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 چکیده
باعث گسترش یادگیری الکترونیکی  های نوین ظهور فناوری  هدف:

شده است با وجود این نباید یادگیری الکترونیکی را یک سیستم 

ری آموزشی مجزا دانست که نوع آموزش را تعیین کند بلکه یادگی

ها و فنون یادگیری و  دهنده نظریه الکترونیکی باید انعکاس

کارگیری این نظریات در  شناسی باشد و در جهت تسهیل به روان

فرایند یادگیری عمل نماید. بر این مبنا هدف پژوهش حاضر بررسی 

های یادگیری  میزان توجه به نظریات مهم یادگیری در ارائه دوره

تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران الکترونیکی دانشکده علوم 

 باشد. می

و از نوع تحلیل محتوا و بر  نوع پژوهش به لحاظ رویکرد، کمی   روش:

های اصلی نظریات یادگیری کنل و همکاران  مبنای مدل تعیین مقوله

جلسه کالس درس  330گرفته است. جامعه موردپژوهش  انجام 

ه بر روی سیستم آموزش شد ماده درسی قرار داده 22الکترونیک برای 

در  دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران الکترونیکی

باشد. برای انتخاب جامعه  می 1395-96سال اول سال تحصیلی  نیم

نمونه از روش تصادفی منظم استفاده گردید و از این تعداد جلسات، 

جلسه کالس درس با استفاده از فرمول کوکران و با پذیرش  91

ها به  عنوان نمونه موردپژوهش انتخاب شدند. داده به 01/0ای خط

 بررسی شدند. روش تحلیل محتوای کمی 

ها و  دهد که بیشتر فعالیت نتایج پژوهش نشان می  ها: یافته

ها بر مبنای نظریات  شده در این دوره  کار گرفته های به فناوری

های اندکی از  تباشد و فعالی %( می51) یادگیری رفتارگرایی به میزان

ها بر مبنای درگیر نمودن یادگیرنده در جریان تدریس و  این دوره

باشد. بر  %( می12) گرایی به میزان های یادگیری مانند ساختن تئوری

های یادگیری  این اساس الزم است به ضمن طراحی مجدد محیط

 محور، های نوین آموزشی و یادگیرنده الکترونیکی با استفاده از فناوری

های  کارگیری فعالیت ها جهت طراحی و به و آموزش مدرسان این دوره

های یادگیری  شدن محیط یادگیری اشتراکی و همکارانه به غنی

 الکترونیکی کمک نمایند.

گرایی،  یادگیری الکترونیکی، رفتارگرایی، شناخت ها: کلید واژه

 گرایی ساختن

Abstract  
Purpose: The emergence of modern technologies 

has led to the development of e-learning. However 
we don’t consider e-learning per se as a separate 

educational system, that determine the type of 

education. But E-learning should be reflect the 

theories and techniques of learning and 

psychology. E-learning should be facilitate the 

application of these theories in the learning 

process. Based on this idea, the purpose of this 

research evaluation of consideration to the 

learning theories in e-learning courses shahid 

Beheshty University.  

Method: This research relied on qualitative 

research methods and content analysis approach 

and it is done based conle’s model for determine 

the main categories of learning theories. The 

research population consisted of the 330 e-

learning sessions for 22 subjects on faculty of 

education shahid beheshty LMS in the first 

semester of 1395-96 year. Sampling method was 

regular random including 56 e-learning sessions. 

Data were analyzed using the content analysis 

approach.  

Finding: The results show that more activities in 

this courses based on behaviorism learning theory 

(51%). There are a little activities that engagement 

the learner in the learning process and based on 

new learning theory such as constructive theory 

(15%). 

 

Key words: e-learning, behaviorism, cognitivists, 

constructivism. 
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 مسأله و بیان  مقدمه 

 یادگیری مواد از زیادی تعداد ،(الکترونیکی یادگیری) وب بر مبتنی الکترونیک یادگیری توسعه با

پیدایش اینترنت و . (2017et al., and  Ren(رواج یافته اند میعل مختلف یها زمینه در الکترونیکی

سراسر دنیا در  ای گسترده طور بهبرای یادگیری نیز  آناز  استفاده ،آنسرعت دسترسی به گسترش 

مانند سایر کشورهای امروزه در کشور ما نیز  .(Jochems and et al., 2004)است یافته توسعه

در  ها آموزشگاهو  ها دانشگاهگیری در اطالعاتی برای یاد های شبکهمزایای  کارگیری به ،توسعه لدرحا

 استبه مرحله کاربست در حال عبور از مرحله پیدایش   میآرا بهگفت  توان میحال گسترش است و 

(Seraje, 2008). ی الکترونیکی،و ابزارها  با استفاده از امکانات ،آموزشی های محیطگونه  طراحان این 

کنند و یادگیرندگان را از هر مکانی و در  را هدایت و مدیریت می آموزشعناصر و فرآیند  میتما

 الکترونیکی یادگیری (2002) بیان راب و همکارانبه .دهند در محیط یادگیری قرار می ،هرزمانی

 با و طرف یادگیریهر د آن در که یادگیری موقعیت یک - است دور راه از آموزش تکامل جدیدترین

 ةارائ مدیریت، ،نام ثبت مانند آموزشیهای  فعالیت میتما و شوند می جدا هم از زمانی و مکانی ةفاصل

های  یگر، انجام فعالیتارتباط بین دانشجو با دانشجویان د ارتباط بین مدرس و دانشجو، محتوا،

 .دهند م مییابی را با استفاده از امکانات الکترونیکی انجاارزش یادگیری و

به بعد،  1997از سال اینترنت در آموزش،  کارگیری بهاین میزان استفاده و گسترش  بر پایه    

ی  در طراحی و ارائه ها آناند که برخی از  اندازی شده های الکترونیکی متعددی راه ها و دانشگاه دوره

کی، سازوکارهای آموزش های محیط الکترونی ها و قابلیت بدون توجه به ویژگی های خود، آموزش

