling was selected and finally the
proposed educational design model based on
cognitive flexibility theory with 9 principles in
combination with scaffolding strategies was
presented. Since cognitive flexibility theory is
generally presented for advanced knowledge
acquirement, the proposed model can be used for
educational design for learners at high school
levels and upper.
Keyword: scaffolding, Constructivism approach,
complex issues, cognitive flexibility theory,
case-based learning

چکیده
ارائه موضوعات پیچیده از طریق رییکرداقای آمقوزط قی بقا
مشکالتی امراه است زیقرا اقر قه هقوزه میتقوایی پیچیقده تقر
 از سا تار ی تجانس کمتر ی نیز به امپوشانی بیشتر با سایر،میشود
 اسقپیری ی امکقاران، بدین منظقور.هوزه اای دانش د ار می گردد
مدعیاند مییطاای آموزشی طراهی شقده بایتقتی بقر پیچیقدگی
جهان یاقعی ی سا تارنایافتگی بتیاری از هوزهاقای دانقش تأکیقد
 پژیاش هاضر با ادف بررسقی کییقی القو، بر این اساس.کند
هاکم بر طراهی آموزشی مبتنی بر نظریه انع افپذیری شنا تی در
ترکیب با راابرداای داربتتسازی در مییطاای یادگیری مبتنقی
 تیلیققت میتققوای کییققی،  ریط تیقی ق. انجققام شققد،بققر رایانققه
 شامت کلیة منابع ی مققاتت، جامعة آماری پژیاش.(استقرایی) بود
 منبقع) در بقازه زمقانی48( نمایه شقده در پایگقاهاقای اطالعقاتی
 مققرتبط بققا نظریققهاققای انع ققافپققذیری شققنا تی ی1991-2112
 نمونه برداری از این منابع با ریط نمونقهگیقری.داربتت سازی بود
ادفمند انجام گرفت ی درنهایت الگوی طراهی آموزشی پیشنهادی
 الت در ترکیب9 مبتنی بر نظریه انع افپذیری شنا تی مبتنی بر
 ازآنجقاییکقه نظریقه.با راابرداای داربتقت سقازی ارائقه گردیقد
انع افپذیری شنا تی عموماً برای کتب دانش پیشرفته ارائه شده
 لذا از الگوی فوق میتوان بقرای طراهقی آمقوزطاقا بقرای،است
.فراگیران در س وح تیصیلی متوس ه به بات استیاده نمود
 متقائت، رییکرد سقازنده گرایقی، داربتت سازی:واژه های کلیدی
 یادگیری مبتنی بر مورد، نظریه انع افپذیری شنا تی،پیچیده
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مقدمه

در جامعه معاصر ،داشتن سواد علمی بهمنظور مشاارت
هوشمندانه فارد در مباحا علمای و فناوراناه وارور
اس  .دیدگاهها معاصر راجع به سواد علمای ،باه وا و
تمک به فراگیر برا بح پیرامون موواوعا پیچیاده
علمی ،از چشمانداز ابعاد اخالقی ،اقتصاد  ،اجتماعی و...
آن ،اذعان دارندBarab,Sadler,Heiselt,Hickey and ( .
 .)Zuiker,2007,p. 61اخیراً نهضتی برا آموزش علاو
در بستر مسائل اجتماعی  -علمی به راه افتاده اس  .این
نهض علمی -اجتماعی ،شاهروندان نسال بعاد را بارا
اتخاذ تصمیما فرد و مشارت ثماربخ در تادوین
سیاس ا هااا عمااومی تأثیرگااذار باار زناادگی ،توانمنااد
می سازد .محور اصالی ایان نهضا  ،تأتیاد ف ایناده بار
ماهی علم و اتتشاف علمای اسا ( Ziedler, Sadler,
 .)Simmons and Howes,2005,p. 359بر ایان اساا
بجا بیان ساده حقایق علمی یا حتای مساائل علمای-
اجتماعی به فراگیران ،دان و مهار ها علمی بایستی
در فرایند اتتشافی تحصایل گاردد ( Barab et al.,p.
 .)60همچنین و و ارتقا روحیه اتتشااف علمای توسا
آتادمی ملی علو آمریکا مورد اذعان قارار گرفتاه اسا
( 5 .)Zydney&Grincewicz,2011,p. 715ویژگااای
اتتشاف علمی از دید این آتادمی عبار اند از:
 مواجهه فراگیر با مسائل علمی بازنگر شواهد برا پاسخگویی به مسائل علمی ارائه تفاسیر برا مسائل ارزیابی تفاسیر تأیید تفاسیردر این راستا فراگیران بهمنظور توساعه مهاار هاا
اتتشافی پیچیده ،بایستی مهار پرسشگر و به دنباال
سؤال بودن را تمرین تنند بهطور ته داشتن مهار در
طرح سؤاال و تعریف مسئله در فرایند علمای وارور
اس  .طرح سؤاال معنادار ،دالوا بار نیااز فراگیار باه
اطالعااا بیشااتر و توانااایی باارا ساااختارمند تااردن
اطالعا برا پاسخگویی به سؤاال داردMiyake & ( .

.)Norman,1979,as cited in Barab et al,2007, p.60
طرح سؤاال به فرد امکان میدهاد تاا فهام خاود را از
موووع به طور شفافی بیان و دان بهدسا آماده را باه
اطالعا از قبل آموختاه شاده ارتبااه دهاد .تشاویق و
تأتید بر پرسشگر به بهترین نحاو دانا آماوزان را باا
روش اتتشافی ماهی علم آشنا میسازد .بر این اساا
به اعتقاد زیدور و همکااران ( )Ziedler et alیاک حاوزه
موووعی مهم در تحقیقا علمی-اجتمااعی ،باه منظاور
تقویا روحیااه پرسشااگر در فراگیاران ،ارائااه مسااائل
مبتنی بر مورد ( )case-based issuesبهعنوان مفهو
اصلی در نظریه انعطافپذیر شناختی اسا ( Ziedler
 )et al.,2005,p.360باه اعتقااد )5005( Ziedler et al
بررسی چنین مسائلی به پرورش تفکر انتقااد و دانا
علمی دان آموز و نی رشد اخالقای  -معناو او تماک
شایانی می نماید .موردها بح برانگی  ،دان آماوزان را
با مسائل و مشکالتی مواجه میتناد تاه بررسای آنهاا
مستل فعاوی ذهنی و هیجانی اس  .در مواجه با ایان
موارد ،فراگیران اغلب با دیدگاهها متعدد ته غاوباً باا
یکاادیگر ناسااازگارند و در برخاای مااوارد در مقایسااه بااا
باورهااا روزمااره عجیااب بااه نظاار ماایرسااند ،روبااهرو
میشوند )p.360( .از سویی تلفیق نماودن فنااور هاا
رایانااها در جریااان اتتشااافا علماای  -اجتماااعی در
بررسی موردها ،بهواسطة تعاملیتر تاردن ،مشاارتتیتار
تردن و درگیرانهتر تردن فرایند تحقیق ،میتواناد بارا
تمک به دان آموزان در فهم موووعا پیچیاده ،ماؤثر
واقع گردد .برا مثال فناور رایانها می تواند از طریق
جذب تردن فراگیر به شبیهسازها مشاارتتی ،روایاا
تعاملی یا باز ها جذاب ،او را درگیار فرایناد اتتشااف
گرداند .فنااور هاا رایاناها ناوین باا برخاوردار از
رسانههایی غنی ،سناریو تاملی را برا درگیر سااختن
فراگیران باا مساائل علمای-اجتمااعی فاراهم مایتناد.
( .)Barab et al.,2007,p.61همچنین فناور رایاناها ،
امکان تعامالنهتر شادن ساناریو آموزشای پای بینای
شده را امکانپذیر میسازد .بهواسطة چناین طارحهاا
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تعامالنه ا  ،فراگیاران قادرناد تاا دالوا هاا اخالقای،
سیاسی و اجتماعی تصمیما خود را در خصوص مسئله
مورد بررسی ،دریابند .طریق دیگر ته فناور رایانها
تعامالنهتر شدن فرایند اتتشاف را فراهم میسازد ،فراهم
ساااختن امکااان طاارح سااؤال و دریافاا راهنمااایی از
شخصاای هااا زنااده در محاای هااا مجاااز اساا
(.)Ketelhut, Nelson, Clarke and Dede, 2010,p.57
همچنین از فناور رایانه ا می تاوان باه منظاور فاراهم
ساااختن منااابع اطالعاااتی غناای و فرص ا هااایی باارا
مشارت و برقرار ساختن ارتباه فراگیر با محی خاار
از تاال ساود جسا ( Harmer & Cates,2007, as
.)cited in Zydney&Grincewicz,2011, p.716
سرانجا بهواسطة فناور  ،اصاو مسائل مورد بررسی ،از
طریق فراهم نمودن اب ارها علمای واقاعگرایاناه بارا
فراگیااران ،اف ا ای مااییابااد .باارا مثااال پژوهشااگران
دریافتناااد در یاااک محااای مجااااز  ،باااهتاااارگیر
میکروسکوپها و سایر اب ارها علمی مجاز  ،در فراگیر
حس یک دانشمند واقعی در حال انجاا آزماای دادن
را ،به وجود میآورد ()Ketelhut et al., 2010,p.58؛ اماا
از سویی ،بهرغم مطاوب گفته شده ،تحقق یادگیر طای
فراینااد اتتشااافی در حااوزههااا مووااوعی پیچیااده و
غیرساختارمند همچون پ شکی مسئله پیچیادها را باه
وجود آورده اس  .الزمه دستیابی فرد به فهام عمیاق از
( Spiro & Jehng, 1990,
مفااهیم پیچیاده چیسا
 )p.163منظور از فهم عمیق ،توانایی فارد بارا تااربرد
دان مفهاومی باه شایوههاا متناوع ،در حیطاههاا
موووعی ته وقوع پدیدهها در آن در اوگوها ناامنظمی
صور میگیرد ،اس  .اسپیرو و همکااران ()Spiro et al
بر اسا نتایج تعداد از تحقیقا صور گرفته نشاان
دادهاند ،هنگامیته فراگیاران در حیطاههاا موواوعی
غیرساااختارمند ،تااالش در بااهتااارگیر راهبردهااایی
مینمایناد تاه قابالً بارا فهام حیطاههاا موواوعی
ساختارمند ،مثمر ثمر واقاع گشاتهاناد ،موجاب خطاا
سااادهساااز  ،تعماایم دهاای و اتکااا باای از حااد در

