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 چکیده  

ی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانشش  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربه 

توصیفی بود. جامعه آماری شامل استادان دانشگاه تبریشز   –بود. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی 

ی تدریس داشتند. بر های مختلف تحصیلی بودکه حداقل پنج سال سابقههای مختلف با گرایشاز دانشکده

نفر از اسشتادان دانششگاه در    61های نیمه سازمان یافته و عمیق با گیری هدفمند مصاحبهاساس روش نمونه

به کارگیری رویکرد معماری دانش در فرآیند تدریس صورت گرفت. جهشت دسشتیابی بشه روایشی سش ا ت      

وهش های پشژ مصاحبه از نظرات استادان راهنما و مشاور استفاده شد و برای حصول اطمینان از پایایی داده

هشا  بندی اطالعات بدون اینکشه داده سازی و دستهها، خالصهی مستمر دادهی مکرر، مقایسهاز روش مطالعه

 ها با استفاده از روش پیشنهادی کالیزیهای به دست آمده از این مصاحبهآسیبی ببینند، استفاده شد. داده

که عبارتند از: )الف( فرآیند آزادی، )ب(  ها استخراج شدمورد تحلیل قرار گرفت. سه مضمون اصلی از یافته

باشد امّا با این حال بیشتر استادان تمایل و گشرایش عمشده بشه    تکالیف تعاملی و )ج( و وسایل آموزشی می

 گرایی داشتند.  گرایی و تا حدودی شناختسمت و سوی رفتار

 تدریس. ی استادان، روش کیفی، رویکرد معماری دانش، فرآیند: تجربههاواژه کلید
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های نظام آموزش عالی گذرد نقش اساسی در تحقق اهداف و مأموریتاز این رو آنچه در دانشگاه می

عالی در کشورمان باعث   (. وجود چنین جایگاه مهم آموزش 7831دارد )یادگارزاده، پرند و بهرامی، 

رو شدن با تحوّالت شگفت انگیز قثرن  بهشود که امروزه دانشجویان برای ورود به عصر دانایی و رومی

گیثری مناسثو و   های تفکّر انتقادی و خلّاق را بثرای تصثمیم  ای مهارتبیست و یکم به طور فزاینده

ین امکان را برای دانشثجویان فثراهم   ا 7حل مسائل پیچیدۀ جامعه فراگیرند و رویکرد معماری دانش

 (.7831آورد )احمدی، می

 
 مبانی نظری تحقیق

هثا وجثود داشثت و اساسثاس فالسثفه،      ها، معماری دانش اصطالحی بود که فقث  در مجلّثه  سال

کردند، امّا امروزه معماری دانش بثه طثور مثنظّم در    معرفت شناسان و روان شناسان به آن توجّه می

گرایانثه  ی درسی، ادبیّات اصالحهای برنامهدرسی، روش های مدرّسان، چارچوب هایمجموعه کتاب

ی یادگیری اسثت کثه   آموزش و پرورش و مجلّات تربیتی نمایان می شود. معماری دانش یک فلسفه

گرایثی  بر ساختن دانش توس  یادگیرندگان به صورت انفثرادی یثا اجتمثاعی اشثاره دارد و سثازنده     

آموزد )بروکس و ی علمی است درباره این که انسان چگونه میمشاهده و مطالعه ای مبتنی برنظریه

گرایی، ساختارگرایی یثا  گرایی، سازاگرایی، سازه(. ساخت7837به نقل از فردانش و فینی،  2بروکس،

های اخیر پیشنهاد در سال constructivismنگری همه معادل هایی هستند که برای واژۀ بناشدنی

ی مقابثل رفتثارگرایی و   گرایثی از نظثر فلسثفی در نقطثه    به رغم معادل فارسثی آن سثازنده   اند.شده

(. در 7811گرایی که هر دو دارای زیر بناهای فلسفی رئالیستی هستند قرار دارد )فثردانش،  شناخت

ی یثک تعریثو واحثد از جملثه     رویکرد معماری دانش مانند سایر قلمروهای علوم انسانی عدم ارائثه 

(. بثا وجثود   7831مندان به این حوزه با آن مواجهند )مهموئی و کرمثی،  هایی است که عالقهچالش

تعاریو متفاوت از رویکرد معماری دانش، معماری دانش نوعی فلسفه یادگیری است که بر سثاختن  

دانش توس  یادگیرندگان بصورت انفرادی یا اجتماعی اشاره دارد کثه یادگیرنثدگان دانثش خثود را     

(. به نظثر ابراهیمثی   7838سازند )عابدینی بلترک و نیلی، ها یا عقاید موجود میبر طرح وارهمبتنی 

شوند، رویکرد ( رویکردهای معماری دانش به دو دسته تقسیم می7831قوام و حسین زاده یوسفی )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Constructivism        2. Brookes & Brookes 
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شود و معماری دانش اجتماعی کثه مثرتب  بثا رویکثرد     شناختی که مربوط به دیدگاه پیاژه میروان

 پردازیم:ویگوتسکی است که در زیر به شرح مختصری از آنها می

 الف( رویکرد روان شناختی

شناختی، هدف تعلیم و تربیت، پرورش کودک به سبک حمایثت  گرایی رواندر رویکرد سازنده

باشد. در نتیجه کودک موضوع مطالعه است و تحوّل شناختی کثودک  از عالیق و نیازهای کودک می

 مورد تأکید می باشد. یادگیری اساساَ بر رویکرد فردگرایانه قرار دارد. 

 ب( رویکرد اجتماعی معماری دانش

ی طبیعی، زیسثت شثناختی و   در رویکرد اجتماعی معماری دانش، تحول، فرآیند کامل کننده

اجتمثاعی و   –ی اقتصثادی  افراد بدون توجّه به سن، جنس، نژاد، طبقثه فرهنگی است که در تمامی 

ی گیرد. تحوّل آدمی حاصل تعامالت اجتمثاعی یثا هثر زمینثه    اند، صورت میفرهنگی که قرار گرفته

 یابثد و حتّثی در فثرد درونثی     هثا، معنثای فرهنگثی مثی    اجتماعی است که بر اساس شرکت درگروه

سازند و در این فرآینثد هثم فثرد و هثم محثی       در تعامل با محی  میشود. افراد، دانش خود را می

 یابد.  تغییر می

ی افراد تأکید دارنثد  و بعیثی   رویکردهای معماری دانش روی چگونگی ساختن معنا به وسیله

(، بثه نقثل از   7333) 7کننثد. دوگیامثاس  دیگر روی مشارکت و ساختن اجتماعی و دانش تأکید مثی 

تثوان در پثن    های مهّم در معمثاری دانثش را مثی   نویسد: دیدگاه( می7831یادگارزاده و همکاران )

 باشند:ی کاربرد و اهمیّت بیشتری میطبقه خالصه کرد که سه دیدگاه اوّل دارای گستره

چگونثه افثراد    گرایی بدیهی با این مسأله سر وکار دارد کهسازنده :2معماری دانش بدیهی -6

سازند. اصول منتسو به ژان پیاژه کثه بثه نثوعی پیشثگام     شان را میعناصر هرم شناختی و هیجانی

گرایثی بثدیهی در مقابثل سثیاالتی از قبیثل      توان بدیهی دانسثت. سثازنده  تفکر معماری دانش را می

ی  چیست؟ چه چیز دانش و محی  را به هم رب  می دهد؟ کثدام محث  « دانش»چیست؟ « محی »

انثد بثه ایثن    برای یادگیری بهتر است؟ پاسخی ندارد و رویکردهای دیگر معماری دانش تالش کثرده 

 ها پاسخ دهند.سیال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Dougiamas       2. Trivial 
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گرایثی بثدیهی اضثافه    معماری دانش افراطی دو اصل به سازنده :7معماری دانش افراطی -0

 کرد:

 دانستن یک فراین پویای تطابق به سوی تفسیر ماندگار تجارب است. -

« واقعثی »لزوماَ نباید دانش را از جهان واقعی بسازد. معماری دانش افراطی به تفسیر  2نندهدا -

 از جهان معتقد نیستند.

