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 پژوهیاقدامالگویاساسبریادگیریهایمحیططراحی

   رضایی فاطمه
 

 چکیده
در حین عمل یا اقدام پژوهی روشی موفقیت آمیز برای ترکیب عمل تدریس با تفکر، رویکرد  پژوهش

نوینی در کالس درس معلمانی است که یادگیری در بستر تعامالت اجتماعی را مورد توجه قرار 

. ارتقاء سطح ادراک، خالقیت، بهبود استدالل و تمرین مهارت یادگیری مشارکتی از اند داده

تدریس مبتنی بر اقدام پژوهی است. در تحقیق پیش رو بررسی الگوی اقدام پژوهی به  یدستاوردها

یادگیری در رویکرد سازنده گرایی مورد مطالعه قرار گرفته  های محیطعنوان یکی از الگوهای طراحی 

و منابع موجود در  ای کتابخانهاست. در این پژوهش با استفاده از منابع مختلف فارسی و انگلیسی 

وب اطالعات الزم گردآوری شده است. محورهای اصلی مورد بررسی عبارتند از: چرایی  های شبکه

یادگیری سازنده  های محیط های ویژگیرویکرد طراحی آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی، تعریف و 

مراحل زیر را برای طراحی  توان میگرا، الگوی پیشنهادی بر اساس اقدام پژوهی. بر این اساس 

یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی تعریف کرد: مرحله اول: تشخیص و شناسایی مشکل، مرحله  های یطمح

یادگیری و محتوای مرتبط،  های گروهدوم: برنامه ریزی، شامل؛ انتخاب موضوع، انتخاب وسازماندهی 

رحله چهارم: فراهم آوردن منابع مورد نیاز. مرحله دوم: اجرای پژوه، مرحله سوم: ارزیابی و اصالح، م

 یادگیری در محیط یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی.

 

 یادگیری، رویکرد سازنده گرایی، اقدام پژوهی. های محیططراحی، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
آموزشی و رفتاری و  های هد طراحی آموزشی به عنوان تحلیل نیازهای یادگیرنده، مشخص کردن 

به نقل از حیدری و  2668پاوالجونز و ریتادیوس، ) استتوسعه نظام مند آموزش تعریف شده 

از عناصر کلیدی شامل: شناسایی و تحلیل  ای مجموعه(. در این فرایند سیستماتیک 1311زنگنه،

یادگیرنده، شناسایی و تعیین اهدا  آموزشی، توالی محتوا در  های ویژگیمشکالت آموزشی، بررسی 

آموزشی، تعیین پیام آموزشی و توسعه  های استراتژیین هر واحد آموزشی برای یادگیری منطقی، تعی

(. بنا به تعریف اسمیت و 2666کمپ، رأسآموزش و تهیه ابزارهای ارزشیابی دخیل هستند )موریسون، 

از تبدیل اصول یادگیری و  ای متفکرانه( اصطالح طراحی آموزشی به فرایند نظام مند و 2660) راگان

، منابع اطالعاتی و ارزشیابی اشاره دارد. در تعریف ها فعالیتوزشی، از مواد آم هایی طرحآموزش به 

مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد  های روشدیگری، طراحی آموزشی را تجویز یا پیش بینی 

 ی ترجمه، 1387لشین و همکاران، ) اند کردهو عواطف شاگردان تعریف  ها مهارت، ها دانشنظر در 

یادگیری جدید  های نظریهآموزشی، تسهیل یادگیری و شکل دهی به آن و خلق  فردانش(. نقش طراحی

جدیدی درمورد  های فرضیهمختلف موجب ایجاد و شکل گیری  های روشاست. طراحی آموزشی با 

. با توجه به رویکردهای آموزشی، دو پارادایمی که از قرن بیستم شود میچگونگی تسهیل یادگیری 

رفتارگرایی و ساختن  شوند میو به صورتی مماس تحلیل  اند بودهی تأثیرگذار تاکنون در طراحی آموزش

، شوند میگرایی است. این پارادیم ها نه تنها شامل این دیدگاه هستند که چگونه فرآیند یادگیری کسب 

. تمایز اصلی میان رفتارگرایی و ساخت دهند میرا در مورد ماهیت دانش نیز ارائه  هایی بینشبلکه 

اتوماتیک به عوامل  های پاسخیی در مفهوم دانش ریشه دارد. برای دسته اول، دانش منفعل است، و گرا

بیرونی. در حالی که در دسته دوم، دانش به عنوان موجودیتی است که توسط دانش آموزان در طی 

مطلق  های ویژگی. دانش از دیدگاه ساخت گرایی برخال  رفتارگرایی شود میفرآیند یادگیری ساخته 

آنها را به سادگی تنها از فردی به فرد دیگر منتقل کرد )ویلهلم سنو همکاران  توان نمیندارد، و بنابراین 

آموزشی و  های فعالیت(. طراحی آموزشی، هد  نهایی خود را بهبود 1311نقل از زنگنه، به 1118

در مدل سنتی، انتقال . هد  آموزش (1311)دبلیو.ترسی,  داند میدانش پایه خود  ی توسعههمچنین 

از طریق خرد کردن آموزش به واحدهای پایه و ساده بود به  ها یادگیرندهدانش به  ماثراثر بخش و 

. این شکل از آموزش منجر به پرورش یادگیرندگانی شد میطوری که از موقعیت و بافت چشم پوشی 

قایق پرداخته و در نهایت که در برخورد با اطالعات، تنها به حفظ کردن آنها به صورت ح شد می
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گرابینگر، ) ببرندآنها را به یاد آورند تا اینکه به عنوان ابزارهایی برای حل مساله از آن سود  خواهند می

یادگیری خارج از بافت و زمینه معنادار اتفاق افتاده  (، چرا که1311به نقل از تقی میرزا و زنگنه، 1117

آموزشی یادگیرندگانی هستنند که قادر به بکارگیری  های ظامناست به همین دلیل خروجی این نوع از 

 های محیطناشناخته و پیچده ی عصر کنونی نیستند. در  های موقعیتخود در  های مهارتدانش و 

آنها را  رود میآموزشی عصر صنعتی تاکید بر محتوای خاصی است و در نهایت از یادگیرنده انتظار 

یادگیری عصر دانش و اطالعات بیشتر تاکید بر خلق معنا و  یها محیطحفظ کند، در حالیکه در 

 های نظام(. بنابراین آنچه در 1111رایگلوث، ) استمختلف و اغلب ناشناخته  های موقعیتیادگیری در 

در پرورش  تواند نمیچندان  شود مییادگیری تلقی  های محیطآموزشی عصر صنعتی از آن به عنوان 

دانش کارآمد باشد. افراد در این عصر بیشتر به چگونه یادگرفتن نیاز دارند نیروهای انسانی برای عصر 

مختلف و ناشناخته و در  های موقعیتمحتاج ابتکار، انتقاد و تصمیم گیری در  ها آنتا محتوای خاص. 

