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داربست سازی: راهکاری بمنظور پشتیبانی از فراگیران در محیط های یادگیری الکترونیکی
عباس تقی زاده1، زهره آقاکثیری2

چكیده
مقدمه: یکی از راهکارهای موثر برای کمک به افزایش توان یادگیری فراگیر در محیط های یادگیری، فن داربست سازی 
است. داربست سازی را می توان به عنوان پشتیبانی معلمان، همساالن یا سایر منابع از فراگیر در انجام فعالیت هایی که به 
تنهایی قادر به انجام آن نیست، تعریف نمود. متخصصان آموزشی موکدا خواستار کاربرد فن داربست سازی برای کمک 

به فراگیران در یادگیری موضوعات انتزاعی و پیچیده اند.
هدف: بررسی  داربست سازی برای کمک به فراگیران به منظور جبران کاستی های مرتبط با فقدان مهارت های الزم 
برای یادگیری است. در این مقاله، پس از مروری بر ادبیات مرتبط، طراحی داربست در محیط های یادگیری الکترونیکی 

بررسی شده است.
روش کار: روش پژوهش حاضر مروری است که در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر 
و در پایگاه داده های معتبر ازجمله Sage ،Emerald ،Ebsco ،Science Direct که در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2014 

استفاده شده است.
یافته ها: داربست های فناورانه قادرند، حمایت های رویه ایی و فراشناختی را برای فعالیت های روزمره کالسی فراهم 
نموده و بنابراین جریان یادگیری کالسی را مورد پشتیبانی قرار دهند. با ورود فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در حوزه 
آموزش، محیط های یادگیری جدیدی همچون محیط های یادگیری الکترونیکی، به منظور پرورش یادگیری موضوعات 

چالش انگیز یا پیچیده ایی مانند علوم و ریاضیات مورد استفاده وسیعی قرار می گیرند.
نتیجه گیری: در محیط های یادگیری الکترونیکی در کنار عامل مهم طراحی آموزشی اثربخش، پشتیبانی از فراگیران با 
استفاده از فرایند داربست سازی ضروری است. اگرچه توافق کلی در خصوص نیاز به داربست سازی در محیط های 
یادگیری بویژه در محیط های الکترونیکی وجود دارد،  اما دربارۀ نوع داربست ها و اصول طراحی آنها  که در حمایت از 

روند یادگیری فراگیران در چنین محیط هایی مثمر ثمر است، اشارۀ کمتری شده است.
کلمات کلیدی: محیط های یادگیری، یادگیری الکترونیکی، داربست سازی، طراحی داربست

ataghizade672@gmail.com :دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس.  آدرس الکترونیک 1ـ 
zohrehaghakasiri@gmail.com :گروه علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسالمی، یزد، ایران .  آدرس الکترونیک 2ـ 

مقدمه
کاربرد فناوری های جدید )رایانه ها و اینترنت( در مدارس پیش 
دبستانی تا دبیرستانی در طی دهه های گذشته افزایش سریعی 

داشته است. )1( محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه کنونی، 
همچون محیط های یادگیری مبتنی بر وب و فرارسانه ایی در 
حوزه آموزش و پرورش به منظور پرورش یادگیری موضوعات 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               1 / 9

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-186-fa.html


عباس تقی زاده و زهره آقاکثیری 55داربست سازی: راهکاری بمنظور پشتیبانی از فراگیران در محیط های یادگیری الکترونیکی

