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 نظریه اقتضایی: چگونگی تعامل مشارکت کنندگان با محیط

 52شماره  AMEE راهنمای

 چکیده 
طور یتی و بهدانش، تفکر و یادگیری بر اساس تجربه موقع است های نظری اشاره دارد که معتقداقتضایی به چارچوبنظریه 

 از است ادگیرییها، زمینه که شامل تأثیر نقش منحصر به فرد محیط بر دانش، تفکر و در این نظریه. گیرداقتضایی شکل می

نظریه موقعیتی  .اندنهزمیاست. طرفداران این نظریه بر این باورند که دانش، تفکر و یادگیری  وابسته به  برخوردار ژهیو یتیاهم

ا، ابتدا اصول اقتضایی شامل شناخت و یادگیری موقعیتی، روانشناسی زیست محیطی و شناخت توزیع شده است. در این راهنم و

رض که خواننده فکنیم؛ با این ا با نظریه پردازش اطالعات مقایسه میو سپس این نظریه ر مطرح ی اقتضایی راکلیدی نظریه

ه اقتضایی با مقایسه نظری ممکن است با نظریه پردازش اطالعات که در تحقیقات آموزش پزشکی رایج است کامالً آشنا باشد.

کند. یزش پزشکی کمک مهای منحصر به فرد این نظریه در آمونظریه پردازش اطالعات به برجسته کردن بعضی پتانسیل

برای هر یک  دهیم.می ها را به زمینه بالینی ارتباطگیرد و سپس نظریههای اقتضایی مورد بحث قرار مینظریهتمامی  عالوه،به

واند تای که میحظات بالقوهگیری درباره مالها در طول مقاله مثال و نمودار ارائه شده است. این راهنما را با نتیجهاز این نظریه

ک روش جدید برای رسانیم. برخی از کاربردهای مفاهیم نظریه اقتضایی شامل: یدر آینده مورد بررسی قرار گیرد به پایان می

یتی اقتضایی دستیابی به دانش و چگونگی تأثیر تجربه و محیط بر دانش، تفکر و یادگیری است؛ شناخت اینکه چارچوب موقع

ردی و مشارکت روند تدریس یا رویدادهای بالینی باشد؛ تصور اینکه افزایش مسئولیت ف تواند ابزاری مفید برای تشخیصمی

ند پیچیده توااجتماعی )برای مثال افزایش تعلق خاطر( برای یادگیری ضروری است؛ درک اینکه تدریس و محیط بالینی می

نه تنها با معلم( ان در یک گروه با یکدیگر )و چندسطحی( باشد؛ توجه دقیق به اینکه چگونه شرکت کنندگ غیرخطی)برای مثال، 

 تواند تأثیر عمیقی بر یادگیری داشته باشد.تعامل دارند و چگونه وسایل کمک آموزشی، مانند رایانه، می
 

 مقدمه 

 توان به شکل کلی در دسته ها را میبرخی از نظریه

؛ 2موقعیتیبندی کرد. شناخت دسته 1های اقتضایینظریه

ها شامل: شاید بهترین نمونه آن باشد، اما دیگر نظریه

  4و شناخت توزیع شده 3روانشناسی زیست محیطی

ها را با تأکید بر نظریه باشند. در این راهنما، این نظریهمی

شناخت موقعیتی و نظریه روانشناسی زیست محیطی 

 توضیح خواهیم داد.

اسخخخت، نظریه طور که در چکیده مشخخخخص شخخخده همان

ضایی به ارائه برخی مفاهیم مهم می پردازد. موقعیتی یا اقت

ما ئه می ،این راهن مالی ارا تاریخی و اج گاهی  ید هد و د د

                                                             
1 Situativity Theory 
2 Situated Cognition 
3 Ecological Psychology 
4 Distributed Cognition 
5 Information Processing Theory 

شناخت سپس در مورد نظریه ضایی خاص )مانند  های اقت

موقعیتی، یادگیری موقعیتی، روانشناسی زیست محیطی و 

حث پردازد. سخخپس به بشخخناخت توزیع شخخده( به بحث می

های مورد اسخختفاده در حوزه آموزش پزشخخکی درباره نظریه

 مطلخخر را بخخا بحخخث دربخخاره پیخخامخخدهخخا وپردازیم و می

هت مه میگیریج نده ادا ما از های آی دهیم. در این راهن

ستفاده مینمونه صویری ا ساتید کنیم. از آنهای ت جا که ا

شکی به شنا )و  5طور معمول، با نظریه پردازش اطالعاتپز آ

اغلر پذیرای آن( هستند، با مقایسه و تقابل مختصر نظریه 

 کنیم.اقتضایی با نظریه پردازش اطالعات بحث را آغاز می
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 نکات قابل توجه

  دانش، تفکر )شناخت( و یادگیری از طریق تجربه شکل 

 گیرند و تجربه شامل افراد، فرهنگ و محیط فیزیکی است. می

 ت پیچیده بین افراد، فرهنگ و محیطپیامدها به دلیل تعامال 

 طیختوانند غیرگیرند، میفیزیکی که از طریق مواجهه شکل می

 باشند.

  هد . چنانکه شوااستاقتضایی  یرویکرد مبتنی بر نظریه انتقال

 تواند آنچه را که در یک زمینهاندکی وجود دارد که فرد می

ار استفاده قرطور مؤثر در شرایط دیگر مورد بهرا آموخته است 

 دهد.

  شناخت موقعیتی و یادگیری اقتضایی، روانشناسی زیست

هایی از نظریه اقتضایی محیطی و شناخت توزیع شده، نمونه

 هستند.

 شناخت موقعیتی و یادگیری اقتضایی، بر اهمیت افراد و محیط 

 تأکید برابر دارد.

  .روانشناسی زیست محیطی بر تعامل افراد و محیط تمرکز دارد

ی دگیری و شناخت در نتیجه تعامل بین شرکت کنندهیا

 شود. و محیط غنی از اطالعات، پدیدار می 1هدفمند

 کند و روانشناسی زیست محیطی به شناخت اقتضایی کمک می

 نحوه هدایت افراد در تعامل با یکدیگر و محیط بر اساس 

 دهد.های هدفمند را شرح میفعالیت

 ای بر محیط اجتماعی دارد و شناخت توزیع شده تأکید ویژه

 اینکه چگونه تعامالت اجتماعی، تفکر و یادگیری را تسهیل 

 کند.می

 کند که شامل نظریه اقتضایی، مفاهیمی را پیشنهاد می 

ی منحصر به فرد در ارتباط با تشخیص و های بالقوهروش

  باشد.تأثیرگذاری معنادار )رفتار( آموزش پزشکان می

 

 در مقابل نظریه پردازش اطالعاتنظریه اقتضایی 
سرچشمه گرفته  2نظریه اقتضایی از روانشناسی شناختی

است. اصل مهم این نظریه، این دیدگاه است که دانش و 

تفکر )شناخت؛ یعنی شناخت موقعیتی(، همچنین یادگیری 

 )برای مثال، یادگیری موقعیتی(، بر اساس تجربه شکل 

)فراگیران، معلمین و بیماران(، گیرند. تجربه، افراد می

فرهنگ و محیط فیزیکی که در آن تفکر و یادگیری رخ 

ی اقتضایی، عبارت دیگر، نظریه شود. بهدهد را شامل میمی

                                                             
1 Goal Driven 
2 Cognitive Psychology 
3 Playing Scrabble Tm 
4 Environmental Artifacts 
5 Self-Sufficient 

و یادگیری، با تأکید بر  بر ماهیت اجتماعی شناخت، معنا

گیری بین تعامل در حال شکلبر اهمیت افراد و محیط، 

دهد؛ تفکر و یادگیری رخ می افراد و محیطی که در آن

 تأکید دارد.

مدلی برای پرداختن به دانش، تفکر و  اقتضایی نظریه

دهد که اساساً اجتماعی و فرهنگی )یعنی، یادگیری ارائه می

هایی در رابطه با این نظریه موقعیتی و اقتضایی( است. مثال

یا نوشتن مقاله با همکار  3با کلمات تواند شامل بازیمی

ها دانش، تفکر )شناخت( و یادگیری، در این محیط باشد.

اجتماعی و تعاملی هستند. در بازی با کلمات، کلماتی که 

هایی که دهند و گزینهشرکت کنندگان در صفحه قرار می

ها )مصنوعات کنند و حرکت دادن گزینهانتخاب می

گذارد. ( بر افکار و اعمال دیگر بازیکنان تأثیر می4محیطی

  و باشد نشده یزیرممکن است از قبل برنامهاین عمل 

توان گفت که تفکر و عملکرد صرفاً بر اساس آنچه در نمی

گذرد شکل گرفته است. از طرفی، هنگام ذهن بازیکن می

  یکدیگربا نوشتن مقاله با یک همکار، نویسندگان، متن را 

کنند و متن نوشته شده بر اساس نویسند و بازبینی میمی

در صفحه و محیط )شامل موجود ن افراد، کلمات تعامل بی

ها یا مقاالت در مورد مصنوعاتی مانند کامپیوتر و کتاب

گیرد. به همین ترتیر، نظریه اقتضایی بر موضوع( شکل می

این باور است که مواجهه بیمار با یک پزشک در موقعیتی 

دهد اساساً بر پایه دهد و آنچه در این مواجهه رخ میرخ می

 های اجتماعی و فرهنگی دارد.طی است که جنبهمحی

توان آن را نظریه اقتضایی با نظریه پردازش اطالعات که می

یک نظریه روانشناسی شناختی در نظر ی عنوان نمونهبه

متفاوت است. در نظریه پردازش اطالعات، دانش از گرفت، 

شود و برای استفاده بعدی در معلم به فراگیر منتقل می

شود. طرفداران نظریه اقتضایی فراگیر ذخیره می یحافظه

گیرند. دانش، در این مدل، دانش را به این شکل در نظر نمی

، انتزاعی، نمادین و مستقل از 5به خودی خود، خودکفا

. در دهد، نیستهایی که در آن یادگیری رخ میموقعیت
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مقابل، از دیدگاه طرفداران نظریه اقتضایی، دانش بیشتر 

 .Whitehead 1929; Brown et al)ک ابزار است شبیه ی

1989). 

