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 مقدمه 
طراحي آموزشي پيش بيني كننده و تنظيم كنندة رویدادهاي آموزشي براساس اهداف، 
محتوا و امكانات موجود با توجه به ویژگي هاي یادگيرندگان تعریف شده است. هدف از 
طراحي آموزشي، فراهم آوردن امكانات مورد نياز یادگيري است، زیرا انتخاب فعاليت هاي 
یادگيري مؤثر و مناسب، عامل مهمي در فرایند طراحي یك مبحث آموزشي محسوب 
مي شود. در حقيقت، با طراحي آموزشي تالش مي كنيم قبل از هر اقدامي براي یاددهيـ  

یادگيري، همه چيز را پيش بيني، آماده و برنامه خود را تنظيم كنيم. 
طراحي آموزشي یك كار تيمي و گروهي است و به ندرت پيش مي آید كه به صورت 
فردي انجام شود. اعضاي این گروه به صورت هدفمند همكاري دارند. یكي از افراد 

این گروه طراح آموزشي است.
طراح آموزشي فردي است كه ضمن هماهنگي با متخصص موضوعي، با شناختي 
كه از عناصر و عوامل آموزشي كسب مي كند، همة فرصت ها و محدودیت هاي ممكن 
بر سر راه امر یاددهيـ  یادگيري را كنار هم مي چيند و برنامة آموزشي را تدوین مي كند 

و چگونگي دستيابي به اهداف را ترسيم مي كند.  
براي طراحي آموزشي الگوها و روش هاي مختلفي وجود دارد. براي طراح آموزشي 
نقطة »من به اندازة كافي مي دانم« وجود ندارد و طراح واقعي مدام در حال دانش اندوزي 

است.
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در طراحي آموزشي نيز مانند هر فعاليت و فرایند دیگري مزیت ها و محدودیت هایي 
وجود دارد كه از جمله مزیت هاي آن مي توان به:

ـ اطمينان از اثربخشي آموزش در مقایسه با هزینه ها؛
ـ استفادة بهينه از فرصت و زمان؛

ـ ایجاد یادگيري مؤثر و پایدار؛
ـ ایجاد نظام ارزشيابي سودمند و تصميم گيري دربارة اثربخشي آن. 

همچنين داراي محدودیت هایي از جمله اینكه طراحي آموزشي باكيفيت نيازمند منابع 
گوناگوني است كه در بسياري از مواقع سازمان هاي آموزشي با محدودیت منابع مواجه 
هستند. از دیگر موانع طراحي آموزشي وجود نگرش منفي نسبت به اقدامات هدفمند 

گروه طراح است كه معمواًل  در سازمان هاي سنتي بسيار دیده مي شود.
طراحي آموزشي از اهميت خاصي برخوردار است، باید در نظر بگيریم هر هدفي 
كه بــراي مخاطب در نظر مي گيریم، نوع خاصي از محتوا و روش خاصي از اجرا و 

ارزشيابي را مشخص مي كند. 
مربوط به مقاالتي است كه در زمينه مباني طراحي آموزشي به چاپ رسيده است.
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 روندهای اخیر و آتی طراحی آموزشي 

دكتر سيدعباس رضوی
عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید چمران اهواز

 اشــاره 
از اوایل قرن بیســتم تاكنون، طراحی آموزشی از بعد نظری و عملی دستخوش 
تغییراتی شده است. از شکل گیری نخستین كوشش های علمی در خصوص طراحی 
آموزشی مبتنی بر دیدگاه رفتارگرایی، تا پیدایش نگرش سیستمی و هم چنین، ظهور 
الگوهــای طراحی نظام مند و باالخره نظریه هــای تلفیقی و تأثیر نظریه یا رویکرد 
ساختن گرایی بر طراحی آموزشــی، همة این تغییرات به تکامل طراحی آموزشی 
منجر شده است. در مقالة حاضر، دربارة بعضی از فعالیت ها و دیدگاه های اخیر در 
طراحی آموزشی و نیز برخی از تغییرات و تحوالتی كه ممکن است آیندة طراحی 

آموزشی را رقم بزند، بحث شده است.  

كليدواژه ها: طراحی آموزشی، فناوری آموزشی، سیر تکاملی، روند اخیر، آینده اندیشی.
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طراحي آموزشي 1

 سرآغاز 
زمان پیدایش طراحي آموزشي را به طور رسمي مي توان اوایل قرن بیستم دانست 
كه به كوشش هاي نخستین روان شناســان آمریکایي برمي گردد. طراحي آموزشي 
در مراحــل اولیة خود با ویژگي رفتارگرایانه شــکل گرفت. در واقع، در نیمة اول 
قرن بیستم، طراحي آموزشي بر نظریاتي مبتني بود كه رفتارگرایاني چون ثرندایك، 
اسكينر و دیگران دربارة آموزش و یادگیري ارائه داده بودند. در جنگ جهاني دوم، 
به سبب نیازهاي جدیدي كه در زمینة آموزش نظامیان پدیدار شد، طراحي آموزشي 
با جدیت دنبال شــد. در این دوره، با بهره گیري از نظریه هاي یادگیري، روش هاي 
آموزشي، رســانه ها و به طور كلي فناوري آموزشي، برنامه هایي به منظور آموزش 
سریع نظامیان تهیه شــد. در دهة 1950، نهضت آموزش برنامه اي شكل گرفت 
و به زودي مورد استفادة دست اندركاران آموزش قرار گرفت. اسکینر با ابداع 
این روش آموزشــي و كاربرد آن در ماشــین هاي آموزشي، خاطرنشان ساخت كه 
بدین وسیله مي توان بر بسیاري از مشکالت آموزشي غلبه كرد. در همین دهه، بلوم 
و همکاران به طبقه بندي هدف هاي آموزشي پرداختند و طبقه بندي خود را به عنوان 
یکي از ابزارهاي طراحي آموزشــي ارائه دادند. رویدادهاي متعددي در همین زمان 
بر طراحي آموزشي تأثیر فراوان نهاد؛ از جمله افزایش جمعیت دانش آموزان، پرتاب 
سفینة اسپوتنیک، و اندیشة ارزشیابي تکویني. در دهة 1960 ميالدي، رویكرد سيستمي 
در طراحي آموزشي بارز بود؛ به نحوي كه در این زمان و پس از آن، الگوهاي سيستمي 
طراحي آموزشي با عنوان الگوي طراحي نظام هاي آموزشي گسترش یافتند. یكي از 
مهم ترین تغييراتي كه در دهة 1960 و پس از آن ظهور یافت، گذر از نظریة یادگيري 
رفتارگرایي به شناخت گرایي بود. افرادي چون آزوبل، گانيه، و برونر در این زمینه 
كوشش هایي انجام دادند. در طول دهة 1970 میالدي، شناخت گرایي جایگاه دیدگاه 
رفتارگرایي را گرفت و به تبع آن، نظریه ها و الگوهایي شــکل گرفتند كه ماهیت 
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شــناختي داشتند. انتشار كتاب شرایط یادگیري گانیه، نمونة بارزي از جهت گیري 
شناختي در طراحي آموزشي است. پس از دهة 1970، به سرعت الگوهاي طراحي 
آموزشي به وجود آمدند و در بخش هاي مختلف از جمله صنعت و تجارت نیز از 

طراحي آموزشي استفاده شد.

 فعالیت ها و ديدگاه هاي اخیر طراحي آموزشي 
در دهه هــاي 1980 و 1990، پژوهشــگران دربارة فرایند و ســاختار عملکرد 
مطلوب در هر یک از دامنه هاي خاص یادگیري و تهیة برنامه هاي آموزشي مناسب 
براي كســب عملکردهاي مورد نظر، مطالعاتي انجام دادند. البته در این دوران دو 
جهت گيري در برنامه هاي آموزشي مشاهده مي شد. جهت گيري نخست، یادگيري در 
حد تسلط بود كه بر یادگيري از طریق تمرین و حل مسئله تأكيد مي كرد. جهت گيري 
دوم، بر كنترل یادگيرنده و بهره گيري از راهبردهاي یادگيري توســط یادگيرنده در 
فرایند یادگيري تأكيد مي كرد. در این رویکرد كه رویکردي اكتشافي است، معلم با 
ارائة مسئله و كمک به یادگیرنده و ایجاد محیط مشاركتي، به ایجاد قابلیت هاي الزم 

 .]Rao, 2005[ در مخاطبان مي پردازد
پیشــرفت هاي متعددي كه در دهــة  1990 میالدي صورت گرفــت، بر اصول و 
فعالیت هاي طراحي آموزشي تأثیر ملموسي برجاي گذارد. یكي از مهم ترین عوامل مؤثر، 
نهضت فناوري عملكرد  بود كه ميدان عمل طراحي آموزشي را گسترده تر ساخت. در 
نتیجه، بسیاري از طراحان آموزشي دربارة علل به وجود آمدن مسائل و مشکالت مربوط 
به عملکرد افراد در سازمان ها، تحلیل هاي دقیقي انجام دادند و به این نتیجه رسیدند كه 
سبب بروز بسیاري از مشکالت یادشده، آموزش اندک یا فقدان آموزش نبوده است. 
دراین موارد، طراحان آموزشي راه حل هاي غیرآموزشي از قبیل تغییر در نظام انگیزشي 

 .]Reiser,2001[ و یا تغییر در محیط كاري را پیشنهاد كردند



برخي از وقایع مهم و اثرگذار بر طراحي آموزشيدوره

شکل گیري دانش پایة تعلیم و تربیتقبل از 1920

دهة 1920
تالش به منظور ایجاد ارتباط بین نیازهاي جامعه و آموزش 

ظهور برنامه هاي آموزش انفرادي 
اختراع ماشین آموزشي توسط سیدني پرسي 

دهة 1930
تدوین هدف هاي تعلیم و تربیت توسط رالف تایلر با انجام مطالعة هشت ساله  

استفاده از ارزشیابي تکویني توسط تایلر در این مطالعه
شکل گیري مفهوم هدف هاي عیني 

دهة 1940
شدت گرفتن نیاز به آموزش سریع نظامیان به سبب جنگ جهاني دوم 

كاربرد رسانه هاي مختلف دیداريـ  شنیداري در آموزش 
شکل گیري نقش متخصص فناوري آموزشي 

