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طراحی محیطهای یادگیری کارآموزی :از آشوبناک تا سازندهگرا
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مرتضی کرمی ،1آمنه سیالنه
تاریخ دریافت93/5/30 :

چکیده

2

تاریخ پذیرش94/4/9 :
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هدف اصلی این پژوهش ،نقد محیطهای یادگیری کارآموزی و ارائه رویکرد مناسب هتبت طراحبی ایبن

o
e

محیطها میباشد .برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بتره گرفته شد .لذا ،با معیبار
قرار دادن اصول اولیه آموزش به نقد محیطهای کارآموزی پرداخته شد و ببا تکیبه ببر نظریبه کسب دانبش،
سازندهگرایی برای طراحی اینگونه محیطها مناس فرض گردید .بنابراین ،محیطهبای کبارآموزی موهبود

v
i

به عنوان محیطهای آشوبناک مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از ایبن پبژوهش ن بان داد کبه ببا اتابا
رویکردی سازندهگرایانه و کل نگر در طراحی محیطهای یادگیری کارآموزی ،مسبائل و پروهههبای واقعبی
محیط کار ،محور فعالیتهای کارآموزی قرار میگیرد ،و محیطهای کنونی از وضعیت آشوبناک ببه سبتت

h
c

سازنده گرا حرکت خواهد نتود که این امر منجر ببه ایجباد فضبای م بارکت و هتکباری میبان کبارآموزان
شده ،قدرت حبل مسبلله را در آنبان تقویبت مبیکنبد ،فرصبت اسبتد ل و ببروز خالقیبت را ببه هبر یبک از

r
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کارآموزان میدهد تا از انعطافپذیری یک محیط کارآموزی ،یادگیری معنیدار و اثربا بی را ببرای خبود
رقم بزنند .ازاینرو ،میتوان به شکلگیری رویکردی برد -برد در محیطهای یبادگیری کبارآموزی کتبک
کرد.

واژههای کلیدی :کارآموزی ،محیط یادگیری ،برنامه درسی دان گاهی ،سازنده گرایی

 . 1دان یار گروه علوم تربیتی دان گاه فردوسی م
 . 2کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی ،دان گاه فردوسی م تد

تدm.karami@um.ir ،
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مقدمه
نظام آموزش عالی از بزرگترین و گستردهترین نظامهای درون هامعه است که سرنوشت هامعه
را در بلندمدت تعیین میکند .بهعبارتدیگر ،مجتوعه پژوهشها و تجربههای دان تندان و ک ورهای
هتان ن

ان میدهد که توسعه هوامع رابطه بسیار زیادی با نظام آموزش عالی آنها دارد ( Abbasi & Haji

 .)Hoseini, 2008به اعتقاد بالدستون آموزش عالی به عنوان اصلیترین نتاد توسعهدهنده منابع انسانی
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تاصصی ،در مسیر دستیابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات هتانیشدن نقش حساسی را بر عتده
دارد (.)Baldeston, 2000

رسالت آموزش عالی در هر ک وری ،پرورش افراد فرهیاته هتت تصدی م اغل تاصصی هامعه

S
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میباشد .از این منظر ،دان گاه هراندازه از نظر آموزشهای نظری قوی باشد ،بازهم در حل م کالت
هامعه توفیق چندانی ناواهد یافت .هتین امر ،گسترش دامنه آموزش و کس

تجربه از محیط واقعی کار

o
e

را توهیه مینتاید .بر این اساس ،در حال حاضر هامعه و دان گاه باید زمینههای زم برای کس

تجربه

مفید را برای دان جویان فراهم سازند .پذیرش کارآمبوزان از دان گاهها ،کوش بی است هتت التبیام
شکاف بین نظام آموزش رسبتی با آنچه در «عرصه عتل» میگذرد تا با ی از خأل آموزشی ،آشنایی با

v
i

حرف و م اغل را ترمیم نتوده ،به توسعه نگرش دان جویان نسبت به نظام شغلی و حرفهای بیانجامد .منظور
از کارآموزی ،دورهای است که طی آن دان جویان رشتههایی که شرایط ورودی به این دوره را دارند،

h
c

واحدهای م اصی را در مراکز صنعتی ،خدماتی و سایر مراکز بگذرانند تا به منظور استفاده از
آموختههای علتی و فنی ،با بردن توان علتی و اهرایی خود در رشته مربوطه و امکان تأثیر متقابل تلوری

r
A

و عتل و یا علم و فن با نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری هامعه آشنا شوند .از نظر تاریای کارآموزی
روش و راهبرد آموزشی به شتار میرود که بر مبنای الگوی استاد-شاگردی استوار است و از زمان
پیدایش پی ه و حرفهها به دست انسان هتت تولید ابزار ،صنعت گری و غیره رواج داشته است .امروزه در
نظام آموزش رستی اصطالح کارآموزی به تجربه کاری نظارت شدهای گفته میشود که دانش آموزان و
یا دان جویان در دوره تحصیل آن را تجربه میکنند( .)Wiegand & Moloney, 2004کارآموزی میتواند
طیف گستردهای از متارتهای موردنیاز در یک اقتصاد مدرن را به درستی منعکس کند و به عنوان یک
راهحل برای بتبود گذر هوانان از دان گاه به بازار کار مطرح شود ( .)Steedman, 2012وقوف بی تر
دان گاهها و مراکز آموزش عالی به آنچه در هامعه میگذرد ،آنها را قادر خواهد نتود ،تا دامنه گسترش
اطالعات و متارتها و شناسایی حرف را توسعه دهند .عالوه بر این ،ارتباط نزدیک کارآموزان با حرف و
م اغل ،فرصتهای مناسبی را برای بترهگیری از یافتهها و دانستههای دان گاهی در موقعیتهای عتلی
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فراهم مینتاید و زمینه مناسبی را هتت استعداد سنجی و به محک نتادن عالقه کارآموزان در پی خواهد
داشت.

