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چكيده:
نظريه يادگيري زايش��ي ريش��ه در پژوهشهاي عصب ش��ناختي ويتراك دارد كه وي تاكيد بر درك و فهم و يادگيري عميق از طريق ايجاد رابطهها
توس��ط ياد گيرنده ،هم بين اطالعات جديد با يكديگر و هم بين آنها با دانس��تههاي قبلي دارد كه در نهايت يادگيرنده براس��اس ايجاد اين رابطهها
به خلق معناي جديدي از آنها دس��ت پيدا ميكند .در اين مقاله ابتدا به توصيف مختصري از نظريه پرداخته ش��د سپس در جهت كاربردي كردن اين
نظري��ه ب��راي بكارگيري آن در فرآيند ياددهي -يادگيري ،الگويي طراحي ش��ده كه مراحل اصلي آن عبارتن��د از :تجزيه و تحليل ،تعيين بازدههاي
يادگيري ،بيان مفهوم و بافت آن ،بيان پيش��نيازها ،تدارك فضاي كار ،توليد رابطهها و معناها ،انتقال يادگيري ،ارزش��يابي ،منابع و ابزارهاي كس��ب
اطالعات ،تسهيلگري و پشتيباني و نهايت ًا توليد دانش .هدف نظریه یادگیری زایشی و طراحی الگوی مبتنی بر آن در حقیقت دستیابی یادگیرنده به
فهم و یادگیری عمیق از موضوع است.
واژههای کلیدی :يادگيري زايشي ،ايجاد رابطه ،خلق معنا ،طراحي آموزشي ،درك و فهم عميق و توليد دانش
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دارد )5( .بنابراین در طراحی مبتنی بر این نظریه بیشتر به یادگیرنده بايد
مقدمه
طی سه دهه گذش��ته کانون توجه از محیط بیرونی و فیزیکی یادگیرنده تمرکز گردد تا محرکهای بیرون از وجود او.
به مطالعه فرآیندهای درونی و ش��ناختی او معطوف گشته است .بنابراین
ام��روزه مدلها و تجویزه��ا برای یادگیری به ج��ای تأکید بر محرکهای نظریه یادگیری زایشی
بیرون��ی ،بر مبنای ش��واهد نظری و همچنین تجربی در مورد س��اختار ،منظور از یادگیری زایش��ی روشي است که در آن یادگیرندهها برای فهم
فرآینده��ا و کارکرده��ای ش��ناختی حافظه پیریزی میش��وند .این تغییر یک موضوع پیچیده نیازمند این هس��تند که ابتدا بطور انتخابی به وقایع
دي��دگاه طراحان آموزش��ی از یادگیری که ام��روزه معتقدند یادگیری در توجه کنند و س��پس آنها را با هم مرتبط س��ازند ک��ه توليد اين رابطهها
درون یادگیرنده اتفاق میافتد س��بب شده تا آنها دیدگاه خود را از طراحی میتواند با دانس��تههای قبلی خودشان باش��د یا این که بین خود وقایع و
محیطهای آموزش��ی به طراحی محیطه��ای یادگیری تغییر دهند .گرچه اطالع��ات جديد به وجود آيد كه در نهايت از اين طريق يادگيرنده برای
ای��ن دو محیط هر دو در بردارنده اطالعات و يادگيري آنها هس��تند اما خود معنا توليد ميكند و به درك عميقي از موضوع ميرس��د .پیدایش این
تفاوت کلیدی این اس��ت که چه کس��ی ،چه چیزی را با اطالعات انجام نظریه به پژوهشهای ویتراک و عقایدش در مورد یادگیری در حوزههای
میدهد )1( .در یک محیط آموزش��ی ،مس��وولیت و کنت��رل طی فرآیند مختلف عصب و روانشناس��ی شناختی شامل رش��د شناختی ،تواناییهای
یادگیری بیشتر متوجه معلم و محیط است ،تا زمینه و شرایطی را فراهم انس��انی ،پردازش اطالعات تعامل استعداد و مداخله آموزشی 5برمیگردد.
آورد که در نهایت منجر به یادگیری در یادگیرندهها گردد در حالی که در پژوهشهای وی در این زمینه بیش��تر ح��ول محور درک و فهم حاصل
یک محیط یادگیری ،یادگیرنده ،سبکهای یادگیری او ،اهداف یادگیری ،از خواندن اس��ت .او به ط��ور ویژه طی فرآیند آم��وزش به درک و فهم
فرآیندهای کس��ب دانش و یادگیری همگی مورد توجه واقع میش��ود و یادگیرن��ده فارغ از هر رس��انهای که باش��د توج��ه دارد1( .و .)3ويتراك
مس��وولیت و کنترل یادگیری بیش از همه معطوف به شخص یادگیرنده طی نظری��ه یادگیریاش تأکید زیادی بر یادگیرنده و نقش��ش در جریان
است و محرکهای محیطی و بیرون از وجود فرد یاد گیرنده نقش ثانوی یادگی��ری دارد هر چند ک��ه از عوامل خارج از وجود یاد گیرنده نیز غافل
را ب��ازی میکنند )2( .بنابراین در محیطه��ای یادگیری تمرکز از تهیه و نبوده و به طرق مختلف بر آنها در جریان تدریس تأکید داشته است زیرا
تولید مواد آموزشی از پیش تعیین شده كام ً
ال تغییر یافته و بعنوان اولویت فرض بر این اس��ت که با استفاده از آنها میتوان یاد گیرنده را برانگیخت
دوم تلقی ميشود و در عوض نقش یادگیرنده در ساختن آنها و اکتساب و او را طی فرآیند یادگیری بطور فعال مشارکت داد .پیش فرض اساسی
دان��ش و یادگیری به عنوان اولوی��ت اول و یک رویداد مهم طی فرآیند در ای��ن نظریه فعال ب��ودن یادگیری طی فرآین��د یادگیری و همچنین
مجموعه فعالیتهایی اس��ت که او انجام میدهد تا درک و فهم عمیقی از
یادگیری مدنظر قرار ميگيرد.
بح��ث محل کنترل یادگیری که در وج��ود یادگیرنده (محیط یادگیری) موضوع از طریق ایجاد معنا به دست آورد .گرچه ممکن است یادگیرنده
یا خارج از وجود او (محیط آموزش��ي) باش��د به تازگی مطرح نشده بلکه نتواند آنچه را که معلم توضیح میدهد بخوبی بفهمد اما احتمال بیشتری
در طول تاریخ رش��ته تکنولوژی آموزشی به طرق گوناگون جلوه کرده و دارد که او بتواند به درک و فهم نس��بت ًا عمیقی از آنچه که خودش تولید
معمو ًال تحت تأثیر رش��د یافتههای حاصل از روانشناس��ی و پیشرفتهاي ک��رده و آنها را بس��ط داده اس��ت پیدا کن��د )3( .از نظ��ر وی فعالیت و
تکنولوژی قرار گرفته اس��ت .زمانی احتمال طراحی محیطهای یادگیری مش��ارکت یادگیرندهها طی فرآيند یادگیری به دو شکل صورت میگیرد:
نویدبخ��ش و موفق بیش��تر میگردد ک��ه طراحان آموزش��ی ترکیبی از اول این که دانش جدید طوری باشد که یادگیرنده از قبل حداقل آشنایی
محرکهای بیرونی (محیط آموزشی) و دروني یادگیرنده (محیط یادگیری) با آن داش��ته باش��د در چنین مواقعی او بین آنها رابطه ایجاد میکند و از
را در نظ��ر گیرن��د و بخوبی آنها را در هم ادغام س��ازند به عبارت دیگر طریق ترکیب آنها با ه��م برای خود معنای جدیدی تولید مینماید .دوم:
طراحان آموزشی باید در پیوستاری از سازندهگرایی و رفتارگرایی حرکت یادگیرنده با اس��تفاده از راهبردهای ش��ناختی بین اطالعات جدید رابطه
برقرار ساخته و آنها را برای خود معنادار میكند)8-6( .
کرده و به طور تلفیقی بنا به اقتضا عمل نمایند)1( .
نظريه یادگیری زایش��ی 1از جمله حوزهه��ای تلفیقی از دو رویکرد فوق در حقیقت مسأله عمده این است که از طریق چه ساز و کارهایی میتوان
دارد .وی اعتقاد اس��ت که ریشه در پژوهشهای عصب شناختی ویتراک 2یادگیرنده را در جریان یادگیری مشارکت داد تا منفعل نبوده و در جريان
به محیطهای یادگیرنده محور و در عین حال عمدی بودن 3آموزش دارد مؤلفههای يادگيري و س��اختن معن��ا نقش مؤثري ايفا نماي��د .از جمله
و آنها را با هم ترکیب میکند تا تأکید بر س��اختن دانش و رش��د شناختی مهم در نظریه یادگیری زایشی ویتراک عبارتند از :فرآیندهای انگیزشی،
همراه با انتخاب مناس��ب فعالیتهای آموزشی به صورت یادگیرنده محور یادگیری ،خلق دانش و نهايت ًا فرآیندهای زایشی که در اینجا به شرح هر
باشد )3( .بنابراین عقاید ویتراک بیشتر متأثر از روانشناسی شناختی بویژه یک به طور مختصر پرداخته میشود.
رشد شناختی ،یادگیري انسانی و نظريههاي پردازش اطالعات است)4( .
از جمله اهداف محیطهای یادگیری مبتنی بر این نظريه در واقع پرورش
یادگیرندگاني خود انگیخته ،خود تنظیم و خود کنترل اس��ت تا در محیط
طی فرآیند يادگيري نقش تعیین کنندهای در ساختن دانش ایفا نمايند.
بن 4و گرابوسکی نظریه یادگیری زایشی را بیشتر متمایل به سازندهگرایی
میدانن��د اما این نظریه از رفتارگراها ه��م رویگردان نبوده و به آن توجه
1- Generative learning
2- Wittrock
3- Intentionalitg
4- Bonn

