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 کیدهچ
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش از راه دور  هدف:

  ی بود.گرایمحور مبتنی بر رویکرد یادگیری سازندهپروژه

 

روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرائی  روش:

 2000بود. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 

در زمینه آموزش از راه دور، آموزش مبتنی بر پروژه  2058تا 

شر های اطالعاتی منتگرایی در پایگاهو رویکرد یادگیری سازنده

 38نامه مقاله، کتاب و پایانمنبع اعم از  22شده است. که از 

نمونه انتخاب شدند.  گیری نظریمنبع به شیوه نمونه

تخراج منظور اسوتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک بهتجزیه

های آموزش از راه دور و الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه مؤلفه

 صورت گرفت. 

 

ر وهای پژوهش در خصوص آموزش از راه دبنابر یافته ها:یافته

مؤلفه اصلی و تأثیرگذار شامل مسائل سازمانی، مدیریتی،  6

آموزشی، اخالقی و فرهنگی، تعامل و طراحی رابط کاربر، 

مؤلفه با  6ارزشیابی و پشتیبانی شناسایی شد. تلفیق این 

ان نظرالگوی آموزش مبتنی بر پروژه و با تأیید نظر صاحب

ارائه آموزش از آموزش از راه دور و طراحان آموزشی، منجر به 

 گرایی شد.محور با رویکرد سازندهراه دور پروژه

 

آموزش از راه دور، یادگیری مبتنی بر پروژه،  ها:کلید واژه

 گراییسازنده
 

Abstract  

 

Purpose: The purpose of the present study was 

to provide a project-based distance learning 

model based on the constructivist learning 

 

 approach. The research method was the 

Grounded Theory. The statistical population of 

the study includes documents from 2000 to 

2016 on distance education, project-based 

education, and constructivist learning approach 

in published databases. Of the 92 sources, 

including the article, the book and the thesis, 36 

sources were selected in the Theoretical 

sampling method. Data analysis was conducted 

in a thematic analysis method in order to extract 

the components of distance learning and the 

project-based learning model. 

 

 

 Based on the findings of research on distance 

learning, eight main components including 

organizational, managerial, educational, ethical 

and cultural issues, Interaction and user 

interface design, evaluation and support were 

identified. Integrating these 8 components with 

the project-based education model, and 

endorsing the views of distance education 

educators and designers, led to the provision of 

distance learning project-based constructivist 

approach 

 

. 

key words: Distance learning, project based 

education, Constructivism 
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2   محوره دور پرژهطراحی و اعتباریابی مدل آموزش از را... 

 

و بیان مسئله مقدمه  

توانسته بسیاری  و مکان محصور نیست وکه به زمان  شیود میآموزشیی تلقی   عنوانبهآموزش از دور 

این  ترینعمدهحضیوری دانشگاهی را به نحو مطلوب حل کند. از   هایآموزش تاز مسیائل و مشیکال  

و یادگیری، و در اختصییاص اوقات آموزش  ناپذیریانعطاف ،ئل ظرفیت محدود جذب دانشییجومسییا

  حضوری بوده است. هایآموزشهنگفت ارائه  مخارج

مربوط به  هایمحدودیتمفهوم آموزش از راه دور، کیاهش موانع زمیانی و مکیانی و     تریننزدییک     

ارائه آموزش عالی به افرادی که به  هایزمینهایجاد  منظوربهبرخی از مقررات نظام آموزشییی متعارف 

شغلی و اقلیمی، از  هایمحدودیتتن فرصت کافی و دلیل عدم دسیترسیی به مراکز آموزشیی، نداشی    

 & ,Mohammadi Mehr)اسیییتاز آموزش متعییارف برخوردارنید،   منییدیبهرهامکیان کمتری برای  

Taghipour ,2016).  بود که در قرن نوزدهم از راه  ایمکاتبهآموزش از راه دور آموزش  نسیییلاولین

 و رویکرد یادگیری رفتارگرایی همزمان گراییتاثبا شناسیبامعرفت. نسل اول گرفتمیپست صورت 

آموزش از راه دور از  یو ظهور رویکرد یادگیری شیییناخت بیا فروکش کردن دییدگاه رفتارگرایی   .بود

دور از طریق رادیو و تلویزیون راه اینکه آموزش از  علیرغم. گرفتمیطریق رادیو و تلویزیون صییورت 

 اما ،گرفتمی هاز مواد آموزشیی دیداری و شنیداری بهر  تری داشیت و بر ایمکاتبهنسیبت به آموزش  

کالت آموزش از راه دور قلمداد همچنان یکی از مشیییل بین یادگیرندگان و معلم خالء عنصیییر تعیام 

 و گسییترشظهور  گراییسییازندهآخر قرن بیسییتم همزمان با پارادایم  هایدهه، تا اینکه در شییدمی

در  یگردعبارتبه. به منصه ظهور رسیدراه دور مبتنی بر وب  سوم آموزش ازکامپیوتر و اینترنت نسل 

ی و رویکردهای یادگیر شیناسی معرفتابزارهای ارتباطی چون اینترنت، تغییر و تحول در مبانی  کنار

با  دو دهه آخر قرن بیسیییتمدر واقع . مبتنی بر وب را دو چندان کردلزوم توجه به آموزش از راه دور 

والت تغییر و تح نویددهنده مدرنپست شناسیمعرفتبا مبانی  گراییسیازنده  یادگیری ظهور رویکرد

در  (.mansuri, 2016) اسییتآموزش از راه دور مبتنی بر وب  ویژهبهبنیادی در عرصییه تعلیم و تربیت 

اخته پرد گراییسییازندهگرایی و شییکل زیر به مقایسییه فرایند یادگیری و آموزش در دو رویکرد اثبات

  شده است.
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رویکرد فرایند آموزش و یادگیری در (:1شکل )

 گراییاثبات

 (Mansuri, 2016) اقتباس از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرایند آموزش و یادگیری در رویکرد :(2شکل )

  گراییسازنده

 (2014با اندکی تغییر) fardaneshاقتباس از 

 

لم را در نقش متکلم وحده بودن، انتخاب و مانند گذشییته مع تواننمیبا توجه به شییکل باال، دیگر     

 کنندهتسیییهیلفیلتر دانش و  انتقال آن به ذهن یادگیرندگان تصیییور کرد، بلکه معلم نقش راهنما و 

عصیییر دانش و فناوری، تنها یکی از منابعی اسیییت که  پرتالطمفرایند یادگیری را دارد که در دنیای 

این نگاه . (Mansuri,2016) پردازندمیبه سییاخت دانش و فعاالنه  کنندمییادگیرندگان به آن رجوع 

از راه دور نسیییبت به  هایآموزشبیه یادگیری و نقش فعال یادگیرنده در فرایند سیییاختن دانش در  

در آموزش از راه دور عدم وجود تعامل  چراکه. کندمیحضییوری اهمیتی دو چندان پیدا  هایآموزش

م بر کیفیت یادگیری اثر سیوء خواهد داشت. بنابراین با توجه  چهره به چهره میان یادگیرندگان و معل

 هایریفناویادگیری مبتنی بر پروژه و همچنین  ویژهبهو  گراییسازندهدیدگاه یادگیری  هایآموزهبه 

ی برای آموزش از راه دور ارائه بزم است تا الگوی آموزشی مناسجدید در عرصه آموزش و یادگیری، ال

 شود.