تواند تواند ابزاری در دست داشته باشد، بدون آنکه بفرد می

 از آن استفاده کند )بر این اساس ممکن است بگوییم این

ا درک کند تابزار بی اثراست(. استفاده از این ابزار کمک می

ابزار  تفاده ازواضحی از جهان و ابزار، که هر دو در نتیجه اس

ی هاعالوه، گروهشوند، ایجاد گردد. بهدستخوش تغییر می

های وشبه ر ،توانند از ابزار مشابهمختلف افراد یا جوامع می

جار مختلف استفاده کنند. برای مثال به نحوه استفاده یک ن

عبارت دیگر، شناس از چکش توجه کنید. به و یک باستان

اص و ه از ابزار، محیط، زمینه خابزار، افراد استفاده کنند

ین اتوانید یکی از اند. نمیفرهنگ همه به یکدیگر وابسته

ا هی آناجزا را بدون درک دیگر اجزا درک کنید، زیرا همه

ن پردازااند. بنابراین، نظریهدر یک موقعیت قرار گرفته

ه استفاده از دانش )موقعیتی ک "زمان و چگونگی"اقتضایی،

ر عنوان موضوع کلیدی دشود( را بهمال میدانش اعدر آن 

ه در گیرند. در واقع دانش، همان ابزار مورد استفادنظر می

های مشخص است. به این ترتیر، پیام شرایط یا موقعیت

 هایموقعیت در که است آن ییاقتضا هیکلیدی دیدگاه نظر

یاددهی و یادگیری، به جای تمرکز صرف بر محتوا 

شود(، )اطالعاتی که از طرف معلم به فراگیر داده می

مدرسین باید به نشان دادن زمان و چگونگی )یا شرایط( 

ار گیرد، توانند و باید مورد استفاده قراینکه این اطالعات می

به دقت توجه کنند. این مورد وجه تمایز کلیدی بین 

ر دهای اقتضایی و پردازش اطالعات است و ان نظریهطرفدار

 های بعدی این راهنما با جزئیات بیشتر توضیح دادهبخش

 خواهد شد.

( سؤال زیر را مطرح کرد: آیا شناخت نمادین 1993) 1نورمن

)یا نظریه پردازش اطالعات( به موقعیت توجه دارد یا نظریه 

گیرد؟ در اقتضایی، شناخت نمادین )انتزاعی( را در بر می

دهیم، زیرا این بخش قسمت دوم را مورد بحث قرار می

                                                             
1 Norman 
2 noise 
3 the world inside the head 
4 the head inside the world 
5 Lave 

عنوان یک چارچوب تواند بهمعتقدیم نظریه اقتضایی می

ارچه عمل کند. نظریه پردازش اطالعات بر افراد )حافظه یکپ

و نشان دادن نمادین دانش در ذهن فرد( تأکید دارد، 

درحالی که مشارکت بالقوه سایر افراد، محیط و مصنوعات 

رساند. محیطی، مانند رایانه و سایر ابزارها را به حداقل می

اغلر در واقع دیگر اجزا از دیدگاه نظریه پردازش اطالعات 

شوند. در مقابل، بر اساس نظریه تلقی می "2مزاحم"

 از طریق اجتماعی و فرهنگی ساخته  معانی ،اقتضایی

شود، در نتیجه وزن قابل توجهی به مشارکت بالقوه می

ای که در آن یادگیری و تعامالت اجتماعی، از جمله زمینه

. بنابراین، به جای دهداختصاص میافتد، شناخت اتفاق می

توجه  3«جهان درون ذهن»دگاه پردازش اطالعات که به دی

تأکید دارد.  4«ذهن درون جهان»ی اقتضایی، بر دارد، نظریه

در موقعیتی قرار  موضوعیکه (، زمانی1991) 5لیو گفتهبه 

مانند یاددهی  ،گیرد،  بر اینکه یک عمل اجتماعی معینمی

های فرآیندهای ای با سایر جنبهطور پیچیدهبه ،و یادگیری

 مدرس )و الزم است داللت دارد اجتماعی مرتبط است 

توجه  ،هامنظور به حداکثر رساندن اثربخشی اثرات آنبه

بیشتری به این فرآیندها داشته باشد(. مطلر داخل پرانتز 

در  توسط نویسندگان این راهنما اضافه شده است و ما بعداً

 اشاره خواهیم کرد.های کلیدی این راهنما به این پیام

ه ای کحرکت از نظریه نمادین موجود در ذهن فرد به نظریه

بر افراد و محیطی که در آن دانش، تفکر و یادگیری رخ 

د ای برای طراحی آموزشی داردهد ، کاربردهای گستردهمی

ال، که در این راهنما مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای مث

ت و یادگیری در فرض بر این است که آموزش، شناخ

دهد )درمقابل نظریه های اجتماعی پیچیده رخ میمحیط

ای از جهان درون ذهن(، الزم است مجموعه گسترده

ر توانند بر یادگیری تأثیتعامالت را معرفی کنیم که می

حتوای مبگذارند، مدرسین به این تعامالت که فراتر از انتقال 

 .داشته باشندصرف است توجه 
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بالقوه به جای  1«نشانه»عنوان تعامالت را به که اینزمانی

دهیم که گیریم، مفهومی را ارائه میدر نظر می 2«مزاحم»

تواند در آن شناخت و یادگیری برای یک فرد )یا گروه( می

)یا بیشتر از جمع اجزای تشکیل دهنده( باشد.  غیرخطی

در تعامل با مدرسی  که خسته یدر فراگیر ،عنوان مثالبه

 دهد.رخ نمی فرایند یادگیری ،گیردقرار می با پویایی اندک

تواند منجر به مییکی از این عوامل،  هر چند، فقدان

 افزایشی صرفاً یادگیری فقدان –جه شود. یادگیری قابل تو

  .است یچندوجه و یرخطیغ مورد این در بلکه نیست،

  توجه باید ما که است آن مبین وضعیت این عالوه،به

یا « زندگی واقعی» به شباهت یعنی) صحت به تریدقیق

تجربه خارج از کالس درباره موضوع مورد بحث( در محیط 

آموزش داشته باشیم. این نه تنها یک نگاه کلی است، بلکه 

رود )افراد، محیط کار میدر مورد هر یک از عوامل تعاملی به

پردازش اطالعات و نظریه نظریه  1و فرهنگ(. در جدول 

مثالی  1اند و در جعبه مقایسه شده طور خالصهاقتضایی به

 شود.عملی با استفاده از این دو رویکرد ارائه می

 
  

 . مقایسه بین نظریه پردازش اطالعات و نظریه موقعیتی1جدول 

نظریه 

پردازش 

 اطالعات

یادگیری چگونه 

 دهد؟میرخ 

کدام عوامل بر یادگیری 

)محیط یا  گذاردتأثیر می

 یادگیرنده(؟

 ست؟ینقش حافظه چ
 انتقال چگونه رخ 

 دهد؟یم

آن پیامدهای آموزشی 

 چیست؟

 شکل گیری

 های ذهنیمدل

ها( در )یعنی طرح

 حافظه بلندمدت

سازماندهی محیط برای 

تسهیل ذخیره سازی 

در نتیجه  یریادگی جدیدمحتوای 

حافظه   در تغییر

 رخ  طوالنی مدت

 ،برای مثال) دهد.می

 (یساخت طرح ذهن

ذخیره ی در نتیجه 

سازی اطالعات در 

 حافظه طوالنی مدت رخ 

 دهدمی

یادگیرنده فعال بر مشارکت 

 کید داردأت

های ذهنی فعالیت

، تا حد زیادیفراگیران 

 گیرند ویاد میکه آنچه  

را  گیرندیاد نمی یا

 مشخص می کند

دهد که ی رخ میهنگام

بتواند دانش  فراگیر

کسر شده را در شرایط 

 کار بنددهگوناگون ب

اطالعات،  سازماندهیبر 

 تاکید دارد و توالی  سازمان

شناخت 

 موقعیتی

ایجاد یک واقعیت 
 منحصر به فرد

، معلم و فراگیرتعامل بین 

 محیط کلیدی است

ر د اطالعات رهیذخ

حافظه طوالنی مدت، 

دهد که یرخ م یمانز

 استفاده نحوه فراگیر

کسر شده  دانش از

 یهاتیموقع در

 مختلف را درک کند

 در اصلی فیوظاانجام با 

دار یمعن یهانهیزم

 شودیم لیتسه

های معتبر را آموزش در زمینه

 دهدارتقاء می

مفهوم  ساخت

 کسرشخصی، نه 

 آن

 در  مفاهیمتمام 

شکل  های خاصزمینه

 گیرندمی

 فراگیربر مشارکت فعال 

 دارد تأکید

 

های یادگیری باید فعالیت

به یادگیری بهتر منجر 

 شوند

وابسته  شهیهم یریادگی

 است نهیزم به

 هایرا به شکل اطالعات

 دهدارائه می مختلف

تشویق تعامالت اجتماعی، با 

مشارکت سایر فراگیران، برای 

اهمیت قائل معلمان و محیط 

 شودمی

 
 

                                                             
1 signal 
2 noise 
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 های تاریخی دیدگاه

عبارتی، گسترش مبدأ دو دیدگاه درباره مبدأ دانش )و به

این دو . گرددتفکر و یادگیری( به افالطون و ارسطو باز می

 گرایی. عقل2گراییو تجربه 1گراییدیدگاه، عبارتند از عقل

)افالطون( عبارت است از اینکه دانش فقط از ذهن نشأت 

گیری آن نقش ندارند؛ گیرد و حواس )تجربه( در شکلمی

گرایی )ارسطو(، معتقد است برعکس )نقطه مقابل(، تجربه

طور های شناختی بهکه تنها منبع دانش، تجربه است. نظریه

های رفتاری تجربی گرایانه هستند و نظریهمعمول عقل

ترکیبی از این دو  تا حد زیادی های اقتضایی ستند. نظریهه

 موقعیت کالسیک است.

برخی از خوانندگان ممکن است متعجر شوند که چگونه 

 گرایی است، که عمدتاًی اقتضایی متفاوت از سازندهنظریه

گرایی سازنده شکل گرفت. اگرچه بحث کامل 1980در دهه 

 کافی است بگوییم کهفراتر از محدوده این راهنماست، 

گرایی اجتماعی ی اقتضایی بر پایه نظریه سازندهنظریه

(، نظریه شناختی اجتماعی 1962، 1978ویگوتسکی )

 (1981، 1938ی آموزشی دیویی )( و نظریه1986بندورا )

های . همچنین، نظریه اقتضایی بر نظریه سیستماستوار است

در سال  Prigogineپویا )پیچیده( نیز متکی است )که 

برد(. برای مثال، عنوان هرج و مرج نام میاز آن به 1984

عنوان فاصله بین به (ZPD)منطقه تقریبی رشد ویگوتسکی 

شود سطح رشد واقعی که با حل مسئله مستقل مشخص می

و سطح رشد بالقوه که از طریق حل مسئله با راهنمایی 

شده  بزرگساالن یا همکاری با همتایان توانمندتر تعیین

 ZPD (.86، صفحه 1987شود )ویگوتسکیاست، تعریف می

پذیر توسط فراگیر با دهنده میزان یادگیری امکاننشان

 Puntambekar)مشخص است  وشرایط آموزشی مناسر 

& Hubscher 2005)  که اشاره به اهمیت محیط دارد )به

 اقتضایی نظریه کلیدی اصل واقع در –ویژه دیگر افراد توانا(

همین ترتیر، نظریه شناختی  به. شد داده شرح که است

 و  رانیفراگ نیروابط متقابل ب( 1986اجتماعی بندورا )