5-Aptitude – treatment
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()1فرآیندهای انگیزشی:
منظور از انگیزش در اینجا عاملی است که باعث سوق یافتن یادگیرنده
در جهت ایجاد معنا و یادگیری و همچنین حفظ و نگهداری اين انگيزه
طی زمان گردد )9( .الزم به ذکر است که در نظریه ویتراک انگیزش از
نظر دو مولفه اساسی آن اهمیت قابل مالحظهای دارد که یکی عالقه
به موضوع و يادگيري بوده و دیگری نسبت دادن موفقيتها به تواناييها و
تالش و كوششهاي فردي خود اوست.
الف) عالقه :عبارت اس��ت از حالتی که در آن یادگیرنده با دقت و تمرکز
بر هدف یا فعالیت تمرکز کرده و آن را بر چیزهای دیگر ترجیح میدهد و
همچنين او از تالش و کوششی که در این راستا به خرج میدهد در واقع
لذت میبرد و احساس رضایت میکند)10( .
ب) انتس��اب :مولفه مهم دیگر در فرآيند انگیزش��ي ویتراک اس��ت .این
نظریه برای اولین بار توس��ط برنارد واينر 6طی دهههای  1970و 1980
پیشنهاد شده و در آن انگیزش پیشرفت به عنوان پدیدهای انعطافپذیر و
قابل تغییر فرض شد .آنچه در این نظریه مطرح است به تفسیر و ادراکی
برمیگردد که افراد درباره علتهای موفقیت و شکستش��ان دارند به عبارت
دیگر اصطالح نس��بت دادن یا اسناد به علتهایی اشاره دارد که فرد برای
رویدادها یا نتایج اعمالش ،بویژه کس��ب موفقیت یا مواجهه با شکس��ت
برمیگزیند )9( .برخی از پژوهش��های صورت گرفته در این راس��تا بیانگر
این مطلب هس��تند که نس��بتدادن یک تالش یا فرآیند اعتبار بخشی به
یک موفقیت یا شکست از اين لحاظ اهميت دارند که يادگيرنده آنها را
ناش��ی از توانایی و پشتکار خود بداند یا عاملی خارج از وجودش كه اين
ط��رز تلقي خواه و ناخواه بر او و تالش��هايش در آينده در جهت كس��ب
موفقيت تأثیر خواهد گذاشت .از این لحاظ که او در آینده تالش بیشتری
را بطور فعاالنه برای یادگیری نش��ان دهد ی��ا خیر .چنانچه یادگیرندهها
موفقیت را به میزان تالش خودشان نسبت دهند آنگاه منجر به افزایش
انگیزش در تالش برای موفقیت بیشتر میگردد تا زمانی که آنها موفقیت
را به یک عامل بیرونی نس��بت دهند )1( .تأثی��ر هدف برانگیزش برای
تولید معنا از درون یادگیرنده سرچشمه میگیرد .این مولفه بايد به منظور
تدارک فرصتی ب��رای یادگیرنده در تنظیم اهداف بررس��ی گردد تا آنها
کنترل و مس��وولیت فعال بودن ط��ی فرآیند یادگیری را بپذیرند 8( .و)7
منظور از مس��وولیت طی فرآیند یادگیری زایش��ی از دو بعد مطرح است
اول از دیدگاه معلمان که هدف فراهم آوردن شرایط شناختی و اجتماعی
مناس��ب و خوبی است که امکان ایجاد یادگیری معنادار و ساختن دانش
ب��رای یادگیرنده فراهم آورد .دوم از دیدگاه یادگیرندهها که در واقع آنها
بپذیرند که مس��وولیت اصلی یادگی��ری و تحقیق بازدههای مورد نظر بر
دوش یادگیرنده اس��ت .همچنین کنترل هم طی فرآیند یادگیری زایشی
از دو بعد مطرح است اول از دیدگاه معلمان که آنها باید امکان کنترل را
از طریق درون دادههایی همچون مش��ارکت دادن یادگیرنده طی فرآیند
یادگی��ری بوجود آورند .دوم از دیدگاه فراگیران که آنها هم جهت تحقق
بازدهه��ای یادگیری باید ط��ی فرآیند ایجاد معنا و مش��ارکت بر اعمال
یادگیری کنترل داشته باشند .لذا تعادلی پویا از مسوولیت و کنترل است
که با اهداف آموزشی و تواناییهای یادگیرندهها مطابقت داشته باشد)2( .
ویتراک طی فرآیندهای انگیزش��ی برای نظریه یادگیری زایشی تنها به
مطالب فوق بصورت بسیار مختصر اشاره کرده است اما واقعیت امر این
اس��ت که کلر فراتر از اين رفته و طی مقالهای که در سال  2009تحت
عنوان اصول اولیه انگیزش برای یادگیری مطرح کرده به  5اصل اشاره
6- Bernard weiner
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دارد که عبارتند از توجه ،ارتباط ،7اطمینان ،8رضایت 9و نهایت ًا انتخاب 10یا
خود ـ تنظیمی )11( .11وی اين اصول را براي يادگيري ضروري ميداند.
قب ً
ال در مورد توجه در قالب عالقه به طور مختصر اش��اره ش��د در ادامه،
ديگر اصول به طور کوتاه مرور میگردند.
ارتباط :انگیزش برای یادگیری زمانی افزایش مییابد که دانشی که قرار
اس��ت یاد گرفته ش��ود به طور معناداری مرتبط با اهداف کلی یادگیری
استنباط شده و درک گردد)11( .
اطمینان :انگیزش ب��رای یادگیری مطابق با این اصل زمانی ارتقا پیدا
میکند که یادگیرنده به این اعتقاد برسد که او میتواند به خوبی بر وظایف
و تكاليف مربوط به یادگیری تسلط پیدا کند و آنها را به خوبي يادبگيرد.
()11
رضای�ت :مطابق با ای��ن اصل انگیزش برای یادگی��ری زمانی فزونی
میگیرد که یادگیرندهها بازدههای رضایتبخشی را برای وظیفه یادگیری
پیش��بینی و تجربه کنند .این مولفه در جریان یادگیری از آنجا ضروری
است که یادگیرندهها باید احساسات مثبتی را در مورد تجارب یادگیریشان
داشته باشند و استمرار انگیزش به یادگیری را در خود پررش دهند)11( .
انتخ�اب (خود تنظیم�ی) :طبق این اصل انگی��زش برای یادگیری
زمانی افزایش مییابد که یادگیرندهها راهبردهای انتخابی (خود تنظیمی)
را برای پش��تیبانی و حمایت از تمایالتش��ان 12بکار گیرند بعد از این که
یادگیرنده در جهت دس��تیابی به هدفی برانگیخته شد حال ضرورت دارد
ک��ه او در ت�لاش برای حصول آن هدف پافش��اری کن��د و این چیزی
اس��ت که این اصل بدان اش��اره دارد )11( .منظور از یادگیرندههای خود
تنظیم در یادگیری زایشی آن دسته از فراگیرانی است که بطور رفتاری،
انگیزش��ی و فراش��ناختی در جریان یا فرآیند یادگیریش��ان کام ً
ال فعال
هس��تند )12( .الزم به ذکر اس��ت که این تعریف با تأکیدات ویتراک بر
انگیزش ،اس��تراتژیهای ش��ناختی یادگیري و فرآیندهای فراشناختی در
فرآیند تولید و زایش یادگیری کام ً
ال مطابقت
دارد .بنابرای��ن ض��رورت دارد که پش��تیبانی و رهنموده��ای الزم برای
تسهیل فرآیند خود تنظیمی یادگیرندهها به عمل آید.
از نظر زیمرمن و پونز ( )1988راهبردهای یادگیری خود تنظیم
در یادگیری دارای زیر مجموعههایی است که میتوان آنها را شامل
زمینههای زیر دانست :خود تنظیمی رفتاری ،خود تنظیمی انگیزشی،
خود تنظیمی شناختی و خود تنظیمی فراشناختی .خود تنظیمی رفتاری
اشاره به استفاده بهینه از منابع دارد بطوری که منجر به افزایش یادگیری
گردد .خود تنظیمی انگیزشی به کاربرد فعال راهبردهای انگیزشی اشاره
دارد که موجب ارتقای یادگیری میگردند .خود تنظیمی شناختی و
فراشناختی هم اشاره به افرادی دارد که طی فرآیند یادگیری دارای
برنامهریزی ،سازماندهی ،خود ـ آموزشی ،خود ـ کنترلی و خود -ارزیابی
هستند و از راهبردها و فنون متناسب برای به ذهن سپاری و یادآوری
مطالب سود میبرند)13( .
( )2فرآيندهاي يادگيري
محرك و انتخاب آگاهانه آن توس��ط یادگیرن��ده از ديگر عوامل موثر بر
فرآيند يادگيري است .بدون فعاليت ،پويايي و توجه انتخابي یادگیرنده از
بين محركهاي محيط��ي طی فرآیند آموزش ،زايش و توليد معنا ممكن
7- Relevance
8- Confidence
9- Satisfaction
10- Volition
11- Self – regulation
12- Intentions
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الگوي طراحي آموزشي مبتني بر نظريه یادگیری زایشی