طراحي و تولید برنامه هاي آموزشي به صورت گروهي

دهة 1950
توسعة اصول آموزش بر مبناي مطالعات اسکینر

ابداع آموزش برنامه اي 
طبقه بندي هدف هاي آموزشي توسط بلوم 

پیشرفت و گسترش دیدگاه رفتارگرایي 

دهة 1960

اوج گرفتن نهضت هدف هاي رفتاري
ورود نظریة سیستم ها به فرایند طراحي آموزشي 

معرفي مفهوم سیستم آموزشي توسط گالسر
پیدایش نخستین الگوهاي طراحي آموزشي 

طرح اندیشة تحلیل وظیفه در طراحي آموزشي توسط گانیه 
پیدایش الگوهاي سیستماتیک در طراحي آموزشي

ظهور دیدگاه شناخت گرایي و افول رفتارگرایي 

دهة 1970
تالش براي توسعة راهبردهاي آموزشي و الگوهاي طراحي آموزشي 

ازدیاد الگوهاي طراحي آموزشي
تکوین روش هاي نیازسنجي 

مسلط شدن رویکرد شناخت گرایي بر طراحي آموزشي 

دهة 1980
گسترش كاربرد طراحي آموزشي در سازمان هاي گوناگون 

افزایش توجه به كاربرد اصول روان شناختي در فرایند طراحي آموزشي 
 )CBI( ظهور و پیشرفت آموزش مبتني بر رایانه
ورود مفهوم فناوري عملکرد به طراحي آموزشي 

دهة 1990 
و پس از آن

ظهور نظریة یادگیري ساختن گرایي
تأكید بر تهیة مواد به صورت چندرسانه اي 
پیدایش شبکه جهاني وب و گسترش آن 

شکل گیري محیط هاي یادگیري الکترونیکي 
كاربرد طراحي آموزشي در محیط هاي الکترونیکي

حرفه اي و تخصصي تر شدن طراحي آموزشي
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عامل دوم كه در دهة  1990 میالدي بر طراحي آموزشي تأثیر گذاشت، گرایش 
طراحان آموزشــي و متخصصان آموزش به رویکرد ساختن گرایي و دیدگاه هاي 
مشــابه دیگري بود كه به برخي از آن ها نظریه نیز اطالق مي شــد. ساختن گرایي 
را مي توان موج فکري جدیدي دانســت كه ســبب شکل گیري مباحث نوین در 
طراحي آموزشــي شده اســت. این طرز تفکر، طراحي آموزشي را مسئول ایجاد 
محیطــي مي داند كه در آن یادگیري فعال روي مي دهد و به خلق دانش توســط 
یادگیرنده منجر مي شــود ]Marquis, 2008[. استقبال از این دیدگاه در دهة  1990 
روز به روز افزایش  یافت. اصول آموزش ســاختن گرایانه بر حل مســائل پیچیده 
و واقعي، همکاري یادگیرندگان با یکدیگر براي حل مســائل، بررسي مسائل از 
چشــم اندازهاي گوناگون و مسئولیت پذیري یادگیرندگان در قبال یادگیري و نیز 
 .]Reiser, 2001[ آگاهي آنان از نقش خود در فرایند ســاخت دانش تأكید مي كرد
دیدگاه ســاختن گرایي، یادگیري را فرایندي مي دانست كه در آن یادگیرنده داراي 
خصوصیاتــي چون فعال، خودتنظیمي1، هدف مداري، و متفکرانه اســت. در این 
دیدگاه، یادگیرنده از طریق كاوش2 و اكتشاف3 به ساخت دانش شخصي مبادرت 
مي ورزد. محیط یادگیري ســاختن گرایانه را مي توان با بهره گیري از فناوري هاي 
تعاملي فعال ساخت. فناوري هاي مذكور مي توانند به صورت هوشمند به نیازهاي 
یادگیري پاسخ دهند ]Rao, 2005[. فردانش)1380( اظهار مي دارد، هنگام بحث 
از طراحي با رویکرد ساختن گرایي، دیگر واژة »طراحي آموزشي« به كار نمي رود، 
بلکه از اصطالح »طراحي محیط یادگیري« استفاده مي شود. دلیل كاربرد واژة اخیر 
آن اســت كه در طراحي آموزشي با رویکردهاي سیستمي و مبتني بر دیدگاه هاي 
رفتارگرایي و شناختي، همة اجزاي آموزش از ابتدا تا انتها، از قبل تعیین و طراحي 
و آن گاه با استفاده از انواع رسانه هاي موجود و مناسب، به شاگرد ارائه مي شود. در 
رویکرد ساختن گرایي كه بر معرفت شناسي پست مدرن مبتني است، دانش حاصل 
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فرایند ســاختن معنا در ذهن یادگیرنده اســت و بر همین اساس، مبناي مباحث 
طراحي نیز با مباحث طراحي آموزشــي در رویکرد سیستمي تفاوت اساسي پیدا 

مي كند. 
عامل دیگري كه در ســال هاي اخیر حرفة  طراحي آموزشي را تحت تأثیر قرار 
داده اســت، گرایش روزافزون به استفاده از اینترنت براي آموزش از راه دور بوده 
است. از سال 1995 به بعد، در میزان استفاده از شبکة جهاني اینترنت براي آموزش 
از راه  دور پیشــرفتي صورت گرفته است ]Bassi & Van Buren,1999[. با افزایش 
تقاضا براي برنامه هاي آموزش از راه  دور، مجریان این دوره ها دریافتند كه تنها ارائة 
برنامه هاي آموزشــي از طریق شبکة  اینترنت، به آموزش اثربخش منجر نمي شود، 

بلکه باید طراحي آموزشي دوره هاي یادشده با دقت فراوان انجام شود. 
یکي از دیگر گرایش هاي نوین كه توانســته است درسال هاي اخیر بر طراحي 
آموزشي اثرگذار باشد، مدیریت دانش5 است. بنابر عقیدة رزت6 )1999( مدیریت 
دانش، شامل شناسایي، مستند سازي7  و توزیع8  آشکار و ضمني دانش در سازمان، 
به منظور بهبود عملکرد آن سازمان است. فناوري هاي نوین امروزي ازقبیل پایگاه 
داده 9  و اینترانت،  به سازمان ها این امکان را مي دهند كه به جاي طراحي برنامه هاي 
آموزشي براي كاركنان خود، به ایجاد سیستم هاي مدیریت دانش بپردازند. بنابراین، 
به نظر مي رسد با افزایش میزان توجه به سیستم هاي مدیریت دانش درسازمان ها، 
طراحان آموزشي و افراد دیگري كه به آموزش كاركنان مشغول اند، نه تنها مسئولیت 
بهبود عملکرد كاركنان را برعهده دارند، بلکه مسئول افزایش میزان دست رسي آنان 

به دانش مورد نیاز براي انجام وظایف سازماني شان نیز هستند.
ریچي، فيلدز و فاكسون10 )2001( اظهار داشته اند، در دهه هاي اخیر، قابلیت هاي 
طراحي آموزشــي در بخش خصوصي و در ابتدا در محیط هاي تجاري و صنعتي 
خود را نشــان داد. این رویداد با رشد فعالیت ها در حوزة تربیت نیروي انساني به 
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عنوان بخش الینفک اغلب سازمان ها هم زمان شد. بنابراین، اثربخشي و ارزشمندي 
طراحي آموزشــي آشکار و بیش از پیش در زمینة طراحي آموزشي سرمایه گذاري 
شد. براي مثال، تنها در ایاالت متحده و در زمینة تربیت نیروي انساني در صنایع، در 
سال 1999 حدود 62/5 میلیون دالر سرمایه گذاري شد كه در مقایسه با سال 1985 
حدود 17 میلیون دالر بیشتر بود. این امر نشان مي دهد كه طراحي آموزشي با سیر 
تکاملي خود توانسته است نظر مراكز، مؤسسات و سازمان هاي متنوعي را به خود 
جلب كند. گسترش حوزة فعالیت طراحي آموزشي، از یک سو وظیفة متخصصان 
طراحي آموزشــي را سنگین تر مي كند و از سوي دیگر لزوم تخصصي تر شدن این 

رشته را آشکار مي سازد.
ســخن گفتن از تحوالت آتي و آینده اندیشي در طراحي آموزشي از این جهت 
سودمند است كه طراحان آموزشي خود را براي رویارویي با مسائل و تغییراتي كه 
ممکن اســت به وجود آید، آماده سازند. سخن گفتن از روندهاي آتي، همواره با 
احتمال همراه است. بنابراین، احتمال مي رود در سال هاي پیش رو، طراحي آموزشي 

روندهاي فکري و عملي زیر را تجربه كند: 
الف( كاربرد هوش مصنوعي: چن )2008( در بررســي جریان هاي آینده در 
طراحي آموزشي، هوش مصنوعي را به عنوان یکي از عوامل اثرگذار بر مي شمرد. 
كاربــرد هوش مصنوعي در آموزش، امکان كنترل بیشــتر بر محیط و فعالیت هاي 
آموزشــي را فراهم مي آورد. هوش مصنوعي كه با بهره گیري از توانمندي رایانه در 
آموزش به كار گرفته مي شود، امکان راهنمایي یادگیرنده در مسیر یادگیري و فرایند 
حل مسئله را فراهم مي سازد )ص9(. بنابراین به نظر مي رسد، سیستم هاي مدیریت 
یادگیريLMS(11( و مدیریت محتواي یادگیري12 )LCMS( به گونه اي هوشمندتر 
در محیط هاي یادگیري مورد استفاده قرار گیرد. سيستم مدیریت یادگيري امكان 
مدیریت و سازمان دهي فعاليت ها و خدمات را فراهم مي كند و سيستم مدیریت 
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محتواي آموزشي، كار ایجاد، مدیریت و استفادة مجدد از اجزاي آموزشي نظير 
رسانه ها، صفحات، آزمون ها، درس ها و سایر اجزاي یك دوره را ساده مي سازد 
]هورتــون و هورتون، 1385[.  هم چنین، بهره گیري از فناوري هاي جدیدي چون 
اشیاي یادگیري  و ابرداده ها، به تحقق این هدف كمک مي كند. اشیاي یادگیري امکان 
دســت یابي به یک یا چند هدف آموزشــي خاص را فراهم مي آورد و مي تواند در 