طراحی آموزش عبارت است از فراهم آوردن منابع و فرایندهای  گراییسازندهرد یادگیری در رویک    

تسییهیل یادگیری شییاگردان که همان خلق معنا در ذهن آنان اسییت. در رویکرد    منظوربهیادگیری 

بر رعایت مراحلی مشخص برای طراحی، بر توجه بر اصولی چون  تأکید جایبه گراییسازندهیادگیری 

مربوط و واقعی، گنجاندن یادگیری در تجارب اجتماعی، تشیییویق و  هایزمینهن یادگیری در گنجاند

تملک و داشییتن نظر در فرایند یادگیری، ارائه تجربه فرایند سییاختن دانش، تشییویق به خودآگاهی از 

مختلف و تشیییویق به اسیییتفاده از انواع  هایدیدگاهفراینید سیییاختن دانش، ارائه تجربه و تقدیر از  

یادگیری مبتنی بر پروژه یکی از  (.Khosravi, & Fardanesh, 2014) شییودمی تأکیدارائه  هایوشر

 دانش

 یادگیرنده

 معلم

 فناوری

سایر  

 فراگیران

معلم یا 

 راهنما

 فراگیر
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اسییت که در آن یادگیرندگان در مرکز یادگیری قرار  گراییسییازنده کردیروالگوهای عمده مبتنی بر 

گی واقعی از متن زند یآموزشدر درجه اول اهمیت اسیت. در این الگو محتوای   هاآن نیازهایدارند و 

محتوا براسیییاس رویکرد تلفیقی اسیییت و لذا موجب  دهیسیییازمانو  شیییودمییادگیرندگان انتخاب 

 درباره را مثبتی نتایج پروژه، بر مبتنی یادگیری درباره )همان(. تحقیقات شییودمی دارمعنییادگیری 

 حل و انتقادی تفکر هایمهارت انگیزش، و همکاری، درگیری و مشارکت هایمهارت محتوایی، دانش

 :پردازیممی نتایج این به ذکر خالصه طوربه زیر در .اندکرده ان، گزارشآموزدانش مسئله

 تحقیقات نتایج دارد. آموزدانش محتوایی دانش روی بر مثبت اثرات پروژه، بر مبتنی یادگیری    

(Boaler, 1997; Penuel &  Means, 2000; Stepien & et al., 1993 ) انآموزدانشکه  دهدمی نشان 

 عمل سنتی، هایکالس از بهتر پروژه، بر مبتنی یادگیری هایکالس در محتوایی دانش خصوص در

 & Brush) دارد به دنبال را آموزدانش درگیری از باالیی سطح پروژه، بر مبتنی یادگیری .کنندمی

Saye, 2008) درگیری پروژه، مبتنی بر رییادگی واحد اقتصاد، کالس در مطالعه یک در مثال، برای 

 عالقه از واحد شروع در آموزانی کهدانش و پایین، سطح آموزاندانش باال، سطح آموزاندانش در را فعالی

 کرده گزارش دیگری . مطالعه(Ravitz & Mergendoller, 2005) کرد ایجاد بودند، برخوردار کمتری

 آموزانیدانش دارد. آموزاندانش انگیزه یادگیری یرو بر مثبتی اثر پروژه بر مبتنی یادگیری که، است

 بهبود را خود مسئلهحل  و انتقادی تفکر هایمهارت ،کنندمی شرکت پروژه بر مبتنی یادگیری در که

 .است بوده سودمند نیز همکاری، و مشارکت هایمهارت توسعه در پروژه، بر مبتنی یادگیری .بخشندمی

 و را چندگانه هایدیدگاه فهم پروژه، بر مبتنی یادگیری طریق از اییابتد آموزاندانش مثال، برای

 & Khosravi) آموزندمیتعارض را  حل هایمهارت ،وپرورشآموزش دارای آموزاندانش ؛آموزندمی

Fardanesh, 2014). 
 تأکید بامحور پروژه از راه دور چه بیان شد هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی آموزشیبا توجه به آن    

 .است گراییسازندهرد یادگیری بر رویک

 

 پژوهش شناسیروش

در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی با طرح تحلیل استقرایی، استفاده شده است. دو شیوه عمده و 

و تحلیل محتوای  5از تحلیل محتوای کمی عبارت استتربیتی  هایپژوهشمتداول تحلیل محتوا در 

با یکدیگر  هاآنه با هدف محاسبه و مقایس هادادهاز  هاییمقولهی در تحلیل محتوای کم ،2کیفی

سازی بر اکتشاف و این در حالی است که در تحلیل محتوای کیفی، در عوض کمی. شودمیاستخراج 

در واقع  تحلیل محتوای کیفی فرایند  (.Brewerton &  Millward, 2001) شودمی تأکیدساخت معنا 

مفهومی  هایمقولهاز واحدهای مشابه، یا  هاییخوشهی متنی کیفی به هادهدا بندیمقولهشناختی 

                                                           
5. quantitative content analysis 

2. qualitative content analysis 
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برای  ایهشیوبرای شناسایی الگوهای باثبات و روابط بین متغیرها یا مضامین است. این روش تحلیل، 

که ابتدا پژوهشگر متون  صورتبدین (Given, 2008) .است هاآنساختن  دارمعنیو  هادادهکاستن 

. بعد از مطالعه متون، دهدمیقرار  موردمطالعهه را یک یا چندین بار برای درک مطلب، انتخاب شد

. در گام بعدی پژوهشگر، به هرکدام کندمیپژوهشگر تمام جمالت معنادار را استخراج کرده و یادداشت 