کند و بدین های محیطی اجتماعی را برجسته میویژگی

                                                             
1 Rationalism 
2 Empiricism  

 ی اقتضایی نیز سازگار است.ترتیر با نظریه

های شناخت وضعیتی دارد. نظریه جستجوگری دیویی ریشه

هوش مصنوعی، سازگار با همچنین، مدل کسر دانش 

کاربردهای مهم نظریه شناخت  )و موقعیتی شناخت

( که از اصول نظریه است اقتضایی در خود و برای خود

کند که شود، استدالل میپردازش اطالعات جدا می
(Robbins & Aydede 2009): 

ل یادگیری فرآیندی فعال و آگاهانه است، نه درک منفع (1)

ا ها )یعنی نمادها( که بعدهرویه سازی حقایق وو ذخیره

 مورد استفاده قرار گیرد، 

غلر ی فیزیکی و یا تخیلی دارد که ادرک نیاز به تجربه (2)

 غیر مستقیم است،

  و حرکتی –( درک مفهومی متکی بر تجربه ادراکی3)

 ستا مشاهده قابل یادگیری نوع این است، ترساده هایایده

ن زما طی در که بیفتد تفاقا ایمرحله طوربه تواندمی و

 . یابدمیشود و توسعه مشخص می

 های زیادی وجود دارد، یک تمایز کلیدی آناگرچه شباهت

 گرایان، یادگیری و تفکر است که از دیدگاه سازنده

است. به همین ترتیر، بسیاری از  "ی ذهن فردساخته"

 عات،پردازان پردازش اطالگرایان، نظیر اکثر نظریهسازنده

 کنند؛ درحالیگذرد تأکید میهمچنان بر آنچه در ذهن می

ل فرد پردازان اقتضایی، دانش و فهم را نتیجه تعامکه نظریه

 دانند.و محیط می

عنوان شناخت ها بهنظریه موقعیتی )که در بعضی از حوزه

بسترزاد شناخته شده است( تغییر قابل توجهی در نظریه 

 1980های عمدتاً در دهه علم شناختی ایجاد کرده است که

اتفاق افتاد. نظریه پردازش اطالعات )که در بعضی  1990و 

گرایی شناخته شده است( نظریه عنوان شناختها بهحوزه

علم شناختی نظریه تأثیرگذار در آن زمان بود. در درون 

طور نظریه پردازش اطالعات، جامعه و فرهنگ تنها به

ها را به عناصر وان آنتشوند، زیرا میمساوی وارد می

تواند در حوزه تجارب عینی تقسیم کرد که فرد می مجزایی

ها را دستکاری کند. بنابراین، برای پایدار، در ذهن خود آن

گرایان، جامعه و فرهنگ اهداف عملی، از دیدگاه شناخت
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 Kirshner & Whitson)شوند مزاحم تلقی میعمدتاً 

 یادگیری و تفکر  بر این اساس، مفهوم کاوش. (1997

در دنیای فرد و از طریق تعامالت که  عنوان فرآیندهاییبه

گیرد، با رویکرد پردازش اطالعات به اجتماعی شکل می

 شود. آسانی آشکار نمی

 مطالعات پیشگامانه که منجر به ظهور نظریه اقتضایی شد

( و کشف او درباره یادگیری 1988) Laveمبتنی بر کار 

د. های روزانه بوموقعیتی( در حین فعالیت)یعنی یادگیری 

 نکننده )و عظیم( بی های متمایزویژه، کار او تفاوتبه

  قییادگیری از طریادگیری در مؤسسات آموزشی و 

ان و او روی رفتار فراگیر های روزمره را نشان داد.فعالیت

و  غیر فراگیران )افراد معمولی در یک جامعه( متمرکز بود

تفکر( فرد معمولی با  ی یادگیری )ومتوجه شد که شیوه

ل دنبافراگیری که در مدرسه به)و تفکر( ی یادگیری شیوه

 معمولی هایفعالیت یادگیری است، کامالً متفاوت است.

گیرد و در ها شکل میآن کارگران در فرهنگ محیط کار

با  وکنند این محیط، افراد مفاهیم را با یکدیگر مبادله می

کمک دیگران و مصنوعات و ابزارهای موجود در محیط، 

دهند. این رویکرد را با یادگیری درک خود را شکل می

 به وضوح  مسائل ،یرسم یفمدرسه که تعارمعمول در 

  یبخش عمده، اغلر هانماد یشده و دستکار یفتعر

، مقایسه کنید. دهدرا تشکیل میهای تحصیلی فعالیت

های بنابراین، نظریه موقعیتی نسبت به آموزش در کالس

ائه ارمتفاوتی  اتنظر وابسته به آن، کاربردهایتر با سنتی

 دهد.می

 همچنین منجر به سه اصل دیگر شد که اغلر  1لیو کار

  بودن مطرحهای مشترک موقعیتی عنوان مؤلفهبه

کار با  از طریق یادگیری) شناختی کارآموزی –شوندمی

مربیان در یک زمینه اجتماعی و فرهنگی(، جوامع 

درگیر در  "جامعه"عملکردی )گروه اجتماعی و فرهنگی یا 

عنوان مثال، یک کار عملی( و مشارکت محیطی فعالیت، به

در  "افراد قدیمی"و  "واردان تازه"قانونی )یا اینکه چگونه 

ها و ها، هویتفعالیت یک جامعه با یکدیگر ارتباط دارند که

شود(. برای مثال، پزشکان یک جامعه دانش را شامل می

های پزشکی به بیماران مراقبت ای هستند که در ارائهحرفه

فعالیت دارند. از دیدگاه نظریه اقتضایی برای اینکه یک 

کننده( به یک پزشکی یا رزیدنت/ ثبتکارآموز )دانشجوی 

دارای مجوز مبدل شود، و  پزشک دارای گواهینامه معتبر

مشارکت محیطی قانونی ضروری است. کارآموز باید برای 

تحت شرایطی که امکان افزایش سطح  ،مراقبت از بیمار

دهد و با هدایت یک یا چند مربی استقالل وی را افزایش می

ا استقالل تدریجاً رو به افزایش، بو )کارآموزی شناختی( 

فعالیت کند. بنابراین، افزایش یادگیری به افزایش هویت 

فرد و جامعه، یعنی تعلق به جامعه مرتبط است. کارآموزی 

شناختی، جوامع عملکردی و مشارکت محیطی قانونی، 

ماهیت موقعیتی دانش، تفکر و یادگیری در عملکرد روزمره 

 .را به تصویر کشیده است

 های اقتضایی خاص، شناخت موقعیتی یااز دیدگاه نظریه

"SitCog"  دیدگاهی است که مورد استقبال بسیاری قرار

و همکاران  رسنیک ؛1989گرفته است. )براون و همکاران 

(. یکی دیگر از 1993؛ سالومون 1993؛ گرینو 1991

های مرتبط، روانشناسی زیست محیطی و یا دیدگاه

«Ecopsych» ،عنوان تعامل فراگیران شناخت را به که است

ل( و ویژه امکانات )یا پتانسی، بههاآنهای محیط و ویژگی

یرد. گها( برای اقدامات افراد در نظر میاثربخشی )توانایی

یط را کند، شرایط محای را باز میبرای مثال، فرد درِ بسته

دهد )دستگیره در که قابل چرخش است( و تشخیص می

یط، یرگذار است )توانایی اقدام( و بر اساس شرادر عمل تأث

ند نظریه تر از همه، مانتواند دستگیره در را بچرخاند. مهممی

ر شناخت اقتضایی، روانشناسی زیست محیطی نیز بر این باو

است که اگر اصالً یادگیری رخ دهد، در محیط اجتماعی 

داف( هبندی اافتد و اهداف و مقاصد فراگیر )اولویتاتفاق می

تا حد زیادی چگونگی درک و عمل فراگیر )و بنابراین 

 کند.یادگیری( در یک موقعیت معین را مشخص می

 

  

                                                             
1 Lave 
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 . آموزش ــ پردازش اطالعات در مقابل رویکردهای موقعیتی1جعبه 
ثال، هنگام سازماندهی کند. برای مها را هدایت میکه تصمیمات آموزشی آن دارند های خاصی طور ناخودآگاه پیش فرضهمه معلمان، گاهی اوقات به

زی و بازیابی اطالعات از ساآموزشی، معلمانی که با یک رویکرد پردازش اطالعات آشنایی دارند، احتماالً به فرایندهای شناختی فراگیر مانند ذخیره

 زشی را های آموایده تر کنند تاد را برای تسهیل چنین فرآیندهایی با ارائه سخنرانی، سادهکنند. بدین نحو، ممکن است کالس خوحافظه توجه می

 م مهم را ارائه دهند. هدفمفاهی از های مشخص و انتزاعیو نمونه نمایندها را تسهیل اطالعات مربوط به مقولهکنند، ارائه طور واضح سازماندهی به

و تجربه قبلی( و  ، خستگیآسایشهای غیر شناختی مانند ویژه ویژگیهای فراگیر خاص )بهحالی که ویژگیانتقال حقایق است، در معموالً هاآن

های ند. این ویژگی( از اولویت کمی برخوردار هستمراجعه کنید 1جدول به بیشتر کسر اطالعات  های محیطی )مانند تظاهرات معتبر؛ برایویژگی

گونه به یک سؤال پاسخ دهند، دانند در یک سخنرانی چعالوه، فراگیرانی که نمیشود. بهدر نظر گرفته می "تاللاخ"عنوان فراگیر و محیط معموالً به

ر آنان ایجاد و یا تقویت طوری که حافظه نمادین دباید از دیدگاه نظریه پردازش اطالعات بیشتر بخوانند. یعنی باید اطالعات بیشتری کسر کنند به

 شود.