 .]Ragbir & Mohan,,2008[ بافت هاي گوناگون آموزشي استفاده شود
از سوي دیگر، هوش مصنوعي مي تواند فرایند طراحي آموزشي را تسهیل كند. 
ابزارهاي هوشــمند طراحي آموزشي به خدمت گروه طراحي آموزشي در خواهد 
آمد. این ابزارها مخصوصاً زماني مفید اســت كه گروه طراحي آموزشي، فردي را 
كه داراي تخصص الزم در طراحي آموزشــي باشد، در اختیار نداشته باشد. در این 
صورت، متخصصان موضوع و سایر اعضاي گروه، مسئولیت طراحي آموزشي را 
برعهده مي گیرند. آنان به كمک ابزارهاي هوشمند طراحي آموزشي نظیر سیستم هاي 
خبره13، سیستم هاي مشورتي14 و سیستم هاي مدیریت اطالعات15، این وظیفة خطیر 
را بهتر انجام مي دهند. در كنار ابزارهاي هوشمند طراحي آموزشي، ابزارهاي تألیف16 
نیز، طراحي و تهیة آموزش مبتني بر رایانه را تســهیل مي كند. ابزارهاي مذكور این 
فایده را در بردارند كه افراد مبتدي در طراحي آموزشي و كساني را كه در طراحي 
آموزشي حرفه اي  نیستند، در فرایند طراحي و تهیة آموزش اثربخش یاري مي كند 

 .]Chen,,2008[
ب( تعامل بيشتر با علوم و پژوهش: طراحي آموزشي در آینده به طور گسترده تري 
از علوم گوناگون اســتفاده خواهد كرد. براي مثال، طراحي آموزشي در حركت رو 
به رشد خود با علوم شناختي و عصب شناسي تعامل بیشتري برقرار مي كند ]همان، 
ص9[. این علوم با تمركز بر فرایند شناخت و مکانیزم زیربناي آن، بسترهاي الزم 
براي طراحي آموزش مؤثرتر را فراهم مي آورد. از ســوي دیگر، پژوهش و نتایج 
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به دســت آمده از آن، به پیشرفت و بلوغ طراحي آموزشي كمک خواهد كرد. رائو 
)2005( اظهار مي دارد كه در آینده، طراحي آموزشي پژوهش هاي تجربي، نقش بارز 

و قابل توجهي ایفا خواهد كرد. 
ج( تأكيد بر تفاوت هاي فردي و انعطاف پذیري: تفاوت هاي فردي و قابلیت 
انعطاف در آموزش، از دغدغه هاي اصلي طراحي آموزشي خواهد بود. انتظار مي رود 
طراحان آموزشي، به تدوین نظریه هایي بپردازند كه یادگیرنده محوري را ترویج كند؛ 
نظریه هایي كه در كنار توجه به تفاوت هاي فردي و نیازهاي شخصي یادگیرندگان، 
بر تعامل آنان با برنامة آموزشــي نیز بیفزاید ]همان، ص59[. در این راســتا، نیاز 
به محیط هاي یادگیري انعطاف پذیر در آینده بیشــتر احساس خواهد شد. یکي از 
مصادیق ایجــاد انعطاف پذیري در آموزش و یادگیري، طراحي دوره هاي یادگیري 
از راه دور اســت كه امکان دست رسي به آموزش در مکان هاي گوناگون را فراهم 
مي آورد. در این صورت، محدودیت زماني و مکاني موضوعیت خود را از دســت 
مي دهد. در سال هاي آتي، بر ایجاد محیط هاي یادگیري الکترونیکي، بهره گیري از 
مواد آموزشي و اینترنت در كالس هاي درس، و توجه به مباحث اخالقي در طراحي 

 .]Jones & Davis,2008[ آموزشي، تأكید بیشتري مي شود
هدف دیگر طراحي آموزشي در یادگیري الکترونیکي، ایجاد محیط هاي جذاب تر 
است. محیط هاي یاد شــده تفاوت هاي فردي در زمینة زیباشناسي را مورد توجه 
قرار مي دهد. هر چند در حال حاضر نیز در طراحي آموزشــي به طور كلي معیار 
زیباشناسي در نظر گرفته شده است، با این حال تفاوت هاي فردي در این باره، مورد 
غفلت واقع شده است ]Dong,2008[. پیشرفت طراحي آموزشي در این زمینه، نیازمند 

انجام پژوهش و مطالعه است. 
د( توجه به انتقال یادگيري: یکي از مباحث مهم در طراحي آموزشــي، انتقال 
یادگیري بوده اســت كه در آینده جدي تر مطرح خواهد شــد. این ویژگي سبب 
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مي شــود یادگیرندگان بتوانند آموخته هاي خود را بهتر و آســان تر در محیط هاي 
مختلف و شــرایط واقعي به كارگیرند. چن )2008( از متغیرهاي مؤثر بر آموزش 
در آینده را افزایش شمار دانش آموزاني مي داند كه در كنار تحصیل به كار مشغول 
هستند. بنابراین، آموزش باید به ســمت تحقق هدف هایي حركت كند كه با نیاز 
شاگردان تناسب بیشتري داشته باشد. طراحي آموزشي باید بتواند تکالیف اصیل تري 

براي مخاطبان تدارک ببیند تا بین كار و آموزش ارتباط بیشتري برقرار شود. 
هـ( تخصصي تر شــدن حرفة طراحي آموزشي: طراحي آموزشي نیز همانند 
بســیاري از علوم دیگر، تخصصي تر خواهد شد. عالوه بر این، با پیدایش مباحث 
نوین و بهره گیري از علوم گوناگون، فعالیت طراحي آموزشــي حرفه اي تر و دامنة 
آن گســترده تر خواهد شد. به موازات پیشرفت در طراحي آموزشي، در هر یک از 
موضوعات تخصصي نیز پیشرفت هاي متعددي انجام مي گیرد. در تاریخ علم، شاهد 
هســتیم كه زماني افرادي به عنوان حکیم، بر بسیاري از علوم زمان خویش مسّلط 
بودند. براي مثال، ابن سینا بر علوم متعددي از جمله فلسفه، ریاضیات، نجوم، تاریخ، 
منطق، فقه، و طب مسلط بوده است. امروزه، امکان تسلط بر چندین علم به صورت 
تخصصي براي افراد میسر نیست. زیرا هر یک از علوم، شاهد پیشرفت بسیار زیادي 
بوده است. حتي در حال حاضر، پزشکان ترجیح مي دهند در رشته اي خاص، به طور 
تخصصي كار كنند. طراحان آموزشــي نیز چنین روندي را تجربه خواهند كرد. به 
نظر مي رسد در آینده طراحان آموزشي یکي از این دو مسیر را برگزینند: یا به عنوان 
متخصص روي موضوعات ویژه عمل كنند یا به صورت عمومي كار كنند. در مسير 
اول، طراحان آموزشي بر یكي از ابعاد یادگيري یا آموزش متمركز مي شوند و 
به عنوان مشاور یا متخصص موضوع آموزشي فعاليت مي كنند. با انتخاب مسير 
دوم، طراحان آموزشــي عمدتاً به فعاليت هاي مدیریتي مي پردازند. از آن جا كه 
رشتة طراحي آموزشي براي اغلب طراحان آموزشي گسترده تر مي شود، این مسیر 



بــه آن ها اجازه مي دهد كه به جاي پرداختن به یکي از فعالیت هاي متعددي چون 
سنجش، تحلیل، طراحي، تهیه، اجرا، ارزشیابي و نظایر آن، به طور كلي سرپرستي 

طراحي و تهیة پروژه هاي آموزشي را بر عهده گیرند. 
بعد دیگر تخصصي شدن حرفة طراحي آموزشي، بر تولید نظریه ها و الگوهاي 
تخصصي تر در طراحي آموزشي ناظر است. براي مثال، الگوهاي چهارمؤلفه اي ون 
مرینبور و كارآموزي شــناختي نه براي همة انواع یادگیري، بلکه براي موضوعات 
خاصي مناســب است. در نقطة مقابل آن، الگوهایي نظیر الگوي عمومي و الگوي 

دیک و كاري، موضوعات گوناگون و متنوعي را تحت پوشش قرار می دهد. 

 سخن پايانی 
در دهة 1990 ميالدي، ظهور مباحث جدید از جمله نهضت فناوري عملكرد، 
رویكرد ساختن گرایي، اندیشة مدیریت دانش و نظایر آن، سبب تكامل و گسترش 
طراحي آموزشي شد. به نظر مي رسد طراحي آموزشي در سال هاي آتي، روندهاي 
متفاوتی از جمله كاربرد هوش مصنوعي، تعامل بیشتر با علوم و پژوهش، تأكید بر 
تفاوت هاي فردي و انعطاف پذیري، توجه بیشتر به انتقال یادگیري، و تخصصي تر 
شــدن حرفة طراحي آموزشي را تجربه كند. فناوری آموزشی و هم چنین طراحی 
آموزشی، در سیر تکاملی خود، تحوالت و تغییرات متعددی را تجربه كرده است. 
طراحی آموزشــی به عنوان یک زیرمجموعه از فناوری آموزشــی، امروزه خود به 
صورت حوزة گســتردة علمی مطرح اســت و با افزایش مطالعات و تحقیقات و 
هم چنین خلق نظریه ها   و الگوهای جدید در این زمینه، طراحی آموزشی خود را 
به صورت یک رشتة علمی منسجم نشان می دهد. بررسی تاریخ طراحی آموزشی و 
هم چنین روندهای اخیر و آتی می تواند به افرادی كه در این زمینه فعالیت می كنند، 
بینش علمی و پژوهشی بدهد و ضمن درک بهتر، آینده اندیشی در طراحی آموزشی 



را تســهیل كند. گرچه پیش بینی كامل تحوالت آینده عماًل ممکن نیســت، لیکن 
حداقل فایدة این آینده اندیشی آن است كه دست اندركاران طراحی آموزشی خود را 
تا اندازه ای برای تحوالت آینده آماده كنند و توجه به نیازهای آتی را در برنامه های 

خود بگنجانند.  