، اهداده. پژوهشگر، بعد از کدگذاری تمام دهدمیی معنایی یک کد یا برچسب اختصاص هادادهاز 

ن .گاهی ممکآوردمیرا بر اساس اشتراکاتی که با همدیگر دارند تحت یک مقوله یا طبقه واحد در  هاآن

نیز در هر مقوله  هامقولهاست یک مقوله یا واحد دارای چندین زیر مقوله باشد که در این صورت، زیر 

مبتنی بر محور پروژهدور  و عناصر الگوی آموزشی از هامؤلفه، تمامی صورتبدینآورده خواهد شد که 

 .شداعتباریابی تدوین و  گراییسازندهرویکرد 
 

 جامعه و نمونه 

 2057تا  2000 هایمهرومومبود که در فاصله  هایکتابجامعه آماری پژوهش شامل کلیه مقاالت و 

با  Proquest, Springer, Science Direct, Emerald, Ebsco, Sage اینترنتی معتبر   هایپایگاهدر 

جستجو  ,Constructivism Approach Distance education, Project-based learningکلید واژه

اعتبار مقاالت ارائه شده، میزان اینترنتی در این پژوهش  براساس  هایسایتشدند. مالک انتخاب 

سوی  سهولت دسترسی محقق و همچنین واگذاری از، هاسایتمختلف از این  هایدانشگاهاستفاده 

در جدول زیر نتایج جستجوی اینترنتی  رایگان  بوده است. صورتبهدانشگاه محل تحصیل محقق 

  آمده است.

 
جامعه آماری پژوهش (:1) جدول  

نامهپایان  کتاب   مجموع  مقاله  

8  53  73  22 

 

 نمونه آماری 

 نظری به این معناست یریگنمونهنظری استفاده شد.  گیرینمونهبرای انتخاب نمونه آماری از روش 

منعطف برخورد کند. در مراحل اولیه  صورتبهبا گشاده نظری و  گیرینمونهکه پژوهشگر باید در 

باشد. در این مرحله پژوهشگر باید  5دیرمقی/ غ نامحدود نسبتاًباید باز و  گیرینمونه ،هادادهتحلیل 

مورد  هاداده همچنان که. دهندمیاو قرار  در اختیار تریمرتبطمنابعی را انتخاب کند که اطالعات 

در جهت انتخاب منابع بعدی استفاده  آمدهدستبه هاییافته، پژوهشگر باید از گیردمیتحلیل قرار 

                                                           
5. unfocused.  
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هدایت  را پژوهش فرایند  تحلیل، که دهد اجازه باید محقق نظری، گیرینمونه در (.Nori, 2011) کند

 برسد.  5اشباع به ایطبقه که یافت اهدخو ادامه زمانی تا گیرینمونه کند.

(Corbin & Strauss, 2008معتقدند که اغلب ) افتدمیاتفاق  زمانی نظری اشباع که است این بر تصور 

 این فراتر از نظری به چیزی اشباع اصل، در اما ؛شودنمی استخراج هاداده از ایتازه یطبقه دیگر، که

 طبقات از ایمجموعه به رسیدن ،صرفاًبررسی  نوع این از هدف ،دیگربیانبه. شودمیاطالق  موضوع

اشکال  که دارد اشاره ابعادشان و هاویژگی مبنای بر هابندیطبقهتدوین   به نظری اشباع بلکه نیست؛

نمونه  موردمطالعهپس از مرور منابع از جامعه  .را در برگیرد مفاهیم دیگر با روابط ممکن شان مختلف

 .گردیدزیر انتخاب 

 
نمونه آماری پژوهش (:2) جدول  

نامهپایان  کتاب   مجموع  مقاله  

3  4  22  38 

 

و  ترینمتعارفاسیییتفاده شییید که از  تماتیکاز شییییوه تحلیل  هیا دادهبرای تحلییل و تفسییییر      

عبارت تماتیک (. تحلیل Mohamadpur, 2011ی کیفی است )هادادهتحلیل  هایروشپرکاربردترین 

 و برون ایدادهو الگویابی درون  هاداده بندیطبقهلیلی اسیییتقرائی که طی آن محقق از طریق از تح

ت از ، تحلیل تماتیک عبارت اسدیگرعبارتبه. کندمیبه یک سنخ شناسی تحلیلی دست پیدا  ایداده

بال الگو دن. این نوع تحلیل بهگویندمیچه  هادادهبا این هدف که  هادادهعمیل کیدگیذاری و تحلیل    

آمد، باید حمایت موضوعی از آن صورت بگیرد.  دسیت به هادادهسیت. زمانی که الگو از  هادادهیابی در 

 (.Mohamadpur, 2011; Brush, 2008) گیرندمینشأت  هادادهاز  هاتمبه عبارتی، 

ا خالصیییه ر هاآن تدریجبه، موردمطالعهی هادادهاین امر بیدان معناسیییت که محقق با رجوع به      

مفاهیم و مضییامین مرتبط با موضییوع تحقیق دسییت پیدا کند. در  تریناصییلیتا در نهایت به  کندمی

 :کندمیواقع، تحلیل تماتیک با رویکرد استقرایی، دستیابی به موارد را دنبال 

جود مضامین مو تریناصلیتبدیل اطالعات متنی گسترده به مطالب خالصه و چکیده، و استخراج  -

 در آن

 آمدهدستبه هاییافتهتحقیقی و  هایپرسشایجاد ارتباط دقیق و روشن میان  -

و یا کشیییف فرایندهایی که در متن  موردمطالعهایجاد یک مدل یا نظریه پیرامون سیییاختار متن  -

   (.Mansuri, 2016; Tabrizi, 2014) مستتر است

 

 

                                                           
5. ssaturation 
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 ی پژوهشهایافته

، یبندسازمان، بندیدسته، تماتیکه از روش تحلیل با استفاد شدهگردآوریی هادادهدر این پژوهش 

 عمده استخراج شده در قالب یک الگوی مفهومی ارائه شد.   هایمقولهشده و  بندیمقولهو 

 
 ی خامهادادهاستخراج شده از  ایهستهمفاهیم، مقوالت و مقوله از  ایخالصه (:3) جدول

 ایهستهمقوله  مقوالت عمده مفاهیم ثانویه مفاهیم اولیه

 فعال بودن یادگیرنده در جریان یادگیری
فعال بودن 

 یادگیری

ی
یر

دگ
 یا

ت
کی

مال
 

ی  
یر

دگ
 یا

ول
ص

ا
ده

ازن
س

ی
رای

گ
 

برای تحریک عالیق و  هایفرصتایجاد شرایط و فراهم کردن 

 انآموزدانشهیجانات 
 انگیزه درونی

برای یادگیرندگان دارمعنیایجاد موقعیت اصیل و   عیواق هایموقعیت 

 

ی 
یر

دگ
یا

ی
یت

قع
مو

 

 اصیل هایموقعیت ،یواقعدرگیر کردن یادگیرندگان با مسائل پیچیده دنیای 

 فراهم کردن فرصت تفکر تأملی و خود سنجی
فراشناخت و خود 

 اریابی

ی 
اه

آگ
 و 

ظر
ن ن

شت
دا

ی
یر

دگ
 یا

ان
ری

 ج
 از

اساسی یادگیرندگان هایمهارتبر پرورش  تأکید  
راهبردهای 

 یادگیری

 دهیسازماندر رویکرد مبتنی بر پروژه از الگوی تلفیقی برای . 