گرچه دو اصطالح کارآموزی و کارورزی به یکدیگر شبیه بوده و گاهی اوقات نیز بجای هم
بکار میروند ،اما در تتیز این دو میتوان چنین اشاره کرد که کارورزی -ابتدا در علوم پزشکی ظتور یافته
و بی ترین کاربرد را در این رشته دارد -به دوره کوتاه مدتی اطالق میشود که دان جو به منظور کس

D
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تجربه و دستیابی به دید کلی نسبت به امور طی میکند و کارآموزی گرچه از منظر کوتاه مدت بودن و
طی آن در پایان دوره تحصیل به کارورزی شباهت دارد ،اما هتت کس

تجربه عتیق در یک رشته شغلی

معین و برای احراز شغلی م اص است ( .)Lemontree, 2014معنای دوم به منظوری که در این مقاله

S
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دنبال میشود ،نزدیکتر است .ضتن اینکه اصطالح رایج در رشتههای ماتلف علوم انسانی و فنی متندسی
نیز کارآموزی میباشد.

o
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با توهه به این امر که کارآموزی ،فعالیت آمادهسازی شغلی است و کارآموزان برای آموختن
نحوه انجام امور در محیط واقعی قرار میگیرند ،لذا به فراگیران فرصت داده میشود که دانش و متارت-
های موردنیاز را به محیط کاری خود انتقال دهند .هتچنین ،تجربه کاری به دقت برنامهریزی شدهای را به

v
i

آنها ارائه میکند تا بی تر در معرض کار قرار بگیرند .بنابراین ،میتوان انتظار داشت که آنان
شایستگیهای موردنظر را کس

کرده و در زندگی حرفهای خود به شیوهای سودمند بهکارگیرند ،اما

h
c

مسلله متم ،شناخت این برنامهها و شناسایی عوامل مؤثر بر بتبود کیفی دورههای کارآموزی است که این
امر ضرورت توهه به فرایند برنامهریزی دقیق برای این دورهها را میطلبد (.)Abbasi, 1997

r
A

باوهود ضرورت و اهتیت فراوان دروس کارآموزی و کارورزی ،متأسفانه به د یل ماتلف
ازهتله تلقی غیرمنطقی و نادرست آنها به عنوان دروس کم خاصیت و غیرمفید آنگونه که شایسته است
از هایگاه مناس

و شایستهای در فرایند برنامهریزی آموزشی رشتههای تحصیلی دان گاهی برخوردار

نتیباشند ( )Hoseini, 2014aو این امر نارضایتی دان

جویان و کارفرمایان را درپی داشته است ( Taheri,

 .)Taheri & Arsalan, 2014نکته قابل تأمل در نظام آموزش دان گاهی ما ،نوع نگاه متصدیان ماتلف
مانند مدیریت نظام دان گاهی ،استاد ،دان جو ،کارفرما (سازمان پذیرنده کارآموز) به نقش و مسلولیت
خود میباشد .آنچه بی تر در عتل م اهده می شود این است که عتده مسلولیت بر عتده شاص دان جو و
کارفرماست که کمترین صالحیت را از منظر تاصصی در طراحی محیطهای آموزشی دارند .بدین معنا
که کارآموزی نیز به عنوان یک درس مانند سایر دروس نیازمند طراحی آموزشی است و با توهه به ماهیت
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درس اهتیت این موضوع دوچندان میشود .در خصوص دروس دان گاهی زم به کر است که
م اصات کلی برنامه درسی و سرفصل دروس رشتههای دان گاهی به طور عتده در اواخر دهه شصت و
اوایل دهه هفتاد به تصوی

رسیده است .این سند برای هر رشته دان گاهی دربردارنده هدفهایکلی دوره،

دروس دوره ،تعداد واحد ،هدفها و سرفصلهای این دروس بوده و در خصوص عناصر فرصتهای
یاددهی و یادگیری و ارزشیابی در این سند موضعی اتاا ن ده است و در عتل ،اختیار آن به استاد هر
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درس واگذار شده است .بررسیهای انجام شده ن ان میدهد که با توهه به گذشت بیش از بیست سال از
زمان تدوین این اسناد ،بازنگری و تغییری صورت نگرفته است و این امر نقش طراحی آموزشی را حیاتیتر
مینتاید.

S
f

اصول اولیه طراحی آموزشی

o
e

آموزش نظامی مت کل از اهزاء ماتلبف ماننبد هبدفها ،محتبوا میباشبد کبه درونبداد ،فراینبد و
برونداد خاص خود را دارد ،لذا درستتر آن است که از عبارت طراحی نظام آموزشی 1به هبای طراحبی
آموزشی استفاده شود .چنانکه ،معلبم خاطرن بان میسبازد «آمبوزش سیسبتم پیچیبدهای مت بکل از اهبزاء

v
i

زیادی میباشد که با یکدیگر به منظور تحقق هدف خاص که یادگیری میباشبد ،کبار میکننبد .بنبابراین،
برای طراحی آموزش نیازمند این هستیم که به هته این مؤلفهها و تعامل بین آنها فکر کنیم. ».به زعم او از

h
c

منظر طراحی آموزشی،آموزش دارای پبنج هبزء میباشبد .هبزء اول آمبوزش ،و هبدف آمبوزش ،ارتقباء
یادگیری میباشد .هزء دوم ،خواستههایی است که بر دوش دانش آموزان است؛ از دانش آموزان در حین

r
A

کالس درس انتظار انجام چه کارهایی میرود .هزء سوم شکل آموزش میباشد .ببه طبور نتونبه ،آمبوزش
میتواند به شکل بحث گروهی ،مواد نوشتاری ،تلویزیون ،رایانه و مانند آن ارائه شود .هزء چتارم ،ترتی
گروهبندی در کالس درس میباشد؛آموزش میتواند برای هته دانش آموزان کالس ،زیرگروهها و دانش
آموزان به صورت فردی ارائه شود .هزء پنجم ،مدت زمانی است که آموزش در طول آن رخ میدهبد .ببر
این اساس «طراحبی نظبام آموزشبی ،فراینبد نظاممنبد و کبل گرایانبه تجزیبه و تحلیبل ،طراحبی ،توسبعه و
ارزشیابی یک سیستم کامل آموزش میباشد.)Moallem, 2006, p. 4( ».