پينوشت
1. Performance Technology Movement
5. Knowledge management
6. Rossett
7. Documenting
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9. Database
10. Foxon
11. learning management system
12. learning content management system
13. learning objects
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15. expert systems
16. advisory systems
17. information management systems
18. authoring tools
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 نگاهي به طراحي آموزشي 
 فرايند نظام مند خلق موقعیت ها را بهتر بشناسیم 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا
متخصص تعلیم وتربیت

 اشاره 
واژة طراحي، به عبارت ســاده، به معناي ترسیم و تنظیم طرح یا نقشه اي دربارة 
چگونگي فرایند تحقق یک هدف اســت. طراحي آموزشــي نیز به سادگي همان 
نقشه كشي براي دستیابي به هدف هاي آموزشي )شناختي، عاطفي، ارزشي، مهارتي 
و...( و رفع نیازهاي مخاطبان خاص )در دوره ها و پایه هاي متفاوت تحصیلي( است؛ 
نقشــه اي كه در آن مجموعة فعالیت ها و روش هاي اجرا و انجام آن ها، در جهت 

رسیدن به هدف مورد نظر و رفع نیازهاي پیش بیني شده، سازمان بندي شده است.
هدف طراحي آموزشي كمک به معلم و شاگرد براي اجراي موفق فرایند یاددهي 
و یادگیري اســت. طراحي آموزشي پشتوانه اي علمي براي حركات و فعالیت هاي 
آموزشي اســت و بر مبناي اصول و استانداردهاي علمي، با رویکردي نظام مند به 
فرایند آموزش، به وسیلة فردي آگاه و مسئول تهیه و تنظیم مي شود. طراحي آموزشي 

در اصل، به طور توأمان، كاري علمي و هنري است.
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 طراحي آموزشي و برنامة درسي 
طراحي آموزشي در واقع فرایند نظام مند خلق موقعیت ها و فرصت هاي یادگیري 
براي تحقق هدف هاي آموزشي و تعیین راه و روش هاي بهینة دستیابي به انتظارات 

آموزشي معلم از یادگیرنده است.
در برنامة درســي، آنچه باید بر مبناي هدف هاي آموزشــي آموزش داده شود، 
مشخص مي شود. در این برنامه، هدف ها بنا بر نیازهاي مخاطبان آموزش در دوره ها 

و پایه هاي تحصیلي تعیین شده اند. 
محتواي برنامة درسي شامل رئوس مباحث و موضوعات در حوزه هاي متفاوت 
مورد نظر، مبتني بر پیش سازمان دهنده هاي مشخصي است كه توالي طولي و عرضي 

در آن ها رعایت شده است.
در یک عبارت مي توان گفت، برنامة درسي مشتمل بر همة آن چیزهایي است كه 
در موضوع درسي خاصي باید آموزش داده شود. اما طراحي آموزشي، بنابر تعریفي 
كه از آن داده شــد، به چگونگي آموزش مي پردازد و وظیفة سنگین اجراي درست 

برنامة درسي و تحقق آنچه را از پیش تعیین شده است، بر عهده دارد.

 طراحي آموزشي و روش هاي آموزشي 
روش آموزش عبارت از اتخاذ راه مناسب اقدام به عمل آموزش و به عبارت دیگر، 
اقدام به طراحي آموزشــي براي اجراي درست برنامة درسي است. روش آموزش 

تدبیري تجربه شده است؛ تدبیري براي طي موفق فرایند یاددهيـ  یادگیري.
همان طور كه در موقعیت هاي آموزشي متفاوت، هدف هاي آموزشي با یکدیگر 
تفاوت دارند، هر موقعیت آموزشي روش خاص یا روش هاي مطلوب مشخصي را 
نیز مي طلبد. آشنایي معلمان و آموزش دهندگان با روش ها و رویکردهاي متفاوت 

آموزشي، از بایسته هاي ضروري طراحي آموزشي مناسب است.
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 طراحي آموزشي و تكنولوژي آموزشي 
طراحي آموزشــي با تکنولوژي آموزشي ارتباط تنگاتنگ دارد. در واقع طراحي 
آموزشي به نوعي، كاربرد تکنولوژي آموزشي است. از آن جا كه تمهید مقدمات براي 
تأمین كیفیت بخشــي به امور یاددهي و یادگیري هدف اصلي تکنولوژي آموزشي 
است و طراحي آموزشي یعني تهیه و تنظیم و اجراي نقشة راه یا چگونگي به ثمر 
رسیدن یادگیري، لذا ضمانت به ثمر رسیدن هر گونه طراحي آموزشي هدفمند بر 
عهدة آموزه ها، دانش، فن و تکنیک، یا به عبارتي كاربرد تکنولوژي در حوزة پداگوژي 
است.  از این رو، هدف از بهره گیري از تکنولوژي آموزشي كاربرد ابعاد سه گانة آن 
یعني بعد سخت افزاري، نرم افزاري و بعد حل مسئله براي ارتقاي پداگوژي است. 
لذا معلمان، بنا بر هدف آموزش و رویکرد مورد نظر و با توجه به انتخاب راهبردي 
خاص، نوع تکنولوژي مناســب را انتخاب مي كنند و به كمک آن به اجراي برنامة 

طراحي شدة خود مي پردازند.
نکتة قابل توجه این اســت كه چگونگي بهره گیــري از تکنولوژي  باید هم در 
طراحي و تهیة نقشة راه مشــخص باشد و هم در حین اجرا مطابق برنامه به اجرا 
درآید. ارتباط طراحي آموزشي با تکنولوژي آموزشي چنان قوي است كه تکنولوژي 
آموزشي حتي در مرحلة ارزشیابي پیشرفت تحصیلي هم مي تواند جاي پاي محکمي 
داشته باشد و نتایج حاصل از ارزشیابي را به صورت بازخورد مؤثر در جهت كیفي 

كردن یادگیري به كار گیرد.

 طراحي آموزشي و طرح درس 
پیش از این گفتیم، گســترة طراحي آموزشي وسیع است و مي تواند دامنه اي از 
طراحي نظام آموزشي تا طرح درس موضوعي خاص در یک جلسة كالسي را در 
برگیرد. آنچه در حیطة مدرسه اي به طراحي آموزشي مربوط مي شود، پیوند خوردن 
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آن با كار معلم در تهیه و تنظیم برنامة ساالنة موضوع مورد تدریس خود براي پایه اي 
مشــخص و دانش آموزاني با توانایي هاي عمومي معین و امکانات و شرایط محیط 

مدرسه اي معلوم است.
امــا معلمان آگاه و منضبط خود را فقط به تهیه و تنظیم برنامة ســاالنه محدود 
نمي كنند، آن ها ضمن طراحي برنامه هاي آموزشي فصلي یا ماهانه، طراحي آموزشي 
روزانه براي هر جلســة درسي را نیز كه در اصطالح طرح درس نامیده شده است، 

مدنظر قرار مي دهند. 
چارچوب طراحي آموزشي و طرح درس همسان است. براي تهیه و تدوین هر 
دو از اصول مشابهي باید پیروي كرد. تفاوت طراحي آموزشي در این دو سطح، به 
تفاوت محدودة مخاطبان آموزش و محل و گسترة آن، اندازة زمان در اختیار براي 

اجرا و به تبع آن هدف هاي مورد نظر براي یادگیري وابسته است.

 طراح آموزشي كیست؟ 
طراح آموزشــي فردي اســت كه مواد آموزشــي چون متن و محتوا، مثال ها و 
فعالیت هاي معلــم و دانش آموز در طول فرایند یاددهــي - یادگیري و همچنین 
ابزارهاي مورد استفاده در آموزش همچون فیلم، بروشور، دستورالعمل، برگه هاي 
اطالعات و منابع و نیز برگه هاي ســنجش و ارزشــیابي را، چه براي كالس درس 
حضــوري و چه براي كالس ها و آموزش هــاي از راه دور و مجازي، تهیه و اجرا 
مي كند. گاهي اصطالحات طراح آموزشــي، تکنولوژیســت آموزشي، برنامه ریز 
درسي و تکنولوژیست تدریس به جاي هم و مترادف به كار مي روند. به هر حال، 
طراح آموزشي فردي است كه با به كارگیري روش علمي و به صورت نظام مند، با 
بهره گیــري از نظریه هاي تدریس و آموزش، مواد و محتواي الزم را براي یادگیري 
دانش آموزان تهیه مي كند. این فرد ممکن است مدیر مدرسه، معلم كالس درس و یا 
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تکنولوژیست آموزشي باشد. مراحل كاري طراح آموزشي عبارت اند از:
 ارزیابي تکنولوژي هاي موجود و در دسترس و انتخاب مناسب ترین آن ها براي 

به كارگیري در كالس درس، به منظور غنابخشي به فرایند یاددهي - یادگیري؛
 كمــک به مجري طرح )مدیر یا معلــم و خود طراح به عنوان معلم( در گزینش 
روش یا روش هاي مناسب موضوع و محتوا و مخاطب آموزش و نیز انتخاب 

ابزارها و وسایل رسانه اي كمک آموزشي یا كمک درسي؛
 برگزاري جلسه هاي آموزشي براي معلمان و مجریان طرح كه قرار است طرح را 
به اجرا درآورند و ابزارهاي الزم را به كار گیرند؛ )اگر خود معلم طراح باشــد، 
باید چگونگي بهره گیري از ابزار و به كارگیري روش انتخاب شده را مرور كند 
و به آن تســلط یابد. مطالعة منابع مرتبط و یا شركت در كالس هاي آموزشي 

گاهي الزم است(؛
 مطالعة پژوهش هاي مرتبط با طرح و یا انجام خود پژوهش تا در عمل از كارایي 
روش خاص و كاربرد ابزارهایي معین اطمینان پیدا كند؛ روش ها و ابزارهایي كه 

به كارگیري آن ها در تقویت نتایج یادگیري مؤثر واقع مي شوند.
 تهیــه و تولید مواد و ابزارهاي رســانه اي و تکنولوژي ابتکاري متناســب با 

موضوع طرح و مخاطبان آموزش.
 مدیریت فرایند اجراي طرح و به كارگیري تکنولوژي در فرایند اجرا.

