
 

 

 

 

 

 گرا: از آشوبناک تا سازندهیکارآموز یریادگی یهاطیمح یطراح

 

 2آمنه سیالنه، 1مرتضی کرمی

 9/4/94تاریخ پذیرش:  30/5/93 تاریخ دریافت:

 

 چکیده

ایبن طراحبی  مناسب  هتبت  رویکردهای یادگیری کارآموزی و  ارائه نقد محیطهدف اصلی این پژوهش، 
 اریببا معلذا، تحلیلی بتره گرفته شد.  -به این هدف از روش پژوهش توصیفی باشد. برای دستیابیمی هامحیط

کسب  دانبش،  هیبنظر تکیبه ببرو ببا شد پرداخته  یکارآموز یهاطیآموزش به نقد مح هیقرار دادن اصول اول
موهبود  هبای کبارآموزیمحیط بنابراین، مناس  فرض گردید. هاطیمح گونهنیا یطراح برای ییگراسازنده

ببا اتابا  کبه داد ن . نتایج حاصل از ایبن پبژوهش ن باقرار گرفتتحلیل  های آشوبناک موردعنوان محیط به

 یواقعب یهبا، مسبائل و پروههکارآموزی یریادگی یهاطیمح یطراحدر  و کل نگر انهگرایسازنده یکردیرو
سبتت  آشوبناک ببه های کنونی از وضعیت، و محیطردیگمیقرار  یکارآموز یهاتیکار، محور فعال طیمح

 کبارآموزان انیبم یم بارکت و هتکبار یفضباایجباد  این امر منجر ببه نتود کهسازنده گرا حرکت خواهد 
از  کیبرا ببه هبر  تیبفرصبت اسبتد ل و ببروز خالقکنبد، تقویبت مبی در آنبانرا مسبلله قدرت حبل  شده،

خبود  یرا ببرا یدار و اثربا بیمعن یریادگی ،یکارآموز طیمح کی یریپذدهد تا از انعطافیکارآموزان م
 کتبکهای یبادگیری کبارآموزی در محیطبرد  -برد یکردیرو یرگیبه شکل توانیم ،روازاین .  رقم بزنند

  .کرد
 

 ییسازنده گرا ،یدان گاه یبرنامه درس ،یریادگی طیمح ،یکارآموزهای کلیدی: واژه

                                                 
 karami@um.irm.، دان گاه فردوسی م تد گروه علوم تربیتی اریدان .  1
  فردوسی م تد زی درسی، دان گاهیر ارشد برنامه کارشناس.  2

. گبرا: از آشبوبناک تبا سبازندهیکارآموز یریادگی یهاطیمح یطراح (.1394) آمنه، سیالنه؛ مرتضی، کرمی

 .71 -88(، 1) 5 ت،یو ترب میتعل ینامه مبانپژوهش
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 مقدمه

های درون هامعه است که سرنوشت هامعه ترین نظامگستردهو ترین ی از بزرگآموزش عالنظام 

های دان تندان و ک ورهای ها و تجربه، مجتوعه پژوهشدیگرعبارتبه .کندرا در بلندمدت تعیین می

 Abbasi & Haji) ها داردی آنآموزش عالهوامع رابطه بسیار زیادی با نظام  دهد که توسعههتان ن ان می

Hoseini, 2008.) دهنده منابع انسانی توسعهترین نتاد اصلی به عنوانی آموزش عال نبه اعتقاد بالدستو

نقش حساسی را بر عتده  شدنهتانیی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات ابیدستدر مسیر تاصصی، 

  .(Baldeston, 2000) دارد

پرورش افراد فرهیاته هتت تصدی م اغل تاصصی هامعه ، یهر ک وردر آموزش عالی رسالت 

در حل م کالت  بازهمقوی باشد،  نظریهای نظر آموزشاز  هراندازهدان گاه  ،اشد. از این منظربمی

محیط واقعی کار از  . هتین امر، گسترش دامنه آموزش و کس  تجربهتوفیق چندانی ناواهد یافتهامعه 

 زم برای کس  تجربه  هایزمینهدر حال حاضر هامعه و دان گاه باید  ،. بر این اساسنتایدمیتوهیه  را

 التبیام هتت است ، کوش بی هادان گاهاز  پذیرش کارآمبوزان. دنمفید را برای دان جویان فراهم ساز

آموزشی، آشنایی با  خألاز  با ی تا گذردمی «عتل عرصه» در هآنچ با رسبتی آموزش نظام بین شکاف

منظور  انجامد.بی ایحرفهنظام شغلی و به  توسعه نگرش دان جویان نسبتبه  حرف و م اغل را ترمیم نتوده،

 ،که شرایط ورودی به این دوره را دارند هاییرشتهاست که طی آن دان جویان  ایدوره، از کارآموزی

واحدهای م اصی را در مراکز صنعتی، خدماتی و سایر مراکز بگذرانند تا به منظور استفاده از 

متقابل تلوری  تأثیر امکانبوطه و توان علتی و اهرایی خود در رشته مر بردن با علتی و فنی،  هایآموخته

تاریای کارآموزی  نظراز  .ندشوبا نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری هامعه آشنا  فن وو عتل و یا علم 

شاگردی استوار است و از زمان -مبنای الگوی استاد رود که برروش و راهبرد آموزشی به شتار می

ید ابزار، صنعت گری و غیره رواج داشته است. امروزه در دست انسان هتت توله ها بو حرفه پیدایش پی ه

شود که دانش آموزان و ای گفته مینظام آموزش رستی اصطالح کارآموزی به تجربه کاری نظارت شده

تواند کارآموزی می (.Wiegand & Moloney, 2004)کنندیا دان جویان در دوره تحصیل آن را تجربه می

در یک اقتصاد مدرن را به درستی منعکس کند و به عنوان یک  موردنیازی هاای از متارتطیف گسترده

وقوف بی تر  (.Steedman, 2012) برای بتبود گذر هوانان از دان گاه  به بازار کار مطرح شود حلراه