: روی یادگیری افراد تمرکز ندارند. آنها به این امر مثی پردازنثد   اجتماعی معماری دانش -1

شود. عالوه بر ایثن آنهثا   میکه چطور دانش افراد جامعه در قالو علوم، ریاضیات، اقتصاد و ...ساخته 

باورهای روزمره و چگونگی ایجاد ارتبثاط   8های احساس عمومی،گیری ایدهبه بررسی چگونگی شکل

 ها عالقه مند هستند.بین اعیای جدید گروه

: فراسثوی محثی  اجتمثاعی یثک موقعیّثت یثادگیری، بافثت        4معماری دانش فرهنگشی  -4

گراها نقثش بثوم و فرهنثگ را برجسثته کثرده و      ین ساختنای به نام فرهنگ وجود دارد و اگسترده

 دانند.اثرات آن را بر یادگیری بسیار مهم می

معماری دانش انتقادی به ساختن درون یک محی  اجتمثاعی و  انتقادی:  معماری دانش -1

ها معتقدند فراگیر در فرآیند یادگیری به نقد محثی  )فرهنگثی و اجتمثاعی(    فرهنگی می نگرد  این

 کند.داخته و آن را در ذهن خود بازنمایی میپر

 

 ی تجربی تحقیقپیشینه

گرایثی در  ی ادراکات اعیای هیثأت علمثی دانشثگاه از سثازنده    ( به بررسی رابطه7831پارسا )

مثدار بثر   مثدار و یثادگیری   کالس درس و گرایش آنها به کاربرد رویکردهای تدریس و ارزیابی درس

معمثاری  روی استادان دانشگاه شیراز پرداخته است. او به این نتیجه رسثیده کثه اسثتادانی کثه بثه      

تر و دانشجویانی با نتای  یادگیری )معدل( های موفّقدر کالس، گرایش بیشتری دارند، کالسدانش 

گراتثر و  ایثه، سثازنده  باالتری دارند و استادان گروه علوم انسانی در مقایسه با استادان گثروه علثوم پ  

 یادگیری مدارترند.

یثک چثارچوب طراحثی آموزشثی بثرای      »( در تحقیقی تحت عنوان 2111هرینگتون و الیور )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Radical     2. Knower    3. Common-Senseidea 

4. Cultural      
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که در محی  دانشگاهی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که استفاده « محی  های یادگیری اصیل

دانش( رهنمودهثای طراحثی   از چارچوب یادگیری موقعیتی )به عنوان شاخصی از تدریس معماری 

کنثد. در یثک   آموزشی میثر را جهت طراحی یک محی  برای اکتساب دانش پیشثرفته آشثکار مثی   

توان نتیجه گرفت که تحقیقات صورت گرفته به صورت یکپارچه بندی از تحقیقات یاد شده میجمع

-یرندگان حمایت مثی گرا بر عملکرد یادگیری دانشجویان و یادگهای یادگیری سازندهاز تأثیر محی 

 کنند.

گثرا:  هثای سثازنده  هثای فرهنگثی پثداگوژی   سیاسثت »ای با عنوان ( در مقاله2113) 7واوروس

هثای  اصالحات تربیتی اخیر با توجّه به سیاست« اصالحات تربیت معلّم در اتحادیۀ جمهوری تانزانیا

معمثاری  اسثاس اصثول   فرهنگی تغییرات پداگوژیکی در آموزش متوسطه و تربیت معلّم است که بر 

محثور و  تأسیس شده است  در کشوری که هنجار بر این است کثه آمثوزش و پثرورش معلّثم    دانش 

کننثدگان  آوری شده در طول یثک سثال از مشثاهده مشثارکت    های جمعسنّتی باشد. کاربست داده

از های فرهنگثی، سیاسثی و اقتصثادی نیث    دهد که برای اصالحات آموزش به اصالح ساختارنشان می

های سنّتی تدریس حثایز اهمیّثت   به عنوان جایگزین بر مدل معماری دانشچنین رویکرد  است. هم

 است.

کثاربرد روش  »( در تحقیقی که تحت عنوان بررسی 7837منصوری، کرمی و عابدینی بلترک )

ی مثوردی گثروه علثوم اجتمثاعی     گرایی در آموزش عثالی: مطالعثه  تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده

انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اعیای هیئت علمی گروه یاد شده از روش « شگاه مازندراندان

کننثد.  گیرند و به صورت سنّتی تدریس مثی بهره نمیمعماری دانش های تدریس مبتنی بر رویکرد 

گراتر است. هم چنین تفاوت تدریس استادان در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به کارشناسی سازنده

گران و دانشجویان از میزان بکثارگیری ایثن رویکثرد در کثالس درس     داری بین دیدگاه مشاهدهمعنا

هثای  گراتثر در کثالس  گران در مقایسه با دانشجویان قائل به تدریس سثازنده مشاهده شد و مشاهده

 مورد نظر بودند.  
 

 بیان مسأله

باشد و بثر ایثن بثاور    ناختی میشناسی شی یادگیری و روانمعماری دانش، پارادایمی در حوزه

شود  به عبارتی دیگر این خود فرد است که بثا توجّثه بثه    ی فرد ساخته میاست که دانش به وسیله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Vavrus 
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تجارب و دانش پیشین خود موقعیّت جدید را تعبیر و تفسیر نمثوده و در نتیجثۀ تعامثل بثا محثی       

رویکثرد معمثاری دانثش بثه     (. 7831دهد )میمنی مهموئی و کرمثی،  دانش جدید خود را شکل می

های بزرگ در تعلیم و تربیت است که در تدریس بر این تأکید دارد کثه: نخسثت   عنوان یکی از ایده

مرکز آموزش باید دانشجویان باشند دوّم اینکه آموزش باید شخصیّت دانشثجویان را بثه اسثتقالل و    

هثایی از  فثراهم آوردن فرصثت  (. در صورتی که آمثوزش را  7،2171همکاری سوق دهد )ایلکه و سلن

سوی استاد برای کمک به یادگیری دانشثجویان بثدانیم و ایثن امثر را بپثذیریم کثه فعالیّثت اصثلی         

توانیم بثا  دهند و کار استاد آسان ساختن فرآیند یادگیری است، مییادگیری را دانشجویان انجام می

آموزش دانشجویان به وجثود آوریثم   بهره بردن از رویکرد معماری دانش، چارچوب کارآمدتری را در 

ی (. چون معماری دانثش مبتنثی بثر ایثن فرضثیه اسثت کثه دانثش بثه وسثیله          7833وند، )معارف

شثود و آنهثا اطالعثات    یادگیرندگان با تالش در جهت فهم تجربیاتشان به صورت فعّاالنه ساخته می

کننثد و  ی ایجاد شده مربوط مثی ی قبلجدید را تفسیر و این اطالعات را به ساختارهایی که از تجربه