خصوص موقعی جاار مایشاوند .باه اعتقااد اساپیرو
( )spiroویژگی مهام حیطاه هاا موواوعی پیچیاده و
نامنظم ،دارا بودن موردها یا مثالها متنوع ،ناامنظم و
پیچیااده اساا ( & Spiro, Coulson, Feltovich
 .)Anderson,1988,p.129برا مثال در حیطه پ شکی،
دانشجویانی ته تنها از استعاره ماشاین بارا تماک باه
فهم چگونگی تاربرد بدن اساتفاده مای تنناد ،وواعی
مراجعان را بهطور غیرتاملی تحلیل میتنند .نکتها ته
اسپیرو و همکاران ( )Spiro et alبدان اشاره میتنند آن
اس ته نه استعاره ،تمامی جنبهها تارترد بادن را در
برمیگیرد و نه می توان این استعاره را نادرس دانسا ؛
بنابراین آنها بهمنظور حل مسئله آموزش در حیطهها
موووعی غیر ساختارمند ،نظریه انعطاف پذیر شناختی
را ته بر اسا آن ،تااربرد مادلهاا متعادد آماوزش،
تشاابیههااا و اسااتعارههااا متعاادد و تفاساایر متعاادد از
اطالعا یکسان ،در تانون توجاه قارار مایگیارد ،ارائاه
نماااودهاناااد ( & Feltovich, Spiro, Coulson
 .)Feltovich,1996,P.28نظریة انعطاف پذیر شاناختی
( ،)cognitive flexibility theoryیکاای از نظریااههااا
یاااادگیر مبتنااای بااار رویکااارد ساااازندهگرایاناااه
( )constructivismاس ته به خوبی از آن میتوان برا
طراحی محی ها یادگیر مبتنی بر رایانه در راساتا
اف ای فهم فراگیران از موووعا پیچیاده در فرایناد
اتتشافی ،استفاده نماود ( Cepni, Tas, &Kose,2006,
 .)as cited in Zydney,2010, p.360هدف محی هاا
یادگیر رایانها ته بار اساا نظریاه انعطاافپاذیر
شناختی طراحی شوند ،آمادهساز فراگیران بارا ارائاه
پاسخها انطباقی باه موقعیا هاا جدیاد ،پیچیاده و
بهطور پویا در حال تحول اس ( )Chieu,2007,p.33باه
اعتقاااد  )1990( Spiro & Jehngانعطااافپااذیر
شناختی به توانایی فرد برا بازساز ناخودآگاه سااخ
شناختی به شیوهها مختلف ،بهمنظور واتن انطبااقی
با خواستهها محیطی بهشاد در حاال تیییار ،اشااره
دارد )P.163( .در حوزة تحصیلی می توان به ماوارد زیار
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بهعنوان رفتارها مرتب با انعطافپاذیر شاناختی در
فراگیران اشاره نمود :هنگامیتاه دانا آماوز باا یاک
مسئله جدید مواجه میشود ،تالش میتند تا جنبههاا
مختلف مسئله را به طور سیستماتیک تحلیال و راههاا
متفاوتی را ته قبالً باهطاور موفقیا آمیا بارا حال
مسائل مشابه بکار برده اس  ،برا تشف بهترین راه حل
استفاده تند .هنگامیته فراگیران با یاک مفهاو جدیاد
مواجه میشوند؛ تالش میتنند تا فعاوی هاا مختلفای
را در زمینهها مختلف برا شناسایی هار چاه بیشاتر
جنبه ها مختلف مفهو جدید باه تارگیرناد .فراگیاران
هنگا بح با همسااالن خاود تاالش مایتنناد تاا باه
صحب ها دیگران گوشداده و سؤاالتی از قبیل چرا و
منبع اطالعا شما چیس را برا فهم دیدگاه دیگران
مطرح نمایند ( Bourgeois & Nizet,1999 as cited in
 .)Chieu,2007, p.33نظریه انعطافپذیر شاناختی بار
ماهی یادگیر در حیطاه هاا پیچیاده ( )complexو
غیرساختارمند ( )unstructuredتمرتا مایتناد .طباق
این نظریه ،یادگیرنده موفاق ( انعطااف پاذیر شاناختی)
تسی اسا تاه مایتواناد در پاساخ باه خواساتههاا
موقعیتی متنوع ،بهراحتی دان را مجدداً ساازماندهای
ترده و به تار برد .یادگیرندگان بارا باه دسا آوردن
این انعطافپذیر شناختی باید پیچیدگی تامل مساائل
را درک تنند و به دفعا  ،فضا مسئله را بررسی تنناد
تا دریابند ته چگونه تیییر در متییرها و اهداف می تواند
فضا را تیییر دهد .توانایی فرد در ایان زمیناه ،تاابعی از
شیوه بازنمایی دان (برا مثال ،ابعاد مفهاومی متعادد
بهجا یک بعد واحاد) و فراینادهایی اسا تاه بار آن
بازنماااییهااا ذهناای عماال ماایتننااد (باارا مثااال،
فرایناادها ساااخ طاارحواره بااهجااا بازیااابی تاماال
طرحواره) )Gazit, Yair and Chen,2005,p.460( .ایان
نظریه تا حد زیاد با انتقاال دانا و مهاار  ،فراتار از
موقعی ها یادگیر اوویه ارتباه دارد .به همین دویال
بر ارائه اطالعا از دیدگاهها متعدد و اساتفاده فاراوان
از مطاوعا مورد تأتید میتند ته مثالها متعادد

را ارائه میتنند .از دیدگاه این نظریه ،یادگیر تارآماد
بهگونها به باف وابسته اس ته آموزش بسیار خاصای
را میطلبد .عالوه بر این ،نظریه انعطافپذیر شاناختی
بر اهمی دان ساخ یافته تأتید میتند؛ بارا اینکاه
یادگیرندگان به شایوه مناسابی یااد بگیرناد ،بایاد ایان
فرص را در اختیار داشته باشند ته بازنماییهاا خاود
از اطالعا را توسعه دهند.
بهصور تلی طبق نظریه انعطافپذیر شناختی:
 فعاوی هاا یاادگیر بایاد از محتاوا یاادگیر
بازنماییها متعدد فراهم تنند.
 بایستی از سادهساز بای از انادازه حیطاه هاا
محتوایی اجتناب و دان وابساته باه بافا ماورد
حمای قرار گیرد.
 آموزش باید بر نمونه و مثال مبتنی باشد و بهجاا
انتقال اطالعا باید بر ساخ دان تأتید تند.
 منابع دان بهجا اینکه طبقهبند شاده باشاند،
باید تا حد زیاد سازمانیافته و منسجم باشند.
آموزش باید از باف واقعی و عملی استفاده تناد تاا
انتقال مفاهیم و نظریه ها پایه ا ته در موقعیا هاا
پویا بهتاربرده میشوند را میسر سازدSpiro, Collins, ( .
& Thota & Feltovich, 2003, as cited in Zydney
 .)Grincewicz, 2011, p.716یادگیر در چشماناداز

مدا در حال حرت  ،در مسایرها گونااگون ،اساتعاره
اصاالی نظریااه انعطااافپااذیر شااناختی اس ا ؛ یعناای
بازنگر مواد یاادگیر یکساان ،در دفعاا متعادد ،در
موقعی /باف ها بازآرایی شده برا اهداف مختلف و از
چشمانادازها مفهاومی مختلاف ،بارا تساب دانا
پیشرفته ورور اس Spiro, Feltovich, Jacobson ( .
 .)& Coulson,1991,P.24پژوهشگران اعتقااد دارناد باا
بررساای یااک مفهااو از جهااا و مساایرها یااادگیر
مختلف ،دانشی ته قابلی تاربرد در موقعی ها زیاد
را خواهد داش  ،اتتسااب مای گاردد .بارا مثاال اگار
دانشجویان پ شکی به این شایوه آماوزش ببینناد ،قاادر
خواهند بود تا مراجعان را از نقطهنظرهاا و دیادگاههاا
بسیار متفاوتی مورد بررسی قرار دهند .بررسی مراجعاان
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مختلف در موقعی ها مختلف ،به دانشجویان در ایجاد
ساختارها شناختی جدید ،بهمنظاور انتقاال باه ماوارد
جدید ،یار رسان خواهد بود .نکتها ته نظریاهپاردازان
آمااوزش ( Bourgeois & Nizet,1999 as cited in
Chieu,2007,؛  )Frenay&Bédard,2004در
p.33
خصوص تاربرد انعطاف پذیر شناختی در آموزش مورد
تأتید قرار دادهاند آن اس ته معلم بایستی فراگیاران را
برا جستجو دانا جدیاد ،در موقعیا هاا عینای
متعدد ،با تفاو تم یا زیاد نسب به موقعی هاایی تاه
فراگیران با آن آشنایی دارند ،ترغیب نماید .آنها اعتقااد
دارند این تار برا انتقال دانا باه ساایر موقعیا هاا،
ازآنجایی ته موقعی هایی را برا تقوی یادگیر فراهم
میتند ،ورور اسا  .از ساو دیگار & Bourgeois
 )1999( Nizetاین نکته را نی اوافه ترده اناد تاه الز
اس تا برا فراگیاران امکاان تحلیال و ارزیاابی دانا
جدید را فراهم سازیم .مطابق با ایان رویکارد  3وظیفاه
مهم معلمان عبار اند از:
 مشاااارت دادن و ترغیاااب فراگیاااران در بیااااندیدگاهها فرد خود
 فراهم ساختن امکان برخورد نظرگاهها فااراهم ساااختن اب ارهااایی روششااناختی باارابررسی دیدگاهها متفاو
ادعااا بااورگس و نیاا ()Bourgeois & Nizet
نشاندهندة آن اس ته فراگیران نهفق با یک دیادگاه،
بلکه با دیدگاههاا متناوعی در خصاوص یاک موواوع
معین مواجهاند و ترغیب میشوند تا به بح و مقابله باا
دیدگاه ها مواجه شده بپردازند و درنهای آن هاا را باه
یکدیگر مربوه سازند .درنهایا  )5000( Driscollنیا
پس از بررسی پای فار هاا 5 )1999( spiro et al
شرای یادگیر عمده را بارا پارورش انعطاافپاذیر
شناختی عنوان مینماید:
 حاواا هااا متعاادد یااادگیر (ارائااه محتااوابهصور ها مختلف ،روشها و راهها متعدد بارا
بررسی محتوا)