ها بیشتر با استفاده از  گیرند. طراحان این دوره کار می کنند و به سازی می شبیه ها آنحضوری را در 

گیرند و  را در اختیار می  های عینی محتوا و اجرای آزمون ةارائ نام، فرآیند ثبت ابزارهای الکترونیکی،

محور های مدیر ها که به دوره نوع دورهاین کنند  دیگر، آموزش الکترونیکی را مدیریت می عبارت به

ترین میزان  و با کم شده را بر طبق یک فرایند خطی و از پیش تعیین آموزشیتمام جریان ، اند معروف

ها  نظری این دوره . مبنای(Syadati and Taghiyarah, 2006) دهند با برنامه ارائه می ،تعامل فراگیر

 باشد. ظریه مدیریت یادگیری میای و ن براساس آموزش برنامه

به  را  محیط یادگیری های الکترونیکی، ها یا دانشگاه برخی از دوره با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات،    

  در این سپارند. های فرایند یادگیری را به یادگیرنده می ولیتؤکنند که در آن مس نحوی طراحی می

ها یا  های ارتباطی فناوری، گروه اده از قابلیتبا استف شوند یادگیرندگان ترغیب می رویکرد،

این رویکرد که به رویکرد یادگیرنده محور معروف است با  پژوهشی تشکیل دهند.  های اجتماع

 کرد دایپ گسترشو افزایش تعامل و ارتباط دوطرفه بین کاربر و محیط یادگیری  21گسترش وب 
                                                           
1. Web  
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(2010, et al.and  Fayz). افزارهای اجتماعی از طریق پشتیبانی از تعامل، نرم ،معتقدند 1لووپ بیتز و 

های اجتماعی و ارتباط بین افراد، نقش  حمایت از ارائه و دریافت بازخورد و ایجاد شبکه تعامل،

 ,Bates and Poole) دارند بر عهده یادگیرنده محور در بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی میمه

 3بیت تورنت و 2افزار ایلیرنینگ توان به نرم الکترونیکی می افزارهای نسل دوم یادگیری . از نرم(2003

محور یا مبتنی بر کنترل  رویکرد طراحی محیط یادگیری الکترونیکی یادگیرنده اشاره نمود

 ,Seraje)رای تربیتی جان دیویی ریشه دارد و آ« گرایی ختنسا» یادگیریی  در نظریه یادگیرنده،

2008). 

ایجاد یک نوع فشار  منجر به تواند می مورداشارهیادگیری  های سیستمع انواز ا هرکداماجرای     

موفقیت  نگرانی از عدم های الکترونیکی و یاد تولید برنامههزینه ز موزشی گردد.آمؤسسه  مالی در

طراحان  راستا در همین باشد. های الکترونیکی می های اصلی طراحان برنامه ، از دغدغهآموزشیبرنامه 

 وهای محیط الکترونیکی  ها و قابلیت شناخت دقیق از ویژگی ید باری الکترونیکی بامحیط یادگی

های موضوعی،  یادگیری  بر تقویت عالوه، شناسی روانو اصول  ها تئوریبا  ها ویژگیادغام این 

های روابط  ریزی، مدیریت و مهارت برنامه خالقیت، ،مسأله های اساسی نظیر توانایی حل مهارت

 های پژوهشتقی یاره و سیادتی با اشاره به  د.ناجتماعی را در یادگیرندگان پرورش دهانسانی و 

که تلفیق ساده  کنند می، بیان 2006 ویلیامز، وتئ ؛2004و همکاران،  چاردیر ؛2004 کالرک و مایر،

و یادگیری  های تئوری شناخت کافی از بدون با امکانات و ابزارهای فناورانه، آموزشو سطحی عناصر 

  بر کاهش کیفیت عالوه ،فراگیران فرهنگی و یاجتماع ،یاسیس مسائل اخالقی،و  شناسی رواناصول 

 ,Taghiyarah and Syadati)شود  نارضایتی و افت تحصیلی در یادگیرندگان می موجب یادگیری،

ی صورت ها است که فعالیتمسأله دنبال پاسخ این  بر این اساس محقق در این پژوهش به .(2009

 ها  مؤلفهیک از  کدام دهد وی یادگیری را پوشش میها گرفته تا چه اندازه ابعاد اصلی هر یک از نظریه

 باشند. میاثر بخش تر برجسته صورت  به

یادگیری الکترونیکی دارند،  های دورهیادگیری در افزایش کیفیت  های تئوریاهمیتی که  باوجود 

 ها مدل یاثربخش کاربست چگونگی از حاکی  میک شواهد» :دننمای میبیان  4بخیت، کادرایو و احمدی

-Abazi) «دارند وجود( پداگوژیکی لحاظه ب) یکیالکترون یادگیری در شناسی روان های تئوری و

Bexheti and et al.,  2010) .ضعیت ووضعیت کنونی فاصله زیادی بین ، معتقدند درواقع ها این

و  5کن .دارد وجود یادگیری های تئوری کارگیری به حاظازلیادگیری الکترونیکی  های محیط مطلوب

 الکترونیکی از یادگیری های محیط گیری بهره فقدان که یکی از دالیل نیز اعتقاددارند همکاران

                                                           
1. Beats and  poole 

2. e- learning 

3. bit tornent 

4. Abazi.Bexheti , Kadriu , Ahmedi 

5. conole 
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هستند  حوزه فنی(آموزش )و محققان( بیرون از حوزه  متخصصان) انیدانشگاه، یادگیری های تئوری

 در .(Conole, 2004) هستند و گاه بیگانه ناآشناادگیری رد یدر مونظری متنوع های دیدگاهکه با 

 شناخت ،یادگیری الکترونیکی های محیط آموزشی افزارهای نرمتولید  مهندسین بخش فنی واقع

را  ها آن توانند نمییادگیری ندارند و به همین علت  شناسی روانیات و نظر ها تئوریچندانی از 