های جدیدی میثان  ی یادگیرندگان است تا رابطهدر واقع کسو دانش مستلزم تفسیر فعّال به وسیله

(. در این رویکثرد بثرای   7837ساختارهای موجود بسازند )ویلیام، به نقل از فردانش و شیخی فینی، 

های تدریس را به سمت آموزش خلّاق یوهتربیت دانشجویانی نوآور، متفکّر، مستقل و کنجکاو باید ش

های تدریس، الگوهای تدریس مبتنی بر معماری دانثش اسثت کثه    سوق دهیم که یکی از این شیوه

(. البتّثه امثروزه اسثتادان    7837این امکان را برای ما فراهم می آورد )ریحانی، رسولی و شثیخ زاده،  

د و به دانشجو که مسئول یادگیری خویش است کننبیشترین استفاده را از مواد و منابع آموزشی می

کنند، در صورتی که فعّال بودن دانشجویان یکی از شثرای  الزم در یثادگیری اسثت    کمتر توجّه می

(. با توّجه بثه مطالثو بیثان شثده و بثا تثأملی در نظثام        7833)محمودی، فتحی آذر و اسفندیاری، 

هثای رشثد و توسثعۀ    آنچثه مثی توانثد زمینثه    آموزشی کشورمان، می توان دریافت که فاصلۀ ما بثا  

خالقیّت را در دانشجویان فراهم آورد، بسیار زیاد اسثت  بنثابراین توجّثه و پثژوهش دربثارۀ عناصثر       

گوناگون آموزش و نقش آنها در پرورش نیروی خالقیّت دانشجویان از اهمیّت خاص برخوردار اسثت  

کننثد. همچنثان کثه بثاقری     ش کلیدی ایفا میکه در میان عناصر و عوامل میثر آموزش، استادان نق

هثای اسثتادان مطثابق اظهاراتشثان در     (، نیز اظهار داشته است آنچه باع  می شود آموختثه 7831)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ilke & Selen 
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هثا  ای نسبت به نظریثه استادان نگرش واقع بینانه -7میدان عمل چندان کارا نباشد عبارت است از: 

ها باید مورد هایی که در آنها نظریهبا موقعیّت -8ند، یابها تعلّق خاطر نمینسبت به نظریه -2ندارند،

هثای  هثای مهثم پثیش روی نظثام    کافی ندارند. بنابراین، یکی از چثالش  استفاده قرار گیرند آشنایی

، 7ی سوّم، تدریس، یادگیری، چگثونگی و کیفیثت آن اسثت )بثه نقثل از وبثر      آموزش عالی در هزاره

-هثا و دیثدگاه  ها مستلزم به کارگیری نظریهالی و دانشگاه(. چون یادگیری میثر در آموزش ع7831

(. در واقع 7838های متنوّع و درگیری فعّال و طوالنی دانشجو با موضوعات یادگیری است )باقریان، 

-ترین عامل در فرآینثد یثاددهی و یثادگیری    گذارتواند جزو اثرتجربۀ استادان از فرآیند تدریس می

دار بیشثتر  دگیری فعّال و معناگرایی باشد احتمال یازندهین تجربه در روند ساباشد، بنابراین هر قدر ا

وار می شثود )یادگثارزاده، پرنثد و    گیری حفظی و طوطیخواهد شد و در غیر اینصورت منجر به یاد

ی کمّی نمی تواند به طثور  ی استادان به شیوهتوان گفت که بررسی تجربه(. پس می7831بهرامی، 

گرایی را روشن کند بنابراین به دلیل اهمیّت رویکرد معماری یّت تدریس بر مبنای سازندهعمقی ماه

ی تدریس اسثتادان دانشثگاه تبریثز از رویکثرد     ها، بررسی تجربهدانش در فرآیند تدریس در دانشگاه

 ی کیفی امری ضروری است.معماری دانش به شیوه

 

 ضرورت و اهمیّت تحقیق

علم و دانش از یثک سثو و مسثئلۀ آمثوزش، یثادگیری و کاربسثت        گسترش روزافزون مرزهای

متخصصان آموزش عثالی قثرار    فرارویهای علمی از سوی دیگر، همواره این پرسش اساسی را یافته

هثایی بایثد فرآینثد آمثوزش و یثادگیری را      ها چگونه و با چثه روش داده است که مدارس و دانشگاه

(. از 7831مطلوب آمثوزش و پثرورش تحقثق یابثد )احمثدی،       هایریزی و اجرا کنند تا هدفبرنامه

شود باید به ایثن امثر دقّثت    ترین ویژگی آدمی قابلیت او برای یادگیری محسوب میآنجایی که مهّم

توانند با گیرند، که استادان میهای گوناگونی یاد میکرد که فراگیران نه به یک روش، بلکه به روش

-ای یادگیری، به این قابلیت توجّه کرده و در ضمن تثدریس از شثیوه  هتکیه بر اصل تفاوت در روش

وجثود  های متنوّع یادگیری بهره ببرند تا بین فرآیند یاددهی و یادگیری همثاهنگی و سثازگاری بثه   

ها بر یادگیری اصول اساسی، مفثاهیم و حقثایق   (. امّا در این میان، تأکید دانشگاه7831آورند )یغما، 

هثای  به شکل انتزاعی و بدون در نظر گرفتن زمینه بوده است و بسیاری از دانش کلی و تدریس آنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Weber                
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شوند در زندگی واقعی باز یثافتنی نیسثتند، بنثابراین، ضثرورت     ها تدریس میانتزاعی که در دانشگاه

ی ها و توسثعه دارد به رویکرد معماری دانش در تدریس که به ساخت فعّال و شخصی دانش، مهارت

رود در آموزش و پرورش توجّه جدّی شود )ایثزدی، صثالحی عمثران و منصثوری     پیش می هاتوانایی

هثای نظثری رنث     امّا با این وجود آموزش عالی به طور خاص از فقدان جهت گیثری  (.7837بککی، 

های یادگیری در فرآیند تدریس توجّه دارند )شعبانی، ریزان کمتر به نظریهبرد و استادان و برنامهمی

گرانثه در  ی آموزشی ما نیازمند استادانی است که با دید پثژوهش . در حالی که بازتاب جامعه(7811

(. پس اطمینان از 7831جریان تدریس و یادگیری حیور داشته باشند )ساداتی، عنایتی و گرگانی، 

 کیفیت مطلوب عملکرد آموزش عالی به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و مادّی و نیثز 

ی حیثات هثر   ترین میلفثه بثرای ادامثه   داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهم

(. از طرفی دیگر اگر قرار اسثت  7831ناپذیر دارد )معروفی و همکاران، سازمان است، ضرورتی امکان

سثت کثه   ای و تمرین برای بهتر بودن تنها چیثزی ا کیفیت در آموزش عالی ارتقا یابد، تدریس حرفه

(. بنابراین به دلیل اهمیّت رویکرد معماری دانش در فرآینثد  7،7338شدیداس مورد نیاز است )رامسدن

ی استادان از رویکثرد معمثاری دانثش در فرآینثد     تدریس در این تحقیق سعی شده است که تجربه

 تدریس مورد بررسی قرار گیرد.