نگران کمتر رونی/ بیرونی، دبازنمایی ذهنی فراگیران از جهان و تحوالت طبیعت  درباهاند، ربیانی که با رویکرد اقتضایی شناخته شدهاز سوی دیگر، م

انش بشری درباره گذارند توجه کنند. برای این مدرسان، دهایی که مردم به نمایش میها و بخشدهند به موقعیتهستند و در عوض، ترجیح می

الً برای آموزش فرد جهان و همسویی متقابل افراد و محیط است. به این ترتیر، مدرسان کسانی هستند که یک رویکرد موقعیتی که احتما تعامل با

ای معتبر، با استفاده از هتقریباً تمام یادگیری در زمینه هاکه در آن یادگیری هایمحیط ایجاد –دهندضرورتی فراگیر تشخیص میعنوان بهرا  است

برخی از  های معتبرنه. زمیشودارائه می ها(، و آموزش فرد به فردهای کوچک، گروه بزرگ )مانند سخنرانیبه شکل گروهو  های تدریسانواع فرمت

ر های مشترک دیتهای متعدد و حاوی فعالبد تعریف شده، داشتن اهداف پیچیده و راه حل مواردیهای مهم مشکالت زندگی واقعی، ازجمله جنبه

های معتبر، نهیادگیری در زمی ایجاد فرصتبا . (Young 1993; Jonassen 1997)گذارند می به اشتراکرا  ا پزشکان در جامعهیمیان فراگیران و 

 یرمتنیغ یریادگی یجامتعدد، به یهاحوزه اطالعات( یسازکپارچهیپذیر را از طریق ادغام )انعطاففراگیران انتظار دارند که دانش وسیع و 

 کسر نمایند.ها سازماندهی شده است(، هایی که برای آن)واقعیت

 شده کسر  پذیرنعطافا و گسترده دانش تا  کنندمی کمک فراگیران به اصلی هایزمینه کارگیریبه با ،تدریسطور خالصه، رویکردهای اقتضایی به

ی اقتضایی برای آموزش (. معلمانی که از رویکردها2000)برانسفورد و همکاران  مورد استفاده قرار دهند تی بازیابی و در شرایط مختلفراح به را

 اینکه اساس بر خود موزشآ تنظیم و نظارت به تمایل هاآن. هستند یکدیگر با هاآن ارتباط نحوه و 1 شکل در موجودکنند، متوجه عوامل استفاده می

 یک شکل در شده ذکر واملع به کنندمی استفاده اقتضایی هایرویکرد از تدریس برای که مربیانی عالوه،به. دارند یابند،می تکامل عوامل این چگونه

. است مطلوب حد از رکمت یادگیری رسدمی نظربه که کنندمی استفاده هاییموقعیت تشخیص برای هاآن از و (1 شکل) دارند توجه هاآن تعامل و

 لگوا را خوب عمل رویکردها، این عبارتی،به هستند؛ پذیرا را محیطی مشارکت و قانونی و عملی جوامع اهمیت تدریس، برای اقتضایی رویکردهای

اقتضایی  دیدگاه با که انیمعلم نهایت، در. سازندمی پذیرامکان را جامعه در عضویت و مسئولیت افزایش با فراگیران مترقی استقالل و دهندمی قرار

های به سایر فرمت کنند، زیرا سخنرانی معمولی نسبتعنوان تنها روش تدریس، کمتر استفاده میاز سخنرانی بهکنند، به احتمال زیاد کار می

 آموزشی، مانند یادگیری گروه کوچک، اعتبار کمتری دارد.

 

)اکولوژیکی(،  بنابراین از دیدگاه روانشناسی زیست محیطی

دهد در آن یادگیری رخ میای که جدا کردن فراگیر از زمینه

 زیست محیطیروانشناسی  (Lave, 1988). غیر ممکن است

نیز توسط بسیاری از افراد پذیرفته شده است )گیبسون 

(. در نهایت، شناخت 2001؛ هفت 1993؛ یانگ 1977

( و 1995، که شاید اولین بار توسط هاچینز )شده توزیع

( ارائه شده است، بر این نکته 1996) 1هاچینز و کالسن

کند که تفکر و توانایی فراگیر در حل مسائل بر تأکید می

  سایر افراد )و اغلر وابسته به آن( کاملاساس شناخت 

                                                             
1 Hutchins & Klausen 

 .شودمی

 های بیان شده:نظریه

 یتیشناخت موقع

باال ذکر شد، بر اساس نظریه شناخت  بخشطور که در همان

در زمینه  "موقعیتی"عنوان موقعیتی، تفکر و یادگیری به

شود. از این رو میفیزیکی و اجتماعی محیط در نظر گرفته 

عنوان واحد تحلیل شناخت موقعیتی، تمرکز را از فرد به

)نظریه سنتی پردازش اطالعات( به محیط اجتماعی و 

ها )فرآیندها، شرکت فعالیت فرهنگی که در آن تمام
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دهد. این افتد، تغییر میکنندگان و اقدامات( اتفاق می

نظریه بر تعامل پیچیده بین افراد )زمینه اجتماعی( و محیط 

ها )زمینه فیزیکی( مبتنی است. ذکر این نکته حائز آن

پردازان برخی از نظریهاز نظر  این موضوعاهمیت است که 

شود، درحالی که دیگران میتفکر شامل شناخت فقط 

دانند. گروه شناخت را شامل فرآیندهای تفکر و یادگیری می

اول دیدگاهی جداگانه برای رویکرد شناخت موقعیتی به 

اند. درحالی که گروه دوم یادگیری کرده ارائهیادگیری 

گیرند. موقعیتی را زیر چتر شناخت موقعیتی در نظر می

ها ما، آشنایی خواننده با نظریهیکی از اهداف ما در این راهن

و اصطالحات مرتبط با نظریه اقتضایی است و در مورد 

 بحث خواهیم کرد.دیگری یادگیری موقعیتی در بخش 

روانشناسی  ( معتقد است،1988) Laveهمانطور که 

شناختی سنتی، شواهد ارزشمند اندکی مبنی بر اینکه 

 زمینه را برای دست آمده در یکتوانند دانش بهفراگیران می

آید، مورد ها پیش میکه در سایر زمینه یمشکالت رفع

مشکل انتقال  داده است. دستاستفاده قرار دهند، به

توجه به تأثیر ، لزوم تجربیات از یک زمینه به زمینه دیگر

 یک –کندسایر افراد و محیط در یادگیری را مطرح می

 گرداندبرمی زاربه مثال اب را ما مفهوم این. اقتضایی رویکرد

 در ابزار یک از استفاده چگونگی و زمان بر تأکید به نیاز –

 زمینه به توجه عدم یا و اندک توجه با ابزار یک ارائه با تقابل

بنابراین، فقط . اثر(بی شی یک عنوانبه ابزار به توجه یعنی،)

گی ارائه گوید حائز اهمیت نیست، بلکه چگونمی آنچه معلم

)شامل زمینه فیزیکی و اجتماعی(  اطالعات این و زمان ارائه

گذارد؛ در آینده تأثیر می آن بر چگونگی و زمان استفاده از

  این مورد کاربرد اصلی نظریه اقتضایی است که در

های بعدی این راهنما به آن خواهیم پرداخت. بر این قسمت

طور صریح در طراحی آموزشی اساس، این مسائل باید به

 قرار گیرد. مورد توجه

 ناختش یک اصطالح مربوط به شناخت موقعیتی،

embodied   است(Robbins &amp; Aydede 2009) که ،

بدن دارد. بدون  توسط تفکرگیری شکلاشاره به چگونگی 

همکاری بدن، هیچ ورودی حسی از محیط و هیچ محرک 

اقدامی  خروجی حرکتی وجود ندارد، از این رو هیچ حس یا

کند. از که اساسًا تفکر را منتفی می داشتوجود نخواهد 

  ما بلکه، ست؛یانتزاعی ناین منظر، ذهن انبار وقایع 

کنیم. عالوه بر این، می های حسی خاصی را دریافتورودی

 ،دهد، ادراک، تفکر و اقدامطور که مثال باال نشان میهمان

هماهنگ یا وابسته به یکدیگر هستند. به همین دلیل است 

اهمیت محیط در  بارهپردازان شناخت اقتضایی درهکه نظری

 گیرد.می کنند که در زیر مورد بحث قرارتفکر صحبت می

طور که در باال توضیح داده شد نه شناخت موقعیتی همان

ذهن گسترش یافته نیز  بر بلکهتنها بر ذهن تجسدیافته 

که تفکر  آن استذهن تجسدیافته استدالل . متکی است

افتد نیست؛ تنها وابسته به آنچه که در ذهن فرد اتفاق می

ی بین ذهن تجسدیافته و دنیای بلکه باید تعامالت پیچیده

embedded  که  آنچه توانجا میمثال در این برای دهد،رخ

عنوان شناختی از تخلیه بار یا قرار دادن کار شناختی بر به

ظر بگیرید که چگونه یک . در نرا در نظر گرفت محیط باشد

ی ماهر موادغذایی، در زمان برداشتن مواد کنندهبندیبسته

های سنگین، غذایی از روی نقاله حامل، اقالم را در بخش

طور بندی بهکند. این دستهبندی میسبک و شکننده دسته

قابل توجهی باعث کاهش بار بر حافظه فعال نسبت به 

در موقعیت مطلوب کیسه مواد غذایی به بر اقالم جایگزینی 

 آن استذهن گسترش یافته استدالل . شودمینقاله حامل 

و  داردشناخت در خارج از وجود فرد قرار  "مرزهای"که 

 های محیط فیزیکی و اجتماعی است. شامل ویژگی

شناخت موقعیتی نه تنها ارتباط متقابل پیچیده بین افراد و 

طور شناسد، بلکه بر این دو مؤلفه بهمحیط را به رسمیت می

این دیدگاه (. در واقع 1993یانگ کند )مساوی تأکید می

جای ی فراگیر در محیط بهگرایانهمبتنی بر رویکرد شناخت

عالوه بر این، تمام  .(Bredo 1994)فراگیر و محیط است 

طور بالقوه با این تعامل پیچیده تغییر افراد )و محیط( به

های غیرخطی و یا چند سطحی را وجود روش کنند کهمی

ی کند. این نکتهمی دهد ضروریبرای تحلیل آنچه رخ می

 که تعاملی سیستم یک –گرددباز می ZPD آخر به مفهوم

 حداقل که درحالی کنندمی کار مشکل یک بر افراد آن در

آن کار  بر مؤثر طوربه تواندنمی تنهایی به هاآن از نفر یک

در  ZPD یک نمونه از .(Kirshner & Whitson 1997)کند 
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پزشکی، بیمار ناتوانی است که به مشکالت متعدد پزشکی 

و خونریزی دستگاه گوارش فوقانی مبتالست و برای دریافت 

  کند.خدمات پزشکی داخلی عمومی مراجعه می

کند، مشاوران رادیولوژیست نتایج رادیوگرافی را تفسیر می

به ئه می نظرات مربوط  خاص خود را ارا ند تخصخخخص  ده

سیر آندوسکوپی،  صص گوارش نتایج و تف )برای مثال، متخ

مکفیزیوتراپیسخخخت در  های ک یاز پا یهامورد ن   ییسخخخر

صیه صص داخلی برای ارائه هایی را ارائه میتو دهد( و متخ

بهترین برنامه مراقبتی برای این بیمار دارای شرایط بغرنج، 

دهد. در نهایت، با اقدام هم قرار می این اطالعات را در کنار

مناسر، از طریق این سیستم تعاملی، مراقبت ارائه شده به 

یابد درحالی که هیچ یک از افراد تیم درمان بیمار ارتقاء می

ئه نمیبه تنهایی  توانسخخختند چنین خدمات گروهی را ارا

های مدیریت بیماری برای مراقبت از مثال دیگر تیم. دهند

ست. همانبیمار  سایی قلبی یا دیابت ا طور که مبتال به نار

 یکی از  ZPD شخخخود، مفهومدر بخش زیر شخخخرح داده می

 های کلیدی شناختِ توزیع شده، است. ویژگی

 

