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 چکیده

 متوسطه مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود دوم دوره آموزان دانش  برای تحولی یادگیری  محیط طراحیهدف پژوهش حاضر 

 21شامل  لیانجام شد. واحد تحل کیستماتیاز نوع س ادیبن داده ةیو با استفاده از روش پژوهش نظر یفیکه بر اساس روش ک

 یابزار اصل. بود 0311 - 0311 یلیدر سال تحص معلمان فرهیخته دوره دوم متوسطه با مدرک فوق لیسانس به باال نفر از

و  لیتحل نیاشترواس و کورب یروش کدگذار قیشده از طر یگردآوری ها بوده که داده افتهیساختار مهیپژوهش مصاحبه ن

در قالب  در محیط یادگیری تحولی، نشان داد ها افتهیاستفاده شد.  لریکرسول و م یارهایاز مع ها افتهی یابیباراعتی برا

محیط دانش محور)یادگیری دانش محور و توجه به سطوح باالی شناختی(، محیط  ی)علّ طیشراالگوی اشتراوس و کوربین 

یادگیرنده محور)تدریس مبتنی بر گفتگو، یادگیری فعال و مشترک فراگیر و معلم، تصمیم گیری مشارکتی دانش آموز 

ر انتقادی، گفتمان و ی تحولی) عوامل نقد محوری)تفکریادگی محیط یراهبردهامحور و توجه به نیاز های یادگیرنده((، 

رهایی((، عوامل زمینه ای)عوامل حمایتی)فعالیتهای فرهنگی هنری خالقانه، فاکتورهای پشتیبانی و هم افزایی تجارب و 

و هوش هیجانی((، شرایط مداخله گر)عوامل آموزشی) نقش معلم،  تعامالت( و عوامل خودشناسی)فرایند خودساز ی

عوامل غیر آموزشی) تغییرات چشمگیر زندگی و عوامل  علمی و آموزش مسئله محور(وتغییرات اثبات گرایی، فعالیتهای 

اجتماعی(( و پیامدها)فردی)رشد تفکر انتقادی، بهبود رضایت و انگیزه و رشد مهارتهای ارتباطی( و تحصیلی)پیشرفت 

 تحصیلی، ایجاد یادگیری عمیق و افزایش مهارتهای علمی و عملی(( می باشد. 

 متوسطه، نظریه داده بنیاد دوم دوره تحولی، یادگیری یادگیری، محیط لیدی:ك واژه های
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 مقدمه

ها محسوب می گردد؛ از  در دنیای امروز هیچ کس از آموزش و یادگیری بی نیاز نیست و یادگیری بخشی از زندگی انسان

رو محور تمام برنامه هاى درسى و آموزشى به تحقق امر یادگیرى معطوف است و تا به امروز، هیچ موضوعى به اندازه  نیا

متحول نکرده است و همه دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت برای انجام  رایادگیری و مسائل مربوط به آن، تعلیم و تربیت 

وم کلیدی تا جایی قابل توجه است که یادگیری ارتباط تنگاتنگی با موفقیت توجه به این مفه. صحیح یادگیری کوشیده اند

که  رانشانیبا مشکالت عمده ای در خصوص عدم پیشرفت تحصیلی فراگ یآموزش یتحصیلی افراد داشته و امروزه نظام ها

یادگیری دو شرط اساسی یعنی ؛ لذا در جریان (2100،   0دنیآب)سرمایه اصلی این مراکز محسوب می شوند، مواجه هستند 

است که طی  یطیفراگیر و معلم وجود دارد؛ البته بدیهی است که وظیفه معلم تنها ایجاد یادگیری نیست؛ بلکه تدارک مح

 (.0311پور،  یموس)اقدام میکند و حاصل فعالیت وی به یادگیری منتهی می شود تنآن فراگیر خود به آموخ

 یلیتحص تیموفق یبرا یاتیح یمدت هاست به عنوان فضا یریادگی طیکند مح یم حیتصر( 2111) 2چنانکه ماچرا

اشاره  یو فرهنگ یآموزش ،یروان ،یاجتماع ،یکیزیبه بافت ف یریادگی طیمح. شناخته  شده است تیبه رسم رندگانیادگی

رشد  ،یریادگی طیشرا رنده،یادگی ،یریادگی طیمح ازصورت گرفته  یو برداشتها ردیگیدر آن صورت م یریادگیدارد که 

  (.2111،  0سی؛ و  د3،0111نکسیلورس باک و ج) دهدیقرار م ریرا تحت تأث رندهیادگیو توسعه 

و ارتقاءکیفیت محیط  قیعم یریادگیبه  شیگرا جادیسازنده گرا در ا یریادگی یطهایو مح ییسازنده گرا هینظر یسودمند

 یکه پاسخگو یریانعطاف پذ یدرس یبا برنامه ها یآموزش یگفت نظامها دیبا تیدر نها. مسلّم است یامر های یادگیری

باز و سازنده  یریادگی یطهایاز مح ادهو با استف دیباشد و متناسب با دانش روز حرکت نما رانیمتنوع فراگ یریادگی یازهاین

مدل جامع  کیپژوهش در  نیا. را روانه جامعه کند یو دانش آموختگان توانمند ابندیدست  یتیفیک نیبه چن توانندیم

آموزش و از آنجا که شروع  کند یم همفرا ارتقاء کیفیت محیط یادگیریدر  محیط یادگیری را ازیمورد ن یهایریجهت گ

 قیعم رییاست و مرحله تغ یآدم اتیدوره ح نیتر یاست که در آن رشد،  بحران یمتوسطه همزمان با آغاز دوره نوجوان

نوجوان  خواهان خود .  کامال متفاوت دارد تیمرحله نوجوان وضع نیدر ا.  سازد یمجدا است که کودک را از بزرگسال 

 یبه وجود م یدر و یگروه اجتماع کیتعلق به .  کند یبنا م را ها ارزشاز  یاسیخود مق یبرا.  است یو خودمختار یرویپ

 طیاز آنکه با مح شیپ نیسازش دهد،  همچن تیاز آنکه خود را با واقعش پیخود را نشان دهد  و  یخواهد آزاد یم  د،یآ

 یها تیممکن، که دورتر از واقع یاجتماع تیواقع کیکوشد خود را با  یم زد،یدر آم یو فرهنگ یحرفه ا  ،یخانوادگ

شود،  اما با خود  نقشه که در جامعه آنها وارد  شدیاند یو م ندیب یخود را در برابر بزرگسال م.  است، سازش دهد یکنون

نوجوان به فکر کردن، به  یاشتغال ذهن.  و اصالح جامعه را داشته باشد و در آن به کار ببرد رییتغ یو طرح ها یزندگ
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دوره متوسطه  منطبق بر دوره  بیترت نیبه ا.  است یصور اتیمشخصه مرحله عمل  شتن،یخو دربارهخصوص به افکار خود 

به  ینیتحول هوش ع.  دهدیدر فرد رخ م یمیعظ راتییو تغ یو جمع یاست  که در بعد فرد یآدم اتیاز تحول ح یا

خاص،  به  یعام به استعداد ها یبه استقالل،  استعداد ها یوابستگ  ،یرویبه اخالق خود پ یرویپ گریاخالق د ،یانتزاع

جوان و تازه نفس باعث  یروهایجامعه ن ازیو ن تیمسئول رشیپذ یبه همراه انتظار جامعه برا یدر جنبه فرد یراتییعنوان تغ

لذا پژوهش حاضر در مقطع متوسطه دوم به بررسی محیط .  ردیبه خود بگ ژهیو یشکل یدوره آموزش نیگردند ا یم

 . یادگیری تحولی پرداخته است

 رندگانیادگیدر  یشتریب راتییسبب تغ یریادگی یها روش ریاست که نسبت به سا نینو یریادگی ینوع یتحول یریادگی

که  رییتغ میپارادا ایدارند،  یقابل توجه ریتاث دیو تول رندهیادگیکه در شکل دادن به  یریادگیتجارب   ژهیبه و. شود یم

معتقد است،  آموزش موفق آن (  2113)  2رویمز(. 2112،  0کوپر)دهند یقرار م ریرا تحت تأث رندهیادگی نیشیتجارب پ

آموزش خوب،   ییچرا که هدف نها.  فراتر از انتقال صرف محتوا و مهارت باشد یجیو نتا ها تیاست که در بردارنده فعال