 .کنندمیمحتوا استفاده 

 

 هایروش

دهیسازمان  

 

ق 
فی

تل
ش

رو
ی

ها
 

ان
زم

سا
ی

ده
 

در یادگیری مبتنی بر پروژه از الگوی تلفیقی برای ارائه آموزش 

 .کنندمیاستفاده 

 

ارائه هایروش  

ق 
فی

تل
ش

رو
ی

ها
 

ائه
  ار

ا و مسئولیت یادگیری ر اندفعالجریان یادگیری یادگیرندگان در 

 گیرندمیبر عهده 
 انگیزه درونی

انگیزه 

 یادگیری

ی
زش

مو
ی آ

اح
طر

ر 
ص

نا
ع

 
ژه

رو
ر پ

ی ب
تن

مب
 

املی، تع کامالًدر مدل یادگیری مبتنی بر پروژه تدریس به شیوه 

 همیارانه، پژوهشی و اکتشافی یادگیرنده محور است.

شیوه تدریس 

 تعاملی
 سروش تدری

در مدل یادگیری مبتنی بر پروژه محتوا باید متناسب با نیازها، 

 دباش هاآنو برگرفته از مسائل واقعی زندگی  هاتواناییعالئق، 

شیوه انتخاب 

 محتوا
 محتوا

 نقش معلم در مدل یادگیری مبتنی بر پروژه راهنما و تسهیل گر
راهنما و 

 کنندهتسهیل
 نقش معلم

نی بر پروژه یادگیری از طریق تجارب در مدل یادگیری مبت

 اصیل

نقش تجارب اصیل 

 در یادگیری
 یادگیری
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قل مست کامالًیادگیرندگان در ضمن همکاری در فرایند یادگیری 

 هستند.

یادگیری فردی و 

 مشارکتی

نقش 

 یادگیرنده

تسهیل کردن تعامل، همکاری و فضای آموزشی ارتباطی و تعامل 

 محور

ایجاد تعامل در 

 زشآمو

ل
ام

تع
 

 

فه
ؤل

م
ی

ها
 

ور
 د

راه
از 

ش 
وز

آم
 

 

 در نظر گرفتن ابعاد مختلف تعامل و ارتباط در فضای مجازی
و  هامدل

 تعامل هاینظریه

مسائل مربوط به نیازسنجی، برآورد آمادگی و تغییر و تحوالت 

 ، مالی، فرهنگیزیرساختیسازمانی، آمادگی 
 امور اداری

ی
مان

از
 س

ل
سائ

 ،کیفیتهاسیاستاعتباربخشی، شامل انشگاهیعلمی و د امور م

 ،نامهبرفوق هایکالسکارکنان، و علمیهیئت آموزشی،پشتیبانی

 معنوی مالکیت

 امور دانشگاهی

 خدمات مهارت، توسعه خدمات مشاوره، ،نامثبت پیش خدمات

 پشتیبانی کتابخانه، معلولیت، دارای دانشجویان برای

 بانی شبکه اجتماعی،آموزشی،پشتی خدمات ،فروشیکتاب

 ... و کارآموزی دانشجویان، خبرنامه

 خدمات دانشجویی

آموزشی، نظارت بر  هایدوره، فرایند اجرای ریزیبرنامه

  بروندادهای دوره

 ریزیبرنامهتیم 

ی
یت

یر
مد

ل 
سائ

 م

 آموزشی هستند هایدوره ریزیبرنامهافرادی که مسئول 

 تیم طراحی آموزشی هایدورهکارشناسان و متخصصین طراحی 

 تیم تولید افرادی که مسئول تولید محتوای الکترونیکی هستند

 تیم ارزشیابی آموزشی هایدورهکارشناسان و متخصصین ارزشیابی از 

 هازیرساخت الزم برای اجرای آموزش از راه دور هایزیرساختدر نظر گرفتن 

ی
فن

ل 
سائ

 م

 افزارهاسخت زمال افزارهایسختدر نظر گرفتن 

 افزارنرم الزم افزارهاینرمدر نظر گرفتن 

 تحلیل مخاطب مخاطبین دوره آموزشی هاویژگیشناخت 

ی
زش

مو
ل آ

سائ
 تحلیل اهداف تعیین و شناسایی اهداف آموزشی مناسب م

 تحلیل موضوع شناسایی محتوا و تعیین توالی مناسب

 مناسب در نظر گرفتن رسانه و مواد آموزشی
تحلیل و انتخاب 

 رسانه

 مناسب تدریس هایروش و انتخابتعیین 
راهبردهای 

 یادگیری

 توجه به عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
مسائل سیاسی و 

ل  اجتماعی
سائ

م

ی
الق

اخ
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 مخاطبین ورسومآدابتوجه به تنوع فرهنگی و 
مسائل فرهنگی و 

 قومی

 تنوع جغرافیایی هامکاندوری و نزدیکی  در نظر گرفتن تنوع جغرافیایی و

فردی یادگیرندگان از لحاظ جنس، توانایی،  هایتفاوتتوجه به 

 سطح سواد
 فردی هایتفاوت

 شکاف دیجیتالی که ندارند هاییآنافرادی که به فناوری دسترسی دارند و 

چیستی موضوع یادگیری، چگونگی یادگیری، شرایط و محیط 

 یادگیری

خاب اطالعات انت

 اساسی

بر
ار

ط ک
راب

ی 
اح

طر
عمق یادگیری مطالب؟ نقش یادگیرنده در فرایند یادگیری؟  

چگونگی مرور مطالب؟ چگونگی اطالع از پیشرفت 

درسی؟چگونگی پیان دادن به مطالعه؟ چگونگی دریافت بازخورد 

 از پیشرفت مطالعه؟

و  دهیسازمان

ترتیب و توالی  

 هافعالیت

 یادگیرنده

ریافت اطالعات و دانش اضافی برای مطالعه بیشتر، رد شدن و د

محیط یادگیری  کاریدستکردن از اطالعات اضافی،  نظرصرف

 دلخواهبه

 

