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Abstract: The overall purpose of this study was to identify the dimensions of scaffolding 

in nature schools of Mazandaran province. This research is applied in terms of purpose, 

using a mixed method approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. 

In the qualitative phase, the Delphi method was used, and descriptive survey method was 

adopted in the quantitative phase. The statistical population in the qualitative phase 

included 20 professors of Islamic Azad universities of Mazandaran province and 20 

principals and education experts, and in the quantitative phase, it included 75 principals, 

deputies and teachers of nature schools in Mazandaran province. In the qualitative phase, 

using purposive sampling method and considering data saturation, 10 people were 

selected, while in the quantitative phase, 63 people were selected based on the Cochran's 

formula and using a simple random sampling method. A researcher-made questionnaire 

including 60 questions was used to collect the data. The face and content validity of the 

instruments were confirmed by experts, and their composite reliability and Cronbach's 

alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and confirmatory factor analyses were 

used to analyze the data. According to the results, scaffolding has 5 dimensions, namely 

cognitive, metacognitive, emotional, procedural, and structural. The emotional dimension 

with a factor load of 0.971 is in the first rank, and the procedural dimension with a factor 

load of 0.917 is in the last rank. 
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 مقدمه

 آمعوز  وو ؛ رکن اصلی توسعه ی دانش و دانايامروزه      

آيع  و اامهع  رگاه نيل ب  دانايی بشمار میهم گذ پرور 

يابع  کع  از يريعو توسعه  زمانی ب  اه اف خود دست می

همچ عين از آناعا کع  . انسانی مسير خعود را همعوار ک ع 

باشع   ايعن نعو  نيروي انسانی از عوامل اصعلی توييع  معی

سرماي  گذاري با افزايش سطح مهارت و تخصع  نيعروي 

 ويي  و نيز بهبعود و ارربخشعیکار  مواب ارتقاي کيفيت ت

نها آدر استفاده از م ابع مادي و مه وي و بکارگيري بهي   

يکععی از  آمععوز  و پعرور   عليععر م اي کع  در. شعودمعی

تععرين رشععر فره اععی تععاري   يه ععی تععرين و وسععيعاصععيل

مه  ها و آحاد ااو هم  نهادها  گروه رن مهلمان  شرکت دا

  بعا ايعن نماي ع میکت ب  نوعی در تحقو اه اف آن مشار

-ها مواا  میترين مشکالت و چايشبغرنج واود اک ون با

اي کع  بسعياري از محققعان و ان يشعم  ان باش   ب  گون 

 هعا وهعا  نارسعايیاامه   ريش  ا لب مشکالت  نابسعامانی

هععاي ااتمععاعی را در سيسععتم و فراي عع  آموزشععی بحععران

رويکردهعاي . در عصعر حارعر  ک  ع استاو و مهرفی می

ا ي  انتقال دانعش از يريعو مهلعم و کتعای و يعادگيري 

مبت ی بر حافظ   ااي خود را ب  ساختن دانعش از يريعو 

ه يادگيري مه ادار داده است. اين تحول بعا گعذر از ديع گا

گرايی صورت گرفت  اسعت و رفتارگرايی ب  دي گاه ش اخت

ب  ع وان بخشی از ا بش ش اختی مهاصر بع  علعت عع   

ايت از تهليم و تربيت س تی شکل گرفت  است )نظعري رر

(. يکی از راهبردهايی کع  در ايعن زمي ع  1395و شيخی 

مورر وارع ش ه  تک يک سکوسازي است. اي ه سکو سعازي 

و ااتمعاعی   توسط وياوتسکی در نظري  تاريخیاويين بار 

را تکيع  گعاه سعازي  آنبرونر و  فره ای مهرفی ش ه است

   سکوسازي ک  بر پاي  گفتاو ميان مهلم. رونامي ه است

از  آي  کع و دانش آموز است روشی حمايتی ب  حسای می

 ويلسعون)اسعت شع ه  سازي عاريت گرفت حرف  ساختمان

2016).   

اي ه نو آموز  براساس رويکرد سکوسازي عموماً س  مورد 

-آموز   يادگيري و  مشارکت يادگيرن ه و يادده  ه معی

(. متخصصععين تهلععيم و 2019مکععاران باشعع  هاتااععا و ه

-تربيت مفهو  سکوسازي را درگيري فهال افراد در فهاييت

هاي يادگيري فره ای  ااتماعی و حل مسعاي  همعراه بعا 

دان  . اين پارادايم همکاري فهاالن  مشارکت و همکاري می

در محيط آموزشی ب  م ظور افزايش دام ع  تقريبعی رشع  

 رويکعرد سکوسعازي  در (.2014است )اوومت و تاسعير 

 از ايعم ه سهم ده می ياري را ک  يادگيرن ه مهلم ابت ا

 يعادگيري ک  ت ريج ب  اما گيرد می را ب  عه ه مسؤوييت

شعود. معی واگعذار يادگيرنع ه بع  رود مسعؤوييتمی پيش

 ک  است يادگيري و آموز  در مهم يک مفهو  سکوسازي

 فره اعی دانش بين آموزاندانش و آن مهلمان اريان در

 ايااد مه اداري روابط آموزاندانش روزان  و تارب  مهلمان

 رو  ايعن (. در1392ک    )اعوزايی و سعه ي پعور می

بعراي  امعن فضعايی گوناگون  هايرو  از استفاده با مهلم

 بعا کع  ک ع  تشويو را آنها تا آورديادگيرن گان فراهم می

 مشعغول ريبع  يعادگي خود مهلم و هاهمکالسی با تهامل

(. يععذا ايععن رو  در 2018همکععاران  )اسععميت و شععون 

اي دارد. آموزان نقش تهيين ک   هپيشرفت تحصيلی دانش

(  در پژوهشععی بععا ع ععوان 1398ويسععی و همکععاران )