اس��ت اتفاق نيفتد .گرچه تاثير محرك ب��ر توجه از طريق تجهيز محيط
يادگيرنده دنبال ميش��ود اما داراي تعامل دروني نيز هست .مولفة كليدي
در فرآيند يادگيري در اين نظریه توجه اس��ت .زي��را بدون آن يادگيري
نميتواند اتفاق بيفتد .فعاليتهاي طراحي و تدريس كه ميتوانند به كس��ب
توجه و حفظ آن كمك كنند عبارتند از :فراهم آوردن اهداف يادگيري و
طرح سؤال ،تدارك تفسير و توجيهي از اهميت موضوع انتخابي ،استفاده
از مسأله ،رازها ،ناهماهنگيها و ناسازگاريها ،ترديدها ،معماها و همچنین
جهتدهي به توجه تعمدي يادگيرندهها براي ايجاد معنا)1( .
( )3فرآيندهاي خلق دانش
فرآيندهاي خلق دانش آن دس��ته از مولفههاي حافظه هستند كه شامل
پيش تص��ورات ،عقايد ،مفاهيم ،فرآيندهاي ش��ناختي و تجاربياند كه از
طريق مغز پيشاني كورتكس فعال ميشوند تا به مديريت فرآيند دريافت،
رمزگذاري و ذخيرهس��ازي اطالعات بپردازند .اي��ن مولفهها رابطهها را
ش��كل ميدهن��د و بدين ترتيب فهم و ش��ناخت توليد ميگ��ردد ( 6و .)7
تحقيقات و مطالعات بيشتر در اين زمينه حاكي از آن است كه پيشتصورات
بر شناخت يا درك نادرست يادگيري تاثير ميگذارند )14( .برخي معتقدند
ك��ه ناهماهنگيهاي بوجود آمده در يادگيرنده در مورد موضوع يك روش
براي تفكيك ادراكهاي نادرس��ت يادگيرنده توسط معلم است )15( .آن
دس��ته از موقعيتهاي جالب ،توجهبرانگيز و هماهنگ با دانستههاي قبلي
بايد ب��راي يادگيرنده ضرورت يابند و تجاربي انتخاب گردند كه براي او
واقعي باش��ند .زيرا ممكن اس��ت يادگيرنده به راحتي نتواند موقعيتهاي
نادرس��ت را تفكيك كند؛ و معنا و رابطههايي از اطالعات جديد توليد و
زايش كند كه نادرست باشند و اين ناشي از درك ناصحيح او از موضوع
باش��د .همچنين تدريس آن دس��ته از مفاهيم علمي را پيش��نهاد ميشود
كه از قبل پيش تصوراتي در مورد آنها ش��كل گرفته باشد .پيشتصورات
ب��ه عنوان كاركرد اوليه در مورد يادگيري ب��ر فرآيند آن تاثير ميگذارند.
آنه��ا همچنين ب��راي تغيير عقايد ف��ردي در مورد يادگي��ري و جايگاه
نق��ش يادگيرنده براي فهم و مش��اركت در فعاليتهاي زايش��ي ضروري
هس��تند .برخي پيشنهادات در اين زمينه عبارتاند از :ارتباطدهي آموزش
به دانش زمينهاي و عاليق يادگيرنده ،تدريس فرآيندهاي فراش��ناختي
براي كنترل و نظارت يادگيري بطور فعاالنه و نهایت ًا نش��ان دادن نتايج
ملموس از يادگيري فعال ( 6و .)15
( )3فرآيندهاي زايشي
هنر تدريس زايش��ي ،ش��ناخت چگونگي و زمان تس��هيل خلق رابطهها
توس��ط يادگيرن��ده بین بخش��هاي متن و دان��ش اس��ت .يادگيرندهها
رابطههاي��ي را بين بخش��هايي از آنچه را كه ميش��نوند و ميبينند بوجود
ميآورند سپس با يكپارچهسازي آن دسته از اطالعاتي كه در حافظه دارند
در واقع اطالعات را سازماندهي ،بسط و مفهومسازي مجدد ميكنند)6( .
دو دس��ته از فعاليتها ميتوانند به عنوان فعاليتهاي زايش��ي تلقي ش��وند.
آن دس��ته ك��ه رابطههاي س��ازماندهي را در مي��ان مولفههاي مختلف
محيط ش��امل عناوين ،تيترها ،س��ؤاالت ،اه��داف يادگيري ،خالصهها،
ج��داول ،گرافها و ايدهه��اي اصلي بوجود ميآورند و دس��تة ديگري كه
رابطههاي يكپارچگي را بين محرك بيروني و مولفههاي حافظه ش��امل
تداعيها ،استعارهها ،قياسها ،مثالها ،تصاوير ،كاربردها ،تفسيرها ،تأويلها و
استنتاجها توليد ميكنند ( 6و .)7
ه��ر دو ن��وع فعاليت ذكر ش��ده ميتوانند ب��ه صورت معل��م -تداركي يا
يادگيرنده -توليدي باش��ند .ويتراك ( )1990توصيه ميكند كه « ...حتي

