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 الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی درس ریاضی پایه ی ششم ابتدایی
 

 8مرتضی گرزین نژاد

 
  3/6/31پذیرش:                                              81/9/31دریافت:  

 چکیده

 ن محیطیاد گیری جایگزی های موزشی سبب شده تا محیطهای آیادگیری و استراتژیی  هدر زمینها گسترش مطالعات و پژوهش

ر نقش فعال ب است این الگو شده  ارائه یادگیری زایشی بر مبتنی یادگیری طراحی برای الگویی مقاله این در آموزشی شوند.  های

درک ، باشد: تجزیه و تحلیلراحل زیر میدارای م وتاکید داردیادگیرنده در جریان یادگیری با استفاده از خلق رابطه ها و معناها 

 ابزارهای و منابع، یارزشیاب  ،رییادگی انتقال، ها تولید معنا و رابطه ،نیازهابیان پیش، بیان مفهوم و بافت آن یا ارائه موضوع ،ها مولفه

 نهایت تولید دانش که به عنوان درک عمیق یادگیرنده از موضوع است. در و پشتیبانی و گری تسهیل ،اطالعات کسب

 .معنادار  یادگیری طراحی،  الگوی  ،زایشی ییادگیر  ،یادگیری محیط  کلیدی:هایواژه
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 مقدمه -8

ین، جدید، اندیشه های نوهای  معلمین دلسوز، موفق و عالقه مند به حرفه ی معلمی، در جست و جوی یافتن شیوهبیشتر 

 هستند تا یادگیری را برای فراگیران جذاب تر و موثرتر نمایند. راهکارهاییو  هاروش

گونه خوب است. یعنی این که چهای  تازه و ایده های چالشی که معلمین با آن روبرو هستند چگونگی بکارگیری نظریه

 نهاآآموزشی خود از  هایدرس برای رسیدن به هدف یا هدف هایتازه و نو را کاربردی نمایند تا بتوانند در کالس های اندیشه

ن اعتماد به منجر به باال برد "تاکه نهایـا آزادی عمل معلمین همراه باشد استفاده کنند. این امر فقط با ایجاد فضای مناسب، که ب

 قابل انجام است. شود،و رشـد خالقیت می آنهاس نف

ون، پردازند و زمانی دیگر بین اندیشه های گوناگبه رقابت می  ها خوب با دیگر اندیشه های گاهی اوقات افکار تازه و نظریه

م تازه به آزمایش گذارده شود و بتوانی هایتا اندیشه شودمی. در هر دو حالت فرصت خوبی پدیدار شودچالش جدیدی پدیدار می

را که در بهبود فرایند تدریس و یادگیری نقش بسزایی دارند به کار بندیم. برای این که مواد درسی  هاو بازده آن یابیارزش ی نتیجه

از  دبای ازهای فردی فراگیران باشیم،نی گویکنیم تا جوابگوی نیازهای آموزشی و همچنین پاسخ تر و قابل پذیرش تررا جذاب

 الگوی طراحی آموزشی )که با موقعیت و موضوع تدریس ما مطابقت دارند.( استفاده کنیم.

مطالب درسی را بکار گیرند و هیچ نقشی در انتخاب محتوای آموزشی  بایستآموزشی متمرکز، معلمین می هایدر نظام

حتوا م یطراحان مواد درسی باید با نیازهای معلمان در ارایه هایا طراحی مطالب قبل از بکارگیری آن ندارند. در این گونه نظام

یانگین از م هاکه بعضی از آن شوندیدرس با شاگردانی روبرو م هایدر کالس درس توجه خاص داشته باشند. معلمین در کالس

یاز محتوای درس به این گونه ن یاز کالس جلوترند. طراحان آموزشی باید جایی را در ارایه هاو بعضی از آن ترسطح کالس عقب

ه تدریس بیک الگوی مناسب و انعطاف پذیر، معلمان این فرصت را پیدا کنند تا با آزادی عمل  یها اختصاص بدهند. شاید با ارایه

، درسی از پیش تعیین شده کنند )عبداللهی حسینی، معتمدی تالوکی یبپردازند، نه این که وقت خود را صرف وفق دادن با برنامه

8930 ،81.) 

طراحی آموزشی از جایگاه خاص و ممتاز برخوردار است.به  با توجه به ضرورت آموزش و یادگیری در فرایند تربیت،

موزشی آ غیر انسانی را در نظام و اتالف منابع انسانی و افتدآموزش و یادگیری موثری اتفاق نمی که بدون توجه به آن، ای گونه

 معماران را مهندس اگر پزشکان را مهندس بهداشت، آموزش موثر و سودمند نیازمند طرح و برنامه است. ت.شبه دنبال خواهد دا

در واقع  .مبریبه اهمیت طراحی آموزشی بهتر پی می گاهنآ ندسان عملکرد انسانی بدانیم،موزشی را به عنوان مهآو طراحان  فضا

 آموزش به بهترین وجه مهندسی شده باشد. ی طرحی ارائه دهد که در آن مولفه های تشکیل دهنده کوشدطراحی آموزشی می

مله ارزشیابی آموزشی معتبر و رقابت سازمانی از ج اثربخش،ایجاد یادگیری  بهینه از زمان، یاستفاده بهینه از هزینه، یاستفاده

یادگیری قرار  هایدر حال حاضر طراحی آموزشی تحت تأثیر نظریه (.8930)نوروزی و رضوی، مزایای طراحی آموزشی است

تارگرایی بر فر گراست. به بیان دیگر طراحی آموزشی رفتارگرایانه متفاوت از طراحی آموزشی شناخت و ساختن گرفته است.

