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چکیده
نظریهی یادگیری زایشی از جمله نظریههایی است که به آموزش در عصر دانش توجه داشته و به
دنبال پرورش آن دسته از مهارتها و قابلیتهایی در یادگیرندگان است که آنها بتوانند آموختههای
خود را پایهای برای کسب مهارتها و شایستگیهای بعدیشان قرار دهند .به عبارتی به زایش و خلق
دانش دست پیدا کنند.
پژوهش حاضر در راستای مدلسازی این نظریه برای کاربردی نمودن آن در کالس درس در
راستای بهبود تفکر تحلیلی و با روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و با طرح تدوین مدل انجام
شد که در تحقیق کیفی از پژوهش تکوینی و در تحقیق کمی از روش آزمایشی بهره گرفت .سؤاالت
تحقیق کیفی عبارت بودند از :مولفههای این مدل کداماند؟ و همچنین روند طراحی آموزشی براساس
این مدل چگونه است؟ فرضیه های تحقیق کمی نیز عبارت بودند از :مدل یادگیری زایشی موجب بهبود
یادگیری تحلیلی دانشآموزان در زیستشناسی میشود (فرضیهی اصلی) و فرضیههای فرعی شامل:
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الف) دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند عناصر مختلف یک مطلب را مشخص
سازند .ب) مدل یادگیری زایشی موجب میشود تا دانشآموزان بتوانند روابط میان عناصر مختلف یک
مطلب را نشان دهند .نهایتاً ج) دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند مثال و
نمونههای مختلف را با هم مقایسه نمایند .یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر مدلی از یادگیری زایشی
بود که مولفهها را مشخص ساخته و روند طراحی آموزشی براساس آن را نیز به روشنی بیان کرد.
همچنین فرضیههای تحقیق نیز تأیید شدند و بیانگر این بودند که مدل یادگیری زایشی موجب بهبود
یادگیری تحلیلی دانشآموزان در سطح تحلیل در درس زیستشناسی میگردد.
واژگان کلیدی :مدل یادگیری زایشی ،تدوین مدل ،یادگیری تحلیلی ،تحقیق آمیخته و پژوهش
تکوینی.

مقدمه
جهان پیچیدهی امروز در عصر داناییمحور نیازمند نیروهای متفکری است که در جامعهی
دانشی حضوری فعال داشته و قادر به تحلیل ،نقد ،خلق اطالعات و دانش در حل مسائل علمی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فنی خود باشند (گرابینگر .)1336 ،1سؤالی که در ذهن متبادر
میگردد آن است که چگونه میتوان چنین مهارتهایی را در افراد پرورش داد؟ شاید عوامل
بسیار زیادی در رشد و بالندگی این گونه مهارتها نقش داشته باشند ،اما اگر بخواهیم از بعد
نظام آموزشی به آن نگاه کنیم با چالشها و انتقادات فراوانی روبرو میشویم .مثالً از جمله
انتقادات رایج از مدل سنتی ،عدم وجود یک نظام اثربخشی و روشهای آموزشی موثری است
که قادر به تسهیل پرورش مهارتهای تفکر تحلیلی ،انتقادی و خالق باشد تا از توانایی تعیمیم
یادگیری خود به موقعیتهای مشابه و دیگر برخوردار باشند (برانسفرد ،فرانکز ،ویی و شروود،2
1383؛ گرابینگر1336 ،؛ اسکاردامالیا و بریتر1334 ،9؛ اسپیرو ،کولسون ،فلتوویچ و آندرسون،4
1. Grabinger
2. Bransford, Franks, Vye, and Sherwood
3. Scardamalia and Bereiter
4. Spiro, Coulson, Feltovich and Anderson
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1388؛ وینستین 1398 ،1و تسمر و ریچی .)1339 ،2هدف آموزش در مدل سنتی انتقال دانش
به یادگیرندهها از طریق خرد کردن آموزش به واحدهای پایه و ساده است به طوری که از
موقعیت و بافت چشمپوشی میشود و این موجب شکلگیری نوعی دانش در یادگیرندگان
میگردد که وایتهد 9آن را دانش ساکن 4مینامد (به نقل از بیدنار ،کانینگهام ،دافی و پری،5
 .)1332زیرا آنها در برخورد با موقعیتهای جدید و تازه قادر به انتقال آموختههای خود
نیستند (ریچی و تسمر .)1339 ،رایگلوث 1333( 6و  )2003در کتاب خود تحت عنوان نظریهها
و مدل های طراحی آموزشی در جلد دوم و سوم ،برخی از مشکالت نظام آموزشی متعارف در
رویارویی با عصر دانش در راستای پرورش سرمایههای فکری در خور این دروه را در جدول
( )1چنین بیان داشته است:
جدول  .1مقایسهی ویژگی نظامهای آموزشی در عصر صنعتی با دانش
ویژگی نظام آموزشی در عصر صنعتی

ویژگی نظامهای آموزشی در عصر دانش

تأکید بر پیشفرض یکسانپنداری و

تأکید بر تفاوتهای فردی و نقش آن در خلق معنا و دانش فردی از

استانداردسازی

موضوع

تأکید بر کنترل متمرکز معلم بر کالس

تأکید بر خودمختاری همراه با مسئولیتپذیری

تأکید بر جو و فضای رقابتی

رقابت جای خود را به مشارکت و پرورش مهارتهای بینفردی و
اجتماعی میدهد.

تأکید بر همنوایی و نتیجهگیری یکسان

تأکید بر تنوع و بررسی موضوع از دیدگاههای چندگانه

تعامل یک طرفه و بیشتر از جانب معلم

شکلگیری انواع تعامل و تأکید بر شبکهسازی

محتوا به صورت بخشبندی و جزئی میشود

تأکید بر بافت و کلگرایی در ارائهی محتوا

تأکید بر فرآورده

تأکید عالوه بر فرآورده بر فرآیند نیز دارد.