حسين زنگنه و همکاران

اگر معلم اتصاالت و پيوندها را براي يادگيرنده خلق نمايد ،يادگيرندگان
باي��د دس��تهاي از اتصال اطالعات ب��ه همدیگر را بط��ور فعاالنه براي
يادگيري خودش��ان بوجود آورند زيرا مش��اهده منفعالنه كفايت نخواهد
كرد )6( ».راهبردها و روش��هاي مختلفي براي خلق رابطهها در فعاليتها
وجود دارد كه بايس��تي متناسب با موقعيت توس��ط يادگيرندهها انتخاب
ش��وند و معلمان باي��د آنها را آموزش دهند .البت��ه ويتراك در اين زمينه
س��طوح تفكر را در نظر نگرفته اس��ت و تنها به تالش��هاي ذهني براي
ايجاد رابطه پرداخته است .از اين لحاظ دو دسته روش ارتباطدهي وجود
دارد كه عبارتند از:
آن دسته از فعاليتهايي كه بخشهايي از اطالعات را در محيط با همديگر
مرتبط ميس��ازند و شامل رمزگذاري ،س��ازماندهي و مفهومسازي است
درصورتي كه دستة ديگر بخشهايي از اطالعات را به دانش قبلي مرتبط
ميسازند و شامل وظايف و كارهاي ادغام و انتقال هستند)1( .
بنابراين نظریه یادگیری زایش��ی به طور كلي تأکید بر تعامل ش��اگرد با
موضوع درس��ی در جهت دس��تیابی به یک دانش عمیق از آن موضوع
دارد )16( .این دانش عمیق از طریق اتصالها و رابطههایی که یادگیرنده
بی��ن مطال��ب و محتوای جدید با تجربهها و دانش پیش��ین خود یا حتی
رابطههای��ی که بین محتوا و مطالب جدید ایجاد میکند آنها را برای خود
معنادار ساخته و از این طریق دانش جديد برای خود تولید میکند از اینرو
این الگو گرایش به سازندهگرایی دارد البته از رفتارگرایی هم رویگردان
نبوده و اعتقاد دارد که محیط آموزشی طوری باید طراحی و سازماندهی
گردد که تس��هیلگر تولید معناها و رابطهها برای یادگیرنده گردد بطوری
که او بتواند در پایان دانش معناداری را از موضوع به طور شخصي براي
خود تولید نماید .اگر پیوس��تاری را در نظر گیریم که در یک س��وی آن
رفتارگرایی و در سوی دیگر سازنده گرایی باشد ،الگوی یادگیری زایشی
بین این دو و متمایل به س��ازندهگرایی اس��ت .لذا براساس نظريه فوق
و با توجه به مباني آن الگويي پيش��نهاد ميش��ود كه داراي مراحل اصلي
زير است:
تجزيه و تحليل ،تعيين بازدههاي يادگيري ،بيان مفهوم و بافت آن ،بيان
پيش��نيازها ،تدارك فضاي كار ،توليد رابطهها و معناها ،انتقال يادگيري،
ارزش��يابي ،منابع و ابزارهاي كس��ب اطالعات ،تس��هيلگري و پشتيباني
و نهايت�� ًا توليد دان��ش .براي بكارگيري اين الگوی پيش��نهادي جزئيات
بيشتري در زير ارائه ميشود.
الگوی پیشنهادی طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه یادگیری
زایشی
ای��ن الگ��و در زم��ره الگوهای طراحی در س��طح خرد اس��ت که در آن
طبقهبندی هدفهای آموزش��ی مریل 13مد نظر قرار گرفته اس��ت .از نظر
مری��ل اگر یک متن آموزش��ی از لحاظ حیطه ش��ناختی م��ورد تجزیه و
تحلیل قرار گيرد آن گاه عناصر تشکیل دهنده آن عبارت خواهند بود از
روش��کارها و نهایت ًا اصول یا قوانین )10( .همانطور که حقایق ،مفاهیم،
قب ً
ال گفته ش��د ،الگوی مذکور در س��طح خرد است و تنها برای آموزش
مفاهیم طراحی ش��ده است البته ممکن است برای آموزش عناصر دیگر
طبقهبندی مریل کاربرد داش��ته باش��د اما چندان اثربخش نخواهد بود و
بهتر است از الگوی دیگری استفاده شود .هدف اصلی این الگو دستیابی
یادگیرن��ده به فهم و دانش عمیق از موضوع اس��ت بطوری که او نقش
فعالی در جریان یادگیری ایفاء نماید و معناها و همچنین رابطهها توسط
خود او به وجود آید و معلم یا مربی تنها نقش تس��هیلگری داش��ته باشد.
13- Merrill
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تصوير الگوی پیشنهادی در صفحه بعد نشان داده شده است اما مراحل
و عناصر اين الگو عبارتند از:
1 .1تجزیه و تحلیل( :یادگیرندهها ،محتوای یادگیری ،منابع)
2 .2تعیین بازدههای یادگیری
3 .3بیان مفهوم و بافت آن یا ارائه موضوع (جلب توجه ،زمینه ،ضرورت
و اهمیت موضوع)
4 .4بیان پیشنیازها
5 .5تدارک فضای کار( :اشیا و اشکال ،الهامگیری ،تعامل و مشارکت،
قابلیتهای معناسازی،
6 .6تولید معنا و رابطهها( :راهبردهای یادگیری زایشی رمزگذاری
ساده ،راهبردهای یادگیری زایشی رمزگذاری پیچیده ،راهبردهای
بسط یکپارچگی و آموزش فراشناختی)
7 .7انتقال یادگیری( :موقعیتهای واقعي ،موقعیتهای شبيهسازي شده،
نقد کار ،جلسات بحث و گفتگو)
8 .8ارزشیابی( :گزارش از فرآیندکار ،مجموعه کارها و پاسخگویی به
سؤاالت منعکس کننده فهم عمیق از مفهوم)
9 .9منابع و ابزارهای کسب اطالعات
1010تسهیلگری و پشتیبانی
1111توليد دانش
شکل شماره  1بیانگر الگو به صورت ترسیمی است .در این جا به تشریح
هر یک از مراحل به طور مختصر پرداخته میشود:
)1تجزيه و تحليل:
هدف از مرحله تجزیه و تحلیل ش��ناخت هر چه بیش��تر عناصر آموزشی
و در نهای��ت طراحی ی��ک آموزش اثربخش و کاراس��ت بطوری که در
یادگیرندهه��ا ایجاد تجربه مثبت کند و به گونهای خودپنداره مثبت را در
آنها پرورش دهد تا آنها از انگیزش الزم برای فعالیتهای بعدی برخوردار
گردند .مرحله تجزیه و تحلیل در این الگو شامل تحلیل عناصر زیر است.
•تحلیل موضوع :فرآیند تحلیل وظایفی است که باید تدریس
گردند تا بازدههای یادگیری مدنظر با سطح یادگیری مطلوب ایجاد
گردد .پس طراح آموزش با تحلیل موضوع مشخص میکند که
موضوع نظری است یا عملی و از این گذشته ترتیب و توالی
ارائه آن چگونه است .آیا آنها باید برای یادگیری آن موضوع
پیشنیازهای خاصی را بگذرانند یا خیر .همچنین یادگیرنده چه
چیزهایی از موضوع را باید یاد بگیرد و در چه سطحی.
•تحلیل منبع :منابع فاکتورهای مهمی در طراحی آموزشی
هستند .برخی از منابع مورد نیاز برای سیستم آموزشی عبارتند از:
تجهیزات ،تسهیالت و زمان.
•تحلیل مخاطبان :این نوع تحلیل مهارتها ،دانش و نگرشهای
مورد نیاز یادگیرندهها را که باید قبل از شروع دوره داشته باشند
مشخص میسازد .همچنين ویژگیهای آنها نیز بهتر است قبل از
شروع دوره مشخص گردد .تحلیل مخاطبان ،اطالعات متنوعی
را منوط به ماهیت و حوزه تحلیل بوجود میآورد .برخی از این
اطالعات عبارتند از :گستره استعدادها و ویژگیها ،تجارب و زمینه
قبلی ،عالقمندیها ،اندازه و گستره مخاطبان ،سواد کامپیوتری و
اطالعات آماری)17( .
 )2تعیین بازدههای یادگیری:
طراح آموزش��ی باید بازدههای یادگیری را مش��خص س��ازد که این کار
را ب��ا توجه به اطالعاتی ک��ه از مرحلۀ تجزیه و تحلیل بدس��ت آورده
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و همچنی��ن این که یادگیرندهها در پای��ان آموزش باید چه چیزی را یاد
بگیرند ،انجام میدهد .پس طراح قبل از هرچیز در این مرحله باید مفهوم
مورد نظر برای یادگیری را مش��خص کند س��پس اجزای تشکیل دهنده
آن و مواردی که ضرورت دارد یادگیرندهها در مورد مفهوم بدانند از قبیل
رابطه آن با مفاهیم دیگر ،نمونههایی از آن ،مشخصهها و ویژگیهای آن
را میتوان��د به عنوان بازده یادگیری در نظر بگیرد .طراح ،موقعیتی را که
در آن یادگیری نش��ان داده میش��ود هم باید بیان دارد .بهتر است تعیین
بازدههای یادگیری با کمک یادگیرندهها صورت گیرد بنا به دالیل زیر:
(ال��ف) از آنجا ک��ه یادگیرندهه��ا در تعیین بازدهها نق��ش دارنداحتمال
بیش��تری دارد که مس��وولیت یادگیری را بپذیرند و در جهت اس��تقالل
خویش در این راس��تا گام مؤثری بردارند .منظور از یادگیرنده مستقل در
این جا آن دسته از فراگیرانی است که بجای وابستگی به معلمان بیشتر
تأکید بر انجام فعالیتها بصورت شخصی داشته در عین حال از حمایت و
هدایت معلمان نیز بهره مند گردند)18( .
(ب) مش��ارکت دادن یادگیرندهه��ا در تعیین بازدههای یادگیری س��بب
میشود تا آنها طی فرآیند یادگیری بر آن به خوبی کنترل داشته باشند.
 )3بیان مفهوم و بافت آن
بازنماي��ي مفه��وم و همچنين بي��ان بافتي كه مفهوم در آن واقع ش��ده
در جلب توجه و مش��اركت دادن يادگيرنده در جري��ان يادگيري بعنوان
ش��خص فعال از اهميت خاصي برخوردار است لذا برخي از خرده گامها
عبارتند از:
•ارائه مفهوم (موضوع مورد يادگيري) :درگام سوم الگوی
یادگیری زایشی ،مفهومی که یادگیرندهها باید نسبت بدان به
درك و بینش عمیقی برسند ارائه میگردد ،اما به صورتی کام ً
ال
جالب و توجه برانگیز به طوری که یادگیرندهها نسبت به ادامه
کار و کسب دانش و معنا در آن زمینه کام ً
ال عالقمند گردند.
ایجاد عالقه در یادگیرنده نسبت به موضوع اولین اصل انگیزش
برای یادگیری قلمداد میشود )11( .البته تنها ايجاد عالقه کفایت
نمیکند بلکه باید آن را تا پایان آموزش حفظ کرد .برانگیختن توجه
و عالقه یادگیرنده حداقل از طریق بازنمایی مناسب آن امکانپذیر
است مث ً
ال زمانی که یادگیرندهها میخواهند در مورد ساختمان قلب
و کارکرد آن یاد بگیرند کافی است فیلمی از قلب ارائه گردد که در
حال انجام وظیفه است و با برجسته سازی قسمتهای آن میتوان
توجه یادگيرنده را به موضوع برانگیخت اما اگر بخواهیم این توجه
و عالقه را تا پایان فرآیند یادگیری حفظ کنیم آنگاه در رابطه با
مفاهیم و فعالیتها باید از مثالها و نمونههای آشنا و غیر آشنا استفاده
کرد و حتی از یادگیرندهها سؤالهایی پرسیده شود اما باید توجه
داشت که سطح آنها از ساده به دشوار باشد تا در یادگیرنده تجربه
موفقیتآمیز ایجاد کند.
• بیان بافت یا زمینه مفهوم :مث ً
ال اگر بازده مورد نظر ،یادگیری
ساختمان قلب و کارکردهای آن باشد باید برای یادگیرنده تشریح
گردد که قلب در کجای بدن انسان یا دیگر موجودات قرار گرفته،
چگونه با اجزاء دیگر در ارتباط است و مواردی از این قبیل .تا
يادگيرنده كليت موضوع يا مفهوم را بخوبي درك كند.
•ضرورت و اهمیت یادگیری مفهوم :با توجه به اصل دوم
کلر در مورد اصول انگیزش در یادگيری هر چه مفهوم و موضوع
یادگیری مطابق با هدف و بازدههای مورد نظر یادگیرنده و نیازهای
شخصی ،وسیلهای ،فرهنگی و غیره او باشد آنگاه او احساس نیاز
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بیشتری کرده و در جهت کسب تجربه و یادگیری مفهوم تالش
و کوشش بیشتری به خرج میدهد )11( .بنابراین الزامی است که
ضرورتها و اهمیتهای یادگیری مفهوم برای یادگیرنده تشریح گردد
و تا حد ممکن مفاهیمی که انتخاب میشوند باید مطابق با نیازهای
یادگیرنده و در جهت رفع و برآوردن آنها باشد.
 )4بیان پیش نیازها
بيان پيش��نيازها از دو جنبه قابل بحث است :اول :گاه یادگیری بعضی از
مفاهیم نیازمند آن اس��ت که یادگیرنده مفاهیمی را از قبل بداند تا بتواند
مفاهیم جدید را یاد بگیرد در غیر این صورت امکان کسب موفقیت برای
او ضعی��ف خواهد بود که این موجب کاه��ش انگیزش در او میگردد لذا
حت��ی اگر معلم به آموزش پیش نیازهای مفه��وم جدید نپردازد اما بهتر
اس��ت که آنها را برای یادگیرندهها مش��خص سازد و در جهت یادگیری