 یتیموقع یادگیری

یادگیری موقعیتی بر اساس اصول فوق درباره شناخت 

طور که قبالً ذکر شد، بسیاری از موقعیتی است و همان

عنوان یکی از اجزاء یادگیری موقعیتی را به ،ننظراصاحر

عنوان تفکر گیرند )شناخت بهشناخت موقعیتی در نظر می

اند از و یادگیری(. اصول کلیدی یادگیری موقعیتی عبارت

مشارکت محیطی قابل قبول و جوامع عملکردی. اصطالح 

مشارکت محیطی قابل قبول شامل: مشارکت معنادار )قابل 

یت )مشارکت محیطی( است که با نظارت مربی قبول( و فعال

شود. این یا معلم عضو جامعه )جامعه عملکردی( هدایت می

عضویت در یک جامعه  یتکاملسیرِ ، رویکرد یادگیری

عنوان پایه و اساس یادگیری )هویت فردی و اجتماعی( را به

کند؛ یادگیری در واقع شامل تغییر در فرد )و برجسته می

 در فراگیر زیرا است، "محیطی"رویکردی  جامعه( است که

 است آن مهم نکته. کندنمی هدایت را درسی برنامه ابتدا

 دانش، سطح و تعلیم در که کسی) نزدیک همتای یک که

 پزشکی دانشجوی یک مثال، برای –است نزدیک دیگری با

یک دانشجوی پزشکی سال دوم را آموزش ، چهارم سال

  –کند اقدام راهنما ای یمربعنوان تواند بهدهد( میمی

 ''استاد"عبارتی، وقوع یادگیری مستلزم داشتن یک به

مثال، در یادگیری موقعیتی که یک  برای. ، نیستایحرفه

تواند )و باید( به دانشجویان پزشکی تدریس می رزیدنت

کند. افزایش مسئولیت که پیشرفت فرد و جامعه را تسهیل 

ضروری است. تأکید بر ماهیت کند، نیز برای یادگیری می

اجتماعی یادگیری و تحول فرد و جامعه با یادگیری )یعنی، 

شود و در ها درگیر میای در فعالیتطور فزایندهفراگیر به

  لیتبد تیفعال ای یجامعه عملکردنهایت به عضوی از 

 های متمایز یادگیری موقعیتی هستند.شود(، ویژگیمی

 

 یطیمح یستز یروانشناس

روانشناسی زیست محیطی نیز مدعی است که تفکر و 

در زمینه فیزیکی و  "موقعیتی"عنوان یادگیری باید به

هر چند، اجتماعی وسیعی از محیط در نظر گرفته شود؛ 

روانشناسی زیست محیطی دیدگاه اندک متفاوتی از دیدگاه 

شناخت موقعیتی دارد. در روانشناسی زیست محیطی، واحد 

ت فرد با محیط است. در این دیدگاه، تحلیل، تعامال

یادگیری و حل مسئله، محصول ادراکات درونی فراگیر 

)پردازش اطالعات( نیست، بلکه در نتیجه تعامل هدفمند 

فرد )با هدایت اهداف( با محیط حاوی اطالعات بسیار غنی 

شوند. از دیدگاه روانشناسی زیست محیطی، جدا پدیدار می

که باید فرا گرفته شود و محیطی کردن فراگیر، محتوایی 

افتد، غیرممکن است. به عبارت که یادگیری در آن اتفاق می

 دیگر، اگر یادگیری رخ دهد، در یک زمینه خاص رخ 

دهد و اهداف و مقاصد فرد، ادراک و عملکرد وی )و در می

 کند. بر این اساس، را هدایت می نتیجه یادگیری او(

د، تحلیل شناخت نیاز به درک طور که در باال بحث شهمان

موارد و دیگر تعامالت پیچیده دارد که در نتیجه نیاز به  این

و یا چند سطحی را مطرح  غیرخطیتوجه به رویکردهای 

کند. برخالف نظریه پردازش اطالعات، روانشناسی می

یادگیری و امکان هدایت کند که زیست محیطی ادعا می

نند نمایش نمادین های ایستا، مابا موقعیت شناخت

خاطرات، که در یک نقطه خاص از زمان از زمینه فیزیکی 
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 .وجود نداردو اجتماعی دور هستند، 

روانشناسی زیست در  ،مانند دیدگاه شناخت موقعیتی

های ای کلیدی است. محیط، ارزشمحیطی، محیط، مؤلفه

آورد. این هایی را برای افراد فراهم میعملکردی یا فرصت

شد، از طرف  اشاره 1امکاناتعنوان بهها که به آنها فرصت

تواند مطلوب یا نامطلوب که می شودمحیط به افراد ارائه می

طور که قبالً اشاره شد، (. همان1986باشد )گیبسون 

های اقدام هستند و مهم آنکه، همیشه برای فرصت ،امکانات

تمام افراد یکسان نیستند. توانایی فرد در عمل، در 

شود. این نامیده می 2نشناسی زیست محیطی، اثربخشیروا

 تعامل در( اثربخشی و هاتوانایی) فرد –تعامل پویای محیط 

 کافی تنهایی به یک هیچ یعنی) شوندمی تعیین یکدیگر با

 طبقات برای تنها( هاآن اثربخشی و) هافرصت –(نیست

یک تلویزیون  مثال، برای. بالعکس و دارد وجود افراد خاص

 این. است "رانندگی قابل" ماشین و دارد "تماشا قابلیت"

 مناسر امکانات که است افرادی دسترس در فقط هافرصت

 یک و ندارد را تلویزیون تماشای توانایی نابینا فرد – دارند

 مینأت این، بر عالوه. ندارد رانندگی توانایی شیرخوار نوزاد

ر اساس اهداف و مقاصد مهم است که ب یتنها زمان امکانات

 )یا قصدی( وجود داشته باشد. اینیاز بالقوهفرد 

یکی دیگر از اهداف کلیدی در دیدگاه روانشناسی زیست 

محیطی، قصد و توجه است. قصد فرد با اهداف و مقاصد او 

شود، درحالی که توجه فرد عبارت است از توانایی هدایت می

هایش. نکته حائز اهمیت آن است که قصد درک او از توانایی

عبارت دیگر، قصد شود. بههدایت می، بر اساس اهداف او فرد

اند. ها به یکدیگر وابستهتوانمندی ها وو توجه همانند فرصت

ای پویاست(، با تکامل یافتن اهداف و مقاصد فرد )قصد سازه

عنوان یابد. بهتوجه یا تمرکز او )سازه پویای دیگر( تکامل می

مثال، بیماری را در نظر بگیرید که با درد حاد پشت قفسه 

کند. پزشک بخش سینه به بخش اورژانس مراجعه می

اورژانس ابتدا اختالالت قلبی )اهداف و مقاصد( را مورد 

دهد که موجر هدایت )یا توجه( معاینه می بررسی قرار

پزشک در معاینه قلبی صدای سپس، شود. فیزیکی اولیه می

                                                             
1 Affordances 
2 Effectivities 

شنود )فرصت( که به تشخیص احتمالی را می ساییدن

و تالش برای  مقاصد پریکاردیت اشاره دارد )هدایت اهداف و

تشخیص سایر احتماالت تشخیصی و درمانی(. سپس 

دهد که تناوب الکتریکی پزشک دستور گرفتن نوار قلر می

  را نشانT موج  یو واژگون محدب پراکنده ST و ارتفاع

 )اثربخشی(.دهد می

 طور که در مثال باال نشان داده شده است، اهداف،همان

  یا) امکاناتمقصود و تشخیص تأثیر توجه و انتخاب 

گره  ویای با توانایی عملکردی طور پیچیدهها(، که بهفرصت

ر های موجود در هپیچیدگی .هستند اند، تأثیرگذارخورده

 باعث نیاز بهها، دو مؤلفه و همچنین تعامالت پویای آن

و یا چند سطحی برای تحلیل  غیرخطیهای توجه به روش

 شود.می

در نهایت، از دیدگاه روانشناسی زیست محیطی، هوش 

حاصل تعامل فرد با محیط است؛ این ویژگی ذاتی فرد 

 برخالف و( محیط با تعامل و) ادراک بر تأکید –نیست

تنظیم . در حقیقت، یادگیری است حافظه ایستای مفهوم

شدن فرد در محیط است )یعنی، زمان و چگونگی استفاده 

ل با قرار طور که در باال شرح داده شد( در تقاباز ابزار، همان

دادن دانش در حافظه نمادین. این تنظیم تدریجی فرد 

 کمی با کار انجام توانایی –شودمنجر به خودکار شدن می

 د با آموزشتوانتنظیم شدن می عالوه،به. آگاهانه تالش

ادن معلم و یا مربی تقویت شود. یک نمونه از تنظیم، گوش د

 به محض آنکه فراگیر. تکراری به یک نوع سوفل قلبی است

 دهد )فعالیتی که اغلر توسط مربیگوش میسوفل قلبی  به

های ظریف های متمایز و تفاوتشود(، ویژگیهدایت می

ه شود؛ بر میها )یا محیط( برای فراگیر بیشتر آشکاسوفل

 .شوداین ترتیر، درک و توجه یادگیرنده تنظیم می

ما معتقدیم که روانشناسی زیست محیطی، با شرح چگونگی 

 هایتعامل افراد با سایرین و محیط خود از طریق فعالیت

 ، شناخت موقعیتی1کنند. شکل هدفمند ارتباط برقرار می

  نشان 2دهد و شکل میدر یک مواجهه بالینی نشان 

 دهد که چگونه روانشناسی زیست محیطی و شناختمی

 .توانند در مواجهه بالینی یکپارچه شوندموقعیتی می
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 (یعی)توزشده  یعشناخت توز

نظریه شناخت توزیع شده نیز در زیرمجموعه نظریه 

بر این باور  گیرد و مانند شناخت موقعیتی،اقتضایی قرار می

است که تفکر و یادگیری را باید به صورت موقعیتی و در 

محدوده بزرگتر فیزیکی و اجتماعی محیط مورد توجه قرار 

ای بر محیط هر چند، شناخت توزیع شده تأکید ویژه. داد

و چگونگی منجر شدن تعامالت اجتماعی به تفکر  اجتماعی

های افراد درگیر در فعالیت ،. واحد تحلیلداردو یادگیری، 

های اجتماعی و مادی هستند )سالومون شناختی در محیط

مانند نظریه شناخت اقتضایی و روانشناسی زیست . (1995

عنوان واحد به« فرد مثبت»محیطی، در شناخت توزیعی، 

شود، درحالی که مصنوعات تحلیل در نظر گرفته می

های شناختی د تواناییتواننمی ها()غیرانسانی مانند رایانه

در متون، به شناخت . کنندافراد را تقویت کنند و چنین می

عنوان یادگیری توزیع شده و هوش توزیع توزیع شده، به

همه این .  (Bell & Winn 2000)اشاره شده است شده نیز

اصطالحات، داللت بر ماهیت اجتماعی مشترک تفکر و 

 یادگیری دارند.