مراحل ذكر شده در بعضي از نظام هاي آموزشي توسط تکنولوژیست آموزشي 
و در بعضي دیگر توسط برنامه ریز درسي صورت مي گیرد.

بــه هر حال، نکتة قابل توجه این اســت كه معلم كالس درس، به عنوان مجري 
برنامة درسي، نیز باید به این توانمندي ها مجهز شود، زیرا براي تهیه و تولید طرح 

درس موضوعي در هر جلسة كالسي، طي همین مراحل ضروري است. 
طراحي آموزشي و طرح درس نویسي مراحلي دارد كه پرداختن به آن ها در این 
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مقاله نمي گنجد و آن را به مقاله اي دیگر موكول مي كنیم. 

منابع  
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      نقشة ذهني ، روشي قدرتمند در سازمان دهي مطالب 

مرتضي فراهاني 
كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
نقشة ذهني1 تکنیکي مفید است كه روش یادداشت نویسی را بهبود مي بخشد 
و به حل خالقانة مشــکالت مي انجامد. این نقشــه به صورت دایره ای شکل، 
حول كلمة كلیدی یا ایدة اصلی رســم می شــود. با استفاده از نقشة ذهن، شما 
به ســرعت ساختار یک موضوع را تشــخیص مي دهید و ارتباط بین اطالعات 
مربوط به موضوع را درک می كنید. همچنین، در این روش، حقایق و اطالعات 
خامی كه در یادداشــت های معمولی محدود یا حذف می شوند، ثبت می شوند. 
عالوه بر این، نقشــة ذهنــي اطالعات را در قالبی نگه می دارد كه ذهن شــما 
آن ها را به ســادگی به یاد مي آورد و به ســرعت مرور می كند. رسم آن ساده و 
برای موضوعات مختلف قابل اســتفاده است. با توجه به اهمیت دو مقولة حل 
مشــکل و ایده یابی، در طراحی، این روش می تواند برای طراحان روشی مفید 

و كاربردی باشد.
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كليدواژه ها:  نقشة ذهني، تحلیل مفاهیم، سازمان دهي مطالب

 مقدمه 
نقشة ذهني یک روش گرافیکی برای نشان دادن ایده ها و مفاهیم است. در واقع، 
نقشة ذهني یک نمودار تصویری و شبکة معنایی است كه ارتباطات معنادار را بین 
بخش های مختلف اطالعات نشان می دهد. این روش یک ابزار تفکر تصویری است 
كه در سازمان دهی اطالعات، تجزیه و تحلیل و درک بهتر مفاهیم و همچنین به یاد 
آوردن افکار و خلق ایده های نو به شما كمک می كند. مانند هر ایدة بزرگ، قدرت 
نقشــة ذهني در سادگی آن است. در نقشــة ذهني، برخالف یادداشت نویسی های 
متداول یا متون خطی، اطالعات به روشــی مشابه عملکرد مغز انسان سازمان دهی 
می شوند. از آنجا كه این روش هم تحلیلی و هم هنری است، مغز شما را به روش 
پربارتری به كار مي گیرد و به عملکردهای مغز برای شناخت مفاهیم و مطالب كمک 

می كند. بهتر از همه اینکه، سرگرم كننده و لذت بخش است.
 نقشــة ذهني خالصه تر و جمع و جورتر از یادداشت های معمولی است و غالبًا 
فقــط یک طرف كاغذ را پر می كند. این موضوع به شــما كمک می كند ارتباطات 
را ســاده تر ایجاد كنید. چنانچه پس از رسم آن به اطالعات بیشتری نیاز پیدا كنید، 
می توانید به ســادگی مطالب را اضافه كنید. این نقشه به سادگی قابل مرور كردن 
 اســت و شــما می توانید با یک نگاه اجمالی، مطالــب را در ذهن خود بازنگری 

كنید.
 ایــن روش نــگارش باعــث می شــود افــراد بــه ســرعت یک ایــده را 
گســترش دهنــد و موضوعات مرتبــط بــا آن را در كنار هم گــردآوری كنند. 
 مهم تریــن ویژگــی و فایدة نقشــة ذهنی درک ســاده و ســریع موضوع اصلی 

است.
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 تفاوت نقشة ذهنی و نقشة مفهومی2 
ویژگی كلیدی در نقشــة ذهنی، ساختار شعاعی آن است. به عبارت دیگر، شما 
یک موضوع كلیدی و محوری دارید و می خواهید جنبه های مختلف آن را بسنجید 
یا ثبت و بیان كنید. اما اگر ساختار شعاعی را رعایت نکنید و تعدادی مفهوم داشته 
باشــید كه هر كدام به مفاهیم دیگری مرتبط هســتند، آنچه ترسیم می كنید، عمالً  
نقشه اي مفهومی است كه اصول ترسیم و كاربردهای دیگری دارد. در بخشی دیگر 

از همین نوشتار، مفهوم شعاعی بیشتر توضیح داده می شود.

استفاده از روش گرافيكي براي نشان دادن ایده ها

زنده

انواع موجودات

در خشكیرشد

مفيد

غير مفيد

 چطور يک نقشة ذهنی كارامد ايجاد كنیم؟ 
برای ایجاد نقشة ذهنی می توان گفت قوانین مشخصی وجود ندارد كه حتماً باید 
از آن ها پیروی كرد، چرا كه خود فرایند ایجاد نقشــة ذهنی روندی خالقانه برای 
افزایش میزان تفکر خالقانه است. اما برای اینکه نقشة ذهنی مؤثرتری داشته باشید، 
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بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرید:
 از وســط صفحه شروع كنيد: این خصوصیت مغز است كه بر مركز صفحه 
تمركز كند. به همین دلیل بهتر است با نوشتن یک كلمه یا قراردادن یک شکل 

مرتبط با موضوع در میان صفحه، كار خود را شروع كنید.
 با موضوع جدی برخورد نكنيد: اولین چیزی را كه به ذهنتان می آید بنویسید. 
حتی موارد مسخره و غیر مرتبط را. ذهنتان را محدود نکنید. قرار نیست نقشة 
ذهنی راه حل نهایی برای موضوعی كه به آن فکر می كنید باشد. هر آنچه را به 

ذهنتان می رسد به موضوع مركزی مرتبط كنید.
 شاخه ها را گســترش دهيد: برای هر موضوعي كه به مركز متصل است زیر 
شــاخه ای اضافه كنید و شرح بسیار كوتاهی بنویسید. موضوعات مرتبط با هر 

شاخه را می توان به آن شاخه متصل كرد و نقشه را گسترش داد.
 ســریع فكر كنيد: معموالً در چنین شــرایطی، ذهنتان از ایده های مختلف پر 
مي شود. به سرعت تمام ایده ها را به كلمه یا تصویر یا هر آنچه برایتان قابل درک 

است تبدیل كنید و آن ها را روی كاغذ بیاورید.
 هيچ محدوده ای وجود ندارد: همان طور كه قباًل هم گفتم، برای ایجاد نقشــة 
ذهنی هیچ محدودیتی وجود ندارد. از هر نوع ابزار نوشــتن می توانید استفاده 
كنید. خط ها و شــاخه ها می توانند هر رنگی داشــته باشند. از هر نوع شکلی 

می توانید استفاده كنید.
 زود قضــاوت نكنيد: دوباره یادآوری می كنم، هیچ محدودیتی وجود ندارد. 
در زمان ایجاد نقشــه شما در شرایط توفان ذهنی قرار دارید، پس ذهن خود 
را برای اینکه متوجه شــوید موضوعی را كه نوشته اید درست است یا غلط، 
متوقف نکنید. ممکن اســت مواردی بی ربطی كه نوشته اید بعداً به درد بخور 

باشند.
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 متوقف نشوید: سعی كنید دستتان روی كاغذ حركت كند. اگر چیزی به فکرتان 
نرسید، شاخه های خالی بکشــید. در این زمان متوجه خواهید شد كه ذهنتان 
ایده های جدید را خواهد یافت. می توانید حتی رنگ ها را تغییر دهید تا ذهنتان 
انرژی تازه ای بگیرد یا حتی كاغذتان را به دیوار بچســبانید تا شرایط فیزیکی 

جدیدی برای فکر كردن پیدا كنید.
 روابط و شاخه ها را اضافه كنيد: گاهی ایده ها و موارد مربوط به آن ها به سرعت 
به ذهنتان می رســند. همیشه سعی كنید ابتدا تمام موارد را به هستة مركزی در 
صفحه متصل كنید. محدودیتی برای اینکه چه موضوعی به چه شاخه ای باید 
متصل باشد در نظر نگیرید. سازمان دهی و طبقه بندی بعداً می تواند انجام شود. 
حتی در صورت وجود اشتراک موضوعی بین شاخه های مختلف آن ها را با یک 

خط به هم متصل كنید.
 در انتخاب كلمات دقيق باشيد: یک یا دو یا چند كلمه قرار است جایگزین 
مطلبی شــود كه در حالت عادی در قالب یک یا چند پاراگراف ثبت می شــد. 
مطمئن شوید كلمات شما مفهومی را كه مد نظر دارید منتقل می كنند. بعداً اگر 

به نقشة ذهنی مراجعه كنید، مفاهیم را به خوبی به یاد می آورید.
 از ترسيم خط و خطوط و نقاشی و سایر ابزارهای بصری هم استفاده كنيد: 
اینکه من نقاشی بلد نیستم یا دوست ندارم، بهانة خوبی نیست. حتی استفاده از 
آیکون های ساده هم نقشة ذهنی شما را دوست داشتنی تر و قابل فهم تر می كند.
اگر دربارة حمل با كشــتی می نویسید، خیلی بهتر است یک كشتی كوچک هم 