یادگیری یک محتوای خاص

تأکید بر کسب مهارتهای خلق معنا و یادگیری در موقعیتهای
مختلف
1. Weinstein
2. Tessmer and Richey
3. Whitehead
4. inert knowledge
5. Bednar, Cunningham, Duffy and Perry
6. Reigeluth
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رسنیک )1339( 1معتقد است از جمله اولین تغییراتی که باید در نظامهای آموزشی عصر
کنونی به عنوان خرده سیستمی از سیستم برتر برای همگامسازی خود با عصر دانش صورت
بگیرد ،تغییر نگاه معلمان و دانشآموزان در به کارگیری راهبردهای آموزشی برای پرورش
مهارت های تفکر سطح باالست که (الف) به تشویق و حمایت از تفسیر و خلق معنای
یادگیرندگان در موقعیتهای یادگیری بپردازند تا آنها فرآیندهای شناختی پوشیده و نهان خود
را آشکار سازند( .ب) تأکید بر فعالیتهای یادگیری مشارکتی داشته باشد که دانشآموزان به
تشریک مساعی بپردازند .عالوه بر موارد مطرح شده به عنوان مسائل مطرح از این لحاظ (ج)
یادگیری تحلیلی ،خود مقدمهای برای تفکر انتقادی و خالق است و همچنین زمانی
یادگیرندگان به آن دست مییابند که به یادگیری عمیقی از موضوع رسیده باشند (آندرسون و
کراتول( .)2001 ،2د) یادگیری تحلیلی به عنوان یک بازدهی یادگیری تلقی میگردد که معلم
باید درس خود را براساس مدل و روشهایی تنظیم و طراحی کند که در پایان بتواند به آن
دست یابد و آن را بسنجد( .ه) یادگیری تحلیلی بویژه در عصر رسانهها و کاوشگری به عنوان
مهارتی تلقی میشود که یادگیرندگان بتوانند از قابلیتهای آنها استفاده کنند تا اطالعات
درست را از نادرست تشخیص دهند (آندرسون و کراتول( .)2001 ،و) تفکر تحلیلی امکان و
بستری را برای یادگیرنده فراهم میآورد که او از قابلیت انتقال دانش به موقعیتهای جدید
برخوردار باشد که این همانا پویایی دانش است (بروکهارت .)2010 ،9آن چه که امروزه در
کالسهای درس می گذرد ،تأکید بر روش سخنرانی و توجه کمتر به یادگیری فعال است.
بنابراین نظریهی یادگیری زایشی با توجه به ماهیت سازندهگرایی و نقش فعال یادگیرنده در آن
از جمله نظریههای طراحی آموزشی است که میتواند یادگیرندگان را به این سطح از یادگیری
برساند و با دیگر نظریهها از این لحاظ متفاوت است که این نظریه در کالس بسیار کاربردی
بوده و در عین حال به مولفههای انگیزشی ،یادگیری و خودتنظیمی یادگیرندگان در راستای
1. Resnick
2. Anderson and Krathwohl
3. Brookhart
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خلق معنا و دانش توجه ویژهای مبذول داشته و هدف اصلی خود را ایجاد یادگیری عمیق از
موضوع در یادگیرنده میداند ،اما بازهم در این نظریه گامهایی را که یک معلم در تدریس
خود براساس آن باید طی کند ،مشخص نشده است و از این لحاظ مستلزم تحقیق بوده و از
طرف دیگر پژوهشهای قبلی یادگیری زایشی بیشتر به سطح درک و فهم از یادگیری پرداخته-
اند و میطلبد که در راستای بازدههای سطح باال در یادگیری زایشی نیز پژوهشهایی صورت
بگیرد .عالوه بر موارد باال ،پژوهش صورت گرفته در زمینهی اعتباریابی مدلها بسیار اندک
بوده و از لحاظ روششناسی پژوهشی در رابطه با مدلسازی و اعتباریابی مدلها مستلزم بذل
توجه خاص میباشد که در تحقیق حاضر عالوه بر این هدف ارائهی یک مدل برای یادگیری
زایشی در سطح یادگیری تحلیلی است ،هدف دیگر از لحاظ ارائه یک روششناسی مناسب
برای اعتباریابی مدلهای طراحی آموزشی است.