رایی بر گهای فکری و ذهنی و ساختنشناخت گرایی بر فرایند رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری و توجه به اهداف رفتاری،

آموزشی  های طراحیفعالیت ی نظریه های یادگیری جهت دهنده و هدایت کنندهبنابراین   کنند.تولید و ساخت دانش تاکید می

 در کالس درس است.

محیط او )  از وجود خارج یا یادگیری( )محیط یادگیرنده وجود در که این در یادگیری کنترل محل بحث     

 معموالا  و کرده جلوه گوناگون طرق به تکنولوژی آموزشی رشته تاریخ طول در بلکه نبوده مطرح تازگی به باشد( آموزشی

 شد گفته چه آن رغمعلی. است گرفته قرار تکنولوژی هایپیشرفت و ناسیـشاز روان حاصل های یافته رشد تأثیر تحت

 هایاز محرک ترکیبی آموزشی راحانـط که گرددیم بیشتر موفقیت نویدبخش یادگیری های محیط احتمال طراحی زمانی

 به. سازند ادغام هم در را هاآن خوبی و به گیرند نظر در را (یادگیری محیط) یرندهـیادگ درونی و (آموزشی محیط)بیرونی

 به بنا تلفیقی طور به و کرده حرکت رفتارگرایی و گراییاز سازنده پیوستاری در باید آموزشی طراحان دیگر عبارت

 اصلی مسئولیت و گرفت نظر در برای یادگیرنده را دانش ساختن نقش باید محیط طراحی در. لذا نمایند عمل اقتضاء



 ... الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر یادگیری زایشی ____________________________________________________________

 

 لحاظ محیط در نیز بازخوردو  تمرین آموزشی، توایـمح اهداف یادگیری، باید حال عین در اما باشد او توجهـم یادگیری

 .(8938، و همکاران  ) زنگنه نگرایاسازنده تا است رفتارگرایان توجه بیشتر مورد موارد این که گردد

 

 یادگیری زایشی ی نظریه -2

 ی است.یادگیری زایش ینظریه، تعلیم و تربیت مطرح است یحوزه در های یادگیری که در چند سال اخیریکی از نظریه

های بیرونی و درونی یادگیرنده در پی فراهم آوردن محیط که با ترکیبی از محرکالگوهایی است  یاین یادگیری در زمره

بنابراین در این  .ش بپردازندها بتوانند به طور فعاالنه به یادگیری و تولید دانای است که در آن یادگیرندهیادگیری پویا و سازنده

از  رایی است.گتلفیقی از رفتارگرایی و شناخت ی یک نظریه این نظریه،الگو یادگیری فعال از اهمیت خاصی برخوردار است. 

نترل است تا و خودک خودتنظیم روش یادگیرندگانی خودانگیخته، در واقع ،های یادگیری مبتنی بر این نظریهجمله اهداف محیط

ه این نظریه بیشتر به یادگیرنده و ساخت دانش توجه داشت د.نمحیط طی فرایند یادگیری نقش مهمی در ساخت دانش ایفا کندر 

  . (8913)زنگنه، رفتارگرایی توجه داردی ظریهناما در عین حال به محیط فراگیر و 

وی معتقد است که مطابق  مطرح گردید. 8398در سال  8یادگیری زایشی اولین بار توسط شخصی به نام ویتراکی  نظریه

ها برای درک و فهم عمیق یک موضوع نیازمند این هستند که به طور انتخابی و گزینشی به وقابع توجه کنند با این الگو یادگیرنده

ها، مفاهیم و دانش ات، دادههای ورودی یا جدید با اطالع داده و برای هر یک از این وقایع از طریق ایجاد رابطه بین اطالعات و

نقش معلمان را طی فرآیند آموزش به طور کلی به دو دسته انتقال  ای قبلی در رابطه با موضوع مورد نظر معنا خلق نمایند.زمینه

 گردد:ها اشاره می اطالعات و تسهیل کنندگی تقسیم کرد که به طور مختصر به آن

ازد و پردعلم فعال و یادگیرنده منفعل است. معلم خود به ارائه اطالعات میالف( نقش ارائه اطالعات: طی این فرآیند م

 رو یادگیرندگان چندان فعال نیستنداز این  دهد.یادگیری دخالت نمی -روش تدریس او چندان یادگیرنده را در فرآیند یاددهی

یقی از آموزان به درک عمسطحی هستند و دانشهای یادگیری تقریباا کنند. بازدهو تنها نقش دریافت کننده اطالعات ایفا می

 کنند. موضوع دست پیدا نمی

ورند آکنندگی: معلمان ارائه کننده اطالعات به صورت مستقیم نیستند بلکه محیط و شرایطی را فراهم میب( نقش تسهیل

 مایند. نهدایت کننده را ایفا میکنندگی و پردازند و معلم تنها نقش تسهیلها خود به ساختن دانش میکه طی آن یادگیرنده

 