سواد ، شدت بیماری)

انس  ،فرهنگ ،پزشکی بیمار

درک  ،آموزش ،با پزشک

 (زبان پزشک

 ،مهارت ،دانش)

 ،تجربه ،رفاه ،انگیزه

 (تخصص ،فرهنگ

  ،محل مالقات ،مدت مالقات)

 (های پشتیبانی و پرسنل کلینیکسیستم

به  مربوط عوامل 

 بیمار

مربوط به عوامل 

 پزشک

 

عوامل عمل/ 

 مداخله

 . شناخت موقعیتی و مواجهه بالینی1ل شک

 نتیجه بالینی

)شدت بیماری، سواد 

پزشکی بیمار، فرهنگ، انس 

آموزش، درک  با پزشک،

 زبان پزشک(

 

اهداف و مقاصد از طریق ایجاد 

هماهنگی در درک اهداف و 

مقاصد شرکت کنندگان و 

توانایی استفاده از مصنوعات 

)مانند رایانه( در مواجهه؛ به 

 وجود می آیند

)دانش، مهارت، انگیزه، 

رفاه، تجربه، فرهنگ، 

 تخصص(

 

 ،فعالیت شرکت کنندههر 

های منحصر تحت تأثیر توانایی

 گیردقرار می وی به فرد 

 

 

 

 )مدت مالقات، محل مالقات، 

 های پشتیبانی و پرسنل کلینیک(سیستم

 
طور جزئی اینها به واسطه اهداف و مقاصدشان به

 (های اهدافاولویت) شوندتعیین می 

مربوط عوامل 

 بیماربه 

مربوط به  عوامل 
 پزشک

 

عوامل عمل/ 

 مداخله

 (؛ شناخت توزیع شده و مواجهه بالینیسبز) روانشناسی زیست محیطی ؛(قرمز) . شناخت موقعیتی2 لشک

 

 نتیجه بالینی
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و روانشناسی زیست محیطی، نظریه مانند شناخت اقتضایی 

عنوان یک به پردازان شناخت توزیعی، محیط یادگیری را

های گیرند که در آن مؤلفهسیستم بسیار پیچیده در نظر می

تر از همه، وجود دارد و مهم( متعدد )معلم، فراگیر و محیط

  نیا انیچندگانه بین و در مهایی برای تعامل فرصت

، که به عناصر اجتماعی، نظریه در این. ها وجود داردمؤلفه

ها و در شود، ارتباط بین مؤلفهفرهنگی و فیزیکی توجه می

 ها تر از همه، مؤلفهمهم. ها، بدون نقص استدرون آن

توانند افراد یا اشیا باشند؛ اشیا اغلر همان مصنوعات می

های ها کامپیوتر است و نظریهنمونه از آن. یک هستند

پردازند که ع شده به بررسی این نکته میشناخت توزی

های یادگیری ها را در محیطچگونه این ابزارها توانایی انسان

دهند، مانند اولین مثال ما درباره توزیع کننده افزایش می

 مواد غذایی.

. رویکرد شناخت توزیع شده دو ویژگی اصلی دیگر نیز دارد

راک گذاشته اول، این مفهوم که اطالعات توسط همه به اشت

این اشتراک گذاری به افراد مجهز )یا مصنوع( . شودمی

دهد تا از اطالعات محیط به نفع گروه استفاده اجازه می

کنند. ویژگی اصلی دوم، آن است که اجزای سیستم توزیع 

شده برای اتمام کار باید به یکدیگر متکی باشند. برای مثال، 

یابی برای جهتها در نظر بگیرید که چگونه این ویژگی

رسانی پزشک برای ارائه صحیح ناوگان هواپیمایی یا خدمت

مراقبت اولیه به بیمار مبتال به مشکالت متعدد پزشکی 

 .وابسته هستند

 

 ها در عملنظریه

ی آموزش پزشکی آموزش فراگیران و جایی که الزمهاز آن

 کنیم که چگونه مراقبت از بیماران است، تأکید می

های بالینی مورد توانند در محیطاقتضایی میهای نظریه

 ها، هر نظریه را استفاده قرار گیرند. مانند سایر بخش

های نظری را دهیم و سپس دیدگاهطور مستقل شرح میبه

 ها مقایسه خواهیم کرد.ها و تفاوتاز نظر شباهت

مشاهده یک کالس  شناخت موقعیتی و یادگیری موقعیتی.

کی با استفاده از لنز شناخت درس در دانشکده پزش

های مهم موقعیتی و یادگیری موقعیتی به برخی از بینش

که یک فراگیر برای بحث در گروه شود. هنگامیمنجر می

بینی کند که در تواند دقیقا پیششود، نمیکوچک آماده می

کالس درس چه اتفاقی خواهد افتاد. نتیجه بحث به فراگیر، 

مربی، محیط و تعامالت ها، یهمکالسگفتگوها و افکار 

ها بستگی دارد. این امر در محیط بالینی نیز صادق پویای آن

است. حتی اگر یک پزشک از قبل کامالً با بیمار آشنا باشد، 

تواند در مواجهه با بیمار دقیقاً بداند که روند وقایع نمی

 با مواجهه در «موفقیت» کسر –چگونه پیش خواهد رفت 

ی پزشک، بیمار و محیط فیزیکی بستگی پویا تعامل به بیمار

دارد. این دیدگاه موقعیتی به کالس درس و محیط بالینی 

عنوان یک به مراتر بیش از به رسمیت شناختن محیط به

است و محیط را در جایگاهی برابر « مزاحم»مؤلفه منفعل یا 

 ها قرار با افراد حاضر در محیط و تعامالت منحصر به فرد آن

مواجهه با  ، رویکرد شناختی موقعیتی در1. شکل دهدمی

دهد. هر چند، نظریه شناخت موقعیتی بیمار را نشان می

های کالس درس یا مواجهه مدلی برای مشاهده مؤلفه

کند، اما به خوبی روشنگر ارائه می هاآنپزشکی و روابط بین 

اهداف فرد و منابع در دسترس در یک سیستم پیچیده 

ین باوریم که این اطالعات اضافی مهم هنگامی نیست. ما بر ا

آید که فرد به استفاده از روانشناسی زیست وجود میبه

محیطی که بر تعامالت پویای بین انسان و محیط تأکید 

 .دارد، روی آورد

  روانشناسی زیست محیطی.

روانشناسی زیست محیطی مانند نظریه شناخت اقتضایی 

اگیر، محیط و روابط بین معتقد است که مربی باید از فر

ها آگاه باشد. با استفاده از مثال تدریس در گروه کوچک آن

تواند آن باشد که در باال ارائه کردیم، هدف فراگیر )قصد( می

های ترتیر، کتاب که از همتایان خود پیشی بگیرد. بدین

خواند سازی میدرسی و مقاالت متعددی را برای آماده

تواند بر اساس آمادگی وسیع خود، ها( و سپس می)فرصت

در طول جلسه به سؤاالت مطرح شده توسط فراگیران 

)اثربخشی( پاسخ دهد. با توجه به دو وجه پویای روانشناسی 

 –قصد توانایی، –فرصت محیط، –عامل –زیست محیطی

 در گرفته قرار بحث مورد زیر بخش در که طورهمان توجه،

 .دارد کاربرد آموزشی طراحی
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ورود به محیط مراقبت از بیمار؛ فرض کنید بیماری با با 

زانوی متورم حاد بدون وقت قبلی به درمانگاه داخلی 

 د. مسئول پذیرش پزشک کشیک را بهکنمراجعه می

تواند برای بیمار خواند، زیرا شخصا نمیپذیرش فرا می

تشخیص نهایی دهد )توانمندی(. پزشک به تشخیص 

درخواست کیت یا لوازم )فرصت/  اندیشد وافیوژن زانو می

کند. برای تأیید امکانات( آرتروسنتز )آسپیراسیون زانو( می

این تشخیص افتراقی اقدام بعدی )توانمندی( سوزن را به 

های کند )قصد(، مایع حاوی کریستالداخل زانو وارد می

کند. در این مثال، تأییدکننده تشخیص نقرس را خارج می

مشخص به خوبی نتیجه مورد نظر و مطلوب  و نقطه شروع

 –فرصت –های گوناگون مواجههاست؛ هر چند، جنبه

. شوندمی ظاهر پویا صورت به –اثربخشی و قصد –توجه

توانند به فرآیندهای های مختلف در زمینه خاص میویژگی

استداللی مختلف برای تشخیص صحیح منجر شوند. در 

های مختلف، دانش محیط واقع، برای انتقال دانش الزم به

 های بازیابی مرتبط شودها یا الگوها( باید به انواع نشانه)تکه

(Shell et al. 2010)ها، از این نشانهبه احتمال زیاد برخی،  ؛

های اجتماعی و یا ها، احتماالً با زمینهاگر نگوییم اکثر آن

 فرهنگی مرتبط هستند.

  شناخت توزیع شده.

موقعیتی و روانشناسی زیست محیطی، همسو با شناخت 

به افراد و مصنوعات  برای ساخت معنا شناخت توزیع شده

توجه دارد. برای مثال، با توجه  )ابزارهای موجود در محیط(

های سیستم به مثال بحث تمرینی در گروه کوچک، مؤلفه

شناخت توزیع شده شامل بحث کننده، همتایان شرکت 

تواند شامل تخته ابزارها میکننده در بحث و معلم است. 

 سفید و یا کامپیوتر باشد. بحثی که پس از ارائه مطلر شکل

گیرد، نشانگر سیستم شناخت توزیع شده است. در این می

که شناخت با هدف کمک به فراگیران در مثال، هنگامی

رود برداشت فراگیران )از انتظار می یابد،می توسعه یادگیری

ه همتایان( در جهت به توافق موضوع مورد بحث و گرو

های یادگیری رسیدن با متخصص )معلم( باشد. در سیستم

توزیع شده، فرد باید بتواند با وقایع غیرمنتظره که باعث 

شود رو به رو افزایش عدم قطعیت )آنتروپی( در سیستم می

گر شود، تا آن را کاهش بدهد. برای مثال، اگر پاسخ هدایت

یا معلم کامالً اشتباه باشد و یا اگر بحث به سؤال همکالسی 

معلم نتواند به سؤال عمیق یکی از فراگیران پاسخ دهد، با 

شوید. همچنین وسایلی مانند چه مشکالتی مواجه می

عنوان بخشی از سیستم کامپیوتر یا تخته سفید باید به

عنوان مثال، تغییر باشند. به قابل توزیع شدهشناخت 

که ممکن است در نتیجه قطع برق مشکالتی را تصور کنید 

رایانه و یا تمام شدن جوهر ماژیک در نتایج مورد انتظار از 

 ر،یز ینیبال مثال نیفراگیران رخ دهد. این مثال و همچن

 های مولد پویا که سازمان فردی هستندسیستم درباره

رود میزان عدم . به این معنی که انتظار میکندصدق می

د( با گذشت زمان با نزدیک شدن قطعیت )یا تنوع عملکر

 معلم در سیستم کاهش یابد. دیدگاه فراگیر به

با استفاده از مثال برخورد بالینی بیماری که با زانوی متورم 

حاد به درمانگاه مراجعه کرده است، شرکت کنندگان در 

محیط عبارتند از مسئول پذیرش، بیمار و پزشک. وسایل 

پ مورد استفاده برای شامل کیت آرتروسنتز و میکروسکو

مولد باید  تحلیل مایع سینوویال است. این سیستم حرکتیِ

رود میزان عدم دهنده باشد؛ یعنی انتظار میخود سامان

قطعیت در تشخیص، به دلیل همگرایی توافق درک بیمار 

 یموارداز مشکل موجود با تشخیص پزشک، کاهش یابد. 