تلفیق )جذب و 

تطابق اطالعات 

 جدید(

 پشتیبانی آنالین انسانی و فناوری از طریق اینترنت هایحمایت

ی
بان

تی
ش

 پ

  و آموزشی حضوری ایمشاورهحمایت 

 هازیرساختپشتیبانی فنی و تکنیکی از  پشتیبانی آفالین

 ارزشیابی محتوا محتوا روزرسانیبهارزشیابی از محتوای دوره، فرایند 

ی
یاب

زش
 ارزشیابی از محیط یادگیری آموزش از راه دور ار

ارزشیابی محیط 

 یادگیری

 تدریس هایروش و راهبردهای تدریس هاروشارزشیابی از 

 ارزشیابی از یادگیرندگان در آغاز، فرایند و پایان دوره
ارزشیابی 

 یادگیرنده
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، یگرایسازندهتلفیقی از اصول یادگیری  با توجه به الگوی مفهومی باال، الگوی آموزش از دور از    

 :باشدمی دور آموزش از راه تأثیرگذارطراحی آموزشی مبتنی بر پروژه و عناصر 

 لبر مراح تأکید جایبهبرای طراحی آموزش  گراییسازندهدر رویکرد : گراییسازندهاصول یادگیری 

 . که عبارتند از:کنندمیاصول استفاده  ایمجموعهمشخص و پشت سر هم از 

 مربوط و واقعی هایزمینهگنجاندن یادگیری در   - 

 گنجاندن یادگیری در تجارب اجتماعی - 

 یق تملک و داشتن نظر در فرایند یادگیریتشو - 

 ارائه تجربه فرایند ساختن دانش -  

 تشویق به خودآگاهی از فرایند ساختن دانش - 

 مختلف هایدیدگاهارائه تجربه و تقدیر از  - 

 . (Honebein,1996; fardanesh, 1999ارائه ) هایروشتشویق به استفاده از انواع  - 
  

 بر پروژه عناصر طراحی آموزشی مبتنی

 دیگرارتعببه. افتندمیدر مدل یادگیری مبتنی بر پروژه یادگیری از طریق تجربه اتفاق  یادگیری: -

فردی،  هایتفاوت. در این مدل یادگیری شیییوندمیرو هییادگیرندگان با تجارب اصییییل و واقعی روب 

 . دهندمی قرار موردتوجهفرد را  هایناتوانیو  هاتوانایییادگیری، هوش،  هایسبک

 کههنگامیهمه امور اسیییت و  رأسبر دنیای واقعی در  تأکیددر میدل ییادگیری مبتنی بر پروژه       

ه اسیییت ب ریمتغهمانند یک مسیییئله واقعی نیازمند حل،  هاآن هایفعالیتیادگیرندگان بفهمند که 

 .(Solomon, 2003) شوندمیفعالیت و تالش جدی برانگیخته 

 سیستم 
طراحی 

وزشیآم  

 آموزش

از راه دور 

مبتنی بر وب

سیستم  

مدیریت 

 یادگیری 

اصول یادگیری سازنده 

 الگوی آموزش از راه دور پروژه محوربا رویکرد سازنده گرایی
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مبتنی بر پروژه، یادگیرندگان ضمن داشتن استقالل در راستای تکمیل  یادگیری در مدل: یادگیرنده -

فعال هستند و به شیوه پژوهشی از منابع  کامالً. یادگیرندگان کنندمیپروژه با همدیگر همکاری 

 .کنندمیمختلف برای تکمیل پروژه فعالیت 

رای ب موردنیازهیل گر است. منابع نقش معلم در مدل یادگیری مبتنی بر پروژه راهنما و تس معلم: -

به  یابیدست(. در زمینه چگونگی fardanesh & Nouri, 2010) کندمیفعالیت یادگیرندگان را فراهم 

و برای ارزشیابی از عملکرد یادگیرندگان  کندمیمنابع دست اول و موثق یادگیرندگان را راهنمایی 

 .کندمیعینی و معتبر فراهم  هایشاخص

رگرفته و ب هاتواناییدر مدل یادگیری مبتنی بر پروژه محتوا باید متناسب با نیازها، عالئق،  :محتوا -

 هااینباشد و از طرف دیگر هماهنگ با اهداف پروژه باشد. عالوه بر  هاآناز مسائل واقعی زندگی 

ینه که زممحتوای انتخاب شده باید دارای اهمیت باشند؛ متناسب با تجارب قبلی فراگیران باشند 

فراهم شود؛ و یادگیرندگان را به فعالیت، پژوهش و مشارکت وا دارد. شیوه  دارمعنییادگیری 

. به کندمیمحتوای برنامه درسی در رویکرد مبتنی بر پروژه از الگوی تلفیقی پیروی  دهیسازمان

ق یک خل منظوربه میان عناصر یا اجزاء گوناگون دارمعنیهرگونه ترکیب و پیوند و ارتباط منطقی و 

 (fardanesh & Nouri, 2010) شودمیکل منسجم و یکپارچه تلفیق گفته 

تعاملی، همیارانه، پژوهشی و  کامالًدر مدل یادگیری مبتنی بر پروژه تدریس به شیوه  تدریس: -

 داکتشافی یادگیرنده محور است. یادگیرندگان در راستای تکمیل پروژه با همدیگر و معلم تعامل دارن

. یادگیرندگان با راهنمایی معلم پردازندمیو موانع یادگیری باهم به گفتگو  هاابهامو در خصوص 

انجام  یچگونگ، مدت زمان الزم و موردنیاز، و برای آن اهداف، منابع کنندمیموضوعی را انتخاب 

. بر این اساس در فرایند تدریس مبتنی بر پروژه یادگیرندگان با راهنمایی گیرندمیرا در نظر  هافعالیت

 .شوندمیکردن  ریزیبرنامهمعلم درگیر 

داشتن حس مالکیت یادگیرندگان نسبت به  گراییسازندهاز مفرضه های طراحی آموزشی  انگیزش: -