تعداد الگوهای طراحی آموزشی در دهه  1970به شدت افزایش یافت و تا پایان دهه هفتاد ،بیش از
چتل نوع الگوها شناسایی شدند .در سالهای اخیر ،افزایش سریعی در نظریهها و مدلهای طراحی

1 .Instructional system design
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آموزشی دیده شده است ( .)Reiser & Dempsey, 2007لذا ،این سؤال مطرح میشود که آیا تتام این
نظریهها و مدلها ارزش یکسانی دارند؟ آیا این نظریهها و مدلها اصول پایهای م ترکی دارند؟ اگر چنین
باشد ،اصول پایهای اولیه کدامند؟ مریل درنتیجه مطالعه برخی نظریهها و الگوهای طراحی آموزشی ،اصول
اولیهای 1را مطرح کرده است .میتوان چنین نتیجه گرفت که این نظریهها و مدلهای متفاوت اصول
م ترکی دارند و اصول اساساً متفاوتی را با هم ادغام نتیکنند .این اصول به طور خالصه عبارتند از:

D
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 )1یادگیری زمانی بتبود مییابد که فراگیران به حل مسائل واقعی بپردازند.
 )2یادگیری زمانی بتبود مییابد که دانش موهود به عنوان پایه و بنیاد دانش هدید به کار رود.
 )3یادگیری زمانی بتبود مییابد که دانش هدید به فراگیر ن ان داده شود.

S
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 )4یادگیری زمانی بتبود مییابد که فراگیر دانش هدید را به کار گیرد.
 )5یادگیری زمانی بتبود مییابد که دانش هدید درون دنیای فراگیر ادغام شود ).(Merrill, 2002a

o
e

شناسایی اصول اولیه چیزی بی تر از هتعآوری صرف یک سری اصول تجویزی که متکن است
برای انتااب یا طراحی آموزش اثرباش استفاده شود ،میباشد .این اصول به یکدیگر وابستهاند .درنتیجه
آن ،یک چرخه چتار مرحلهای از آموزش شامل فعالسازی ،2نتایش ،3کاربست ،4و

v
i

یکپارچهسازی5

شناسایی شده است که در شکل ( )1مالحظه می شود .آموزش اثرباش دارای هته این چتار فعالیت
میباشد که برای مسائل و تکالیف ماتلف تکرار میشود.

h
c

 )1فعالسازی :یادگیری زمانی تستیل مییابد که اولین فعالیت در چرخه یادگیری ،دانش پی ین
مرتبط را فعال سازد .یادگیری زمانی امری آسان میشود که آموزش ،فراگیران را بر آن دارد تا

r
A

دانش را از تجربه پی ین مرتبط که میتواند به عنوان اساس و بنیاد دانش هدید به کار گرفته شود،
به یاد آورند ،مرتبط سازند ،شرح دهند یا بهکارگیرند .اگر فراگیران دانش پی ین محدودی داشته
باشند ،یادگیری زمانی تستیل مییابد که آموزش ،تجارب مرتبط که میتواند به عنوان اساسی
برای دانش هدید به کار گرفته شود ،فراهم نتاید.

 )2نتایش :یادگیری زمانی تستیل مییابد که فعالیت بعدی در چرخه یادگیری ن ان دهد که فراگیر
دانش هدید را آموخته است ،نه اینکه فقط اطالعاتی درباره دانش هدید به آنتا ارائه دهد؛

1 .First principles
2 .activation
3 .demonstration
4 . application
5 .integration
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چراکه آموزش خیلی زیاد ،فقط اطالعات میدهد و این اطالعات معتو ً کلی و انتزاعی هستند.
هتچنین ،یادگیری زمانی آسان میشود که تصاویری 1از اطالعات ن ان دهد .تصاویر عبارتند از:
بازنتاییهایی از موارد خاص که واقعی باشند و ن ان دهند که چگونه اطالعات در یک شرایط
خاص به کار گرفته میشود.
 )3کاربست :یادگیری زمانی تستیل مییابد که فعالیت سوم در چرخه یادگیری فرصتی برای فراگیران

D
I

فراهم آورد تا دانش هدید را در موقعیتهای خاص هدید بهکارگیرند .کاربست چیزی بی تر از به

خاطر آوردن صرف اطالعات میباشد .فراگیران را ملزم میکند تا از اطالعات برای انجام تکالیفی
واقعی خاص یا هتت حل مسائل خاص استفاده کنند .کاربست شامل حل کردن تتام مسائل یا

S
f

انجام دادن تکالیف میباشد و بی تر از پاسخ دادن صرف به سؤالها ،یک مرحله ،یک فعالیت ،یا

یک رویداد از کل آنها میباشد.