 دیدگاهها مختلف برا یادگیر (بیان ،مواجهه وبررساای دیاادگاههااا مختلااف)(as cited in ( .
))Chieu,2007, p.34
همچنااین از نظاار & Spiro, Collins, Thota
 )5003( Feltovichمهااامتااارین خصوصااایا نظریاااه
انعطاف پذیر شناختی را میتوان به شارح زیار عناوان
نمود:
 فراهم نماودن مثاال هاا و ماواد متعادد باا ساطدشوار باال از یک موووع پیچیده
 فااراهم تااردن ارتباااه مااورد در حااال بررساای باااموووعا مشابه
 مواجه تردن فراگیر با دیدگاهها مختلف راجع بهموووع مورد برسی (از طریق ویادئوها ،هاایپر ویناکهاا
و)...
 تشویق فراگیر باه بررسای و تحلیال دیادگاههاامربوه به موووع
 ارائه بازنماییهاا گونااگون در قاواب هاا ماتن،انیمیشاان ،شااکل ،ماارتب بااا مووااوع تااا فراگیااران بااا
جنبهها گوناگون موووع آشنا شوند.
 فراهم تردن موقعی ها گوناگون تا فراگیران یاادبگیرند چگونه مهار را در موقعیا هاا مختلاف بکاار
گیرند.
 پیوند میان مفاهیم انت اعی برا انتا اع مفااهیم واستفاده از راهبردها قابل استفاده برا دیگر مساائل و
حاوا هاا ( as cited in Zydney&Grincewicz,2011,
 .)p.716از طرفای داربسا ساااز یکاای از راهبردهااایی
اس ته میتواند در راستا تمک به یادگیر فراگیران
در طی فرایند اتتشافی یار رسان باشد .با فراهم شادن
بستر ارائه آماوزش از طریاق محای هاا اوکترونیکای،
بررسی نق داربس ساز در چنین محی هایی ،توجاه
مربیان و پژوهشگران را به خاود معطاوف نماوده اسا .
بااهطااورتلی مفهااو داربس ا ساااز ریشااه در اوگااو
یاااادگیر ساااازنده گرایااای اجتمااااعی ویگوتساااکی
( )Vygotskyداشاته و باهطاور سانتی توسا Wood,
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 )1976( Bruner & Rossته اعتقاد داشاتند یاادگیر
در طی تعامال  5نفره تاه طای آن فارد متخصا ،
هاد درک در حال ظهور فراگیر اس  ،معرفای گردیاد.
داربس ساز را میتوان باه عناوان پشاتیبانی معلماان،
همساالن یا سایر منابع ،از فراگیر در انجا فعاوی هاایی
ته بهتنهایی قاادر باه انجاا آن نیسا  ،تعریاف نماود.
داربس ساز به طور سنتی بهعنوان فرایند ته در طی
آن فرد متخص یادگیرنده را در انجاا یاک فعاویا
خاص یا دستیابی او به یک هدف خاص مورد پشاتیبانی
قرار میدهد ،شاناخته مایشاود ( Wood, Bruner and
 )Ross,1976,p.90بااه مااوازا پیشاارف شایسااتگی
یادگیرنده از می ان پشتیانی متخص به تادریج تاساته
میشود .محای هاا یاادگیر اوکترونیکای نساب باه
محی ها یادگیر سنتی به واسطة استفاده از رایانههاا
بااهمنظااور هاادای و ارتقااا یااادگیر فراگیااران شاارای
متفااوتی دارناد ( .)Ge & Er, 2005,p.141درحااویتاه
سابقه داربس ها توس معلمان تهیه میگردیاد ،اتناون
این فرایند در بطن نار اف ارهاا رایاناها و بااز هاا
دیجیتاوی قابل برنامهری و پیادهسااز اسا  .روشان
اس ته به خاطر پیشرف ها اخیر در حاوزة فنااور ،
فرایند داربس ساز دیگر محدود باه تعامال باین یاک
انسان متخصا و فراگیار مبتاد نباوده و یاکساو
چنین تعامالتی به تاربرد محای هاا ،مناابع و اب ارهاا
فناورانه گسترانیده شده اس  .این امر منجار باه ظهاور
تعریف تازها از مفهو داربس ساز شده اس  :یعنای
نقطه تانون توجه بر طراحی اب ارهایی بارا حمایا از
یادگیر فراگیاران بجاا توصایف تعاامال باین فارد
متخص و یادگیرنده متمرت شده اسا  .داربسا هاا،
اخیراً به طور گسترده تر تح عنااوینی چاون اب ارهاا،
راهبردها یا راهنماهایی تاه حاامی فراگیاران در تساب
سطوح باال شناختیاند ،تعریف شدهاناد .بادون چناین
راهنمایی ،دستیابی به چنین ساط شاناختی ،خاار از
دستر فراگیر اسا  .داربسا سااز در محای هاا
یادگیر نامحدود چون محی ها یادگیر مبتنی بر

رایانه به تدارک ساازوتارها حمایا از دانا آماوز در
چنااین مح ای هااایی اشاااره داردPuntambekar & ( .
 )Hubscher, 2005,p.2چراته بر اسا نتایج تحقیقاا
صور گرفته  3مشکل عمده فراگیران در طی جساتجو
در محی ها تح وب به شرح زیر شناسایی شدهاند:
 بررسی سطحی محتوا اطالعاتی موجود از ساوفراگیر ()Wallace,2000,p.83
 غیر اثربخ باودن اتتشااف علمای فراگیاران باهدالیلی چون سردرگمی یا مهار ها واعیف پژوهشای
()Ruthven, Hennessy and Deaney,2005,p.4
 مهااار هااا خااودتنظیمی وااعیف در فراگیاارانبااااارخ ( Brand-Gruwel, Wopereis, and
.)Walraven,2009,p.1209
تحقق چنین روندهایی ،مستل وجود مهاار هاایی
اس ته در صور عد وجود آن ،فراگیران ممکن اس
دچار بارشناختی ،سرگردانی و سایر موارد ته ماانعی بار
سر فرایند یادگیر آنهاس  ،شوند .ویژگیها فراگیار
ماننااد داناا گذشااته ،مهااار هااا خااودتنظیمی و
مهار ها شناختی و فراشناختی بر فرایند یاادگیر او
در چنااااااین محاااااای هااااااایی تااااااأثیر دارد.
( )Gerjets & Scheiter,2007,p.288همچنااااااین
ویژگیها انگی شای همچاون هادف مادار و انگیا ه
درونی نی بر چگونگی پردازش اطالعا دریاافتی تاأثیر
ماایگذارنااد )Hannafin et al,1999,p.122( .بنااابراین
برا تمک به فراگیران باهمنظاور جباران تاساتیهاا
مرتب باا فقادان مهاار هاا الز بارا یاادگیر در
چنین محی هایی در تنار عامل مهم طراحای آموزشای
اثاربخ  ،پشااتیبانی از فراگیاران بااا اساتفاده از فراینااد
داربس سااز وارور اسا (.)Schraw,2007,p.168
فرایند داربس ساز در محی ها یادگیر اوکترونیکی
به ایجاد ساختارها یادگیر موقتی اشاره دارد تاه باه
اف ای انطباقپذیر فراگیران با یک موقعی یاادگیر
ویژه می انجامد .فرایند داربس سااز  ،ساعی دارد تاا از
طریق ارائه حمای ها ،راهنمایی هاا مفیاد و یاادگیر
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حمای شاده (حتای بارا فراگیرانای تاه باه تکااویف
یادگیر چاو انگی و پیچیدهتر نیااز دارناد) ناتاامی
فراگیااران را تنتاارل نمایااد .در ابتااداییتاارین حاواا ،
داربسا ساااز باارا باارآورده ساااختن نیازهااا انااواع
یادگیرندگان در یک موقعی یادگیر ویژه ،از تازهتاران
(فراگیرانی ته تجربها با موقعی یادگیر نداشاته اماا
هدفشان تسل یافتن بر آن اسا ) گرفتاه تاا فراگیاران
سااط باااال از سااو دیگاار ،طراحاای ماایشااود .نتااایج
تحقیقا نشان داده اند ته ارائه پشتیبانی به منظور درک
پتانسیل واقعی محی ها یادگیر مبتنی بر رایانه و به
حداتثر رساندن روند یادگیر در این محی ها وارور
اس .
پژوهشااگرانی چااون ،)5004( Davis & miake
Yelland & Masters ،)5002( Demetriadis et al
( )5007و  )5010( Zydneyته تاربرد رایانه را بهعنوان
اب ار برا داربس ساز فرایند یادگیر مورد تحلیال
قرار دادهاند ،ویژگیهایی چاون باازخورد فاور  ،قادر
محاسبه ،بازنمایی گرافیکای و قابلیا تعامال پاذیر را
بهعنوان ویژگیها مثبا داربسا هاا در محای هاا
رایانها عنوان نمودهاند .آنها اعتقاد دارند ته فراگیرانی
ته مورد حمای و راهنمایی تاافی قارار گرفتاه اناد باه
احتمال تمتر از شکس ها ناامید یا تح بارشاناختی
وارده ،دساا از جریااان یااادگیر تشاایدهاناادFisch .
( )5005پیشنهاد میتند ته داربس ساز میتواناد باه
دان آموزان در اصالح راهبردها یادگیر تمک تارده
و منجر به اثربخشی بیشاتر جریاان یاادگیر شاود .بار
اسا نوع تارترد  6نوع داربس ساز قابال شناساایی
اس :
داربس مفهومی ،منجار باه راهنماایی فراگیاران در
توجه به ویژگی هاا ماورد نیااز در مواجاه تکااویف یاا
مسائل پی رو یعنی آنچه را ته بایستی مورد مالحظاه
قرار دهند ،میگردند .این نوع داربس ها از طریق فراهم
آوردن پشتیبانی برا فراگیران ،منجر باه افا ای فهام
آنها از مسئله و دان مرتب با آن گشاته و باه تادریج

به موازا به دس آوردن دان و مهار ها الز برا
حل مسئله از سو فراگیر ،محو میشوند.
داربس هاا فراشاناختی باه فراگیاران در ارزیاابی
ووعی درک و فهمشان ،تأمل بر روند تفکر و نظار بر
فرایناادها حاال مساائله یااار ماایدهنااد ( Belland,
.)Glazewski, and Richardson,2008,p.407
داربس ها رویها  ،منجر باه راهنماایی فراگیار در
به تارگیر قابلی هاا موجاود محای هاا یاادگیر
(چگونه اب ارها مرتب را ماورد اساتفاده قارار دهناد)
میگردد.
داربس ها راهبارد رهنمودهاایی را در خصاوص
چگونگی رسیدن یا حل یک مسئله یا تکلیاف یاادگیر
در برمیگیرند.
داربس ساز فنی مربوه به آن دسته از ویژگی ها و
عناصر یک محی یادگیر مبتنی بار رایاناه اسا تاه
بهصور میانجی به افراد تمک مایتناد تاا در محای
یااادگیر فعاوی ا تننااد و اب ارهااا و منااابع موجااود در
محاای یااادگیر را بااهتارگیرنااد؛ و درنتیجااه عاماال
تأثیرگذار بر پیامدها یادگیر اس .
داربس ها عاطفی آن دسته از ویژگیهاا و عناصار
یک محی یادگیر مبتنی بر رایانه اس تاه فراگیاران
را در باارا تمرتاا و اسااتمرار در انجااا یااک تکلیااف
یادگیر ترغیب میتند و شامل پشاتیبانیهاایی اسا
ته به فراگیران تمک میتند شناخ عالیق ،تواناییهاا
و ارزش تار خود را اف ای دهند .همانند نماای ارزش
تکلیف یادگیر و تاربردها آن در عمل به یادگیرناده
(.)Kim&Hannafin,2011,p.411
مرور بر مطاوب ذتر شده نشاان مایدهاد یکای از
مسائل عمده مرتب با طراحای و تااربرد سیساتم هاا
یادگیر سازندهگرایانه در محی ها یاادگیر مبتنای
بر رایانه ،درحاوی ته اصول آموزشی زیااد در خصاوص
رویکرد سازندهگرایای وجاود دارد ،تمباود توصایههاا
عملی در خصوص چگونگی طراحی محی ها یادگیر
فناورانه پیشرفته ،مطابق با اصول سازندهگرایانه اس ته
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در ادامه سعی میتنیم تاا باا ارائاة اوگاویی پیشانهاد
مبتنی بر نظریه انعطافپذیر شناختی به سبب انطبااق
اصول آن با محی ها یاادگیر مبتنای بار رایاناه ،در
ترتیب با راهبردها داربس ساز  ،ازآنجه ته بارا
تمک به فراگیران بهمنظور جبران تاساتیهاا مارتب
باا فقاادان مهاار هااا الز بارا یااادگیر در چنااین
محاای هااایی در تنااار عاماال مهاام طراحاای آموزشاای
اثاربخ  ،پشااتیبانی از فراگیاران بااا اساتفاده از فراینااد
داربس سااز وارور اسا  ،باه ایان امار بپاردازیم.
همچنااین بایسااتی اشاااره تاارد ازآنجاااییتااه نظریااه
انعطااافپااذیر شااناختی عموم ااً باارا تسااب دان ا
پیشرفته ارائه شده اسا ( Spiro, Collins, Thota and
&