 تبریز از معماری دانش.ی تدریس استادان دانشگاه شناسایی تجربه :هدف تحقیق

ی استادان دانشگاه تبریز از رویکرد معماری دانثش در تثدریس چگونثه    تجربهس ال تحقیق: 

 است؟

 

 روش تحقیق

ی تدریس اسثتادان دانشثگاه تبریثز از رویکثرد     از آنجایی که هدف این تحقیق شناسایی تجربه

گیثرد،  ه به سختی صورت مثی ناممعماری دانش است و امکان جمع آوری داده های دقیق با پرسش

توصیفی انجام گرفت. پدیدارشناسی یثک   –این پژوهش با روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی 

باشثد )حسثین رضثایی،    فلسفه و نیز یک روش تحقیق است که کانون توجّه آن تجربیّات زندگی می

 (.7837رنجبر و منصورعرب، 
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1. Ramsden 
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 ی آماریجامعه

هثای  های مختلثو بثا گثرایش   استادان دانشگاه تبریز از دانشکدهی آماری این پژوهش، جامعه

 ی تدریس داشتند.باشد که حداقل پن  سال سابقهمختلو می
 

 حجم نمونه

ی مورد بررسی است حجم نمونه در مطالعات کیفی کوچک است، زیرا هدف فهم عمیق پدیده

(. با ایثن  7833)عابدی و شواخی، توان حجم نمونه را تخمین زد های کیفی از ابتدا نمیو درپژوهش

ها اسثتفاده شثد. بثدین معنثا کثه      حال در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از اشباع نظری داده

فرآیند گسترش نمونه تا جایی ادامه یافت که دیگر هثی  داده جدیثدی پدیثدار نشثد و بثه عبثارتی       

 ن دانشگاه تبریز مصاحبه شد.نفر از استادا 71ها به اشباع رسیدند. در این پژوهش با داده
 

 گیریروش نمونه

مند به کار برده شد. بدین معنا که واحدها به جثای انتخثاب   گیری هدفدر این پژوهش، نمونه

 شدند.ی مورد مطالعه انتخاب های آنها نسبت به پدیدهتصادفی با توجّه به ویژگی
 

 هاآوری دادهچگونگی جمع

ی نیمه سازمان یافته و عمیق بود. مصثاحبه کننثده در طثی    ابزار گردآوری اطالعات مصاحبه 

ها را به عهده گرفثت و سثیاالت صثریط مطثرح     گر صحبتهای مشارکت کننده نقش هدایتصحبت

کننده از هر نوع اعمال نظر و سوگیری دور باشد. مصاحبه تا آنجا ادامه یافت ننمود تا پاسخ مشارکت

ها مطالو تکرار شدند و مطلو ی صحبتاین صورت که با ادامهکه اشباع اطالعات حاصل گردید، به 

کننثدگان سثعی شثد بثا     ها استخراج نشد. پس از مراجعه به هر کدام از مشارکتجدیدی از صحبت

ی توضیحات در زمینۀ ماهیّت و هدف پژوهش و چگونگی انجام آن و نقشی که هر کدام از آنهثا  ارائه

 ا در زمینۀ همکاری و شرکت در پژوهش جلو گردید.  در پژوهش داشتند، رضایت کامل آنه

 

 هاروش تحلیل داده

پس از انجام مصاحبه و ضب  کردن آنها بر روی کاغذ، متن آنها به صورت دقیق مورد تحلیثل  

محتوا قرار گرفت و بار دیگر اطالعات ضب  شثده مطابقثت داده شثد. روش تحلیثل محتثوا یکثی از       
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توانثد بثه   تحقیق کیفی است کثه بثه کمثک آن پژوهشثگر مثی      های مهم و اساسی در پژوهشروش

ی پنهثان در اسثنادی کثه مثورد     زوایای آشکار و پنهان نگرش و جهان بینی افثراد، تفکثر و اندیشثه   

های مختلفثی بثرای تجزیثه و    ها بپردازد. از روشمطالعه قرار گرفته پی ببرد و به بررسی عمیق داده

باشثد. در ایثن   مثی  7ه می شود، یکی از این روش هثا کالیثزی  تحلیل مطالعات پدیدارشناسی استفاد

ی زیثر اسثتفاده   پژوهش از این روش تجزیه و تحلیل استفاده شد. بر اساس این روش هفت مرحلثه 

شد: مروری بر تمام اطالعات، بیرون کشیدن جمالت مهم، ایجثاد معثانی فرمولثه شثده، قثرار دادن      

های مختلو، ایجثاد یثک   ل دادن میامین در درون دستهها و شکمعانی فرموله شده در داخل دسته

توصیو روایتی مختصر، بازگشت به منظور تعیین اعتبار، تعیین قابلیت پیگیری )استربرت اسثپزیال  

 (. 7837، به نقل از حسین رضایی و همکاران، 2و کارپنتر

مرتبثه خوانثده   اطالعات مکتوب مربوط به مصاحبه ها چنثدین  به عبارت دیگر در مرحله اول، 

هایی از اطالعات ضثب   شد تا محتوای کلی آن درک شود. این کار همراه با گوش دادن به بخشمی

سثیاالت   هثایی کثه مربثوط بثه    عبارات، جمالت یثا پثاراگراف  ت. در مرحله دوم گرفشده صورت می

د. ایثن کثار   شدننگهداری می ایهای جداگانهها هستند جدا شده و در فایلمصاحبه پرسیده شده در

به این دلیل انجام گرفت که اطالعاتی که درصد اهمیت کمتری دارند از دست نرونثد، زیثرا ممکثن    

مهثم، یثک    یهبثرای هرجملث  در مرحلثه سثوم    .ها مشخص شثود است در مراحل بعدی اهمیت آن

جثام  نفر به صورت جداگانه ان این فرایند توس  دو .شدتوصیو کوتاه از معنی پنهان درآن نوشته می

در  .از جمالت با هم ترکیو شدند تا یک معنی مشترک حاصل شثد  آمدهشد و سپس معانی بیرون 

میامین توس  هر یثک   به دست آمد.عبارات و جمالت کوتاهی از معانی فرموله شده مرحله چهارم 

 پثس از جداگانه در دسته ها ایجاد شده و  رساندند، به طوراز نفراتی که مرحله چهارم را به انجام می

 اعتبثار  تعیثین  بثرای . اعتبثار اسثت   هایشد. تکرار میامین، یکی از شاخصآن به بح  گذاشته می

 میثامین بثه دسثت آمثده را بثا اطالعثات تطبیثق        ،صالحها در این مرحله، یک نفر از افراد ذیداده

بودنثد،   مفاهیم کلیدی اطالعات که با اتفاق نظر پژوهشگران انتخثاب شثده  در مرحله پنجم،  .دادمی

هثا در قالثو   بثه منظثور بیثان یافتثه     توصیو روایتی، شدند.وار نوشته میای روایتبه صورت خالصه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Colaizzi       2. Strebert Speziale & Carpenter 
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بدون ایهام و به صورت خالصه است. این خالصه توس  پژوهشگر نوشته شد و سثپس نفثر    جمالت

شثرح  کننثدگان  نتای  برای شرکتدر مرحله ششم  .دوم به اتفاق پژوهشگر به تحصیط آن پرداختند

در مرحلثه   .های خود را راجع به نتای  ارائه دهنثد ها خواسته شد تا نظرات و واکنشداده شد و ازآن

گر به صورت گزارش کتبی نوشثته شثد و   ، توس  پژوهشتحقیق های روزانه فرایندفعالیت هفتم نیز

ق در کنندگان ثبت شد. همچنین در طول تحقیث گران در برخورد با شرکتشخصی پژوهشی هتجرب

ها و تحلیل آوری دادهصورتی که الزم بود، سیاالتی به مصاحبه اضافه و یا از آن حذف می شد. جمع