 تعریف یادگیری زایشی -3

 به ابتدا که هستند این نیازمند پیچیده موضوع یک فهم برای هایادگیرنده آن در که است روشی زایشی یادگیری از منظور

 خودشان قبلی یهادانسته با تواندمی هارابطه این تولید که سازند مرتبط هم با را آنها سپس و کنند توجه وقایع به انتخابی طور

 این از هایتن در که گردد ایجاد فراشناختی و شناختی راهبردهای از استفاده با جدید اطالعات و وقایع خود بین که این یا باشد

 به فراگیران یادگیری محیط، این در بنابراین. رسدمی موضوع از عمیقی درک به و کندمی تولید معنا خود برای یادگیرنده طریق

 با وردبرخ موقعیت در و کنندمی مرتبط هم به جدید هاییافته با را قبلی هایدانسته آنها که بوده قصد روی از و عمدی طور

 رقرارب رابطه آنها بین شناختی راهبردهای از استفاده با ندارند ها آن مورد در قبلی دانش گونههیچ که جدید هایداده و اطالعات

 ویتراک شیزای یادگیری نظریه در مهم هایمولفه از برخی. کنندمی پیدا دست موضوع از عمیقی معنای به طریق این از و کنندمی

 های¬محیط در و فرارسانه طریق از یادگیری محیط در. زایشی نهایتاا و دانش خلق یادگیری، انگیزشی، فرآیندهای: از عبارتند

 .  کندمی پیدا معنا بهتر الکترونیکی یادگیری

عات طی فرآیند ساختن دانش بین اطالگان های یادگیری دارد که در آن یادگیرندیادگیری زایشی اشاره به آن نوع محیط

 کنند تا در آن زمینه بهرا برای خود معنادار می هاسازند و آنهای جدید با دانش قبلی خود در آن زمینه ارتباط برقرار میو داده

                                                           
1 .Wittrock 



_____________________________________________ پویش در آموزش علوم پایه   

ها در مورد موضوع اطالعات و دانشی از قبل ندارند موضوع دست یابند. الزم به ذکر است گاه یادگیرندهدرک و فهم عمیقی از 

 های شناختی و فراشناختی بین مطالب جدید رابطه برقرار سازند.اما قادرند تا با استفاده از مهارت

یند تا بین آموزان کمک نماند و به دانشکنندگی ایفا نمایافتد که معلمان نقش تسهیلیادگیری زایشی زمانی اتفاق می

را برای خود معنادار سازند. برخی از راهکارها برای اجرای این الگو  هاهای قبلی با مطالب جدید رابطه برقرار سازند و آنآموخته

های ل، نقشهنویسی کنند، تصاویر، چارت، جدوآموزان به این که مطالب را خالصهتشویق و وادار ساختن دانش :عبارتند از

ب، حل های جدید در مورد مطلمفهومی، تعیین اهداف، بیان و تدوین سؤال، بیان توضیح و استنباط شخصی از مطالب، بیان ایده

ها و  ها به سایتالبته در صورتی که یادگیرنده مسأله، سازماندهی مجدد مطلب و ارائه آن، قضاوت و ارزشیابی در مورد محتوا.

در  آموزان بخواهندها را به آن ارجاع دهند و از دانش توانند آنینه موضوع دسترسی داشته باشند معلمان میمنابع دیگری در زم

 پاسخ جواب دهند یا حتی گزارشی تهیه نمایند و به کالس ای تدوین نمایند یا به برخی سؤاالت باززمینه موضوع مورد نظر مقاله

ند فهم توانمی معلمان ،ها و همچنین موضوع درسیایی با توجه به شرایط و موقعیتهدرس ارائه نمایند. بنابراین با چنین روش

عمیقی از موضوع در فراگیران ایجاد نمایند منوط به این که از راهبردهای انگیزشی الزم استفاده نمایند و فراگیران را به سمت 

وان تدر ارزشیابی از میزان یادگیری فراگیران هم می انگیزش درونی که همانا لذت بردن از یادگیری و مطالعه است سوق دهند.

از ابزارهایی استفاده کرد که منجر به یادگیری زایشی و فهم عمیق فراگیران از مطلب گردد و تا حد ممکن از فرآیند یادگیری و 

 کار ارزشیابی به عمل آید تا این که فقط با یک امتحان همه چیز مشخص گردد.

 

  زایشی یادگیری های محیط طراحی الگوی -8
استفاده شده است. از 8های آموزشی مریل بندی هدفاین الگو در زمره الگوهای طراحی در سطح خرد است که از طبقه

نظر مریل اگر یک متن آموزشی از لحاظ حیطه شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد آن گاه عناصر تشکیل دهنده آن عبارت 

این الگو برای یادگیری مفاهیم طراحی شده است. هدف اصلی   .2کارها و اصول یا قوانینهیم، روشحقایق، مفا :خواهند بود از

این الگو دستیابی یادگیرنده به فهم و دانش عمیق از موضوع است به طوری که او نقش فعالی در جریان یادگیری ایفا نماید و 

گری داشته باشد. به علت محدودیت  معلم یا مربی تنها نقش تسهیلها توسط خود او به وجود آید و  معناها و همچنین رابطه

شود. حال به تشریح هر یک از مراحل الگو به صفحه در ارائه مقاله تصویر کلی مراحل الگو به صورت شکل نمایش داده نمی