چالش انگیز یا پیچیده ایی مانند علوم و ریاضیات مورد استفاده 
وسیعی قرار می گیرند. )2( از جمله ویژگی های محیط های 
یادگیری مبتنی بر رایانه عبارتند از: قلمرو نامحدود، بکارگیری 
اشکال بازنمایی چندگانه )مثال متن، گرافیک ها، انیمیشن و 
ابزارهای صدا و ویدئو( و ارائه اطالعات سازمان یافته غیرخطی 
و نامتوالی )3(. همچنین به خاطر دسترسی آسان و فراوانی 
منابع برخط، وب بطور گسترده ایی توسط معلمان و فراگیران در 
سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است )4و5(. محیط های 
یادگیری مبتنی بر رایانه می توانند در راستای افزایش عینیت 
بخشیدن یا حتی قابل دستکاری نمودن اطالعات و به دنبال 
آن دسترسی به موضوعات پیچیده ایی که در سایر محیط های 
یادگیری از حیز توصیف و فهم خارج اند، مثمر ثمر شوند 
)6(.پیچیدگی مدیریت و بررسی حجم گستره منابع، همراه با 
اعتبارمتفاوت آنها در محیطی گیج کننده، ممکن است به قیمت 
سردرگمی فراگیران تمام شود )7(. بر اساس نتایج تحقیقات 
صورت گرفته 3 مشکل عمده فراگیران در طی جستجو در 

محیط های تحت وب به شرح زیر شناسایی شده اند:
بررسی سطحی محتوای اطالعاتی موجود از سوی فراگیر   -

)8(
غیر اثربخش بودن اکتشاف علمی فراگیران به دالیلی چون   -

سردرگمی یا مهارت های ضعیف پژوهشی. )7(
-  مهارت های خودتنظیمی ضعیف در فراگیران برخط )9(.
است  مهارت هایی  وجود  مستلزم  روندهایی،  چنین  تحقق 
که در صورت عدم وجود آن، فراگیران ممکن است دچار 
بارشناختی، سرگردانی و سایر موارد که مانعی بر سر فرایند 
یادگیری آنهاست، شوند )10(. ویژگی های فراگیر مانند دانش 
گذشته، مهارت های خودتنظیمی و مهارت های شناختی و 
فراشناختی بر فرایند یادگیری او در چنین محیط هایی تاثیر 
دارد )11(. بنابراین برای کمک به فراگیران بمنظور جبران 
کاستی های مرتبط با فقدان مهارت های الزم برای یادگیری در 
چنین محیط هایی درکنار عامل مهم طراحی آموزشی اثربخش، 

پشتیبانی از فراگیران با استفاده از فرایند داربست سازی ضروری 
است )12(.فرایند داربست سازی به ایجاد ساختارهای یادگیری 
موقتی اشاره دارد که به افزایش انطباق پذیری فراگیران با یک 
موقعیت یادگیری ویژه می انجامد. فرایند داربست سازی، سعی 
دارد تا از طریق ارائه حمایت ها، راهنمایی های مفید و یادگیری 
حمایت شده )حتی برای فراگیرانی که به تکالیف یادگیری 
چالش انگیز و پیچیده تری نیاز دارند( ناکامی فراگیران را کنترل 
نماید. در ابتدایی ترین حالت، داربست سازی برای برآورده 
ساختن نیازهای انواع یادگیرندگان در یک موقعیت یادگیری 
ویژه، از تازه کاران )فراگیرانی که تجربه ایی با موقعیت یادگیری 
نداشته اما هدفشان تسلط یافتن بر آن است( گرفته تا فراگیران 
سطح باال از سوی دیگر، طراحی می شود. نتایج تحقیقات 
نشان داده اند که ارائه پشتیبانی به منظور درک پتانسیل واقعی 
محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه و به حداکثر رساندن روند 
یادگیری در این محیط ها ضروری است. اگرچه توافق کلی 
دربارۀ خصوص نیاز به داربست سازی در محیط های یادگیری 
مبتنی بر رایانه وجود دارد، اما کمتر به روشنی نوع داربست ها و 
اصول طراحی آنها که در حمایت از روند یادگیری فراگیران در 
چنین محیط هایی مثمر ثمر است، مشخص شده است. بنابراین 
در این مقاله، طراحی داربست سازی در محیط های یادگیری 
الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهیم. بر این اساس در 
ابتدا مفهوم داربست سازی و ادبیات مرتبط با آن مورد بحث 

و بررسی قرار می گیرد.