(. در 1311به نقل از تقی میرزا و همکاران، 1364تافلر، ) هستنندحالت کلی تنوع و گوناگونی 

از سطح دانش و در نهایت درک و فهم  توانند نمیموزشی عصر صنعتی یادگیرندگان آ های محیط

 های بازدهیادگیری نیاز دارند که  های محیطتخطی کنند، در نتیجه یادگیرندگان در عصر کنونی به 

یادگیری سطح باال را همچون تحلیل، ارزشیابی و ترکیب مد نظر قرار دهند تا هم تنوع را در یادگیرنده 

ر حالت کلی پرورش دهند و تفکر خالق و انتقادی رادر یادگیرنده پایه گذاری نمایند و برای د

(. از آنجا که هر آموزشی در باالترین سطح دنبال پرورش 1361تافلر، ) باشند ماثرخود  ی جامعه

انتخاب  و ها روش، پیش بینی باشد میمثل: تفکر تحلیلی و انتقادی و حل مساله  هایی تواناییمهارت و 

ضروری است و این از طریق  ماثرموادآموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج یادگیری 

طراحی آموزشی به صورت علمی به جنگ جهانی دوم بر  ی ریشهطراحی آموزشی میسر است. 

 ، و در صنعت و آموزش نظامی بیشتر بکار رفته و در مدارس عمومی با اقبال چندانی روبروگردد می

نظامی و  های زمینهکه این واژه برای اولین بار در  یابیم مینشده بود. با نگاهی به تاریخچه آن در 

 رأسموریسون، ) استبه صورت نظامند بکار رفته  میالدی 1176میالدی تا  1106تجاری درسال های 

حی آموزشی مختلفی از طرا های مدلمیالدی و بعد از آن  1166 ی دهه(. پس از آن در 2667و کمپ 

به  توان می ها آنمرتبط ارائه گردیده است که از جمله  های حوزهتوسط متخصصین این حوزه و 

 رایگلوث(، 1181) مریل(، 1181) واتسون(، 1168) کاری(، دیک و 1166) بریگزگانیه و  های مدل

معتقدند که ( 1186) گودسانو  آندروز (.1311زارعی زوارکی،) کرد(، اشاره 1383) فردانش(، 1111)
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طبقه بندی خود  ها آن. شود میاستفاده  ها زمینهصنعتی، آموزشی، نظامی و سایر  های زمینهچهل الگو در 

که عبارتند از: آیا این الگوها تعریفی از الگوهای طراحی آموزش بیان  اند نهادهرا بر پنج محور بنا 

؟، آیا دو طرحواره کنند میزشی را بیان ؟، آیا این الگوها هد  از کاربست الگوهای طراحی آموکنند می

مفهومی برای طبقه بندی چهل الگوی موجود بر اساس مبانی نظری، هد  و کاربرد، میزان 

دانشگاه واشینگتن در سیاتل،  سایت .(1312)فردانش,  ؟دهند میمستندسازی و کاربست الگوها ارائه 

و سازنده گرا/ شناخت گرا، و الگوهای الگوی طراحی آموزشی را به دو دسته رفتارگرا/عینیت گرا 

تاریخی آنها به سه گروه، اوایل قرن بیستم )الگوهای رفتارگرا(،  های دورهطراحی آموزشی را بر اساس 

اواسط قرن بیستم )الگوهای پردازش اطالعات( و اواخر قرن بیستم )الگوهای سازنده گرا( تقسیم کرده 

 همان منبع(.) است

: دیدگاه سیستمی و دیدگاه سازنده گرایی؛ در ینه طراحی آموزشی وجود دارددو رویکرد اصلی در زم

. در کند میدیدگاه اول آموزش را به عنوان یک فراگرد مشتمل بر: درون داد، فراگرد، برون داد تلقی 

روانشناسی رفتاری و شناختی است، برون داد یا نتایج آموزش ابتدا  های آموزهاین دیدگاه که مبتنی بر 

یادگیری پیش  –برای فعالیت یاددهی هایی روشو به دنبال آن  شود میصورت بسیار مشخص بیان  به

 (.1111فردانش،) برسند)نتایج( مورد نظر  های هد تا شاگردان با انجام آن به  شود میبینی 

دیدگاه دوم، بر اساس مبانی معرفت شناسی و روان شناختی یادگیری سازنده گرایی، طراحی آموزشی 

ا مشتمل بر فراهم آوردن منابع و فرایندهای یادگیری به منظور تسهیل یادگیری شاگردان که همان ر

. در دیدگاه طراحی سازنده گرا به جای تاکید بر رعایت مراحلی داند می، هاست آنخلق معنا درذهن 

قعی، مربوط و وا های زمینهمشخص برای طراحی، بر توجه به اصولی مانند گنجاندن یادگیری در 

 ی تجربهگنجاندن یادگیری در تجارب اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیری، ارائه 

 های دیدگاهتشویق به خودآگاهی از فرایند ساختن دانش، ارائه تجربه و تقدیر از  فرایند ساختن دانش،

 منبع(.همان ) شود میارائه، تاکید  های روشمختلف و تشویق به استفاده از انواع 

( در تحقیقی که بر اساس نظرخواهی از چند تن از صاحبنظران انجام گرفته است، ده 1312) فردانش

الگو از الگوهای طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی را معرفی و بررسی نموده است که عبارتند 

شاگردی  -ش استاداز: اقدام پژوهی یا الگوی طراحی مشارکتی، الگوی آموزش واقع گرا، الگوی آموز

یادگیری عمدی با حمایت کامییوتر، الگوی  های محیطشناختی، الگوی یادگیری تولیدی، الگوی 

یادگیری اکتشافی، الگوی طراحی ساختن تفسیر، الگوی ابزار ذهنی، الگوی یادگیری مبتنی بر مسئله و 
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وهی را در دسته طراحی .بر اساس توضیحات فوق، دکتر فردانش الگوی اقدام پژای پروژهالگوی روش 