 شود.طور مبسوط پرداخته می

ـــی، نگاهی خود امید آن که نگاه آموزگ می پردازیم.  الگومعرفی  بهدر این مقاله  اران محترم به الگوهای طراحی آموزش

سی می شد.  با هم وارد کال ستفاده  شویم که معلم محترم آنباورانه و تحول آفرین با پس از اجرای مراحل مقدماتی تدریس، با ا

 خواهد فرایند یاددهی و یادگیری را هدایت کند.از این الگو می

 

 تحلیل و تجزیه گام اول:

 کاراست و اثربخش آموزش یک طراحی نهایت در آموزشی و عناصر تربیش چه هر شناخت این مرحله، از هدف 

 انگیزش از آنها تا دهد پرورش نهادر  را مثبت خودپنداره ایگونه به و کند ی مثبتتجربه ایجاد در یادگیرنده که بطوری

 مخاطبان تحلیلو  منبع تحلیل، موضوع تحلیل شامل تحلیل و تجزیه یبرخوردار گردند. مرحله بعدی فعالیت های برای الزم

 .9است

کنند. موضوع درس دانش آموز پسر حضور دارند که در سال ششم ابتدایی تحصیل می 21در کالس من فعالیت معلم: 

دریافتم که دانش آموزان  )سوم، چهارم و پنجم ابتدایی( گذشته هایسال است. با بررسی کتاب« و عمود منصف فاصله» جدید

های راست، خمیده، شکسته، پاره خط و دو خطّ عمود . مانند: خطاندمطالبی آموخته  موضوع درس امروزی این کالس، درباره

                                                           
1 .Merrill 
2 .lim، lee، Grabowski، 2005. 
3 .Zangeneh، 1331. 
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ساله هستند و  82دانش آموزان کالس  اند.بنابراین کلیاتی از مطلب آموزشی مورد نظر را فرا گرفتهبر هم، ارتفاع، نیمساز زاویه. 

 ی عملیات صوری قراردارند. ی رشد شناختی پیاژه، در مرحلهبق نظریهط

شستن، ناین گونه اند. نشسته های یک نفرهی استقرار دانش آموزان در کالس درس بدین گونه است که در صندلینحوه

مورد  را در آن هاالی پرسیدم، نظر تواند امتیاز به شمار آید. در انتهای جلسه قبل، از دانش آموزان سؤبا توجه به موضوع درس، می

ی دانش آموزان این کالس دانش آموزان نسبت به این موضوع از خود عالقه نشان دادند. همه جویا شدم هم چنیندرس جدید 

 های جسمانی و ذهنی الزم برخوردارند. از توانایی

 

 های یادگیریبازدهتعیین  گام دوم:
 تحلیل و تجزیهه ی مرحل از که اطالعاتی به توجه با کار را این که سازد مشخص را یادگیری های بازده باید آموزشی طراح

هر  از قبل طراح پس می دهد. انجام یاد بگیرند، را چیزی چه باید آموزش پایان در ها یادگیرنده که این همچنین آورده و بدست

 ضرورت که مواردی و دهنده آن تشکیل اجزای سپس .کند مشخص را یادگیری برای نظر مفهوم مورد باید مرحله این در چیز

 تواندمی آن را هایویژگی و هامشخصه آن، از هایینمونه دیگر، مفاهیم با آن قبیل رابطه از بدانند مفهوم مورد در ها یادگیرنده دارد

  .8 بگیرد نظر در یادگیری بازده عنوان به

شما  ی عملی دارد تا نظری و از یکایکموضوع درس امروز بیشتر جنبهدانش آموزان عزیر توجه داشته باشید فعالیت معلم: 

د یوانبا کمک ابزارهایی مانند خط کش و گونیا بت و )دست ورزی، تصویری و کالمی(با توجه به سبک های یادگیری انتظار دارم

ط  وسط پاره خط را مشخص کنید و خهای مختلف تا در نهایت با انجام فعالیت یک نقطه تا یک خط را بدست آورید یفاصله

 . نماییدرسم  خطعمود را در نقطه وسط پاره 

 

 بیان مفهوم و بافت آن گام سوم:
بازنمایی مفهوم و همچنین بیان بافتی که مفهوم در آن واقع شده در جلب توجه و مشارکت دادن یادگیرنده در جریان 

   .2  استیادگیری بعنوان شخص فعال از اهمیت خاصی برخوردار 

 کمک شده، با داده مختلف های شکل در را نقاط بینی  فاصله تا خواهمگرامی، از شما می آموز دانش اکنونفعالیت معلم: 

 .)تصویری ، ورزی دست (دینمای یادداشت و گرفته اندازه کش خط

 

 بیان پیش نیازها گام چهارم:

 از را مفاهیمی یادگیرنده که است آن نیازمند از مفاهیم بعضی یادگیری گاه اول :است بحث قابل جنبه دو از نیازها پیش بیان

 موجب این که بود خواهد ضعیف برای او موفقیت کسب امکان صورت این غیر در بگیرد یاد را جدید بتواند مفاهیم تا بداند قبل

 برای را آنها که بهتر است اما نپردازد جدید مفهوم نیازهای پیش آموزش به معلم اگر لذا حتی .می گردد او در انگیزش کاهش