Zydney

in

cited

as

2003

Feltovich,

 )Grincewicz, 2011, p.716وذا از اوگو فوق میتاوان
باارا طراحاای آمااوزشهااا باارا فراگیااران در سااطوح
تحصیلی متوسطه به باال استفاده نمود .بر اساا ماوارد
فوق ،هدف این تحقیق بررسی تیفای اصاول حااتم بار
طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطافپذیر شناختی
در ترتیب با راهبردها داربس سااز در محای هاا
یادگیر مبتنی بر رایانه اس و مهم ترین ساؤاالتی تاه
این پژوه در پی پاسخگویی باه آن اسا عباار اناد
اس از:
 مهمترین اصول طراحی آموزشی مبتنی بار نظریاهانعطافپذیر شناختی تد اند
 از چه راهبردها داربس ساز می توان به منظاورغنی تر ساختن محی ها یاادگیر مبتنای بار نظریاه
انعطافپذیر شناختی استفاده نمود
ته در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
روش

روش تحقیق این مطاوعه از نوع تحقیق تیفی اس ؛ و از
بین روش هاا تحقیاق تیفای ،روش تحلیال محتاوا
تیفی از نوع استقرایی برا استخرا مؤوفاههاا اصالی
نظریه انعطاف پذیر شناختی مورد استفاده قرار گرفتاه
اسا  .در ایاان طاارح پژوهشااگر باادون در نظاار گاارفتن

هیچگونه تعریف یا تعمیم قبل از آغاز تحلیل به مطاوعاه
متن میپردازد و هر آنچه حاصال ایان تحلیال اسا را
بهعنوان جمعبند ارائه میدهد .مراحل تحلیل محتوا
تیفی استقرایی در ایان تحقیاق عباار باود از :تعیاین
سااؤال تحقیااق تااه در تحلیاال محتااوا عبااار بااود از
چارچوب نظریاه یاادگیر انعطااف پاذیر شاناختی و
داربس سااز چیسا تعیاین جامعاه آماار تاه در
تحلیل محتوا عبار بود از تلیه نوشتهها ته در ماورد
انعطافپذیر شناختی و داربس سااز در پایگااههاا
اطالعاااتی منتشاار گردیااده اس ا  .تعیااین نمونااه مااورد
مطاوعه ته شامل انتخاب هدفمند آن دسته از مقااال و
نوشته هایی مرتب با نظریه انعطاافپاذیر شاناختی و
داربس ساز بود .واحدها تحلیل ته در این پاژوه
از نوع مضامون باود .تدگاذار و طبقاهبناد دادههاا،
خالصه ساز داده ها ،استخرا مقووهها فرعی و اصالی
و درنهای استنباه و نتیجهگیر ؛ یعنی به طور خالصاه
از مبانی نظر نظریاههاا انعطاافپاذیر شاناختی و
داربسا ساااز یااک تحلیاال محتااوا تیفاای بااا طاارح
استقرایی (شامل مراحل جمال تلید ماتن باهعناوان
واحاادها معنااایی ،تدگااذار  ،زیاار مقااوال  ،مقااوال
اصلی) بهعملآمده و سپس بر اسا نتایج آن مؤوفهها
اصاالی اسااتخرا و سااپس چااارچوب اوگااو طراحاای
آموزشی یعنی اصول مرتب در طراحی مبتنی بر نظریاه
انعطاف پاذیر شاناختی و راهبردهاا داربسا سااز
متناسب باا مؤوفاههاا اصالی مادل طراحای آموزشای
استخرا گردید .جامعة آمار در این تحقیاق عباار از
همة منابع و مقاال معتبر علمی نمایه شده و مرتب در
پایگااههاا اطالعااتی Proquest, Springer, Science
 Direct, Sage, Ebsco, Emeraldو نی تتابها اس
ته در این پژوه از آنها استفاده شاده اسا  .ساپس
پایگاااههااا مااذتور باار اسااا تلیاادوا ههااا نظریااه
انعطافپذیر شناختی و داربس ساز جستجو شدند و
منابع دارا ارتبااه باا موواوع انتخااب و مناابعی تاه
ارتباااطی بااا مووااوع نداشااتند تنااار گذاشااته شااد.
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نمونهگیر از این جامعه نی نمونهگیر هدفمند باود و
شااامل آن دسااته از مقاااال  ،تتااب ماارتب بااا نظریااه
یادگیر انعطاف پذیر شناختی و داربسا سااز باود
( 53منبع مرتب با نظریه انعطافپذیر شاناختی و 31
منبع مرتب با داربسا سااز ) در باازه زماانی -5015
 )1991سپس هر یاک از مناابع انتخااب شاده ،تحلیال
محتوا شده و سپس منبعی دیگر انتخااب شاده و ماورد
تحلیل قرار گرفته اسا تاا رسایدن باه اشاباع نظار ،
انتخاب نمونه ها ادامه یاف  .این روش از قاعادة انتخااب

تدریجی پیرو میتند تا به اشباع برسد .واحاد تحلیال
در این پژوه از نوع مضامون باود ،ساپس تدگاذار
شده و بر اسا آن مقوواههاا اصالی اوگاو طراحای
آموزشی مبتنی بر نظریه انعطافپذیر شاناختی و نیا
راهبردها داربس ساز استخرا گردید ته نمونها از
روش تدگذار در این پژوه مطاابق باا جادول  1در
خصااوص مؤوفااههااا طراحاای مبتناای باار نظریااه
انعطافپذیر شناختی ،ارائه شده اس .

جدول  .2نمونهاي از روش کدگذاري متن
ایازمضموندرمتن 
نمونه 


کدگذاری 

مقولهاصلی 

زمینهایکههدرننرهرارداردازقهروگونهاگون بازنماییکردنمسئله وزمینه ه
معلمبایدبهبازنماییمسئلهو 
بپردازدچراکهاینامردرجله توجههومشهارک دادنیادگیرنهدددرجریهان ننازقروگوناگونمث فهیلم 
بهههواتهه  بازنمایی مسئله
یادگیریبهعنوانشخصفعالازاهمی خاصهیبرخهورداراته .ایهنعمه  مههتنروایهه و ...
ینوردکهباعه حظه  اهمیهه نندرایدههادحههس وزمینهنن 
نوعیحستملکدرفراگیربرایح مسئلهبهوجودم 
یشهودوبههمنظهورنشناتهازیفراگیهرانبها تملههکدرفراگیههربههرایح ه 
انگیزداودرتماممراح نموزشم 
جنبههایگوناگونموضوعضروریات ( )Spiro,2000


نتایج

اوگااو طراحاای آموزشاای پیشاانهاد مبتناای باار نظریااه
انعطااافپااذیر شااناختی در ترتیااب بااا راهبردهااا
داربس ساز بر اسا تحلیل محتوا تیفی انجاا شاده
در جدول شماره  5ارائه شده اسا  .ازآنجاایی تاه اوگااو
طراحاای آماااوزشی مبتنااای باار نظریااه انعطااافپااذیر
شناختی ،جه گیار "سااازندهگرایانااه" دارد ،بنااابراین
یکی از ویژگیها مهم این اوگو آن اس تاه فراگیاران در
تما مراحل اوگو ،حضور فعال داشاته و در یاک فااضا
گفتماانی باا مادر  ،ساایر مشاارت تننادگان ،محاای
ی اادگیر و سااایر عواماال مااؤثر باار ی اادگیر  ،بااه تعاماال
بپردازند .هدف اصلی این اوگو دستیابی یادگیرنده به فهام و
دان عمیق از موووعا پیچیده اس به طور ته او نق
فعاوی در جریان یادگیر ایفاء نماید و معناهاا و همچناین
رابطهها توس خود او به وجود آید و معلام یاا مربای تنهاا
نق تسهیلگر داشته باشد

مسئله 

بر اسا تحلیل محتوا صور گرفتاه ماا مایتاوانیم
رعای اصاول زیار مبتنای بار ایان اوگاو را در ترتیاب باا
راهبردهااا داربس ا ساااز  ،باارا طراحاای مح ای هااا
یادگیر مبتنی بر رایانه در قاوب مراحل زیر عنوان نماییم:
 .2آمادهسازي و تحلیل