مهم  تسؤاال هب ستینکه پزشک قادر  دیریرا در نظر بگ

 یمراقبت مربوط به اقدام یهایکاست ای پاسخ ماریب

 تیسوزن ک یاصل یهابخش ایدهد، و  را شرح یشنهادیپ

 شده گم است، یضرور کار نیا انجام یبرا که آرتروسنتز

. در چنین سیستم شناخت توزیعی، شرکت کنندگان باشد

افزایش باید بتوانند با وقایع غیر منتظره که عدم قطعیت را 

دهند مقابله کنند )سؤاالت بیمار(، و وسایل باید قابل می

تعویض باشند )نقص عملکرد کیت آرتروسنتز(؛ به عبارت 

 دیگر، وسایل باید بتوانند اطالعات را در اختیار سایر 

 2شکل . های سیستم شناخت توزیع شده قرار دهندمؤلفه

رویکرد شناخت اقتضایی، روانشناسی زیست محیطی و 

 .دهدهای بالینی را نشان میشناخت توزیع شده در مواجهه

های مختلف )مردم و این سه نظریه مختلف، به مؤلفه

درحالی که شرایط، . توجه دارد هاآنمحیط( و تعامالت 
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ها تا حدی با یکدیگر نمایش تعامالت، و تأکید این نظریه

متفاوت است، از طریق تعامل پویای اجزای مختلف، همه 

در برخی شرایط و یا نتایجی  غیرخطینظریات بر نتایج این 

های فردی است، بلکه بر که نه تنها وابسته به ویژگی

های مختلف افرادی که یک پدیده رایج را های گروهویژگی

ها با نظریه کنند نیز وابسته است. این پیش فرضتجربه می

 ,Guastello)هرج و مرج جبری )قطعی( سازگار است 

Koepmans & Pincus, 2009) امیدواریم خواننده نیز .

های مختلف هر یک از این سه بتواند با توجه به دیدگاه

ها را ترکیر کند. ، در مواقع الزم این نظریهاقتضایی نظریه

برای مثال، ترکیر شناخت اقتضایی و روانشناسی زیست 

را ببینید( شرحی  2محیطی در مواجهه بالینی )شکل 

یک از هر دهد که از مواجهه را ارائه می توصیفی موقعیتی

 .ها به تنهایی مجاز به ارائه آن نیستندنظریه

 

 کاربردهای آموزشی و تحوالت آینده

ها در طراحی آموزشی کاربردهای متعدد دارد و این نظریه

ها را شرح ما در بخش فوق با ارائه مثال، کاربرد عملی نظریه

طور جامع توان بهکاربردها را میدادیم. ما معتقدیم که این 

اهمیت اجزا، بیش  (1در سه گروه اصلی دسته بندی کرد: )

کاربردهای  (2از محتوای صرف تدریس و یادگیری؛ )

 (3و حتی سیستم هرج و مرج؛ و ) غیرخطیسیستم بالقوه 

های درمانی( در راهی برای تشخیص )و پیشنهاد راه حل

 یا بالینی. آل آموزشیهای غیر ایدهموقعیت

 محتوا بیشتر اهمیت 

اقتضایی بودن بر اهمیت شرکت کنندگان، محیط و تعامالت 

ها تأکید دارد. این بدان معنا نیست که محتوای آموزشی آن

کافی نیست. این  واقعاً اما هست، بلکه –ضروری نیست 

ی مهم حرکت از نظریه پردازش اطالعات است نکته، نقطه

عنوان تعامالت بین عوامل را به که بیشتر تأثیر محیط و

(. از دیدگاه 2گیرد )شکل می واریانس خطا یا مزاحم در نظر

موقعیتی، طراح آموزشی باید محیط، پویایی فراگیران و 

را در نظر  هاآنهای تدریس و تعامل دیدگاه آنان، روش

 نه باید معلم. هستند اهمیت حائز موارد این همه –بگیرد 

 کند، صرف زمان جلسه در بحث نکات نوشتن برای تنها

های فراگیر و آمادگی وی، دیدگاهمثال،  برای باید بلکه

پویایی بالقوه گروه و ابزارهای موجود در محیط آموزشی 

)وسائل( را برای کمک به فراگیر و نحوه بهینه سازی 

ها و اصالت قالر آموزشی را در نظر بگیرد حداکثری آن

عملکرد واقعی نزدیک است(. بر  )اینکه محتوا تا چه حد به

اقتضایی تمام این موارد مهم هستند و اگرچه  اساس نظریه

تواند چگونگی تعامل عوامل مختلف را نمی طراح آموزشی

 عوامل و تعامالت  یهامؤلفه کنترل کند، توجه واضح به

تواند میمعلم(  ها توسطتنظیم آن تا حد ممکنو ) هاآن

این مدل همچنین با تشویق معلمان . یادگیری را بهینه کند

، بلکه  بر عوامل دیگر و نحوه اجرای به اینکه نه تنها بر محتوا

را برای  چارچوبیدر جلسه نیز تمرکز داشته باشند،  هاآن

 کند.تغییر آموزش فراهم می

گردیم تا بعضی از کاربردهای عملی های خود بر میبه مثال

م. معلمی که در محیط را برای معلمان و طراحان نشان دهی

پردازد، به گروه کوچک از دیدگاه اقتضایی به موضوعات می

های کوتاه )که معموالً فاقد فضای ضعف نسبی سخنرانی

اجتماعی و فیزیکی است( و نیز نیاز به موارد واقعی )برای 

های بالینی دارد(؛ توجه به اهداف کمک به انتقال به موقعیت

ایر وسایل آموزشی و استفاده بالقوه و ارزش بالقوه رایانه و س

کند. معلم از تسهیل بحث به جای سخنرانی را تأیید می

همچنین به رفاه کارآموزان و نیاز به فراهم کردن فرصت 

های یادگیری برای آنان آگاه است. توجه به تنظیم فعالیت

واقعی بودن فراگیر و عوامل محیطی برای تسهیل یادگیری 

عالوه، محیط )سایر افراد و وسایل( ارد. بهو انتقال اولویت د

عنوان نقش مهمی در یادگیری دارند. این موارد نباید به

ها پیش بینی شوند تا تلقی شوند، و باید این جنبه اختالل

تأثیر  عنوان یک ابزار()دانش به بر یادگیری و انتقال دانش

گذارند. معلم با توجه به این عوامل و نه فقط تأکید بر انتقال 

 کند.اثر یا نمادین، درس را تنظیم میدانش بی

های موقعیتی طور خاص، در ارتباط با هر یک از نظریهبه

 گران گروهفردی، ممکن است سؤاالتی مانند: تسهیل

ت کوچک چگونه توجه و هدف فراگیران و یا تنظیم ادراکا

  ییا برای آن داربست سازتقویت را ها )از یادگیری( آن

هایی برخوردارند و چگونه کنند؟ معلمان از چه توانمندیمی
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توان می ها را به فراگیران انتقال دهند؟ چگونهتوانند آنمی

آیا همه معلمان قصد )اهداف( را برای یادگیری تقویت کرد؟ 

شده از  ناخت توزیعآمادگی دارند تا از کاربردهای منفی ش

یک سؤال که معلم به آن نپرداخته یا به درستی به آن پاسخ 

؟ آیا به پویایی فراگیران در گروه نندنداده است، اجتناب ک

ها فقط چند مورد از سؤاالت این کوچک توجه شده است؟

بسیار زیادی است که باید در هنگام طراحی آموزشی از 

 و) آموزش –یرند دیدگاه اقتضایی مورد توجه قرار گ

 .است دانش اثربی انتقال از بیش مراتر به مؤثر( یادگیری

رای ببا ورود به دوره مواجهه بالینی، کاربردهای باال نیز 

 تعامالت فراگیران وجود دارد. مالحظات اضافی شامل کمک

جعه مرا 2به فراگیر برای درک دیدگاه بیمار )به مثال شکل 

عنوان ضعف سیستم است )به کنید( و شناسایی نقاط قوت و

(. توجه به موقعیت، معلم 2مثال، عوامل عملکردی؛ شکل 

 کند تا تعدادی از عواملرا تشویق می)و طراح آموزشی( 

ای ارائه توانند در کنار محتوای را در نظر بگیرد که میزمینه

  بر دیتأک. بگذارند ریتأث یریادگی و سیشده بر تدر

س ها بر تدرینحوه اثرگذاری آن های مختلف زمینه وویژگی

ای هدیگر نظریه باو یادگیری، نقطه تفاوت نظریه اقتضایی 

 طراحی آموزشی است.