نظریهی یادگیری زایشی
نظریهی یادگیری زایشی 1توسط ویتراک )1394( 2مطرح گردید که ریشه در
پژوهشهای عصبشناختی او دارد .عقاید وی از لحاظ رشد و بالندگی مهارتهای ذهنی
دانش آموزان بیشتر متأثر از روانشناسی شناختی و در طراحی فعالیتهای یاددهی-یادگیری به
نوعی تأکید بر سازندهگرایی دارد که دانشآموزان طی فرآیند یادگیری باید نقش فعالی داشته
و خود به خلق معنای شخصی و گروهی موضوع بپردازند .البته ویتراک از ایدههای
رفتارگرایان نیز چشم پوشی نکرده و معتقد است که در برخی از مواقع که یادگیرندگان در
موضوع بسیار مبتدی هستند و همچنین موضوع از سطح پیچیدگی باالیی برخوردار است ،برخی
از فنون رفتارگرایان نیز میتواند مفید واقع گردد (ویتراک 1330 ،1394 ،و  1331و
گرابوسکی.)2004 ،9
1. generative learning
2. Wittrock
3. Grabowski
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منظور از یادگیری زایشی عبارت است از خلق معنایی که یادگیرندگان از طریق مرتبط
ساختن اطالعات جدید با دانستههای قبلی خود به صورت تعمدی و با بهرهگیری از راهبردهای
شناختی بوجود میآورند که در نهایت آنها به یک درک نسبتاً عمیق از موضوع دست مییابند
(لی ،لیم و گرابوسکی .)2008 ،فعالیت و مشارکت یادگیرندهها طی فرآیند یادگیری به دو
شکل صورت می گیرد :اول این که دانش جدید طوری باشد که یادگیرنده از قبل حداقل
آشنایی با آن داشته باشد در چنین مواقعی او بین آنها رابطه ایجاد میکند و از طریق ترکیب
آنها با هم برای خود معنای جدیدی تولید مینماید .دوم :یادگیرنده با استفاده از راهبردهای
شناختی بین اطالعات جدید رابطه برقرار ساخته و آنها را برای خود تفسیر کرده و معنادار می-
کند (ویتراک.)1332 ،1331 ،1330 ،بنابراین تولید رابطهها طی این نظریه یادگیری از اهمیت
بسزایی برخوردار است و هر چه این رابطهها بیشتر و متناسبتر باشد در واقع پردازش عمیقتری
از موضوع و اطالعات صورت گرفته و یادگیرنده به یادگیری عمیقتر و معنادارتری دست
مییابد .از جملهمؤلفههای مهم در نظریه یادگیری زایشی ویتراک عبارتند از:فرآیندهای
انگیزشی ،یادگیری ،خلق دانش و نهایتاً فرآیندهای زایشی است .منظور از انگیزش در فرآیند
اول عاملی است که باعث سوق یافتن یادگیرنده در جهت ایجاد معنا و یادگیری و همچنین
حفظ و نگهداری این انگیزه طی زمان گردد (سیف .)1980 ،الزم بذکر است که در نظریه
ویتراک انگیزش از نظر دو مولفه اساسی آن اهمیت قابل مالحظهای دارد که یکی عالقه به
موضوع و یادگیری بوده و دیگری نسبت دادن موفقیتها به تواناییها و تالش و کوششهای
فردی خود اوست (گرابوسکی .)2004 ،البته به موارد باال باید اصول اولیهی انگیزش کلر در
یادگیری را افزود که عبارتند از اصل توجه ،ارتباط ،اطمینان ،رضایت و نهایتاً اراده یا
خودتنظیمی (کلر .)2003 ،منظور از فرآیندهای یادگیری هم توجه به محرک و انتخاب
آگاهانه آن توسط یادگیرنده است .محرک بیرونی توجه را از طریق افزایش سیستم فعالسازی
شبکهای برمیانگیزاند .بدون فعالیت ،پویایی و توجه انتخابی یادگیرنده از بین محرکهای
محیطی طی فرآیند آموزش ،زایش و تولید معنا امکانپذیر نیست .گرچه تاثیر محرک بر توجه
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از طریق تجهیز محیط یادگیرنده دنبال میشود ،اما آن دارای تعامل درونی نیز هست(لی ،لیم و
گرابوسکی .)2008 ،منظور از فرآیندهای خلق دانش هم آن دسته از مولفههای حافظه هستند
که شامل پیش تصورات ،عقاید ،مفاهیم ،فرآیندهای شناختی و تجاربیاند که از طریق کرتکس
پیشانی مغز فعال میشوند تا به مدیریت فرآیند دریافت ،رمزگذاری و ذخیرهسازی اطالعات
بپردازند .این مولفهها رابطهها را شکل میدهند و بدین ترتیب فهم و شناخت تولید میگردد
(ویتراک1331 ،و  .)1330تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه حاکی از آن است که
پیشتصورات بر شناخت یا درک نادرست یادگیری تاثیر میگذارند (کوریلسکی 1و
ویتراک .)1389،و نهایتاً منظور از فرآیندهای زایشی خلق رابطههایی است که توسط
یادگیرندهها بین اطالعات جدید با دانش پیشین به وجود میآید که از طریق کرتکس پیشانی
مغز برانگیخته میشود .یادگیرندهها رابطههایی را بین بخشهایی از آن چه را که میشنوند و
میبینند بوجود میآورند سپس با یکپارچهسازی آن دسته از اطالعاتی که در حافظه دارند در
واقع اطالعات را سازماندهی ،بسط و مفهومسازی مجدد میکنند (ویتراک.)1330،دو دسته از
فعالیتها میتوانند به عنوان فعالیتهای زایشی تلقی شوند .آن دسته که رابطههای سازماندهی
را در میان مولفههای مختلف محیط شامل عناوین ،تیترها ،سؤاالت ،اهداف یادگیری،
خالصهها ،جداول ،گرافها و ایدههای اصلی بوجود میآورند و دستهی دیگری که رابطههای
یکپارچگی را بین محرک بیرونی و مولفههای حافظه شامل تداعیها ،استعارهها ،قیاسها،
مثالها ،تصاویر ،کاربردها ،تفسیرها ،تأویلها و استنتاجها تولید میکنند (ویتراک1330 ،
و.)1331
از جمله اولین گزارشهایی که در رابطه با بازدههای یادگیری مطرح شده است به کار
بنجامین بلوم )1356( 2و بعد گانیه )1364( 9بر میگردد که بعدها توسط مریل و باوتول

4

1. Kourilsky
2. Benjamin Bloom
3. Gangne
4. Merrill and Boutwell
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( )1399تکامل پیدا میکند .بازدههای یادگیری مطرح شده از یکدیگر مستقل بوده و در عین
حال بر مبنای یکدیگر و به صورت سلسلهمراتبی شکل میگیرند .مهمترین این بازدهها در
حوزهی شناختی است که از دانش شروع و به ارزشیابی ختم میگردند (ریچی ،کالین و
تریسی 2011 ،ترجمهی زنگنه و والیتی .)1931 ،تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از بازدههای
سطح باالی این طبقهبندی محسوب میشود و به عنوان عملکردی تلقی میگردد که دستیابی به
آن مستلزم تعامل بین راهبردهای شناختی ،فراشناختی و دانش فرد از موضوع در طول حل
مسأله است .یادگیرنده در این سطح باید قادر به تعیین عناصر مطلب ،روابط میان عناصر و
مقایسهی آنها از منظرهای مختلف باشد (پرویتز .)2010 ،1با توجه به اهمیت یادگیری تحلیلی
که خود مقدمهای برای تفکر خالق و انتقادی یادگیرندگان است ،در پژوهش حاضر پژوهشگر
به دنبال این است که مدل یادگیری زایشی با چه مولفهها و روندهای طراحی آموزشی میتواند
منجر به پرورش یادگیری تحلیلی دانشآموزان در درس زیستشناسی گردد؟

سؤاالت و فرضیههای تحقیق
با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق آمیخته و از گونهی اکتشافی متوالی
و با طرح تدوین مدل میباشد .لذا سؤال تحقیق در این پژوهش این بود که آیا مدل یادگیری
زایشی پیشنهادی موجب بهبود یادگیری تحلیلی دانشآموزان در زیستشناسی میگردد؟ در
واقع برای پاسخ گویی به سؤال باال با توجه به روش تحقیق ،پژوهش حاضر ابتدا تحقیق کیفی
صورت گرفته و سپس دادهها ،تحلیل شده که ماحصل این کار یک ورودی برای پژوهش
کمی شد .بنابراین:
 -1براساس تحقیق کیفی سؤالها عبارتند از:
الف) مولفههای این مدل کدام اند؟ و ب) روند طراحی آموزشی براساس این مدل چگونه
است؟
1. Proitz
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 -2براساس تحقیق کمی در این پژوهش فرضیههای تحقیق عبارتند از:
فرضیهی اصلی :مدل یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری تحلیلی دانشآموزان در
درس زیستشناسی میشود.
فرضیههای فرعی :الف) دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند عناصر
مختلف یک مطلب را مشخص سازند.
ب) مدل یادگیری زایشی موجب میشود تا دانشآموزان بتوانند روابط میان عناصر
مختلف یک مطلب را نشان دهند.
ج) دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند مثال و نمونههای مختلف را
با هم مقایسه نمایند.