الز اس قبال از اقادامی طارح تلای باهعناوان پارو ه
طراحی شود .هادف از ایان تار ،فراهم آوردن اطالعاا
ورور برا فراگیران بهمنظور تاصور و تجاسم پاارو ه
خودشاان در محدوده طرح تلی و فاراهم تاردن مناابع
تمکی برا انجا پرو ه اسا  .طاارح تلاای ،بایااستی
هدفها تل پرو ه را در بربگیارد و راهنمااا خااوبی
بارا دان آموزان در انتخاااب سااؤاال  ،فعاویا هاا و
محصوال باشد .این طارح ،عمادتاً باهوسایلة فراگیاران
خوانده شده و مورد اساتفاده قرار میگیرد .بدین ترتیب،
در مرحلة آمادهساز  ،طراح برناماه درسای را تحلیال و
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تلفیق میتند ،سؤاال را فهرس میتند ،وبسای ها یاا
منابعی ته میتوانند برا دان آموزان بارا تااوش در
طول دورة پرو ه ،مفید باشند را پیدا میتند و درنهایا
درباره پرو ه اطالعرسانی میتنند همچنین الز اس تا
با انجاا تحلیلای باه شاناخ هار چاه بیشاتر عناصار
آموزش ای و درنهای ا طراحاای یااک آمااوزش اثااربخ
بهطور ته در یادگیرندهها ایجااد تجرباه مثبا تناد و
بهگونها خودپنداره مثب را در آنها پارورش دهاد تاا
آنها از انگی ش الز برا فعاوی ها بعاد برخاوردار
گردند ،پرداخ  .مهمترین عناصار تاه بایساتی ماورد
تحلیاال قاارار گیرنااد عبااار انااد از تحلیاال مووااوع و
مخاطبان (مهار ها ،دان ها و مهار هاا ماورد نیااز،
عالقهمند ها ،استعدادها و ویژگیها و سواد تامپیوتر )
راهبردهاي داربست ستازي پیشتناادي :در ایان
مرحلااه همااانطااور تااه گفتااه شااد بایسااتی در مااورد
ویژگیها مهم فراگیاران تاه تاأثیر فراوانای بار نتاایج
حاصااله خواهااد شااد تصاامیمگی ار شااود مهاامتاارین
راهبردهااایی داربساا ساااز باار اسااا ویژگاایهااا
شناسایی شده در فراگیران به این شرح اس :
 راهبردها داربس سااز بارا یادگیرنادگان بااداناا پااایین :سااازماندهاای سیسااتم یااادگیر بااا
ساختارها سلسله مراتبی یا سایر ساختارها به خاوبی
تعریف شده ،ساختماند ساختن اطالعاا یاا باه تصاویر
تشاایدن رابطااة میااان اطالعااا موجااود مثاال تهیااه
نقشه هاا مکاانی ،وامیمه تاردن یادداشا هاایی باه
وینک ها (برچسب ها ویناک) ،همچناین نشاانه گاذار
وینکها یا اطالعا مهم ،برجستهسااز اطالعاا مهام
( .)Shapiro,2008تاربرد اوگوهاا ،نقشاههاا مفهاومی،
یادداش بردارها ،به تارگیر پای ساازماندهناده هاا
تطبیقی و توویحی ( )Clarke,2010مثالها حل شده
( )Van Merriënboer,2003تفکیااک عناصاار متعاماال
( )Pollock,2002منااابع اطالعاااتی ()McGregor,2004
پیشنهاد ها متخص  ،اوگوپرداز مشکل توسا یاک
متخص ()Simons & klein, 2007

 راهبردهااا داربساا ساااز باارا فراگیااران بااامهااار هااا فراشااناختی پااایین :تاادارک ساارنخهااا
فراشاااناختی ( )Azevedo& Cromley,2004ترغیاااب
فراگیااران در تفکاار انتقاااد دربااارة محتااوا سیسااتم
یااادگیر و انتخااابهااا جسااتجوگرایانه از طریااق
پنجاارههااا پاااپ آپ .)Kauffman,2004( ،همچنااین
اجتناااب از بااهتااارگیر گمااارش متفاااو پیوناادها
اطالعااتی ( .)Shapiro,2008بااهتاارگیر پرسا هااا
تحریکتنناده ،جماال ناتامال (،)Bell & linn,2000
یادداشا هااا اطالعاااتی و هشااداردهنده (Jamal Al-
Din&Lung,2006؛ ،)Lee, Chan & Van Aalst,2006
اب ارهااا دیاادار باورساانج ( Lajoie, Guerrera,
 ،)Munsie, Lavigne,2001سیسااتمهااا اوگااوپرداز
هوشمند (.)Pedersen & Liu,2002
 راهبردها داربس سااز بارا یادگیرنادگان باادان سط باال:
اف ای بهتارگیر دان موجود فراگیر از طریق باه
حداقل رساندن ساختاردهی مطاوب
فراهم ساختن حداقل سرنخها برا انسجا مطاوب
به حداتثر رساندن تنترل فراگیار باهمنظاور گشا
زنی در محی یادگیر ()Shapiro,2008
 راهبردها داربس سااز بارا یادگیرنادگان بااانگی ش پایین:
عواماال آموزشاای ( Paas & Van Merriënboer,
)2008؛ ()Mayer,2008
ارائااة مثااالهااا مااورد و تاااربرد بااه شااکل
چندرسانها (.)Moreno & Valdez,2007
تمثیل ،قیاا  ،داساتان مهایج ،تصااویر و گرافیاک
مرتب با موووع درسی (.)Park & Lim,2007
 .1شناسایي و ارائته عنتاوین و موضتوعا پیییتده و
ناساختارمند

بنابراین اصل طراح به تصمیمگیر در خصوص انتخااب
موووع یادگیر میپردازد چراتاه دانا آماوزان طارح
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تلای وب پاارو ه را مایخواننااد و باارا آن مناااابعی را
جاستجو میتنند .مراجعِ این منابعURL ،هایی با ماواد
وب مناسب اس  ،بهطور تاه بتوانناد دانا آماوزان را
متناسب با نیازها پرو ه ،هدای تنند .همانطور ته
 )5003( Spiro alبیااان م ایتننااد بایسااتی مووااوعا
یادگیر پیچیاده ،غیرسااختارمند و موواوعاتی تاه در
خصوص آنها اتفاقنظر تمی وجود دارد ،انتخاب شاوند.
بعالوه در یادگیر موواوعا پیچیاده ،هادف آماوزش
بجا فراهم آوردن فرص ها برا فهم پایه یا تلای از
مفاهیم ،روال تارها یا قوانین ،باه پارورش دادن روحیاه
تسل بر دان و انتقال آن تیییر مییابد .همچنین نکته
مهم در خصوص مسئله جاوب بودن و شبیه بودن مسئله
به موقعی ها واقعی یادگیرندگان اس در این صاور
اس ته یادگیرندگان نسب به مسئله احسا ماوکیا
ترده و برا حل آن ترغیب میشوند.
راهبردهاي داربس سازي پیشناادي:

Kalyuga,

 )5001( Chandler & Swellerتأتید دارند ته هنگاا
سروتار داشتن با تکاویف پیچیده ،فراگیران به آشنایی با
حیطه موووعی قبل از ارائه تکلیف نیاز دارند .بر اساا
این ادعا حمای فراشناختی بایستی زود به دان آموزان
ارائه شود؛ اما باه اعتقااد  )5004( Geفراگیاران ممکان
اس در ابتدا به حمای رویها بیشتر برا راهنمایی
فرایند یادگیر نیاز داشته باشند و حمای رویها بایاد
به تدریج با حمای فراشاناختی جاایگ ین شاود .اوبتاه
 )5009( Kapurدریاف ته فراگیرانی ته مورد حمایا
فراشناختی در ابتدا و انتها برنامه قارار گرفتاه بودناد،
عملکرد بهتر را نسب باه دانا آماوزان تاه باهطاور
پیوسته در سرتاسر فرایند حل مسئله مورد حمای قارار
گرفته بودند ،نشان دادند؛ بنابراین ،ازآنجاییته فراگیران،
غاوباً در مراحل اوویه فرایند یادگیر تح حجم بااالیی
از اطالعا و پیچیدگی تکاویف شناختی قرار میگیرناد،
تدارک داربس ساز فراشناختی در انتها ممکان اسا
سودمند بیشاتر بارا آنهاا داشاته باشاد ( Pass,
 )Renkl, & Sweller,2004همچنین مشاخ سااختن

اس Oliver & .

ویژگیها اصلی مسئله دارا اهمی
 )5001( Hannafinبیاااان مااایتنناااد پرسا ا هاااا
هشداردهنده ته در پنجرة نکته بردار برناماة رایاناها
ظاهر می شوند به دانشجو تمک می تند تاا بار مفااهیم
تلید متمرت شود (این صفحه چه مشکلی را تووای
میدهد ) .همچنین گ ینة راهنماا تبیاین ساازنده در
پااژوه  )5003( Sandovalبااهعنااوان یااک چااارچوب
مفهومی به یادگیرنده تمک نمود تا موارد را تاه بایاد
دربارة مسئلة حاور تبیین تند ،تشخی دهد.
 .3ارائه مسئله در قالب نمونهها و موردهاي واقعي

تاربرد نمونهها واقعی عنصر اصالی محای هاا طراحای
شده مبتنی بر نظریه انعطافپذیر شناختی اس ( Spiro
 )et al,2003طااراح بایسااتی در ایاان مرحلااه در خصااوص
مورد ته در قاوب آن مسئله بارا دانا آماوزان مطارح
میشود ،تصمیمگیر نماید .مهم اس ته مسائله بایساتی
نوعی چاو شناختی ایجاد نماوده تاا باا آنچاه در زنادگی
واقعی وجود دارد همسان باشد.
راهبردهاي داربس سازي پیشتناادي :در طای ایان
مرحله اس ته فراگیران مسئله را تشف یاا توویاد تارده و
آن را درونی میسازند .هدف داربس ساز در ایان مرحلاه
راهنمایی فراگیران در مشاهده پدیده ،مرتب ساختن آنهاا
با تجربیا روزمره و آماده سااختن فراگیاران بارا درگیار
شدن در فعاوی هاا حال مسائله اسا  .داربسا سااز
میتواند شامل تدارک توصیفا و تصویرسااز هاا زناده
( )Scheiter & Gerjets,2007و طاارح سااؤاال و منااابع
مرتب با تجربیا دان آموزان باشد .همچنین مایتاوان از
قاوااب داسااتانی باارا بازنمااایی مساائله اسااتفاده نمااود
بهطور ته مسئلها را در ارتباه با زندگی واقعی فراگیاران
مطرح نماید (.)Sandoval,2003
 .1معرفي محدودی هاي مسئله

آنچااه باارا مسااائل باادون ساااختار ارائااه ماایشااود
محدودی ها و مل ماا الز بارا حال مشاکل اسا .
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بااینحال برا پاساخدهای باه نیازهاا مراجاع ،اغلاب
راه حل مناسب باید در یاک چاارچوب زماانی و بودجاه
معین اجرا شود .راه حل باید با محدودی ها معین تاه
باید به یادگیرنده معرفی شوند همخوانی داشته باشد.
راهبردهاي داربست ستازي پیشتناادي :در ایان
مرحله میتوان از راهبردهاا داربسا سااز مفهاومی
پیشاانهاد همچااون پاای سااازمان دهنااده ،اوگااو
مفهومی ،پرس ها راهنما و نقشهها مفهاومی بارا
معرفی محدودی ها مسئله استفاده شود.
 .9پیشبیني موقعی هاي گوناگون فعالی

بنا بر نظریاه انعطاافپاذیر شاناختی ،فاراهم نماودن
موقعی ها گوناگون تاا فراگیاران یااد بگیرناد چگوناه
مهار را در موقعیا هاا مختلاف بکاار گیرناد ،اصال
مهمی بشمار میرود )5003( Spiro et al .اعتقاد دارناد
ازآنجاااییتااه مسااائل غیرساااختارمند از یااک رونااد
اوگوریتمی تبعی نمیتنند و در موقعی هاا مختلاف
ممکن اسا راهکارهاا مختلفای بارا حال مشاکل،
اجتنااابناپااذیر باشااد ،وااذا بایسااتی بااا فااراهم تااردن
موقعی ها گوناگون فراگیران یاد بگیرند چگونه مهار
را در موقعی ها مختلف بکار گیرند.
راهبردهاي داربس سازي پیشناادي :باه تاارگیر
داربس ها مفهومی همچاون (ارائاه مشاکال مشاابه،
مثالها حل شده به فراگیران) و داربس ها راهبرد
ته فراگیران را در راستا توجه به ساایر روشهاا بارا
تدوین ،بازنمایی و حل مسائله برمایانگی ناد ( & Kim
.)Hannafin, 2011
 .1پشتیباني از فرایند ساخ