 .آن در مطالعه، همزمان انجام شد

 

 قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار پژوهش

ی تثدریس مشثخص شثد.    روایی سیاالت مصاحبه توس  اسثتادان راهنمثا و مشثاور در حثوزه    

از اعتبار داده های پژوهش، پس از اسثتنتاج مثتن مصثاحبه هثا، آنهثا را بثه        بنابراین برای اطمینان

مصاحبه شوندگان ارائه کردیم تا نظر تأییدی آنها در این زمینه به دست آید. جهت اعتبار بخشثی و  

صحت و استحکام داده ها، سیاالت به صورت هدفمند مطرح شد. در این پژوهش سیاالت باز مطثرح  

ی نظرات خود آزاد بود و در صورت وجثود هثر نثوع ابهثامی در درک     در ارائه شد و مشارکت کننده

شد تا فرد صحت آن را تأییثد کنثد. در   مطالو فرد، مفهوم برداشت شده به شخص بازخورد داده می

هثا، خالصثه   ی مستمر دادهی مکرّر، مقایسهنهایت برای حصول اطمینان از دقّت کار از روش مطالعه

 ها آسیبی ببینند استفاده شد.دی اطالعات بدون اینکه دادهبنسازی و دسته

 

 هایافته

 ی اسثتادان دانشثگاه تبریثز در رونثد    های انجام یافته در خصثوص تجربثه  با توجّه به مصاحبه 

گرایثی اسثت.   توان استدالل کرد که تمایل و گرایش عمده به سمت و سوی رفتارمیمعماری دانش، 

 خورد:ها مواردی به شرح زیر به چشم میهبه نحوی که در اکثر مصاحب

  داشتن طرح قبلی 

  استفاده از نمره برای تقویت و ایجاد انگیزۀ بیرونی 

 ها استفاده از روش تدریس مستقیم مثل سخنرانی در اکثر کالس 

  محور بودن(  توجّه به نتیجۀ عملکرد دانشجویان در کالس )نتیجه 
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  گفته شده در کالس توس  دانشجویان اکتفا کردن به خوب پس دادن مطالو 

 ها و عالیق دانشجویان در نظر نگرفتن نیاز 

 ها کنترل و نظارت استاد بر کالس 

   استفاده نکردن از بح  و گفتگو به خاطر وقت گیر بودن این روش و خارج شدن کثالس

 از کنترل  

 های از قبل تعیین شده استفاده از محتوا 

 پایان ترم های استفاده از ارزشیابی 

 های از قبل طراحی شده استفاده از چیدمان 

 های مشخص پرسیدن سیاالت با جواب  

 های از قبل تعیین شده.  استفاده از هدف 

هثا  گرایی هم دیثدگاه ی استادان در موارد بیان شده، امّا در روند سازندهبا وجود تجارب عمده  

ی اجتمثاعی  تسهیل فرآیند یادگیری، زمینههایی وجود داشت که سه میمون اصلی یعنی و گرایش

آمثده   7ی ها استنباط گردید که در جدول شثماره و پرسش و پاسخ همراه با میامین فرعی از یافته

 است:

 

 هاهای به دست آمده از تحلیل یافته: مضمون6جدول 

 های فرعیمیمون های اصلیمیمون

 فرآیند آزادی -7

 

 جوّ مثبت در کالس -7

 در بح آزادی  -2

 مشارکت در بح  -8

 تکالیو مسأله محور -7 تکالیو تعاملی -2

 تکالیو موضوع محور -2

 یاد گرفتن چگونگی کار -8

 ارتباط بین حوزۀ نظر و عمل -4

 بازخورد در تکالیو -5
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 های فرعیمیمون های اصلیمیمون

 وسایل آموزشی -8

 

 

 پروژکتور به عنوان ابزار کمک آموزشی -7

 برقراری تعادل در استفاده از پروژکتور -2

 های یادگیریپروژکتور و عینیت بخشیدن به محی  -8

 درگیر کردن فکر با فیلم آموزشی -4

 

 گیریبحث و نتیجه

ی اسثتادان  در این بخش به تبیین هر یک از میامین اصلی و فرعی اسثتنباط شثده از تجربثه   

 شود.پرداخته می

 فرآیند آزادی -6

ها و باورهای یک استاد بثه ویثژه باورهثای    ها، ارزشنویسد که نگرش( می7331) 7لستراوانورد

شود کثه ایثن گونثه    وی به فراگیران به عنوان سازندگان دانش، منجر به ایجاد محی  دمکراتیک می

های درس دمکراتیک خود تنظیم هستند  یعنی به جای آنکه فراگیران کنترل شوند، سثاخت  کالس

تواننثد در  ت که فراگیثران و اسثتادان مثی   ای اسهای مبتنی بر رویکرد معماری دانش به گونهکالس

دهد و کنترل محی  دخالت داشته باشند و فراگیران مستقیماس در تمام مسائلی که در کالس رخ می

زاده پردازند )بثه نقثل از ابراهیمثی قثوام و حسثین     دهد، به بح  میفراگیران را تحت تأثیر قرار می

ی معماری دانش است، هماننثد  یران، اساس فلسفه(. در حقیقت دادن اختیار به فراگ7831یوسفی، 

کنند که کودک مهارت و توانایی مستقل زندگی کردن را والدینی که از لحظۀ تولّد کودک گمان می

شثوند  دارد، استادان از منظر معماری دانش هثم از همثان لحظثه کثه دانشثجویان وارد کثالس مثی       

زم را برای اینکه فراگیران مسثتقلی باشثند، دارا   های المطمئن هستند که فراگیران مهارت و توانایی

دهنثد تثا   توانند انجام دهند و استادان به فراگیران ایثن اختیثار را مثی   هستند و هر چه بخواهند می

(. در واقع اسثتادان  7831زاده یوسفی، احساس شایستگی و موفقیّت نمایند )ابراهیمی قوام و حسین

پذیرنثد و بثه   ر و آزادی فراگیثران را در جریثان تثدریس مثی    از منظر رویکرد معماری دانثش اختیثا  

(. اسثتادان  7831، به نقل از میمنی مهموئی و کرمثی،  2دهند )هانلیی فکر کردن میفراگیران اجازه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lstravanurd       2. Haley 
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از منظر معماری دانش باید فرصت یادگیری مشارکتی را در کالس برای فراگیران بثه وجثود آورنثد    

-ی مطرح کردن مباح  مختلو در کالس با دیدگاهستادان اجازه(. در این دیدگاه ا7832)قاسمی، 

دهند، به عالوه از نظر اخالقی نیز فیثای بحث  در کثالس بثه     های مختلو از طرف فراگیران را می

 (.7831زاده، شود )مطلبی فرد، نوه ابراهیم و محسنشکلی روشن فراهم می

است که هر چنثد در رویکثرد معمثاری    نکتۀ جالو و قابل توجّه در میمون فرآیند آزادی این 

دانش ایجاد یک محی  فعّال به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفتثه شثده اسثت و بثرای بثه وجثود       

ها مورد تشویق قرار بگیرد تثا بثه   آوردن این محی ، باید مشارکت و همکاری فراگیران در بین گروه

بنثدی فراگیثران و   اری دانثش بثر گثروه   یادگیری عمیق برسند. امّا با توجّه به تأکیدات رویکرد معمث 

هثای انجثام یافتثه بیشثتر اسثتادان یثا       ها برای اظهار عقیده با توجّه به مصاحبهآزادی دادن به گروه