سازنده گرایی قرار داده است. لذا قبل از پرداختن به طراحی آموزشی بر اساس اقدام پژوهی نگاهی 

اجمالی به مبانی معرفت شناسی و روانشناسی رویکرد سازنده گرایی و معرفی صاحبنظران آن خواهیم 

، ابعاد و ها ویژگییی از قبیل داشت و سیس به تبیین طراحی آموزشی بر اساس رویکرد سازنده گرا

 .پردازیم میو در ادامه به تبیین مفهوم اقدام پژوهی و معرفی الگوی پیشنهادی  اصول آن

 سازنده گرایی
انسان گرایان  تأثیرسازنده گرایی مولود چندین فلسفه نسبی گرا و ذهن گرا بوده که به شدت تحت 

(. از نظر تبار شناسی نظریه سازنده گرایی 1311گنه،به نقل از پورجمشیدی و زن 1111 برادلی) باشد می

حیدزادگان، مرزوقی ) دارددیویی، ویگوتسکی و دیدگاه فراشناخت برونر  های اندیشهریشه در افکار و 

برای فهمیدن و  ای نظریهبرای تدریس باشد  ای نظریه(. سازنده گرایی قبل از اینکه 1382و جهانی، 

( که یکی از تبیین کنندگان اصلی اندیشه سازنده گرایان است مدعی 1181) گلیسرزفلدیادگیری است. 

، بلکه فعاالنه شود نمی( دانش منفعالنه دریافت 1است که نظریه سازنده گرایی بر دو پایه استوار است:

تا به  کند می( تفکر فرایندی انطباقی است که به یادگیرنده کمک 2. شود میو با تفکر یادگیرنده ساخته 

 (.1383به نقل از زنگنه، شیخ زاده و مهر محمدی،) کنددهی جهان تجربی خویش اقدام سامان
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 طراحی محیط یادگیری سازنده گرایانه
، بلکه از آن به رود نمیدر طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی، دیگر واژه طراحی آموزشی بکار 

این است که در طراحی آموزشی با . دلیل آن شود میاستفاده  1یادگیری های محیطعنوان طراحی 

روان شناسی  های دیدگاهرویکرد سیستمی و مبتنی بر دیدگاههای معرفت شناسی پوزیتویستی و 

زیر بنایی، قبول وجود دانش به  های فرضرفتارگرایی و شناخت گرایی، از جمله مهمترین پیش 

ر طراحی آموزشی انجام صورت مجزا و خارج ازذهن شاگرد است که در نتیجه اهم کارهایی که د

آن و طبقه بندی  ی دهنده، تجزیه و تحلیل کامل و دقیق موضوع مورد آموزش به اجراء تشکیل شود می

همه  ارائه ی نحوهآموزشی و سیس تعیین  های هد متداول  های بندیاین اجزاء بر اساس یکی از طبقه 

 های رسانه. سیس با استفاده از انواع دشو میاجزاء آموزش از ابتدا تا انتها از قبل تعیین و طراحی 

و در این فرایند در اکثر الگوهای سیستمی  شود میموجود و متناسب با شاگرد ارائه و منتقل 

و به نحوی مناسب در فرایند آموزش گنجانده  گیرد میشاگرد نیز مورد توجه قرار  های ویژگی

رن دانش حاصل فرایند ساختن معنا . از سوی دیگر در رویکردهای معرفت شناسی پست مدشوند می

در ذهن شاگرد است و بر همبن اساس مبنای مباحث طراحی نیز با مباحث طراحی آموزشی با رویکرد 

( هشت ویژگی را برای 1312، به نقل از فردانش،1114) جاناسن .کند میسیستمی تفاوت اساسی پیدا 

 ها محیطمبتنی بر این قبیل  های طراحیلمرو که ابعاد و ق شمارد مییادگیری سازنده گرا بر  های محیط

 از: اند عبارت ها ویژگی. این کند میرا مشخص 

 .کنند میمتعددی از واقعیت ارائه  های بازنمایییادگیری سازنده گرا  های محیط( 1

، احتراز شده است و پیچدگی های جهان واقعی به ها پدیدهمتعدد از ساده انگاشتن  های بازنمایی در( 2

 .اند شدهیش گذارده نما

 یادگیری سازنده گرا بر ساختن دانش به جای تولید آن تاکید دارند. های محیط( 3

معنی دار به جای آموزش منفک  های زمینهواقعی در  های موضوعیادگیری سازنده گرا بر  های محیط( 4

 از زمینه تاکید دارند.

دنیای واقعی یا یادگیری مبتنی بر مورد، به شبیه شرایط  های محیطیادگیری سازنده گرا  های محیط( 0

 .کنند میجای آموزشی که سازماندهی آن از پیش تعیین شده باشد، ارائه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 designing learning evirivonments 
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 .کنند میتجارب را تشویق و ترغیب  ی دربارهیادگیری سازنده گرا تعمق و تفکر  های محیط( 7

 شوند میشکل گیری دانش مبتنی بر محتوا و زمینه  موجب( 6

ادگیری سازنده گرا از شکل گیری دانش به واسطه توافقات اجتماعی به جای رقابت ی های محیط( 8

 .کنند میشاگردان برای شناخته شدن، حمایت 

 یادگیری های محیطچهار جنبه در طراحی 
یادگیری را مورد  های محیط( چهار جنبه در طراحی 1312، به نقل از فردانش،1117) سلففاسود 

 از: اند ارتعببحث قرار داده است که 

تعاملی، اطالعات مربوط به  های زمینهالگوسازی حیطه مورد یادگیری: حیطه مورد یادگیری از منظر 

 مشخص خواهد ساخت. ها تعاملو طبیعت این  دهند میرخ  ها تعاملرا که در آن  ای زمینه

دانش، بازنمایی  تعاملی را شامل: بازشناسی، طرح، ساختار های زمینهتعاملی:  های زمینهالگو سازی  

یادگیری، محیط  های هد محیطی را شامل: شاگرد،  های زمینهدانش، استدالل، مدیریت گفتمان. و 

 مورد نظر در آنها کاربرد دارند. های یادگیریکه  شمارند مییادگیری، 

ترتیب تجارب یادگیری: سازنده گرایان معتقدند؛ نحوه ساخته شدن دانش به وسیله شاگرد هیچ 

یا ترتیب از پیش تعیین شده دانش ندارد. فهم و درک بخشی از دانش ممکن است  ساختارهابا  شباهتی