را قادر خواهد نتود، تا دامنه گسترش  اهآن، گذردمی در هامعه آنچهبه  و مراکز آموزش عالی هادان گاه

و  حرف بانزدیک کارآموزان ارتباط عالوه بر این،  .و شناسایی حرف را توسعه دهند هامتارتاطالعات و 

عتلی  ایهموقعیتدر  یدان گاههای و دانسته هایافتهاز  گیریبترهرا برای  یمناسب هایفرصتم اغل، 
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خواهد  پی در محک نتادن عالقه کارآموزانبه  مناسبی را هتت استعداد سنجی و زمینهو  نتایدمیفراهم 

 .داشت

هم  یبجا زین گاهی اوقاتبوده و  هیشب گرییکدبه   یو کارورز  یگرچه دو اصطالح کارآموز

 افتهیظتور  یابتدا در علوم پزشک -یکه کارورز کرداشاره  چنین توانیدو م نیا زیاما در تت ،روندیبکار م

به منظور کس   وکه دان ج شودیاطالق م یبه دوره کوتاه مدت -رشته دارد نیکاربرد را در ا نی تریو ب

گرچه از منظر کوتاه مدت بودن و  یو کارآموز کندیم ینسبت به امور ط یکل دیدبه  یابیدستتجربه و 

 یرشته شغل کیدر  قیاما هتت کس  تجربه عت ،شباهت دارد به کارورزی لیدوره تحص انیآن در پا یط

مقاله  نیکه در ا یردوم به منظو یمعنا .(Lemontree, 2014) م اص است یاحراز شغل یو برا نیمع

 یمتندس یفن و یماتلف علوم انسان هایرشتهدر  جیاصطالح را نکهیضتن ا .است ترکینزد ،شودیدنبال م

 .باشدیم یکارآموز زین

شغلی است و کارآموزان برای آموختن  سازیآمادهامر که کارآموزی، فعالیت  نیتوهه به ا با

-که دانش و متارت شودیلذا به فراگیران فرصت داده م ،رندیگیقرار م یواقع طینحوه انجام امور در مح

را به  یاشده یزیربرنامه دقت به کاری تجربه ،هتچنین .دهند انتقال خود کاری محیط به را موردنیاز های

آنان  که توان انتظار داشتمی ،بنابراینتا بی تر در معرض کار قرار بگیرند.  کندیها ارائه مآن

 اما، کارگیرندسودمند به ایشیوهخود به  ایحرفههای موردنظر را کس  کرده و در زندگی شایستگی

های کارآموزی است که این بر بتبود کیفی دوره مؤثرها و شناسایی عوامل نامهمسلله متم، شناخت این بر

 (.Abbasi, 1997) طلبدها را میدقیق برای این دوره ریزیبرنامهامر ضرورت توهه به فرایند 

متأسفانه به د یل ماتلف  ،یموزی و کارورزآدروس کارضرورت و اهتیت فراوان  باوهود

 شایسته استکه  گونهآنها به عنوان دروس کم خاصیت و غیرمفید و نادرست آنازهتله تلقی غیرمنطقی 

تحصیلی دان گاهی برخوردار  هایرشتهموزشی آ ریزیبرنامه ندیدر فرا ایشایستهمناس  و  گاهیاز ها

 ,Taheri) داشته است یرا درپ انیو کارفرما انیدان جو یتیامر نارضا نیو ا (Hoseini, 2014a) باشندینت

Taheri & Arsalan, 2014.)  ماتلف متصدیانقابل تأمل در نظام آموزش دان گاهی ما، نوع نگاه نکته 

مدیریت نظام دان گاهی، استاد، دان جو، کارفرما )سازمان پذیرنده کارآموز( به نقش و مسلولیت مانند 

عتده شاص دان جو و شود این است که عتده مسلولیت بر در عتل م اهده میبی تر باشد. آنچه خود می

های آموزشی دارند. بدین معنا ترین صالحیت را از منظر تاصصی در طراحی محیطکارفرماست که کم

و با توهه به ماهیت  استکه کارآموزی نیز به عنوان یک درس مانند سایر دروس نیازمند طراحی آموزشی 
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زم به  کر است که خصوص دروس دان گاهی   شود. درمی دوچنداندرس اهتیت این موضوع 

در اواخر دهه شصت و به طور عتده های دان گاهی دروس رشته درسی و سرفصل برنامه یکلم اصات 

کلی دوره، یهاهدفرسیده است. این سند برای هر رشته دان گاهی دربردارنده   یبه تصواوایل دهه هفتاد  

ی هافرصتو در خصوص عناصر  ی این دروس بودههاسرفصلو  هاهدفدروس دوره، تعداد واحد، 

، اختیار آن به استاد هر یاددهی و یادگیری و ارزشیابی در این سند موضعی اتاا  ن ده است و در عتل

سال از  بیستبا توهه به گذشت بیش از که دهد های انجام شده ن ان میشده است. بررسی درس واگذار

تر نقش طراحی آموزشی را حیاتی امرته است و این زمان تدوین این اسناد، بازنگری و تغییری صورت نگرف

 نتاید.می

 

  یآموزش یطراح هیاصول اول

باشبد کبه درونبداد، فراینبد و محتبوا می ،هاهبدفمت کل از اهزاء ماتلبف ماننبد  نظامیآموزش 

به هبای  طراحبی  1طراحی نظام آموزشیاز  عبارت ست که ا تر آندرستلذا ، برونداد خاص خود را دارد

ای مت بکل از اهبزاء آمبوزش سیسبتم پیچیبده»سبازد می خاطرن بانمعلبم   ،چنانکه .استفاده شودوزشی آم

 ،کننبد. بنبابراینکبار می ،باشبدباشد که با یکدیگر به منظور تحقق هدف خاص که یادگیری میزیادی می

از  او.به زعم .« کر کنیمها فها و تعامل بین آنبرای طراحی آموزش نیازمند این هستیم که به هته این مؤلفه

ارتقباء  ،هبدف آمبوزش وهبزء اول آمبوزش،  .باشبدمنظر طراحی آموزشی،آموزش دارای پبنج هبزء می