o
e

 )4یکپارچهسازی :سرانجام چرخه یادگیری زمانی کامل میشود که فراگیران فرصتی برای یکپارچه و
ادغام کردن دانش و متارت هدید در فعالیتهای روزانهشان داشته باشند .یادگیری زمانی به امری
آسان بدل میشود که آموزش فرصتی برای فراگیران فراهم آورد تا آنان دانش و متارت کس

v
i

شده هدید را به صورت عتومی نتایش دهند ،روی دانش هدیدشان تأمل کنند و در مورد آن
بحث و از آن دفاع کنند و روشهای شاصی و هدیدی برای استفاده از دانش و متارت
هدیدشان ایجاد ،ابداع ،یا کنکاش و بررسی نتایند.

h
c

 )5مسلله مداری :آموزش اثرباش مسلله مدار 2میباشد و این امر به اندازه چرخه چتار مرحلهای

r
A

آموزش بااهتیت است .بدین معنا که ،مؤلفههای هداگانه در بستر مسائل دنیای واقعی به صورت
اثرباشتر تدریس میشوند .در این حالت ابتدا مسلله ارائه میشود ،سپس مؤلفههای موضوعی
تدریس میشوند .پس از آن ن ان داده میشد که چگونه از مؤلفهها برای حل مسائل یا انجام
تکلیف کامل استفاده میشود .این رویکرد مسلله مدار ،حل مسائل را با آموزش مستقیمتر مؤلفهها
ترکی

میکند ،درست برخالف رویکردها مبتنی بر مسلله 3که در آن فراگیران در گروههای

م ارکتی قرار میگیرند ،یک مسلله و منابع را میدهند و فراگیران باید راهحل خودشان از آن
مسلله را ارائه دهند (.)Merrill, 2007

1.portrayals
2 Problem centered
3 problem based approaches
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یکپارچه سازی

فعال سازی
مسلله

کاربست

D
I

نتایش

S
f

شکل :1مراحل آموزش اثربخش

محیطهای کارآموزی آشوبناک
بوچر اشاره میکند که بهکارگیری اصول طراحی آموزشی منجر به تعتیق یادگیری در محیطهای

o
e

آموزشی میشود ( .)Boettcher, 2007مندهل در مطالعه خود با عنوان بررسی استفاده از اصول اولیه
آموزش در طراحیهای کوتاه مدت و حجم با ی تولید پی نتاد میکند که از این اصول اولیه آموزش

v
i

برای محیطهای یادگیری کارآموزی استفاده شود؛ چراکه محیطهای یادگیری مبتنی بر دورههای
کارآموزی میتواند شکاف ایجاد شده بین نظریه و عتل را با ارائه طراحی آموزشی مبتنی بر اصول اولیه
آموزشی بتبود با د .او در این مطالعه اظتار میدارد که کارفرمایان باید از تواناییهای طراحان آموزشی

h
c

برای ارائه طرح های آموزشی به منظور توسعه و رشد تفکر و تاصص و هتچنین کتک به مربی دورههای
کارآموزی حتایت کنند (.)Mendenhall, 2010

r
A

تأملی بر واقعیتهای محیطهای کارآموزی کنونی ،ما را به این نکته رهنتون مینتاید که اصول
فوق به عنوان پایههای اولیه و خ تهای بنیادین آموزش یا به طور کامل فروگذارده ماندهاند و یا به
صورت سطحی و غیرعلتی مورد مواهه قرارگرفته است .دان جو بدون داشتن مسلله خاصی وارد محیط
کارآموزی می شود و در بتترین حالت تعدادی سؤال از قبل توسط استاد طرح شده که دان جو بایستی
درصدد پاسخ به آنها برآید .این سؤالها نه تنتا فاقد ویژگیهای مسلله میباشند ،بلکه معتو ً تصنعی بوده
و پاسخ به آنتا چندان وابسته به حضور در محیط کارآموزی نیست .از طرفی عدم اعتتاد سازمانها به
دان گاه (به عنوان مؤسسههای فقط دان گاهی و علتی دور از واقعیتها و مسائل هامعه) و به مرتبه اولیتر
به دان جو مانع از آن میشود که مسائل و دغدغههای واقعی سازمانها موضوع کار دان جویان قرار گیرد و
معتو ً وقت دان جو در محیط کارآموزی با انجام کارهای محول شده از سوی سازمان که کم ارتباط با
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تاصص اوست و یا به بطالت میگذرد .در تأیید این مطل
محتوای مناس

حسینی بیان میدارد که عدم وهود منبع و

و رویهای یکنواخت برای ارائه و اهرای دروس کارآموزی و کارورزی دان گاهها موه

عدم اثربا ی این برنامهها در عتل شده است (.)Hosini, 2010a

در چنین حالتی محیطهای کارآموزی ،محیط یادگیری آشوبناک میباشند .چنانکه در شکل ()2
مالحظه میشود ،به زعم کرونچ در محیطهای یادگیری یا هنبه عینیتگرایی که ویژگی بارز آن

D
I

برنامهریزی از پیش تعیین شده هتت یادگیری است و یا هنبه سازنده گرایی که با برآمدنی بودن و عدم
پیشبینی دقیق شناخته میشود ،پررنگ میباشد .محیط یادگیری آشوبناک ،محیطی است که در آن
یادگیری به وسیله یک عامل بیرونی تعیین نتیشود و توالی از پیش تعیین شده ندارد و تجارب یادگیری

S
f

فرصتطلبانه میباشد .این موقعیت هتچنین ،عناصر سازنده گرایانه پایینی دارد و هیچ شواهد روشنی از
حتایت داربست بندی شناختی و تالشهای آگاهانه برای قرار دادن یادگیری در دنیای واقعی وهود ندارد.