روش پژوهش
در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته و از گویهی متوالی اکتشافی 1با طرح تدوین مدل
استفاده شد .منظور از روش تحقیق آمیخته عبارت است از رویهای برای جمعآوری و تحلیل
دادهها از طریق ترکیب روشهای کیفی و کمی در یک مطالعه یا مجموعهای از مطالعات در
راستای درک یک مسألهی پژوهشی .طرح متوالی اکتشافی نیز شامل جمعآوری و تحلیل داده-
ها با روش تحقیق کیفی در مرحلهی اول و سپس استفاده از نتایج آن برای جمعآوری و تحلیل
دادههای کمی است که در نهایت یک تفسیر و جمعبندی کلی از نتایج هر دور روش در قالب
یک مطالعه صورت می گیرد .این طرح از لحاظ زمانی به صورت متوالی و از منظر وزن نیز
بیشتر متوجه مرحلهی اول است و دادهها هم از طریق تحلیل دادهی کیفی و به عنوان ابزاری در
هنگام جمعآوری دادههای کمی به یکدیگر مرتبط میگردند (کرسول.)2012 ،2

1. exploratory sequential design
2. Creswell
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گردآوری و تحلیل دادهها با روش

گردآوری و تحلیل دادهها با روش

تحقیق کیفی (پژوهش تکوینی)

تحقیق کمی (پژوهش آزمایشی)

تفسیر نتایج

شکل  .1طرح متوالی اکتشافی کرسول ()2112

در این پژوهش برای تحقیق کیفی از پروهش تکوینی و برای تحقیق کمی از روش

آزمایشی استفاده گردید که به صورت بسیار مختصر تشریح میشوند .الف) پژوهش تکوینی
در ابتدا توسط رایگلوث و فریک ( )1333مطرح گردید که ماهیتاً نوعی تحقیق کیفی است و
در راستای تدوین مدلهای طراحی آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل مراحل زیر
است )1( :انتخاب نظریه و تدوین مدل براساس آن (انتخاب نظریهی یادگیری زایشی))2( ،
طراحی نمونه براساس مدل (یک مدل فرضی از یادگیری زایشی ساخته شد و براساس آن یک
درس طراحی گردید) )9( ،اجرای مدل ،گردآوری و تحلیل دادههای تکوینی حاصل از اجرا
(درسی که براساس مدل یادگیری زایشی طراحی شده بود ،در کالس درس اجرا شد و سپس
دادههای حاصل از اجرای آن از طریق مشاهده گردآوری شد) )4( ،بازبینی و بازنگری در نمونه
(براساس اطالعات گردآوری شده و بازخورد حاصل از اجرا ،اصالحاتی در مدل بوجود آمد)،
( )5طراحی مجدد نمونهای دیگر (مجددا براساس مدل اصالحی یک درس دیگر طراحی
گردید) و سپس ( )6تکرار چرخهی گردآوری دادهها و بازنگری و نهایتاً ( )9انجام بازنگری
تجربی (الئو و چن ،2011 ،1رایگلوث و فریک .)1333 ،ب) روش آزمایشی مورد استفاده در
این پژوهش با طرح تحقیق پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش بود.

جامعهی آماری
این پژوهش داری  2جامعهی آماری بود .الف) محتوای کتابهای درسی زیستشناسی
دورهی دبیرستان و ب) دانشآموزانی که در سال تحصیلی  1932-1931از منطقهی  5تهران در
1. Lau and Chen
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حال گذراندن درس زیستشناسی بودند .روش نمونهگیری در هر  2جامعه از نمونهی در
دسترس استفاده گردید .حجم نمونه در جامعهی اول  5درس که مطابق با روش پژوهش
تکوینی بود و در جامعهی دوم  98نفر (گروه کنترل یک کالس  29نفره و گروه آزمایش یک
کالس  25نفر و یک کالس  26نفری) بودند .الزم به ذکر است که به خاطر این که مدارس
حاضر به همکاری نشدند ،باالجبار از گروه در دسترس استفاده شده که از  9کالس فوق
برحسب تصادف یک کالس به عنوان کنترل و  2کالس دیگر به عنوان گروه آزمایش در نظر
گرفته شدند .گروه آزمایش براساس مدل یادگیری زایشی و گروه کنترل براساس روش
متعارف آموزش دید .ابزارها و راهبردهای گردآوری اطالعات در این پژوهش عبارت بودند از
مشاهده ی پژوهشگر در تحقیق کیفی و با طرح غیر واکنشی که در آن پژوهشگر تنها یک ناظر
است و هیچگونه مشارکتی در کار ندارد و آزمون معلمساخته در تحقیق کمی که برای
محاسبهی روایی آزمون از روایی محتوایی و برای محاسبهی پایایی از روش ضریب آلفا استفاده
شد که میزان پایایی آن  0/82بود .آزمون شامل  3سؤال بود که  9سؤال اول برای سنجش
فرضیهی اول 9 ،سؤال دوم برای فرضیهی دوم و نهایتاً  9سؤال سوم برای سنجش فرضیهی سوم
تحقیق بود .الزم به ذکر است که درس زیستشناسی به خاطر این انتخاب شد که پژوهشگر با
این درس برای طراحی آشنایی بیشتری داشت.

نحوهی گردآوری دادهها
در این پژوهش براساس نظریهی یادگیری زایشی ویتراک ( )1( )1394ابتدا یک مدل
اولیهای تدوین گردید .سپس ( )2برای یک درس از زیستشناسی تحت عنوان گردش مواد از
کتاب زیستشناسی و آزمایشگاه  1براساس آن طراحی گردید )9( .پس از بازبینی اولیه توسط
پژوهشگر و رفع اشکاالت اولیه و بعد از اجرای پیشآزمون )4( ،مدل در کالس درس اجرا
گردید که ( ) 5پژوهشگر در حین اجرا فقط به مشاهده پرداخت .الزم به ذکر است که
پژوهشگر برای ثبت مشاهدات خود از روش یادداشتبرداری استفاده کرد و هیچ نقشی در
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کالس نداشت .الزم به ذکر است برای جلوگیری از تأثیرر متغیر ناخواستهی حضور مشاهدهگر
در کالس که موجب بهبود عملکرد یادگیرندگان میگردد ،او در محل آزمایشگاه و خارج از
بین دانش آموزان قرار گرفت .پژوهشگر پس از اخذ بازخورد الزم در اجرا از طریق مشاهده،
( ) 9به اصالح مدل براساس مبانی نظری طراحی آموزشی و اطالعات گردآوری شده از اجرا
پرداخت و در نهایت ( )8درس بعدی را براساس آن طراحی نمود )3( .چرخهی طراحی ،اجرا و
اصالح تا  5درس اد امه پیدا کرد و در درس پنجم که مدل به حد تکامل خود رسیده بود)10( ،
براساس روش آزمایشی و با طرح تحقیق پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل اجرا گردید.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیل تفسیری 1استفاده شد و برای تحلیل دادههای
کمی از شاخصهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون تی برای محاسبهی میانگینهای
مستقل) استفاده گردید.