-توانم  ي بر سکوسازي ت ريس رو  آموز  ارربخشی»

 يعادگيري ب  اخعتالالت مبتال آموزاندانش ش اختی هاي

« وياوتسعکی رشع  تقريبعی م طقع  مفهو  خاص: آزمون

بعر  سکوسعازي تع ريس رو  نشعان دادنع  کع ؛ آمعوز 

 بع  اخعتالالت مبتال آموزاندانش ش اختی هايتوانم  ي

خعاص تعارير متبعت و مه عاداري دارد؛ سعميهی  يادگيري

(  در پژوهشی بعا ع عوان 1396رفرر  ي و ايروانی م ش )

 و آموزشی زنی داربست از راهبردهاي گيريبهره بررسی»

نشان دادنع  « آموزاندانش و يادداري يادگيري بر آن تارير

 در آموزشعی زنعی راهبردهعاي داربسعت کارگيري ک ؛ ب 

 سعبب مرسعو  شعيوه با مقايس  در رياری درس ت ريس

آمعوزان شع ؛ صعفري و دانعش يادداري و افزايش يادگيري

ارربخشععی »(  در پژوهشععی بععا ع ععوان 1395همکععاران )

س تک يک مبت عی بعر سکوسعازي بعر ارتقعا  آموز  براسا

آموزان در دروس زبان اناليسعی سطح خودکارآم ي دانش
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نشان دادن  ک ؛ آموز  براساس تک يعک مبت عی « و عربی

آمعوزان بر سکوسازي بر ارتقا  سطح خودکارآمع ي دانعش

(  در 1393تععارير مه ععاداري دارد؛ عاشععوري و صععفاريان )

 تع ريس ايهعرو  رتعثري مقايسع »پژوهشعی بعا ع عوان 

 تحصعيلی پيشعرفت بعر سع تی و مسعلل  حل سکوسازي 

 بعرخالف سکوسازي نشان دادن  ک ؛ رو « رياری درس

پيشعرفت  افزايش ب  يور مه اداري باعث مسلل  حل رو 

اسعت؛ رحيمعی دوسععت و  آمعوزان شع هتحصعيلی دانعش

راهبردهاي تکيع  »(  در پژوهشی با ع وان 1393نوروزي )

« هاي يادگيري حعل مشعکلی در محيطگاه سازي آموزش

نشان دادن  ک ؛ ت وين راهبردهاي تکي  گاه سازي مطلوی 

هعععاي يعععادگيري رعععروري اسعععت؛ در يراحعععی محعععيط

(  در پژوهشی بعا ع عوان 1393پورامشي ي و همکاران )

 زبعان يعادگيري بعر آن تثرير و آموزشی سازي گاه تکي »

آموزشعی و سعازي  گعاهين تکي  نشان دادن ک ؛ ب« فارسی

اي  فراش اختی و انايزشعی(  انوا  آن )ش اختی  ف ی  روي

فارسی رابطع  متبعت و مه عاداري واعود با يادگيري زبان 

(  در پژوهشی بعا ع عوان 2019؛ کوني از و همکاران )دارد

در  م اخلعع  :هععاي ارزيععابی همکععارمهععارتسععکو سععازي »

نشعان دادنع  کع ؛ رويکعرد « هعاي خعاصيادگيري مهارت

بخشع  می بهبودآموزان را در دانشدام   درت  سازيسکو

-تال  ذه ی درک ش ه کاهش معی کار و و زمان را براي

 همکعارارزيعابی همچ ين رويکرد سکوسعازي از نعو   .ده 

 باعث افعزايش درعت و تمرکعز ذه عی در يعول يعادگيري

(  در 2018؛ براونفيلع  و ويلکي سعون )شع  آمعوزاندانش

در يعادگيري  سکوسعازيی تعارير بررس»پژوهشی با ع وان 

نشععان دادنعع  کعع ؛ رو  « آمععوزاندانععش سععواد آمععوزي

آمعوزان تعارير دانعشيعادگيري سعوادآموزي  بر سکوسازي

آمعوزان را متبت و مه اداري دارد و ميزان يادگيري دانعش

(  در پژوهشعی بعا ع عوان 2012بخش ؛ رويانتو )بهبود می

براي بهبعود  زيسکوساتثرير يک برنام  م اخل  بر اساس »