نتیجه آموزش، یادگیری یا   .غیرخطیسیستم بالقوه 

تعامل و خاص حال مراقبت از بیمار مبتنی بر این اجزای در 

و یا  غیرخطیزمینه است که در طی زمان در یک سیستم 

 . از (Durning et al 2010) یابندمرجی تکامل میهرج و 

مبتنی بر هرج و مرج، نتیجه  جایی که در یک سیستمآن

به  حساس یوابستگ جهینتهاست )بیش از مجموع بخش

( که اغلر 2شرایط اولیه دارد(، تمرکز بر عوامل )شکل 

در  غیرخطیتواند به منافع شوند، میمی نادیده گرفته

نتیجه دلخواه منجر شوند. این امر نمایانگر تغییر عمده در 

 طراحی نتیجه گرفتن نظر در با –طراحی آموزشی است 

 عنوانبه) هابخش مجموع از بیش بالقوه کل عنوانبه

 یکی بهبود ،غیرخطی سیستم در مثال، عنوانبه(. غیرخطی

های بسیار منجر به تفاوت تواندمی 2 شکل در عوامل از

                                                             
1 Hierarchical Linear Modeling 
2 Structural Equation Modeling 

زیادی در نتیجه مورد نظر شود؛ به همین ترتیر، عدم 

تواند منجر به عملکرد سازگاری با یک یا چند عامل می

نامطلوب چشمگیر شود. برای بیشتر نشان دادن این نکته، 

عمل ریختن یک فنجان شن یا ماسه بر روی میز را در نظر 

بینی  توان شکل کلی توده شن یا ماسه را پیشبگیرید. می

خاص از شن یا ماسه،  یک دانهکرد، اما پیش بینی موقعیت 

های تکی دانهعنوان کند بهسرپیچی میحاسبات ریاضی از م

های بسیار دیگری، که در نهایت بر به دانه شن و ماسه

چسبد. فراگیر شبیه یک گذارد، میتأثیر می هاآنسرنوشت 

نظر گرفته عنوان عوامل در که به دانه شن است و مواردی

ای تواند به نتیجهچسبند، و میشوند به یکدیگر میمی

افزایشی منجر شود. معلمی که در تالش برای رسیدن به 

تواند تغییراتی مهم یا اصالحاتی در نتیجه مطلوب است، می

درس ایجاد کند؛ اگرچه منصفانه است بگوییم هیچ یک از 

کنترل  طور کامل توسط معلمتواند بهعوامل فردی نمی

شود. این شبیه به مثال توده شن یا ماسه است، جایی که 

تواند موقعیت شخصی که شن و ماسه را ریخته )معلم( می

تواند چگونگی کلی توده را هدایت کند )نتیجه(، اما نمی

 های تکی شن و ماسه را کنترل کند.برخورد دانه

های معلمان و طراحانی که به دنبال بررسی اثربخشی روش

سازی خطی هستند باید استفاده از مدل خود تدریس

 سازی معادالت ساختاری، مدلHLM(1( سلسله مراتبی

)SEM(2 نحوه های ریاضی نظریه هرج و مرج و رویکرد

. برای مثال، یک معلم را مشخص کننداین اجزاء  تعامل

های یادگیری مند به درک تأثیر روشپزشکی که عالقه

تواند به مختلف پزشکی است، میهای مشارکتی در زمینه

 HLM سازی چند سطحی مانند های مدلتکنیک خوبی از

تواند تفاوت طور بالقوه میاستفاده کند. انجام این کار به

ها وجود روابط بین متغیرها در سطح فردی را که بین زمینه

 های یادگیریدارد، برجسته کند. یعنی، اثربخشی تکنیک

های طور قابل توجهی در زمینهمشارکتی ممکن است به

ها، یک منبع گوناگون متفاوت باشد. این اختالف بین گروه

اضافی از تغییرپذیری باالتر و فراتر از آنچه که در سطح 
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های تواند با روشدهد )که میفردی وجود دارد را نشان می

مانند تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه،  ،آماری سنتی

سازی چند ابراین، استفاده از مدلسازی شود(. بنمدل

های طور مؤثر در زمینهبه سطحی این تغییرپذیری را

بخشد؛ و به این ترتیر دهد و شکل میمختلف نشان می

ها، ها )مانند گروهتواند از تأثیری که زمینهمعلم پزشکی می

ها( ممکن است بر نتایج های درس و یا دانشکدهکالس

 O’Connell)هتری حاصل کند ، درک بفردی داشته باشد

& McCoach 2008). 

های مختلف هر چند، برای ارائه شواهد اضافی درباره نظریه

برای  .اقتضایی انجام کار تجربی در آینده ضروری است

عوامل ذکر شده در شکل  تعدادی ازمثال، آیا تغییر یک یا 

)درحالی که عوامل دیگر ثابت مانده است( بر نتایج بالینی  2

 گذارد؟ آیا انجام یک یا چند روش ذکر شده )مانندتأثیر می

HLM   یا SEMدر مواجهه بالینی  )و یا هرج و مرج جزمی

دهد، نقش در مورد آنچه که با آموزش و یا یادگیری رخ می

تواند اثر افزودن یک یا ین فرد میروشنگرانه دارد؟ همچن

های باال را در چند کاربرد طراحی ذکر شده در قسمت

آموزش و یا یادگیری مورد مطالعه قرار دهد؛ و در نهایت، 

های اقتضایی در های پردازش اطالعات سنتی و نظریهنظریه

پوشانی دارند )و ها همهای آموزشی در کدام قسمتمحیط

وند(؟ برای پاسخ به این سؤاالت اساسی شاز یکدیگر دور می

که پیامدهای مهمی برای نظریه، تحقیق و عملکرد آموزش 

پزشکی دارند، در آغاز باید، کارِ تجربی بیشتری صورت 

 گیرد. 

عنوان مدرسین پزشکی اغلر به تشخیص و درمان وضعیت.

کنیم و می آل تدریسکنیم که در شرایط ایدهتصور می

 آل ترغیریادگیری در شرایط ایدهدانشجویان را به 

گوید های عملکردی به ما میکنیم. از سوی دیگر، محیطمی

آل های بالینی یا تدریس واقعاً ایدهکه تعداد کمی از موقعیت

آل نیستند(. نظریه اقتضایی از چند هستند )یا هیچ یک ایده

های جهان واقعی کمک کند. اول، تواند به محیططریق می

طور بالقوه برای تشخیص آنچه که به فرصتیروش،  اینآنکه 

رود، بالقوه در آموزش یا محیط بالینی به درستی پیش نمی

، یک معاینه 1کند. با مراجعه مجدد به شکل فراهم می

توان با استفاده از شرایط بالینی کمتر از حد مطلوب را می

تشریح کرد بیمار، پزشک و مواجهه یا عوامل عملکردی 

های احتمالی این عوامل از تعداد بسیار زیاد مؤلفه)بعضی 

توان به عالوه، این عوامل را مینشان داده شده است(. به

ها بر صورت آینده نگر مورد مطالعه قرار داد تا تأثیر آن

مواجهه بالینی )یا آموزشی( مشخص شود. دوم، نظریه 

اقتضایی روشی بالقوه برای ارتقاء وضعیت نامطلوب تدریس 

های قبلی دهد. با توجه به مثالا شرایط بالینی پیشنهاد میی

تواند در ارتقاء ارائه شده در این راهنما، نظریه اقتضایی می

 اگر .کمک کند "شود اگرچه می"های برخی از موقعیت

های نقرس را نشان ندهد یا اگر میکروسکوپ، کریستال

گیرد، بیمار نپذیرد تا با یک روش خاص مورد بررسی قرار 

عنوان به ،افتد؟ با نزدیک شدن به وضعیتچه اتفاقی می

بیمار، پزشک و عوامل مواجهه، برخی از مداخالت بالقوه به 

عالوه، اگر معلم نتواند به سؤال یک به شود.ذهن متبادر می

دانشجوی متفکر در یک محیط گروه کوچک پاسخ دهد، 

ری را شود؟ نظریه موقعیتی ابزارهای بالقوه دیگچه می

دهد، مانند سؤال از یک دانشجوی دیگر پیشنهاد می

 .های دیگر)کارآموز(، استفاده از اینترنت )وسایل( یا راه حل

واضح سازی نظریه اقتضایی و کاربردهای آن برای معلم و 

ها چگونگی تأثیر محیط شود که هر دوی آنفراگیر باعث می

ل داشتن بر عملکرد و تغییر بالقوه محیط برای به دنبا

. همچنین درک تعامالت را درک کنند برآیندهای مثبت

تواند معلم و فراگیر را تشویق کند که بالقوه می غیرخطی

تغییر کوچک در یک مؤلفه از یک عامل )برای مثال تشویق 

خودکارآمدی فراگیر یا اعتقاد به توانایی فرد برای به انجام 

 –کاذب شود  تواند منجر به موفقیت مثبترساندن کار( می

کند، سؤاالت کارآموز انگیزه بیشتری پیدا میدر این موارد 

پرسد و حتی ممکن بیشتری از همتایان و معلم )ها( می

است از مواد درسی بیشتر لذت ببرد )منجر به یادگیری 

 .شود(بیشتر می

 خالصه

ی اقتضایی بر این باور است که دانش، تفکر )شناخت( نظریه

شوند؛ یعنی، در درون تجربه کردن کسر میو یادگیری با 

گیرند. افراد، فرهنگ و محیط فیزیکی یک فعالیت قرار می
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پردازان اقتضایی، معتقدند مفهوم غیرخطی )یا نتیجه، نظریه

ها ها باشد( چون این مؤلفهتواند بیشتر از مجموع بخشمی

طور پویا و تکاملی با یکدیگر در )افراد، فرهنگ و محیط( به

عالوه، نظریه اقتضایی، مشکل انتقال، یا مفهوم اند. بهعاملت

توانایی فرد در کاربرد دانش کسر شده از یک موقعیت در 

مواجهه با مشکالت موجود در زمینه دیگر، بسیار محدود 

است. با توجه به تأثیر سایر افراد و محیط بر یادگیری، 

انتقال  رویکرد اقتضایی، راهکارهای ممکنی را برای ارتقاء

کند. در این راهنما، چهار مفاهیم آموخته شده فراهم می

نظریه اقتضایی مورد بحث قرار گرفت که عبارتند از: 

شناخت موقعیتی، یادگیری موقعیتی، روانشناسی زیست 

محیطی و شناخت توزیع شده. شناخت موقعیتی نه تنها به 

ن دو پردازد، بلکه بر ایتعامل پیچیده بین افراد و محیط می

کند. روانشناسی زیست طور یکسان تأکید میمؤلفه به

محیط تمرکز دارد. در این  –محیطی بر تعامل عامل )فرد( 

دیدگاه، یادگیری و شناخت در نتیجه تعامل عامدانه )مبتنی 

شود. بر هدف( فرد با محیط غنی از اطالعات هدایت می

ا روانشناسی زیست محیطی به شرح چگونگی تعامل افراد ب

پردازد. می های هدفمندیکدیگر و با محیط از طریق فعالیت

ای بر محیط اجتماعی و شناخت توزیع شده تأکید ویژه

چگونگی منجر شدن تعامالت اجتماعی به تفکر و یادگیری، 

ها و دارد. کاربردها در درجه اول نیازمند توجه به این مؤلفه

موارد  ی درست در مقابلعنوان نشانهها بهتعامل آن

و خطا در ساخت دانش، تفکر و یادگیری است. با  ناخواسته

بر مواردی بیش از  تمرکز و در نظر گرفتن این مفاهیم

تخصص در دانش محتوایی به منظور آموزش مؤثر دیگران 

و نیاز به معلم برای توجه واضح به مواردی بیش از محتوای 

 نینطور بالقوه به معلم پزشکی و همچتواند بهدرس، می

 .فراگیر پزشکی کمک کند

 قدردانی

برای بازبینی این متن و پیشنهادات  1مکابر ما از دکتر الکس

 .کنیممی برای ویرایش این راهنما تشکر مفید وی

گونه تضاد منافع را گزارش نویسندگان هیچ تعارض منافع:

نویسندگان به تنهایی مسئول محتوا و . هر یک از ندادند

 .نوشتن مقاله هستند

 نکاتی در مورد همکاران

استاد پزشکی و آسیر  2، پزشک،جی. دیورنینگ استیون

او . است  Uniformed Services (USU)شناسی در دانشگاه

کند و می ای بر دوره استدالل بالینی را هدایتدرس مقدمه

 . متخصص داخلی است

ANTHONY R. ARTINO, JR., PhD استادیار طر ،

او با همکاری دکتر . پزشکی استپیشگیری، بیومتریک و 

 التحصیالندرنینگ، مطالعه بلندمدت بر دانشجویان و فارغ

(USU) کندهدایت می را ایدر مورد نتایج بلندمدت حرفه .

او دارای دکترای روانشناسی آموزشی با تأکید بر شناخت و 

 .آموزش است
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