یافتههای حاصل از پژوهش تکوینی
الف) در بررسی نظریهی یادگیری زایشی مشخص گردید که آن به توصیف چگونگی
زایش یادگیری میپردازد .در حالی که هدف از پژوهش حاضر فراهم آوردن یک مدل
تجویزی برای بهبود یادگیری تحلیلی دانشآموزان است .لذا با توجه به هدف یک مدل فرضی
بر منبای نظریه یادگیری زایشی تدوین شد .سپس براساس مبانی نظری طراحی آموزشی،
پژوهشگر متوجه شد ،یادگیرندگان زمانی بیشتر یاد میگیرند که با مسأله روبرو گردند و باعث
عدم تعادل ذهنی در آنها گردد که این با فرآیند انگیزشی نظریهی زایشی همخوانی داشت.
سپس اولین درس براساس مدل طراحی گردید.

 .1در این روش پژوهشگر به دنبال تحلیل و تفسیر دادهها براساس یک تصویر جامع از محتوا و سپس خالصه کردن و
کاهش دادهها تا حد ممکن و در نهایت تفسیر آنهاست (میرینگ.)2004 ،
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ب) پس از اجرای اولین درسی که براساس این الگو طراحی شد ،مشخص گردید که بیان
پیشنیازها در کالس بسیار وقتگیر است .لذا آن باید به صورت فعالیتی تعریف گردد که
دانش آموزان در خارج از زمان کالس و پیش از شروع درس به مطالعه و یادگیری آن به ویژه
به صورت گروهی بپردازند .همچنین طرح اولیهی موضوع اگر جنبهی اکتشافی داشته باشد،
برای دانشآموزان جذابیت بیشتری دارد و از طرفی آنها باید از دانستههای قبلی خود استفاده
کنند تا منجر به کشف گردد .عالوه بر این ،آنها در یادگیری خود احساس مالکیت میکنند.
ج) پس از اجرای جلسهی دوم مشخص گردید ،اگر مسألهی اولیهی درس در یک
سناریوی جالب قرار گیرد ،دانشآموزان بهتر یاد میگیرند که این میتواند در قالب رسانههای
مختلف از داستان تا شبیهسازیهای پیشرفته و تعاملی ارائه گردد .همچنین در پایان این جلسه
مشخص گردید که نوع تکالیفی که برای دانشآموزان تعریف میگردد باید تأکید بر تفکر
تحلیلی داشته باشد .مثالً از آنها بخواهد تا درس را به صورت یک نقشه مفهومی خالصه کنند
یا این که د ر قالب یک جدول آن را بازنمایی نمایند .همچنین زمانی که چیدمان کالس به
صورت میزگرد تغییر شکل یافت ،میزان تعامل و به طور کلی رضایت معلم و دانشآموزان
بیشتر از کالس  Uشکل گردید.
د) پس از اجرای جلسهی سوم مشخص گردید ،زمانی که دانشآموزان فعالیتی انجام می-
دهند که مبتنی بر به کارگیری ابزارهای ذهنی رایانهای 1است و در عین حال آن را به صورت
گروههای  2الی  9نفره انجام میدهند ،میزان یادگیری آنها بیشتر است .بنابراین در قسمت
فضای کار در انجام فعالیتهای یادگیری تغییراتی انجام گرفت به طوری که یادگیرندگان در
خلق معنای فردی و جمعی موفقتر عمل کردند .همچنین در این جلسه مشخص گردید زمانی
که معلم از ارائه پاسخ مستقیم به سؤاالت دانشآموزان اجتناب میکند و آن را به مطالعهی منابع

 .1ابزارهایی که دانشآموزان با استفاده از آنها میتوانند اطالعات خود را سازماندهی کنند تا به یادگیری معنادار دست
یابند .مثل نقشه مفهومی یا حالت تعاملی آن مثل آزمایشگاههای مجازی
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خاصی هدایت میکند ،میزان یادگیری دانشآموزان افزایش مییابد .لذا برای جلسهی بعد
منابعی در رابطه با درس از قبل تهیه گردید و در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
ه) پس از اجرای جلسهی چهارم مشخص گردید زمانی که دانشآموزان گزارشهای
فردی و گروهی همدیگر را نقد و بررسی میکنند ،میزان یادگیری آنها از موضوع بیشتر است.
گرچه این کار بسیار وقتگیر بود ،اما خارج از کالس درس انجام شد .همچنین زمانی که در
دانش آموزان در رابطه با یادگیری موضوع ،احساس نیاز ایجاد میشود و معلم بالفاصله به آنها
پاسخ نمیدهد و آنها از طریق منابع یا در جلسهی بعدی درس به پاسخ میرسند ،این به منزلهی
تقویت عمل کرده و میزان یادگیری دانشآموزان بیشتر است .زمانی که از یادگیرندگان
خواسته میشود تا سؤاالت ،مسائل ،نمونههایی از کاربرد آن در زندگی واقعی را به عنوان
تکلیف انجام دهند ،میزان یادگیرشان بیشتر میشود .همچنین ارائه مباحث به ویژه در قسمت
منابع چنانچه به صورت فرامتن باشد ،آن گاه میزان رضایت دانشآموزان بسیار بیشتر است.
زیرا هر یک از دانشآموزان قوی و ضعیف براساس نیاز خود از آن بهره میگیرند.
در پایان براساس یافتههای فوق ،مدل یاگیری به صورت شکل ( )2ترسیم شد که مولفههای
آن و همچنین روندی که معلم به عنوان طراح باید طی کند تا براساس این مدل ،درس خود را
طراحی نماید در آن مشخص شده است .مدل حاضر در زمره مدلهای خرد برای کالس درس
است و تنها برای آموزش دادن است ،گرچه میتواند با اندکی تغییرات برای طراحی نرم-
افزارهای آموزشی نیز استفاده گردد ،اما هدف اصلی در این جا صرفا کالس درس است.
همچنین از آن ج ا که مدل حاضر برای مدارس کشورمان طراحی شده ،مبنا براین است که
نیازسنجی و برنامه ی درسی به صورت متمرکز است .لذا مدل تنها برای ارائه و ارزشیابی در
کالس درس است و معموالً در قالب یک محیط چندرسانهای ارائه میگردد.

اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی...

شکل .2الگوی یادگیری زایشی پیشنهادی برای بهبود بازدههای یادگیری تحلیلی
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یافتههای حاصل از پژوهش کمی
جدول .2اطالعات آمار توصیفی در مورد گروههای کنترل و آزمایش
گروه کنترل

گروهها
شاخصها

گروه آزمایش

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

فراوانی

29

29

51

51

حداقل

2

1 /5

5 /5

1

حداکثر

12

9 /5

20

9/95

میانگین

6/54

2/15

19/53

2/12

انحراف استاندارد

9/09

0/54

2/69

0/94

واریانس

3/42

0 /9

9/19

0/55

آمار توصیفی در نمرات پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش در جدول
شماره ( )2نشان داده شده است.
جدول  .3بررسی توزیع نرمال بودن جامعه براساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
مولفهها

نمرات

فراوانی

98

پارامترهای نرمال میانگین

2/19

انحراف استاندارد

0/68

نمره  Zکولموگروف -اسمیرنوف

1/49

P

0/09

طبق جدول شماره ( )2توزیع مورد نظر نرمال بود و آزمون کولوگروف-اسمیرنوف برای تطابق
توزیع نمونه نظری غیر معنیدار بوده استZ=1/49 p>=0/09.

همگن بودن نمونهها
بعد از آن که با آزمون کولوگروف-اسمیرنوف مشخص شد گروههای نمونه از جامعهای
نرمال انتخاب شدهاند ،سپس با استفاده از آزمون تی نمونههای مستقل میزان معنادار بودن
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اختالف میانگینهای نمرات پیشآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش مورد بررسی قرار
گرفت که آیا گروهها همگن هستند یا خیر؟ تحلیل اطالعات در جدول شماره ( )4نشان داده
شده است:
جدول  .4مقایسه اختالف میانگینهای بررسی شده در پیشآزمون

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

معناداری واریانس

گروه

51

2/12

0/94

درجه آزادی

کنترل

0/099

96

تی محاسبه شده

گروه

29

2/15

0/54
0/152

معناداری

گروه

9 /2

باال

+0/23

پایین

-0/94

اختالف میانگین

شاخص

 %35اطمینان

0/024

اختالف خطای استاندارد

حد باال و پایین با

0/16

برای تعیین معنادار بودن اختالف میانگینها آزمون تی مستقل دو نمونه اجرا شد .با توجه به
این که  P=9/2<0/05است .پس فرض صفر تأیید میشود و با اطمینان  %35میتوان گفت که
اختالف میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون معنیدار نیست و آن تنها ناشی
از خطای تصادفی در نمونهگیری است.

بررسی فرضیههای تحقیق بر اساس آمار استنباطی
 -1مدل یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری تحلیلی یادگیرندگان در درس
زیستشناسی میشود.
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جدول  .5مقایسه اختالف میانگینهای بررسی شده با آزمون تی برای فرضیهی اصلی

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

معناداری واریانس

گروه

51

19/53

1 /2

درجه آزادی

کنترل

0/83

96

تی محاسبه شده

گروه

29

6/54

9/99
8/39

معناداری

گروه

اطمینان
باال

0/001

/91
8

پایین

5/28

اختالف میانگین

شاخص

پایین با %35

6/93

اختالف خطای استاندارد

حد باال و

0/96

به منظور بررسی معنیداری تفاوت میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون تی
مستقل استفاده شد .با توجه به جهتدار بودن فرضیه ،آزمون یک دامنه میباشد و همچنین با
توجه به این که  P=0/001>0/05است .پس فرض صفر رد میشود و با اطمینان  %35بین
میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار است .بنابراین این فرضیه که مدل
یادگیری زایشی موجب بهبود یادگیری تحلیلی یادگیرندگان در درس زیستشناسی میشود،
تأیید میگردد.
 .1-1دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند عناصر مختلف یک مطلب
را مشخص سازند.
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جدول  .6مقایسه اختالف میانگینهای بررسی شده با آزمون تی برای فرضیهی فرعی اول
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

معناداری واریانس

درجه آزادی

آزمایش

1

تی محاسبه شده

گروه

5

19/95

2/69

10

معناداری

کنترل

9

0/155

96

/59

باال

0/001

/98
8

پایین

5/91

اختالف میانگین

گروه

2

6/36

9/09

اطمینان

9/05

استاندارد

گروه

پایین با %35

اختالف خطای

شاخص

حد باال و

0/69

برای تعیین معنادار بودن اختالف میانگینها ،آزمون تی مستقل اجرا شد و همچنان که در
جدول شماره ( )6دیده میشود با توجه به جهتدار بودن فرضیه ،آزمون یک دامنه میباشد .با
توجه به این که  P=0/001>0/05است .پس فرض صفر رد میشود و با اطمینان  %35بین
میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار است .بنابراین فرضیهی دانشآموزان با
استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند عناصر مختلف یک مطلب را مشخص سازند ،تأیید
میشود.
 .2-1مدل یادگیری زایشی باعث میشود تا دانشآموزان بتوانند روابط بین عناصر مختلف
یک مطلب را نشان دهند.
جدول  .7مقایسه اختالف میانگینهای بررسی شده با آزمون تی برای فرضیهی فرعی دوم

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

معناداری واریانس

درجه آزادی

آزمایش

تی محاسبه شده

گروه

51

19/81

2/01

معناداری

کنترل

0/244

96

3/86

0/001

8/81

5/85

اختالف میانگین

گروه

29

6/48

9/99

باال

پایین

9/99

استاندارد

گروه

با  %35اطمینان

اختالف خطای

شاخص

حد باال و پایین

0/94
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برای تعیین معنادار بودن اختالف میانگینها ،آزمون تی مستقل اجرا شد و همچنان که در
جدول شماره ( )4دیده میشود ،چون  P=0/001>0/05است .پس فرض صفر رد میشود و با
اطمینان  %35بین میانگینهای دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار است .بنابراین فرضیه-
ی مدل یادگیری زایشی باعث میشود تا دانشآموزان بتوانند روابط بین عناصر مختلف یک
مطلب را نشان دهند ،تأیید میشود.
 .9-1دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری زایشی میتوانند نمونههای مختلف را با هم
دیگر مقایسه کنند.
جدول  .8مقایسه اختالف میانگینهای بررسی شده با آزمون تی برای فرضیهی فرعی سوم
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