به تولید و ساخت  شناختی روان اساس یک دیدگاه فلسفیو بر کارگیرند به مناسب صورت به

 ای بالقوه های توانایی شناختی روانو قوانین یادگیری و  ها تئوری اقدام نمایند. آموزشی های فناوری

بر طبق جدول زیر در  توانند مینظریات یادگیری به یادگیری الکترونیکی دارند.  بخشی کیفیتبرای 

 .د داشته باشندیادگیری الکترونیکی کاربر

 
 ای از کاربردهای بالقوه نظریات یادگیری در آموزش الکترونیکی : مشخصات و نمونه(1) جدول

(Mashaykh, 2009) 

 کاربرد بالقوه در یادگیری الکترونیکی  های مهم ویژگی  نظریه

  رفتارگرایی

تمرکز بر اصالح رفتار از طریق محرک 

ی ریادگی پاسخ، یادگیری با کوشش و خطا،

از طریق تداعی و تقویت، تمرکز پداگوژی 

 مشاهده بر کنترل پیامدهای قابل

 انتقال محتوا، سنجش و ارائه بازخورد آنی، 

  گرایی شناخت

 تمرکز بر ساختارهای شناختی درونی

یادگیری باهدف تغییر در ساختارهای 

درونی، تمرکز بر پداگوژی و  شناختی

ح، پردازش اطالعات از طریق تعامل، تشری

 و استنباط بازسازی، تقابل

 

شده، جهت کمک به  توجه به شناخت توزیع

غنای یادگیری از طریق ارتباط میان 

یادگیرنده با اجزاء و محیط یادگیری، توسعه 

 نظام یادگیری هوشمند و فردی

  گرایی ساختن

تمرکز بر فرایندهایی که یادگیرنده از 

طریق تعامل با محیط ساختارهای 

سازد، تمرکز پداگوژی بر  میاش را  ذهنی

راهبری و  خود انجام دادن وظیفه،

 یادگیری اکتشافی

 

تقویت ظرفیت یادگیرنده محوری و فعال 

داشتن وی در طول یادگیری، استفاده از  نگه

های حمایتی هوشمند  و سیستم ابزار جعبه

 منابع و تقویت یادگیری برای دست یافتن به

  

گرایی  گرایی و ساختن یه یادگیری رفتارگرایی، شناختسه نظر یها یگژیومواردی از  1 در جدول    

با  توان یم .دهد یمدر یادگیری الکترونیکی را نشان  ها یژگیورا با کاربردهای عملی هریک از این 

و  یادگیری الکترونیکی به افزایش میزان یها طیمحیادگیری در طراحی  یها هینظراصول  یریکارگ به

مهم طراحان  های استراتژی عنوان به توانند یمیادگیرندگان کمک نمود. این اصول  یادگیری، کیفیت

مبنای هر فعالیت و یا ابزار الکترونیکی  ردبرای کارب محیط یادگیری الکترونیکی را یاری نمایند تا

  داشته باشند.پداگوژیکی 



 1396 21فصلنامه تدریس پژوهی                                                                   سال پنجم، شمارة چهارم، زمستان 

 

 

 های دورهقاء کیفیت طراحی و چگونگی ارت های شیوه، ها فعالیت، سنجش ابزارها ةزمین در    

گرفته است و در هر مورد  صورت هایی پژوهشی یادگیری، ها نظریهبر مبنای  الکترونیکییادگیری 

 قرار دهند. برای مثال سنجش موردیادگیری الکترونیکی را  های مؤلفهیکی از سعی شده است که 

 های تکنولوژی و درسی برنامه های دیدگاه ترکیب با اند نموده تالش پژوهش یک در اولیورکنل و 

 برای. بپردازند الکترونیکی یادگیری های دوره طراحی جهت مشخص چهارچوب یک ارائه به آموزشی

 گرفته بکار یادگیری فرایند در توانند می که را کامپیوتر بر مبتنی های رسانه بیشتر ها آن منظور این

 و یادگیرنده بر و یادگیری، شناسی انرو های نظریهبراساس  ها آن تأثیرگذاری شیوه ازنظر را شوند

 راهنمای ترتیب این به و اند نموده بندی دسته و تحلیل را ها آن از معلم استفاده و کارگیری به چگونگی

 .(Conole and Oliver, 1998) اند آورده فراهم را ها رسانه این هدفمند کارگیری به برای عملی

 کیفیت و آنالین الکترونیکی یادگیری های دوره زیابیار به پژوهش یک در ترینتینو  وبنیگن    

ی ها از نظریه یهای جنبه ارزیابی این برای آنان. اند پرداخته مختلف های جنبه نظر از ها آن یادگیری

 فردی، بین ارتباطات و ها پیام وتحلیل تجزیه یادگیری، های شیوه فردی، های ویژگی مانند را یادگیری

 موردپژوهش را گرفته بکار های فناوری و یادگیری های محیط مختلف اشکال و یادگیری مواد و ابزار

بکار  های فناوری ارزیابی به پژوهش یک درنیز  فریدیچ .(Benigno and Trentin, 2000) ندقرار داد

 محتوای یادگیری در فناوری اهمیت درک به و اند پرداخته یادگیری و تدریس فرایند در شده گرفته

 مبتنی آموزشی نتایج بروز در ها فناوری اثربخشی سنجش برای ها آن. اند پرداخته درسی یها برنامه

 های ارزیابی در یادگیرندگان عملکردهای و نتایج تحلیل بر را خود تمرکز یادگیری یها نظریه بر

 .(Ferdig, 2006) ندقرار داد پایانی

 از حاصل های یادگیری کیفیت از ارزیابی رایب مدلی ارائه به نجالآ و بونک را،ها دیگری پژوهش در    

 این محتوای تحلیل با آنان. پرداختند خود معلم با و دیگرباهم آموزان دانش بین آنالین های چت

 مشارکت میزان یمقوله پنج در را آنالین گفتگوهای در یادگیری های مؤلفه ترین مهم ها پیام