ال هستند و مسئولیت یادگیری است. از آنجا در مدل یادگیری مبتنی بر پروژه یادگیرندگان فع

، از انگیزه درونی برخوردار خواهند بود. یادگیرندگان با راهنمایی گیرندمییادگیری خود را بر عهده 

نسبت به یادگیری خود احساس  ترتیباینبهو  کنندمی ریزیبرنامه دارمعنیمعلم برای یادگیری 

اما انگیزه  ،کندمیان را ترغیب و تشویق . هر چند در فرایند یادگیری معلم یادگیرندگکنندمیمالکیت 

 . شودمیاصلی یادگیرندگان در نتیجه پیشرفت در فرایند تکمیل پروژه حاصل 

. به ردگیمیمداوم و مستمر صورت  صورتبهدر مدل یادگیری مبتنی بر پروژه ارزشیابی ارزشیابی:  -

ی عملکردی، کارپوشه و خود ارزیابی فرایند محور است. همچنین از ارزشیاب صورتبهعبارتی ارزشیابی 

 . شودمینیز بهره گرفته 
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 دور مبتنی بر وبآموزش از راه  هایمؤلفه

)سیازمانی، مدیریتی، فنی و    مؤلفه 6 در خصیوص آموزش از راه دور  در فرایند تحلیل محتوای کیفی

ایی ( شناسو ارزشیییابیرابط کاربر، پشیتیبانی  فناوری، آموزشیی، اخالقی و فرهنگی، تعامل و طراحی  

ه لفه کؤچند م خالصه صورتبه ،در آموزش از راه دور مبتنی بر وب تأثیرگذارهای لفهمؤاز میان ، شد

 .شودمیارائه  ،اندشدهانتخاب  مؤلفه ترینمهم عنوانبه نظرانصاحباز نظر 

اه دور با توجه مربوط به آموزش از ر هایپژوهشوانیگ و ریوس معتقدند  فرهنگی:  اخالقی عوامل -

یک عامل  عنوانبهوجود دارد، از پرداختن به مقوله فرهنگ  هاآنکه در  زیربنای هایمحیدودیت بیه  

جو به برخی از مسییائل فرهنگی که هنگام .(Wang & Reeves, 2007) اندکرده پوشیییچشییممهم، 

 اشاره کرده است:  آیدمیکاربرد اینترنت در کالس درس پدید 

 تاریخی، دینی یا سیییاسییی هسییتند، ممکن  هایموضییوعرخی مطالب که حاوی محتوای مطالب. ب

 است با توجه به زمینه اجتماعی از حساسیت زیادی برخوردار باشد.

  ان را افزایش دهند، اما باید آموزدانشانگیزش  توانندمیها  ایچندرسیانه . اگر ایچندرسیانه قدرت

 ص را تقویت نکند.، کلیشه های فرهنگی خاایچندرسانهدقت کرد که 
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   سیبک نوشتن. در برخی زبانها، واژه ها و دستور زبان بیانگر تفاوت سطح نزاکت و نجابت است. در

، اسییتفاده از زبان غیر رسییمی ممکن اسییت موجب احسییاس ناراحتی لکترونیکیمحیط یادگیری ا

 برای غیر انگلیسی زبانان شود.

    .باید آزموده شود. شیود میارائه  هاآنطریق  شییوه های که افکار و عقاید از سیاختارهای نوشیتن ،

 تواند برای غیر انگلیسی زبانها نامفهوم باشد.ترجمه برخی از متون می

 .فرهنگی می تواند در طراحی وب بازتاب داشییته باشیید. مانند از راسییت به  هایتفاوت طراحی وب

 .(Joo, & garman,1998)ها( ها )و فارسی زبانچپ نوشتن عرب زبان

 انددر یادگیری مبتنی بر وب را برشمرده تأثیرگذارتلی، تینی و چیا، هشت عامل مهم فرهنگی بن

تفیاوت زبانی. زبان و فرهنگ وابسیییته به یکدیگرند. درک یکی از این دو، بدون توجه به دیگری،   -5

 ایهزمینهسییازی محیط یادگیری مبتنی بر وب برای  یادگیرندگان با بسیییار مشییکل اسییت. در آماده

های عامیانه باید المثلها و ضییربفرهنگی متفاوت، باید از جمالت سییاده اسییتفاده شییود و از عبارت 

 خودداری گردد.

دنبال دارد. مربیان و طراحان دوره ها را بهتفاوت فرهنگی، تفاوت ارزش تفاوت فرهنگ آموزشی. -2

نسبت به این موضوع حساس باید هنگام طراحی دوره برای یادگیرندگان بزرگسال در سطح جهان، 

 باشند.

 که برخیحالیدارند، در تأکیدها بر زمینه محلی ای. برخی فرهنگتفاوت جهانی در برابر منطقه -3

 . کنندمیانداز جهانی را ترغیب دیگر چشم

ت را گیرند. در برخی رقابتفاوت سبک یادگیری. یادگیرندگان براساس زمینه فرهنگی خود یادمی -4

که برخی دیگر این حالت رقابت پذیرفته ، درحالیکنندمیفرهنگی خود وارد مقوله آموزش  در زمینه

 شده و مناسب نیست.

های گوناگون، یکسان نیست، تفاوت الگوهای استدالل. الگوی فکری برای حل مسئله، در فرهنگ -1

 دنبال دارد.ها بهمختلفی را نسبت به هستی و پدیده هایدیدگاهو 

گرایی ها، عنصر فردگرایی بیشتر از جمعگرایانه. در برخی فرهنگفرهنگ فردگرایانه و جمعتفاوت  -8

 .شودمیرویج 

اکنش وتفاوت زمینه اجتماعی. یادگیرندگان براساس زمینه اجتماعی که با آن مواجهند، به اطالعات  -7

چه  نه و فردگرایانه، اگرگرایا. تعامل بین یادگیرندگان و زمینه مبتنی بر فرهنگ جمعدهندمینشان 

 .(Bently, Tinny & chia, 2005) است، اما نیازمند توجه استپیچیده
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 طراحی محتوای الکترونیکی -

هدف هر سیستم آموزشی، ارتقاء یادگیری است. بنابراین، پیش از آنکه محتوای آموزشی تولید شود، 

برای  ویژهبهگیرد، آشیینا باشییند. این نجام میمربیان باید با اصییول یادگیری و اینکه یادگیری چگونه ا

 یادگیری مبتنی بر وب، که یادگیرنده و مربی آموزشی دور از یکدیگر هستند، اهمیت دارد. 