سعال آمعوزان در دانعش هاي فراش اخت خوانع ناستراتژي

آموزشعی برنامع  نشعان داد کع ؛ « سو  ابت ايی در ااکارتا

هععاي بهبععود اسععتراتژيدر  سکوسععازي براسععاس رويکععرد

آمعوزان تعارير مه عاداري دارد. دانعش خوانع ن یفراش اخت

-  زمي در توان می سکوسازي از استفاده با مهلم همچ ين

 آنهعا بع  هسعت    اويي  دانش آموزان فار دانش ک  هايی

(  در پژوهشعی بعا 2010رسان  و نورمعار و آنتعونی ) ياري

هعاي آمعوز  سکوسازي  حعل مسعاي  در محعيط»ع وان 

نشان دادنع  کع ؛ رو  سعکو « يادگيري مبت ی بر ف اوري

آمعوزان دارد و ايعن سازي نقش مهمی در يادگيري دانعش

هعاي گونعاگون آموزان را در زمي ع   دانشرو  دانش اويي

بخش . ب ابراين با ع ايت ب  مطايعب اراهع  شع ه  بهبود می

 در سوال پژوهش حارر ايعن اسعت کع : ابهعاد سکوسعازي

مازن ران ک ام   و رتب  ب  ي ايعن  استان يبيهت م ارس

 ابهاد چاون  است؟

 کار  روش

بعا از نظعر هع ف  کعاربردي اسعت کع   پژوهش حارر     

. رويکرد آميخت  )کيفی و کمی( با يرح اکتشافی اناا  ش 

در بخععش کيفععی  از رو  ديفععی و در در بخععش کمععی از 

رو  توصيفی از نو  پيمايشی استفاده ش . اامه  آمعاري 

بخعش کيفعی:  -1مطايه  حارر از دو گروه تشعکيل شع : 

 رانم ي و مازن ران استان اسالمی آزاد هايدانشااه اساتي 

پععرور  کعع  در زمي عع  مورععو   و آمععوز   اسععانکارش و

بخعش کمعی:  -2نفعر  20پژوهش خبره هست   ب  ته اد 

 اسععتان در يبيهععت م رسعع  مهلمععان و مهععاونين معع يران 

 يبيهعت م رس  بهشهر  کوهيار يبيهت م رس ) مازن ران

 يبيهعت م رسع  بهشهر  بهار يبيهت م رس  بهشهر  درنا

 م رسع  سعاري  شرويع يبيهعت م رس  راهمشهر  ريحان 

 م رسع  بابعل  کعاتی يبيهعت م رس  ساري  نوج يبيهت

 آمعل  کعاک تايی يبيهت م رس  بابلسر  رونا سيار يبيهت

 ويشع  يبيهعت م رسع  و آباد عباس وايو يبيهت م رس 

  نفر. در بخش کيفی بعا اسعتفاده از رو 75 ته اد ب ( نور

اد ه نمون  گيري ه فم   و با در نظر گرفتن رانون اشبا  ت

نفر و در بخش کمی  بر اساس فرمول کعوکران تهع اد  10

  گيري تصادفی ساده ب  ع وان نمونعنفر با رو  نمون  63

 آماري انتخای ش ن .
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ها  در بخش کيفی از دو ابزار فعيش آوري دادهاهت امع

و مصاحب  نيم  ساختار يافت  استفاده ش . فرآي   مصاحب  

  مصعاحب   مصعاحب  ب  اين ترتيب بعود کع  در هعر السع

شون گان با اه اف مصاحب  آش ا ش ن . مياناين زمان هعر 

دريق  و نکات کليع ي هعر مصعاحب  توسعط  30مصاحب  

گر يادداشت برداري ش . ب  م ظعور کعاهش تعارير مصاحب 

ها توسعط نحوه مصاحب  در اراي  ايالعات  تمامی مصاحب 

-شخ  پژوهشار اناا  پذيرفت. پس از ش اسايی شاخ 

نام  اويي  تهيع  ها از يريو مصاحب  با متخصصان  پرسش

و يی س  مرحل  ته يل و اصالحات الز  در آن بع  عمعل 

هعا معورد بررسعی  نامع  شعاخ آم . از يريو اين پرسش

اصالح و تايي  نهايی رعرار گرفت ع . نتياع  بخعش کيفعی  

سوال است.در  60خبرگان سکوسازي با  نام تويي  پرسش

 60نام  محقو ساخت  سکوسازي بعا پرسش بخش کمی از

ش اختی  فراش اختی  عايفی  فراي ع ي و »به   9سوال و 

اي ييکعرت گزي ع  5استفاده ش  ک  در ييع  « ساختاري

)خيلی کم  کم  متوسط  زياد و خيلی زياد( يراحی ش ه و 

روايعی صعوري و شعود. گذاري مینمره 5تا  1ب  ترتيب از 

و روايی هماعرا  يي  متخصصان رسي ب  تا ابزارهامحتوايی 

آن نيز با استفاده از ررايب مياناين واريعانس اسعتخراای  

 5/0هعا بزرگتعر از محاسب  ش  ک  مقادير براي کلي  مؤيف 

نامع  از روايعی هماعرا برخعوردار هست    ب ابراين پرسعش

 آيفعاي کرونبعاو و ی ازياهت س اش پايااست. همچ ين 

ش  ک  بعراي تمعا  ابهعاد  مقعادير استفاده پايايی ترکيبی 

 محاسب  ش  ک  مورد تايي  بود.  7/0باالي 

 هاي تحليعل ععاملیها از آزموناهت تازي  و تحليل داده

هاي رافزااکتشافی و تحليل عاملی تايي ي با استفاده از نر 

SPSS20 .استفاده ش ه است 

 هایافته

بعراي  هعاتشخي  کفايت و شرايط الز  داده ب  م ظور    

-معاير-هعاي ت اسعب کعايزرااراي تحليل عاملی  از آزمون

اراهع   1استفاده ش  کع  نتعايج در اع ول  و بارتلت ايکين

 ش ه است.