کردند ایثن کثار تثا حثدودی برایشثان سثخت اسثت و        گرفتند یا اظهار میبندی را در نظر نمیگروه

ستادان بیان کردند که یادگیری از طریق بحث   فرصت کافی برای این کار را ندارند. هر چند بیشتر ا

 دهند.ی تبادل نظر را در کالس به فراگیران میوگو را دوست دارند و اجازهو گفت

 تکالیف تعاملی -0

تکلیو به عنوان بخش مرکزی یا ستون طراحی درس بر اساس رویکرد معمثاری دانثش اسثت    

(. 7333جام دهنثد را اسثتادانه بسثازد )جوناسثن،    که استاد باید تکالیفی را که فراگیران قرار است ان

ی معماری دانش، یادگیری موقعیّتی است که بر اساس این مفهثوم،  یکی از مفاهیم وابسته به نظریه

نباید دانستن را از انجام دادن و آموخته شده را از چگونگی آموختن تفکیک کرد، چون پیرامون این 

ها، مقاصد، و تکالیفی کثه در  ی است  یعنی دانش به موقعیّتدیدگاه اعتقاد دارند که شناخت موقعیّت

(. به عبارت دیگر، هر دانشی وابسته بثه مقاصثد و   7834رود وابسته است )بیابانگرد، ها به کار میآن

هایی است که در اصل برای آنها ساخته شده است و برای رسثیدن بثه شثناخت مثوقعیّتی،     موقعیّت

کنند که باید فراگیران را تشویق کرد تا با درگیر شدن در تکالیو می پیروان معماری دانش پیشنهاد

اصیل یا واقعی به یادگیری بپردازند که منظور از تکالیو اصیل هم موقعیّتهای عینی و عملی زندگی 

اگثر واداشثتن فراگیثران بثا یثادگیری از      »گوینثد  (، مثی 7335) 7(. گود و بروفی7831است )سیو، 

هثای  سثازی توان آنان را بثا شثبیه  های واقعی زندگی میسّر نیست، دست کم میکاربردهای موقعیّت

در واقع در ابتدای آموزش، استادان بثا حثل مسثائل مشثابه     «. واقعی از این نوع کاربردها درگیر کرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Good & Brophy 



معماری دانشی تدریس استادان دانشگاه تبریز از رویکرد تجربهبررسی           

 

75 

دهند  به عبارتی دیگر، آنهثا مسثائل مختلثو و    الگویی برای حل مسأله پیش روی فراگیران قرار می

کنند و سپس استادان چارچوب حل مسأله را بثرای فراگیثران فثراهم    ن کرده و حل میمشابه را بیا

آورند، بدین معنا که در مراحل بعدی، استادان به جای اینکه به حل مسأله بپردازند تنها ابعثاد و  می

 (.7831کنند )رضوی، کنند و حل آن را به فراگیران واگذار میچارچوب مسأله را روشن می

میمون تکالیو تعاملی به این نکته پی بردیم کثه بیشثتر اسثتادان بثرای فراگیثران      در تبیین 

گرفتند. امّا هی  یک از استادان به فراگیران تکالیفی را چه در روند معماری دانش و غیره در نظر می

کننثد  دادند که موضوعی را مطابق نیازهایشان که در زندگی واقعی به آن احساس نیاز میاجازه نمی

کردند. به عبثارت  ه عنوان تکلیو انتخاب کنند و فراگیران را محدود به انتخاب موضوع از محتوا میب

شد که خودشان تکلیو خود را تعیین کنند، امّا این تکلیو باید دیگر به فراگیران این اجازه داده می

هثای  حثدودیت م»مطابق با متغیرها و محتوای درس بود که این تناقض در معماری دانش اصطالحاَ 

 شود.نامیده می« آزادی

 وسایل آموزشی -1

توانند در محی  آموزشی شود که میی تجهیزات و امکاناتی اطالق میوسایل آموزشی به کلیه

تر و میثرتر صورت تر، بهتر، بادوامتر، آسانشرایطی را بوجود آورند که در آن شرای ، یادگیری سریع

(. وجود وسایل آموزشی و اهمیّت استفاده از آنهثا بثرای کسثی    7833گیرد )شعبانی و همکاران، می

پوشیده نیست  به نظر دانشمندان، مهم این است که فراگیر در امر تدریس فعّال باشثد و بثه کمثک    

های خود را بروز دهد که ایثن  وسایل آموزشی به دستکاری اشیا و وسایل مختلو پرداخته و توانایی

هثای  شثود تجربثه  ها باع  یادگیری عمیق شده و سثبو مثی  مستقیم آن یدستکاری اشیا یا تجربه

(. اصوالس وسایل آموزشی اسثاس قابثل لمسثی را    7831جدیدی در فراگیر بروز کند )جعفریان یسار، 

کننثد، تجثارب   ی فراگیثران را جلثو مثی   آورند، توجّه و عالقثه برای تفکّر و ایجاد مفاهیم بوجود می

آورند که کسو وجود میهایی را بهدر اختیار فراگیران قرار داده و موقعیّتواقعی، عینی و مقطعی را 

(. با توجّه به این تفاسثیر، در واقثع مثیثرترین    7811پذیر نیست )احدیان، های دیگر امکانآنها از راه

کنند، برای یثاد گثرفتن   ی فراگیران را جلو میی کالس آنهایی هستند که عالقهها برای ادارهروش

دهنثد  ی توانایی فراگیران ارائه میبرانگیز در محدودهکنند و تکالیو چالشی زیادی ایجاد میگیزهان

هاسثت کثه بثا بکثارگیری     گرایثی نیثز یکثی از ایثن روش    (. رویکرد سثازنده 7833)صفاریان و فالح، 

ی تکنولوژی آموزشی که وسایل آموزشی هم جزئی از آن است باع  شده اسثت تثا عالقثه و انگیثزه    
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فراگیران به یادگیری بیشتر شده و آنها خود را در یادگیری درگیثر کننثد، کثه ایثن امثر یثادگیری       

(. در واقع اصل حاکم بثر اسثتفاده از وسثایل آموزشثی     7838زاده، تر و بهتر را در بردارد )شیخسریع

یثادگیری   -تر شده و فرآیند یثاددهی این است که هر چه استفاده از این وسایل بیشتر، آموزش غنی

شود  امّا باید توجّه داشت که وسایل آموزشثی و کمثک آموزشثی رسثانه نیسثتند و کثل       تسهیل می

هثای آموزشثی   یابد، بلکه این وسثایل در کنثار سثایر رسثانه    فرآیند آموزش از طریق آنها جریان نمی

ی زین رسثانه کنند و به هی  وجه جایگ)استاد، تلویزیون، یا هر رسانۀ دیگر( به امر آموزش کمک می

 (. وسایل آموزشثی بثه تسثهیل امثر آمثوزش و تثدریس کمثک        7831شوند )فردانش، آموزشی نمی

شوند امّا نکته آن است که عالوه بثر تأکیثد   های آموزشی میکنند و موجو افزایش بازده فعالیّتمی

سثتاندارد از  ی یثک آمثوزش درسثت و ا   بر ابزارها و وسایل نباید مبانی و راهبردهایی که بثرای ارائثه  

(. از طرفثی فنّثاوری   7337، 7طریق این وسایل آموزشی ضرورت دارد نادیده گرفت )هلینکا و دنیس

های یادگیری دانشجومدار داشته و بثه عنثوان ابثزار نیرومنثدی     ی محی نیز نقش خاصّی در توسعه