دانش

پس از آشنا شدن فراگیر باا مسائله ماورد نظار ،طاراح
بایستی سعی نماید تا حد ممکن تلیاه اطالعاا الز را
برا حل مسئله فاراهم نمایاد تاا یادگیرناده بتواناد باا
بهرهگیر از آنها به درک و فهم عمیقتار از موواوع
دس یاباد و بارا دساتیابی باه آنهاا محای بایاد از

اب ارها مورد نیاز برخوردار باشد تا باه جاا اینکاه باه
تارها ابتادایی و جساتجو بپاردازد ،انار و زماان او
صرف تارها فکار ساط بااال گاردد .همچناین الز
اس تا محی یادگیر باه شاکلی طراحای گاردد تاه
فراگیااران بتواننااد بااه درک عمیقاای از مساائله ،ابعاااد و
راهحل آن دس یابند.
راهبردهاي داربس سازي پیشناادي :در طای ایان
مرحله فراگیران به تحقیاق درباارة مسائله ،جماع آور
اطالعا و آزمون فرویهها میپردازناد .در ایان مرحلاه،
داربس ها ،فراگیاران را در شناساایی عناصار و مفااهیم
مسئله و نی ارتباه میان آنهاا ،سااختاربند تادریجی
فعاوی هاا حال مسائله ،نشاان دادن چگاونگی روناد
اتتشاااف مسااائل مشااابه بااه روش علماای و بااه چاااو
تشاایدن فرواایههااا و ادراتااا قبلاای فراگیااران یااار
ماایدهنااد .در طاای فراینااد واتاااو مساائله ،معلاام و
همساالن به فراگیر در تشف و شناسایی شواهد متناقض
و پاوودن مسئله از طریق طرح سؤاال یار مایدهناد.
برخی از راهکارها داربسا سااز پیشانهاد در ایان
زمینه عبار اناد از :تهیاه بردهاایی بارا ثبا نظارا
شخصاای فراگیاار و اطالعاااتی تااه از منااابع مختلااف
جمع آور میتند ،طراحی فرو هاا بارا دساتیابی باه
نظرا دیگاران در خصاوص مسائله ،طراحای امکاناا
گش زنی در قسم ها مختلف محای و بازگشا باه
نقطة اصلی ،فراهم تردن سازوتار برا مواجه نماودن
مفهااو مااورد بررساای در دفعااا مختلااف در قاوااب
فعاوی ها مختلاف (خوانادن ،جساتجو ،نماای فایلم
و ،)...مصاحبه با متخصصان از طریق پس اوکترونیکاای،
همچنااین در ایاان مرحلااه طااراح م ایتوانااد بااه ارائااة
دیدگاه ها مختلاف در خصاوص مسائله تاه هار یاک
به نوعی به یکی از ابعاد مسئله میپردازناد ،اقادا نمایاد
( )Zydney,2010راهکار دیگر اوگوساز فرایندها حل
مسئله بار اساا عملکارد و وواعی فراگیاران اسا .
همچنااین  )1999( Bull alپیشاانهاد ماایتننااد
روشهایی چون سرنخ دهی مجاز  ،برقارار پیوناد باه
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قاباال دانلااود و طراحاای
صاافحا وب ،صاافحا
فر هاا ارتبااطی بارا برقارار ارتبااه باا مربای یاا
همساااالن دارا اهمی ا اس ا ؛ بنااابراین بااهتااارگیر
داربس ها رویها  ،فراشناختی و عاطفی در این زمینه
دارا اهمی میباشند.
 .1فراهم کردن سازوکاري براي مواجه نمودن فراگیر با
مسئله متورد بررستي در دفعتا

مفتلت

در قالتب

فعالی هاي مفتل

همانطور ته  )5003( Spiro et alاشاره میتنند یکای
از مهمترین اصول نظریه انعطافپذیر شاناختی فاراهم
نمااودن حاواا هااا متعاادد یااادگیر (ارائااه محتااوا
بهصور ها مختلف ،روش هاا و راههاا متعادد بارا
بررسی محتوا) اس  .تأتید ایان اصال بار رعایا تناوع
روش ها ،راهبردها و اب ارهایی اس ته بیشترین تناساب
را با نحوه یادگیر شاگردان مختلف دارند.
راهبردهاي داربس سازي پیشناادي :بارا تحقاق
این اصل میتوانیم از منابع گوناگون (تصویر ،فیلم ،متن) و
نی پیوند زدن میان قسم ها مختلف مطاوب آموزشای
از طریاق فاارا وینااکهااا ( )Hyper linkو نیا روشهااا
گوناگون برا انطبااق باا سابکهاا یاادگیر اساتفاده
نماییم .در این مرحله ،داربس ها ،دانا آماوزان را در باه
چاو تشیدن تفکر ،در نظر گرفتن سایر شواهد و ارزیابی
سایر راهحلها راهنماایی مایتنناد .مشاارت معلماان و
همساالن در طی این مرحله به گونه ا اس ته فراگیاران
توجیه ایدههاا خاود را بیاموزناد .ویژگایهاا فناوراناه
ماایتواننااد دسترساای بااه دیاادگاههااا متنااوع دربااارة
فعاوی ها انسانی ،پدیده ها طبیعی و جوامع و بنابراین
ساخ مشارتتی دان را اف ای دهند.
 .1ترغیب فراگیر به بررستي و تحلیتل دیتدگاه هتاي
مفتل

مربوط به مسئله

یک اصل مهم در نظریة انعطافپذیر شناختی آن اس
ته فراگیر از طریاق تحلیال مناابع گونااگون اطالعااتی

مرتب با موووع به فهم و حل مسئله نائل گردد .فراگیر
باید ترغیب گردد تا از تمامی نظرا و مناابع مارتب باا
موووع مورد بررسی در ارائه راه حل پیشنهاد اساتفاده
نماید.
راهبردهاي داربست ستازي پیشتناادي :ازجملاه
راهکارها ممکن میتوان به ترغیب فراگیر به مشاارت
در بح هاا و نقاد نظارا دیگاران راجاع باه مسائله و
مقایسااه نظاارا مختلااف راجااع بااه مساائله (داربس ا
عاطفی) ،روشن ساختن اساتدالل نهفتاه در فراینادها و
بازدهها یادگیر تووید شده توس دان آماوز ،فاراهم
ساختن فرص هایی برا دان آموزان به منظاور آشاکار
ساختن سوءبرداش ها خود (داربس ها فراشناختی)
اشاااره نمااود )5004( Reiser .پیشاانهاد ماایتنااد تااه
داربس هاا ،بایساتی فهام دانا آماوزان را باه چااو
تشیده ،یعنی بر رو فرایندها و مفااهیم مهام موواوع
درسی از طریق طرح مسائل مناسب تمرتا نمایناد .در
چنین موارد  ،داربس ساز می تواند دان آماوز را باه
اندیشیدن در خصوص ادراتشان ترغیاب نمایاد .تادارک
داربس ها فراشناختی ،ممکن اس ایان امکاان را باه
فراگیران دهد تا سوءبرداش ها مفهومی یاا رویاها را
ته مانعی بر سر راه یادگیر اس آشکار سازند .بهعالوه
برا داربس ساز شناسایی سوءبرداشا هاا ،زمباال و
همکاااران ( Zembal-Saul, Munford, Crawford,
 )Friedrichsen,&Land,2002پیشااانهاد مااایتنناااد
طراحی داربس ها فراشاناختی بار اساا اشاتباها
رایج یا سوءبرداش ها شناخته شده فراگیران باشد.
 .5ارزیابي راهحلهاي یادگیرنده براي مسئله

ازآنجاییته راهحلهاا مساائل غیرسااختارمند واگارا و
پیچیده میباشند در ارزیابی راه حلها یادگیرناده هام
باید به محصول نهایی توجه شود و هم به فرایند تشاف
راهحاال .اجاارا راهحاال بساایار از مشااکال واقعاای
ازآنجاییته بهصور عملی در بسیار از موقعیا هاا
یادگیر عملی نیس بنابراین طراح بایستی راه حلها
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پیشنهاد را مورد ارزشایابی قارار دهاد .در بسایار از
موارد راهحلها را باید تنها باه وحااس ساودمند آنهاا
ارزیابی نمود .آیا آنها دیادگاههاا مهام را باا یکادیگر
سااازگار تااردهانااد آی اا اسااتدالل آنهااا باارا راهحاال
پیشنهاد مجاب تننده اس آیا یادگیرندگان به صور
اثربخشاای رو دان ا حیطااه خااود تأماال تااردهانااد
یادگیرندگان چه شواهد برا ادعاا خاود مبنای بار
تفکر عمیق در حین مشکل ارائه دادهاند نتاایج مبناایی
را برا تحقیقا بیشتر فراهم میتند.
راهبردهاي داربس سازي پیشناادي :در طی ایان
مرحلااه فراگیااران بااه بررساای فرایناادها و راهبردهااا

بهتاررفته و بازنگر راهحلها و تفسیرها بهدس آماده
میپردازند .داربس ساز با تأتید بر تشخی فعال ،باه
دان آموزان در تشاف خطاهاا و اساتداللهاا غلا و
تأمل برو فرایندها یادگیر تمک میتنند .معلماان
و همساالن به هدای دانا آماوزان بارا تأمال بارو
فرایندها حل مسئله و ارزیاابی روناد پیشارف تماک
میتنند (.)Kim&Hanaffin,2011
همچنین در جدول شماره  5اوگو طراحی آموزشی
مبتنی بر نظریه انعطافپاذیر شاناختی در ترتیاب باا
راهبردهاا داربسا سااز در محای هاا یاادگیر
مبتنی بر رایانه ارائه شده اس :

جدول  .1الگوي طراحي آموزشي مبتني بر نظریه انعطافپذیري شناختي در ترکیب با راهبردهاي داربس سازي
اصولالگو 

راهبردهایداربس تازیپیشنهادی 

نماددتازیوتحلی -  :راهبردهایداربس تازیبراییادگیرندگانبادانشپایین :



تازماندهیتیستمیادگیریباتاختارهایتلسلهمراتبییاتایرتاختارهایبهخوبیتعریفشهدد 
تاختماندتاختناقالعاتیابهتصویرکشیدنراب همیاناقالعاتموجهودمثه تهیههنقشههههای
مکانی ضمیمهکردنیادداش هاییبهلینکها(برچس هایلینک) همچنیننشانهگذاریلینکهایا
اقالعاتمهم برجستهتازی اقالعاتمهم(.)Shapiro,2008کاربردالگوهها نقشههههایمظههومی 
تازماندهنددهایت بیقیوتوضیحی()Clarke,2010مثالهایح 