 Bartlettو KMO نتایج آزمون  -1 جدول

Table 1 - Bartlett test results 
 درصد واریانس تبیین شده نتیجه آزمون Bartlettو  KMOآماره  متغیر

 سکوسازی
962/0= KMO 

000/0=sig 
 % 826/84 هاتأیید کفایت و همبستگی داده

 7/0تر از بيش KMO؛ چون مق ار آماره 1مطابو ا ول 

نشان داده  Bartlettمحاسب  ش   همچ ين نتيا  آزمون 

محاسب  شع ه اسعت  05/0ک  سطح مه اداري کوچکتر از 

(05/0>Sigيذا داده  )باشع   و کفايعت و ها همبست  معی

ستای الز  اهت ااعراي تحليعل ععاملی اکتشعافی را همب

بررسی تحليل عاملی اکتشافی  2دارن . در ادام  در ا ول 

  و تهيين ميزان بارعاملی هر يک از ابهاد اناا  ش .

 ون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملینتایج آزم -2 جدول

Table 2- Results of exploratory factor analysis test and determination of factor load 

 بار عاملی پنجم بار عاملی چهارم بار عاملی سوم بار عاملی دوم بار عاملی اول نسبت اشتراک کد سؤال شماره

1 AA1 795/0 273/0 523/0 387/0 231/0 415/0 

2 AA2 850/0 231/0 525/0 369/0 247/0 365/0 

3 AA3 778/0 228/0 607/0 227/0 255/0 339/0 

4 AA4 841/0 183/0 553/0 417/0 288/0 354/0 

5 AA5 847/0 235/0 666/0 125/0 230/0 331/0 

6 AA6 841/0 260/0 665/0 333/0 183/0 267/0 

7 AA7 845/0 341/0 548/0 216/0 226/0 114/0 

8 AA8 867/0 340/0 541/0 203/0 255/0 112/0 
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9 AA9 849/0 234/0 618/0 242/0 206/0 208/0 

10 AA10 864/0 332/0 552/0 192/0 240/0 159/0 

11 AA11 885/0 300/0 622/0 141/0 285/0 181/0 

12 AA12 875/0 255/0 676/0 247/0 202/0 222/0 

13 AA13 843/0 251/0 693/0 320/0 207/0 303/0 

14 AA14 904/0 270/0 723/0 309/0 201/0 331/0 

15 AA15 831/0 233/0 657/0 283/0 350/0 327/0 

16 AA16 823/0 260/0 628/0 372/0 265/0 323/0 

17 AA17 902/0 297/0 689/0 322/0 239/0 357/0 

18 AA18 857/0 253/0 635/0 248/0 405/0 259/0 

19 AB1 862/0 184/0 291/0 664/0 173/0 399/0 

20 AB2 914/0 246/0 238/0 716/0 286/0 276/0 

21 AB3 897/0 249/0 206/0 710/0 255/0 299/0 

22 AB4 842/0 235/0 289/0 659/0 181/0 374/0 

23 AB5 899/0 202/0 270/0 698/0 237/0 353/0 

24 AB6 825/0 212/0 227/0 582/0 336/0 262/0 

25 AB7 717/0 349/0 196/0 575/0 342/0 138/0 

26 AB8 793/0 395/0 209/0 605/0 320/0 105/0 

27 AB9 739/0 261/0 156/0 528/0 418/0 224/0 

28 AB10 822/0 265/0 229/0 623/0 302/0 211/0 

29 AB11 775/0 305/0 365/0 560/0 406/0 332/0 

30 AC1 825/0 529/0 409/0 310/0 316/0 340/0 

31 AC2 830/0 517/0 399/0 409/0 289/0 357/0 

32 AC3 843/0 501/0 409/0 351/0 362/0 306/0 

33 AC4 781/0 523/0 281/0 328/0 318/0 362/0 

34 AC5 847/0 708/0 248/0 190/0 284/0 207/0 

35 AC6 894/0 738/0 284/0 135/0 207/0 254/0 

36 AC7 831/0 707/0 267/0 147/0 181/0 168/0 

37 AC8 804/0 670/0 172/0 179/0 219/0 277/0 

38 AC9 861/0 699/0 264/0 178/0 212/0 233/0 

39 AC10 868/0 714/0 287/0 141/0 255/0 220/0 

40 AC11 794/0 571/0 374/0 243/0 402/0 308/0 

41 AC12 846/0 502/0 370/0 198/0 404/0 382/0 

42 AC13 832/0 509/0 393/0 308/0 353/0 350/0 

43 AC14 762/0 557/0 391/0 191/0 461/0 314/0 

44 AD1 863/0 363/0 347/0 245/0 302/0 596/0 

45 AD2 868/0 349/0 289/0 253/0 274/0 624/0 

46 AD3 900/0 318/0 293/0 184/0 276/0 703/0 

47 AD4 910/0 311/0 339/0 183/0 302/0 668/0 

48 AD5 903/0 264/0 296/0 144/0 313/0 708/0 

49 AD6 915/0 303/0 318/0 156/0 296/0 705/0 
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50 AD7 899/0 260/0 192/0 260/0 269/0 729/0 