 از اصل اطمینان به توجه نماید. دوم: با ارائه را الزم رهنمودهای فراگیران به آنهایادگیری  جهت در و سازد مشخص یادگیرنده ها

در  و گردند مسلط خوبی به یادگیری وظایف بر توانندمی کنند باید احساس یادگیرنده ها یادگیری، برای الزم انگیزش اولیه اصول

 مفهوم مورد در را الزم های بایسته پیش یادگیرنده که مگر آن گرددنمی سریم این و برسند موضوع از عمیق بینش و درک به پایان

از جمله پیش نیازهای این درس دانستن مفاهیمی یابد. دست جدید معنای به و سازد برقرار ارتباط آن ها بین تا بتواند بداند جدید

 نقطه، خطوط شکسته، خمیده و راست است. بنابراین با اجرای فعالیت زیر از پیش نیازهای دانش آموزان آگاه خواهیم شد. چون،

 به را نخ چند بگیرند، درنظر نقطه عنوان به را خودکار یک تا اهیمخومی  آموزان دانش از  فعالیت آغاز برایفعالیت معلم: 

 .داد ادامه گوناگون جهات در توان می را نخ شمار بی خودکار از که کنند می مالحظه بکشند. سمتی به را کدام هر بزنند و گره آن

                                                           
1 .Keegan، 1551. 
2 .Keller، 2005. 
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 )دست گرفت خواهد قرار هم روی ها نخ ی همه ببندند، آن به را ها نخ دیگر سر بخواهند و باشند داشته خودکار دیگری اگر اما

 رسم را راست و شکسته خمیده، خطوط واطالعات سال قبل باتوجه به توضیحات داده شده عزیز دانش آموزان اکنون) . ورزی

 دست های فعالیت باید آموز دانش هر ).)کالمی. دو سوال مطرح و از آنها خواسته شود پاسخ دهند انتها در )تصویری( د یکن

 .برسد موردنظر سطح به تا داده انجام را کالمی و تصویری ورزی،

 

 تدارک فضای کار گام پنجم:

محیط حداقل  ن به تفکر بپردازند. بنابراینآها بتوانند با ایجاد تغییر در هایی باشد که یادگیرندهدارای ویژگیمحیط باید 

 های زیر برخوردار باشند:باید از ویژگی

رود در این زمینه معتقد است کاربرد که از صاحبنظران علم ارتباط به شمار می8)الف( مجهز به اشیاء و اشکال: ادرگاردیل 

ار شود که با تجارب مستقیم و دست اول سروکواس در یادگیری زمانی بیشتر درگیر خواهد بود و یادگیرنده فعال تلقی میح

 مفهوم به بخشی عینیت بنابراین  .(8918احدیان،)ها های دیداری و شنیداری و در نهایت عالئم و سمبلسپس با نشانه .داشته باشد

ها تازه کار باشند و از مهارت الزم در این زمینه برخوردار نباشند خواهد کرد بویژه اگر یادگیرندهرک و فهم آن بسیار کمک د به

 یا از سنین پایین باشند.

ها نوآموز هستند و چندان با فرآیند کار آشنا نسیتند ارائه نمونه کارهای دیگران )ب( الهام گیری: در مواردی که یادگیرنده

معتقد  2 ها را خلق کنند در این زمینه سیوارتبتوانند معناها و رابطه آنهامؤثر باشد تا با الگو برداری از  تواند بسیارمی آنهابرای 

 9شود. می آنهاها با همدیگر باعث الگوگیری و در عین حال نقد است که تعامل یادگیرنده

م یا ات مشارکتی و بحث بصورت مستقیها باید تا حد ممکن امکان برقراری جلس)پ( تعامل و مشارکت: برای یادگیرنده

 ای( فراهم آید.غیر مستقیم )واسطه

 ها، جداول، نمودارها، نقشه هایی برای ترسیم تصاویر، چارت: باید ابزارها و قابلیتمعناسازی هایتیقابل تجهیز(ت) 

عبیه گیری و جستجو تگزارشمفاهیم، تدوین سؤاالت، سازماندهی مجدد موضوع، خالصه نویسی، برجسته سازی، ذخیره، حذف، 

 گردد.

 برای این که یادگیرنده بتواند در تفکرات خود تغییراتی را ایجاد نماید فعالیت زیر طراحی می شود:فعالیت معلم: 

و دلیل انتخاب حل نمایید را  ( کوتاهترین پاره خطکار در کالس )پیدا کردن  8فعالیت شماره ی دانش آموزان محترم، 

ظر خود را مطرح ن ها خواسنه شوده مهدی با بستنی فروشی را با دوستان خود بحث کنید. سپس از نماینده ردیف کوتاهترین فاصل

دانش آموزان عزیز شکلی شبیه شکل زیر رسم نمائید . با ابزاری که در دست نموده و نکات جدید درسی توسط معلم بیان شود.