گیری شده یادها و آزمایشاساس نظریهشی یادگیری مبتنی بر وب، باید بربسط موثر محتوای آموز    

یین کننده در کیفیت یادگیری نیسییت؛ بلکه طراحی باشیید. رسییانه انتقال مطالب یادگیری، عامل تع

 .(Rovai, 2002) کننده استدوره معین و کارآیی آن تعیین

خاص، به طراحی مطالب یادگیری مبتنی بر طورهاز بین رویکردهیای ییادگیری، هیر رویکردی بی       

کی الکترونیوب نپرداخته اسییت. بلکه با ترکیبی از رویکردهای مختلف در راسییتای طراحی محتوای  

ترین تالش کرد. طراحان آموزشییی باید با انواع رویکردهای یادگیری آشیینا باشییند تا بتوانند مناسییب

راهبرد را انتخاب کنند. راهبردهای که یادگیرندگان را برانگیزاند، پردازش ژرف را آسیییان کند، همه 

را ارتقاء  دارمعنیی قرار دهد، یادگیر موردتوجیه فردی را  هیای تفیاوت وجود شیییخص را نیرو دهید،  

بخشییید، تعیامیل را ترغیب کند، بازخورد فراهم کند، یادگیری زمینه ای را آسیییان کند و در فرایند   

 .(Ally, 2005یادگیری امکان پشتیبانی را فراهم کند )

  

 (Lewis & Whitlock, 2003های محتوای مناسب برای یادگیری مبتنی بر وب )شاخص(: 4جدول )

 برای تناسب مطالب موردنیازم اقدا  وضع مطالب

 

 

 محتوا

 روزآمد بودن 

 از برخی بخشها نظرصرفراهنمایی یادگیرندگان برای 

 پیوند زدن محتوا به زمینه یادگیرندگان

 پر کردن برخی خالء ها، شامل ارجاع به سایر منابع

 توسعه عناوین برای یافتن مشکل

 افزودن یک واژه نامه مفاهیم کلیدی

 

 ساختار

 زودن نتایج یادگیری برای راهنمای کاربراناف 

 راهنمایی یادگیرندگان در زمینه مرتب کردن عناوین مطالعه

 راهنمایی یادگیرندگان در زمینه تقسیم محتوا بین جلسات

 

 تمرین و بازخورد

 افزودن تمرین/پرسشها )با پاسخ/بازخورد( 

 آماده کردن مطالب اظهار نظر

 اسخ(افزودن پرسشهای متداول)با پ

 افزودن راهنما به برنامه  سایر

 «چگونه بهتر مطالعه کردن»افزودن نظر برای 

 افزودن امکان کمک
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 تعامل و طراحی رابط کاربر -

عبارتی . بهشییودمیتعامل یا ارتباط متقابل الزمه کیفیت و کارآیی یادگیری مبتنی بر وب محسییوب 

 تا حدود زیادی به کیفیت تعامالت بستگی دارد.های آموزشی مبتنی بر وب میزان موفقیت در محیط

برانگیز اسیییت. یکی از دالیل آن جدایی فیزیکی بین اغلب چالشهای مبتنی بر وب تعامل در محیط

کارگیری ابزارهای تعاملی در ییادگیرنیدگان و معلم اسیییت. همچنین ناآشییینایی کامل با چگونگی به  

در خصیییوص تعامل در محیط  اسیییت. أثیرگذارتمحیط مبتنی بر شیییبکه توسیییط کاربران از عوامل 

 و نظریات مختلفی ارائه شده است.  هامدلیادگیری مبتنی بر وب 

 
 های یادگیری مبتنی بر وبو نظریات معروف در زمینه تعامل در محیط هامدل (:5جدول )

 صاحب نظر  مفاهیم کلیدی  مدل/ نظریه

تبادل از راه دو -5  مور و هولمبرگ  یادگیرنده و استادفاصله روانی و فیزیکی بین   

 -یادگیرنده با یادگیرنده -استاد با یادگیرنده  تعادل/تعامل -2

 یادگیرنده با محتوا

 گریسون و اندرسون 

مهارت  -پشتیبانی از یادگیرنده -استقالل یادگیرنده  کنترل -3

 یادگیرنده

 گریسون و مایرا بنتون 

 بورژ هولمبرگ  هدایت شدهگفتگوی آموزشی   تعامل و ارتباط -4

 گوردن پاسک  یادگیری از طریق گفتگو  نظریه گفتگوی -1

 

های یادگیری مبتنی بر وب مدل تعادل گریسون و اندرسون از های تعامل در محیطدر میان مدل    

 خالصه ارائه شده است. صورتبهبیشتر مورد استقبال قرار گرفت. که  نظرانصاحبسوی 

ر نظریه تعادل خود بیان می دارد به شرطی که فضای تعامل در محیط وب )تعامل بین اندرسون د    

دو  در سطح باالیی وجود داشته باشد یادگیرنده با محتوا( -یادگیرنده با یادگرنده -استاد و یادگیرنده

 نوع دیگر تعامل، یا در میزان اندک الزم است یا اصال ضرورتی ندارد.
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بسط انواع تعامل سه شکل دیگر از انواع تعامل را شامل: معلم با معلم.  ( در2003) اندرسون    

 یادگیرنده با یادگیرنده. محتوا با محتوا را به انواع تعامالت آموزش از راه دور اضافه کرد. 

 معلم با معلم -5

 یادگیرنده با یادگیرنده -2

 معلم با یادگیرنده -3

 یادگیرنده با محتوا -4

 معلم با محتوا -1

 وامحتوا با محت   -8

 

 از نظر متخصصینمحور پروژه عتباریابی الگوی آموزش از راه دورا

نفر از اساتید  56گلوله برفی  گیرینمونه صورتبهمحور پروژهالگوی آموزش از راه دور اعتباریابی برای  

و افراد صاحب نظر در حوزه آموزش از راه دور و طراحی آموزشی انتخاب شدند و الگوی تدوین شده 

، چارچوب اولیه هادادهگذاری اولیه ی شد. در مرحله اول همزمان با کدمعرف هاآنرحله به طی دو م

 هایمؤلفهگذاری و استخراج فی شد. در مرحله دوم با تکمیل کدمعر هاآنخالصه به  صورتبهالگو 

 54 ارسال شد که هاآناصلی الگوی آموزش از راه دور و اعمال نظرات متخصصان، الگوی نهایی برای 

 نفر از اعضای نمونه 4کردند و   تأییدنفر از افراد صاحب نظر چارچوب الگو را با اعمال تغییرات جزئی 

ناکافی  گراییسازندهگانه  7اصول هار داشتند که نفر اظ 2تغییرات بیشتری را خواهان بودند از جمله 

 یادگیرنده

یادگیری  

 معنی دار

 معلم
 محتوا

محتوا -معلم   

  2003ع تعامل. اقتباس از گریسون و اندرسون.انوا
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هم در خصوص بارگذاری  نفر 5عملیالتی در نظر گرفته شود.  صورتبهاست و باید اصول بیشتر و 

دیریت م افزارنرمروی یک  تلفیقی از الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر پروژه با عناصر آموزش از راه دور

مثل پهنای باند مانع از  زیرساختی هایمحدودیترا سخت و ناممکن دانست و عنوان کرد  یادگیری

 تأییداز کسانی که چارچوب الگو را  نفر دیگر 5اجرای سریع و آسان آموزش از راه دور خواهد شد. 