در حین  از دانش آموزان؛ هایی است که بر دوش دانش آموزان استخواسته ،باشد. هزء دومیادگیری می

آمبوزش  طبور نتونبه،باشد. ببه میهزء سوم شکل آموزش  .رودمیانجام چه کارهایی انتظار کالس درس 

ترتی   ،د. هزء چتارمشوارائه  و مانند آن رایانه، تلویزیون شکل بحث گروهی، مواد نوشتاری،به تواند می

و دانش  هازیرگروهکالس،  برای هته دانش آموزانتواند آموزش می؛باشدبندی در کالس درس میگروه

دهبد. ببر مدت زمانی است که آموزش در طول آن رخ می ،. هزء پنجمشودآموزان به صورت فردی ارائه 

طراحبی، توسبعه و  و کبل گرایانبه تجزیبه و تحلیبل، منبدنظامطراحبی نظبام آموزشبی، فراینبد »این اساس 

 .(Moallem, 2006, p. 4) .«باشدارزشیابی یک سیستم کامل آموزش می

و تا پایان دهه هفتاد، بیش از به شدت افزایش یافت  1970تعداد الگوهای طراحی آموزشی در دهه 

های طراحی ها و مدلافزایش سریعی در نظریه ،های اخیر. در سالندنوع الگوها شناسایی شد چتل

                                                 
1  .Instructional system design 
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آیا تتام این که  شودمیمطرح  سؤال، این لذا  .(Reiser & Dempsey, 2007) آموزشی دیده شده است

ای م ترکی دارند؟ اگر چنین ها اصول پایهها و مدلها ارزش یکسانی دارند؟ آیا این نظریهها و مدلنظریه

اصول طراحی آموزشی،  الگوهایو  هانظریهمطالعه برخی  درنتیجه مریلای اولیه کدامند؟ باشد، اصول پایه

های متفاوت اصول ها و مدلتوان چنین نتیجه گرفت که این نظریهمی را مطرح کرده است. 1ایاولیه

 این اصول به طور خالصه عبارتند از:کنند. اساً متفاوتی را با هم ادغام نتیم ترکی دارند و اصول اس

 یابد که فراگیران به حل مسائل واقعی بپردازند. یادگیری زمانی بتبود می (1

 یابد که دانش موهود به عنوان پایه و بنیاد دانش هدید به کار رود. یادگیری زمانی بتبود می (2

 که دانش هدید به فراگیر ن ان داده شود. یابد یادگیری زمانی بتبود می (3

 یابد که فراگیر دانش هدید را به کار گیرد. یادگیری زمانی بتبود می (4

 .(Merrill, 2002a) یابد که دانش هدید درون دنیای فراگیر ادغام شودیادگیری زمانی بتبود می (5

که متکن است صرف یک سری اصول تجویزی  آوریهتعشناسایی اصول اولیه چیزی بی تر از 

 درنتیجه. اندوابستهباشد. این اصول به یکدیگر برای انتااب یا طراحی آموزش اثرباش استفاده شود، می

 5سازییکپارچه، و 4، کاربست3، نتایش2سازیفعال شامل آموزش از ایمرحلهیک چرخه چتار آن، 

هته این چتار فعالیت . آموزش اثرباش دارای مالحظه می شود( 1که در شکل ) شناسایی شده است

 شود. باشد که برای مسائل و تکالیف ماتلف تکرار میمی

یابد که اولین فعالیت در چرخه یادگیری، دانش پی ین یادگیری زمانی تستیل می :سازیفعال (1

شود که آموزش، فراگیران را بر آن دارد تا آسان میامری فعال سازد. یادگیری زمانی  مرتبط را

تواند به عنوان اساس و بنیاد دانش هدید به کار گرفته شود، به پی ین مرتبط که میدانش را از تجر

داشته  ی. اگر فراگیران دانش پی ین محدودرندیکارگبهیا  اد آورند، مرتبط سازند، شرح دهندبه ی

تواند به عنوان اساسی تجارب مرتبط که می ،یابد که آموزشباشند، یادگیری زمانی تستیل می

 فراهم نتاید. ،انش هدید به کار گرفته شودبرای د

که فعالیت بعدی در چرخه یادگیری ن ان دهد که فراگیر  یابدیادگیری زمانی تستیل می نتایش: (2

 ؛ارائه دهد تابه آندانش هدید  دربارهفقط اطالعاتی  کهنیانه  ،دانش هدید را آموخته است

                                                 
1 .First principles  

2 .activation 

3 .demonstration 
4 . application 

5 .integration 
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. اطالعات معتو ً کلی و انتزاعی هستند  دهد و ایناطالعات می فقطچراکه آموزش خیلی زیاد، 

: از اطالعات ن ان دهد. تصاویر عبارتند از 1شود که تصاویرییادگیری زمانی آسان میهتچنین، 

یک شرایط دهند که چگونه اطالعات در باشند و ن ان هایی از موارد خاص که واقعی بازنتایی

 د. شوخاص به کار گرفته می

یابد که فعالیت سوم در چرخه یادگیری فرصتی برای فراگیران تستیل می یادگیری زمانی اربست:ک (3

. کاربست چیزی بی تر از به کارگیرندبههای خاص هدید فراهم آورد تا دانش هدید را در موقعیت

کند تا از اطالعات برای انجام تکالیفی فراگیران را ملزم می .باشدخاطر آوردن صرف اطالعات می

ت حل مسائل خاص استفاده کنند. کاربست شامل حل کردن تتام مسائل یا واقعی خاص یا هت

یک مرحله، یک فعالیت، یا  ،هاسؤالباشد و بی تر از پاسخ دادن صرف به انجام دادن تکالیف می

 باشد.ها مییک رویداد از کل آن

یکپارچه و  شود که فراگیران فرصتی برایچرخه یادگیری زمانی کامل میسرانجام  :سازییکپارچه (4

شان داشته باشند. یادگیری زمانی به امری های روزانهادغام کردن دانش و متارت هدید در فعالیت