 تیریاست که آنان قادر به نقد و مد یبه گونه ا  رندگان،یفراگ یزشیو خود انگ یخودگردان  ،یریادگیاستقالل در  جادیا

انتقال دانش از معلم ) یبرآموزش تبادل یریادگی یآموزش یها وهیاز ش یاریکه بس یدر حال  رو، نیاز ا.  خود باشند یتهایفعال

رشد تفکر سطح باال و   ،یبر پرسش و پاسخ،  تفکر انتقاد یتحول یریادگیبر  یدارند،  آموزش مبتن دیتأک( به دانش آموز

خود را  یفعل یها دانش و مهارت یها تیمحدود دیدانش آموزان با  کرد،یرو نیدر ا.  دارد دیتاک یرتباطا یمهارتها

در (.  2103،  3نتزیم)خود داشته باشند دیجد یها دگاهیو اعمال مهارت ها و د شیآزما یبرا یدهند و فرصت کاف صیتشخ

 یقرار گرفته است و به دانش آموزان کمک م دیتأک رددر بزرگساالن مو یریادگی یتوجه به بعد انتقاد یتحول یریادگی

 ند،ینما یابیآنان را شناخته و مجددا ارز یتفکر، احساسات و کنش ها انیکه بن ییها ینیب شیکند تا ساختار مفروضات و پ

(. 0111رو،یمز)توانند بصورت آزادانه و تمام و کمال در گفتمان حضور و مشارکت داشته باشند یم رندگانیادگی نیهمچن

دگیری تحولی پژوهشهایی انجام گرفته در زمینه محیط یادگیری و یا درداخل و خارج از کشور که است مهم نکته این ذکر

 : است

نشان دادند  معلمان  یتوسعه حرفه ا یبرا یامکان ،یتحول یریادگی هینظردر پژوهشی با عنوان  (0311)بزرگ و همکاران 

و  کندیبروز م یرفتار راتییخود و تغ راتییتغ ،یشناخت معرفت راتییتغ کنندگان در سه مقوله شرکت یتحول یریادگکه ی

 . دهندیرا به خود اختصاص م زانیم نیکمتر رات،ییتغ یاز نظر فراوان یرفتار راتییتغ انیم نیدر ا

در پژوهشی با عنوان عوامل تأثیرگذار در ایجاد یک محیط یادگیری شوق انگیز مشخص ( 0311)کشته گر و همکاران

کردند که تنها علم و آگاهی معلم در زمینه تدریس کافی نیست و معلم باید از مهارتهای دیگری چون روانشناسی تدریس،  
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س اعتماد به نفس، انگیزش تحصیلی، خوش رویی، احترام به دانش آموزان، آشنایی با سبک یادگیری دانش آموز، ایجاد ح

 .استفاده کند... حس امنیت و فضای شاد در کالس و 

 یادگیری و یاددهی محیط نقش و پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی در پژوهشی با عنوان اشتیاق( 0311)نکاوند و همکاران

 "جوکالس"و "یکدیگر دانشجویان با تعامل"،"دانشجو -رابطه استاد"آن نشان دادند که در محیط یادگیری سه مولفه در

 . اثرگذارهستند "اشتیاق تحصیلی"پیش بینی متغیر  در

 محیط از ادراک به توجه با دانش آموزان تحصیلی دلزدگی در پژوهشی با عنوان تبیین( 0311)دالورپور و حسین چاری

شده  ادراک یادگیری محیط ابعاد از یکی  به عنوان تکلیف به این نتیجه رسیدند که تکلیف ارزش میانجیگری یادگیری و

تحقیق،  و معلم حمایت یعنی محیط، دیگر بعد دو. می کند پیش بینی مثبت را کاربردی ارزش و می باشد و عالقه مندی

 به طور  دانش آموزان بین انسجام. هستند تکلیف ارزش کاربردی و عالقه مندی ابعاد مثبت و مستقیم پیش بینی کنندة

 و مستقیم پیش بینی کنندگی اثر نیز برابری. میکند پیش بینی منفی را عالقه مندی ارزش و مثبت را موفقیت شارز مستقیم

 . دارد موفقیت ارزش بر مثبت

در ( 0311)شفیعی و همکارانت و قرار داده اس یمورد بحث و بررس یرا بصورت مرور یتحول یریادگی( 0311)یضیف

 از مادام العمر یادگیری به گرایش  با سیستمی تفکر و سازنده گرا یادگیری محیط از ادراک علی پژوهشی با عنوان رابطه

 مستقیم اهواز، به این نتیجه رسیدند که اثر چمران شهید دانشگاه کارشناسی دانشجویان  درونی انگیزش میانجیگری طریق

 مادام العمر یادگیری به گرایش با رونید انگیزش و فردی  سیستمی تفکر سازنده گرا، یادگیری محیط از ادراک متغیرهای

. آمد دست به معنی دار مثبت درونی انگیزش با فردی سیستمی تفکر و سازنده گرا  یادگیری محیط از ادراک مستقیم اثر و

 یادگیری مادام العمر به گرایش روی فردی سیستمی تفکر و سازنده گرا یادگیری محیط از ادراک غیرمستقیم  اثر همچنین

 .شد تأیید درونی انگیزش طریق از

در پژوهشی مروری با عنوان یادگیری تحولی، تحولی در یادگیری، نظریه یادگیری تحولی را بررسی ( 0311)فیضی فرخ

می کند و معنا و مفهوم یادگیری را تبیین و ابعاد یادگیری را معرفی می کند و گامهای الزم جهت تبدیل شدن معلمان به 

در راستای محیط یادگیری و یادگیری تحولی  پژوهش های خارجی نیز انجام شده . مطرح می نمایدمعلمانی تحولی را 

 : است

 مجدد طراحی بر مبتنی تحقیقات از استفاده: تجربه طریق از در پژوهشی با عنوان یادگیری(  2121)0زیدنی و همکاران

 های محیط به مربوط ادبیات به ا را ارائه دادندکهمؤلفه ه از ای تلفیقی، مجموعه یادگیری های محیط برای ها پروتکل

 طریق از عدالت ایجاد( ب) فعال، مشارکت امکان( الف: )از عبارتند بعضی از این مؤلفه ها. پرداخته است یادگیری تلفیقی

 دانش: تغییر در پژوهشی با عنوان یادگیری برای( 2121)2اورمتزر و همکاران.اعتماد تقویت( ج) و پذیر انعطاف ساختارهای
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می  مهم عنصر3مبتنی بر دانش تحولی شامل درسی نشان دادند که برنامه  پایدار زیست اقتصاد یک ساختن تحولی برای

 بازتاب و نظر تجدید توانایی به مربوط های مهارت و.  گیری تصمیم های مهارت و مشارکت باشد که عبارتندازارتباطات،

  .است برنامه از ضمنی بخشی تنها عمدتاً ، شخصی های ارزش

یادگیری،  طریق از فرهنگی بین صالحیت ایجاد: ناراحتی و قدرت ، هویت در پژوهشی با عنوان ( 2121)0هارت و همکاران

 .است ضروری یادگیری تحولی تجربه در آموز دانش از حمایت برای مداوم مباحثه و به این نتیجه رسیدند که گفتگو

 متعهد به تحولی نشان دادند که مربیان یادگیری در مراقبت اخالق پژوهشی با عنوان بررسیدر ( 2101)2کمپستر و اسمیت

 . آموزشی مؤثر هستند های طرح در تحولی یادگیری رابطه تأثیر  در اخالقی گفتگوی

 مربیان نقش استرالیا نشان دادند که  بومی مطالعات در تحولی یادگیری در پژوهشی با عنوان آموزش( 2101)3بولن و روبرتز

در ( 2101)0والتر .باشد می اهمیت با بسیار تحوالت تأثیرگذاری برای درسی برنامه قدرت و تحولی یادگیری فرایند در

دانشگاه به این  کالس در تحولی یادگیری و زندگی تاریخ های موزه: بزرگساالن آموزش در پژوهشی با عنوان نوآوری

 و هنر بر مبتنی ، معنوی ، عاطفی ، تجربی یادگیری برای را آموزان دانش تنتیجه رسیدند که یادگیری تحولی، ظرفی

را   زندگی از بهتر آگاهی و همکاری ، تر عمیق روابط ، اعتماد. دهد می پرورش گروهی روند همچنین و بدنی یادگیری