آنه��ا به فراگیران رهنموده��ای الزم را ارائه نماید .دوم :با توجه به اصل
اطمین��ان از اصول اولیه انگیزش الزم ب��راي يادگيري ،يادگيرندهها بايد
احس��اس کنند میتوانند بر وظایف یادگیری به خوبی مس��لط گردند و در
پایان به درک و بینش عمیق از موضوع برسند و این مسیر نمیگردد مگر
آن که یادگیرنده پیش بايستههای الزم را در مورد مفهوم جدید بداند تا
بتواند بین آنها ارتباط برقرار سازد و به معنای جدید دست یابد.
 )5تدارک فضای کار:
گر چه در این الگو یادگیرندهها خود ،س��ازندگان اصلی معناها هستند اما
واقعیت امر این است که باید در این راستا از آنها حمایتها و پشتیبانیهای
الزم ب��ه عمل آید ت��ا یادگیرندهها بتوانند ب��ا بهرهگیری الزم از محیط
یادگی��ری هر چ��ه بهتر ب��ه درک و فهم عمیقی از مفهوم دس��ت یابند
بنابراین محیط حداقل باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشند:
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
ﮔﺰارشازﻓﺮآﻳﻨﺪﻛﺎر

ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺮي




 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻛﺎرﻫﺎ
 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ
اﻧﺘﻘﺎلﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎيواﻗﻌﻲ



ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎيﺷﺒﻴﻪﺳﺎزيﺷﺪه



ﺟﻠﺴﺎتﺑﺤﺚ



ﻧﻘﺪﻛﺎر
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻌﻨﺎوراﺑﻄﻪﻫﺎ
راﻫﺒﺮدﻫﺎيرﻣﺰﮔﺬاريﺳﺎده
راﻫﺒﺮدﻫﺎيرﻣﺰﮔﺬاريﭘﻴﭽﻴﺪه
راﻫﺒﺮدﻫﺎيﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ
آﻣﻮزشﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺗﺪاركﻓﻀﺎيﻛﺎر
اﺷﻴﺎءواﺷﻜﺎل
اﻟﻬﺎمﮔﻴﺮي
ﺗﻌﺎﻣﻞوﻣﺸﺎرﻛﺖ
و

ﻣﻨﺎﺑﻊ





و

ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎيﻣﻌﻨﺎﺳﺎزي
ﺑﻴﺎنﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﺑﻴﺎنﻣﻔﻬﻮموﺑﺎﻓﺖ
ﺟﻠﺐﺗﻮﺟﻪ
زﻣﻴﻨﻪ
ﺿﺮورتواﻫﻤﻴﺖﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺎزدهﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮي

ﺗﺠﺰﻳﻪوﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه

ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

ﻣﺤﺘﻮا

اﺑﺰارﻫﺎيﻛﺴﺐ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﻃﻼﻋﺎت

ﺗﻮﻟﻴﺪ
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•مجهز به اشیاء و اشکال :هدف از این کار عینیت بخشی
به مفاهیمی است که چندان برای یادگیرنده ملموس نیستند.
ادرگاردیل 14كه از صاحبنظران علم ارتباط به شمار میرود در این
زمینه معتقد است کاربرد حواس در یادگیری زمانی بیشتر درگیر
خواهد بود و یادگیرنده فعال تلقی میشود که با تجارب مستقیم
و دست اول سروکار داشته باشد سپس با نشانههای دیداری و
شنیداری و در نهایت عالیم و سمبلها )19( .بنابراین عینیت بخشی
به مفهوم به درک و فهم آن بسیار کمک خواهد کرد به ويژه اگر
يادگيرندهها تازه كار باشند و از مهارت الزم در اين زمينه برخوردار
نباشند يا از سنين پايين باشند.
• الهام گیری :در مواردی که یادگیرنده نوآموز است و چندان
با فرآیند کار آشنا نیستند ارائه نمونه کارهای دیگران برای او
میتواند بسیار مؤثر باشد تا او با الگو برداری از آنها بتواند معناها و
رابطهها را خلق کند .در این زمینه سیوارت 15معتقد است که تعامل
یادگیرندهها با همدیگر باعث الگوگیری و در عین حال نقد آنها
میشود )18( .هر چند که در اینجا منظور از تعامل از طریق فعالیتها
و کارهای انجام شده است ولی با این وجود نوآموزان میتوانند نقاط
قوت و ضعف کارهای گذشته را دیده و از آنها الهام گیری کنند تا
احتمال موفقیت آنها طی فرآیند یادگیری افزایش یابد.
• تعامل و مشارکت :برای یادگیرندهها باید تا حد ممکن ،امکان
برقراری جلسات مشارکتی و بحث برای یادگیرندگان بصورت
مستقیم یا غیر مستقیم (واسطهای) فراهم آید که در مورد مزایا
و ضرورتهای چنین جلساتی در مرحله انتقال بحث خواهند شد.
•تجهیز قابلیتهای معناسازی :چنانچه آموزش مبتنی بر
محیط کامپیوتر باشد باید ابزارها و قابلیتهایي برای ترسیم
تصاویر ،چارتها ،جداول ،نمودارها ،نقشه مفاهیم ،تدوین سؤاالت،
سازماندهی مجدد موضوع ،خالصه نویسی ،برجسته سازی ،ذخیره،
حذف ،گزارشگیری و جستجو در محیط در نظر گرفته شده باشد.
 )6تولید معنا و رابطهها توسط یادگیرندگان:
یادگیرن��ده دو نوع رابطه و معنا خلق میکند اول :بین اطالعات و مفاهیم
جدید با مفاهیم و اطالعات گذش��تهای که در ذهن دارد .دوم :یادگیرنده
با اس��تفاده از راهبردهای یادگیری زایشی بین مفاهیم و اطالعات جدید
ارتباط برقرار میسازد و از این طریق برای خود معناسازی میکند لذا برای
آن ک��ه یادگیرندهها بتوانند چنین رابطههایی را خلق کنند ضرورت دارد
که به آنها آموزش��های الزم داده ش��ود و نمون��ه کارهایی در اختیار آنها
ق��رار گیرد همچنین نقش فرآیندهای فراش��ناختی نی��ز در این زمینه به
آنها گوشزد گردد .برخی از راهبردهای یادگیری زایشی و فراشناختها که
یادگیرنده باید از آنها سود ببرد به اختصار توضیح داده میشوند.
•راهبردهای یادگیری زایشی :اين راهبردها به سه دسته
تقسيم ميشوند  :راهبردهاي رمزگذاري ساده ،پيچيده و نهايت ًا
يكپارچگي .هر يك از راهبردها به طور مختصر در اين جا تشريح
ميگردند)1( .
راهبردهای رمزگذاری ساده در واقع اشاره به فنون و روشهایی
دارند که یادگیرنده با استفاده از آنها رابطهها و معناها را خلق میکنند که
برخی از این راهبردها عبارتند از:
(الف) خط کش��یدن زیر مطال��ب کلیدی :در اینجا منظور آن اس��ت که
یادگیرنده مطلبی را میخواند س��پس زیر مفاهی��م و مباحث کلیدی خط
14- Edgar dale
15- Sewart
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میکش��د و این زمانی به عنوان یک راهبرد یادگیری زایشی تلقی میشود
ک��ه او بطور عامدانه و فعاالن��ه این کار را بکند و در عین حال آنها را به
مطالب و پیش دانس��تههای خود به هم ربط دهد یا معنای جدیدی خلق
کن��د یا این که او بی��ن مفاهیم و مطلبی که خط کش��یده ارتباط برقرار
س��ازد و معنای جدیدی از آنها برای خود اس��تخراج نماید در این زمینه
ری��کاردز 16و اگوس��ت تحقیقی انجام دادند که طی آن مش��اهده کردند
زمانی که به یادگیرنده اجازه خط کش��یدن زیر مطالب مهم داده میشود
آنها پس آزمون عملکرد بهتری نس��بت به کس��انی دارند که این کار را
نکردهاند)20( .
(ب) یادداش��ت برداری :منظور از یادداشت برداری در این جا کپی کردن
یادگیرنده از یک متن است منوط به این که او یکی از دو رابطه مد نظر
ویت��راک را تولید کند در چنین صورتی او در جریان یادگیری فعال بوده
و احتمال این که این راهبرد مؤثر باش��د افزایش مییابد .تأثیر یادداش��ت
برداری در یادگیری زایشی بستگی به کیفیت یادداشتها ،نوع گسترش و
بس��طها و همچنین فرصتی دارد که به یادگیرندهها برای بازنگری داده
می شود .الزم به ذکر است که تعامل یادگیرنده با محتوا و معلم طی این
فرآیند میتواند مثمرثمر واقع گردد)1( .
(ج) تدوین يا طرح سؤال :کارکرد سؤال در چارچوبسازي جهت کدگذاری
و فراهم آوردن محرک بیرونی برای سازماندهی است که مطرح ساختن
سؤال بطور عامدانه فرد را وادار به تفکر زایشی از طریق برانگیختن توجه
و میل به مرتبط س��اختن ایدهها از یک متن میکن��د بنابراین یادگیرنده
فهم معناداری را خلق خواهد کرد )6( .طی پژوهشهای صورت گرفته در
این زمینه گزارش شده که مطرح ساختن سؤال باعث بازخوانی یادگیری
اتفاق��ی و همچنی��ن افزایش بازخوان��ی در یادگیری عامدان��ه میگردد.
پیش س��ؤاالت معمو ًال بیش��تر باعث افزایش یادگیری عامدانه میشوند
تا یادگیری اتفاقی .به هر حال مطرح س��اختن س��ؤال چنانچه همراه با
بازخورد باشد احتما ًال اثر بخشتر خواهند بود 21( .و .)22
راهبردهای رمزگذاری پیچیده:
(الف) راهبردهای س��ازماندهی :منظور از این راهبردها توانایی بازنمایی
متنها با اس��تفاده از نمادها و عالیم اس��ت بطوری که بیانگر رابطهها و
معناها باشند .س��ازماندهی میتواند شامل سلس��له مراتبی کردن محتوا،
عنوان گذاری ،نقش��ه مفاهی��م و مواردی از این قبیل باش��د .تحقیقات
زی��ادی در ای��ن رابطه ص��ورت گرفتهاند و همگی آنها اثر بخش��ی این
راهبرد را نس��بت به گروه کنترل نشان دادهاند 23( .و  )24البته الزم به
ذکر است که این راهبرد برای یادگیرندههای با توانایی باالتر بهتر است.
(ب) دس��تکاری اشیاء :منظور این است که یادگیرنده در رابطه با مفهوم
بتواند بین اش��یا رابطهای برقرار س��ازد که حاکی از معنای جدیدی بوده