در طول مواجهه  ها دانشمعنای تمام دانش ساخته شده و قبلی را تغییر دهد و در رجوع مجدد به این 

 جدید ضروری سازد. های دانشبا 

بین شاگرد و محیط  های تعاملتیب الگوهای تعامل: الگوهای تعامل همان ساختارهای حاصل از تر

 های تعامل: الگوهای شکل گیری اند کردهکه فابیو و سلف آنها را به سه نوع طبقه بندی  اند یادگیری

شناختی حین تعامل، الگوهای شکل گیری مسیرهای  های وضعیتمعنی دار، الگوهای شکل گیری 

 تعامل

 یادگیری سازنده گرایانه های محیطاصول طراحی 
 های موقعیتطراحی شود که پاسخگوی  ای گونهش مبتنی بر رویکردهای سازنده گرایانه باید به آموز

( 1312) فردانش یادگیرندگان باشد. نیازهایآموزشی و  های نوآوریمختلف آموزشی، تحوالت و 

معتقد است طراحی آموزشی از دیدگاه سازنده گرایان بر هفت اصل استوار است که به طور خالصه 
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( گنجاندن یادگیری در تجارب 2) واقعیمربوط و  های زمینه( گنجاندن یادگیری در 1تند از: )عبار

( 0) دانشتجربه فراگرد ساختن  ارائه( 4) یادگیری( تشویق تملک و داشتن نظر در فراگرد 3) اجتماعی

( تشویق 6) مختلف های دیدگاه( ارائه تجربه و تقدیر از 7) دانشتشویق خودآگاهی از فراگرد ساختن 

( معتقد است طراحی طبق 1311، به نقل از زنگنه،2668) چنارائه. همچنین  های روشاستفاده از انواع 

طراحی آموزشی سازنده گرایی مبتنی بر اصول متعددی است که به سه مورد آن در زیر  های نظریه

 :شود میاشاره 

 ((reflection ورزیاندیشه  اصل( 1

ترکیب کاربردی، تکنیک متناسب هر موقعیت آموزشی با تدابیر خاص  راهبردهای آموزشی به معنای

آموزشی به این معنی است که عنصر تدبیر  های موقعیتاست. وجود عنصر تدبیر در طراحی راهبردی 

کیفی طرح آموزشی است و عناصر از پیش تعیین شده برای یک موقعیت آموزشی تنها  ی کنندهکنترل 

طراحان آموزشی برای تحوالت آموزشی پاسخگو باشند. اندیشه ورزی و با تدابیر و اندیشه ورزی 

. بنابراین اندیشه ورزی و به دنبال آن تجدید کند میتدابیر آموزشی مفهوم تجدید نظر را به ذهن متبادر 

آموزشی  های موقعیتنظر، یک فرایند مداوم تطبیقی است که نیازمند حضور طراحان آموزشی در 

 (.1311به نقل از زنگنه، 2668واقعی است )چن، 

 (recursive) بازگشت اصل( 2

به مراحل قبل بازگشت و طرح را اصالح کرد تا تمام عناصر طراحی  توان میدر هر مرحله از طراحی 

نادرست طراحان در مراحل  های اندیشهبا همدیگر تطبیق پیدا کنند. اصل بازگشت به این معناست که 

به اینکه طراحی آموزشی دارای عناصر وابسته به هم هستنند و یک طرح قبل قابل اصالحند. با توجه 

، اندیشه در روابط عناصر و بازاندیشی در این طرح یکیارچه، زمینه آورند مییکیارچه را بوجود 

. بنابراین هرگونه تغییری در هر کند میبازگشت به روابط و عناصر از قبل طراحی شده را فراهم 

قرار داده و طراح آموزشی با بازگشت به عناصر و  تأثیرح آموزشی را تحت عنصری از طرح، کل طر

و پیوندهای جدیدی را بین عناصر طراحی  کند میارتباط آنها، روابط بین عناصر طراحی را باز اندیشی 

 .کند میآموزشی برقرار 
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 ((non-linearity structure خطیساختار غیر  اصل( 3

پایان  ای نقطهلیت ماشینی نیست که لزوماً از یک نقطه شروع و در فرایند طراحی آموزشی یک فعا

 تواند میآموزشی مختلف، طراح  های موقعیتتغییر داد و به اقتضاء  توان میپذیرد. ساختار طراحی را 

فلسفه ساخت گرایی را  های ارزش( 1113) لبو به تغییر، تحول و اصالح هر قسمت از طراحی بیردازد.

 وزشی امروز مطرح است به صورت پنج اصل زیر عنوان نموده است:که در طراحی آم

 تمرینات آموزشی ی بالقوهاصل یک: محافظت یادگیرنده در اثرات 

 .کند میبرای یادگیری که از هر دو خودمختاری و وابستگی حمایت  ای زمینهاصل دو: فراهم کردن 

 اصل سه: وارد کردن دالیل یادگیری در فعالیت یادگیری

نگرش که یادگیرنده را قادر به  های شیوهو  ها مهارتچهار: حمایت از یادگیری خودنظمی با رشد اصل 

 .سازد میمسئولیت بیشتری برای رشد، تکامل و بازسازی فرایند آموزشی 

 (1311زارعی،) آگاهانهاصل پنج: تقویت گرایش یادگیرنده به درگیر شدن در فرایندهای 

 اقدام پژوهی
پژوهش مشارکتی، یادگیری همراه با عمل و  های نام، پژوهش ضمن عمل با کند مین ( بیا1118برین )

. اقدام پژوهی فعالیتی است هدفمند، مشارکتی مبتنی بر (1381)بازرگان,  بررسی گروهی شهرت دارد

فعالیت اعضای گروه است. در اقدام پژوهی هر فرد یا گروه عالقمند به یادگیری، در حین پژوهش 

متناسب با حیطه تخصص خود برای شناخت و کشف راه حل مسائل و برطر  کردن آنها به  تواند می

صورت فردی و گروهی اقدام نماید. در اقدام پژوهی خود یادگیرنده معموالً به موقعیت نامعین پی 

، زیرا به این وسیله گیرد میبرده و به عنوان پژوهشگر نقش اصلی را در فرایند پژوهش به عهده 

مسئله ملموسی را که با آن روبرو است،  تواند میر به عنوان مجری اصلی تحقیق اقدام پژوهی پژوهشگ

مورد تحلیل قرار دهد و به حل آن بیردازد بلکه با استفاده از نتایج تحقیق، گام به گام در طول یک 