 . نیز افزایش می دهد

یادگیری تلفیقی،  های محیط در یادگیرنده مشارکتمفهومی  در پژوهشی با عنوان چارچوب( 2101)5هالورسون و گراهام

 .بود عاطفی و های شناختی شاخص شامل که دادند تعامل در محیط یادگیری را ارائه برای احتمالی مفهومی چارچوب

مواجه  ییها یبا کاست یریادگینوع  نیانجام نگرفته است و اتحولی  یادگیری طیمح یارائه الگو نهیدر زم یلذا پژوهش 

 یطیپرداخته است تا بتواند  مح یتحول یریادگی طیمح یپژوهش حاضر در مقطع متوسطه دوم به بررس  جهیدر نت. است

آزادانه . و آرامش داشته باشند و بدون احساس خجالت اشتباه کنند تیآموزان فراهم شود که در آن احساس امن شدان یبرا

 :پاسخ داده استت زیر سؤاال نیکنند و به ا یا بررسر یلیتخ یها هیناشناخته را امتحان و فرض یها دگاهید

 مؤلفه ها و شاخص های محیط یادگیری تحولی کدام است؟ -0

 الگوی پارادایمی محیط یادگیری تحولی چگونه است؟  -2

 آیا الگوی پارادایمی محیط یادگیری تحولی دارای اعتبار بخشی الزم می باشد؟ -3
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 روش پژوهش

 مقطع متوسطه دومدر  محیط یادگیری تحولی از نگرش و ادراک شرکت کنندگان نسبت به یغن یفیبه توص یابیجهت دست

ی روش ادیداده بن هینظر. استفاده شد 2اشتروس و کوربن 0ادیداده بن ةیخاص از راهبرد نظر طور و به یفیاز روش پژوهش ک

است  یا هیو پرداختن نظر ساختن مقصود آن،اند و  شده لیو تحل یکه به صورت منظم گردآور دادها هینظر یبنااست بر م

ادراک  ادیداده بن ةیطرح نظامند نظر یپژوهش بر مبنا نیا در نیبنابرا. مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد نةیکه در زم

مقطع متوسطه دوم کاوش در  محیط یادگیری تحولی یامدهایو پ نهیراهبردها، زم محتوا، ند،یفرا رامونیشرکت کنندگان پ

 . شد

 0311 یلیاول سال تحص مسالیبود که در نمتوسطه دوم  در مقطعمعلمان فرهیخته نفر از  21پژوهش، شامل  نیا لیواحد تحل

 ییاز سو. مقطع متوسطه دوم مشغول به تدریس بودند و دارای مدرک دکترای علوم تربیتی بودند انجام شددر  0311 -

محقق باتوجه به در  ،یرینمونه گ وهیش نیدر ا. دسترس، استفاده شددر  یرینمونه گ وهیاز ش یریجهت نمونه گ گرید

زمان هر مصاحبه به طور .  دعوت به عمل آورد قیتحق از آنان جهت مشارکت در ،و فرهیخته بودن معلماندسترس بودن 

 همکارانبا  مصاحبه تر،ی و کسب اطالعات غن یکانون یگروهها یتهایاستفاده از مز یبرا نیهمچن. بود قهیدق 35 نیانگیم

 یاشباع نظر به ها مقوله دنیتا رس ینظر یرینمونه گ. انجام شد  زینتشکیل شده در فضای مجازی  یدر قالب گروه کانون

 نیو روابط ب دیاین دیبا مقوله پد ارتباط در یدیجد یها است که در آن داده یا مرحله یمقصود از اشباع نظر افت؛یادامه 

 (. 3،0313اشتروس و کوربن)شده است دییها برقرار و تأ مقوله

 یا نهی، عوامل زممحیط یادگیری تحولی یمانند، چگونگ یبوده و موارد افتهیساختار مهیمصاحبه از نوع ن سؤاالت

مصاحبه  ندیفرا. روشن شود دهیپد معلمانتا از زبان  دادیکاوش قرار م مورد را محیط یادگیری تحولی یامدهایو پ رگذاریتاث

و  اشتراسی ا نهیزم هیبر طرح نظام دار نظر یمبتن ،یکدگذار ندیفرا قیپژوهش از طر یها داده. شد ادهیپ سپس ها، ضبط و

نشان دهنده  ،یا نهیزم هینظر روش در یکدگذار. شدند لیارائه شده توسط کرسول تحل کیستماتیس یو الگو نیکورب

 وندیتازه، دوباره به هم پ یو آن گاه با روشها شوندیمی مفهوم پردازها خرد شده،  است که در آن داده یاتیعمل

و ابعاد مشترک؛ کشف  میها، مفاه کاوش مقوله یفیک یها داده لیاز تحل هدف(.  0313 ن،یاشتراس و کورب)خورندیم

ها  داده لیتحل مراحل یا نهیزم هیدر روش نظام دار نظر. آموزش بود یاثربخش ییو ساخت مدل اجرا ها سازه نیا نیروابط ب

 ریتصو ای یمنطق میپارادا عرضه و به شودیانجام م ینشیگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار قیاز طر

 (. 0311بازرگان، )ابدی یم انیپا نیدر حال تکو هیاز نظر یتجسم

                                                      
2
 Grounded Theory 

1
 Strauss & Corbin 

3
 Strauss and Corbin 
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مربوط به  یفرع یها مقوله وی اصل یها قرار گرفتند، مقوله یها به دقت مورد بررس باز، داده یدر طول مرحله کدگذار

 یلیتحل یکهایتکن لها،یتحل نیا یدر ط. قرار گرفت یبررس شد و الگوها مورد نییتع هایژگیشخص شدند، ابعاد و ومآنها 

 میباز مفاه یکدگذار یبرا لیتحل یواحد اصل. مورد استفاده قرار گرفت(  0313)نیکوربشده توسط اشتراس و شنهادیپ

شرکت  مصاحبه از رونوشت میبه طور مستق ،یکدگذار قیاز طر میها، مفاه داده قیدق لیو تحل هیتجز هنگام .بودند

 یها برا رونوشت مصاحبه. شدند جادیا ،ینظری با توجه به موارد مشترک کاربرد آنها و مبان ایو  (زنده یکدها)کنندگان

 یانجام کدگذار در. قرار گرفتند یمقوالت به طور منظم مورد بررس نیا و ابعاد هایژگیها، و مقوله ،یاصل یها مقوله افتنی

در مصاحبه  یپاسخ به هر سؤال اصل. قرار گرفت لیتحل و هیها مورد تجز ونوشت مصاحبهر مربوط به  یها باز، نخست داده

شد و  لیو عبارت تحلها در سطح جمله  در مرحله بعد، داده. شدند ینام گذار موقت به طور یاصل یها شد و مقوله یبررس

 یبررس شتریب رونوشتها ت،یدر نها. مفهوم بود کیاز  شیجمله مربوط به ب کیاوقات  یگاه. افتندیتوسعه  یاصلی ها مقوله

آنها  یهایژگیو و یاصل یها مقوله یبرا یمنطق اشباع به دنیاز ده بار، جهت رس شیب شتر،یها با دقت ب داده لیشد و تحل

ها در سراسر  مقوله نینشد و ا نییتع یبه صورت قطع لیو تحل هیغاز تجزآدر  ها و مقوله یمقوله اصلحدود هر . انجام شد

از  پسمعنادار یطبقه بند کی( الف: متوقف شد که یباز هنگام یکدگذار. نظر قرار گرفتند دیتجد مورد لیو تحل هیتجز

اطالعات مرتبط و ( بودند، و ج شدهی تکرار هایژگیخرده مقوالت و و(ها حاصل شد، ب چندباره رونوشت مصاحبه یبررس

 . موجود منطبق بود یبا طبقه بند شدیم دایپ یدیجد اطالعات اگر یحت شد،ینم افتیها  از رونوشت مصاحبه یدیجد

 یگام نخست، کدگذار لیتحل جیاز نتا یطبقه بند کیارائه  یها، برا باز و مرور چندباره مصاحبه یپس از کدگذار

مقوله  ،یعل طیشرا: شامل یمحور یکدگذار میپارادا و ابعاد یفیمرحله ک یدر قالب سؤالها ها افتهی. انجام شد یمحور