كنار آن نقاشی كنید: 
 تالش كنيد نوشــته هایتان همه با یك رنگ و در یك اندازه نباشــند: چه 
روی كاغذ و چه هنگام اســتفاده از نرم افزارها، بر اساس اهمیت موضوعات و 

دسته بندی ها، از رنگ ها و ابعاد مختلف استفاده كنید.
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گياهان: سيب، نخود، ذرت
جانوران: كرم خاكي، حلزون، اسفنج، كيسه تنان

گياهان: بيد مشك، گردو و نخل
جانوران: انسان، گربه، مرغ و خروس

انواع توليد مثل

غيرجنسي

جنسي

دونيم شدن: باكتري، آميب، پارمسي، شقایق دریایي

جوانه زدن: مخمر، هيدر، مرجان، اسفنج

قطعه قطعه شدن: اسفنج، خزه، جلبك، ستاره دریایي، كرم

هاگ زایي: خزه، سرخس، كپك

توليدمثل رویشي گياهان: 

طبيعي

مصنوعي

پياز: گل الله، پياز خوراكي
ساقه زیرزميني: گل اختر، زنبق

بنه: سير، زعفران
غده: سيب زميني، زنجبيل

قلمه زدن: شمعداني
پيوند زدن: پسته، مركبات

خوابانيدن: توت فرنگي

اندام هاي جنسي روي بدن یك جاندار قرار دارد

اندام هاي جنسي روي بدن یك جاندار قرار دارد
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مركز تخصصی آموزشی علوم تجربی
www.skyoloom.ir

هنگام ترسیم نقشة ذهني از همان ابتدا فضا را به اندازة كافی باز در نظر بگیرید 
تا بعداً مجبور نشوید در میانة كار كاغذ را عوض كنید یا هنگام استفاده از نرم افزار 

درگیر تغییر چیدمان شوید.
رعایت كردن این موارد به شما كمک می كند بتوانید خالقانه به پرورش ایده ها، 

افکار و هر آنچه مد نظرتان است بپردازید.
بسیاري از كارهایي كه به صورت دستی قابل انجام هستند، به صورت رایانه اي نیز 
انجام پذیرند. حتی شركت لگو یک نرم افزار رایگان برای بازی های خود ارائه كرده 
كه شما می توانید به وسیله آن با استفاده از قطعات لگو، هر آنچه می خواهید بسازید. 
نقشــة ذهنی هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر عالقه دارید نقشة ذهنی خود را با 
رایانه بکشید، نرم افزارهایی برای این كار وجود دارد. از جمله می توان نرم افزار های 

زیر را نام برد:
 نرم افزار نقشــة ذهنی MindMeister : بسیاری از افراد این برنامه را بهترین 

نرم افزار نقشه برداری آن الین موجود می دانند.
این نرم افزار یک رابط كاربری و در عین حال آســان برای استفاده دارد كه زمان 

واقعی را برای همکاری بین تیم و میزبان فراهم می كند.
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 نرم افزار نقشة ذهنی MindManager : این نرم افزار مناسب تیم هایی است كه 
می خواهند اطالعاتی فراتر از یادداشت و تصاویر مبادله كنند. همچنان كه نقشة 
ذهنی خود را شخصی ســازی می كنید، به آسانی می توانید لینک و نشانگر نیز 
اضافه كنید. فایل ها پس از اتمام می توانند به صورت برنامه های مایکروسافت 

و اپل ذخیره شوند.
 نرم افزار نقشة ذهنی Xmind : این نرم افزار در عین حال كه یک راه حل قوی 
توفان فکری  است ، محدودیت هایی دارد كه ممکن است باعث شود نگاهتان 
به برنامه های دیگر معطوف شود. از جمله : از برنامه های Mac پشتیبانی نمی كند 
و برای ios و Android در درســترس نیســت و پرداخت فقط از طریق یک 
حساب Paypal امکان پذیر است. اگر بتوانید با این محدودیت ها كنار بیایید، 
با یک نرم افزار نقشــه برداری ذهن بسیار زیبا و دارای قابلیت های مؤثر روبه رو 

خواهید بود.
 نرم افزار نقشة ذهنی Mindomo: یک نرم افزار نقشة ذهنی مؤثر است كه حدود 
مدیریت یک پروژة كامل را مشخص می كند؛ از برنامه ریزی تا ساخت استراتژی 
كسب و كار و اختصاص وظایف بر كنترل پیشرفت پروژه. یکی از بزرگ ترین 
مزیت های این نرم افزار داشتن قالب و راهنمای هوشمند برای تسریع در توفان 

فکری و نظارت از ایده ها در طول اجراست.
 نرم افزار نقشة ذهنی MindMap  : تنها نرم افزاری است كه بدون از دست دادن 
هدف خود، از ارائة زیبا و مؤثر نقشــه های ذهنی باالتر و فراتر می رود . ترفند 
بسیار زیبایی دارد كه به جای استفاده از طرح های معمولی كه با مفهوم مركزی 
و شاخه هایی به دیگر ایده ها شروع می شوند ، بورد و برچسب هایی دارد كه این 
امکان را برای كاربران فراهم می كند تا با یک كلیک این برچسب ها را جابه جا و 

تصاویر را به نقشة ذهنی خود منتقل كنند.
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 نرم افزار نقشــة ذهنی Storm board : كاربران این نرم افزار نه تنها می توانند 
ایده هایشــان را از طریق دســتگاه خود اضافه كنند، بلکه هركسی در تیم شما 
می تواند براي ایده های دیگران نیز كامنت بگــذارد ، بحث و ایده های خود را 
اصالح كند در این صورت، اولویت بندی آسان می شود و كاربران می توانند به 
ایده های مورد عالقة خود رأی بدهند كه شما را قادر می سازد به سرعت ببینید 

كدام ایده طرفداران بیشتري دارد.
 نرم افزار نقشــة ذهنی Coggle: یک نرم افزار ایده آل برای تک كاربرانی است 
كه می خواهند استفادة آسان و رایگان داشته باشند. تنها چیزی كه برای شروع 
كار با این نرم افزار نیاز دارید، فقط یک حســاب گوگل است. این نرم افزار به 
آسانی برای توفان فکری كار می كند و كد های  رنگی و گزینه های تصویری در 

دسترس دارد .

 جمع بندي 
 یک اصل كلی در تولید نقشــه های ذهنی توجه به ســبک شعاعی در ترسیم 
است. تونی بوزان، یکی از پایه گذاران نقشة ذهني، یادداشت برداری و یادگیری 
انســان ها را سبک خطی می نامد و بر این باور است كه سبک ترسیمی شعاعی 
در یادگیری فقط یک تغییر بصری نیســت، بلکه شکل متفاوتی از درک مفهوم 
اســت. او در كتاب خود با نام » mind map book«  كه در ســال 1996 نوشته 
اســت، یاد آوری می كند كه ساختار شاخه ای شدن، ساختاری طبیعی است و به 

وفور در طبیعت یافت می شود.

او همچنین از نورون  های مغز به عنوان نمونة یک ســاختار شــاخه ای دیگر نام 
می برد و تصویری از آن ها ارائه می كند.
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به عبارت دیگر، تمام بحث نقشة ذهنی كه تونی بوزان3 تبلیغ و ترویج می كند، 
حول محور یک فرض كلیدی است: ترسیم شعاعی دیاگرام ها و فکر كردن به این 

شیوه، شکل متفاوتی از یادگیری و تحلیل را ایجاد می كند.

 پی  نوشت ها 
1. Mind map
2. Conceptual map
3. Tony Buzan

منابع
1. Example of Mind Map: www.manid-mapping/co.uk
2. How to make a Mind Map? : www.manid-mapping/co.uk
3. How to do a Mind Map? : www.jcu.edu.au
4. Learn how to draw Mind Maps : www.mindtools.com
5. History of Mind Mapping : www.mindmeister.com
6. Who invented Mind Mapping? : www.mind-mapping.org
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 طّراحی آموزشی و تفّكر امكان گرا 
 انگیزة تعالی  و ساختن از حداقل ها

ليال سليقه دار، دكترای برنامه ریزی آموزشی
منصور محسنی، مدیر دبستان امیرالمؤمنین)ع( 95 دستگاه، میناب، هرمزگان

                                                    اشاره  

هنگامی كه از طراحی آموزشی ســخن به میان می آید، نادیده انگاشتن تفکر و 
نقش آن در طراحی مؤثر آموزشــی غیرممکن و دور از منطق است. به دیگر معنا، 
طراحی آموزشــی با هدف یادگیری، راهی جز پرداختن به تفکر و شــیوه های آن 
ندارد. همان طور كه در پژوهش و مطالعه های گوناگون به بررســی سبک تفکر و  
پیشــرفت تحصیلی و عمق یادگیری پرداخته شده و در آن ها ارتباط مستقیم رابطة 
تفکر و یادگیری مورد تأكید و تأیید قرار گرفته است. در چنین شرایطی، این پرسش 
مطرح است كه آیا می توان از معلمانی كه با سبک های تفکر آشنایی ندارند یا برای 
طراحی آموزشی از مرتبط ترین و اثربخش ترین سبک تفکر بهره نمی گیرند، انتظار 
داشت زمینه ساز تفکر دانش آموزان باشند؟ آیا آن دسته از معدود معلمانی كه با تسلیم 
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شرایط موجود خود در زمان نبود دسترسی احتمالی به برخی تجهیزات و منابع و 
یا رویارویی با دیگر محدودیت ها، تنها راه پیش رویشــان شــکایت و یا ناامیدی، 
ناكارامدی و یا ناكامی است، موافق و متناسب با نوعی از تفکر اثرگذار رفتار می كنند 
و در این موقعیت آیا امکان اقدامات مؤثر آموزشی و تربیتی فراهم است؟ پاسخ به 
این پرسش ها و نیز بررسی نوعی از تفکر كه به خلق موقعیت های آموزشی و تربیتی 

اثربخش منجر می شود، محور نوشتة پیش رو را تشکیل می دهد. 