پژوهش  گراندی (.1381بازرگان، ) نمایدمدت به اجرای اقدام پیشنهادی برای رفع مشکل آن اقدام 

. هالتر و استوارت بارکوت کند میفنی، عملی و رهایی بخش تقسیم  ی گونهحین عمل را به سه 

مشارکتی و رویکرد  -مشارکتی، تعاملی -رویکردهای پژوهش حین عمل را شامل رویکردهای تکنیکی

 . مک کرنان نیز سه نوع پژوهش حین عمل را با عنوان:دانند میفرایندی 

 تکنیکی-دیدگاه علمی  -الف
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 تأملی –پژوهش حین عمل با رویکردی عملی  -ب

 رهایی بخش، فهرست بندی کرده است. -تحقیق در عمل با رویکرد انتقادی -پ

 :کنند میمک کاچون و جارگ سه دیدگاه پژوهش حین عمل را چنین فهرست 

 دیدگاه پوزیتیویسمی-1

 دیدگاه تفسیری -2

 دیدگاه علم انتقادی 3

با اندکی تسامح در یک  توان میبه ظاهر متنوع را  های بندیترز، این طبقه بنا به نظر جانت مس

 زیر است: های گروهچارچوب واحد قرار داد، بنابراین، رویکردهای پژوهش حین عمل شامل 

 پوزیتیویسمی -علمی، فنی-تکنیکی، مشارکتی-الف( رویکردهای تکنیکی

 یریتعاملی، تفس-مشارکتی، عملی –تعاملی  رویکردهای( ب

 (1312انتقادی )یزدچی،  -بخش رهایی انتقادی،-فزاینده رویکردهای( پ

گفت: رویکردهای پژوهش حین عمل را از جهت میزان افتراق  توان میبا توجه به آنچه که گفته شد، 

دارای ) الفبا رویکردهای پژوهش کمّی، در یک محور و یک طیف قرار داد. در رویکردهای گروه 

همان منبع(. و ) هاست روشکمی( هد  پژوهشگر عمدتاً بهبود شرایط و  های هشپژوتفاوت کمتر با 

پژوهش حین عمل(، مبتنی بر دیدگاه سوم ) پژوهیمطالعه نگارنده در الگوی مورد نظر یعنی اقدام 

و رویکرد  شود میدر این الگو با یک پروژه همیارانه گروهی شروع  آموزش یعنی دیدگاه انتقادی است.

اقدام پژوهی است و این گونه فعالیت آموزشی بدون وجود آموزش گروهی امکان پذیر تدریس آن 

کتبی تهیه  نخواهد شد. اما از آنجا که هر یک از شاگردان در فرایند یادگیری باید شرح یادگیری فردی

 نمایند، رویکرد یادگیری در این الگو فردی است.

یادگیری تعاملی مشارکتی است که در آن، معلم مدل طراحی آموزشی اقدام پژوهی، طراحی یک محیط 

لذا با توجه به  نماید میتشکیل دهنده محیط یادگیری را فراهم  های مالفهبه عنوان پژوهشگر و طراح، 

ذیل بارز  های ویژگییادگیری، در رویکرد سازنده گرایی درمدل اقدام پژوهی  های محیطاصول طراحی 

 است:

، بدین شکل شود می به و موجود در زندگی واقعی شاگردان انتخاب موضوع یادگیری از مسائل مبتال

مرتبط با زندگی واقعی خود در مدرسه یا کالس درس )مفاهیم یا  ای مسئلهکه اعضای گروه 
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بطوریکه شاگرد ارتباط  دهند میو مورد کنکاش قرار  کنند می( را انتخاب ها نگرشو یا  های مهارت

 .کند میزندگی روزمره خود احساس  موضوع یادگیری و پژوهش را در

 فردانش. از آنجا که بر اساس نظر دکتر گیرد مییادگیری دربستر تجارب و تعامالت اجتماعی شکل 

میان معلم خصوصی و شاگرد و ارتباطات میان شاگردان  های ارتباط( سازنده گرایان دو مسیر؛ 1312)

، در اقدام پژوهی از یک طر  معلم کند میپیشنهاد اجتماعی و تعامل را  های زمینههم گروه برای ایجاد 

و زمینه  ها گروه)پژوهشگر( با تبیین اهدا  کلی و تشکیل محیط یادگیری متناسب، هدایت و کنترل 

 سااالتو از طر  دیگر مباحثات درون گروهی، جستجوهای مشارکتی و  کند مییادگیری را فراهم 

 .کند میاجتماعی را فراهم میان گروه زمینه یادگیری بر اساس تجارب 

. عالوه بر این داشتن طرح شود میاجرای اقدام پژوهی در کالس درس، تالشی ارزشمند محسوب 

را به همراه  ای پرجاذبهو نتایج کاربردی  کند می تر سادهاقدام پژوهی مناسب، فرایند اجرای آن را 

 توان میدارند که در کالس درس خواهد داشت. الگوهای گوناگونی برای طراحی اقدام پژوهی وجود 

رویکرد یادگیری مبتنی بر پژوهش در عمل، که شباهت زیادی به مدل یادگیری  در از آنها استفاده کرد.

کالسی و  های فعالیتدارد، محتوای آموزش از مسائل زندگی روزمره مثل  (pblمبتی بر پروژه )

ادگیری آن دشوار به نظر رسیده انتخاب که به عنوان مسئله بغرنج که ی شود میانتخاب  ای مدرسه

 ی مادهشیمیایی در  ی ماده؛ مثالً معلم درس شیمی در خصوص آموزش یادگیری اثرات یک شود می

حل نشده برای معلم تبدیل شده  دیگر دچار مشکل شده است و یا یک تغییر در یک نگرش، به مسئله

ین یادگیری می زند تا هم به علت است. در اینجاست که معلم در کالس، دست به پژوهش در ح

 (نتایج) اهدا مشکل پی برده و هم دانش آموزان را در یک فعالیت گروهی مشارکتی به سمت 

 دهد میگروهی است. تحقیقات نشان  همیارانۀ در این رویکرد یک پروژۀ آموزش یادگیری سوق دهد.