o
e

بنابراین ،حوزه آشوب ،حوزه یادگیری نیک باتانه و تصادفی میباشد و به های مطالعه و آموزش،
یادگیری بر اساس تجارب رخ میدهد .بهعبارتدیگر ،محیطهای یادگیری آشوبناک به محیطی اطالق
میشود که طراحی آموزشی در آن فروگذارده باقی مانده است ).)Cronje, 2000

v
i

اصل دوم ،فعالسازی دانش پی ین است .این اصل آنقدر اهتیت دارد که آزوبل اندی تند و
نظریهپرداز شتیر یادگیری بیان میدارد چنانچه باواهد کل روان ناسی یادگیری را در یک هتله خالصه

h
c

کند ،چنین بیان خواهد کرد« :متمترین عامل در یادگیری ،دانش پی ین فراگیر است ».اما در محیطهای
کارآموزی آنچه فراگیر انجام میدهد ،بیارتباط یا کم ارتباط با دانش علتی اندوخته شده میباشد و

r
A

زمانی که انجام امور دانش پی ینی را بطلبد محیط فاقد سازوکارهای م اص هتت این امر میباشد.
ازاینرو ،کمترین استفاده از دانش علتی در محیطهای کارآموزی اتفاق میافتد.
اصل نتایش به زعم مریل ،اصلی کامالً تاصصی است؛ چراکه حس

نوع دان ی که موضوع

آموزش میباشد ،نحوه ارائه بایستی متفاوت باشد ( .)Merill, 2007در محیط کارآموزی ،عتده دان ی که
دان جو قصد آموختن آن را دارد ،از نوع روش کاری است و کارها از نوع چگونه انجام دادن میباشد .در
اینجا مراحل و توالی کارها اهتیت مییابد و نحوه نتایش بایستی دربردارنده نتایش مراحل انجام کار
باشد .آشوبناک بودن محیط یادگیری موه

میشود ،نتایشهای نظاممند از قبل طرح ریزی شده وهود

نداشته باشد و یادگیریهای بی تر نیک باتانه و تصادفی باشد.
شاید اصلیترین کارکرد محیطهای کارآموزی تحقق اصول چتار و پنج باشد ،هاییکه انتظار
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میرود موضوع آموزش (نحوه انجام امور) توسط فراگیر بکار گرفته شود و از طریق دریافت بازخورد و
تکرار این فرایند به یکپارچگی دانش نائل آید .عدم انطباق فعالیتهای انجام شده از سوی دان جو با
نیازهای واقعی آنها از یکسو و فقدان نظام بازخورد عتلکرد موه

میشود تحقق این دو اصل به طور

هدی موردتردید قرار گیرد.

D
I

S
f

o
e

v
i

شکل :2انواع محیطهای یادگیری ()Cronje, 2000, p. 4

مسئله محوری :گزینهای مناسب برای طراحی محیطهای کارآموزی
در نظام آموزشی ما شیوه سنتی و موضوع محوری غال

h
c

میباشد ( .)Danesh pajoh, 2003ببرای

روش مسلله محوری ویژگیهایی مانند ایجاد یادگیری عتیق ( ،)Smith-Goodwin & Wimer, 2010فعال

r
A

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

یادگیری مداوم ،بهکارگیری دانش فراگرفته شده در محیط واقعی ( )Tavakol, 2005بتببود متبارتهبای
ارتباطی ( )Johnston and Tinning, 2001برشتردهاند .این روش برای اولین بار در آموزش پزشبکی ببه-
کار گرفته شد و به وسیله باروز )1976( 1در دان گاه مک مستر 2کانادا اهرا شد ( .)Neville, 2009مبنبا و
اساس ایبن روش ،سباختن فعبال دانبش در پاسبخ ببه م

بکالت زنبدگی واقعبی مبیباشبد ( & Reynolds

 .)Hancock, 2010; Kridel, 2010ایده اصلی مسلله محوری این است کبه یبادگیری بایبد ببا یبک مسبلله
آغاز شود تا آموزشگیرنده به یبادگیری عتیبقتبر دسبت یاببد ( .)Roche & Scheetz, 2003ببا طراحبی

1 . Barrows
2. McMaster
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آموزش بر پایه رویکرد مبتنی بر مسلله و با ایجاد فرصتهای انتااب مبنی بر نیاز یادگیرنده ایبن امکبان ببه
وهود میآید که یادگیرنده در ساخت دانش ،انتااب هدف ،تنظیم زمبان و برنامبهریزی ببرای رسبیدن ببه
خود نظم دهی به صورت فعال عتل کند ( .)Karagiorgi & Symeou, 2005ازآنجاکه ،نظریههای طراحی
آموزشببی ببه چگببونگی تببدریس مربببوط میشببوند و راهنتبباییهببایی بببرای تببدریس مببؤثر ارائببه مببیکنببد
( ،)Reigeluth, 1999, p. 14لذا انتااب شیوه مناسب

D
I

طراحبی باعبث ببهکارگیری مبؤثر و کارآمبد مبواد

آموزشی ( )Razavi, 2008و درنتیجه افبزایش مطلوبیبت آمبوزش مبیشبود ( Lee, 2006; Rastgarpour,

 )Byranvand & Kavosian, 2008; Fardanesh, 2007که این امر ضرورت آشنایی آموزشدهنبدگان ببا
الگوهای متعدد طراحی و استفاده مناس

S
f

در تأیید مناس

از آنها را افزایش میدهد.