مربوط  یهایژگیو و یفرع یها با توجه به مقوله امدهایو پ یطیمداخله گر مح عوامل نه،یزم ،یاثربخش یراهبردها ،یمحور

 . کندیرا منعکس م محیط یادگیری تحولی یچگونگ به هر کدام،

 انگریکه ب ییها دهیو ا جمالت شد و یشده دوباره بررس ادهیپ یها متن مصاحبه ق،یو تلف یانتخاب یکدگذار ندیفرا در

حاصل از  میاساس روابط به دست آمده، مفاه بر. بودند مورد توجه قرار گرفتند یو فرع یاصل یها مقوله نیارتباط ب

به  خط داستان محیط یادگیری تحولیداده شده و  وندیپ گریکدیبه  یانتخابی در مرحله کدگذار یباز و محور یکدگذار

 .دیمنعکس گرد یمفهوم مدل کیصورت 

در . قرار گرفت لیمورد تحل نیکورب اشتروس و ادیداده بن هیبر طرح نظام دار نظر یو مبتن یکدگذار ندیفرا قیاز طر ها داده

. شناخته شد یتکرار یها دهیو ا یزنده عالمت گذار یکدها شده با استفاده ادهیپ یها باز، متن مصاحبه یکدگذار یط

 یکدگذار .نمودی منعکس م نظرات معلمان را در زمینه محیط یادگیری تحولیکه  بودیی ها و عبارتها شامل کلمه میمفاه

. کرد دایادامه پ افتیخام  یها داده در توانینم یدیموضوع جد چیه یبه اشباع، وقت دنیتکرار شده تا رس میمفاه یو بررس

 یطبقه بند امدهایو پ نهیزم ،راهبردها ،یعلّ طیشرا ،مقوله محوری در قالب میمفاه نیا یمحور یدر مرحلة بعد کدگذار
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 ندیاز فرا یانیب ، هینظر ،یانتخاب یدر کدگذار. به هم مرتبط شدند یمیمدل پارادا قالب در یشدند و به صورت نظر

 . دهدیارائه مرا  آنها شیها و پاال مقوله یساز کپارچهی نحوه پژوهش،

 

 يافته های پژوهش

محیط یادگیری تحولی با توجه به مصاحبه های انجام گرفته و نظرات معلمان فرهیخته در مقطع متوسطه دوم  یاجرا

 آموزان و ایجاد یادگیری عمیقدانش خوب  عملکرد مهم آن یامدهایاز پ یکیکه  باشد یمختلف جینتا انگریب می تواند

 تیتعامل و فعال به علت. استمحقق در کالس درس  یآنان از سو تیو فعال تیرضای مشاهده سطح باال نیو همچن

بر عملکرد دانش آموزان شده و کیفیت محیط یادگیری  یرگذاریتاث کالسی دانش آموزان این محیط میتواند موجب

از .بر آن بپردازد رگذاریعوامل تاث و روایت داستان محیط یادگیری تحولی یبه بررس محقق بر آن شد تالذا . ارتقاء یابد

 یا نهیزم یتئور یها از مولفه کیبر اساس هر کنندگان بدست آمده ابتدا بر اساس نظرات مشارکت یها افتهیرو  نیا

همین راستا در ادامه به در  .ارائه شد یدر قالب مدل پژوهش تیدر نها وی و سپس در قالب جدول کل یسازمانده

 .سؤاالت پژوهش پاسخ داده شده است

 مؤلفه ها و شاخص های محیط یادگیری تحولی کدام است؟ -0

 .که مقوله اصلی را تحت تأثیر قرار می دهند( شرایطی)مقوله هایی: یعلّ طیشرا

می تواند در  محور محیط دانشعامل  دوو  محیط یادگیرنده محورمشارکت کنندگان، چهار عامل  دگاهیاساس د بر

 .محیط یادگیری تحولی در دوره متوسطه دوم مؤثر باشد

 یشناخت یبه سطوح باال توجهو  (فناورانه)دانش محور یریادگی: محیط دانش محور: الف

 یمشارکت یریگ میتصم، و معلم ریفعال و مشترک فراگ یریادگ، یبر گفتگو یمبتن سیتدر: محیط یادگیرنده محور: ب

 رندهیادگی یازهایبه ن توجهی و ریادگی یندهایفرا یدانش آموز محور برا

همانطور که مطرح شد ارتقاء کیفیت محیط یادگیری می تواند تحت تأثیر محیط دانش محور و محیط یادگیرنده 

 ،یحولت یریادگی طیمحزمینه در محور قرار گیرد و طبق یافته های بدست آمده از مصاحبه های مشارکت کنندگان 

تواند  یمحور م رندهیادگی طیمح ینوعدر حالیکه به سطوح باالی شناختی توجه می کند، ( فناورانه)دانش محور طیمح

 سیشامل تدر ،یتحول یریادگیبر  یمبتن طیمحور در مح رندهیادگی طیبعد مح یها هی، گو0با توجه به شکل. باشد

 یندهایفرا یدانش آموز محور برا یمشارکت یریگ میو معلم، تصم ریفعال و مشترک فراگ یریادگیبر گفتگو،  یمبتن

 مشارکت کنندگانبا توجه به نظر . بدست آمده است رندهیادگی یازهایو توجه به ن رندهیادگیو اراده  لیتما ،یریادگی

کنند و  یکار م یو معلمان به صورت فعال و مشارکت رانیکه فراگ ییرا در جا یریادگی ینوع یتحول یریادگی یتئور

اطالعات  ایدانش  یبا نگرش آزاد و مستقالنه و انحصار یواقع یریادگیدر  یشخص یکشف و ساختن معان یبا هم برا
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قدرت داشته  یریادگی یندهایدر مورد فرآ یریگ میدر تصم دیبا رندگانیادگی . کند یمنتقل م رندهیپذ رانیرا به فراگ

 . گذارد یم ریتأث یریادگی زهیکار با قدرت، بر انگ نیباشند که انجام ا

 

 

 شرایط علی محیط یادگیری تحولی . 0جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 شرایط علی

 محیط دانش محور
 (فناورانه)یادگیری دانش محور

 توجه به سطوح باالی شناختی

 محیط یادگیرنده محور

 تدریس مبتنی بر گفتگو

 یادگیری فعال و مشترک فراگیر و معلم

 تصمیم گیری مشارکتی دانش آموز محور برای فرایندهای یادگیری

 توجه به نیازهای یادگیرنده

 

 
 شرایط علی محیط یادگیری تحولی . 0شکل

 .شرایط ویژه ای که راهبردها را تحت تأثیر قرار می دهند: شرایط زمینه ای

عامل خودشناسی می تواند  2عامل حمایتی و  3بر اساس مصاحبه های انجام شده و نظرات مشارکت کنندگان، 

 . راهبردهای محیط یادگیری تحولی را تحت تأثیر قرار دهد

 .تجارب و تعامالت ییافزا همی و بانیپشت یفاکتورها، و خالقانه یهنر یفرهنگ یتهایفعال: عوامل حمایتی: الف
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 . یجانیه هوشی و خودساز ندیفرا: خودشناسیعوامل : ب

بر اساس یافته های بدست آمده از مصاحبه های شرکت کنندگان، فعالیتهای فرهنگی هنری و خالقانه می تواند شامل 

 طیتواند در مح یم یمرب یبانیو پشت تیحما. ی می باشدو باز یبدن یتهایفعالو  اتیانواع هنر و ادب ،نشاط، تیخالق

 اریهم، معلم چالش، از معلم تیحماو فاکتور های پشتیبانی می تواند شامل مواردی چون  ثر باشدؤم یتحول یریادگی

 مشارکت، به موقع قضاوتی، و همکار تأمل، به نفس اعتماد، تیاعتماد و احساس امن یفضا، مشاور یبانیپشت، معلم

 یدگاههایاز د تیحماو  دانش آموز یه احرف تیبه هو توجه، متفاوت یدگاههایاز د تیحما، آزادانه و کامل

 تجارب، رندهیادگی اتیبه تجرب دنیو معنا بخش ریتفسباشد و منظور از هم افزایی تجارب و تعامالت می تواند  متفاوت

ی و قو یخودآگاه، آگاه و ناخودآگاه ریضمی، تجرب یریادگی، یقبل اتیو تجرب دانشی، و زبان یفرهنگ افتهیساختار