و بیانگر درک و بینش او از موضوع باش��د .پژوهش��ی که توسط ریتچی
و ولکل 17انجام ش��د هیچ گونه اختالف معنا داری بین نقش��ه مفهومی
و دس��تکاری اش��یا نش��ان نداد ( )25که ممکن اس��ت این امر ناشی از
ماهیت زایش��ی هر دو راهبرد باشد .همچنین پژوهشی که توسط سیکی
و ناگازاکا 18صورت گرفت
اثر بخشی این راهبرد را نشان دادهاند)26( .
راهبردهای یکپارچه سازی اشاره به ادغام اطالعات و دادههای جدید
با آموختههای قبلی فرد در رابطه با موضوع دارند که در نهایت فرد از
ادغام آنها معناهای جدیدی را خلق میکند .در ذیل به تشریح هر یک به
16- August & ricards
17- Ritchi & Volkl
18- Sagkei & nagasaka
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طور مختصر پرداخته میشود.
(الف) تصویر سازی :راهبردهایی هستند که یادگیرندهها با استفاده از آن متن
یک تصویر ذهنی را خلق میکنند که بیانگر رابطههاست .پژوهشی که بال
و ویتراک انجام دادند به مقایسه تأثیرات حاصل از تصویر سازهایی که
توس��ط آزمایش کننده تدارک دیده ش��ده بود در مقابل تصویرهایی که
توسط یادگیرندهها خلق شده بود پرداختند در گروهی که یادگیرندهها به
الگوگیری ،کپی برداری ،هدایت مس��تقیم توسط شخص آزمایش کننده
به تصویرس��ازی پرداختند نس��بت به گروهی که خود ب��ه تولید تصویر
پرداختند عملکرد نس��بت ًا ضعیفتری از لحاظ درک و فهم موضوع نشان
دادهاند)27( .
(ب) شرح وبسط :منظور از این راهبرد شاخ و برگ دادن به مطلب است .استین
و برانسفورد در این زمینه پژوهشی انجام دادند و در پایان به تفاوتهای
معناداری پیبردند که میان این دو حالت وجود دارد:
الف -زمانی که یادگیرندگان بسطهایی میدهند که در رابطه با موضوع
و هماهنگ با آن است که کام ً
ال موجب درک و فهم عمیق نسبت به
موضوع میگردد و ب -زمانی که بسطها متناسب با موضوع نباشد که در
این حالت عملکرد یاد گیرندگان نه تنها ضعیفتر از دسته قبلی است بلکه
حتی ضعیفتر از آن دسته از یادگیرندگانی است که هیچ گونه فعالیت
شرح و بسط زایشی انجام ندادهاند (.)28
(ج) راهبرد تشبیه و تطبیق  :این راهبرد در واقع به تشابهات و تفاوتهای
احتمالی بین اطالعات و مفاهیم جدید با یکدیگر یا با آنچه که در رابطه
با این در ذهن دارند ،میپردازد که در نهایت منجر به درک و فهم موضوع
و خلق یک معنای جدید میگردد)29( .
•فرآیندهای فراشناختی :تدبیرهایی هستند برای نظارت بر
راهبردهای یادگیری زایشی و هدایت آنها که خود به سه دسته
تقسیم میشوند .راهبردهای برنامهریزی ،کنترل و نظارت و نهایت ًا
راهبردهای نظم دهی)9( .
 )7انتقال یادگیری:
پس از آن که معنا توسط یادگیرنده در مورد مفهوم ساخته شد و او نسبت
به آن موضوع به درک و فهم نس��بت ًا عمیقی دس��ت یافت بهتر است که
طراح یا معل��م موقعیتهایی را پیش بینی کند که موجب انتقال یادگیری
گردد و زمینهای برای بکارگیری آن فراهم گردد .در این راستا طی این
الگو چهار فعالیت پیش بینی شده که عبارتند از بکارگیری در موقعیتهای
واقعی ،شبیه سازی ش��ده ،نقد کارهای دیگران و نهایت ًا جلسات بحث و
گفتگو.
 )8ارزشیابی :
« یعنی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با بازدههای
از قبل تعیین شده از این لحاظ که آیا کوششهای معلم و یادگیرنده منجر
به نتیجه مطلوبی شده است یا خیر ،و به چه میزانی»)30( .
جهت انجام ارزش��یابی در این الگو فعالیتهای همچون گزراش از فرآیند
کار ،مجموع��ه کارها ،پاس��خگویی به س��ؤاالت و مش��ارکت در بحثها
پیشنهاد میگردد.
 )9منابع و ابزارهاي كسب اطالعات
باي��د تا حد ممكن كليه اطالعات الزم فراهم گ��ردد تا يادگيرنده بتواند
ب��ا بهرهگيري از آنها به درك و فهم عميقتري از موضوع دس��ت يابد و
جهت دستيابي به آنها محيط بايد از ابزارهاي مورد نياز برخوردار باشد تا
به جای اين كه به كارهاي ابتدايي و جس��تجو بپردازد ،انرژي و زمان او
صرف كارهاي فكري سطح باال گردد.
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 )10تسهیل گری و پشتیبانی
از آنج��ا كه ه��دف اي��ن الگو س��اختن معنا توس��ط يادگيرنده اس��ت،
معلمان بايد تنها نقش هدايت كننده و تس��هيل كننده داش��ته باش��ند و
ب��ا راهنمايي خود ،يادگيرن��دگان را به هدف رهنمون س��ازند همچنين
آنه��ا بايد از يادگيرندهها پش��تيباني الزم بويژه از لح��اظ انگيزش بعمل
آورند زيرا در اين الگو نس��بت دادن موفقيت فراگيران به خود از اهميت
وي��ژه اي برخوردار اس��ت ل��ذا يادگيرندههايي كه كمت��ر از منبع دروني
كنترل س��ود مي برند نيازمند حمايت و پش��تيباني بيشتري هستند تا در
فعاليتهاي بعدي جهت كس��ب موفقيت و دس��تيابي ب��ه معنا از انگيزش
بيش��تري برخوردار باش��ند .البت��ه معلم ميتوان��د از وجود آموزش��ياران
ه��م بهره ببرد و جهت پش��تيباني و تس��هيلگري ش��اگردان را به آنها
س��وق دهد .گاهي هم اين تيوترها ،ماش��يني هستند و بصورت هوشمند
عمل ميكنن��د در چنين مواردي هم آنها ميتوانن��د حمايتهاي الزم را از
يادگيرندهها به عمل آورند.
 )11تولید دانش
در واقع ماحصل كار يادگيرنده در پايان فعاليتهای ياددهي-يادگيري
دستيابي او به شناخت و فهمي نسبت ًا عميق از موضوع است كه او
ميتواند با استدالل ،منطق و مستندات چگونگي اكتساب آن را تشريح
كند و در موقعيتهاي الزم از آن سود ببرد .البته دستاورد اين الگو تنها
فهم موضوع نيست بلكه يك هدف ضمني دارد و آن هم پرورش
مهارتهاي تفكر يادگيرنده است .چنانچه يادگيرنده به طور صحيح
موضوع را براي خود معنادار سازد و شرح و بسطهاي او در مسير
صحيح و مطابق با موضوع و درك جنبههاي مبهم باشد در نهايت
يادگيرنده از آن موضوع ،معنا و فهم جديد خلق خواهد كرد كه به نوعي
اشاره به زايش نوعي دانش جديد از موضوع براي او دارد كه كرافت
از آن تحت عنوان يادگيري خالقانه ياد ميكند)31( .
نتيجهگيري
الگوی پیشنهادی بر مبنای نظریه یادگیری زایشی ویتراک شکل گرفته
ک��ه هدف اصل��ی آن در واقع ایجاد یادگیری معن��ادار و عمیق از برنامه
درس��ی است .لذا در راستای کاربردی شدن این نظریه الگویی طراحی و
پیش��نهاد ش��د که معلمان و طراحان آموزشی با بکارگیری آن و طراحی
درس خود براس��اس آن بتوانن��د قابلیتهای این نظری��ه را اجرایی کنند.
الگوی پیشنهادی دارای مراحل ذیل بود :تجزیه و تحلیل (یادگیرندهها،
محتوای یادگیری ،منابع)؛ تعیین بازدههای یادگیری؛ بیان مفهوم و بافت
آن ی��ا ارائه موضوع (جل��ب توجه ،زمینه ،ض��رورت و اهمیت موضوع)؛
بیان پیش��نیازها؛ تدارک فضای کار؛ تولی��د معنا و رابطهها (راهبردهای
یادگی��ری زایش��ی رمزگذاری س��اده ،راهبرده��ای یادگیری زایش��ی
رمزگذاری پیچیده ،راهبردهای بس��ط یکپارچگی ،آموزش فراشناختی)؛
انتقال یادگیری (موقعیتهای واقعي ،موقعیتهای شبيهس��ازي ش��ده ،نقد
کارها ،جلسات بحث و گفتگو)؛ ارزشیابی (گزارش از فرآیندکار ،مجموعه
فعالیتها و کارهای صورت گرفته ،پاسخگویی به سؤاالت انعکاس دهنده
فهم عمیق از مفهوم)؛ منابع و ابزارهای کس��ب اطالعات؛ تسهیلگری و
پش��تیبانی و در نهایت توليد دانش که به عن��وان بازده فرآیند یاددهی-
یادگیری تلقی ش��ده و در واقع معنای فردی یادگیرنده از موضوع اس��ت
که بطور صحیح بس��ط یافته و یادگیرن��ده از آن به درک و فهم عمیقی
دست پیدا کرده است.