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

میالن پژوه ی با عنوان «یادگیری سنتی و یادگیری مبتنی بر مسلله :درک خودپنداری برای آمادگی

o
e

کارورزی» انجام دادند که در آن به مقایسه این دو روش آموزشی در میان دان جویانی که با دو شیوه
آموزش سنتی و مسلله محور آموزش دیده بودند ،پرداختند .نتایج حاصل از آن ن ان داد که تفاوت
معنیداری بین یادگیری این دو گروه وهود دارد .چنانکه در ابعاد هنبههای اهتتاعی سالمت ،متارتهای

v
i

پزشکی و مفاهیم اخالقی این تفاوت فراوان بود ( .(Semer, Rodrigues and GianiniMillan, 2012

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

h
c

تأکید بر کار گروهی در دورههای کارورزی منجر به بتبود عتلکرد و یادگیری شده و این نوع کارآموزی
ترکیبی از آموزش علتی و عتلی را برای کارآموزان طراحی میکند .آنان پی نتاد میکنند که دورهای

r
A

کارآموزی اهباری یا اختیاری به عنوان یک ارزشافزوده در هته برنامههای آموزشی آینده در هتت
پی رفتهای صنعتی گنجانده شود ( .)Wandahl, Olsen and Ussing , 2011شاه ولی ،آزادی و یوسفی
نیز در پژوه ی برای کارآموزی دان جویان رشته ک اورزی دورهای را بر مبنای مسلله محوری طراحی
کردند .نتایج حاصل از اهرای این دوره ن ان داد که فراگیران در مسلله یابی و حل مسلله متارت پیدا
کرده و یادگیری تجربی کارآموزان افزایش یافته است .طبق نظر آنان آموزشهای عتلی نظیر کارآموزی
میتواند فرصت خوبی برای ترکی

دانش نظری و دانش تجربی و دانش سازگاری حاصل از یادگیری

تجربی ،تفکر انتقادی و یادگیری به شیوه حل مسلله باشد (.)Shah Wali, Azadi and Yusefi, 2004
ماروند در مطالعه دیگری به طراحی آموزشی یک دوره کارآموزی برای دان جویان مددکاری اهتتاعی
پرداخت و مبنای طراحی مبتنی بر نظریه و الگوی عتومی آموزشی گیج و بر ینر بود .در این پژوهش
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ضتن انتقاد از دورههای کارآموزی معلم محور ،یادگیرنده محوری مبنای طراحی دوره قرار گرفت و از
رویکردی سازنده گرا برای برنامهریزی دوره استفاده شد .این محیط کارآموزی مددکاری محیطی
یادگیری مبتنی بر مسلله و یا پروهه بود .به این صورت که به کارآموزان فرصت ک ف و تحلیل و بحث
گروهی داده میشد .هتچنین ،یادگیرنده با استفاده از تکالیف واقعی دست به تجارب تازهای میزند و
سرپرست بر این نکته تأکید دارد که به طور حتم یک راهحل برای مسلله وهود ندارد ،بلکه آنان میتوانند

D
I

با خالقیت و تفکر انتقادی راهحلهای اهرایی متنوعی را برگزینند و به نوعی مسلول یادگیری خودش
باشد .نتایج حاصل از ارزیابی این دوره طراحی شده ن ان داد که میزان یادگیری و رضایت کارآموزان
ارتقاء یافته و به نظر میرسد کارآموزان بتوانند در موقعیتهای م ابه ،موفقیت حرفهای چ تگیری داشته
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باشند (.)Maarefvand, 2008

o
e

کدام رویکرد مسئله محور :سیستمی یا سازنده گرا؟
پیرامون طراحی مبتنی بر الگوی مسلله محور به طورکلی میتوان گفت که دو رویکرد برهسته و
متم وهود دارد .رویکرد رایج در این زمینه رویکرد مبتنی بر نظریه سازندهگراست و الگوی طراحی
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محیطهای سازندهگرا 1هاناسن یکی از م تورترین مدلها در این زمینه

میباشد( ;Moallem, 2001

 .)Fardanesh & Karami, 2008هاناسن معتقد است که در رویکرد مبتنی بر مسلله بایستی یک مسلله،

h
c

پروهه یا مورد را محور و مرکز آموزش قرار داده و با در اختیار گذاشتن ابزارهایی به فراگیران اهازه دهیم
که خود ،مسلله را حل کنند .ا و این ابزارها را شامل موارد مربوط ،منابع اطالعاتی ،ابزارهای شناختی ،ابزار
مباحثه و هتکاری و ابزار پ تیبانی اهتتاعی و زمینهای میداند ( .)Jonassen, 1999رویکرد دوم مطابق با

r
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رویکرد سیستتی و الگوی اصول اولیه آموزش مریل است .مریل یادگیری مسلله مدار را یک نوع آموزش
مستقیم در زمینه م کالت دنیای واقعی میداند .موقعیتی که در آن مسلله ،مؤلفههای آن و نحوه
بهکارگیری مؤلفهها به فراگیر آموزش داده میشود .بهعبارتدیگر ،معلم از طریق روش تدریس مستقیم،
مسلله را حل میکند ( .)Merrill, 2007حال این سؤال مطرح میشود که اتاا کدام رویکرد هتت
محیطهای کارآموزی مناسبت بی تری دارد؟ پاسخ این سؤال به وسیله نظریه پیوستار کس

دانش م اص

میشود .بر اساس این نظریه ،سه مرحله برای یادگیری قابل تصور است که فرد را از ناآگاهی به ستت
متاصص هدایت میکند .مراحل یادگیری با رشد دانش م اص میشوند .این مراحل عبارتند از :مبتدی،

1. Designing Constructivist Learning Environments
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پی رفته و متاصص که در شکل ( )3ن ان داده شده است.
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شکل  :3نظریه پیوستار کسب دانش ()Jonassen, McAleese & Duffy , 1993, p. 2
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هاناسن ،مک کلس و دافی معتقدند ازآنجاکه هر یک از مراحل کس

دانش نوع خاصی از

یادگیری با رویکرد خاص را اقتضاء میکند .چنانکه ،دانش مقدماتی از طریق فنون آموزشی مبتنی بر
مدلهای طراحی آموزشی سنتی ،بتتر انجام میشود تا بر اساس مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا .در
مقابل ،محیطهای آموزشی سازنده گرا برای مرحله کس
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دانش پی رفته اثرباش هستند که این سطح

بی تر در دان گاهها وهود دارد .لذا ،دان گاهها هتت اهرای طراحی آموزشی سازنده گرا مناس
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A

میباشند.