روشپژوهش
این مطالعه از نوع مروری است. بـه منظـور یافتن منابع علمی 
متناسب با اهداف پژوهش، مقاالت مرتبط با موضوع داربست 
سازی و مفاهیم مرتبط با آن در بازه زمانی سالهای 2000 تا 
 Science 2014 در پایگاه های اطالعاتی علمی و معتبر ازجمله
Sage ،Emerald ،Ebsco ،Direct جستجو و در پژوهش 

این پژوهش  قرار گرفت. هدف کلی  استفاده  حاضر مورد 
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عبارتست از بررسی داربست سازی، راهکاری بمنظور پشتیبانی 
از فراگیران در محیط های یادگیری الکترونیکی. سایر اهداف 
این پژوهش عبارتست از بررسی مفهوم داربست سازی، اهداف 
فرایند داربست سازی، چگونگی بکارگیری داربست ها برای 
موقعیت های یادگیری ویژه، داربست سازی در محیط های 
یادگیری الکترونیکی، انواع داربست ها و داربست سازی برای 

انواع فراگیران در محیط های یادگیری الکترونیکی.
مفهوم داربست سازی

داربست سازی را می توان به عنوان پشتیبانی معلمان، همساالن 
یا سایر منابع از فراگیر در انجام فعالیت هایی که به تنهایی قادر 
به انجام آن نیست، تعریف نمود. به موازات پیشرفت شایستگی 
یادگیرنده از میزان پشتیانی متخصص به تدریج کاسته می شود 
گردی (Grady) )2006( داربست سازی را در قالب ابزارهای 
آموزشی که فراگیران را در انجام تکالیف خاص یادگیری قادر 
ساخته و انجام آن در غیر آن صورت برای فراگیران امکان پذیر 
نبود تعریف می کند )13(. فراگیران در محیط های آموزشی 
اغلب به دو دلیل در حل مسائل درس ناتوان اند: 1-کمبود دانش 
موضوعی2-کمبود توانایی کافی برای نظارت شخصی بر میزان 
درک و فهم خود از موضوع درسی. داربست ها می تواند به فراگیر 
کمک کند تا در مقایسه با حالت فردی، از طریق فراهم آوردن 
پشتیبانی های مفهومی )کمک به فراگیران در توجه به آنچه 
را که بایستی مورد مالحظه قرار دهند(، فراشناختی )چگونه 
فرایند یادگیری خود را مدیریت نمایند( رویه ایی )چگونه 
ابزارهای مرتبط را مورد استفاده قرار دهند( و راهبردی )چه 
راهبردهایی را برای حل مساله مورد استفاده قرار دهند( به 
احتمال زیادتری در یادگیری و حل مسائل موفق گردند )14(.

اهداف فرایند داربست سازی
وود (Wood) و همکاران )1976( بر اساس تحلیل خود از 
تعامالت واقع شده میان معلمان و کودکان 3 تا 5 ساله، 5 
کارکرد اصلی داربست سازی را به این شرح عنوان نموده اند:

جلب عالقه فراگیر نسبت به تکلیف یادگیری  -

حفظ مسیر یادگیری )برای مثال از طریق انگیزه دادن و به   -
چالش کشیدن فراگیران(

مشخص ساختن ویژگی های اصلی مساله  -
کنترل احساس ناامیدی )برای مثال کمک به فراگیران در   -
دنبال کردن هدف یادگیری بدون وابستگی زیاد به معلم(
نمایش )برای مثال الگو سازی فرایندهای حل مساله بر   -

اساس عملکرد و وضعیت فراگیران( )15(
براین اساس، داربست های راهبردی فراگیران را در راستای 
توجه به سایر روش ها برای تدوین، بازنمایی و حل مساله بر 