27

4  دوره-1  شماره-89 تابستان و پاییز

مجله افق توسعه آموزش پزشکی

References:
1. Wittrock MC. Learning as a generative process. Educational Psychologist 1974; 19(2):87–
95.
2. Grabowski L.B. Generative learning contributions to the design of instruction and
learning. In: Jonassen H, editor. Handbook of research on educational communications and
technology. London: Taylor & Francis; 2008. P. 719-43
3. Garrison DR, Anderson T. E-learning in the 21st century: a framework for research and
practice. London: Routledgefalmer; 2003.
4. Lee WH, Lim K, Grabowski B. Generative learning strategies and metacognitive feedback
to facilitate comprehension of complex science topics and self – regulation. Educational
multimedia and hypermedia 2009;18: 50-65
5. Bonn KL, Grabowski LB. Generative learning theory: A practical cousin to constructivism.
Paper presented at the Joint Meeting of Mathematics, 2001January9-14, New Orleans, LA.
6. Wittrock MC. Generative processes of comprehension. Educational Psychologist 1990; 24:
345–376.
7. Wittrock MC. Generative teaching of comprehension. Elementary School Journal 1991; 92:
167–182.
8. Wittrock MC. Generative learning processes of the brain. Educational Psychologist 1992;
27(4): 531–541.
9. Seif A. Theory and practice of education. Tehran: Agah; 2002.
10. Fardanesh H. Hasani AR. Theoretical Principles of Educational Technology. Tehran: Samt;
2007.
11. Keller JM. First principles of motivation to learn and e3-learning e3- learning. Distance
Education 2009; 29( 2): 175 —185
12. Zimmerman B J. Becoming self- Regulated learning: which are the key suppresses?
Contemporary. Journal of educational psychology 1986;11: 307-313.
13. Sobhaninejad M, Abedi A. Investigating the relationship between self regulating learning
strategies and motivation for academic improvement with academic performance in
Mathematics course in high school students of Isfahan. Tabriz Journal of Psychology 2006;
1(1) : 79-89.
14. Kourilsky M, Wittrock MC. Verbal and graphical strategies in teaching economics. Teaching
and Teacher Education 1987; 3(1): 1–12.
15. Lee WH, Lim YK, Grabowski LB. Generative learning: Principles and Implications for
Making Meaning. In: Spector JM, Merrill MD, Merriënboer VJ, Driscoll PM, editors.
Handbook of research on educational communications and technology. London: Taylor &
Francis; 2008. P.111-24.
16. Fardanesh H. Classification of constructive design patterns based on learning and teaching
approaches. Studies in Education and Psychology 2008; 9 (2): 5-21.
17. Zangeneh H. Principles of designing educational systems. Tehran: Nahaja; 1387.
18. Keegan, Desmond. Foundations of distance education. New York: Rutledge; 1991.
19. Ahadian M. Theory and practice of education. Tehran: Boshra; 2003.
20. Rickards JP, August GJ. Generative underlining strategies in prose recall. Educational
Psychology. 1975; 67(6): 860–865
21. Anderson, RC, Biddle WB. On asking people questions about what they are reading. In: G
Bower, editors. Psychology of learning and motivation. New York: Academic Press. 1975. P.
118-25

حسين زنگنه و همکاران

الگوي طراحي آموزشي مبتني بر نظريه یادگیری زایشی

28

22. Rickards JP. Adjunct post-questions in text: A critical review of methods and processes.
Review of Educational Research 1979; 49(2): 181–196.
23. Doctorow M, Wittrock MC, Marks CB. Generative processes in reading comprehension.
Journal of Educational Psychology 1978; 70(2): 109–118.
24. Beissner K, Jonassen D, Grabowski LB. Using and selecting graphic techniques to convey
structural knowledge. In: Simonson MR, editor. Proceedings of selected research paper
presentations. Ames: Iowa State University press 1993. P. 79–114
25. Ritchie D, Volkl C. Effectiveness of two generative learning strategies in the science
classroom. School Science and Mathematics 2000; 100(2): 83–89.
26. Sayeki Y, Ueno N, Nagasaka T. Mediation as a generative model for obtaining an area.
Learning and Instruction 1991; 1: 229–242.
27. Bull BL, Wittrock MC. Imagery in the learning of verbal definitions. British Journal of
Educational Psychology 1973; 43(3): 289–293.
28. Stein BS, Bransford JP. Constraints on effective elaboration Effects of precision and subject
generation. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 1979; 18(6): 769–777.
29. Wittrock MC, Alesandrini K. Generation of summaries and analogies and analytic and
holistic abilities. American Educational Research Journal 1990; 27: 489–502.
30. Seif AA. Types of education. Tehran: Doran; 2001.
31. Craft A. Creativity in schools: tensions and dilemmas. London: Routledge; 2005.