مبتنی بر  های رهیافته است و آموزشی داشت های محیطیادگیری توأم با همیاری، اثرات خوبی در 

از اندازه گیریهای پیشرفت تحصیلی اثربخش هستند. این اثرات با افزایش  ای گسترههمیاری بر حسب 

پردازش اطالعات در سطوح باالتر، )شدن نتایج  تر پیچیده. شود میتعداد همیاری در محیط بیشتر 

مشارکت آمیزی که این  محیط (.1384، بهرنگی) داشتمشکل گشایی( اثرات بیشتری را همراه خواهد 

بر رفتار مبتنی بر همیاری شاگردان دارد و بر احساس  ای مالحظه، اثرات قابل آورند میالگوها به وجود 

میان گروهی و رفتار پرخاشگرایانه و ضد  های تنشو  افزاید میهمدردی شاگردان نسبت به دیگران 

به این نتیجه رسید که توسعه و رشد مثبت مسئولیت  (1111) تتزل .دهد میاجتماعی آنها را کاهش 
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اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی شاگردان به سبب پدید آمدن جمع افزایی و حالت مثبت اثر فردی که با 

این الگوی طراحی که بر اساس رویکرد سازنده گرایی  در فعالیت همیارانه همراه است، اثرمی گذارد.

که در آن فعالیت یادگیرنده و اهدا  یا نتایج آموزشی و دانش  دکن میمحیطی را فراهم  است، طراح،

واقع سازنده گرایی بر  در قبلی یادگیرنده در چگونگی ساختن دانش و معنا برای یادگیرنده ماثر باشند.

که براساس آن هر موضوع تدریس یک موضوع  کند میمفهوم و موقعیتی و دانش مشارکتی تأکید 

، تمرکز اش آزمایشیباید برای به کار گیری طرح  معلم (.1382فردانش، ) شودمنحصر به فرد تلقی 

آیا در صورتی که » تحقیق عبارت است از: ساالخود را بر تدوین ساال قابل تحقیق محدود کند. این 

استدالل  توانند می ها آنتجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده را یاد بدهم،  ی سادهبه دانش آموزانم روش 

بعد نه تنها شامل برنامه ریزی برای این است که چگونه او فعالیتش را  ی مرحله«. ارائه کنند؟بهتری را 

جهت کمک به دانش آموزانش برای تجزیه و تحلیل موضوعات پیچیده تغییر دهد، بلکه روش جمع 

 .یردگ میآوری شواهد معتبر به منظور پایش تأثیر روش جدید و تجزیه و تحلیل اطالعات را نیز در بر 

؛ ابتدا به دنبال شواهد توانایی دانش آموزان، کند میساال پژوهش خود را به دو قسمت تقسیم  معلم

شکل گیری استدالالت دانش  ی نحوهو سیس به جست و جوی  گردد میبرای تجزیه و تحلیل موضوع 

 های شتیادداشامل: ضبط گفتگوی دانش آموزان در گروه،  ها داده. جمع آوری پردازد میآموزان 

همکاران، پیگیری مداخله و استفاده از کاوش  ی وسیلهتدریس به  ی نحوه ی مشاهدهمربوط به 

. همچنین معلم شود میمفاهیم و روش تدریس  ی دربارهتشخیصی برای پی بردن به نظر دانش آموزان 

 بعد (.1312، )شریفیان کند میوتحلیل و با گروهی از آنها مصاحبه  دانش آموزان را تجزیه های نوشته

به عمل آمده، معلم روش تدریس  ی مداخلهنتایج ناشی از  و اندیشۀ دوبارۀ ها دادهاز تجزیه و تحلیل 

اول  ی مرحله)به همان روش قبلی  ها دادهو مجدداً به مداخله و جمع آوری  کند میخود را تعدیل 

م پژوهی، الزم است اقدام دوم اقدا ی چرخهوارد شدن به  برای .پردازد میاقدام پژوهی(  ی چرخه

مجدداً برنامه ریزی شود. این عمل  ها ساالدوم در قالب مجموعه جدیدی از  ی مرحلهپژوهی در 

معلم این است که بیشتر بیندیشد  هد  اجرای اقدام پژوهی را در مرحله دوم امکان پذیر کند. تواند می

دقیق و  ی مشاهدهعلم کالسش را از طریق کند. م تر عمیقو درک خود را از عملی که انجام داده است، 

 مداخله. این دهد میناشی از اقدام به عمل آمده، آگاهانه مورد بررسی و تحلیل قرار  های دادهتأمل بر 

نتیجه  توان می (.1312)شریفیان،  شود نمینمایشی را شامل  تغییراتاقدام( رویدادهای بی مورد یا )

 زیر است: های ویژگیوهی دارای گرفت که یادگیری مبتنی بر اقدام پژ
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 ایجاد یک موقعیت واقعی و معنی دار برای یادگیری-1

 یک راه حل از قبل تعیین شده ی ارائهزندگی بدون  ی پیچیدهدرگیر نمودن فراگیران با مسائل -2

 تأکید بر پرورش مهارتهای اساسی فراگیران-3

 به نقل از فردانش( 2663سولومون، ) نمعلمابرقراری ارتباط بین فراگیران، منابع، جامعه و -4

 چند جانبه ی رابطهارائۀ الگوی اقدام پژوهی مبتنی بر یک -0

امور است و هنگامی  ی همهدر فرایند یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی تأکید بر دنیای واقعی در رأس -7

ر است و به فعالیت و واقعی نیازمند حل متغی آنها همانند مسئلۀ های فعالیتکه فراگیران بفهمند که 

 .شود میتالش جدی برانگیخته 

حال بر اساس اصول طراحی آموزشی مبتنی بر سازنده گرایی، در ادامه مدل پیشنهادی، که طراحی یک 

 :گردد مینوع محیط یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی معرفی 

 

 یادگیری بر اساس اقدام پژوهی های محیطمدل پیشنهادی 

مرحله؛ تشخیص، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و یادگیری معرفی شده است، پس از  این مدل که در پنج

 .شود میارزیابی و به منظور اصالح به مرحله برنامه ریزی برمی گردد و به شرح زیر ارائه 

 
 

 اول؛ تشخیص: ی مرحله

 شناسایی مسئله یا مشکل یادگیری و تعریف آن به عنوان یک موضوع

 مه ریزی:مرحله دوم؛ برنا
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در این مرحله، انتخاب موضوع، انتخاب و سازماندهی گروه یادگیری و محتوا، فراهم نمودن منابع و 

 شامل مراحل زیر است: شود میاسناد الزم پیش بینی 

در این مرحله یک موضوع یادگیری که فهم آن برای یادگیرندگان مشکل است و یا  موضوع: انتخاب( 1

. موضوع یادگیری باید؛ به شود می، انتخاب شوند میفهم آن با مشکل مواجه یادگیرندگان معموالً در 