دارید طول پاره خطها )فاصله نقاط( و زاویه خطوط با خط افقی را تعیین کنید در دفتر خود بنویسید .پاره خط )ب ت( بر خط 

 درجه است.  30افقی عمود است و زاویه آنها 

 

 

 

 
 

کنندکه خط عمود می آورند و همه آنها مشاهده می تدانش آموزان شکلی مشابه رسم نموده و زوایای مختلفی بدس

 کند.از نظر دانش آموزان بیان می کوتاهترین است .معلم نتیجه مهم از بیان این مثال را بعد

                                                           
1.edrgardil.  
2.Sewart  
3 .keegan، 1551 
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ا هن خواهد بود . بعد از بیان نمایندگان ردیفرا حل کنند که بسیار شیری 2شود فعالیت اکنون از دانش آموزان خواسته می

 خواهد کار در کالس را حل و بحث و بیان کنند.کند . سپس از دانش آموزان میمعلم نتیجه بحث را اعالم می

سط شود وسپس خواسته می خواهد در دفتر خود رسم نمایند.اکنون پاره خط زیر را روی تابلو رسم و از دانش آموزان می

را با خط کش مشخص کنند . از آنان بخواهیم سه خط عمود بر این پاره خط رسم کنید که یکی از آنها از وسط پاره  پاره خط

گذرند ؟ توان رسم کرد؟ چند خط عمود از وسط پاره خط میخط بگذرد . اکنون این سوال را مطرح کردم که چند عمود می

کند. در پایان جهت تکمیل درس با دست ورزی کار منصف را تعریف می ها عمودمعلم بعد از دریافت نظرات نمایندگان ردیف

 شود .در کالس پایانی اجرا می

 

  

 :دنرسی زیر بالگو دو به، بتوانند تعیین فاصله و زاویه  فراگیران باآن چه که از انجام این فعالیت انتظار می رود این است که 

 خط بین آن دو نقطه می باشد. دو نقطه کوتاهترین پاره (فاصله8

 گذرد و بر پاره خط عمود است.عمود منصف پاره خط تنها خطی است که از وسط پاره خط می ( 2

فت و و گبحث  در مورد کارهای خود  خواهیمبیشتر با یک دیگر از یادگیرندگان می تعامل و مشارکتدر نهایت جهت 

 نمایند و نظرات خود را مطرح کنند.

 

 ها توسط یادگیرندگانتولید معنا و رابطهگام ششم:

که در  ایکنند اول: بین اطالعات و مفاهیم جدید با مفاهیم و اطالعات گذشتهها دو نوع رابطه و معنا خلق مییادگیرنده

ازد و از این سذهن دارند. دوم: یادگیرنده با استفاده از راهبردهای یادگیری زایشی بین مفاهیم و اطالعات جدید ارتباط برقرار می

 کند.طریق برای خود معناسازی می

شوند : راهبردهای رمزگذاری ساده، پیچیده و نهایتاا : این راهبردها به سه دسته تقسیم میزایشی یادگیری راهبردهای 

 یکپارچگی. 

 . 8گردندهر یک از راهبردها به طور مختصر در این جا تشریح می

 

 راهبرد رمزگذاری ساده
در اینجا منظور این است کعه یادگیرنده مطلبی را می خواند سپس زیر مفاهیم  :کلیدی مطالب زیر کشیدن خط( الف) 

ا شود که او بطور عامدانه و فعاالنه این کار  رکلیدی خط می کشد و این زمانی به عنوان یک راهبرد یادگیری زایشی تلقی می

جام دادند که طی آن مشاهده کردند زمانی که به یادگیرنده اجازه خط کشیدن تحقیقی ان 2در این زمینه ریکاردز و اگوست  بکند.

 .اند در پس آزمون عملکرد بهتری نسبت به کسانی دارند که این کار را نکرده آنهاشود زیر مطالب مهم داده می

او  ت منوط به این که)ب( یادداشت برداری: منظور از یادداشت برداری در این جا کپی کردن یادگیرنده از یک متن اس

راک را تولید کند در چنین صورتی او در جریان یادگیری فعال بوده و احتمال این که این راهبرد یکی از دو رابطه مد نظر ویت

 .یابدمؤثر باشد افزایش می

های صورت گرفته در این زمینه گزارش شده که مطرح ساختن سؤال باعث  )ج( تدوین یا طرح سؤال: طی پژوهش

یری گردد. پیش سؤاالت معموالا باعث افزایش یادگبازخوانی یادگیری اتفاقی و همچنین افزایش بازخوانی در یادگیری عامدانه می

 ر خواهد بودتهمراه با بازخورد باشد احتماالا اثر بخشچه شوند تا یادگیری اتفاقی به هر حال مطرح ساختن سؤال چنانعامدانه می

  . 9(8393ارد، و ریچ 8391) اندرسون، 
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 راهبردهای رمز گذاری پیچیده
بت بخشی این راهبرد را نساثر آنهااند و همگی )الف( راهبردهای سازماندهی: تحقیقات زیادی در این رابطه صورت گرفته

 بهتر است.های با توانایی باالتر البته الزم بذکر است که این راهبرد برای یادگیرنده  .8 اندبه گروه کنترل نشان داده

که حاکی از  ای برقرار سازد)ب( دستکاری اشیاء: منظور این است که یادگیرنده در رابطه با مفهوم بتواند بین اشیاء رابطه

انجام شد هیچ گونه اختالف 2 معنای جدیدی بوده و بیانگر درک و بینش او از موضوع باشد پژوهشی که توسط ریتچی و ولکل

و دستکاری اشیاء نشان نداد که ممکن است این امر ناشی از ماهیت زایشی هر دو راهبرد باشد.  معنا داری بین نقشه مفهومی