دانش و متارت کس   برای فراگیران فراهم آورد تا آنانکه آموزش فرصتی  شودآسان بدل می

آن روی دانش هدیدشان تأمل کنند و در مورد ند، شده هدید را به صورت عتومی نتایش ده

های شاصی و هدیدی برای استفاده از دانش و متارت و روشدفاع کنند  بحث و از آن

 .نتایندهدیدشان ایجاد، ابداع، یا کنکاش و بررسی 

 ایمرحله به اندازه چرخه چتارو این امر باشد می 2آموزش اثرباش مسلله مدار: داریمسلله م (5

انه در بستر مسائل دنیای واقعی به صورت هداگ هایمؤلفهبدین معنا که،  است. تیبااهتآموزش 

موضوعی  هایمؤلفهسپس ، شودمیارائه مسلله  در این حالت ابتدا .دنشوتر تدریس میاثرباش

ها برای حل مسائل یا انجام شد که چگونه از مؤلفهن ان داده می پس از آن شوند.میتدریس 

ها تر مؤلفهحل مسائل را با آموزش مستقیم دار،شود. این رویکرد مسلله متکلیف کامل استفاده می

های که در آن فراگیران در گروه 3کند، درست برخالف رویکردها مبتنی بر مسللهترکی  می

خودشان از آن  حلراهدهند و فراگیران باید گیرند، یک مسلله و منابع را میم ارکتی قرار می

 (.  Merrill, 2007) مسلله را ارائه دهند

                                                 
1.portrayals 
2 Problem centered 
3 problem based approaches 
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 مراحل آموزش اثربخش: 1شکل

 

 آشوبناک های کارآموزی محیط

های کارگیری اصول طراحی آموزشی منجر به تعتیق یادگیری در محیطکند که بهاشاره می بوچر

در مطالعه خود با عنوان بررسی استفاده از اصول اولیه  مندهل .(Boettcher, 2007) شودآموزشی می

از این اصول اولیه آموزش  که کندت و حجم با ی تولید پی نتاد میهای کوتاه مدآموزش در طراحی

 هایدورههای یادگیری مبتنی بر که  محیطای یادگیری کارآموزی استفاده شود؛ چراهبرای محیط

و عتل را با ارائه طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه  نظریهتواند شکاف ایجاد شده بین کارآموزی می

های طراحان آموزشی دارد که کارفرمایان  باید از تواناییدر این مطالعه اظتار می او. ا دود بآموزشی بتب

های های آموزشی به منظور توسعه و رشد تفکر و تاصص و هتچنین کتک به مربی دورهبرای ارائه طرح

 .(Mendenhall, 2010) کارآموزی حتایت کنند

نتاید که اصول ی، ما را به این نکته رهنتون میهای کارآموزی کنونمحیط هایتأملی بر واقعیت

اند و یا به طور کامل فروگذارده مانده های بنیادین آموزش یا بههای اولیه و خ تفوق به عنوان پایه

مسلله خاصی وارد محیط  است. دان جو بدون داشتن قرارگرفتهمورد مواهه  غیرعلتیصورت سطحی و 

ت تعدادی سؤال از قبل توسط استاد طرح شده که دان جو بایستی شود و در بتترین حالکارآموزی می

بلکه معتو ً تصنعی بوده  ،باشندمسلله می هاینه تنتا فاقد ویژگی هاسؤالها برآید. این ندرصدد پاسخ به آ

ها به چندان وابسته به حضور در محیط کارآموزی نیست. از طرفی عدم اعتتاد سازمان به آنتاو پاسخ 

 ترها و مسائل هامعه( و به مرتبه اولیو علتی دور از واقعیتفقط دان گاهی  هایمؤسسه)به عنوان  هدان گا

ها موضوع کار دان جویان قرار گیرد و های واقعی سازمانکه مسائل و دغدغه شودمیبه دان جو مانع از آن 

 مسلله

 یکپارچه سازی فعال سازی

 کاربست نتایش
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ی سازمان که کم ارتباط با معتو ً وقت دان جو در محیط کارآموزی با انجام کارهای محول شده از سو

عدم وهود منبع و  که داردیم انیب حسینی مطل  نیا تأیید. در گذردست و یا به بطالت میتاصص او

ها موه  ه و اهرای دروس کارآموزی و کارورزی دان گاهئبرای ارا کنواختی یاهیمناس  و رو یمحتوا

 (.Hosini, 2010a) ها در عتل شده استبرنامه نیا یعدم اثربا 

( 2)در شکل  کهچنان باشند.می آشوبناکهای کارآموزی، محیط یادگیری محیط در چنین حالتی

آن  که ویژگی بارز گراییعینیتهای یادگیری یا هنبه در محیط کرونچ به زعم شود،مالحظه می

بودن و عدم از پیش تعیین شده هتت یادگیری است و یا هنبه سازنده گرایی که با برآمدنی  ریزیبرنامه

در آن  ، محیطی است کهآشوبناکباشد. محیط یادگیری می پررنگ شود،دقیق شناخته می بینیپیش

شود و توالی از پیش تعیین شده ندارد و تجارب یادگیری وسیله یک عامل بیرونی تعیین نتی یادگیری به

دارد و هیچ شواهد روشنی از  عناصر سازنده گرایانه پایینی ،باشد. این موقعیت هتچنینطلبانه میفرصت

های آگاهانه برای قرار دادن یادگیری در دنیای واقعی وهود ندارد. حتایت داربست بندی شناختی و تالش

های مطالعه و آموزش، ه باشد و بحوزه آشوب، حوزه یادگیری نیک باتانه و تصادفی می ،بنابراین

اطالق  یطیآشوبناک به مح یریادگی یهاطیمح ،دیگرعبارتبه. دهدیادگیری بر اساس تجارب رخ می

 .((Cronje, 2000 مانده است یدر آن فروگذارده باق یآموزش یکه طراح شودیم

اهتیت دارد که آزوبل اندی تند و  قدرآندانش پی ین است. این اصل  سازیفعال ،اصل دوم

یادگیری را در یک هتله خالصه دارد چنانچه باواهد کل روان ناسی شتیر یادگیری بیان می پردازنظریه