همان صورت که در واقعیت وجود دارد، ارائه شود، در حد توانایی فراگیران باشد و حس کنجکاوی 

 های فعالیتباشد که فراگیران را به  ای گونهآنها را تحریک کند، برای آنها واضح و روشن باشد، به 

باشد که یادگیرندگان بتوانند منابع مورد نیاز را در ارتباط با موضوع  ای گونهغیب کند، به مشارکتی تر

پیدا کرده و آنها را بسته بندی نمایند. بعد از انتخاب موضوع، معلم و فراگیران به صورت مشارکتی 

را مشخص و هدفهای یادگیری و معیارهای ارزشیابی  کنند میموضوع انتخاب شده را توصیف و تعیین 

 .سازند می

 سازماندهی گروه یادگیری و محتوای مرتبط با موضوع انتخاب و -2

فراگیران  های ویژگیو بر اساس  کند میمعلم با مشارکت اعضای گروه محتوای آموزشی را انتخاب 

. از آنجا که یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی در جهت تقویت مهارتهای مورد کند میآنها را سازماندهی 

، کند میحل مسائل از طریق مشارکت گروهی را تقویت  ی روحیهنیاز برای زندگی فراگیران است و 

نیازمند انتخاب و سازماندهی محتوایی است که از یک طر  منطبق با نیازها و عالیق شاگردان باشد و 

گیری مبتال به آنها انتخاب شده باشد و از طر  دیگر با اهدا  موضوع پژوهش و یاد مسائلاز 

 هماهنگ باشد.

از قبیل  دهند میمنابعی که کارآموزان و معلمان مورد استفاده قرار  فراهم آوردن منابع مورد نیاز: -3

هستند که به  ای اولیهمحلی، صنایع، ماسسات عمومی و اینترنت از عوامل  های سازمان، ها کتابخانه

اصل کرد و پس از آن تجهیزات و اسناد هنگام طرح ریزی پروژه باید از دسترسی به آنها اطمینان ح

اعم از نوشتاری، تصویری و کامییوتری و...نیز باید در صورت لزوم در مدرسه یا کالس درس قابل 

 دسترسی باشد.

 )ب( مرحله سوم: اجرا 

. در این مرحله گاهی به شوند میو مواد خام تبدیل به اطالعات  گیرد میدر این مرحله پروژه شکل 

کوچک اما همیشه با داشتن حس مشارکت به منظور  های گروهگاهی به صورت  صورت فردی و

 .پردازند میدستیابی به هد  مشترک به جستجو، پردازش و ایجاد اطالعات 
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 خالصۀ مراحل اجرا:
 تبیین و تعریف اهدا  پژوهش در حین یادگیری و معرفی موضوع یا مسئله مورد پژوهش به فراگیران

قداماتی که برای انجام پژوهش در حین یادگیری الزم است که با مشارکت معلم و و ا ها فعالیتتعیین 

 .شود میفراگیران انجام 

 بررسی منابع، اسناد و اطالعات الزم از طریق مشارکت کلیه اعضا

 عمیق در مسئله و درنهایت تحلیل و نتیجه گیری گروهی تأملو  ها حلارائه راه حل و آزمایش راه 

جمع آوری شده و تهیه و تنظیم یک گزارش توسط هر فرد و ارائه گزارش کلی  یها دادهمقایسۀ 

 گروهی

 مرحله چهارم: ارزیابی و اصالح
در این رویکرد فراگیران وظایف خود را که توسط معلم در گروه تعیین شده است به صورت فردی و 

معلم ضمن بررسی آنها  و دهند میگروهی در طول مدت پژوهش )روزانه، هفتگی( واگذار شده، انجام 

 .نشینند میبدست آمده با یادگیرندگان به بحث  های خروجیدر مورد نتایج و 

از مرحله  مجدداً در صورت عدم دستیابی به اهدا  و نیاز به اصالح فرایند  *بازگشت: در این مرحله

 .شود میارزیابی به مرحله برنامه ریزی برگشت داده 

 مرحله پنجم؛ یادگیری: 
یادگیری فراگیران با زندگی واقعی آنان پیوند عمیقی دارند. چنین پیوندی  های فعالیترویکرد  در این

یادگیری  های استراتژیاز  توان می. در این خصوص شود میموجب یادگیری اصیل و معنا دار 

دیگری که فراگیران بتوانند به صورت گروهی کار کنند، بهره  های شیوهمشارکتی، بحث گروهی و 

یادگیری الزم است شرکت کنندگان، قوانین، نقش و مسئولیت  های فعالیتت. هنگام سازماندهی گرف

 (.1312فردانش، ) شوندهر کدام از اعضای گروه در پروژه روشن 

 بحث و نتیجه گیری
مبتنی بر تعامالت اجتماعی در نظام آموزشی کشور که  های یادگیریبا توجه به پایین بودن سطح 

دید، بهره گیری از  توان میدر گفتمان حاکم بر روابط اجتماعی در جامعه به وضوح انعکاس آن را 

ضروری به نظر  شود میالگوی های طراحی آموزشی که منجر به تقویت روحیه کار گروهی و تعاملی 
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 است. طراحی آموزشی فرایند سیستماتیک برنامه ریزی کلیه رویدادها برای تسهیل یادگیری رسد می

یادگیری به  های محیطرویکرد سازنده گرایی که تاکید بر یادگیری و طراحی  و( 2668نگ،کید و سو)

مثل یادگیرنده محور بودن و شکل گیری دانش  هایی ویژگیجای آموزش و طراحی آموزشی دارد، با 

یادگیری، پاسخی به ضرورت  های محیطبه صورت فردی و گروهی از طریق مشارکت اجتماعی در 

طراحی محیط یادگیری بر اساس الگوی اقدام پژوهی که در ذیل رویکرد سازنده گرایی  فوق است. لذا

این امر را محقق سازد. الگوی پیشنهادی مبتنی بر اقدام پژوهی در کنار نقاط قوتی مثل،  تواند میاست، 

ولیه و ا های مهارتتقویت قوه خالقیت و یادگیری در بستر تعامالت اجتماعی، به دلیل نیاز به داشتن 

متوسطه  ی دورهنوع از طراحی به معلمان  موضوعات کاربرد ندارد. لذا این ی همهزمان بر بودن آن، در 

پس از احصاء مسئله و تعریف پروژۀ اقدام پژوهی، نسبت به  توانند می. معلمان شود میو باالتر توصیه 