كليدواژه ها: طراحی آموزشی، تفکر، تفکر امکان گرا، تفکر مثبت، انگیزة تعالی

 تفكردر معنا 
واژة تفکر ما را به یاد افرادی می اندازد كه زندگی متفکرانه ای داشته اند و ممکن 
است این اندیشه ایجاد شود كه زندگی این افراد موجب شده آن ها بیشتر بیندیشند و 
در واقع متفکر بودن آن ها زاییدة شرایط زندگی بوده و برای آن ها  امری اجتناب ناپذیر 
تلقی می شده است. حتی اگر چنین تحلیل نه چندان درستی در ذهن شکل بگیرد، 
در این صورت چنین پرسشی مطرح می شود كه آیا زندگی حرفه ای معلمان بیش از 
بسیاری حرفه هاي دیگر نیازمند و ضرورت ساز تفکر نیست؟ نگاهی بر مفهوم تفکر، 
ضرورت پرورش آن را بیشــتر نمایان می سازد. در این باره تعریف هاي گوناگونی 
ارائه شده اند كه از دیرباز نقطة مشتركی بین آن ها قابل بازیابی است. برای مثال، جان 
دیویی در كتاب »چگونه فکر می كنیم« می گوید، عملی كه در آن، موقعیت موجود 
موجب تأیید یا تولید واقعیت های دیگر می شود یا روشی كه در آن باورهای آینده 
بر اساس باورهای گذشته پایه گذاری می گردد، تفکر است )به نقل از شعبانی، 1382: 
44(. شریعتمداری نیز در كتاب روان شناسی تربیتی خود تفکر را جریانی تعریف 
می كند كه در آن فرد مي كوشــد مشکلی را كه با آن رو به رو شده است مشخص 
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ســازد و با استفاده از تجربیات قبلی خویش به حل آن اقدام نماید )شریعتمداری، 
.)379 :1382

در این دو تعریف از تفکر، بر اقدام برای تولید یا حل مسئله تأكید مي شود. بر این 
اساس، یکی از عناصر تفکر به تغییر و بهسازی در آینده مربوط می شود. این عناصر 
وابســته به تفکر با حرفه مندی معلمان ارتباط روشنی دارند. همچنان كه در مبانی 
انسان شناختی سند برنامة درسی ملی نیز آمده است، تفکر و تعقل، ایمان و باور، علم 
و معرفت و اخالق و عمل مداوم عناصر اصلي شــکل دهي و ارتقاي هویت  انسان 

هستند. همین عناصر در الگوی هدف گذاری این سند تعیین كننده اند.
 در طراحی آموزشی پرورش و توجه به اندیشه ورزی و پرسشگری دانش آموزان 
مقصود اســت، اما ارتباط میان شیوة تفکر معلم با هدایتگری او در محیط آموزشی 
انکارناپذیر اســت. بر همین اساس، توجه به ســبک تفکر و تالش برای انتخاب 
شــیوه های مؤثر تفکر در كسب موفقیت می تواند در حرفه مندی معلمان تأثیرگذار 
باشد. در ادامه، برای واضح شدن ارتباط میان هر نوع تفکر و اقدامات وابسته به آن 
در محیط مدرسه، به مثال هایی از دبستان دولتی پسرانة »امیرالمومنین)ع(« 95 دستگاه 
و دبستان دخترانة »حدیث« در شهرستان میناب از استان هرمزگان اشاره شده است. 
این دو دبستان به صورت دو نوبتة چرخشی در یک ساختمان واقع هستند. تعامل 
و تالش دو مدیر1 برای بهره گیری از سبک های تفکر مبتنی بر تعالی و هماهنگی با 
یکدیگر در استفاده از منابع مشترک كه ممکن است در برخی مراكز آموزشی محل 
اختالفات و مانع حصول موفقیت باشد، اولین نکتة قابل تأمل است. سایر مثال ها در 

میان مطالب اشاره شده اند.

یک تجربه
از جمله ابتدایی ترین فعاليت دبستان مشترک اميرالمومنين)ع( و حدیث، طراحی 
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چشم انداز چهار ساله بود. این چشم انداز، فارغ از تمام محدودیت های موجود كه 
در اولين روزهای تحویل مدرسه به چشم می خورد، طراحی شد. كسب رتبه هاي 
علمی، ورزشی و فرهنگی دانش آموزان و معلمان در سطح منطقه، استان و كشور 

از جمله مواردی است كه تا چهار سال آینده مورد انتظار آن هاست. 
تعيين چشم انداز مدرسه از جمله اقدامات مبتنی بر تفكر مثبت است و مشابه 
آن می تواند برای هر معلم در كالس درس رخ دهد كه برای رســيدن به نقطة 
معينی در طول یك سال تحصيلی چشم اندازی را رسم و طراحی می كند و در 

كنار فعاليت های معمول آموزشی و تربيتی به آن توجه دارد. 

 تفكر امكان گرا 
تفکر امکان گرا شیوه ای از تفکر است كه بر مثبت اندیشی مبتنی است و در آن از 
عبارات غیر ممکن و ناتوانی ها در شرایط اندک و به شکل بسیار محتاطانه ای استفاده 
می شــود. با تکیه بر این نوع اندیشه، در بدترین شرایط نیز نقاط مثبتی قابل یافتن 

هستند كه می توانند به خلق ایده های تازه ای كمک كنند. 
افراد با تفکر امکان گرا پیشــرفت را مستلزم تغییر و به چالش كشیدن وضعیت 
موجود می دانند. به همین دلیل، به وضع موجود دل نبسته و ضمن نبرد با آن كیفیت 
زندگی را ارتقا  می دهند و عبارت »چرا نه« را از ذهن خود دور نمی كنند. در چنین 
شرایطی، كارهای دیگران  نیز برای آن ها پیام ها و ایده های كارامدی به همراه دارد. 
ایمــان به اینکه در هر شــرایطی راه حلی وجود دارد، امــکان ایجاد ارتباط بین 

فعالیت های اكنون و فرصت های آینده را تقویت می كند. 

 قلب بهینه سازی در تفكر امكان گرا  
1. تفكر امكان گرا با به چالش كشــيدن وضع موجود و تالش برای تغيير، 

افزایش و تقویت توانایی های فرد را در پي دارد.
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یک تجربه 
هنگامی كه ساختمان مدرســه را تحویل گرفتيم، بيشتر شبيه محيطی متروكه 
و انباری از وسایل دور ریختنی بود. مشاهدة این وضعيت به عنوان تهدیدی 
كه باید به فرصت تبدیل می شــد، ما را بر آن داشت تا با كمك خرد جمعی، 
برای بهره گيری بيشتر از شــرایط به طراحی و توليد بپردازیم. به این ترتيب، 

كارگاه های ساخت و بازیافت راه اندازی شدند.
یكی از محيط هایی كه به نسبت ســایر فضاها به تعمير و توجه چندانی نياز 
نداشــت، حياط مدرسه بود. اما این موجب نشــد كه از آن غافل شویم. با 
اندیشــة بهره گيری بهينه تر از آن، با كمك دانش آموزان، به نقاشی كف حياط 

مدرسه و تبدیل آن به حياطی پویا اقدام كردیم. 

2.  همراه با آغاز بهره گيری از تفكر امكان گرا فرصت ها و انســان ها به سوی 
شما كشانده می شوند. 

یک تجربه
با شــروع اقداماتی كه برای ایجاد موقعيت های یادگيری بيشــتر در مدرسه 
داشتيم، توجه مراكز محلی و مسئوالن به مدرسه افزایش پيدا كرد. همين امر 
موجب شد عالوه بر دریافت برخی همكاری های اداری و عملی، دلگرمی و 
تشویق اطرافيان انگيزه بخش ادامة تالش برای بهينه سازی شرایط موجود     شود.

3. تفكر امكان گرا موجب اندیشيدن به رویاهای بزرگ می شود.
یک تجربه 

ایدة ایجاد پژوهشكدة دانش آموزی از جمله آرزوهای بزرگی بود كه شاید برای 
مدرســة ما چندان قابل دسترس و ممكن به نظر نمی آمد. اما طرح پرسش »چرا 
نه« موجب شــد جوانب را بررسی كنيم و با توجه به تمامی فایده ها و تأثيرات 
خوب این اقدام برای دانش آموزان خود به این نتيجه برسيم كه این كار هم مانند 
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دیگر فعاليت هایی كه پشت سر گذاشتيم، انجام شدنی خواهد بود. با این اندیشه، 
ســرانجام پژوهشــكدة دانش آموزی را با نام همكار فرهنگی زنده یاد »مجتبی 
طاطی« در مدرسه راه اندازی كردیم. با كمك و همكاری اطرافيان، دانش آموزان، 
والدین و مسئوالن آموزش و پرورش هم توانستيم آزمایشگاه، كتابخانه و سایت 
فناوری را در آن  برپا كنيم تا امكان دسترســي ساده تري به منابع مختلف براي 
دانش آموزان فراهم شود و بتوانند به بررسي سؤاالت پژوهشي خود اقدام كنند. 
ممكن اســت تجهيزات و امكانات موجود چندان كافی و به روز به نظر نرسند، 
اما اندیشة مبنایی افتتاح پژوهشكدة دانش آموزی زمينة تحقق آرزویی بزرگ را 

برای موقعيت آفرینی یادگيری دانش آموزان فراهم كرد.

4. تفكر امكان گرا زمينة حركت و گذر از یك ســطح معمول و متوسط را 
فراهم می كند.

یک تجربه 
تبدیل انباری مدرسه به كتابخانه كار ساده ای نبود، اما تصور نداشتن كتابخانه 
در مدرســه رنج آور بود. به همين دليل، تالش برای ایجاد كتابخانه در فضای 

متروک انباری آغاز شد.

5. تفكر امكان گرا انرژی و انگيزه توليد می كند.
یک تجربه 

تماشــای تالش ما برای تبدیل مدرسه به جایی برای لذت بردن از یادگيری، 
به دانش آموزان هم منتقل می شــد. آن ها بيشتر از گذشته از هر فرصتي برای 

مشاركت در یادگيری استفاه می كنند. 
 