 عمق ،آموزان دانش یها پیام در اجتماعی های نشانه ،زانآمو دانش آنالین تعامل الگوهای ،آموزان دانش

 یها پیام در فراشناختی و شناختی های نشانه جودوو  آموزان دانش توسط مطالب پردازش

 یک در صنایع ظریف (.Hara, Bonk and Angela, 2000) قراردادند موردبررسی، آموزان دانش

 و کارآمد الکترونیکی دروس طراحی در دگیرییا مهم مکاتب کارگیری به چگونگی تحلیل به پژوهش

 باید مؤثر و کارا یادگیری یک ایجاد برای باید که گیرد می نتیجه پایان در و است پرداخته اثربخش

 به توجه آنی، بازخورد اراده یادگیرنده، بودن فعال به که گردد توجه یادگیری ازنظریات دسته آن به

 .(Zarif Sanaee, 2010) دهند می اهمیت فردی، های تفاوت

و  ابزارها کارگیری بهی یادگیری و ها نظریهبه  توجهکه  اند دادهنشان  شده اشارههمه تحقیقات     

 مؤثردر ارتقاء کیفیت یادگیری الکترونیکی  تواند مییادگیری الکترونیکی بر این مبنا  های فعالیت

ی از یادگیری الکترونیکی را محدود های جنبهتنها  ها پژوهشهریک از  نیوجودا با باشند.
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یادگیری الکترونیکی  های دورهپایانی  های ارزشیابیو بیشتر با مقایسه نتایج  اند قرار داده موردبررسی

 ها آندر این است که بیشتر  آورده شده های پژوهشهمچنین نکته مشترک  .اند رسیدهبه این نتیجه 

توجه که  اند رسیدهبه این نتیجه ررسی قرار داده و را مورد بیادگیری الکترونیکی  های مؤلفهیکی از 

در جهت  میاقدااما  ؛دارد تأثیر ها دورهبه نظریات یادگیری و اصول پداگوژی در افزایش کیفیت این 

پژوهش حاضر سعی  ،ها پژوهش. در ادامه تکمیل روند این اند ندادهانجام سنجش میزان این توجه 

توجه و براساس یک مدل مشخص به سنجش میزان  ها دورهیانی بدون در نظر گرفتن نتایج پادارد 

 بپردازد.توسط معلمان  ها دورهدر ارائه این  به نظریات یادگیری

و  ها فعالیت یادگیری در طراحی های تئوریو  شناسی رواننظریات  کارگیری بهبا درک اهمیت     

بر برای سنجش میزان در این محیط، ضرورت وجود یک شاخص معت مورداستفادهابزارهای 

میزان  بررسی به است که آنحاضر در پی  پژوهش .گردد میبیشتر نمایان این نظریات  کارگیری به

در طراحی  گرایی( گرایی و ساختن ، شناخترفتارگرایی) یادگیری نظریه سه اصلی های مؤلفهتوجه به 

به همین منظور  بپردازد هشتیب شهیددانشگاه  یادگیری الکترونیکی های دورهموجود در  های فعالیت

 های شیوه ،ها سخنرانینالین، آ های بحثنند ما ها دورهدر این  گرفته انجام آموزشی های فعالیتکلیه 

و  همساالن های ارزیابیمفهومی، استفاده از  های نقشه، استفاده از دانشجویان وسیله بهانجام تکالیف 

سؤال زیر  سهو برای رسیدن به این هدف به  رارگرفتهقمورد ارزیابی  گرفته انجام های فعالیتدیگر 

 د.ده پاسخ می

شهید یادگیری الکترونیکی دانشگاه  های دوره در شده کار گرفته به های فعالیت ای اندازهتا چه  .1

 ؟دهند میه رفتارگرایی را پوشش لی نظریاص های مؤلفه ،بهشتی

های یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید  در دوره شده کار گرفته به های فعالیت ای اندازهتا چه  .2 

 ؟دهند میرا پوشش  گرایی شناختهای اصلی نظریه  بهشتی، مؤلفه

های یادگیری الکترونیکی دانشگاه شهید  در دوره شده کار گرفته به های فعالیت ای اندازهتا چه . 3

 ؟دهند میرا پوشش  گرایی ساختنهای اصلی نظریه  بهشتی، مؤلفه

 

 پژوهش اسیشن روش

 های فعالیتاین روش تمام  در است. گرفته انجامتحلیل محتوا با  و  میکپژوهش حاضر با رویکرد  

با استفاده از روش  و شده  مشخص یادگیری الکترونیکیاساتید و دانشجویان در محیط  آموزشی

هم نظریات م های مؤلفهتعیین  برای اختصاص داده شدند. شده تعیینانتخابی به مقوله  کدگذاری

1کنلنظریات یادگیری  های مؤلفه  میمفهو اصلی از مدل های مقولهو تعیین  یادگیری
 همکارانو  

 گراییفرد تا اجتماعی(، شناخت ) رفتارگراییاصلی  های مؤلفه است در این مدل شده استفاده

                                                           
1. conole 
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 در ارتباطو  ی(، در یک ساختار تعاملتأملیتا غیر  تأملی) گرایی و ساختن اطالعات تا کسب تجربه()

 .(1 نمودار) اند شده تعریف باهم

 
 (.Conole, 2004) یادگیریاصلی نظریات  های مؤلفهمدل چگونگی ارتباط : (1) نمودار

 

محیطی و یادگیری  های محرکحاصل از  های یادگیری بر تکیهیادگیری از طریق فردی بیشتر     

 1 نمودارمنظور از تجربه در  .افتد میفاق اجتماعی در تعامل فرد با دیگران و محیط یادگیری ات

گیرد  میدربراز یادگیری را  هایی جنبهو اطالعات  باشد میفعالیت و کاربرد عملی  یادگیری از طریق

 تأملیمنظور از ویژگی  .پردازد میبه یادگیری  و انواع دانش محتوای نوشتاری وسیله بهکه یادگیرنده 