های اما در محیط «دانش پی ین فراگیر است. ،ترین عامل در یادگیریمتم»چنین بیان خواهد کرد: کند، 

باشد و یا کم ارتباط با دانش علتی اندوخته شده می ارتباطبی ،دهدکارآموزی آنچه فراگیر انجام می

باشد. حیط فاقد سازوکارهای م اص هتت این امر میکه انجام امور دانش پی ینی را بطلبد م زمانی

 افتد. های کارآموزی اتفاق میترین استفاده از دانش علتی در محیطکم ،روازاین

چراکه حس  نوع دان ی که موضوع  ؛اصل نتایش به زعم مریل، اصلی کامالً تاصصی  است

در محیط کارآموزی، عتده دان ی که  (.Merill, 2007) نحوه ارائه بایستی متفاوت باشد ،باشدآموزش می

باشد. در از نوع روش کاری است و کارها از نوع چگونه انجام دادن می ،دان جو قصد آموختن آن را دارد

 یابد و نحوه نتایش بایستی دربردارنده نتایش مراحل انجام کاراینجا مراحل و توالی کارها اهتیت می

از قبل طرح ریزی شده وهود  مندنظامهای نتایش ،شوده  میبودن محیط یادگیری موآشوبناک باشد. 

 های بی تر نیک باتانه و تصادفی باشد.نداشته باشد و یادگیری



                                                 79  ... در یتیترب هینظر نیتدو یاستلزام ها                                                                   1394 بتار و تابستان، 1، شتاره 5سال 

که انتظار و پنج باشد، هایی های کارآموزی تحقق اصول چتارترین کارکرد محیطشاید اصلی

د و از طریق دریافت بازخورد و گرفته شو رود موضوع آموزش )نحوه انجام امور( توسط فراگیر بکارمی

های انجام شده از سوی دان جو با تکرار این فرایند به یکپارچگی دانش نائل آید. عدم انطباق فعالیت

تحقق این دو اصل به  شودمیو فقدان نظام بازخورد عتلکرد موه   سویکها از نیازهای واقعی آن

 قرار گیرد. یدموردتردطور هدی 

 

 (Cronje, 2000,  p. 4)های یادگیری طانواع محی :2شکل

   

 یکارآموز یهاطیمحطراحی  یبرا مناسب ایگزینه :یمسئله محور

ببرای (. Danesh pajoh, 2003) باشدمحوری غال  می سنتی و موضوع شیوه مادر نظام آموزشی 

، فعال (Smith-Goodwin & Wimer, 2010)ایجاد یادگیری عتیق  مانندهایی محوری ویژگیلله روش مس

 (Neville, 2009) یبادگیری مسبتقل( Karagiorgi, 2005)دهبی بودن فراگیر در ساخت دانش و خود نظم

هبای بتببود متبارت (Tavakol, 2005) یری دانش فراگرفته شده در محیط واقعیکارگبهیادگیری مداوم، 

-ین بار در آموزش پزشبکی ببهاند. این روش برای اولبرشترده( Johnston and Tinning, 2001) ارتباطی

مبنبا و  (.Neville, 2009) کانادا اهرا شد  2در دان گاه مک مستر( 1976) 1باروز یلهوسبه کار گرفته شد و 

 & Reynolds)باشبد اساس ایبن روش، سباختن فعبال دانبش در پاسبخ ببه م بکالت زنبدگی واقعبی مبی

Hancock, 2010; Kridel, 2010). مسبلله این است کبه یبادگیری بایبد ببا یبک مسلله محوریاصلی  ایده 

                                                 
1 . Barrows 
2. McMaster 
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ببا طراحبی  (.Roche & Scheetz, 2003)تبر دسبت یاببد گیرنده به یبادگیری عتیبقتا آموزش آغاز  شود

ایبن امکبان ببه  یادگیرنده یازانتااب مبنی بر ن یهابا ایجاد فرصت و بر مسللهمبتنی آموزش بر پایه رویکرد 

ببرای رسبیدن ببه  ریزیبرنامبهتنظیم زمبان و  ،انتااب هدف ،دانشید که یادگیرنده در ساخت آوهود می

های طراحی ، نظریهازآنجاکه. (Karagiorgi & Symeou, 2005) دخود نظم دهی به صورت فعال عتل کن

کنببد ارائببه مببی مببؤثرهببایی بببرای تببدریس و راهنتببایی شببوندمیمربببوط چگببونگی تببدریس  هآموزشببی ببب

(Reigeluth, 1999, p. 14)،  و کارآمبد مبواد  مبؤثریری کارگببهباعبث  مناسب  طراحبی ا انتااب شیوهلذ

 ,Lee, 2006; Rastgarpour) شبودافبزایش مطلوبیبت آمبوزش مبی درنتیجهو  (Razavi, 2008)آموزشی 

Byranvand & Kavosian, 2008; Fardanesh, 2007) دهنبدگان ببا که این امر ضرورت آشنایی آموزش

 .دهدمیها را افزایش مناس  از آن ستفادهالگوهای متعدد طراحی و ا

ستر، رودریگرز و هیانینی  مسلله محور هتت کارآموزی مناس  بودن محیط یادگیری تأییددر 

: درک خودپنداری برای آمادگی للهمس یادگیری سنتی و یادگیری مبتنی بر»پژوه ی با عنوان  میالن
شیوه  روش آموزشی در میان دان جویانی که با دو انجام دادند که در آن به مقایسه این دو «کارورزی

ن ان داد که تفاوت آن  از  نتایج حاصل .آموزش سنتی و مسلله محور آموزش دیده بودند، پرداختند

های های اهتتاعی سالمت، متارتچنانکه در ابعاد هنبه وهود دارد.گروه  ن یادگیری این دوبی داریمعنی

 .Millan, 2012 (Semer, Rodrigues and  Gianini) بود فراواناوت پزشکی و مفاهیم اخالقی این تف

 و مسلله در پژوهش خود دریافتند که یادگیری مبتنی بر پروهه و حل وندل، السن و یوزینگ ،هتچنین