در رویکثرد  (. 7831زاده یوسثفی،  قوام و حسثین شود )ابراهیمیبرای یادگیری دانشجو محسوب می

معماری دانش عالوه بر محی  فرهنگی و اجتماعی غنی، محی  فیزیکی نیز نقش بسزایی دارد، کثه  

منظور از محی  فیزیکی ایجاد یک محی  غنی از نظر استفاده از تکنولوژی است که در این محثی   

، بثه  2ن و الیثور ساز برسند )هرینگتثو یادگیرنده بتواند به یک یادگیری معنادار، ملموس و بعیاَ شبیه

(، معتقدنثد کثه ابزارهثای تکنولثوژیکی     2112) 8(. رضایی و کتثز 7837نقل ازمنصوری و همکاران، 

کننثد. از همثین جهثت اسثت کثه جاناسثن       گرا کمک مثی مدرن به ما در جهت یک تدریس سازنده

یثادگیری  ی فرآینثد  (، معتقد است که ابزارها و مواد تکنولوژیکی به مثابۀ یک تسریع کننثده 2112)

(. از این جهت یک رابطۀ مکمّل بین ابزارهای تکنولوژی 2113، 4نقش میثری دارند )کارل و ریسقلو

ها بر رویکرد معماری دانش وجود دارد )بورنز، هثین  و معماری دانش و تأثیر مثبت کاربرد تکنولوژی

 (.7333، 5و دیموک

باال بردن کیفیّت آمثوزش از طریثق   های آموزشی ترین هدف در استفاده از رسانهدر واقع اصلی

هثای  ی فراگیران به منظور مشارکت فعّال آنان در امر یثادگیری اسثت، چثون رسثانه    افزایش انگیزه

 -کنند حواس پنجگانۀ فراگیران را با آموزش درگیر سازند و بثه فرآینثد یثاددهی   آموزشی تالش می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Helynka & Denis   2. Herrington & Oliver   3. Rezaei & Katz 

4. Karala & Resoglu   5. Burns, Heath & Dimock 
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دکی سالم و طبیعی که تازه چشم به (. کو7811پور، عمق و سرعت ببخشند )ذوق و لطفی یادگیری

تثر  کوشد محثی  اطثرافش را هثر چثه کامثل     گیری تدریجی از حواس خود میجهان گشوده با بهره

شثوند، امّثا در   ها فق  به کمک یک یا دو حس شناسایی میبشناسد که در این میان برخی از پدیده

(. 7831 اسثتفاده شثود )حمیثدزاده،   های بیشتر و یا تمام حواس آید که از حسمواردی نیز الزم می

ی انسثان را در  گانثه کثاربرد حثواس پثن    « 7ادگاردیثل »یکی از صاحو نظران علوم ارتباطات به نام 

 ای که در زیر آمده، مطرح نموده است: یادگیری با نمایش نمودار دایره

 
 سهم حواس مختلف در یادگیری :6 شکل

 

به دلیل نقش مهم حثس بینثایی    -7توان اشاره کرد: میبا توجّه به این ارقام، به دو نکتۀ مهم 

ی صِثرف بثر حثس    های ارتباطی و آموزشی به جای تکیثه در یادگیری انسان، الزم است در موقعیّت

 -هثای دیثداری  هثای تصثویری و رسثانه   های ذهنی و مجرد، از پیثام شنواییِ دانشجویان و ارائۀ مثال

بیشترین یادگیری در شرایطی است که یادگیرنده از  -2م. شنیداری نیز به میزان کافی استفاده کنی

های هر چه بیشتر خود استفاده کند و این ممکن نیست مگر از طریق کسو تجثارب مسثتقیم   حس

ورزی و برخورد رو در رو با شیء یا پدیدۀ هایی که فراگیر از طریق دستیا تجارب دست اوّل، تجربه

 (.7831ردازد )امیر تیموری، پمورد نظر به بررسی و شناخت آن می

ی بسیار مهم و جالو توّجه کثه از مصثاحبۀ انجثام یافتثه در رابطثه بثا میثمون وسثایل         نکته

آموزشی متوجّه شدیم این بود که هر چند استفاده از وسثایل آموزشثی از منظثر رویکثرد معمثاری      

فراگیثران، فعّثال کثردن     افزایش انگیزه، صرفه جویی در هزینه و زمان، باال بردن عالقثۀ  دانش باع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Edgar Dale  
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شود، امّا تقریبثاَ نیمثی از اسثتادان    فراگیر در جریان یادگیری، عینیّت بخشیدن به یادگیری و ... می

کردند در جریان تدریس از این وسثایل  موافق این مطالو بیان شده بودند و تا حدودی هم سعی می

الثو بیثان شثده در مثورد و سثایل      آموزشی استفاده بکنند. ولی نیمی دیگثر از اسثتادان موافثق مط   

هثای  آموزشی نبودند و عنوان کردند که استفاده از وسایل آموزشی مثل اسالیدهای آموزشی و فثیلم 

آموزشی چون سبو باال رفتن سرعت آموزش و در نتیجه پایین آمدن کیفیّت آموزش، ایجاد حواس 

دهند از این وسایل شود ترجیط میپرتی و خواب آلودگی در فراگیران و کم شدن گیرایی در آنها می

رود این تجربیّثات ضثد و نقثیض مطثرح شثده در تجربثۀ اسثتادان        استفاده نکنند. البتّه احتمال می

دانشگاه تبریز در میمون وسایل آموزشی به خاطر آشنا نبودن با طرز استفادۀ وسثایل آموزشثی در   

 کالس و جریان تدریس باشد.

 

 پیشنهادهای کاربردی

شود از آنجایی که تجربۀ بیشتر استادان در روند رفتارگرایی و تا حدودی قثرار  پیشنهاد می -7

داشت و کمتر به رویکرد معماری دانش در فرآیند تدریس که رویکردی تأثیرگذار در محافل علمثی  

شد در آموزشهای ضمن خدمت معلّمان استادان را بیشتر با ایثن رویکردهثای جدیثد    است توجّه می

 کنند. آشنا

های متنوعی در فرآیند یادگیری از قبیل حل مسأله، ایفای نقش، شود از روشپیشنهاد می -8

پرسش و پاسخ و ... بهره گرفته شود. همچنین برای استادان سمینارهایی جهت اسثتفادۀ درسثت و   

ذاشثته  ها در یادگیری دانشثجویان گ ها برای تأثیرگذاری بیشتر این روشآشنایی بیشتر با این روش

 شود.

شود از آنجایی که استادان تجربیات متناقیی از استفاده از وسایل آموزشی در پیشنهاد می -4

فرآیند تدریس داشتند امکانات آموزشی بهتر و بیشتری در اختیار اسثتادان و دانشثجویان گذاشثته    

ت آشثنا  های آموزشی جهث شود و نیز در راستای به کارگیری درست وسایل آموزشی موجود، کالس

کردن استادان با این وسایل آموزشی در راستای باال رفتن کیفیت یادگیری و عینیثت بخشثیدن بثه    

 های یادگیری از طریق این وسایل آموزشی گذاشته شود. محی 
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 پیشنهادهای پژوهشی

ی تدریس از دید استادان دانشگاه تبریثز از رویکثرد معمثاری    این پژوهش به بررسی تجربه -7

شود تجربه و رضایت دانشجویان نیز از بکارگیری ایثن رویکثرد   داخته است، لذا پیشنهاد میدانش پر

 در فرآیند تدریس توس  استادان بررسی شود. 