51 AE1 909/0 319/0 201/0 260/0 733/0 268/0 

52 AE2 897/0 316/0 299/0 335/0 704/0 226/0 

53 AE3 806/0 262/0 230/0 251/0 626/0 323/0 

54 AE4 914/0 280/0 298/0 289/0 742/0 201/0 

55 AE5 852/0 249/0 210/0 322/0 652/0 329/0 

56 AE6 900/0 246/0 262/0 136/0 696/0 294/0 

57 AE7 870/0 253/0 287/0 178/0 639/0 309/0 

58 AE8 772/0 194/0 217/0 324/0 584/0 238/0 

59 AE9 794/0 163/0 203/0 331/0 655/0 286/0 

60 AE10 923/0 236/0 314/0 151/0 688/0 282/0 

مشخ  ش  ک ؛ متغيعر  2براساس نتايج حاصل از ا ول 

ش اختی  فراشع اختی  ععايفی  »به   5سکو سازي داراي 

تععرين بارعععاملی اسععت کعع  بععيش« فراي عع ي و سععاختاري

 501/0تعرين بارععاملی و کم 54مربوط ب  سؤال  742/0

باش . بارعاملی اول مربوط بع  بهع  می 32مربوط ب  سؤال 

باش   در می 43تا  30هاي ل سؤال)عايفی( است ک  شام

-و کعم 35بع  سعؤال  738/0ترين بارعاملی اين به  بيش

شععود. مربعوط معی 32بع  سعؤال  501/0تعرين بارععاملی 

بارعاملی دو  مربوط ب  به  )شع اختی( اسعت کع  شعامل 

تعرين باشع   در ايعن بهع  بعيشمعی 18تعا  1هعاي سؤال

 523/0رعاملی ترين باو کم 14ب  سؤال  723/0بارعاملی 

شود. بارعاملی سو  مربعوط بع  بهع  مربوط می 1ب  سؤال 

-معی 29تعا  19هعاي )فراش اختی( است ک  شامل سؤال

 20ب  سؤال  716/0ترين بارعاملی باش   در اين به  بيش

شعود. مربوط معی 27ب  سؤال  528/0ترين بارعاملی و کم

امل بارعاملی چهار  مربوط ب  به  )ساختاري( است ک  شع

تعرين باشع   در ايعن بهع  بعيشمعی 60تا  51هاي سؤال

 584/0ترين بارعاملی و کم 54ب  سؤال  742/0بارعاملی 

شود. بارعاملی پ ام مربوط ب  به  مربوط می 58ب  سؤال 

باشع   معی 50تا  44هاي )فراي  ي( است ک  شامل سؤال

و  50بع  سعؤال  729/0تعرين بارععاملی در اين به  بيش

شعود.  مربعوط معی 44ب  سعؤال  596/0ين بارعاملی ترکم

بععراي تاييعع  ابهععاد سکوسععازي از تحليععل عععاملی تاييعع ي 

 اراه  ش ه است: 3استفاده ش  ک  نتايج در ا ول 

 های تحلیل عاملی تاییدینتایج حاصل از یافته -3جدول 

Table 3- Results of confirmatory factor analysis 

 R2 ضریب استاندارد t-value کد بعد بعد متغیر

 سکو سازی

 AA 311/214 970/0 940/0 شناختی

 AB 125/131 955/0 913/0 فراشناختی

 AC 314/220 971/0 943/0 عاطفی

 AD 741/65 917/0 840/0 فرایندی

 AE 079/120 950/0 902/0 ساختاری

-نشان می 4نتايج تحليل عاملی تايي ي م  رج در ا ول 

بعراي  t-valueمقعادير  99ر سطح ايمي ان %ده   ک ؛ د

( -58/2   58/2ي )تما  ابهعاد سکوسعازي در خعارج بعازه

( مربعوط بع  971/0ررار دارن . باالترين رريب استان ارد )

( 917/0تععرين رععريب اسععتان ارد )بهعع  عععايفی و پععايين

بعراي  R2 مربوط ب  به  فراي  ي است. همچ عين  مقع ار

تر از روي بوده است. يذا بين متغير ابهاد در سطح باال هم 

 سکو سازي با ابهاد آن رابط  متبت و مه ادار واود دارد.