می انگیزند )16(.
به  پشتیبانی می توانند  تدریجی روند  با محو سازی  مربیان 
یاری  یادگیری  فرایند  در  بیشتر  شدن  درگیر  در  فراگیران 
 (Wecker, همکاران  و  وکر  تحقیق  نتایج   .)17( رسانند 
(Kollar, Fischer, and Prechtl’s )2010( نیز نشان داد که 

داربست سازی پیوسته به فراگیران کمک می کند تا عملکرد 
به مراتب بهتری را در زمینه دانش موضوعی و شایستگی های 
تحقیق برخط نسبت به گروه کنترل )با داربست سازی محو 
نیل و همکاران  شونده( نشان دهند )18(. در تحقیق مک 
(McNeill, Lizotte, Krajcik and Marx’s) )2006( اگرچه 

داربست های رویه ایی محو شونده به فراگیران کمک کرد تا 
تفسیر های علمی بهتری ارائه نمایند، ولی هیچ تفاوت معناداری 
بین 2 داربست در زمینه تاثیرشان بر درک دانش آموزان از 

مفاهیم علمی مشاهده نگردید )19(.

موقعیت های  برای  داربست ها  بکارگیری  چگونگی 
یادگیری ویژه

داربست سازی، چگونگی  فرایند  در  مهم  مباحث  از  یکی 
محیط های  در  داربست ها  بکارگیری  بمنظور  برنامه ریزی 
یادگیری است که در ادامه توضیحاتی در این باره ارائه می شود.
جیانت )2009( مجموعه ایی از رهنمودها را برای طراحی 
داربست ها در یک موقعیت یادگیری ویژه پیشنهاد داده است:
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ارزیابی توانایی فراگیر در انجام تکالیف یادگیری بصورت   -
مستقالنه

تدوین یک هدف یادگیری مشترک  -
شناسایی فعال نیازها و مشکالت فراگیران  -

تدارک پشتیبانی مناسب  -
کمک به کاهش احساس ناکارآمدی در طی فعالیت یادگیری  -

تدارک بازخورد انگیزه ایی  -
حفظ سطح پیشرفت فراگیر بسمت هدف یادگیری همراه   -

با ارائه پشتیبانی
با هدف  یادگیری  فرایند  بروی  تامل  به  فراگیر  ترغیب   -
مشخص ساختن موقعیت های مشکل و شرح جنبه های 

اصلی موفقیت )20(.
یادگیری  محیط های  در  سازی  داربست  فرایند  ادامه،  در 

الکترونیکی را مورد بررسی قرار می دهیم.

داربست سازی در محیط های یادگیری الکترونیکی
در محیط های یادگیری فناورانه رایج، فرایند طراحی داربست ها 
به نظر متخصصان دربارۀ بهترین راه پشتیبانی از یادگیری تازه 
این موضوع در  براهمیت  دارد )21(. عالوه  کاران بستگی 
طراحی و اجرای داربست ها، بایستی تاثیرات موقعیت یادگیری 
و ویژگی های فراگیران نیز مورد توجه قرار گیرد. درک نقش 
فراگیر، عامل مهمی در ارتقای گفتگوهای مرتبط با اهداف 
یادگیری میان متخصص-تازه کار است. فرد متخصص، روند 
پشتیبانی خود را بسته به نیازهای در حال تغییر فراگیر منطبق 
یادگیری چهره به چهره، داربست  می سازد. در محیط های 
سازی پویا، نیاز به دانش قبلی فراگیر را به دلیل مورد بحث 
قرار گرفتن فهم مشترک از موضوع مرتفع می سازد. اما اجرای 
چنین گفتمان پویایی در محیط های یادگیری فناورانه محور با 

مشکالتی همراه است.