ها از این پژوهش به روش کیفی انجام یافته، شایسته است بهتر است برای تعمیم این یافته -2

 روش کمّی نیز استفاده شود.

هثای زیثادی صثورت گرفتثه، امّثا بیشثتر ایثن        ماری دانش پژوهشی معهر چند در زمینه -8

هایی خاص مثل فیزیک و ریاضی بثود و کمتثر   ها در مقاطع راهنمایی و متوسطه و در درسپژوهش

شود به بررسی چگثونگی کثاربرد رویکثرد    در مقطع آموزش عالی صورت پذیرفته است. پیشنهاد می

اخته شود و تأثیر بکثارگیری ایثن رویکثرد در فرآینثد     معماری دانش در مقطع آموزش عالی نیز پرد

 تدریس نسبت به سایر رویکردها مشخص شود.

شود به بررسی راهکارهایی جهثت ایجثاد یثک محثی  و بسثتر مناسثو بثرای        پیشنهاد می -4

 استفاده از رویکرد معماری دانثش در آمثوزش عثالی و تثأثیر اسثتفاده از ایثن رویکثرد بثر کیفیثت          

 های دانشگاهی پرداخته شود.راگیران و فعالیّتهای ففعالیّت
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فصشلنامۀ  پژوهشی و فرآیند تدریس در بین معلّمان آموزش دیده و ندیدۀ دورۀ اقدام پژوهثی،  

 .11-31 :1، پیاپی(، 2)2روانشناسی تربیتی، 
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روان شناسی پرورشی )روان شناسشی یشادگیری و آمشوزش(،    (. 7831) .سیو، علی اکبر .71

 تهران، انتشارات آگاه.

یشادگیری مکاتشب    -(. تبیین جایگاه رویکردهای یاددهی7811) .ورکی، بختیثار  شعبانی .71

(. رفتارگرایی، شناخت گرایی و انسان گرایی در نظام آموزششی )پایشان نامشۀ دکتشری    

 دانشگاه تربیت مدرّس، تهران.

 (. بررسی کیفیت تثدریس در دانشثگاه،  7833) .شعبانی ورکی، بختیار و حسن قلی زاده، رضوان .73

 .83فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 

-افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سشازنده نرم .(7838) .زاده، مصطفیشیخ .73

 ، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم.گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

افزارهای آموزشثی و  به کمک نرم مقایسۀ تأثیر آموزش .(7833) .صفاریان، سعید و فالح، وحید .21

آوری اطالعشات و ارتباطشات در   مجلّۀ فشن روش تدریس سنّتی بر یادگیری درس ریاضثی،  

 .27-81 ، 2، علوم تربیتی

شناسی پژوهش کمّی و کیفی در علثوم  (. مقایسۀ روش7833) .عابدی، احمد و شواخی، علیرضا .27

 .758–713، (73) 54، فصلنامۀ راهبردرفتاری، 

گرایثی بثه عنثوان    (. تحلیل جایگثاه سثازنده  7838) .عابدینی بلترک، میمنت و نیلی، محمدرضا .22

ریشزی  فصلنامۀ پشژوهش در برنامشه  رویکرد نوین یادگیری در کتابهای درسی دوره ابتدایی، 

 .1-71، 77، سال (78)2، درسی

احثی  (. نقثد و بررسثی دو دیثدگاه سیسثتمی و سثاخت گرایثی در طر      7831) .فردانش، هاشثم  .28

 .751-783، (8)8فصلنامۀ مدرّس علوم انسانی، آموزشی. 

(. درآمدی بر سازنده گرایی در روان شناسی و 7837) .فردانش، هاشم و شیخی فینی، علی اکبر .24

 .(42)72، پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء -فصلنامۀ علمیعلوم تربیتی، 

(. طراحی آموزشی از منظر رویکردهای رفتثارگرایی، شثناخت گرایثی و    7811). فردانش، هاشم .25

، سثال هفثتم و   پژوهشی علوم انسانی دانششگاه الزهشراء   -فصلنامۀ علمیسازنده گرایی، 

 .25و  24هشتم، 

گرایثی بثه منظثور تحثوّل عمیثق در آمثوزش       توجّه به رویکرد ساخت .(7832) .قاسمی، فاطمه .21



 22 4931بهاروتابستان،اولیشمارهپنجم،یدوره، ی درسی های برنامه پژوهش

س آموزش فیزیک ایران و چهارمین کنفشرانس فیزیشک و   چهاردهمین کنفرانفیزیثک،  

 شهریور، تهران: دانشگاه فرهنگیان. 75تا  72 آزمایشگاه،

(. بررسثی رابطثۀ میثزان    7833) .محمودی، فیثروز  فتحثی آذر، اسثکندر و اسثفندیاری، رجثو      .21

فصشلنامۀ مطالعشات   مشارکت فعّال دانش آموزان در جریان تثدریس بثا پیشثرفت تحصثیلی.     

 .15 -32: 8 ،71 ،و روان شناسیتربیتی 

(. بررسی و شناسثایی  7831) .زاده، فرشادمطلبی فرد، علیرضا  نوه ابراهیم، عبدالرحیم و محسن .23

ای و اخالقی در آموزش و تدریس از نقطه نظر دانشجویان کارشناسثی ارشثد:   نشانگرهای حرفه

 .(1) 4، ، فصلنامۀ اخالق در علوم و فناورییک مطالعۀ کیفی

هثای نثوین یثادگیری و    (. کارورزی یادگیرنده محور  تطبیثق روش 7833) .وند، معصومه معارف .23

 .51فصلنامۀ علوم اجتماعی، آموزش در مددکاری اجتماعی، 

(. 7831) .معروفثثی، یحیی کیثثامنش، علیرضثثا  مهرمحمّثثدی، محمثثود و علثثی عسثثگری، مجیثثد .81

فصلنامۀ مطالعات برنامشۀ   هثا، ارشیابی کیفیت تدریس در آموزش عالی: بررسی برخی دیدگاه

 .37–772 (:2)5 درسی،

(. بررسثی کثاربرد روش   7837) .منصوری، سیروس  کرمی، مرتیی و عابدینی بلترک، میمنثت  .87

گرایی در آموزش عالی: مطالعۀ موردی گثروه علثوم اجتمثاعی    تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده

انجمثن مطالعثات   ، «رسشی های برنامۀ دپژوهش»مجلّۀ علمی پژوهشی دانشگاه مازندران، 

 .717–773(: 2)7برنامۀ درسی ایران، 

ارزشیابی برنامۀ درسی مبتنثی بثر رویکثرد     .(7831) .میمنی مهموئی، حسین و کرمی، مرتیی .82

 فصششلنامۀ سثثاخت و سثثازگرایی راهبثثردی نثثوین در ارزشثثیابی برنامثثۀ درسثثی دورۀ ابتثثدایی،  

 .711–733، 71، های تربیتیپژوهش

)ترجمثۀ   های اصلی آمشوزش عشالی در هشزارۀ جدیشد    بررسی چالش(. 7831) .وبر، لوک .88

 امیری، افراسیاب(، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.

(. تأملی بر کاربرد نظریثۀ یثادگیری   7831) .یادگارزاده، غالمرضا  پرند، کوروش و بهرامی، آرش .84

 .(24و  28) 8، سال ماهنامۀ مهندسی فرهنگیساختن گرایی در آموزش عالی، 

 .(2) 5ماهنامۀ رشد تکنولوژی آموزشی،  (. رابطۀ تدریس و یادگیری.7831) .یغما، عادل .85
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