براساس نتايج حاصل از تحليل عاملی اکتشعافی و تحليعل 

شع اختی  »بهع   5عاملی تايي ي متغير سکوسازي داراي 

-اسعت. رتبع « فراش اختی  عايفی  فراي  ي و سعاختاري
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 باش .می 4ابهاد ب  شرح ا ول ميزان بارعاملی هر يعک از  ب  ي ابهاد سکوسازي بر حسب

 بر حسب میزان بارعاملی بندی ابعاد سکوسازیرتبه -4 جدول

Table 4 - Ranking of scaffolding dimensions according to factor load 
 رتبه بار عاملی ابعاد

 2 970/0 شناختی

 3 955/0 فراشناختی

 1 971/0 عاطفی

 5 917/0 یفرایند

 4 950/0 ساختاری

مشخ  شع  کع ؛ همع   4براساس نتايج حاصل از ا ول 

   باشع معی 9/0ابهاد سکو سازي داراي بارعاملی بعاالتر از 

ين گردد. همچ يذا تثرير هم  ابهاد بر سکو سازي تثيي  می

داراي رتبعع  اول و بهعع   971/0بهعع  عععايفی بععا بارعععاملی 

 داراي رتب  آخر است. 917/0فراي  ي با بارعاملی 

 گیری نتیجه

 ه ف کلی پژوهش حارر  ش اسايی ابهعاد سکوسعازي     

مازن ران بعود. نتعايج نشعان داد  استان يبيهت م ارس در

شعع اختی  فراشعع اختی  »بهعع   5کعع ؛ سکوسععازي داراي 

اسععت و بهع  ععايفی بععا « ععايفی  فراي ع ي و سعاختاري

 ي بعا بارععاملی در رتب  اول و به  فراي ع 971/0بارعاملی 

 در مهم يک مفهو  در رتب  آخر است. سکوسازي 917/0

 هعايرو  از استفاده با ک  مهلم است يادگيري و آموز 

 تعا آوردمی براي يادگيرن گان فراهم امن فضايی گوناگون 

 خود مهلم و هاهمکالسی با تهامل با ک  ک   تشويو را آنها

ر پيشعرفت شعون . يعذا ايعن رو  د مشعغول ب  يعادگيري

اي دارد. ب عابراين آموزان نقش تهيين ک   هتحصيلی دانش

پژوهش حارر ب  دنبال بررسی ش اسايی ابهاد سکوسعازي 

نتعايج ايعن  مازنع ران هسعت. اسعتان م ارس يبيهعت در

شع اختی  »به   5پژوهش نشان داد ک ؛ سکوسازي داراي 

اسعت. ايعن « فراش اختی  ععايفی  فراي ع ي و سعاختاري

( 1393ا نتايج پژوهش پورامشعي ي و همکعاران )يافت  ب

-ک  ب  متغيرهايی چون ش اختی و فراش اختی اشاره کرده

تعوان ان   در يک راستا ررار دارد. در تبيين اين يافتع  معی

هاي چايش برانايز و امالت ناکامعل  گفت ک ؛ اراه  سوال

يادگيرن ه  درگيعر کعردن  توان مطابو تکايي  ساده سازي

 ميعان روابعط يعادگيري  ش اسعايی در مسعاهل فراگيعران

 ايالعات بعراي يعادگيري  کعاربرد سازي مرتب و مفاهيم

 دانععش مفهععومی سععازمان هی بععراي مفهععومی نقشعع 

راه معا   سعؤاالت از اسعتفاده بعا يادگيرن گان  حل مساهل

 هاآموخت  کارگيري   ب در فراي   يادگيري فراگيرحمايت 

  کعردن يادگيرنع ه بعا متفعاوت  موااهع هعايمورهيت در

هعا و فراي ع هاي مهعم  ک تعرل و مع يريت فراي ع  ان يش 

يععادگيري  کمععک بعع  يادگيرنعع ه بععراي نظععم دهععی بعع  

رفتارهايش  اسعتفاده از نعر  افزارهعاي آموزشعی  داشعتن 

برنام  زمانی مشخ   مهلمان با تارب  و کارآزموده  فضاي 

 و انعشد تبادل براي آموزشی م اسب  کمک ب  يادگيرن ه

حل مساهل  بکارگيري راهبردهعاي يعادگيري بعراي اناعا  

 استفاده از پادا تکايي   تاکي  بر چاونای اناا  تکايي   

هعا و اسعته ادهاي فراگيعران  تع وين براي ارتقعا  توانعايی

 عالرع  اه اف آموزشی بر مب اي توانايی فراگيران   العب

 ه براي يادگيري  کمک ب  يادگيرن تکلي  ب  نسبت فراگير

ها و ارز  کار خود  کمعک بع  يادگيرنع ه ش اخت توانايی

براي شع اخت عالهعو  تشعويو يادگيرنع ه بعراي تهامعل و 

هعاي ععايفی مسعتمر هايش  تشويوهمکاري با همکالسی

هعاي ايالععاتی و براي افزايش عملکرد فراگيران  يادداشت

 هعايو اراه  تمرين ريزي ه ف مشترکپاي هش ارده  ه  

  از سوي مهلم از امل  عوامل ش اختی  فراشع اختی  نار

عععايفی  فراي عع ي و سععاختاري هسععت   کعع  بععر رو  

 سکوسازي موررن . 