به درون ناخودآگاه در  یدگیرسو در زمینه عوامل خودشناسی، فرایند خودسازی به معنای .  باشد گرانیاز د یآگاه

ی، و خودمختار یخودمحور کنترلی، ریپذ تیمسئولی، معنو یخودساز، (آزاد بونیبحث آزاد، تر)عموم دیمعرض د

و اخالق در  تیمعنو تیتقوی، فرد یریادگی، یتوانمندسازی، شخص شرفتیرشد و پ تیتقوی، شخص یریادگی منابع

ها و  نهیاز زم یآگاه، (و درون رونیب یایدن()خود آگاه و ناخوادآگاه)هینفس و سا تیتقو، جهت ارتقاء آموزش

و هوش هیجانی  (یریادگیدر روند  رییتغ یشخص برا یآمادگ)یشخص تحولی و داریو پا تیمعنو، ها تیمحدود

، روابط نقشی، آزاد بدون اعمال قدرت و نابرابر مشارکتی، میت آموزش، زهیانگ تیتقو، مشارکت شیافزاشامل 

 . ی می باشدآزاد تیتقوی و آگاه خود، زهیانگ کنترلی، ریادگی زهیانگی، عاطف یریادگ، یگروه تیمالک تیتقو

 . شرایط زمینه ای مؤثر در محیط یادگیری تحولی را نشان می دهد 2و شکل  2جدول 

 شرایط زمینه ای محیط یادگیری تحولی . 2جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 شرایط زمینه ای

 عوامل حمایتی

 فعالیتهای فرهنگی هنری و خالقانه

 فاکتورهای پشتیبانی

 هم افزایی تجارب و تعامالت

 عوامل خودشناسی
 فرایند خودسازی

 هوش هیجانی
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 شرایط زمینه ای محیط یادگیری تحولی . 2شکل

 . شرایط عمومی محیطی که راهبردها را تحت تأثیر قرار می دهد(: واسطه ای)شرایط مداخله گر

عامل غیرآموزشی می تواند شرایط عمومی محیط یادگیری  2عامل آموزشی و  0بر اساس نظرات مشارکت کنندگان، 

 . تحولی را تحت تأثیر قرار دهد

 .مسئله محور آموزشی و عمل یتهایفعالیی، اثبات گرا رییتغ، نقش معلم: عوامل آموزشی :الف

 . یاجتماع عواملی و زندگ ریچشمگ راتییتغ: عوامل غیرآموزشی: ب

معلم بر اساس یافته های بدست آمده در عوامل آموزشی پژوهش حاضر، منظور از نقش معلم می تواند عواملی چون 

، معلمان قیو تحق یآمادگ یدر روشها رییتغ، (راهنما ای یمشارکت رندهیادگی)کیشر معلم، اوری معلم، کننده لیتسه

رد برای دانش آموزان باشد و تغییر اثبات گرایی می تواند به معنای  فرصت خلقو  اعتماد به نفس معلم شیافزا

 یاجتماع یارزشها ،یلحاظ تفکر انتقاداز )و آموزش معلمان  یساز آمادهی و ریادگی طیبه مح توجه، مطالب دیبازتول

 یکارگاههای و شگاهیآزما اتیتجربی، کالس یپروژه هافعالیتهای عملی می تواند شامل . باشد (یآموزش یها وهیو ش

 یبا زندگ ارتباطو  مشترک یها نهیزم یجستجوی، آگاه جادیای باشد و آموزش مسئله محور به معنای آموزش

می باشد و در عوامل غیر آموزشی پژوهش حاضر تغییرات چشمگیر زندگی می تواند  (جامعه یازهایتوجه به ن)یواقع

 کی مرگو  دیفرهنگ جد کی یریادگیبه  ازینی، سرپرست یب ای یسرپرست تک، محل سکونت رییتغیی، جابجاشامل 

ی و اجتماع التعدی، اجتماع یهمدلی، خانوادگ اجتماعاتی، کنش اجتماع، و عوامل اجتماعی شامل زیدوست عز

محیط ( واسطه ای) شرایط مداخله گر 3و جدول  3شکل . باشد  (تحول در اعتقادات و ارزشها)یساختار اجتماع رییتغ

 .یادگیری تحولی را نشان میدهد که می تواند راهبردها را تحت تأثیر خود قرار دهد
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 محیط یادگیری تحولی ( واسطه ای)شرایط مداخله گر. 3جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری گزینشیکدگذاری 

 (واسطه ای)شرایط مداخله گر

 عوامل آموزشی

 نقش معلم

 ییاثبات گرا رییتغ

 یعمل یتهایفعال

 مسئله محور آموزش

 عوامل غیرآموزشی
 تغییرات چشمگیر زندگی

 عوامل اجتماعی

 

 
 محیط یادگیری تحولی ( واسطه ای)شرایط مداخله گر. 3شکل

 

 .اقدامات یا تعامالت ویژه ای که از پدیده اصلی حاصل می شود:راهبردها

یی می تواند در ارتقاء رهاو  گفتمانی، تفکر انتقادعامل نقد محوری شامل  3بر اساس نظرات مشارکت کنندگان 

 . کیفیت محیط یادگیری مؤثر باشد

بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های مشارکت کنندگان منظور از تفکر انتقادی می تواند عواملی همچون 

ی باشد و منظور از گفتمان در پژوهش روابط متقابل بازتاب انتقاد شناختی و انتقاد بازتاب، از محتوا یانتقاد یابیارز

 ارتباطاتی، در زندگ خردی، و شناخت یعقالن یندهایراف، و شهود لیتخ، مذاکره، تیعقالن، ارائه بازخوردحاضر 
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 یتهایفعالاست و منظور از رهایی،  الزم جهت استدالل یو درکها تهایمهارتها، حساس کسب، گفتمان اخالق، مؤثر

 . می باشد ذهن باز داشتنو  محدود کردن ذهن انسان عدم، به انسان ینگاه ارزش جیو ترو ینیاز نگاه ماش ییرها

 راهبرد محیط یادگیری تحولی . 0جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 عوامل نقد محوری راهبرد

 تفکر انتقادی

 گفتمان

 رهایی

 

 
 راهبرد محیط یادگیری تحولی . 0شکل

 .نتایچی که در اثر راهبردها پدیدار می شود: پیامدها

به  انیدانشجو یرا برا یمثبت یامدهایپ گر، مداخله و یا نهیعوامل زم ریتحت تأث ایجاد یک محیط یادگیری تحولی 

 .شدی بام یلیو تحص یفردی شامل دو دسته کل امدهایپ نیا. همراه داشت

رشد تفکر انتقادی، بهبود رضایت  همچون ییامدهایباعث پ محیط یادگیری تحولی یدر قسمت فرد معلمان دگاهید از

و انگیزه و رشد مهارتهای ارتباطی می شود و در قسمت تحصیلی محیط یادگیری تحولی می تواند شامل پیشرفت 

پیامدهای محیط یادگیری  5شکل و جدول . تحصیلی، ایجاد یادگیری عمیق و افزایش مهارتهای علمی و عملی شود

 .تحولی را نشان می دهد
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 پیامدهای محیط یادگیری تحولی . 5جدول

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 پیامدها

 فردی

 رشد تفکر انتقادی

 بهبود رضایت و انگیزه

 رشد مهارتهای ارتباطی

 تحصیلی

 پیشرفت تحصیلی

 ایجاد یادگیری عمیق

 افزایش مهارتهای علمی و عملی

 

 
 پیامدهای محیط یادگیری تحولی . 5شکل

 الگوی پارادایمی محیط یادگیری تحولی چگونه است؟  -2

باز در قالب  یکدگذار از حاصل یها افتهیقسمت باتوجه به نظرات مشارکت کنندگان،  نیدر ا ها، افتهیباتوجه به 

 .ارائه شدند 1در شکل  یمحور یکدگذار میپارادا یها و مؤلفه 1جدول 
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 کدگذاری در تحلیل مصاحبه هاچارچوب . 1شکل