اهانه بر روی تجربه )با استفاده از تحلیل، ترکیب و ارزشیابی( به طور آگ یادگیری این است که فرد به

 تأملیهای غیر  منظور از فعالیت سازد. اندیشیدن پرداخته و با گذر از تجربه، یادگیری را محقق می

یادگیری بدون بصیرت و یا  مواردی است که یادگیری با استناد به فرایندهایی مانند شرطی نمودن،

  گردد. توجیه می حفظ نمودن مطالب

 تواند مییادگیری الکترونیکی  های محیطدر  آموزشیکنل و همکاران معتقدند هر فعالیت     

قرار دهد به همین خاطر آنان برای هر  تأثیره یادگیری را تحت نظری هر سهیک و یا  های مؤلفه

در  موردنظرالیت که فع اند نمودهشخص و م+ در نظر گرفته 2تا  -2پیوستاری از  آموزشیفعالیت 

 سمت کدام مقوله از یک نظریه یادگیری بیشتر تمایل دارد. و به قرارگرفتهکدام قسمت این پیوستار 

در یادگیری الکترونیکی  شده استفادهکه یک فعالیت الکترونیکی یادگیری و یا یک فناوری  برای این

را  2در جدول  شده  اشاره های یویژگرا پوشش دهد باید  موردنظریکی از سه نظریه یادگیری  بتواند

 دارا باشد.
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 (Conole, 2004های مهم هر نظریه یادگیری به اعتقاد کنل و همکاران ) : ویژگی2 جدول

 مهم های ویژگی  نام نظریه

 غیر تأملی –اطالعاتی  -فردی   رفتارگرایی

 تأملی –اطالعات  -فردی  گرایی شناخت

 تأملی –تجربه  –اجتماعی   گرایی ساختن

 

 هر فعالیت یادگیری الکترونیکی چهار نوع یادگیری را در توان می ،2و جدول  1 جدولبراساس     

هر : این نوع یادگیری با تأملربه و بدون از طریق دریافت اطالعات بدون تج یادگیری. 1متصور شد. 

بودن با تشویق و . در صورت همراه رود میشمار  و با هر فناوری از نوع یادگیری سطحی به شکل

. این نوع یادگیری از نظریه رفتارگرایان انجامد مییادگیری به شرطی شدن یادگیرنده  تنبیه حاصل

این نوع یادگیری : تأملو بدون  باتجربهیادگیری از طریق دریافت اطالعات همراه . 2. کند میپیروی 

یرنده با دریافت اطالعات و درک یادگو  رود میشمار  در آن از نوع سطحی به تأملنیز به علت نبود 

یادگیری پس در این نوع  :تأملو با  باتجربه. دریافت اطالعات 3کار ببرد.  د آن را بهتوان می نهایتاًآن 

شناختی  های مهارتاز طریق ، فرددرباره نتایج حاصل تأملکاربرد اطالعات و  از دریافت اطالعات،

این نوع یادگیری عمیق  ،یابد میدست نش شیوه انجام کار تحلیل، ترکیب و ارزیابی به بصیرت و دا

، تجربه و تعامل تأمل. یادگیری از طریق 4. کند میو از نظریه یادگیری شناختی پیروی  است

و فرصت تفکر خالق و یافتن بصیرت،  رود میاین نوع یادگیری نیز از نوع عمیق به شمار اجتماعی: 

فعالیت و . هر نوع سازد میبه فراشناخت را امکان  یابی دستیاری و باهم، ساخت دانش سازی مفهوم

و یا  تأملیغیر – تأملیاجتماعی و  –در پیوستار فردی  توان میرا  یادگیری الکترونیکی یا ابزار در

یادگیری  زیر ارزش مکانی چندین فعالیت 3 جدول. قراردادمورد ارزیابی ت ااطالع -تجربه

 دهد. ستار ذکرشده نشان میالکترونیکی را بر مبنای سه پیو

 
های آموزشی در یک محیط یادگیری الکترونیکی  برای فعالیت شده ای از پیوستار تعریف نمونه (:3) جدول

(Conole, 2004) 
 اطالعات -تجربه   غیر تأملی –تأملی   اجتماعی –فردی   فعالیت

 بارش مغزی

 سمینار

 بحث آنالین

 چت آنالین

 استفاده از نقشه مفهومی

 

 

 

 

 

 

-------------X--- 

-------------X--- 

-------------X--- 

-------------X--- 

 

 

 

 
 

 

-------------X--- 

--X-------------- 

--X-------------- 

--X-------------- 

 

 

 

 

 

 

--X-------------- 

--X--------------- 

--X--------------- 

-------------X---- 

 ارائه مواد)یادگیری(
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 سخنرانی

 آموزش به کمک رایانه

 وجوی اینترنتی جست

 ارائه همساالن

 

 

 

--X------------- 

--X------------- 

---X------------- 

--X-------------- 

 

 

 

--X-------------- 

--X-------------- 

-------------X--- 

-------------X--- 

 

 

 

--X--------------- 

-------------X--- 

-------------X--- 

--X-------------- 

ارزیابی سطوح 

 شایستگی/صالحیت

 بحث میان دو مربی

 ارزیابی همساالن

 ای ابزارهای رایانه

 شده تکالیف مشخص

 

 

 

 

 

 

-----------X---- 

----------X------ 

--X-------------- 

----X------------- 

 

 

 

 

 

 

-------------X--- 

--------------X--- 

--X--------------- 

-----X------------ 

 

 

 

 

 

 

---X-------------- 

--X--------------- 

-------------X----- 

-------------X----- 

  

بر  شده قرار داده ماده درسی 22جلسه کالس درس الکترونیک برای  330جامعه موردپژوهش     

 سال اول نیمدر  شهید بهشتی تهران انشگاهدانشکده علوم تربیتی د آموزش الکترونیکی سیستمروی 

جلسه کالس درس با استفاده از فرمول  91از این تعداد جلسات،  باشد. می 1395-96سال تحصیلی 