 طراحی محیط یادگیری بر اساس روند زیر اقدام نمایند:

 ل یادگیری یا مسئله آموزشتشخیص نوع مشک

 و سازماندهی انتخاب( موضوع و پروژۀ اقدام پژوهی، )ب انتخاب( برنامه ریزی که خود شامل: )الف

 آوردن منابع مورد نیاز، است. فراهم( گروه یادگیری ومحتوای مرتبط، )ج

راه  ی ارائهتی، ، بررسی منابع به صورت مشارکها فعالیتاقدام پژوهی که شامل: تعیین  ی پروژهاجرای 

 .باشد می، تحلیل و نتیجه گیری و تهیه گزارش، ها حل، آزمایش راه ها حل

 فردی و گروهی های گزارشارزیابی و اصالح بر اساس 

 .شود میدر صورت عدم دستیابی به نتایج به مرحله برنامه ریزی برگشت داده  *برگشت:

 یادگیری های فعالیت

الگوهای طراحی محیط یادگیری مبتنی بر اقدام پژوهی با  رسد یمفوق به نظر  های یافتهبر اساس 

داشتن نقاط قوتی مثل: تقویت روحیه تعامل و کار گروهی، خالقیت، مهارت حل مسئله و آماده سازی 

 های شیوهپیچده، دارای نقاط ضعفی است که استفاده از این نوع  های موقعیتفراگیران برای مواجهه با 

در  محدودیت( 1) این مدل عبارتند از: های ضعف. چند مورد از کند میمحدود  آموزش و یادگیری را

( 3) یادگیری های گروهبه داشتن مهارت هاو دانش کافی برای شرکت در  نیاز( 2) موضوعانتخاب 

بر بودن آنها، که با توجه به بودجه بندی  زمان( 4) باالسنی خاص، متوسطه به  ی دورهشدن به  محدود

( دشواری در انجام 0) نیستآموزشی، امکان پرداختن به یک بار اقدام پژوهی بیشتر  های دوره

 ارزشیابی فردی.
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 منابع و مآخذ
 . تهران: دیدار.تحقیق کیفی و آمیخته های روشبر  ای مقدمه(. 1381بازرگان، عباس. )

 تهران: کمال تربیت. .2664س (. الگوهای تدری1384بهرنگی، محمد رضا. )

 . تهران: انتشارات آوای نورتکامل تکنولوژیمهدی. شیری پور، مصطفی. زنگنه، حسین.  تقی میرزا،

نظریه پژوهش، عمل دانش پایه طراحی (. 1311دبلیو.ترسی، ریتاسی، ریچی، جمیز دی کالین. )
 . )ترجمه زنگنه و والیتی( تهران: آوای نور.آموزشی

 (.26)18، مجله رشد تکنولوژیموزشی. (. روندهای اخیر و آتی طراحی آ1316) سیدعباسرضوی، 

. معماری مجدد آموزش (1316)زارعی زوارکی، اسماعیل، رستمی نژاد، محمد علی و ایزی، مریم. 

عالی برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه بر اساس اصول طراحی جهانی برای یادگیری. فصلنامه 

 .06-21(, 24)8روان شناسی تربیتی, 

 های مدلیادگیری با رویکرد تلفیقی: نقدی بر  های محیط(. طراحی آموزشی و 1311) اسماعیلزارعی، 

 .48-26(، 24)8، فصلنامه روانشناسی تربیتیپیشین و ارائه مدلی نوین در این زمینه. 

 : آوای نور.تهران .مبانی تکنولوژی آموزشی(. 1311) حسینزنگنه، 

 . تهران: دوران.یادگیری های نظریهبر  ای مقدمه(، 1382سیف، علی اکبر )

 .26، رشد تکنولوژی(. اقدام پژوهی یادگیری مسئله محور در ریاضی. 1312شریفیان، احمد )

 تهران: سمت. طراحی آموزشی مبانی، رویکردها و کاربردها.(. 1312فردانش، هاشم. )

 ای نور.. ترجمه مهدی تقی میرزا، حسین زنگنه. تهران: آوتکامل تکنولوزی(. 1117گرابینگر، )

، راهبردها و فنون طراحی آموزشی(. 1387) املشین، سنتیا، بی پوالک، جولین و رایگلوث، چارلز، 

 ترجمه هاشم فردانش، تهران: انتشارات سمت

ویرایش ) بخشطراحی آموزشی اثر ( 2664) ایموریسون، گری. آر، روس، استیون. ام و کمپ، جرالد. 

 ( اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران1386) چهارم( ترجمه غالمحسین رحیمی دوست.

، ترجمه علی اکبرسیف، یادگیری های نظریهبر  ای مقدمه(. 1382) اچهرگنهان، بی، آر، والسون، متیو 

 ویرایش ششم، تهران: دوران

 . تهران: انتشارات سمتشناخت روش علمی در علوم رفتاری(. 1387) حیدرعلیهومن، 

آموزشی و پرورشی.  های فعالیتاقدام پژوهی در افزایش کیفیت  (. نقش1312یزدچی، صفورا. )

 .47، فصلنامه آموزش



 

 

 

 

 

 

 

 998 9316 تابستان، 6 شماره، سال دوم(؛ یتی)علوم ترب ختگانیفره امیامه پفصلن ــــــــــــــــــــــــــــــ      

 
Kidd. Erry T. and song.holim. (2008). Handbook of research on systems and 

technology.USA: information science Refrence. 
Lee, J. Y., & Reigeluth, C. M. (2009). Heuristic task analysis on e-learning 

course development: a formative research study. Asia Pacific Education 

Review, 10(2), 169-181. 

Base. New York: Routledge. 

Lebow D. (1993).constructivist values for systems:five principles towarad a 

new mindset. Educational technology research and development. 

R. a.-c. (2009). Instractional design theories and models. New York: 

Building a common Knowledge base. 
Reigeluth, C. M., & CARR, A. A. (2009). Understanding Instructional Th 

eory. In Instructional-Design Theories and Models, Volume III (pp. 15-38). 

Routledge. 

Reigeluth, C. M., & Duffy, F. M. (2008). The AECT FutureMinds initiative: 

Transforming America's school systems. Educational Technology, 45-49. 

KELLER, J. B., & REIGELUTH, C. M. (2009). Understanding Instruction. 

In Instructional-Design Theories and Models, Volume III (pp. 39-52). 

Routledge. 

 

 

 