به طور طبیعی ،این اصل در مورد درس کارآموزی بی تر صدق میکند؛ چراکه دان جو آن را در ترمهای
پایانی ،درحالیکه دانش اندوخته شده قابلتوهتی دارد،
.)Duffy,
نتیجه

میگذراند(Jonassen, McAleese, and 1993

کارآموزی و کارورزی از منظر آماده کردن دانشآموختگان دان گاهی هتت احراز م اغل ،از
اساسیترین دروس دان گاهی میباشند که به علت عدم طراحی محیطهای کارآموزی از کیفیت زم
برخوردار نیستند .گرچه مدلهای طراحی آموزشی آنقدر زیاد و متعدد هستند که به مثابه هنگلی میمانند
که موه
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به زعم مریل -صاح نظر برهسته این قلترو علتی -اصولی مانند مسلله محوری ،بازخوانی و فعالسازی
دانش پی ین فراگیر ،نتایش ،کاربست و یکپارچهسازی به عنوان اصول اولیه آموزش زبان م ترک
مدلهای طراحی آموزشی میباشند .این اصول پایه میتواند به عنوان معیاری هتت ارزشیابی هر موقعیت
آموزشی بکار روند .محیطهای کارآموزی بیش از هر چیز محیطهای یادگیری آشوبناکی هستند که فاقد
ساخت دهی م اص به عناصر محیط یادگیری (مانند هدف ،محتوا ،روش ،ارزیابی و نظایر آن) میباشند.
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حسینی نیز در مطالعه خود تصریح نتوده آنچه در فرایند کارآموزی بیش از هته خودنتایی میکند ،فرایند
اداری معرفی دان جو به سازمانهاست .عتدهترین فعالیت و مسلولیت دان گاه در اهرای کارآموزی انجام
هتاهنگیهای زم با سازمانها و مدیریت محلهای کارآموزی و کارورزی دان جویان است .سپس

S
f

دان جو به محل کارآموزی مراهعه نتوده و کارآموزی خود را آغاز میکند (.)Hoseini, 2014b

بنابراین ،در مقام ارزیابی این محیطها بر اساس اصول اولیه آموزش میتوان به این نتیجه رسید که

o
e

عدم توهه شایسته به این اصول و فروگذارده ماندن آنها ،ویژگی بارز محیطهای کارآموزی است.
وضعیت موهود محیطهای یادگیری کارآموزی آشوبناک در شکل ( )4به تصویر ک یده شده است .در
چنین موقعیتی راهحل چیست؟ به نظر میرسد طراحی محیطهای یادگیری مسلله محور با عنایت به ماهیت
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مسائل سازمانی مفر خوبی هتت گریز از این وضعیت میباشد .مریل رویکرد مسلله مدار که در اصول اولیه
بیان شد را با آنچه او به عنوان «رویکردهای مبتنی بر مسلله که در آن دان جویان به صورت گروههای
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م ارکتی فعالیت دارند ،مقایسه میکند .در این رویکرد ،منابع و مسلله داده میشود و دان جو باید راهحل
خودش را برای آن مسلله ارائه دهند .حال چه نوع مسلله محوری برای محیطهای کارآموزی مناس
است؟ نظریه کس
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دانش ما را به ستت رویکردهای مبتنی بر مسلله که بر رویکرد سازنده گرایی تکیه

دارد ،رهنتون میسازد .لذا ،پی نتاد خلق محیطهای یادگیری سازنده گرا در درس کارآموزی است که
در شکل ،هتت حرکت پیکان گویای این موضوع میباشد.

در میان مدلهای موهود هتت خلق محیطهای یادگیری مسلله محور ،مدل محیط یادگیری
سازندهگرا هاناسن ( )1999شناختهشدهتر و رایجتر میباشد .محور این مدل یک پروهه ،مورد و یا مسلله
میباشد ،به گونهای که فراگیران از طریق انجام پروهه و یا حل مسلله به یادگیری میرسند .مسلله خود
شامل سه قستت میباشد .ناست ،زمینه مسلله به مفتوم ت ریح زمینهای که مسلله در آن رخ داده است،
میباشد .دوم بازنتایی مسلله که شیوه ارائه مسلله میباشد .و سرانجام ،فضای کار روی مسلله که اشیاء،
عالمتها و ابزار زم برای دستکاری محیط به وسیله شاگرد را ارائه میکند .به گونهای که فراگیر بتواند

www.SID.ir

سال  ،5شتاره  ،1بتار و تابستان 1394

 84پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دان گاه فردوسی م تد

هتت حل مسلله فرضیهسازی کند .مؤلفه دوم مدل ،موارد مربوط است که مجتوعهای از تجارب مرتبط را
در اختیار شاگردان مبتدی قرار میدهد .عنصر بعدی منابع اطالعاتی میباشد که اطالعات زم برای درک
و حل مسلله را تعیین میکند .مؤلفه چتارم ابزارهای شناختی هتت پ تیبانی عتلکرد ،ایجاد و تستیل
پردازش شناختی میباشد .عنصر بعدی مدل ابزار مباحثه/هتکاری است که از طریق گروههایی که با هم
برای مسللهگ ایی کار میکنند رخ میدهد و آخرین مؤلفه مدل نظام پ تیبانی است که رویکردی برای
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حتایت از شاگرد ،با تترکز بر کار ،محیط ،معلم و شاگرد میباشد.
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شکل .4وضعیت موجود و مطلوب محیطهای یادگیری کارآموزی
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ازآنجاکه اصول اولیه آموزش مبنای نقد وضعیت موهود بود ،شایسته است راهحل پی نتادی نیز بر
اساس هتین اصول مورد ارزیابی قرار گیرد .یکی از ویژگیهای بارز و م ترک مدلهای طراحی آموزشی
سازنده گرا و به ویژه مدل طراحی محیطهای یادگیری سازنده گرا هاناسن ،مسلله محوری میباشد .مسلله
بایستی هذاب و برانگیزاننده ،چالش انگیز و از هته متمتر بدیع ،اصیل و واقعی باشد (.)Jonassen ,1999b