انواع داربست ها در محیط های یادگیری الکترونیکی

چون  نامحدودی،  یادگیری  محیط های  در  سازی  داربست 
محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه به تدارک سازوکارهای 
حمایت از فراگیر در چنین محیط هایی اشاره دارد. بر اساس 
نوع کارکرد 4 نوع داربست سازی قابل شناسایی است: داربست 
مفهومی، داربست فراشناختی، داربست رویه ایی و داربست 
راهبردی )22( داربست مفهومی، منجر به راهنمایی فراگیر در 
توجه به ویژگی های مورد نیاز در مواجه تکالیف یا مسائل پیش 
رو می گردند. داربست های فراشناختی روش ها یا راهبردهای 
مختلف دیدن  یک مساله از زوایای گوناگون در هنگام برخورد 
با یک مساله را در بر می گیرند. داربست های فرایندی، منجر به 
راهنمایی فراگیر در بکارگیری قابلیت های موجود محیط های 
یادگیری  می گردد. داربست های راهبردی نیز رهنمودهایی 
را در خصوص چگونگی رسیدن یا حل یک مساله یا تکلیف 
یادگیری را در بر می گیرندا توجه به دامنه گسترده مثالها و 
کاربردهای داربست سازی، پژوهشگران در پی فهم تفاوتها 
و ماهیت انواع مختلف داربست ها و شرایطی که تحت آن 
از بیشترین اثربخشی برخوردارند، بوده اند. یعنی برای چه 
فعالیتی، چه موقع، چطور داربست سازی و چه موقع آن را 

کنار گذاریم؟ )3(.
در ادامه به راهبردهای طراحی داربست ها بسته به ویژگی های 

فراگیران خواهیم پرداخت.
داربست سازی برای یادگیرندگان با دانش پایین:  -

فراگیران با دانش قبلی کمتر به هدایت و راهنمایی بیشتری در 
محیط های یادگیری رایانه ایی نیاز دارند زیرا آنها از ساخت 
شناختی موجود بعنوان مبنایی برای یادگیری اطالعات جدید 
بهره مند نمی باشند. این احساس سردرگمی تاثیر سوء ایی 
بر یادگیری دارد زیرا منجر به صرف منابع ارزشمند شناختی 
در جهت جستجو در سیستم گشته که در غیر این صورت 
سازماندهی  یادگیری شود.  به  پرداختن  می توانست صرف 
سایر  یا  مراتبی  سلسله  ساختارهای  با  یادگیری  سیستم 
ساختارهای به خوبی تعریف شده راهکار مفیدی برای این 
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گونه فراگیران است.
راهکار دیگر ضمیمه کردن یادداشت هایی به لینک ها است که 
این کار اطالعاتی را که لینک ها فراهم می آوردند را برایشان 
روش می سازد. )برچسب های لینک( همچنین نشانه گذاری 
لینک ها یا اطالعات مهم نیز از جمله دیگر راهکارهای اثربخش 
در این باره است. از آنجایی که فراگیران با اطالعات پایین 
اغلب در تشخیص اینکه کدام اطالعات، اصول، موضوعات 
یا حقایق از اهمیت بیشتری برخوردارند ناتوان اند، برجسته 
سازی این اطالعات مهم میتواند به فراگیر در فهم ماهیت و 
محتوای حوزه موضوعی یاری رسان باشد.گرچه استفاده بیش 
از اندازه این راهکار می تواند به کاهش فرایندهای فراشناختی 

فراگیر منجر شود )23(
همچنین کاربرد ابزارهایی که به فراگیران امکان سازماندهی و 
تنظیم اطالعات را میدهد همچون الگوها، نقشه های مفهومی، 
یاداشت بردارها، بعنوان یک مکانیزم داربست سازی بمنظور 
نتایج  مثال  است.برای  مثمرثمر  فراگیران  شناختی  حمایت 
(Kauffman) و همکاران )2011( نشان داد  تحقیق کافمن 
که ابزار یادداشت برداری تاثیر مثبتی بر انواع متفاوت نوت 