های کارورزی منجر به بتبود عتلکرد و یادگیری شده و این نوع کارآموزی بر کار گروهی در دوره تأکید

کنند که دورهای یکند. آنان پی نتاد مترکیبی از آموزش علتی و عتلی را برای کارآموزان طراحی می

های آموزشی آینده در هتت در هته برنامه افزودهارزشکارآموزی اهباری یا اختیاری به عنوان یک 

 شاه ولی، آزادی و یوسفی .(Wandahl, Olsen and Ussing , 2011) های صنعتی گنجانده شودپی رفت

محوری طراحی  مسلله یمبنابر را  ایدورهنیز در پژوه ی برای کارآموزی دان جویان رشته ک اورزی 

متارت پیدا  حل مسللهیابی و  در مسلله. نتایج حاصل از اهرای این دوره ن ان داد که فراگیران کردند

ی عتلی نظیر کارآموزی هاآموزشکرده و یادگیری تجربی کارآموزان افزایش یافته است. طبق نظر آنان 

نش تجربی و دانش سازگاری حاصل از یادگیری فرصت خوبی برای ترکی  دانش نظری و دا دتوانیم

. (Yusefi, 2004 Shah Wali, Azadi and) باشد حل مسللهتجربی، تفکر انتقادی و یادگیری به شیوه 

به طراحی آموزشی یک دوره کارآموزی برای دان جویان مددکاری اهتتاعی  مطالعه دیگریدر  ماروند

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Millan%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23090232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Semer%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23090232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodrigues%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23090232
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gianini%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23090232
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. در این پژوهش بودگوی عتومی آموزشی گیج و بر ینر نظریه و ال مبتنی برو مبنای طراحی  پرداخت

و از  گرفتهای کارآموزی معلم محور، یادگیرنده محوری مبنای طراحی دوره قرار ضتن انتقاد از دوره

این محیط کارآموزی مددکاری محیطی  .دوره استفاده شد ریزیبرنامهرویکردی سازنده گرا برای 

به این صورت که به کارآموزان  فرصت ک ف و تحلیل و بحث  .هه بودو یا پرو بر مسللهیادگیری مبتنی 

زند و یم ایتازهبا استفاده از تکالیف واقعی دست به تجارب یادگیرنده  ،هتچنین .شدیمگروهی داده 

د ننتوابلکه آنان می ،وهود ندارد مسلله یبرا حلراهیک  به طور حتمدارد که  تأکیدسرپرست بر این نکته 

به نوعی مسلول یادگیری خودش  و ینندبرگزی اهرایی متنوعی را هاحلراهقیت و تفکر انتقادی با خال

باشد. نتایج حاصل از ارزیابی این دوره طراحی شده ن ان داد که میزان یادگیری و رضایت کارآموزان 

چ تگیری داشته  ایحرفه، موفقیت های م ابهیتموقعرسد کارآموزان بتوانند در یمارتقاء یافته و به نظر 

 .(Maarefvand, 2008) باشند

 

 سازنده گرا؟ ای یستمیمسئله محور: س کردیکدام رو

دو رویکرد برهسته و که توان گفت طورکلی می به محورلله الگوی مس مبتنی برطراحی  پیرامون

گوی طراحی و ال ستگراسازنده در این زمینه رویکرد مبتنی بر نظریه رایجمتم وهود دارد. رویکرد 

 ,Moallem)                    باشدها در این زمینه میهاناسن یکی از م تورترین مدل 1گراهای سازندهمحیط

2001; Fardanesh & Karami, 2008). بایستی یک بر مسللهمعتقد است که در رویکرد مبتنی  هاناسن 

ابزارهایی به فراگیران  گذاشتن یاراختدر  ، پروهه یا مورد را محور و مرکز آموزش قرار داده و بامسلله

و این ابزارها را شامل موارد مربوط، منابع اطالعاتی، ابزارهای ارا حل کنند.  مسللهاهازه دهیم که خود، 

 ,Jonassen)                     داندای میشناختی، ابزار مباحثه و هتکاری و ابزار پ تیبانی اهتتاعی و زمینه

. مریل یادگیری استآموزش مریل  با رویکرد سیستتی و الگوی اصول اولیهمطابق دوم  رویکرد .(1999

، آن مسللهداند. موقعیتی که در م کالت دنیای واقعی می را یک نوع آموزش مستقیم در زمینه مدارلله مس

معلم از طریق  ،ردیگعبارتبه .شودها به فراگیر آموزش داده میکارگیری مؤلفهبه های آن و نحوهمؤلفه

که اتاا  کدام  شودمیمطرح حال این سؤال  (.Merrill, 2007)کند روش تدریس مستقیم، مسلله را حل می

به وسیله نظریه پیوستار کس   سؤالهای کارآموزی مناسبت بی تری دارد؟ پاسخ این رویکرد هتت محیط

که فرد را از  قابل تصور استی شود. بر اساس این نظریه، سه مرحله برای یادگیردانش م اص می

                                                 
1. Designing Constructivist Learning Environments 
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شوند. این مراحل ادگیری با رشد دانش م اص میمراحل ی کند.ناآگاهی به ستت متاصص هدایت می

 ( ن ان داده شده است.3)پی رفته و متاصص که در شکل  مبتدی، :عبارتند از
 

 
 (Jonassen, McAleese & Duffy , 1993, p. 2) نظریه پیوستار کسب دانش :3شکل 

 

هر یک از مراحل کس  دانش نوع خاصی از  ازآنجاکهمعتقدند  ناسن، مک کلس و دافیاه

فنون آموزشی مبتنی بر  از طریقدانش مقدماتی . چنانکه، کندیمیادگیری با رویکرد خاص را اقتضاء 

در  .ی طراحی آموزشی سازنده گراهامدلشود تا بر اساس یمبتتر انجام  ،ی طراحی آموزشی سنتیهامدل

های آموزشی سازنده گرا برای مرحله کس  دانش پی رفته اثرباش هستند که این سطح یطمح ،مقابل

باشند. یمهتت اهرای طراحی آموزشی سازنده گرا مناس   هادان گاه ،لذا .وهود دارد هادان گاهبی تر در 

 هایترم در جو آن را چراکه دان ؛کندیماین اصل در مورد درس کارآموزی بی تر صدق به طور طبیعی، 

 Jonassen, McAleese, and 1993)گذراندیمدارد،  توهتیقابلدانش اندوخته شده  کهدرحالی ،پایانی

Duffy,). 