یادداش بردارها بهکارگیری 
پیش
شههدد()Van Merriënboer,2003تظکیههکعناصههرمتعامهه ()Pollock,2002منههاب اقالعههاتی
پیشنهادهایمتخصص الگوپردازیمشک توتطیهکمتخصهص(

()McGregor,2004

& Simons

)klein,2007
مهارتهایفراشناختیپایین :

راهبردهایداربس تازیبرایفراگیرانباترنخهایفراشناختی()Azevedo & Cromley,2004ترغی فراگیراندرتظکرانتقادیدربارة
تدارک 
پندههردهههایپههاآنآ 

محتههوایتیسههتمیههادگیریوانتخهها هههایجسههتدوگرایانهازقریهه 
بهههکههارگیریگمههارشمتظههاوتپیونههدهایاقالعههاتی
(.)Kauffman,2004همچنههیناجتنهها از 
(.)Shapiro,2008بهههکههارگیریپرتههشهههایتحریههککننههدد جمههالتناکامه ( )Bell&linn,2000
یادداشه

ههایاقالعهاتیوهشهداردهندد(Jamal Al-Din & Lung,2006؛ Lee, Chan & Van

تیستمهای

 )Aalst,2006ابزارهایدیداریباورتنج( )Lajoie, Guerrera, Munsie, Lavigne,2001
الگوپردازیهوشمند( .)Pedersen & Liu,2002
راهبردهایداربس تازیبراییادگیرندگانبادانشت حباال :بهکارگیریدانشموجودفراگیرازقری بهحدار رتاندنتاختاردهیم ال
افزایش 
ترنخهابرایانسدامم ال
فراهمتاختنحدار  
بهمنظورگش زنیدرمحیطیادگیری( )Shapiro,2008
بهحداکثررتاندنکنترلفراگیر 
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راهبردهایداربس تازیبراییادگیرندگانباانگیزشپایین :عوام نموزشی()Paas & Van Merriënboer, 2008؛()Mayer,2008
چندرتانهای(.)Moreno & Valdez,2007

مثالهایموردیوکاربردیبهشک 
ارائ  
تمثی ریاس داتتانمهیج تصاویروگرافیکمرتبطباموضوعدرتی(.)Park & Lim,2007
شناتهههاییوارائهههه )1002(Kalyuga, Chandler & Swellerتأکیددارندکههنگامتروکارداشتنبهاتکهالیفپیچیهدد 
عناوینوموضوعات فراگیرانبهنشناییباحی هموضوعیرب ازارائهتکلیفنیازدارند.بهراتهاسایهنادعهاحمایه 
پیچیههههههههههههددو فراشناختیبایستیزودبهدانشنموزانارائهشود؛امابهاعتقاد)1002(Geفراگیرانممکناته در
ناتاختارمند 

ابتدابهحمای رویهایبیشتریبرایراهنماییفرایندیادگیرینیازداشتهباشندوحمایه رویههای
بایدبهتدریجباحمای فراشناختیجایگزینشود.البته)1002(Kapurدریاف کههفراگیرانهیکهه
موردحمای فراشناختیدرابتداوانتهایبرنامهررارگرفتههبودنهد عملکهردبهتهریرانسهب بهه
دانشنموزانکهبهقورپیوتتهدرترتاترفرایندح مسئلهموردحمای ررارگرفتههبودنهد نشهان
دادند؛بنابراین ازننداییکهفراگیران غالباًدرمراح اولیهفراینهدیهادگیریتحه حدهمبهاالییاز
اقالعاتوپیچیدگیتکالیفشناختیررارمیگیرنهد تهدارکداربسه تهازیفراشهناختیدرانتهها
ننهاداشهتهباشهد()Pass, Renkl, & Sweller,2004همچنهین
ممکنات تودمندیبیشتریبرای 
ویژگیهایاصلیمسهئلهدارایاهمیه اته )1002(Oliver & Hannafin.بیهان

مشخصتاختن
میشوندبهدانشهدو
رایانهایظاهر 
میکنندپرتشهایهشداردهنددکهدرپندرةنکتهبرداریبرنام  
میدهد؟).همچنین
کمکمیکندتابرمظاهیمکلیدیمتمرکزشود(اینصظحهچهمشکلیراتوضیح 
گزین راهنمایتبیینتازندددرپژوهش)1002(Sandovalبههعنهوانیهکچهارچو مظههومیبهه
یادگیرنددکمکنمودتامواردیراکهبایددربارةمسئل حاضرتبیینکند تشخیصدهد .

ارائهمسئله درراله  درقیاینمرحلهات کهفراگیرانمسئلهراکشفیاتولیدکرددوننرادرونیمیتهازند.ههد 
نمونهها وموردههای داربس تازیدراینمرحلهراهنماییفراگیراندرمشاهددپدیدد مرتبطتاختنننهابهاتدربیهات
وارعی :

روزمردونماددتاختنفراگیرانبرایدرگیرشدندرفعالی هایح مسئلهاته .داربسه تهازی



میتواندشام تهدارکتوصهیظاتوتصویرتهازیههایزنهدد()Scheiter & Gerjets,2007وقهر 

تؤاالتومناب مرتبطباتدربیاتدانشنموزانباشهد.همچنهینمهیتهوانازراله داتهتانیبهرای
بازنماییمسئلهاتتظاددنمودبهقوریکهمسئلهایرادرارتباطبازندگیوارعیفراگیرانم ر نماید
( )Sandoval,2003

معرفهههههههههههههههی راهبردهایداربسه تهازی مظههومیپیشهنهادیهمچهونپهیشتهازماندهنهدد الگهویمظههومی 
نقشههایمظهومیبرایمعرفیمحدودی هایمسئله 
پرتشهایراهنماو 

محههههدودی هههههای
مسئله :
شبینههههههی بهکارگیریداربس هایمظهومیهمچون(ارائهمشکالتمشابه مثالهایح شددبههفراگیهران)و
پههههههی 
مورعیههه ه ههههههای داربس هایراهبردیکهفراگیرانرادرراتتایتوجهبهتایرروشهابرایتدوین بازنماییوح 
گوناگونفعالی  :

یانگیزند( .)Kim & Hannafin, 2011
مسئلهبرم 

پشههتیبانیازفراینههد درقیاینمرحلهفراگیرانبههتحقیه دربهارةمسهئله جمه نوریاقالعهاتونزمهونفرضهیههها
تاخ دانش 

میپردازند.دراینمرحله داربس ها فراگیرانرادرشناتاییعناصرومظاهیممسئلهونیهزارتبهاط
میانننها تاختاربندیتدریدیفعالی هایح مسئله نشاندادنچگونگیرونداکتشها مسهائ 
یدهنهد.درقهی
مشابهبهروشعلمیوبهچالشکشیدنفرضیههاوادراکاتربلیفراگیرانیاریم 

 / 211پژوهش در برنامهریزي درسي ،دوره دوم ،شماره ( 32پیاپي  ،)95سال پانزدهم ،زمستان 2351

فرایندواکاویمسئله معلموهمساالنبهفراگیردرکشهفوشناتهاییشهواهدمتنهارپوپهالودن
مسئلهازقری قر تؤاالتیاریمیدهند.برخیازراهکارهایداربس تازیپیشهنهادیدرایهن
زمینهعبارتانداز:تهیهبردهاییبرایثب نظراتشخصیفراگیرواقالعاتیکههازمنهاب مختلهف
قراحیفرومهابرایدتتیابیبهنظراتدیگهراندرخصهو

جم نوریمیکند

مسهئله قراحهی

امکاناتگش زنیدررسم هایمختلفمحیطوبازگش بهنق هاصلی فراهمکردنتازوکاری
برایمواجهنمودنمظهومموردبررتیدردفعاتمختلفدررال فعالی ههایمختلهف(خوانهدن 
جستدو نمایشفیلمو )...مصاحبهبامتخصصانازقریه پسه الکترونیکههی همچنهیندرایهن
یدگادهایمختلفدرخصو
مرحلهقرا میتواندبهارائهد 

بهنوعیبههیکهیاز
مسئلهکههریک 

ابعادمسئلهمیپردازند اردامنماید()Zydney,2010راهکاردیگرالگوتازیفرایندهایح مسئلهبر
روشههایی
یکنهد 
اتاسعملکردووضعی فراگیرانات .همچنین)2222( Bull et alپیشهنهادمه 
چونترنخدهیمدازی بررراریپیوندبهصظحاتو صهظحاتHELPرابه دانلهودوقراحهی
فرمهایارتباقیبرایبررراریارتباطبامربییاهمساالندارایاهمی ات ؛بنهابراینبههکهارگیری
یباشند .
رویهای فراشناختیوعاقظیدراینزمینهدارایاهمی م 
داربس های 
یتهوانیمازمنهاب گونهاگون(تصهویر فهیلم مهتن)ونیهزپیونهدزدنمیهان
فهههههراهمکهههههردن برایتحق ایناص مه 
روشههایگونهاگون
نکها()Hyper linkونیهز 
تهههازوکاریبهههرای رسم هایمختلفم ال نموزشیازقری فرالی 
مواجهنمودنفراگیهر برایان باوباتبکهاییادگیریاتتظاددنماییم.دراینمرحله داربس ها دانهشنمهوزانرادربهه
یکنند.مشارک 
رادح هاراهنماییم 
بامسئلهموردبررتی چالشکشیدنتظکر درنظرگرفتنتایرشواهدوارزیابیتایر 
دردفعههاتمختلههف معلمانوهمساالندرقیاینمرحلهبهگونهای ات کهفراگیرانتوجیهایددهایخودرابیاموزنهد.
یتواننددتترتیبهدیدگادهایمتنوعدرباردفعالی ههایانسهانیپدیهددههای
یهایفناورانهم 
دررال فعالی ههای ویژگ 
مختلف 

قبیعیوجوام وبنابراینتاخ مشارکتیدانشراافزایشدهند .