 اند. صورت گرفت اثر بخشی این راهبرد را نشان داده 9 کی و ناگازاکاهمچنین پژوهشی که توسط سی

 

 راهبردهای یکپارچگی
سازهایی که توسط مقایسه تأثیرات حاصل از تصویرانجام دادند به  8تراکویبال و : پژوهشی که سازی تصویر( الف) 

ها خلق شده بود پرداختند در گروهی که کننده تدارک دیده شده بود در مقابل تصویرهایی که توسط یادگیرندهآزمایش

ی هها به الگوگیری، کپی برداری، هدایت مستقیم توسط شخص آزمایش کننده به تصویرسازی پرداختند نسبت به گرویادگیرنده

 ند.اتری از لحاظ درک و فهم نسبت به موضوع نشان دادهکه خود به تولید تصویر پرداختند عملکرد نسبتاا ضعیف

ی بردند. زماندر این زمینه پژوهشی انجام دادند و در پایان به تفاوتهای معناداری پی 6و برانسفورد  1)ب( شرح وبسط: استین

 به تنسب عمیق فهم و درک موجب کامالا که است، آن با هماهنگ و  رابطه با موضوعدهند که در هایی مییادگیرندگان بسط

 که است انیگیادگیرند از دسته آن از ترضعیف آن ها عملکرد نباشد موضوع با متناسب که زمانی بالعکس و گرددمی موضوع

 اند.شرح و بسط زایشی انجام نداده فعالیت گونه هیچ

دیگر های احتمالی بین اطالعات و مفاهیم جدید با یک تطبیق : این راهبرد در واقع به تشابهات و تفاوت)ج( راهبرد تشبیه و 

پردازد که در نهایت منجر به درک و فهم موضوع و خلق یک معنای جدید که در رابطه با این در ذهن دارند، می آنچهیا با 

 .9 گرددمی

ه سه دسته که خود ب آن هانظارت بر راهبردهای یادگیری زایشی و هدایت  فرآیندهای فراشناختی: تدبیرهایی هستند برای

 (.8918)سیف ، ریزی، کنترل و نظارت و نهایتاا راهبردهای نظم دهی شوند. راهبردهای برنامهتقسیم می

 .کنندها دو نوع رابطه و معنا خلق مییادگیرندهدر این گام 

 ای که در ذهن دارند. مفاهیم و اطالعات گذشتهاول: بین اطالعات و مفاهیم جدید با 

از این طریق  سازد ومی دوم: یادگیرنده با استفاده از راهبردهای یادگیری زایشی بین مفاهیم و اطالعات جدید ارتباط برقرار

 کند.برای خود معناسازی می

 اجرا نمایید:  زیر را دستورالعمل هایسپس  را انجام دهید 802ی د انش آموران عزیز! ابتدا فعالیت صفحهفعالیت معلم:  

یک  ج( برای فعالیت انجام شده د.یخط بکش کلیدی مطالبب( زیر  د.یالف( فعالیت انجام شده را یادداشت برداری نمای

 د.ینکسوال طرح 

 

 

                                                           
1 . Doctorow  1513  & Beissner، 1553 . 
2 . Ritchie  & Volkl ، 2000 . 
3 . Sayeki & Nagasaka ، 1551 . 
4 . Bull & Wittrock ، 1513 . 
 

9 .Stein ، 1515 . 
6 . Bransford ، 1515 . 
1 . Wittrock  & Alesandri ، 1550 . 
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 انتقال یادگیری گام هفتم: 

قد کارهای نمانند  تا انتقال یادگیری محقق گردد: آوریمرا برای فراگیران فراهم می هاییها و فعالیتموقعیتر این گام د

 گو.و  دیگران و نهایتاا جلسات بحث و گفت

سپس کتاب را بین اعضای  .دیرا به صورت انفرادی انجام ده 802کار در کالس صفحه ی عزیزان! ابتدا فعالیت معلم: 

 د. نماییفعالیت دوستان خود را نقد در پایان د و کنیگروه خود جابه جا 

 

 ارزشیابی گام هشتم:

های  های از قبل تعیین شده از این لحاظ که آیا کوششیعنی سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج حاصل با بازده 

جهت انجام ارزشیابی در این الگو  (.8910سیف ، )؟ معلم و یادگیرنده منجر به نتیجه مطلوبی شده است یا خیر به چه میزانی

 به سؤاالت ها )پورت فولیو(، پاسخگویی پوشه مجموعه کارها یا فعالیت گردد: گزارش از فرآیند کار،پیشنهاد میهای زیر فعالیت

 .زیر

 عزیزانم! به دو سوال زیر پاسخ دهید.فعالیت معلم: 

 .بدست آورید را لبقام ضلع تا راس هر ی فاصله زیر ثلثم در (8

2)  
 

 

 

 بدست آورید.« آب»تا را از پاره خط « م»در شکل زیر فاصله ی نقطه ی  (9

 

 آ                                            ب                                                                           

 منابع و ابزارهای کسب اطالعات گام نهم:

به  آنهایری از گبهره باید فراهم گردد تا یادگیرنده بتواند باکه در رابطه با موضوع الزم است تا حد ممکن کلیه اطالعاتی

محیط باید از ابزارهای مورد نیاز برخوردار باشد تا انرژی و  آنهاتری از موضوع دست یابد و جهت دستیابی به درک و فهم عمیق