به »یست آن ن تأییدارائه یک الگوی مفهومی منظم روی کاغذ دلیلی بر  صرفاًاظهار داشتند که  ندنکرد

آموزشی از راه دور براساس این الگو  ةنظر من باید الگو در عمل آزمایش شود بگونه ای که چندین دور

 «تا بتوان حکم معتبر بودن آن داد اجر شود

 

 گیریبحث و نتیجه

از یک طرف و کمبود فضا و امکانات فیزیکی و مادی از  مداومافزایش تقاضای اجتماعی برای آموزش 

رایند ف دهیسازماننظام آموزش عالی به دنبال ارایه خدمات جایگزین، تغییر طرف دیگرسبب شده تا 

وع . این موضباشییدبالقوه خود می یادگیری و انتقال دانش، مهارت و نگرش به یادگیرندگان -یاددهی 

و فناوری اطالعات و ارتباطات شیتاب بیشتری به خود   گراییسیازنده با ظهور و بروز رویکرد یادگیری 

 گرفته و شکل دیگری از آموزش به نام آموزش از راه دور شکل گرفته است. 

سییسه با ؤتوسییط یک مدگیری یا -فرایند یاددهی دهیسیازمان آموزش از راه دور عبارت اسیت از      

 اف باال، برای فرصیییت دهی برابر به همگان، از میان برداشیییتن موانع زمانی و مکانی افراددرجه انعط

 آوری اطالعات و ارتباطاتو فن ایچنیدرسیییانه هیای  متقیاضیییی آموزش، اسیییتفیاده از سیییامیانیه     

(Ebrahimzadeh, 2007).  بدیل آن و نقش بیبا توجه به تقاضییای روز افزون برای آموزش از راه دور

در فراهم کردن فرصیت تحصییل برای افرادی که امکان تحصیل در نظام آموزشی حضوری را ندارد،   

تا نه تنها خالء تعامل حضوری را  شوند دهیسازمانطراحی و ای ها بگونهالزم اسیت این نوع آموزش 

ا ب پژوهش این ین اسییاسبر ا پر کنند، بلکه همپای نظام آموزش حضییوری به ارائه خدمات بپردازند.

 صورت گرفت و گراییسیازنده مبتنی بر رویکرد یادگیری محور پروژهالگوی آموزش از دور ارائه  هدف

الگوی ارائه استفاده شد.  ،از نظر متخصیصان آموزش از راه دور و طراحی آموزشی آن اعتباریابی برای 

اصیییول طراحی آموزشیییی  راه دور، آموزش از تأثیرگذار هایمؤلفه شیییده در این پژوهش تلفیقی از

در بررسی مبانی آموزش از راه دور عناصیر طراحی آموزشیی مبتنی بر پروژه اسیت.    و  گراییسیازنده 

عبارتند بودند از مسیییائل سیییازمانی، مدیریتی، آموزشیییی، اخالقی و   تأثیرگذارهای لفهؤم ترینمهم

 ;Dawley, 2007) ی و پشیییتیبانیفرهنگی، فنی و فنیاوری، تعیامل و طراحی رابط کاربر، ارزشییییاب  

Khan,2005; Palloff & Pratt, 2009 .) توافق  نظرانصاحبدر میان  گراییسازندهدر خصوص رویکرد

تعیین مراحل خطی و پشت  جایبهآموزشی  هایدورهبر این است که طراحان آموزشی برای طراحی 

فرض بر  گراییسییازندهه در رویکرد . به عبارتی از آنجا ککنندمیسییر هم، از مجموعه اصییول پیروی 

اینسییت که یادگیرندگان دانش را براسییاس تجربه و فعالیت خود می سییازند در نتیجه تعیین اهداف، 
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های ارزشییییابی از قبل تعیین شیییده جای خود را به طراحی محتوا، راهبردهیای تیدریس و شییییوه  

هد. دو سیاسی، یادگیرندگان میاقتصادی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، های یادگیری محیط

گرایی در عصر حاضر، در این پژوهش رویکرد یادگیری سازنده شیایع شیدن   بر این اسیاس با توجه به 

ر د گرایانه دارد مورد بررسییی قرار گرفت.سییازنده کامالًالگوی یادگیری مبتنی بر پروژه که رویکردی 

د بتوانن کنندهتسییهیلراهنما و  عنوانبهن تا معلما شییودمیآموزش مبتنی بر پروژه شییرایطی فراهم 

بر  نیز در آموزش مبتنی یادگیرندگانپروژه تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.  هایموقعیتمتناسیب با  

دیگر دریافت کننده منفعل دانش نیستند، بلکه سازنده و  هاآن. گیرندمیپروژه نقش فعالی را برعهده 

دین . بکنندمید، محیط، معلم و سیییایر یادگیرندگان تعامل آفریننده دانش هسیییتند و فعاالنه با خو

ترتیب، اجرای آموزش مبتنی بر پروژه یک رویه بسته و خطی نیست، بلکه فعالیتی مملو از متغیرهای 

ییک معلم در نظر   عنوانبیه در آموزش مبتنی بر پروژه، محیط خودش غیر خطی و پیچییده اسیییت.  

های را در قالب گروه هاآنو  کندمیه کنش و فعالیت دعوت ، کیه یادگیرندگان را ب شیییودمیگرفتیه  

. محیط ضمن پرورش خالقیت، کنجکاوی طبیعی یادگیرنده را تقویت کندمیکوچک و بزرگ هدایت 

 .  کندمی، و موجبات تمایل به کشف و یادگیری را فراهم کندمی
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