 کدگذاری باز کدگذاری محوری کدگذاری گزینشی

 شرایط علی

 محیط دانش محور
 (فناورانه)یادگیری دانش محور

 توجه به سطوح باالی شناختی

 محیط یادگیرنده محور

 تدریس مبتنی بر گفتگو

 یادگیری فعال و مشترک فراگیر و معلم

 دانش آموز محور برای فرایندهای یادگیریتصمیم گیری مشارکتی 

 توجه به نیازهای یادگیرنده

 شرایط زمینه ای

 عوامل حمایتی

 فعالیتهای فرهنگی هنری و خالقانه

 فاکتورهای پشتیبانی

 هم افزایی تجارب و تعامالت

 عوامل خودشناسی
 فرایند خودسازی

 هوش هیجانی

 شرایط مداخله گر

 آموزشیعوامل غیر 
 تغییرات چشمگیر زندگی

 عوامل اجتماعی

 عوامل آموزشی

 نقش معلم

 تغییرات اثبات گرایی

 فعالیتهای عملی

 آموزش مسئله محور

 عوامل نقد محوری راهبردها

 تفکر انتقادی

 گفتمان

 رهایی

 پیامدها

 فردی

 رشد تفکر انتقادی

 بهبود رضایت و انگیزه

 مهارتهای ارتباطیرشد 

 تحصیلی

 پیشرفت تحصیلی

 ایجاد یادگیری عمیق

 افزایش مهارتهای علمی و عملی
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 محیط یادگیری تحولی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه. 1شکل

 آیا الگوی پارادایمی محیط یادگیری تحولی دارای اعتبار بخشی الزم می باشد؟ -3

به . قرارگرفت یمدل مورد بازنگر اصالح ای دیجد یا مولفه افتنی یها برا مصاحبه ةشد ادهیبار متن پ نیچند ل،یتحل یط در

ها  و مقوله میآن در مفاه رییو وجوه تغ سهیمقا یقبل یمدلها و ها کامل شده با داده یمیمدل پارادا ،ییروا یمنظور بررس

 پژوهش ییاز روا نانیحصول اطم یارائه شده توسط کرسول برا یارهایبراساس مع نیهمچن .شد میروشن و دوباره تنظ

 (. 0312و همکاران،  یبه نقل از طاهر 2111، 0لریکرسول و م)انجام شد ریز اقدامات

به دست  یها و مقوله لیتحل ندیمرحلة نخست فرآ ییگزارش نها نفراز مشارکت کنندگان 0: توسط اعضا قیتطب -

 . اعمال شد  یمحور یکدگذار میآنها در پارادا یشنهادهایپ .کردند ینیآمده را بازب

برنامه ریزی  یدکتر انیدانشجو نفر از 2و  یدرس یزیبرنامه ر خبرگان دانشگاهی رشتهنفر از  3: همکاری بررس -

صورت که  نیمدل به کار رفتبه ا نیتدو در نمودند و نظرات آنها یرا بررس یمحور یکدگذار میپارادا ،درسی

مذکور قرار گرفت تا  یها طهیچند متخصص در ح اریاخت در به صورت همزمان هایحاصل از کدگذار هیمدل اول

 .ردیقرار گ یمورد بررس هایو کدگذار امهایپ صیجنبه تشخ از مختلف خصوصا یایاز زوا هیمدل اول

 گیری بحث و نتیجه

 مدل یک از متاثر رویکرد این در تحولیمحیط یادگیری  نشان داد، محیط یادگیری تحولی مورد در حاضر پژوهش نتایج

 ؛(محیط یادگیری تحولی) محوری مقولة ؛(محیط دانش محور و محیط یادگیرنده محور) شرایط علّی شامل، طبقه ای شش

مداخله  شرایط ؛(عوامل حمایتی و عوامل خودشناسی )زمینه ای ، شرایط(عوامل نقد محوری)محیط یادگیری تحولی راهبرد

 .میباشد (و تحصیلی فردی) و پیامدها( آموزشی و غیرآموزشیعوامل  )گر

                                                      
2
Creswell & Miller  
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 مفاهیم سایر با که ارائه الگوی یادگیری تحولی بود شد شناخته محوری مقوله عنوان به که آنچه مدل، این در نتایج اساس بر

 . بوده است ارتباط در مدل

 دانش یادگیری: از اند عبارت شرایط علیشاخص های مؤلفه محیط دانش محور از بعد   مدل، این  نتایج اساس بر

 و فعال گفتگو، یادگیری بر مبتنی تدریس: محور یادگیرنده شناختی، محیط باالی سطوح به و توجه (فناورانه)محور

یادگیرنده و  نیازهای به یادگیری و توجه فرایندهای برای محور آموز دانش مشارکتی گیری معلم، تصمیم و فراگیر مشترک

 خالقیت، نشاط، انواع)خالقانه و هنری فرهنگی فعالیتهایدر بعد شرایط زمینه ای، مؤلفه عوامل حمایتی دارای شاخص های 

مشاور،  معلم، پشتیبانی معلم، همیار معلم، چالش از حمایت)پشتیبانی ،فاکتورهای(بازی و بدنی ادبیات و فعالیتهای و هنر

 از کامل، حمایت و آزادانه موقع، مشارکت به همکاری، قضاوت و نفس، تأمل به ت، اعتمادامنی احساس و اعتماد فضای

 و تجارب افزایی و هم( متفاوت دیدگاههای از آموز و حمایت دانش ای حرفه هویت به متفاوت، توجه دیدگاههای

قبلی،  تجربیات و زبانی، دانش و فرهنگی ساختاریافته یادگیرنده، تجارب تجربیات به بخشیدن معنا و تفسیر)تعامالت

دیگران و شاخص های عوامل خودشناسی  از قوی و آگاهی ناخودآگاه، خودآگاهی و آگاه تجربی، ضمیر یادگیری

 ، خودسازی(آزاد تریبون آزاد، بحث)عموم دید معرض در ناخودآگاه درون به رسیدگی) عبارتند از فرایند خودسازی

شخصی،  پیشرفت و رشد شخصی، تقویت یادگیری خودمختاری، منابع و خودمحوری پذیری، کنترل معنوی، مسئولیت

 و آگاه خود)سایه و نفس آموزش، تقویت ارتقاء جهت در اخالق و معنویت فردی، تقویت توانمندسازی، یادگیری

 آمادگی)شخصی پایداری و تحول و ها، معنویت محدودیت و ها زمینه از ، آگاهی(درون و بیرون دنیای()ناخوادآگاه

 تیمی، مشارکت انگیزه، آموزش مشارکت، تقویت افزایش)هیجانی وشاخص هوش( (یادگیری روند در تغییر برای شخص

انگیزه،  یادگیری، کنترل عاطفی، انگیزه گروه، یادگیری مالکیت روابط، تقویت نابرابری، نقش و قدرت اعمال بدون آزاد

نقش معلم، تغییر اثبات ) شرایط مداخله گر شامل مؤلفه های عوامل آموزشیبعد . می باشد( آزادی آگاهی و تقویت خود

جابجایی، )زندگی چشمگیر و غیرآموزشی شامل شاخص های تغییرات( گرایی، فعالیتهای عملی و آموزش مسئله محور

و ( عزیز دوست یک جدید و مرگ فرهنگ یک یادگیری به سرپرستی، نیاز بی یا سرپرستی سکونت، تک محل تغییر

 تحول)اجتماعی ساختار اجتماعی و تغییر اجتماعی، عدالت خانوادگی، همدلی اجتماعی، اجتماعات کنش)اجتماعی عوامل

 راهبرد محیط یادگیری تحولی مؤلفه عوامل نقد محوری با شاخص های تفکر. بوده است (ارزشها و اعتقادات در

بازخورد،  ارائه)و گفتمان( انتقادی بازتاب متقابل روابط ناختانتقادی و ش محتوا، بازتاب از انتقادی ارزیابی)انتقادی

-انتقادی مؤثر، گفتمان زندگی، ارتباطات در شناختی، خرد و عقالنی شهود، فرایندهای و عقالنیت، مذاکره، تخیل

 از رهایی)رهایی فعالیتهای)و رهایی( استدالل جهت الزم درکهای و حساسیتها مهارتها، گفتمان و کسب دیالکتیکی، اخالق

( باز ابعاد و مؤلفه های شاخص ذهن انسان و داشتن ذهن کردن محدود ، عدم(انسان به ارزشی نگاه ترویج و ماشینی نگاه

رشد تفکر انتقادی، بهیود )پیامدهای محیط یادگیری مبتنی بر یادگیری تحولی عبارت است از پیامدهای فردی. بوده است