 .8 زدزمان او صرف کارهای فکری سطح باال گردد نه این که به کارهای ابتدایی و جستجو بپردا

 

 گری و پشتیبانیتسهیل گام دهم:

جا که هدف این الگو ساختن معنا توسط یادگیرنده است لذا معلمان باید تنها نقش هدایت کننده و تسهیل کننده  از آن

الزم بویژه  ها پشتیبانیها باید از یادگیرنده همچنین آن .گان را به هدف رهنمون سازندداشته باشند و با راهنمایی خود، یادگیرند

لذا  .ای برخوردار استاز لحاظ انگیزش بعمل آورند زیرا در این الگو نسبت دادن موفقیت فراگیران به خود از اهمیت ویژه

واند از وجود تبرند نیازمند حمایت و پشتیبانی بیشتری هستند. البته معلم میهایی که کمتر از منبع درونی کنترل سود مییادگیرنده

د سوق دهد. گاهی هم این تیوترها، ماشینی هستن آن هاگری شاگردان را به م بهره برده و جهت پشتیبانی و تسهیلآموزشیاران ه

 ها به عمل آورند.های الزم را از یادگیرندهتوانند حمایتمی آن هاکنند در چنین مواردی هم و بصورت هوشمند عمل می

                                                           
   به آدرس ش ریاضیآموزفعالیت معلم: دانش آموزان گرامی برای یادگیری بهتر مفاهیم این درس می توانید به سایت .  8

http://www.amouzeshriazi.ir های خواسته شده را انجام دهید. مراجعه نمایید و فعالیت 
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درس امروز متوجه شدید، تمام فعالیت ها را خودتان انتجام دادید و  فعالیت معلم: دانش آموزان عزیز! همان طور که در

ر . به نظکردمو جاهایی را که احساس می کردم باید دخالت پیدا کنم شما را حمایت می من فقط شما را راهنمایی می کردم

 تر شده باشد.ی شما برای یادگیری مفاهیم درس جدید هم بیشبا این روش انگیزهرسد می

 

 تولید دانش یازدهم: گام

دستیابی او به شناخت و فهمی نسبتاا عمیق از  ،یادگیری -یاددهی یهادر واقع ماحصل کار یادگیرنده در پایان فعالیت

زم از آن های ال تواند با استدالل، منطق و مستندات چگونگی اکتساب آن را تشریح کند و در موقعیتموضوع است که او می

کر یادگیرنده های تفدستاورد این الگو تنها فهم موضوع نیست بلکه یک هدف ضمنی دارد و آن هم پرورش مهارتسود ببرد. البته 

های او در مسیر صحیح و مطابق با چه یادگیرنده به طور صحیح موضوع را برای خود معنادار سازد و شرح و بسط است. چنان

از آن موضوع معنا و فهم جدید خلق خواهد کرد که به نوعی اشاره به  های مبهم باشد در نهایت یادگیرندهموضوع و درک جنبه

 کند.از آن تحت عنوان یادگیری خالقانه یاد می 8 ت د از موضوع برای او دارد که کرافزایش نوعی دانش جدی

راگیران که فنظرتان راجع به درس جدید چیست؟ از درس امروز چه فهمیدید؟ انتظار می رود فعالیت معلم: فرزندان گلم! 

این گونه پاسخ دهند که چون با استدالل و تفکر فعالیت را انجام دادیم درس امروز را راحت فهمیدیم در نتیجه نگاهمان دیگر 

 تغییر پیدا کرد. 

 

 گیرینتیجه و بندی جمع -5

ادگیری معنادار یالگوی پیشنهادی بر مبنای نظریه یادگیری زایشی ویتراک شکل گرفته که هدف اصلی آن در واقع ایجاد 

درسی است. لذا در راستای کاربردی شدن این نظریه الگویی طراحی و پیشنهاد شد که طراحان با بکارگیری ی و عمیق از برنامه

که تولید  بودگانه  88آن بتوانند محیط یادگیری مبتنی بر بسط و گسترش معنا فراهم آوردند. الگوی پیشنهادی دارای مراحل 

یادگیری تلقی شده و در واقع معنای فردی یادگیرنده از موضوع است که بطور صحیح بسط  -ازده فرآیند یاددهیبه عنوان بدانش 

 .یافته و یادگیرنده از آن به درک و فهم عمیقی دست پیدا کرده است

دگیری ابا توجه به مطالب مطرح شده می توان گفت که الگوی طراحی یادگیری زایشی روشی مناسب و موثر در افزایش ی

 عنوان به زایشی یادگیری طراحی الگوی از که شودمی پیشنهاد پژوهش های یافته پایه بر بنابرایندانش آموزان از موضوع است. 

 پژوهش این پیشنهادهای ویژه طور به  .شود گرفته بهره موضوع از عمیق فهم و درک به ها یادگیرنده دستیابی برای مناسب الگویی

 :از عبارتند

 مفاهیم آموزش برای زایشی یادگیری طراحی الگوی کارگیریب   -

 آموزش جریان در زایشی یادگیری راهبردهای بکارگیری -  

 آموزش و طراحی جریان در کار انگیزشی اصول رعایت   -

 اطالعات انتقال تا آموزش در گری تسهیل و پشتیبانی اصل رعایت   -
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