اي ه نو آموز  براساس رويکرد سکوسازي عموماً س  مورد 

  ده ع ه  آموز   يعادگيري و  مشعارکت يادگيرنع ه و يعاد
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(. متخصصعين تهلعيم و 2019و همکاران  هاتااا)باش  می

-بيت مفهو  سکوسازي را درگيري فهال افراد در فهاييتتر

هاي يادگيري فره ای  ااتماعی و حل مسعاي  همعراه بعا 

دان  . اين پارادايم همکاري فهاالن  مشارکت و همکاري می

در محيط آموزشی ب  م ظور افزايش دام ع  تقريبعی رشع  

 رويکعرد سکوسعازي  (. در2014است )اوومت و تاسعير 

 از ايعم ه سهم ده می ياري را   يادگيرن هک مهلم ابت ا

 يعادگيري ک  ت ريج ب  اما گيرد می را ب  عه ه مسؤوييت

شعود. معی واگعذار يادگيرنع ه بع  رود مسعؤوييتمی پيش

 ک  است يادگيري و آموز  در مهم يک مفهو  سکوسازي

 فره اعی بين دانش آموزاندانش و آن مهلمان اريان در

 ايااد مه اداري روابط آموزاندانش ن روزا و تارب  مهلمان

 رو  ايعن (. در1392ک    )اعوزايی و سعه ي پعور می

بعراي  امعن فضعايی گوناگون  هايرو  از استفاده با مهلم

 بعا کع  ک ع  تشويو را آنها تا آورديادگيرن گان فراهم می

 مشعغول بع  يعادگيري خود مهلم و هاهمکالسی با تهامل

(. يععذا ايععن رو  در 2018همکععاران  )اسععميت و شععون 

اي دارد. آموزان نقش تهيين ک   هپيشرفت تحصيلی دانش

(  در پژوهشععی بععا ع ععوان 1398ويسععی و همکععاران )

-توانم  ي بر سکوسازي ت ريس رو  آموز  ارربخشی»

 يعادگيري ب  اخعتالالت مبتال آموزاندانش ش اختی هاي

« وياوتسعکی رشع  تقريبعی م طقع  مفهو  خاص: آزمون

بعر  سکوسعازي تع ريس رو  دادنع  کع ؛ آمعوز  نشعان

 بع  اخعتالالت مبتال آموزاندانش ش اختی هايتوانم  ي

خعاص تعارير متبعت و مه عاداري دارد؛ سعميهی  يادگيري

(  در پژوهشی بعا ع عوان 1396رفرر  ي و ايروانی م ش )

 و آموزشی زنی داربست از راهبردهاي گيريبهره بررسی»

نشان دادنع  « آموزاندانش و يادداري يادگيري بر آن تارير

 در آموزشعی زنعی راهبردهعاي داربسعت کارگيري ک ؛ ب 

 سعبب مرسعو  شعيوه با مقايس  در رياری درس ت ريس

آمعوزان شع ؛ صعفري و دانعش يادداري و افزايش يادگيري

ارربخشععی »(  در پژوهشععی بععا ع ععوان 1395همکععاران )

رتقعا  آموز  براساس تک يک مبت عی بعر سکوسعازي بعر ا

آموزان در دروس زبان اناليسعی سطح خودکارآم ي دانش

نشان دادن  ک ؛ آموز  براساس تک يعک مبت عی « و عربی

آمعوزان بر سکوسازي بر ارتقا  سطح خودکارآمع ي دانعش

(  در 1393تععارير مه ععاداري دارد؛ عاشععوري و صععفاريان )

 تع ريس ايهعرو  تعثرير مقايسع »پژوهشعی بعا ع عوان 

 تحصعيلی پيشعرفت بعر سع تی و سعلل م حل سکوسازي 

 بعرخالف سکوسازي نشان دادن  ک ؛ رو « رياری درس

پيشعرفت  افزايش ب  يور مه اداري باعث مسلل  حل رو 

اسعت؛ رحيمعی دوسععت و  آمعوزان شع هتحصعيلی دانعش

راهبردهاي تکيع  »(  در پژوهشی با ع وان 1393نوروزي )

« هاي يادگيري حعل مشعکلگاه سازي آموزشی در محيط

نشان دادن  ک ؛ ت وين راهبردهاي تکي  گاه سازي مطلوی 

هعععاي يعععادگيري رعععروري اسعععت؛ در يراحعععی محعععيط

(  در پژوهشی بعا ع عوان 1393پورامشي ي و همکاران )

 زبعان يعادگيري بعر آن تثرير و آموزشی سازي گاه تکي »

سعازي آموزشعی و  گعاهين تکي  نشان دادن ک ؛ ب« فارسی

اي  فراش اختی و انايزشعی(  ی  رويانوا  آن )ش اختی  ف 

فارسی رابطع  متبعت و مه عاداري واعود با يادگيري زبان 

(  در پژوهشی بعا ع عوان 2019؛ کوني از و همکاران )دارد

در  م اخلعع  :هععاي ارزيععابی همکععارمهععارتسععکو سععازي »