برداری و پیشرفت تحصیلی دارد )24(.
داربست سازی برای فراگیران با مهارت های فراشناختی پایین:
قبل از پرداختن به راهبردهای داربست سازی برای یادگیرندگان 
با مهارت های فراشناختی سطح پایین ضروری است تا به 
ناسازگاری میان راهبردهای بکاررفته برای داربست سازی 
شناختی و فراشناختی بپردازیم. در داربست سازی شناختی 
راهکار اصلی تهیه نشانگر های آشکار برای نشان دادن روابط 
میان اطالعات به نحوی که فراگیران بتوانند به درک محتوای 
یادگیری نائل و این امر منجر به کاهش بارشناختی مرتبط با 

جستجو در فضای اطالعاتی گردد. )23(
از سویی از آنجا که تقویت فرایند اکتشاف و حل مساله به 
عنوان یکی از رویکردهای مورد تاکید در میان متخصصان 
آموزشی مبدل شده است قصد داریم تا فرایند داربست سازی 

در غالب گام های فرایند حل مساله را ارئه نماییم. همانطور که 
تحقیقات قبلی نشان داده اند یادگیری به شیوه اکتشافی باعث 
بهبود درک دانش آموزان از دانش محتوایی و مهارت های فرایند 
علمی و افزایش توانایی آنها برای انتقال دانش کسب شده به 
محیط های تازه می گردد. در هر حال محققان هشدار می دهند 
که به دلیل پیچیدگی زمینه اکتشاف علمی دانش آموزان دچار 
سردرگمی میگردند. بنابراین یادگیرندگان به پشتیبانی مناسب 
در قالب های چون داربست سازی برای ارتقا توانایی یادگیری 

اکتشافی شان نیاز دارند.

داربست سازی برای یادگیرندگان با دانش سطح باال:
از جمله راهکارهای موجود در این باره می توان به

افزایش بکارگیری دانش موجود فراگیر از طریق به حداقل   -
رساندن ساختاردهی مطالب

فراهم ساختن حداقل سرنخها برای انسجام مطالب  -
به حداکثر رساندن کنترل فراگیر بمنظور گشت زنی در   -

محیط یادگیری اشاره نمود. )23(

داربست سازی برای یادگیرندگان با انگیزش پایین:
از جمله راهکارها در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

عوامل آموزشی )21(  -
ارائه ی مثال های موردی و کاربردی به شکل چندرسانه ای   -

.)22(
تمثیل، قیاس، داستان مهیج، تصاویر و گرافیک مرتبط با   -

موضوع درسی )23؛ 25(.
از سویی از آنجا که تقویت فرایند اکتشاف و حل مساله به 
عنوان یکی از رویکردهای مورد تاکید در میان متخصصان 
آموزشی مبدل شده است قصد داریم تا فرایند داربست سازی 
در غالب گام های فرایند حل مساله را ارئه نماییم. همانطور که 
تحقیقات قبلی نشان داده اند یادگیری به شیوه اکتشافی باعث 
بهبود درک دانش آموزان از دانش محتوایی و مهارت های فرایند 
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علمی و افزایش توانایی آنها برای انتقال دانش کسب شده به 
محیط های تازه می گردد. در هر حال محققان هشدار می دهند 
که به دلیل پیچیدگی زمینه اکتشاف علمی دانش آموزان دچار 
سردرگمی میگردند. بنابراین یادگیرندگان به پشتیبانی مناسب 
در قالب های چون داربست سازی برای ارتقا توانایی یادگیری 

اکتشافی شان نیاز دارند.

بحثوبررسی
در محیط های یادگیری فناورانه، جریان داربست سازی را 
به  فناوری  بر  مبتنی  حمایت های  تدارک  بصورت  می توان 
یادگیرندگان در حین درگیر شدن در یک تکلیف یادگیری ویژه 
مفهوم سازی نمود. داربست های فناورانه قادرند، حمایت های 
رویه ایی و فراشناختی را برای فعالیت های روزمره کالسی فراهم 
نموده و بنابراین جریان یادگیری کالسی را مورد پشتیبانی قرار 
دهند. موقعیت های یادگیری فعلی چندین مکانیزم حمایتی را 
تلفیق و غالبا در شکل وجود چندین دانش آموز و یک معلم 
که در راستای الزامات زمانی و موقعیتی یادگیری گروه دانش 