یکی از بتترین محیطهایی که فراگیران با تکالیفی اصیل و واقعی مواهه میشوند ،محیطهای کارآموزی
است .چنانکه در این محیطها با طراحی یادگیریهای مبتنی بر یک مسلله و یا پروهه عتلی کارآموزان نه
تنتا به طور واقعی با مسائل دنیای واقعی مواهته میشود ،بلکه با تفکر انتقادی و استد ل دست به خالقیت
و حل مسلله میزنند .به طوریکه ،کارآموزان در این محیطهای مسلله محور با مسائل و موضوعهایی روبرو
هستند که پاسخهای نام اص و متفاوتی دارند و فرد متارت زم و پیشنیاز را برای تفکر میآموزد.
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هتچنین ،احساس تتلک کارآموز نسبت به مسلله و هدف یادگیری در محیطهای کارآموزی مبتنی بر
مسلله محوری به نوعی باعث ایجاد یادگیری معنیدار میشود و انگیزه آنان را برای حل مسلله افزایش می-
دهد.
اصل فعالسازی دانش پی ین فراگیران به خوبی از طریق «موارد مربوط» انجام میشود ،هائیکه در
محیط کارآموزی ،کارآموز با مسائل م ابه به مسلله اصلی هتراه با راهحل این مسائل مواهه میشود و
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دان جو نه تنتا با مسلله بتتر آشنا میشود ،بلکه زمینه فکری هتت آشنایی با راهحلهای احتتالی نیز فراهم
میشود .هتچنین ،این تجربه یادگیری منجر به ارتباط بین دانش قبلی و تجربه واقعی محیط حرفهای و
متارتهای عتلی هدید میشود و کارآموز بر اساس این داربست هنی از آموختههای قبلی دست به حل
مسائل میزند.
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در حل مسلله دو دسته اطالعات موردنیاز است .ناست دانش روش کاری که معتو ً متناس
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با

مسلله و از قبل م اص است و بی تر به شکل آموزش رهنتودی و گام به گام توسط مربی ،دستیار ،راهنتا
و غیره ارائه میشود .دوم ،اطالعات حتایتی که راهنتایی و حتایت فراگیران میباشد به ویژه زمانی که
برای ناستین بار اقدام به کار در زمینه حل مسلله هدید پیچیده کردهاند .این حتایت به مرور که متارت
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فراگیران بی تر شد ،طی یک فرایند تکیهگاه سازی کاهش مییابد( .)Van Merrienboer,2003معرفی
منابع اطالعاتی از سوی استاد و ارائه مطال

آموزشی به صورت دقیقتر متناس
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با مسلله موه

تحقق

اطالعات روش کاری در اصل نتایش میشود و حتایت از فراگیر از طریق مربیگری و ارائه بازخورد که
عناصر کلیدی مؤلفه مدل نظام پ تیبانی هستند ،تحقق اطالعات حتایتی را موه

میشود .این محیطهای
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کارآموزی افراد را با چالشهای شناختی روبرو میسازد که با آنچه در یک محیط واقعی وهود دارد،
هتسان میباشد .بنابراین ،آنچه زمه یک محیط مسلله محور است ،به طور کامل و واقعی در یک محیط
کارآموزی برای کارآموزان وهود دارد و آنان طی دوره کارآموزی فرصت دستکاری این محیط واقعی
را دارند ،بهطوریکه با مسائل واقعی به طور کامالً آگاهانه درگیر میشوند و فضای م ارکت و هتکاری
میان کارآموزان ،فرصت استد ل و بروز خالقیت را به هر یک از کارآموزان میدهد تا از انعطافپذیری
یک محیط کارآموزی ،یادگیری معنیدار و اثربا ی را برای خود رقم بزنند و این موضوع خود تحقق
اصل کاربست را در پی خواهد داشت.
عالوه براین ،زمه مسلله محوری ،حضور کارآموز در شرایط پیچیده و به نوعی محیط یادگیری
پیچیده است که این خود زمینه را برای یکپارچهسازی دانش و متارت و نگرش فراهم میآورد و از این
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طریق به شایستگیهای زم برای حضوری فعال در محیطهای کاری مجتز میشود که هتانا مراد اصل
 دان جویان قادر خواهند بود در این محیطها که یک فرصت آمادهسازی، ازاینرو.یکپارچهسازی است
 این امر به نوبه خود باعث. دانش و متارتهای موردنیاز را به محیط کاری خود انتقال دهند،شغلی است
 به آنان در برنامهریزی برای، هتچنین.افزایش اعتتادبهنفس و توسعه متارتهای عتلی کارآموزان میشود
،آینده کاری خود و زمینههای موردعالقه یاری رسانده و منجر به توسعه هدفهای حرفهای کارآموزان
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 ارتباط، بروز دانش اختصاصی ماتص آن شغل و متارت،ارزیابی نقاط ضعف و قوت فرد در محیط کار
.بین الزامات شغلی و متارتهای علتی و ارتقای شایستگیهای کارآموزان میشود
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