یتوانبهترغی فراگیربهمشارک دربح هاونقهدنظهراتدیگهران
ترغیهه فراگیههربههه ازجملهراهکارهایممکنم 
بررتهههیوتحلیههه  راج بهمسئلهومقایسهنظراتمختلفراج بهمسئله(داربس عاقظی) روشنتهاختناتهتدالل
دیدگادههایمختلهف نهظتهدرفرایندهاوبازددهاییادگیریتولیدشددتوتطدانشنموز فراهمتاختنفرص هاییبرای
دانشنموزانبهمنظورنشکارتاختنتوءبرداش هایخود(داربس هایفراشهناختی)اشهاردنمهود.
مربوطبهمسئله 
دانشنموزانرابهچالشکشیدد یعنیبهر
یکندکهداربس ها بایستیفهم 
)1002(Reiserپیشنهادم 
رویفرایندهاومظاهیممهمموضوعدرتیازقری قر مسائ مناته تمرکهزنماینهد.درچنهین
یتوانددانشنموزرابهاندیشهیدندرخصهو ادراکشهانترغیه نمایهد.
مواردی داربس تازیم 
تدارکداربس هایفراشناختی ممکنات اینامکانرابههفراگیهراندههدتهاتوءبرداشه ههای
مظهومییارویهایراکهمانعیبرتررادیادگیریات نشکارتازند.بهعالودبرایداربس تهازی

شناتهههاییتوءبرداشههه هههها زمبهههالوهمکهههاران( Zembal-Saul, Munford, Crawford,
)Friedrichsen,&Land,2002پیشنهادمیکنندقراحیداربس هایفراشناختیبراتهاساشهتباهات
رایجیاتوءبرداش هایشناختهشددفراگیرانباشد .
رادحه ههاو
ارزیابیرادحه ههای درقیاینمرحلهفراگیرانبهبررتیفراینهدهاوراهبردههایبههکاررفتههوبهازنگری 
یادگیرنددبرایمسئله  تظسیرهایبهدت نمددمیپردازند.داربس تازیباتأکیدبرتشهخیصفعهال بههدانهشنمهوزاندر
کشفخ اهاواتتداللهایغلطوتأم بهرویفراینهدهاییهادگیریکمهکمهیکننهد.معلمهانو
همساالنبههدای دانشنموزانبرایتأم برویفرایندهایح مسهئلهوارزیهابیرونهدپیشهرف 
میکنند( .)Kim & Hanaffin,2011
کمک 
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بحث و نتیجهگیري

نظریه انعطاافپاذیر شاناختی ایان مشاکل را مطارح
میتند ته اماروزه بسایار از رویکردهاا آموزشای باا
شکس مواجه شدهاند زیرا موووعها درسای پیچیاده
را به شیوها غیرقابل انعطاافپاذیر باه یادگیرنادگان
عروه میتنند .در روشها تادریس سانتی تاه ارائاه
مواد آموزشی روند خطی را طای مایتناد (بارا مثاال
سخنرانی ها ،تتابها درسی) ،این انتقاد وارد اس تاه
دان آموزان دان را در تلیترین سط آن فراگرفتاه و
حقایق علمی را بدون فهم مفاهیم زیربنایی آن به خااطر
میسپارند .درنتیجه تصور غلطی دربااره ایان مفااهیم
ممکن اس به وجود آید .این تصورا غل ممکن اس
بهصور انگارهها ذهنای درآیناد تاه تیییار آنهاا باا
روشها تدریس سنتی باهساختی صاور مایپاذیرد.
اوگوها آموزش سنتی خطی ،خصوصاً برا حیطه هاا
موووعی پیچیده نامناسب اند .اوبته باید توجه داش ته
خطی بودن رسانه آموزشی هنگامیته موواوع آماوزش
تا حد ساده و بهخوبی ساختار یافته اس  ،مسائلهسااز
نیس ؛ اما هنگامیته به پیچیدگی و غیار سااختارمند
محتوا اف وده میشود ،به همان نسب می ان بیشاتر از
اطالعااا مهاام در رویکردهااا آمااوزش خطاای از بااین
میرود .ارائه موواوعا پیچیاده از طریاق رویکردهاا
آموزش خطی بسیار مشکل اسا زیارا هار چاه حاوزه
محتوایی پیچیدهتر میشود از ساختار و تجانس تمتار و
نی به همپوشانی بیشتر با سایر حوزههاا دانا دچاار
میگردد .بهعالوه در یادگیر موووعا پیچیاده هادف
آموزش بجا فراهم آوردن فرص ها برا فهم پایه یاا
تلی از مفاهیم ،روال تارها یا قاوانین ،باه پارورش دادن
روحیه تسل بر دان و انتقاال دانا تیییار ماییاباد.
برا نمای دقیق چنین پیچیدگی ،آموزش نمای تواناد
به صور خطی ،در قاوب اج ا توچک ،غیرچشماندازاناه،
به شد سلسله مراتبی یا بهشد از پی تعیاین شاده
باشد .اسپیرو و همکااران معتقدناد هنگاامی تاه دانا
پیچیده در قاوب صور ها فوق بی از حد سادهساز

گردد ،بسیار از فراگیاران در فهام پیچیادگی مفااهیم
آموزشی ناتا می مانند .به منظور مقابله باا ایان ناتاامی
آن ها مدعی اند محی ها آموزشی طراحی شده بایستی
بر پیچیدگی جهان واقعی و سااختارنایافتگی بسایار از
حوزهها دان تأتید تند .با بهرهگیر از برناماه هاا
طراحی شده مبتنی بر نظریه انعطاافپاذیر شاناختی،
بهعنوان یکی نظریا منطبق با رویکارد ساازندهگرایاناه
ته به وطف پیشرف ها فناورانه درزمینة علو تامپیوتر
(فاارامتنهااا و فرارسااانههااا) ب اه وقااوع پیوسااته اس ا ،
یادگیرنااده بااه دانشاای دساا خواهااد یافاا تااه از
انعطافپذیر باالیی برخوردار اس و قابلی اساتفاده از
آن و انتقال یادگیر باه بافا زنادگی واقعای افا ای
خواهد یاف  .ازآنجاییته نظریه انعطافپذیر شاناختی
منطبق با رویکرد سازندهگرایانه اس باید اشاره ترد تاه
تاتنون تحقیقا متعادد در خصاوص تاأثیر اوگوهاا
طراحی آموزشی منطبق باا رویکارد ساازندهگرایاناه بار
متییرها مهم تحصایلی صاور پذیرفتاه اسا بارا
مثاال فاوالی و ترمای ( )Fazeli & Karami, 2015در
تحقیقی تح عنوان تجارب دانشجویان تربیا معلام از
طراحی آموزشی بار اساا رویکارد ساازندهگرایای باه
شناسایی و تشف تجارب دانشجو  -معلماان از طراحای
آموزشاای باار اسااا رویکاارد ساااختن گرایاای و اوگااو
طراحی محی ها یادگیر ساازندهگارا جانساون در
بین دانشجو-معلمان مرت تربی معلم پرداختناد نتاایج
این پژوه نشان داد ته استفاده از اوگو جانساون در
تال در تجارب بسیار ارزنادها را بارا دانشاجو ا
معلمان به دنبال داش و مهمترین مقوواههاا و نتاایجی
ته از مصاحبهها استخرا شد عبار بودند از :اساتقالل،
خودگردانی یا خودتفایی ،توساعه تواناایی حال مسائله،
تسل در جستجو ،بازیابی و ذخیاره اطالعاا  ،تعاامال
اثربخ و یادگیر عمیق و اثربخ  .با توجاه باه ایان
نتایج ،استفاده از این اوگاو و ساایر اوگوهاا مبتنای بار
رویکرد سازنده گرایی می تواند ،تأثیر زیاد بر عملکرد و
موفقی دان آماوزان و دانشاجویان در درو مختلاف
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و همکااران ( Firoozy et

داشته باشد .همچنین فیاروز
 )al,2013در تحقیقی تح عنوان تأثیر تاربسا اوگاو
جاناسن در یادگیر مبتنی بر مسئله بر نگرش ،روای و
یادگیر در برنامه ها آموزش ومن خدم معلمان ،باه
ارزشاایابی اثربخشاای ناشاای از تاربس ا اوگااو طراحاای
مسئله محور سازنده گرا در آموزش ومن خدم معلمان
پرداختند .نتایج پژوه نشان داد ته بهتاارگیر اوگاو
طراحی مسئله محور سازندهگرا در آموزش ومن خادم
معلمان موجب اف ای اثربخشی این دوره هاا آموزشای
ماایشااود .همچنااین نتااایج ،پیرامااون مؤوفااههااا
تشکیلدهنده اثربخشی نشان داد تاه فراگیاران در گاروه
مسئله محور سازنده گرا از روای بیشتر ،نگرش مثب تر
و یادگیر بهتار نساب باه فراگیاران گاروه سانتی و
موووع  -محور برخوردار بودند .همچنین یکای از اصاول
نظریااه یااادگیر انعطااافپااذیر شااناختی ،طراحاای
محی ها یادگیر اس ته بهجاا ساادهسااز ماواد
آموزشی ،بر پیچیده بودن مسئله مورد بررسی تأتید دارد.
هدف اصلی محی ها یاادگیر مبتنای بار وب تاه بار
اسا نظریه یادگیر انعطاافپاذیر شاناختی طراحای
شدهاند ،فراهم تردن امکان مشاهده مسائل از دیدگاهها
متعدد برا فراگیاران اسا ؛ یعنای چناین محای هاا
یادگیر بایساتی فراگیاران را باا دیادگاه هاا فکار و
مسیرها گوناگونی در سرتاسر محای یاادگیر مواجاه
سازند همچنین در محی ها یادگیر فناوراناه ،جریاان
داربس ساز را میتوان بهصاور تادارک حمایا هاا
مبتنی بر فناور به یادگیرندگان در حین درگیر شدن در
یک تکلیف یادگیر ویژه مفهو ساز نمود .داربس ها
فناورانه قادرند ،حمای ها رویها و فراشناختی را بارا
فعاوی ها روزمره تالسی فراهم نموده و بنابراین جریاان
یااادگیر تالساای را مااورد پشااتیبانی قاارار دهنااد.
موقعی ا هااا یااادگیر اوکترونیکاای چناادین مکااانی
حمااایتی را تلفیااق و غاوباااً در شااکل وجااود چناادین
دان آموز و یک معلام تاه در راساتا او اماا زماانی و
موقعیتی یادگیر گروه دان آماوزان را ماورد پشاتیبانی

قرار میدهد ،مشاهده میشود .در این ماوارد مایتاوان از
فناور بهمنظور ارائه فعاوی ها حمایتی عاد و فاراهم
ساختن فرص بیشتر برا معلم در تدارک حمایا پویاا
بهره جس  .از قابلی ها فناور همچنین میتوان بارا
اف ا ای تعااامال حااین داربس ا ساااز در قاوااب ارائااه
فرص ها بازنمایی و اب ارها متعدد برا تاوش ایدههاا
و مفاهیم سود جس  .همچنین داربسا سااز فناوراناه
میتواند بهعنوان یک اب ار انگی شی باع جاذب و حفا
توجه تعداد زیاد از فراگیران بهویاژه تودتاان گاردد .باا
توزیااع بارشااناختی غیراصاالی بااه رایانااه ،یادگیرناادگان و
متخصصان این فرص را پیدا میتنند تا بارو اساتدالل
سط باال تمرت نمایند .بر این اساا در ایان مقاواه باه
ارائاااه اوگاااویی پیشااانهاد بااارا تلیا اة طراحاااان و
آموزشدهندگان ،بهمنظور طراحی محی هاا یاادگیر
مبتنی بر رایانه بر اسا نظریه انعطاافپاذیر شاناختی
در ترتیب با راهبردها داربس ساز پرداخته شد.
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