 

 نتیجه 

دان گاهی هتت احراز م اغل، از  آموختگاندانشکارآموزی و کارورزی از منظر آماده کردن 

های کارآموزی از کیفیت  زم یطمحم طراحی باشند که به علت عدیمترین دروس دان گاهی یاساس

مانند یمکه به مثابه هنگلی  هستندزیاد و متعدد  قدرآنی طراحی آموزشی هامدلنیستند. گرچه  برخوردار
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دارای مبانی و اصول م ترکی هستند که  هاآنشوند، اما هته یمکه موه  پری انی و سرگردانی کاربران 

 سازیفعالمحوری، بازخوانی و  مانند مسللهاصولی  -ه این قلترو علتیبرهست نظرصاح  -به زعم مریل

به عنوان اصول اولیه آموزش زبان م ترک  سازییکپارچهدانش پی ین فراگیر، نتایش، کاربست و 

تواند به عنوان معیاری هتت ارزشیابی هر موقعیت یمباشند. این اصول پایه یمی طراحی آموزشی هامدل

ی هستند که فاقد آشوبناکهای یادگیری یطمحهای کارآموزی بیش از هر چیز یطمحد. نآموزشی بکار رو

باشند. یم)مانند هدف، محتوا، روش، ارزیابی و نظایر آن(  ساخت دهی م اص به عناصر محیط یادگیری

ایند فر ،کندیمبیش از هته خودنتایی  یکارآموز ندیفراخود تصریح نتوده آنچه در  مطالعهدر حسینی نیز 

انجام  یکارآموز یدان گاه در اهرا  تیو مسلول تیفعال نیترعتده. هاستسازماناداری معرفی دان جو به 

سپس . است انیدان جو یو کارورز یکارآموز یهامحل تیریها و مد زم با سازمان یهایهتاهنگ

 (.Hoseini, 2014b) کندیخود را آغاز م یمراهعه نتوده و کارآموز یدان جو به محل کارآموز

توان به این نتیجه رسید که یمها بر اساس اصول اولیه آموزش یطمحدر مقام ارزیابی این بنابراین، 

 های کارآموزی است.یطمحویژگی بارز  ،هاآنعدم توهه شایسته به این اصول و فروگذارده ماندن 

در . ر ک یده شده استبه تصوی (4در شکل )ی یادگیری کارآموزی آشوبناک هامحیطوضعیت موهود 

 محور با عنایت به ماهیت مسلله های یادگیرییطمحرسد طراحی یمچیست؟ به نظر  حلراهچنین موقعیتی 

که در اصول اولیه  دارمریل رویکرد مسلله م .باشدیممسائل سازمانی مفر خوبی هتت گریز از این وضعیت 

های مسلله که در آن دان جویان به صورت گروه رویکردهای مبتنی بر»بیان شد را با آنچه او به عنوان 

 حلراهشود و دان جو باید منابع و مسلله داده می ،کند. در این رویکردم ارکتی فعالیت دارند، مقایسه می

های کارآموزی مناس  یطمحمحوری برای  نوع مسللهخودش را برای آن مسلله ارائه دهند. حال چه 

تکیه  یکه بر رویکرد سازنده گرای بر مسللهستت رویکردهای مبتنی  است؟ نظریه کس  دانش ما را به

که  استهای یادگیری سازنده گرا در درس کارآموزی یطمحپی نتاد خلق  ،سازد. لذایمرهنتون  ،دارد

 .باشدمیهتت حرکت پیکان گویای این موضوع  ،در شکل

، مدل محیط یادگیری محور مسلله های یادگیرییطمحی موهود هتت خلق هامدلدر میان 

 مسللهمحور این مدل یک پروهه، مورد و یا  .باشدیمتر یجراو  ترشدهشناخته( 1999هاناسن )  گراسازنده

خود  مسللهرسند. یمبه یادگیری  حل مسللهی که فراگیران از طریق انجام پروهه و یا اگونهباشد، به یم

، در آن رخ داده است مسللهکه  ایینهزمت ریح  مفتومبه  مسللهزمینه  ناست،باشد. یمشامل سه قستت 

که اشیاء،  مسلله یروفضای کار  سرانجام،باشد. و یم مسللهکه شیوه ارائه  مسلله. دوم بازنتایی باشدمی
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ی که فراگیر بتواند اگونهبه  .کندیمی محیط به وسیله شاگرد را ارائه کاردستبرای  ابزار  زمها و عالمت

ی از تجارب مرتبط را امجتوعهسازی کند. مؤلفه دوم مدل، موارد مربوط است که فرضیه للهحل مسهتت 

باشد که اطالعات  زم برای درک یمدهد. عنصر بعدی منابع اطالعاتی یمدر اختیار شاگردان مبتدی قرار 

یجاد و تستیل کند. مؤلفه چتارم ابزارهای شناختی هتت پ تیبانی عتلکرد، ایمرا تعیین   حل مسللهو 

هایی که با هم باشد. عنصر بعدی مدل ابزار مباحثه/هتکاری است که از طریق گروهیمپردازش شناختی 

که رویکردی برای  استدهد و آخرین مؤلفه مدل نظام پ تیبانی یمکنند رخ یمگ ایی کار هللبرای مس

 باشد.یمحتایت از شاگرد، با تترکز بر کار، محیط، معلم و شاگرد 

 

 

 های یادگیری کارآموزی. وضعیت موجود و مطلوب محیط4شکل

 

بر  زین ی نتادیپ حلراهاست  ستهیشا ،بودموهود  تینقد وضع یآموزش مبنا هیاصول اول ازآنجاکه