معناداری واریانس

درجه آزادی

آزمایش

تی محاسبه شده

گروه

51

19/16

9/03

معناداری

کنترل

0/25

96

10/04

0/001

8/98

5/61

اختالف میانگین

گروه

29

6/19

2/84

باال

پایین

6/33

استاندارد

گروه

با  %35اطمینان

اختالف خطای

شاخص

حد باال و پایین

0 /9

برای تعیین معنادار بودن اختالف میانگینها ،آزمون تی مستقل اجرا شد و همچنان که در
جدول شماره ( )8دیده میشود ،با توجه به جهتدار بودن فرضیه ،آزمون یک دامنه میباشد و
از آن جا که  P=0/001>0/05است .بنابراین فرض صفر رد شده و نتیجه گرفته میشود که
اختالف میانگینها معنادار است به عبارتی فرضیهی دانشآموزان با استفاده از مدل یادگیری
زایشی میتوانند نمونههای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند ،تأیید میشود.

اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی...
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بحث و نتیجهگیری
بنابراین مدل یادگیری زایشی شامل  9مرحلهی پیش از تدریس و نهایتاً بعد از تدریس است
که هر یک از آنها خود شامل گامهایی میباشند .معلم یا طراحی آموزشی در مرحلهی اول در
گام ( ) 1باید ابتدا به تحلیل یادگیرندگان (مثالً از لحاظ میزان دانش قبلی از موضوع ،میزان
برخورداری از مهارتهای خودتنظیمی و نظایر آنها) پرداخته و سپس محتوا و منابع در
دسترس از لحاظ موضوع را مورد بررسی قرار دهد و همچنین این که تا چه اندازه به زمان نیاز
دارد .در گام ( )2باید بازدههای یادگیری را (در سطح یادگیری تحلیلی) مشخص سازد و
آزمون و ابزارهای ارزشیابی خود را براساس آنها تدوین نماید .در گام ( )9باید مشخص سازد
که تدریس در چه فضایی و با چه مشخصات فیزیکی صورت میگیرد ،موانع و فرصتها
چیست و راهکارهای غلبه بر آنها چه میباشد؟ در مرحلهی دوم معلم با گامهای زیر روبرو
است :گام ( )4درس را به صورت یک مسألهی جذاب و جالب برای یادگیرندگان ارائه میکند
به طوری که باعث عدم تعادل شناختی در یادگیرندگان گردد تا آنها از لحاظ ذهنی و شناختی
با موضوع به خوبی درگیر شوند .در گام بعدی ( )5معلم باید دانش و تجارب پیشین
یادگیرندگان را در رابطه با موضوع فعال سازد که این کار میتواند از طریق پرسش هدایت
شده ،بحث گروهی ،چشمانداز تعاملی از موضوع و نظایر آنها صورت بگیرد .در گام ( )6او
باید محیطی را تدارک ببیند که یادگیرندگان بتوانند تکالیف درسی و فعالیتهای یادگیری
خود را به صورت فردی و مشارکتی انجام بدهند .معلم باید در نظر داشته باشد تنها آن دسته از
فعالیتهای یادگیری باید انتخاب گردند که مبتنی بر بازدههای یادگیری و بویژه یادگیری
تحلیلی باشند .تکالیف ممکن است در کالس یا خارج از کالس انجام شوند .در گام ( )9معلم
باید یک بحث گروهی تدارک ببیند تا دانشآموزان ضمن این که دانش و تجارب خود را به
اشتراک میگذارند ،به نقد و ارزیابی نظرات و تفسیرهای یکدیگر از موضوع بپردازند .این
بحث موجب میشود تا آنها به سطح یادگیری عمیق برسند .در گام ( )8معلم به ارزشیابی
تکوینی میپردازد تا دانشآموزان ضمن اصالح اشتباهات خود به شرح و بسط یادگیری خود
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بپردازند تا امکان انتقال یادگیری به موقعیتهای جدید افزایش پیدا کند .در گام ()3
یادگیرندگان به خلق معنای نسبتاً جامعی از موضوع دست پیدا میکنند .البته باید متذکر شد که
آن ها از اولین گام یعنی روبرویی با مسأله تا ارزشیابی به خلق و زایش معنا میپردازند ،اما در
این مرحله آن به اوج میرسد و معنای خلق شده بسیار کلی و جامع میباشد .در گام ( )10معلم
به تسهیلگری یادگیری میپردازد که بیشتر تأکید بر تکیهگاهسازی اعم از انگیزشی ،شناختی و
حتی فراشناختی دارد .معلم از گام اول تا ارزشیابی همواره به تسهیلگری میپردازد و هیچگاه
این نقش از او سلب نمیگردد .در گامهای ( 11و  )12معلم یا طراح باید پشتیبانیهای الزم را
برای یادگیرندگان در دستیابی به اهداف امکانپذیر سازند و تا حد ممکن منابع ،ابزارها ،زمان و
دیگر چیزهایی که برای رسیدن به هدف الزم و ضروری هستند تا حد ممکن مهیا سازند و نهایتاً
مرحله ی سوم که شامل ارزشیابی است .در این مدل معلم تنها خود را به ارزشیابی از فرآورده
محدود نمیکند ،بلکه فرآیند را نیز مدنظر قرار میدهد.
مدل یادگیری زایشی حاضر از لحاظ مولفهی تجزیه و تحلیل ،تعیین بازدههای یادگیری،
درگیرسازی شناختی ،فعالسازی دانش و تجارب پیشین ،تدارک فعالیتهای یادگیری ،شرح و
بسط و انتقال یادگیری و همچنین ارزشیابی با الگوهای طراحی آموزشی گانیه ،بریگز و ویگر
( ،)1399مدل نمایش اجزاء مریل ( 1389به نقل از فردانش )1985 ،و مدل  4مولفهای ون-
مرینبور )2009( 1همراستا میباشد .اما از لحاظ مولفههای طراحی فضای فیزیکی کالس ،بحث
گروهی ،خلق معنا ،تسهیلگری ،پشتیبانی و منابع و ابزارهای کسب اطالعات با آنها متفاوت
است که این بخاطر ماهیت سازندهگرایانهی این مدل میباشد که بیشتر یادگیرندهمحور است تا
معلممحور.
پژوهش هایی که به طور مستقیم از یادگیری زایشی به پرورش یادگیری تحلیلی یا حتی