آموزان را مورد پشتیبانی قرار میدهد، مشاهده میشود )25(.
.ادبیات پیشین حاکی از امکان پذیر بودن تلفیق انواع داربست های 
سخت راهبردی، فراشناختی و مفهومی در محیط های یادگیری 
سنتی و فناورانه است )26( به طور سنتی داربست های سخت 
به شیوه ایی ثابت یعنی تدارک راهنمایی برای دانش آموز بدون 
یادگیری مورد  فراگیر در محیط های  رفتار  اساس  بر  تغییر 
استفاده قرار می گرفته اند. اثربخشی داربست های سخت،  روند 
پیوسته ای را در رشته ها یا گروه های مختلف سنی نشان نداده 
است. بسیاری از مطالعات نقایص و کاستی هایی را در بکارگیری 
داربست های سخت در یافته اند که از مواردی چون انطباق 
ناپذیری با نیازهای فراگیران، عدم تشخیص مداوم و ناتوانی 
در برانگیختن فراگیران برای پردازش عمیق تر اطالعات از 
اهمیت  پژوهشگران  از  برخی  نتیجه  در  آن جمله اند )25( 
داربست های نرم که از پویایی و انطباق پذیری موقعیت های 

بیشتری برخوردار است را مورد اذعان قرار داده اند داربست های 
نرم حمایت و پشتیبانی آنی و فردی شده ایی را برای فراگیران در 
حین مواجه با تکالیف یادگیری فراهم میکند )3(. عمومی ترین 
نقش داربست های نرم، معلمی است یعنی به مانند معلم قادر 
است تا به طور پیوسته درک و فهم فراگیران را از موضوعات 
مختلف تشخیص داده و بر اساس پاسخ های فراگیران، پشتیبانی 
به موقعی را فراهم آورد )27(. در هر حال در محیط های یادگیری 
مبتنی بر کامپیوتر که در آن با عدم حضور یا دسترسی فوری 
به معلم در طی فرایند یادگیری مواجه ایم، درگیری فراگیر 
با تکالیف یادگیری که مستلزم تالش ذهنی است و انگیزه 
او برای اتمام آن در طی زمان کاهش می یابد )28(.  بنابراین 
یکی از موضوعات جالب برای پژوهشگران و مربیان بررسی 
چگونگی فراهم آوردن پشتیبانی انطباقی و پویا در محیط های 
یادگیری رایانه محور است. در سال های اخیر، پژوهش هایی که 
توسعه نظام های آموزش انطباقی را مورد بررسی قرار داده اند 
به ارائه اشکال پیشرفته ایی از محیط های یادگیری که در پی 
انطباق با نیازهای متفاوت یادگیرندگان اند پرداخته اند )36(. 
همچنین، به دلیل تمایل فراگیران به تکمیل تکالیف یادگیری 
به جای گسترش تفکر ممکن است سرنخ های بازتابی سودمند 
رایانه محور را بکار نگیرند )37(.پس یادگیری مبتنی بر رایانه 
باید با پشتیبانی مربی برای تسهیل فراشناخت یعنی کمک به 
فراگیران  برای برنامه ریزی، نظارت، و ارزیابی فرآیندهای 
تفکر در حین  فعالیت های یادگیری همراه و تکمیل گردد )14(.