برای انتخاب جامعه نمونه انتخاب شدند.  موردپژوهشنمونه  عنوان به 1/0کوکران و با پذیرش خطای 

مواد درسی  میتما آموزشی های فعالیتحلیل امکان تاز روش تصادفی منظم استفاده گردید تا 

های مفهومی،  ها، سمینارها، نقشه روم شامل چت جلسات،محتوای این   میتماگردد.  پذیر امکان

ها  شده در این دوره  ها و بقیه محتوای گنجانده سخنرانی ها، تصاویر، ای، فیلم ابزارهای رایانه

 .است شده قرار گرفتهموردبررسی 

 

 ژوهشی پها یافته

شده در نمونه مورد  های مشاهده و اطمینان از مطابقت داشتن ویژگیبودن توزیع متغیرها  نرمال ابتدا 

آمده از   دست بررسی قرار گرفت. اطالعات به مورد tبا استفاده از آزمون آزمون با جامعه آماری، 

داری کمتر از  امعن در سطح tبرای آماره  62/2 که میزان دهد می نشانها،  تحلیل مقدماتی داده

و نتایج  جامعه نمونه و جامعه آماری وجود ندارد؛بین داری  معناتفاوت  (t= 2/62, p˂0/01صدم ) یک

باشد و شانسی و تصادفی  اساس ویژگی جامعه آماری میبرد توان میآمده از جامعه نمونه  دست به

 گردد. بودن آن منتفی می

 

 تحلیل محتوای جامعه نمونه

یادگیری الکترونیکی دانشکده علوم تربیتی  های دورهدر  شده کار گرفته هب های فعالیتبی برای ارزیا 

 ،برگزاری جلسات جامعه نمونه زمان مدتابتدا با بررسی و تحلیل تمام  دانشگاه شهید بهشتی تهران

ردی مشخص شدند و سپس امتیاز هر فعالیت در سه پیوستار ف ها آندر  شده گرفتهکار  هب های فعالیت

 جداگانه صورت بهبر طبق مدل کنل و همکاران  تأملییرغ –ملی تأ و تجربه –اجتماعی، اطالعات  –

 های فعالیتکلیه  تدریس استاد، زمان مدت  میسی تمابرای این منظور ابتدا با برر محاسبه گردید.
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حین تدریس کار گرفته در  هب های فناوریو همچنین  توسط استاد و دانشجویان شده انجامآموزشی 

در برای هر فعالیت تطبیق داده شد و  3با جدول  ها فعالیتثبت گردید. در مرحله بعد هریک از این 

 مؤلفهنمرات مربوط به هر شش . در مرحله بعدی در نظر گرفته شد 2 تا صفربین  ای نمره مؤلفههر 

 باهم، دهند میپوشش  که یک نظریه یادگیری را هایی مؤلفهدر مرحله آخر نمرات گردید.  آوری جمع

 به دستدرصد  صورت بهدر آن ماده درسی تقسیم و حاصل را  ها مؤلفهو نمرات کل  شوند میجمع 

در یک ماده درسی  شده انجام های فعالیتبرای مثال اگر بخواهیم میزان انطباق  .شود میآورده 

ی اطالعات، فردی و ها مؤلفهمشخص نماییم کافی است نمرات  رفتارگرایییه الکترونیکی را با نظر

آن ماده درسی تقسیم  مؤلفهو حاصل را بر مجموع نمرات شش  هم جمع نماییم را با تأملیغیر

  زیر نمایش داد. صورت بهبا زبان ریاضی  توان می. این شیوه محاسبه را نماییم

 

a :  یک دوره درسی در نظریه آن دهنده پوشش های فعالیت مربوط به شده کسبمجموع نمرات 

b  شده گرفتهکار  هو ابزارهای ب ها فعالیت میآن دوره درسی از تما شده کسب: مجموع کل نمرات  

Y  توسط این دوره درسی موردنظر: میزان پوشش نظریه یادگیری 

در یک  گرفته انجام های فعالیتبرای محاسبه میزان پوشش نظریه ساختن گرایی توسط  مثال عنوان به

 : نماییم میسی به شیوه زیر عمل موضوع در

 

 
     

جامعه  عنوان بهکه درسی ی ها دورهجلسات در نظریه یادگیری سه  میزان پوشش هر 4 در جدول    

 آمده است:بودند،  شده تعییننمونه 

 
 نمونه جامعه درسی های دوره در یادگیری نظریه سه پوشش میزان: (4) جدول

ف
دی

ر
 

  نام درس 
شماره جلسات 

 شده یلتحل

 

 

ها و ابزارهای بکار  فعالیت

 شده گرفته
 

میزان پوشش 

 های یادگیری نظریه

ی
رای

رگ
فتا

ر
ی 

رای
 گ

ت
اخ

شن
 

ت
اخ

س
 

ی
رای

گ
 

1  
روش تحقیق در علوم 

 تربیتی
فایل  -پاورپوینت–سخنرانی   16-10-2-9 

pdf 
 58% 34% 8% 

2  
رفتار و روابط سازمانی 

 های آموزشی در سازمان

 

 
16-14-4-8  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf-pre test 
 37% 50% 13% 

3  
های تغیر و اصالح  روش

 رفتار
 2-15-14-9  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

های اجتماعی+تأملی+ تجربه نمرات حاصل از مؤلفه  

شده آن دوره درسی کل نمرات کسب  
 = ساختن گرایی 100 ×
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4  
های  طراحی برنامه

 آموزش ضمن خدمت
فایل  -پاورپوینت–سخنرانی   12-7-1-3 

pdf 
 58% 34% 8% 

5  
اطی در کاربرد آمار استنب

 مدیریت
فایل  -پاورپوینت–سخنرانی   10-5-1-14 

pdf 
 58% 34% 8% 

6  
کاربرد کامپیوتر در 

 وتحلیل آماری تجزیه
 13-7-3-6  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

  7-2-6-11  مبانی آموزش بزرگساالن  7
فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