 بنیادتحولی: مبتنی بر نظریه داده  یادگیری  محیط  طراحی

 

11 

 
 
 
 

پیشرفت تحصیلی، ایجاد یادگیری عمیق و افزایش )و پیامدهای تحصیلی( ی ارتباطیرضایت و انگیزه و رشد مهارتها

 . استخراج شد( مهارتهای علمی و عملی

 و گر در راستای همسویی و ناهمسویی نتایج حاصل از پژوهش حاضر با سایر پژوهش ها می توان گفت، کشته

 دیگری مهارتهای از باید معلم و نیست کافی تدریس زمینه در معلم آگاهی و علم تنها که کردند مشخص( 0311)همکاران

بعد نقش معلم از )آموز دانش یادگیری سبک با آشنایی آموزان، دانش به احترام رویی، خوش  تدریس، روانشناسی چون

بعد )تحصیلی انگیزش ،(فاکتورهای پشتیبانی از شاخص عوال حمایتی)نفس به اعتماد حس ایجاد (شاخص عوامل آموزشی

بعد فعالیتهای فرهنگی هنری از شاخص )کالس در شاد فضای و امنیت حس ،( هوش هیجانی از شاخص عوامل خودشناسی

عوامل )با نتایج پژوهش حاضر در زمینه تغییرات خود( 0311)کند لذا نتایج بزرگ و همکاران استفاده...  و (عوامل حمایتی

رگ و همکاران یافته ای مبنی بر تغییرات رفتاری در پژوهش همسو بوده است و همچنین مانند پژوهش بز( خودشناسی

با نتایج ( 0311)کشته گر و همکاران. حاضر مشاهده نشد، لذا پژوهش بزرگ و همکاران با پژوهش حاضر همسو بوده است

د پژوهش حاضر از منظر بعد نقش معلم از شاخص عوامل آموزشی و فاکتورهای پشتیبانی از شاخص عوال حمایتی و بع

. هوش هیجانی از شاخص عوامل خودشناسی و بعد فعالیتهای فرهنگی هنری از شاخص عوامل حمایتی همسو می باشد

 با دانشجویان دانشجو،تعامل -استاد مولفه رابطه سه یادگیری محیط در که دادند نشان( 0311)همکاران و نکاوند

اثرگذارهستند لذا با  تحصیلی اشتیاق متغیر بینی پیش در وجوکالس( محوری نقد بعد گفتمان از شاخص عوامل)یکدیگر

 .نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد

 می شده ادراک یادگیری محیط ابعاد از یکی  عنوان به تکلیف که رسیدند نتیجه این به( 0311)چاری حسین و دالورپور

 پیش تحقیق، و معلم حمایت یعنی محیط، دیگر بعد دو. کند می بینی پیش مثبت را کاربردی ارزش و مندی عالقه و باشد

 مستقیم طور به  آموزان دانش بین انسجام. هستند تکلیف ارزش کاربردی و مندی عالقه ابعاد مثبت و مستقیم کنندة بینی

 بر مثبت و مستقیم کنندگی بینی پیش اثر نیز برابری. میکند بینی پیش منفی را مندی عالقه ارزش و مثبت را موفقیت ارزش

همسو بوده ولی از ( 0311)پژوهش حاضر از منظر عوامل حمایتی با پژوهش دالورپور و حسین چاری. دارد موفقیت ارزش

بعد هوش هیجانی )از لحاظ تأیید انگیزش با پژوهش حاضر( 0311)همکاران و شفیعی.  منظر مولفه تکلیف ناهمسو می باشد

 ای خارجی های پژوهش  تحولی یادگیری و یادگیری محیط ایراست در.  همسو بوده است( از شاخص عوامل خودشناسی

 های محیط به مربوط ادبیات به دادندکه ارائه را ها مؤلفه از ای مجموعه ،(2121)همکاران و زیدنی: است شده انجام

 طریق از عدالت ایجاد( ب) فعال، مشارکت امکان( الف: )از عبارتند ها مؤلفه این از بعضی. است پرداخته یادگیری

لذا پژوهش حاضر از منظر مشارکت فعال با شاخص عوامل خودشناسی، بعد . اعتماد تقویت( ج) و پذیر انعطاف ساختارهای

هوش هیجانی و عوامل حمایتی بعد فاکتورهای پشتیبانی و در زمینه تقویت اعتماد از شاخص عوامل حمایتی بعد فاکتورهای 

 .همسو بوده است ( 2101)، والتر(2121)همکاران و و اورمتزر (2121)همکاران و پشتیبانی، با زیدنی
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 یادگیری تجربه در آموز دانش از حمایت برای مداوم مباحثه و گفتگو که رسیدند نتیجه این به( 2121)همکاران و هارت

 رابطه تأثیر  در اخالقی گفتگوی به متعهد مربیان که دادند نیز نشان( 2101)اسمیت و است و کمپستر ضروری تحولی

هستند لذا هر دو پژوهش با شاخص عوامل نقد محوری، بعد گفتمان، در  مؤثر آموزشی های طرح در تحولی یادگیری

 قدرت و تحولی یادگیری فرایند در مربیان نقش که دادند نشان( 2101)روبرتز و بولن. . پژوهش حاضرنیز همسو بوده اند

ار با اهمیت می باشد، لذا با پژوهش حاضر از منظر شاخص عوامل آموزشی، بسی تحوالت تأثیرگذاری برای درسی برنامه

معلمان و بعد تغییر اثبات گرایی مؤلفه آماده سازی و آموزش  تحقیق و آمادگی روشهای در تغییربعد نقش معلم، مؤلفه 

( 2101)گراهام و هالورسون. ، همسو بوده است(از لحاظ تفکر انتقادی، ارزشهای اجتماعی و شیوه های آموزشی)معلمان 

بود و با  عاطفی و شناختی های شاخص شامل که دادند ارائه را یادگیری محیط در تعامل برای احتمالی مفهومی چارچوب

شاخص عوامل نقد محوری بعد گفتمان مؤلفه فرایندهای عقالنی و شناختی و شاخص عوامل آموزشی، بعد محیط دانش 

ی شناختی و شاخص عوامل خودشناسی، بعد هوش هیجانی، مؤلفه خودعاطفی همسو بوده محور، مؤلفه توجه به سطوح باال

 .است

 1بر اساس  تواند یم یتحول یریادگیبر  یمبتن یریادگی طیگفت  مح توان یآمده از پژوهش حاضر، م دست به جیبر اساس نتا

باعث شود تا  تواند یم یآموزش طیپژوهش در مح نیحاصل از ا یالگو یریکارگ به .اجرا شود شاخص فوق 21و   مؤلفه

 یو منجر به بروز افسردگ شوند یمواجه م یها و مسائل مواقع با چالش یمدرسه در برخ طیآموزان  در مح که دانش یزمان

و  یمختلف خودشناس یها فهو مؤل ییهمچون تفکر نقاد و گفتمان و رها شاخص هایی یبا استفاده اجرا گردد، یم

 ندهاییفرآ.  گردد یموجب کاهش افسردگ نکهیو هم ا فتدیمسئله و حل آن اتفاق ب یریادگیهم  ،یتیحما یها شاخص

متأثر  یشناخت و روان( یکیزیف)کالبدی  ،یسـازمان ن،یچـون عامـل نمـاد یاز عوامـل گونـاگون یآموزش طیرفتاری هر مح

 دیتشد ایو  لیرا تعد گریکدی ریصورت متقابل تأث نبـوده بلکه به میصورت سـاده و مسـتق عوامل به نیا ریتأث. گردد یم

از  دیبا طیکه مح دیحاصل گرد جهینت نیها ا و ارتباط متقابل آن یریادگی طیمـرتبط بـا مح میمفـاه یدر بررسـ. ندینما یم

کـه بتوانـد  یا گونه بوده به مند بهره راتییتغ یریناپذ در اجزای خود در مقابل اجتناب رییتغ ییو توانا یسازگاری کـاف

 ندیدر فرآ ریکه فاقد تأث روح یخشک و ب طیمح کیتنها  نه یریادگی طیمح کردیرو نیبا ا. دیخود را حفظ نما ییکارا

نقش کرده و در  یفایا یآموزش یها تیفعال تیفیزنـده در ک یعنوان عـامل بلکه به گردد یاست، محسوب نم رییادگی