نتیجهگیری
   به خاطر پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری، فرایند داربست 
انسان متخصص و  سازی دیگر محدود به تعامل بین یک 
فراگیر مبتدی نبوده و  به طور گسترده تری تحت عناوینی 
چون ابزارها، راهبردها و  محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه به 
تدارک سازوکارهای حمایت از دانش آموز در چنین محیط ها یا 
راهنماهایی که حامی فراگیران در کسب سطوح باالی شناختی 
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اند، تعریف شده اند، همچنین یک سوی چنین تعامالتی به 
کاربرد محیط ها، منابع و ابزارهای فناورانه گسترانیده شده 
است. این امر منجر به ظهور تعریف تازه ایی از مفهوم داربست 
سازی شده است: یعنی نقطه کانون توجه بر طراحی ابزارهایی 
برای حمایت از یادگیری فراگیران بجای توصیف تعامالت 
بین فرد متخصصص و یک دانش آموز متمرکز شده است. در 
حقیقت داربست ها چه از نوع رویه ای  چه از نوع مفهومی و 
چه از نوع فراشناختی  فراگیران را در شناسایی ساختارهای 
اطالعاتی، ساختاربندی فرایندهای تحقیق و اکتشاف، دستیابی 
به فهم جدیدی از تجارب یادگیری، کمک به فراگیر در ایجاد 
یادگیری خود نظم یافته و کمک به فراگیر به حفظ انگیزش 
در طی فرایند یادگیری یاری می دهند و به تدریج از حمایتهای 
خود در طول یادگیری کم می کنند تا آنجا که فراگیر با انگیزه 

درونی خود در امر یادگیری مستقل شود.
 چرا که اتخاذ سیاست هایی در جهت باال بردن مهارتهای 
اصلی  راهبردهای  از  یکی  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
برنامه های آموزش تلقی می شود، )29(. بدون چنین راهنماهایی 
دستیابی به چنین سطح شناختی، خارج از دسترس دانش آموز 

است.  داربست ها در محیط آموزش الکترونیکی بر اساس 
نوع کارکرد بر چهار نوع هستند: داربست مفهومی، داربست 
که  راهبردی  داربست  و  رویه ایی  داربست  فراشناختی، 
بر  اساس اهداف، فعالیتها و موقعیت های یادگیری از آنها 

استفاده می شود.
بنابراین، داربست سازی به رشد ساخت دانش فراگیران کمک 
می کند و همانگونه که فراگیر اطالعات را درونی می کنند 
معلم می تواند تکیه گاه سازی و حمایت خود را کاهش دهد 
و هنگامی که فراگیر  کامال به شایستگی خود دست یافت 

تکیه گاه سازی محو می شود.
در این مقاله سعی شد تا ویژگی ها، انواع و  اصول طراحی 
داربست ها در محیط های یادگیری بویژه محیط های الکترونیکی، 
مورد بررسی قرار گیرد. همچنین  انجام تحقیقات بیشتر در 
این زمینه بویژه در مورد سیستم های داربست سازی انطباقی 
که از ویژگی های هوش مصنوعی بمنظور پشتیبانی از عملکرد 
فراگیران در محیط های فناورانه سود می جوید، چشم انداز 
روشن تری را پیش روی دست اندکاران این حوزه خواهد 

گشود.
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Scaffolding:  A way for supporting learners in 
e-learning environments

Abbas Taghizade1, Zohreh Aghakasiri2

Abstract

Introduction: One of the effective ways to help learners improve their learning in learning environments 

is scaffolding. Scaffolding can be defined as  teachers, other learners and resources support of learner 

on tasks that can’t be done alone. Experts strongly demand scaffolding to be used to help learners on 

abstractive and complex issues. The aim of this study is to examine the scaffolding for help learners in order 

to overcome lack of skills needed for learning. 

Method: This is a review article and findings were extracted by examining relevant resources in scientific 

databases like Science Direct،  Ebsco ,Emerald & Sage in a period 2000 to 2014.   

Findings: In this research, after a literature review, Scaffolding design strategies in e-learning environments 

were investigated. 

Conclusion: In e-learning environment, besides important factor of effective instructional design, 

supporting learners by using scaffolds is essential. Technological scaffolds can provide procedural and 

metacognitive supports for processes classroom and therefore support the learning process. 

Keywords: Learning environment, e-learning, scaffolding, scaffold design  
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