  2-16-9-5  مدیریت آموزش عالی  8
فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

9  
مدیریت آموزش و 

 بهسازی منابع انسانی
 3-9-7-13  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- تاالر انجمن -ایمیل

 تاالر اخبار-دانشجویان

 

 
46% 27% 27% 

10  
نظارت و راهنمایی 

 آموزش
 6-4-15-7  

فایل  -پاورپوینت–نرانی سخ

pdf- تاالر انجمن -ایمیل

 تاالر اخبار-دانشجویان

 

 
46% 27% 27% 

11  
های سازمانی  تئوری

 مدیریت
 11-6-2-10  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

12  
ریزی  اصول برنامه

 آموزشی
 13-8-4-2  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی   -12-9-1  شناسی رشد روان  13
pdf 

 58% 34% 8% 

14  
شناسی شخصیت  روان

 پیشرفته
 4-5-14-15  

فایل  -پاورپوینت–سخنرانی 

pdf- ایمیل 
 56% 32% 12% 

 %15 %34 %51 میانگین کل

 

درسی مشتمل بر  ایه دوره های فعالیتبیشتر آمده است  4چه که در جدول  بر طبق آن    

و یا ارائه فایل  پاورپوینتصوتی، ارائه  های فایلو توضیحات شفاهی استاد در قالب سخنرانی 

ارائه  باهدفی بیشتر های فعالیت چنین اینبوده است و کتب درسی  آموزشیاز محتواهای  1اف دی پی

 نای نظریه رفتارگراییبر مبو بیشتر  گیرند میانجام فردی  های ویژگیو با  تأملاطالعات بدون 

الکترونیکی و  های فعالیتهمان روش تدریس سنتی را در قالب  واقع در ها فعالیتاین . باشند می

اجتماعی  های فعالیتو  محوری دانشجو های فعالیتدرسی که  های دورهدر . دهند میارائه دیجیتالی 

تاالرهای گفتگو و مباحثه در فرایند و  ها انجمندرسی و یا کوچک  های گروهمانند استفاده از ایمیل، 

و پشتیبانی از یادگیری اجتماعی و  گرایی ساخت، بیشتر بر مبنای نظریه است شده  استفادهتدریس 

 . اند بودهمشارکتی 

                                                           
1. PDF 
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 یادگیری های دورهیادگیری توسط  های نظریهمیزان پوشش هریک از (: 2نمودار )

 دپژوهشمورالکترونیکی 

 

 های یادگیری های مهم نظریه های مورداستفاده و ویژگی همبستگی بین فناوری

شده در فرایند تدریس   کار گرفته ههای ب های مربوط به نوع فناوری تحلیل همبستگی داده 

که بین  دهد می نشانهای مهم نظریات یادگیری  ها و ویژگی الکترونیکی توسط مدرسان دوره

 رد.استفاده با نظریات یادگیری ارتباط معناداری وجود دهای موردا فناوری

 

  تاالر اخبار
 

 های گروه

 بحث

 مجازی

  ایمیل 
فایل پی 

 دی اف
 

پادکست 

 صوتی
  پاورپوینت 

های فردی،  بر ویژگی تکیه  **.670  **.681  ** .627  *.241  **354.  **257.

اطالعاتی و غیر تأملی 

 )رفتارگرایی(

 

 همبستگی پیرسون

داری اسطح معن  

 نمونه

000  000.  048.  000.  000.  000.  

330  330  330  330  330  330  

های فردی،  بر ویژگی تکیه  **.329  **.457  .182**  .145**  .425  **.354

اطالعاتی وتاملی )شناخت 

 گرایی(

 
 همبستگی پیرسون

 داری اسطح معن
001.  000.  000.  000.  000.  000.  

330  330  330  330  330  330  

701.*  697.**  412.  080.**  
 فردی، های ویژگی بر تکیه  **.177  **043

 شناخت) وتاملی اطالعاتی

(گرایی  

 
 همبستگی پیرسون

 سطح معنی داری
000  000    000  000  002  

330  330  330  330  330  330  

 0.01همبستگی در سطح  

 0.05همبستگی در سطح  
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آموزشی خویش بیشتر از پاورپوینت،  های فعالیتکه مدرسانی که در  دهد می نشان 5جدول     

تدریس آنان بیشتر بر  دهی سازمان اند نمودهاستفاده  اف دی پی های فایلی صوتی و ها پادکست

بحث  های انجمناز  بوده است و یا استفاده بیشتر مدرس رفتارگراییمبنای نظریه یادگیری 

سمت نظریات  های کوچک درسی مجازی، روند تدریس را به دانشجویان و استفاده از گروه

 .دهد میو اکتشافی سوق  گرایانه ساختن

 

 گیری نتیجهبحث و 

یادگیری از انتقال محتوا به  ارب، امکان ارتقای تجیادگیری های محیط( به 2با ورود وب تعاملی )وب 

، آموزان ، دانشدر یادگیری مانند معلمان مؤثرو ارتباط بین عوامل  ریق همیاریساختن دانش از ط

هوشمند در  ارتباطی محیطاز این  اثربخشاست. برای استفاده  شده فراهممحیط و مواد درسی 

برای  ا همیاریویکردهای تعاملی ییادگیری، گذار از رویکردهای انتقال متن به ر-دهیفرایند یاد

ر یادگیری تعامل و همیاری د، مشایخبه بیان  ی شده است.ختن دانش ضرورشدن در سا سهیم

تسلط مستلزم  سو یکعملکرد یادگیری، از  عنوان به دن در ساخت دانشالکترونیکی برای سهیم ش

با  و کارتعاملی ابزار  کارگیری بهمانند تسلط در کلیدی عام  های صالحیتمدرس بر  ویادگیرنده 

و از سویی دیگر مستلزم توجه به جایگاه پداگوژی و الزامات نظری و  باشد میناهمگن  های گروه

 (.Mashaykh, 2009) عملی آن در محیط یادگیری الکترونیکی است

در فرایند برگزاری جلسات  شده کار گرفته هب های فعالیتاز تحلیل  آمده دست بهبر طبق نتایج    