باشد که در  یا گونه باید به یریادگی طیباید گفت مح. خواهد بود ریدر فراگ رییپذ انعطاف ازیبستری پاسخگو به ن قتیحق

و ارتقای اشتیاق تحصـیلی  رانیآن ابعاد متفاوت محیط یاددهی و یادگیری موجبات رشد و اعتالی فرایند یادگیری فراگ

کمک  ریو فراگ یمجـرب بـا روابـط اجتماعی مطلوب به تقویت رابطه مرب انربیم زاسـتفاده ا. آنان را فـراهم گردانـد

طرح تکالیف فردی و گروهـی جـذاب مربـوط بـه  ران،یدرسـی موردعالقه فراگ یها بر موضوع انیبیشتر مرب دیتأک. کند یم

فرعـی و کـم جاذبـه،  نعنـاویمتنــوع تــدریس و ارتبــاط موضوعات اصلی و مهم درس به  یها روش یریکارگ درس، به

مناسب کالس و افزایش  طیرا در ایجاد مح یتوجه اثـرات قابل تواند یاستفاده از فراگیران در تصمیمات و امور کالس م
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نهادهای  شود یآموزان با یکدیگر توصیه م همچنین با توجـه بـه اهمیـت تعامل دانش. اشـتیاق تحصیلی به همراه داشته باشد

برنامه یـا برگـزاری  فوق یها تیگروهی و مشارکتی را با اقداماتی مانند تقویت فعال یها تین انگیزه فعالآموزشـی و مدرسی

ها و اردوهای آموزشی تالش بیشتر را در آنان پدید آورنـد و از ایجاد عواملی که باعـث یـاس و ناامیـدی آنـان از  دوره

به دست  یمضمون انجام شده در پژوهش حاضر  و الگو لیقبل و تحل العاتبا توجه به مط. بکاهند شود، یدرس و تحصیل م

منجر به افزایش اشتیاق تحصیلی و  ، توجه بدون صرف بودجه قابل تواند یپژوهش م نیا  حاصل از یالگو یریکارگ آمده، به

یادگیری  درباره حاضر پژوهش در گرفته انجام های  تحلیل به توجه با.آموزان شود دانش یعملکرد تحصیل یارتقا جهیدرنت

 کنند، استفاده الگو این  از خواهند می که محققانی و معلمان به الزم، زیرساختهای کردن آماده برای توان می تحولی،

 :عبارتند از اینکه پیشنهادها این از برخی. کاربردی ارائه داد پیشنهادهایی

و  شتریهرچه ب یسازگار نهیکنند که زم یطراح یا گونه کالس را به طیخود، مح یها یبا نوآور توانند یم انیمرب-0

 رانیفراگ یتحول یریادگی یرو خواهند بود را  در راستا که با آن روبه یماتیتر با مشکالت و تصم برخورد مناسب

  .فراهم آورند

 یو استعدادها ها تیها و انتقادات انجام شده در کالس، قابل که ضمن بحث شود یآموزان فراهم م دانش یبرا ییها فرصت-2

صرف  نهیبه یا گونه ها به آن یوقت و انرژ شود یمسئله باعث م نیا. گام بردارند ییخود را بشناسند و در جهت خودشکوفا

  .کنند یدور یامور مثبت گردد و از پرداختن به مشکالت رفتار

کشور  تیو ترب میو دست اندرکاران تعل زانیتمام برنامه ر یامکان را برا نیا یقاتیمدل تحق کیپژوهش حاضر به عنوان -3

 .داشته باشند یجد یمتوسطه دوم به باال بازنگر یکشور در دوره ها یریادگی یها طیکه در مح کند یفراهم م

 ییافزا هم ،یبانیپشت یو خالقانه، فاکتورها یهنر یفرهنگ یها تیفعال) یتیبر عوامل حما یمبتن یطیمح جادیبا ا انیمرب-0

محور،  رندهیادگی طیمحور، مح دانش طیمح ،ییگرا اثبات ریینقش معلم، تغ) ی، عوامل آموزش(تجارب و تعامالت

، عوامل نقد (یو عوامل اجتماع یزندگ ریچشمگ راتییتغ) یآموزش ری، عوامل غ(آموزش مسئله محور ،یعمل یها تیفعال

 یریادگی، بازده (یجانیهوش ه ،یخودساز ندیفرا) یو عوامل خودشناس( ییگفتمان و رها ،ینتقادتفکر ا) یمحور

 .ندینما جادیا یتحول یریادگیبر  یمبتن یطیآموزان را ارتقا داده و مح دانش

دست اندرکاران نظام آموزش و پرورش  یالزم است که تمام ،یو آموزش یتیامن ترب طیمح کی جادیا تیبا توجه به اهم-5

  .نندیالزم را بب یها بر آن آموزش یمبتن طیو مح یتحول یریادگیدر رابطه با 

موجود  یها یزیتوانند بر نوع برنامه ر یم یبزرگساالن، همگ یمتوسطه دوم و دانشگاه و حت یها در دوره ینظام آموزش -1

قبل  یریادگی طیمح یدر الگوها یینظر ها دیتجد یتحول یریادگیبر  یمبتن یریادگی طیمح یخود با در نظر گرفتن الگو

  .بدهند
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پژوهش،  نیحاصل از ا یها افتهیتواند بر اساس  یم ت،یو ترب میمکان تعل نیو مهمتر نیبه عنوان اول انیدانشگاه فرهنگ  -1

 یبر آن به صورت طراح یمبتن طیو مح یتحول یریادگیو معلمان را با مباحث  انیمرب یعنی تیقشم در ترب نیرگذارتریتاث

 .بخشند یآگاه یو کاربرد قیبه طور دق یدرس یدوره ها

را  یکند که کتب درس یم شنهادیپ یکتب درس نیو مؤلف یآموزش زانیپژوهش به برنامه ر نیطرح ا یدر سطح کل -1

درس را به دنبال داشته  انیآموزان در جر دانش یدهند تا مشارکت حداکثر رییتغ یا قرار داده و آنها را به گونه ینیمورد بازب

 ازیو دانش آموزان بتوانند متناسب با ن نیبرخوردار باشد تا معلم یکاف یریپذاز انعطاف  دیبا یبرنامه درس نیهمچن. باشد

 .شوند یریادگیمشغول  یتحول یریادگی طیدهند و در مح رییشان آنها را تغ

 آموزان دانش تحولی یادگیری تجربیات ارتقاء باعث که عواملی بررسی منظور به آینده توانند در تحقیقاتمحققان می 

مختلف ایران  مناطق در پژوهشهای ذکر شده می تواند . شوند، با روشهای ترکیبی بپردازند می مدرسه سطح متوسطه در

 تجارب ارتقاء باعث که عواملی بررسی منظور به آزمون پس و آزمون پیش با کمی انجام تحقیقات. مورد بررسی قرار گیرد

 )ها داده آوری جمع مختلف روشهای با کمی بهتر است تحقیقاتی .شوند می متوسطه آموزان دانش تحولی یادگیری

انجام  متوسطه آموزان دانش تحولی یادگیری تجربیات ارتقاء عوامل بررسی برای( کنندگان شرکت مشاهدات ، مصاحبه

متوسطه  آموزان دانش در تحولی یادگیری تجربیات در مؤثر عوامل بررسی منظور به ترکیبی های روش با تحقیق. پذیرد

کالسهای فوق برنامه و کالسهایی که خارج از  مانند ، شود می کنترل معلمان کمتر توسط رسمی نظر از که محیطی در دوم

 . ندگی دارد پیشنهاد می گرددمدرسه برگزار می شود و پیوند بیشتری با محیط واقعی ز

ها که فراروی  هایی مواجه بوده که در این بخش به مهمترین آن ها با محدودیت پژوهش حاضر نیز همچون سایر پژوهش

 .نشد سریپژوهش در جامعه مورد نظر م یاثربخش یکرونا  اجرا روسیوجود و لیبه دل   :شود است اشاره می  پژوهش بوده

پژوهشگر  یلدالی به است ممکن اما گرفت، انجام باال دقت به ها جهت استخراج مولفه یمنابع پژوهش یجست و جو ندیفرآ

ی از دیگر محدودیتهای تحول یریادگی نهیدر زم یفارس یکمبود منابع پژوهش  .نکرده باشد دایپ یاز منابع دسترس یبه برخ

 . پژوهش حاضر بوده است
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