نشعان دادنع  کع ؛ رويکعرد « هعاي خعاصيادگيري مهارت

بخشع  می بهبودرا  آموزاندر دانشدام   درت  سکوسازي

-تال  ذه ی درک ش ه کاهش معی کار و و زمان را براي

 همکعارارزيعابی همچ ين رويکرد سکوسعازي از نعو   .ده 

 باعث افعزايش درعت و تمرکعز ذه عی در يعول يعادگيري

(  در 2018؛ براونفيلع  و ويلکي سعون )شع  آمعوزاندانش

در يعادگيري  سکوسعازيبررسی تعارير »پژوهشی با ع وان 

نشععان دادنعع  کعع ؛ رو  « آمععوزاندانععش اد آمععوزيسععو

آمعوزان تعارير دانعشيعادگيري سعوادآموزي  بر سکوسازي

آمعوزان را متبت و مه اداري دارد و ميزان يادگيري دانعش

(  در پژوهشعی بعا ع عوان 2012بخش ؛ رويانتو )بهبود می

براي بهبعود  سکوسازيتثرير يک برنام  م اخل  بر اساس »

سعال آمعوزان در دانعش اش اخت خوانع نهاي فراستراتژي

آموزشعی برنامع  نشعان داد کع ؛ « سو  ابت ايی در ااکارتا

هععاي بهبععود اسععتراتژيدر  سکوسععازي براسععاس رويکععرد
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آمعوزان تعارير مه عاداري دارد. دانعش خوانع ن یفراش اخت

-زمي   در توان می سکوسازي از استفاده با مهلم همچ ين

 آنهعا بع  هسعت    اويي  انشد آموزان فار دانش ک  هايی

(  در پژوهشعی بعا 2010رسان  و نورمعار و آنتعونی ) ياري

هعاي آمعوز  سکوسازي  حعل مسعاي  در محعيط»ع وان 

نشان دادنع  کع ؛ رو  سعکو « يادگيري مبت ی بر ف اوري

آمعوزان دارد و ايعن سازي نقش مهمی در يادگيري دانعش

گونعاگون  هعايآموزان را در زمي ع رو  دانش اويي  دانش

 بخش . بهبود می

 هاي پژوهش حارر اين است ک ؛ تثرير همع از ديار يافت 

و  ابهاد بر سکو سازي تثيي  ش  و به  عايفی در رتبع  اول

-به  فراي  ي در رتب  آخر است. در تبيين اين يافتع  معی

 بعا توان گفت ک ؛ رو  سکوسازي  روشی است ک  مهلعم

بععراي  امعن ايیفضعع گونعاگون  هععايرو  از اسعتفاده

 ابع ک  ک   تشويو را هاآن تا آوردمی يادگيرن گان فراهم

 مشعغول بع  يعادگيري خود مهلم و هاهمکالسی با تهامل

در  شون . از آناايی ک  در اين رو  تشويو و ايااد انايزه

ی آموزان نقش مهمی دارد  يذا ررار گرفتن به  ععايفدانش

-  يافتع پايان با توا  بدر رتب  اول دور از انتظار نبود. در 

هاي پژوهش بع  مع يران و مسعلوالن آمعوز  و پعرور  

هاي آموزشی ب  م ظعور آشع ايی شود ک  دورهپيش هاد می

 مهلمان با رو  سکوسازي برگزار نماي  . همچ ين مهلمان

معع ارس بعع  ت اسععب مععاده درسععی و ورععت خععود از رو  

 سکوسازي در کالس درس استفاده نماي  .
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ود. مازن ران ب استان يبيهت م ارس در ه ف کلی پژوهش حارر  ش اسايی ابهاد سکوسازي چکیده:

ی اناعا  اين پژوهش از نظر ه ف  کاربردي است ک  با رويکرد آميخت  )کيفی و کمی( با يرح اکتشعاف

 . ش . در بخش کيفی  از رو  ديفی و در بخش کمی از رو  توصيفی از نو  پيمايشعی اسعتفاده شع

 يران و آزاد اسعالمی اسعتان مازنع ران و مع هعاياامه  آماري آن را در بخش کيفی  اساتي  دانشعااه

معان نفر و در بخعش کمعی  کليع  مع يران  مهعاونين و مهل 20کارش اسان آموز  و پرور  ب  ته اد 

  نمون  دادن  ک  در بخش کيفی از رونفرتشکيل می 75در استان مازن ران ب  ته اد  يبيهتم ارس 

ل کوکران نفر و در بخش کمی بر اساس فرمو 10اد گيري ه فم   و با در نظر گرفتن رانون اشبا  ته 

-. اهت امعگيري تصادفی ساده ب  ع وان نمون  انتخای ش ن نفر با استفاده از رو  نمون  63ته اد 

محتوايی  سوال استفاده ش . روايی صوري و 60نام  محقو ساخت  سکوسازي با ها از پرسشآوري داده

  کمحاسب  ش   7/0ها نيز باالي ايايی ترکيبی و آيفاي کرونباو آنابزارها ب  تايي  متخصصان رسي  و پ

و تحليعل  هاي تحليعل ععاملی اکتشعافیها از آزمونمورد تايي  ررار گرفت. اهت تازي  و تحليل داده

تی  شع اختی  فراشع اخ»بهع   5عاملی تايي ي استفاده ش . نتعايج نشعان داد کع ؛ سکوسعازي داراي 

اي ع ي بعا در رتب  اول و بهع  فر 971/0است و به  عايفی با بارعاملی « اريعايفی  فراي  ي و ساخت

 در رتب  آخر است.  917/0ارعاملی ب
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