، اجراشده های فعالیت%( 51از نصف )بیشتر  ،موردپژوهش آموزشی های دورهتدریس الکترونیکی 

فردی و ارائه اطالعات  های فعالیت بر تکیهو تحلیل توسط یادگیرنده،  تألمینه فراهم ساختن زم بدون

 .باشند می رفتارگرایاننظریات یادگیری بر مبنای یادگیری از این نوع بیشتر  های فعالیت. اند داشته

یادگیری  های فعالیتبا استفاده از ابزارها و  ها دورهاین  ارکنندهبرگزبیشتر اساتید  مثال عنوان به

ارائه مستقیم  سعی در پاورپوینتصوتی، استفاده از  های پادکستمانند ارائه شفاهی در قالب  رودررو

که ، بونک و انجل  پژوهشاین نتیجه با نتایج  .دارندیادگیرنده در یک حالت انفعالی  بهاطالعات 

 اند قرار داده موردپژوهشیادگیری الکترونیکی  های دورهآنالین را در  های بحث ریکارگی بهشیوه 

 تاالرهایدر  آموزان شده در میان دانش ردوبدلی ها پیاممطابقت دارد. آنان بعد از تحلیل محتوای 

ر و فقدان تحلیل و تفکاطالعات  بازگو نمودنبه  ها پیامبحث آنالین به این نتیجه رسیدند که بیشتر 

 که این بابنابراین  ؛اند نبردهبهره زیادی  گرایانه ساختنایجاد یادگیری فعال و  درپرداخته بودند و 

 نماید میآنالین توانایی ایجاد یادگیری و مشارکت فعاالنه یادگیرنده را فراهم  بحث و گفتگو های اتاق

ه مباحث انتقادی با زمینه ارائ فراهم نمودن در ناتوانیتوانایی معلم در هدایت این مباحث و  اما عدم

بنابراین  .گردد میباعث عدم تحقق این مهم و کنترل و هدایت روند مباحث،  آموزان دانشمشارکت 

ابزارهای این  کارگیری بهشیوه در یک سیستم یادگیری الکترونیکی،  آموزشیابزارهای متنوع  باوجود
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باشد و صرف وجود این  تأثیرگذارت یادگیری ء کیفیاستفاده مناسب و ارتقادر  تواند میتوسط معلم 

 به شیوه مناسب باشد. الکترونیکیتضمینی بر اجرای فرایند یادگیری  تواند میابزارها ن

مشابه باعث  های پژوهشدر کسب چنین نتایجی از این پژوهش و  تواند میکه  میموضوع مه    

 ها دورهونیکی توسط معلمان این یادگیری الکتر ها فناوریهوشمندانه  کارگیری بهعدم گردد، 

سیستم یادگیری به لطف وجود ابزارهای تعاملی بستر مناسب استفاده از  باوجود. باشد می

سنتی ارائه اطالعات  های روشاز همان  ها دورهاین  دهندگان ارائه در دانشگاهمناسب الکترونیکی 

 کارگیری به مختلف در شناخت وبه دالیل  ها دورهو مدرسان این  معلمان و نمایند میاستفاده 

 تاکنوندالیلی که  ترین مهمیکی از  اعتقاد گودیر به .اند ماندهنوین در ارائه تدریس عاجز  های فناوری

 نفوذ نماید آموزشی های محیطزندگی، در  های محیطسایر  مانند بهفناوری نتوانسته است 

نبودن این  بنابراین .(Goodyear, 2005) است باره این در آموزشیمعلمان و طراحان  های مقاومت

نسل حاضر را دارد و  آموزانبه یادگیری دانش  بخشی کیفیتمان که فناوری توانایی باور در معل

ارائه  های شیوهمطابق با  ها آنبر زندگی  ها فناوریبه علت سیطره  آموزانسبک یادگیری دانش 

وجود چنین نتایج پژوهشی در این دالیل مهم  از (.Prensky, 2001) باشد میفناوری  وسیله بهمحتوا 

تالف فاحش بین اتکا به یادگیری بر پایه اصول اخ وجود .باشد میی مشابه ها پژوهشپژوهش و 

%(، مبین این نکته است که 15) گرایی %( و یادگیری بر مبنای اصول ساختن51) رفتارگرایی

 موجود در های پتانسیل  میاز تما اند نستهنتوایادگیری الکترونیکی هنوز  های دوره دهندگان ارائه

 نمایند. گیری بهره آموزشییادگیری الکترونیکی جهت پیش برد اهداف  های سیستم

 و فناوریباید با درک این نکته که یادگیری الکترونیکی  های دوره دهندگان ارائهمعلمان و     

 نتخاباباید با  هستند کییادگیری الکترونی پیچیده سیستم از هایی بخش دو هر پداگوژی،

 طراحان .باشند داشته آگاهی آموزشی گوناگون رویکردهای و ها از روش آموزشی، شیوه ترین مناسب

 را عمیق یادگیری و پردازش تا ایجاد نمایند انگیزه یادگیرنده در که کنند انتخاب را ای شیوه باید

 ارتقا را دار معنیی یادگیر د،نبگیر نظر در را فردی های تفاوت ،نمایند تسهیل توسط یادگیرنده

 چه آن براساس .دنکن حمایت یادگیرندگان از یادگیری فرآیندهای طی در و تشویق را تعامل د،نببخش

 توجه یادگیری های از نظریه دسته آن به باید الکترونیکی، یادگیری های برنامه طراحی برای شد، گفته

 و تکالیف و طراحی فردی، های تفاوت به توجه بازخورد، ائهار یادگیرنده، بودن فعال به آن در که کرد

پیش ارائه یادگیری، فرآیند بر یادگیرنده کنترل چندگانه، های دیدگاه ارائه واقعی، های فعالیت

 .شود می تأکید یادگیرنده هدایت و راهنمایی و دهنده سازمان
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