 یآموزش یطراح یهابارز و م ترک مدل یهایژگیاز و یکی. ردیقرار گ یابیاصول مورد ارز نیاساس هت

. مسلله باشدیم یسازنده گرا هاناسن، مسلله محور یریادگی یهاطیمح یل طراحمد ژهیسازنده گرا و به و

 (.Jonassen ,1999b) باشد یو واقع لیاص ع،یتر بدو از هته متم زیچالش انگ زاننده،یهذاب و برانگ یستیبا

آموزی های کارمحیط ،شوندهایی که فراگیران با تکالیفی اصیل و واقعی مواهه مییکی از بتترین محیط

و یا پروهه عتلی کارآموزان نه  مسلله های مبتنی بر یکها با طراحی یادگیرییطمحچنانکه در این  .است

بلکه با تفکر انتقادی و استد ل دست به خالقیت  ،شودیمتنتا به طور واقعی با مسائل دنیای واقعی مواهته 

روبرو  هاییموضوعه محور با مسائل و للمس هاییطمحکارآموزان در این  ،طوریکهه زنند. بیم حل مسللهو 



                                                 85  ... در یتیترب هینظر نیتدو یاستلزام ها                                                                   1394 بتار و تابستان، 1، شتاره 5سال 

آموزد. یمنیاز را  برای تفکر یشپد و فرد متارت  زم و نی نام اص و متفاوتی دارهاپاسخهستند که 

بر کارآموزی مبتنی های یطمحله و هدف یادگیری در لاحساس تتلک کارآموز نسبت به مس ،هتچنین

-افزایش می حل مسللهشود و انگیزه آنان را برای یم دارمعنیی محوری به نوعی باعث ایجاد یادگیر مسلله

 دهد. 

در  کهیهائ شود،یانجام م «موارد مربوط» قیاز طر یبه خوب رانیفراگ نی یدانش پ سازیفعالاصل 

و  شودیمسائل مواهه م نیا حلراههتراه با  یاصل مسللهکارآموز با مسائل م ابه به  ،یکارآموز طیمح

فراهم  زین یاحتتال یهاحلراهبا  ییهتت آشنا یفکر نهیبلکه زم ،شودیتنتا با مسلله بتتر آشنا مدان جو نه 

و  ایحرفهاین تجربه یادگیری منجر به ارتباط بین دانش قبلی و تجربه واقعی محیط  ،. هتچنینشودیم

قبلی دست به حل  یهاآموختهشود و کارآموز بر اساس این داربست  هنی از یمی عتلی هدید هامتارت

 زند. یممسائل 

که معتو ً متناس  با  یناست دانش روش کار .است موردنیازدر حل مسلله دو دسته اطالعات 

راهنتا  ار،یدست ،یو گام به گام توسط مرب یبه شکل آموزش رهنتود بی ترمسلله و از قبل م اص است و 

که  یزمان به ویژه باشدیم رانیفراگ تیو حتا ییکه راهنتا یتیاطالعات حتا ،. دومشودیارائه م رهیو غ

به مرور که متارت  تیحتا نیاند. اکرده دهیچیپ دیحل مسلله هد نهیبه کار در زمبرای ناستین بار اقدام 

 یمعرف (.Van Merrienboer,2003)ابدییسازی کاهش م گاههیتک ندیفرا کی یط ،شد  تریب رانیفراگ

متناس  با مسلله موه  تحقق  ترقیبه صورت دق یو ارائه مطال  آموزش استاد یاز سو یمنابع اطالعات

و ارائه بازخورد که  یگریمرب قیاز طر ریاز فراگ تیو حتا شودیم شیدر اصل نتا یاطالعات روش کار

 یهامحیط نی. اشودیرا موه  م یتیتحقق اطالعات حتا ،هستند یبانیمؤلفه مدل نظام پ ت یدیعناصر کل

 ،سازد که با آنچه در یک محیط واقعی وهود داردیمروبرو  یشناخت یهاافراد را با چالش  یکارآموز

کامل و واقعی در یک محیط  به طور است،محور  مسلله یطمحآنچه  زمه یک  ،باشد. بنابراینیمهتسان 

عی محیط واق اینی کاردستکارآموزی برای کارآموزان وهود دارد و آنان طی دوره کارآموزی فرصت 

شوند و فضای م ارکت و هتکاری یمآگاهانه درگیر  کامالًبا مسائل واقعی به طور  کهطوریبهرا دارند، 

 یریپذانعطافتا از  دهدمیکارآموزان  هر یک ازخالقیت را به بروز فرصت استد ل و  ،میان کارآموزان

موضوع خود تحقق  نیند و اخود رقم بزن یرا برا یو اثربا  دارمعنییک محیط کارآموزی، یادگیری 

 خواهد داشت. یاصل کاربست را در پ

 یریادگی طیمح یو به نوع دهیچیپ طیحضور کارآموز در شرا ،ی زمه مسلله محور عالوه براین،
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 نیو از ا آوردیدانش و متارت و نگرش  فراهم م سازییکپارچه یرا برا نهیخود زم نیاست که ا دهیچیپ

مراد اصل  هتاناکه  شودمیمجتز  یکار یهاطیفعال در مح یحضور یزم برا  هایشایستگیبه  قیطر

 سازیآمادهها که یک فرصت یطمحدان جویان قادر خواهند بود در این  ،روازایناست.  سازییکپارچه

این امر به نوبه خود باعث  .را به محیط کاری خود انتقال دهند موردنیازی هامتارتشغلی است، دانش و 

برای  ریزیبرنامهبه آنان در  ،شود. هتچنینیمی عتلی کارآموزان هامتارتو توسعه  نفساعتتادبهش افزای

کارآموزان،  ایحرفه یهاهدفیاری رسانده و منجر به توسعه  موردعالقه هایزمینهآینده کاری خود و 

متارت، ارتباط ارزیابی نقاط ضعف و قوت فرد در محیط کار، بروز دانش اختصاصی ماتص آن شغل و 

 شود.یمهای کارآموزان یستگیشای علتی و ارتقای هامتارتبین الزامات شغلی و 
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