مهارت های تفکر سطح باال پرداخته شده باشد متاسفانه در جستجوهای پژوهشگر از پایگاههای
در دسترس یافت نگردید و در این رابطه مطابق با گفتههای لیم ،لی و گرابوسکی ()2008
1. van Merrienboer
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مستلزم پژوهش است .با این وجود ،یافتههای این پژوهش با برخی از پژوهشهایی که در رابطه
با یادگیری زایشی در افزایش درک و فهم یادگیرندگان از موضوع صورت گرفته مورد بحث
و بررسی قرار میگیرد .با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت که الگوی طراحی یادگیری
زایشی حاصل از پژوهش حاضر روشی مناسب و مؤثری در افزایش یادگیری تحلیلی دانش-
آموزان از موضوع است که این یافتهها با یافتههای بارنت ،دیویستا و روگونزنسکی،)1381( 1
دیویس و هالت ،)1339( 2رابرت هیگز ،)1338( 9تود الر ،)2000( 4وانگ ،)2009( 5لی و
نلسون ،)2005(6گیل و ثینا ،)2006( 9لی )2008( 8و نهایتاً تریسی ( )2010هماهنگ است.
گرچه پژوهشهای ذکر شده بیشتر درک و فهم حاصل از یادگیری را مدنظر قرار دادهاند .در
پژوهش بارنت و همکاران ( )1381نشان داده شده است که در فعالیتهای یادگیری زایشی
مبتنی بر یادداشت برداری یادگیرندگان گروه آزمایش نسبت به کنترل از لحاظ فهم مطلب در
موضوع تاریخ عملکرد بهتری داشتهاند این پژوهش روی دانشجویان دوره کارشناسی به روش
آزمایشی صورت گرفت .در پژوهش دیویس و هالت ( )1339نیز که در رابطه با موضوع
مقدمات روانشناسی در مورد خالصهنویسی طی فعالیتهای یادداشتبرداری صورت گرفت
یافته های آن حاکی از این است که گروه آزمایش به طور بسیار معناداری در یادآوری آزاد و
آزمونهای بازخوانی ،عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتهاند .این پژوهش روی
دانشجویان دوره کارشناسی با روش آز مایشی صورت گرفت .تحقیق دیگری که توسط رابرت
هیگز ( ) 1338با موضوع تأثیر راهبردهای یادگیری زایشی در محیط یادگیری مبتنی بر رایانه بر
خلق معنا به روش آزمایشی انجام داد .یافتههای حاصل از آن نشان داد که نمرات گروه
1. Barnett, Divesta and Rogonzenski
2. Davis and Hult
3. Robert Higgs
4. Todd Eller
5. Wang
6. Lee and Nelson
7. Gale and Thinna
8. Lee
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آزمایش نسبت به گروه کنترل اختالف معناداری دارند .تود الر ( )2000هم در تحقیقش که
مقایسه میزان اثربخشی یادگیری زایشی در مقابل سخنرانی در آموزش خالصهنویسی با روش
آزمایشی روی دانشآموزان پایه ششم انجام داد ،یافتهها حاکی از موثر بودن روش یادگیری
زایشی بود .پژوهشی هم که توسط وانگ ( )2009با موضوع قلب انسان و روی دانشجویان
دوره کارشناسی صورت گرفت ،مشخص شد که درگیری ذهنی بیشتر یادگیرندهها از طریق
راهبردهای یادگیری زایشی مفهومی باعث میشود ،عملکرد بسیار بهتری در فهم مطلب نسبت
به زمانی داشته باشند که از دیگر راهبردهای یادگیری زایشی سود میبرند .در پژوهش لی و
نلسون ( )2005که با موضوع طراحی آموزشی صورت گرفت و آزمودنیهای آن نیز
فارغالتحصیالن بودند ،مشخص شد زمانی که برای یادگیرندگان راهبردها تدارک دیده نشده
نسبت به زمانی که آنها فقط باید آن را کامل کنند به درک و فهم عمیقتری از موضوع دست
پیدا میکنند .گیل و ثینا ( )2006پژوهشی با موضوع آموزش و یادگیری زایشی (راهبردهایی
برای افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با عملکرد پایین) با روش مطالعه موردی انجام داد
که یافتههای حاصل از پژوهش ،بهبود عملکرد دانشآموزان با سطح علمکرد پایین را نشان داد.
لی ( )2008پژوهشی با موضوع بررسی تأثیرات محرکهای راهبردهای یادگیری زایشی و
بازخورد فراشناختی روی خودتنظیمی ،فرآیند زایش و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان با روش
آزمایشی انجام داد که در پایان یافتهها نشان داد گروه آزمایش نسبت به کنترل عملکرد بهتری
داشتهاند .تریسی ( )2010رسالهی دکترای خود را با عنوان تأثیرات تدریس زایشی بر فهم
معلمان بدو خدمت و کاربرد اصول طراحی آموزشی با روش آزمایشی و طرح تحقیق گروه
آزمایش و کنترل همراه با پیشآزمون و پسآزمون انجام شد .نتایج حاصل از این تحقیق نیز
نسبتاً میزان اثربخشی تدریس به شیوهی زایشی در بازدههای یادگیری نشان داد و از این لحاظ
نیز یافتههای تریسی با پژوهش حاضر نیز همراستا است.

اعتباریابی مدل یادگیری زایشی برای بهبود یادگیری تحلیلی...

999

بنابراین بر پایه یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که از الگوی طراحی یادگیری زایشی به
عنوان الگویی مناسب برای دستیابی یادگیرندهها به بازدهی یادگیری در سطح تحلیل از موضوع
بهره گرفته شود .به طور ویژه پیشنهادهای این پژوهش عبارتند از:
 اعتباریابی یادگیری زایشی از لحاظ دستیابی به دیگر بازدههای یادگیری مثل تفکر خالقو انتقادی
 اعتباریابی یادگیری زایشی در سطح یادگیری تحلیلی در دیگر دروس مثل ریاضی اعتباریابی یادگیری زایشی در سطح یادگیری تحلیلی در محیطهای یادگیریالکترونیکی.
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