6. تفكر امكان گرا شما را از تسليم شدن باز می دارد. 
یک تجربه 

نگاهی به تصاویر مدرسه قبل و بعد از اقدامات الزم برای بهره وری و طراحی 
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فضاهای آموزشــی مدرسه نمایانگر و مؤید این نكته است كه تنها اندیشيدن به 
آنچه به نظر دیگران ناممكن می رسد، می تواند انرژی الزم برای تغيير را توليد كند 
تا جایی كه تسليم محدودیت های موجود نشویم و به جای شكایت كردن یا ابراز 

ناراحتی از وضع موجود، به تدبيری برای تغيير بهينه و فرصت آفرینی بيندیشيم.
       

 كوتاه سخن
هر روز از حرفة معلمی می تواند با چالش ها و محدودیت هایی همراه باشــد كه 
ممکن اســت در برخی شــرایط حس ناكامی و ناامیدی به همراه داشته یا موجب 
كاهش انگیزه برای اقدامات سازنده و مؤثر باشد. در كنار تمام ضرورت های مورد 
نیاز برای ایجاد محیط و شرایط بهینه در مسیر یادگیری دانش آموزان كه ممکن است 
عالوه بر معلم به دیگر نیروها نیز وابسته باشد، شیوة تفکر معلم در طراحی آموزشی 
و زمینه سازی بهره مندی از نقاط قوت در شرایط موجود، از ضرورت هایی است كه 
می تواند به انگیزة باالتر در تالش و فراهم سازی موقعیت های یادگیری متنوع و غنی 
منجر شــود و زمینة یادگیری های عمیق و ماندگار را فراهم سازد. به نظر می رسد، 
عالوه بر اینکه ارتباطی مستقیم میان پای بندی به سبک های تفکر مثبت و امکان گرا 
با ســالمت روح و داشــتن زندگی پر انرژی و پر تحرک وجود دارد، این قبیل از 
شیوه های تفکر می تواند به كسب موفقیت در آفرینش طرح های آموزشی پرانگیزه 

و اثربخش منجر شود.

پي نوشت 
1. مدير دبستان اميرالمؤمنين آقاي منصور محسني و مدير دبستان حديث خانم هاجر کريم آبادي هستند. 
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 يادگیري از طريق طراحي 
 اصول نظريه شناختي استدالل مبتني بر مورد 

اعظم حاجی بابایی
دبیر آموزش و پرورش دماوند

                                                    اشاره 

علوم یادگیري حوزه اي میان رشته اي از علوم شناختي، روان شناسي تربیتي و 
علم رایانه اســت كه به فرایند یاددهي و یادگیري مي پردازد. نویسندة این مقاله 
ســهم اســتدالل را در یادگیري علوم بررسي كرده اســت و یادگیري از طریق 
طراحي را براساس نظریة شناختي اســتدالل مبتني بر مورد حافظه، براي اجرا 
در كالس درس، پیشــنهاد مي كند. این روش بــه یادگیري عمیق و مولد منجر 
مي شــود. از آن جا كه مقاله طوالني و موارد بحث گسترده است، مطالب در دو 
بخش در شــماره هاي پي درپي تدوین و تنظیم شده اند. در این شماره مقدمات، 
تاریخچةپیدایش نظر و ســیر پیشرفت آن و قواعد و كاربردهاي نظریه شناختي 
اســتدالل مبتني بر مورد و چگونگي یادگیري از طریــق طراحي مبتني بر این 

نظریه ارائه خواهد شد.
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كليدواژه ها: ساختارهـاي دانـش در حـافظه، اسـکریپت، نظریة شناختي استدالل 
مبتني بر مورد، كتابخانه هاي مورد، یادگیري از طریق طراحي، طرح آموزشي كالس 

درس، فعالیت گفتماني

 مقدمه 
در دهــة 1970 راجر شــانک1 و دانشــجویانش به كمک هــوش مصنوعي و 
علوم شناختي2 روش هایي را بررســي كردند كه رایانه بتواند با فهم زبان كاربردي 
روزمــره در طراحي محیط هاي یادگیري به كار آید. در راســتاي این تحقیق و با 
بررســي نحوة درک مردم از زبان، به چارچوب ساختارهاي دانش و سازمان دهي 
آن ها و همچنین فرایندهایي كه منجر به نتیجه گیري از آن ســاختارها مي شــوند 
پي بردند. در ســال 1980 »نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد«3 از این تحقیق 
متولد شــد. طبق اصول ایــن نظریه، این نوع طراحي بــراي محیط هاي یادگیري 
بزرگ ســاالن، موزه ها و دورة 12 ساله مدارس و دانشــگاه ها بسیار قابل استفاده 
 اســت و رایانه ابزار مناسبي براي طراحي این محیط ها بر طبق این اصول به شمار 

مي آید.

 تاريخچه اي كوتاه از نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد 
شـانـــک و همـکارانـــش )نقل ازsawyer keitt 2013( در بررســي انواع 
تجربیات روزمره متوجه شــدند، توالي رویدادهاي معمول در اسکریپت4 هایي 
كلي ذخیره مي شــوند. اسکریپت هم نوعي ســاختار دانش در حافظه است كه 
نمایانگر اتفاقات رایج، دنباله اي از حوادث، شــخصیت ها و پایه هاي مشترک از 
یک نوع خاص تجربه است؛ مانند اسکریپت مهماني یا اسکریپت رستوران. براي 
مثال، وقتي به رستوران مي رویم، با استفاده از اسکریپت رستوران مي توانیم رفتار 
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خود و دیگران را پیش بیني كنیم؛ مانند ســفارش غذا، سرو آن و سپس پرداخت 
و خروج از رســتوران. اگر كارسون هنگام سرو سوپ دست و پا چلفتي رفتار 
كند، مطمئناً دفعة بعد یا ســوپ سفارش نمي دهیم یا حین سرو با احتیاط رفتار 
مي كنیم. نکتة مهم درک ارتباط بین خاطرات شخصي و اسکریپت هاي فرد است.

ذهن ما با هزاران مورد از رویدادهاي خاص و رویدادهاي كلي تر و عمومي تر در 
مورد وقایع مشترک روزمره پر شده و این بیشتر شبیه یک اسکریپت فیلم است كه 
خود مشتمل است بر یک محیط، بازیگران و اهداف آن ها، دنباله اي از وقایع و نتایج 
مــورد انتظار از آنچه واقعاً اتفاق افتاده و توضیحات مرتبط با اهداف و ابزار نتایج. 
رفتار هوشمندانه به توانایي شخصي براي شناسایي ویژگي هاي مهم یک وضعیت 
جدید و »بازیابي بهترین مورد تطبیق« از این گنجینة بزرگ ذهن متکي است. نظریة 
شناختي استدالل مبتني بر مورد هم توضیح مي دهد افراد چگونه از تجربیات قبلي 
خود براي حل مسائل در شرایط جدید استفاده مي كنند. از این نظریة شناختي براي 
مدل سازي رایانه اي استدالل در یادگیري براي یادگیرندگان مبتدي، استفاده مي شود.

 از نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد تا يادگیري 
مســئلة مورد بحث شناسایي بهترین مورد در حافظه براي تطبیق آن با موقعیت 
جدیــد پیش رو، و دانش فرایندهاي درگیر در این جســت وجو و گزینش بهترین 

انطباق ممکن است.

 پنج قاعدة نظرية يادگیري مبتني بر مورد 
1. وقتي كوشش براي رسیدن به اهداف در راستاي عالقة شخص باشد، یادگیري 

در بهترین حالت اتفاق مي افتد.
2. یادگیرنده براي یادگیري از تجربیات شخصي، به بیان تفسیر آن تجربیات نیاز دارد 



48

طراحي آموزشي 1

تا بتواند آن ها را به صورت دسته بندي هاي خاص به خاطر بسپارد.
به عبارتي، یادگیرنده باید بتواند بین اهداف و دالیلش براي رســیدن به آن اهداف 
پیوند برقرار كند و درس هاي آموخته شــده را از تجربیات خود اســتخراج و 
پیش بینــي كند دوباره چه زماني این درس ها مفید واقع مي شــوند. همچنین، 

یادگیرنده باید در توضیح شکست و ناكامي احتمالي بهتر عمل كند.
3. به كارگیري تجربه از موارد حافظه، به یادگیري تکمیلي منجر مي شود. به عبارت 
دیگر، شکســت در برنامه ها یا ناكامي از انتظارات به یادگیرنده متذكر مي شود 
كه به یادگیري بیشــتري نیاز دارد و فرصتي براي تفسیر تجربة قدیمي را براي 

او فراهم مي كند.
4. یادگیرنده از تجربه هاي دیگران نیز مي تواند یاد بگیرد.

5. بهترین یادگیري زماني اتفاق مي افتد كه یادگیرنده از اشــتباهات و ناكامي هاي 
احتمالي بازخورد فوري دریافت كند.

سناریوي هدفمند شانک براي بهبود یادگیري با توجه به این اصول شناختي شکل 
مي گیرد. به این ترتیب كه یادگیرنده را در شــرایط یک چالش قابل توجه، درون یک 
پیچیدگي واقع گرایانه، در نقشــي معتبر با اهداف مرتبط با چالش قرار مي دهد و اگر 
یادگیرنده در روند یادگیري مهارت ها به اندازة كافي برانگیخته شود، با بیان استدالل هاي 
هدفمند مي كوشــد به هدفش دســت یابد. براي مثال، براي ترویج یادگیري تبلیغ در 
فروش، از یادگیرنده مي خواهد نقش فروشــنده را در یک فروشگاه شبیه سازي شدة 
رایانه اي بازي كند و فروش مناسب ارائه دهد. مهارت استدالل هدفمند، تمرین، شکست 
در استدالل خود، شناسایي اشتباهات و شکست هاي احتمالي و توضیح تجربه ها، در 
استفاده از تجربه ها و یادگیري به یادگیرنده كمک مي كند. به كارگیري نظریة شناختي 

استدالل مبتني بر مورد براي بهبود آموزش از سه بابت مي تواند بررسي شود:
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 كاربرد نظرية شناختي استدالل مبتني بر مورد 
1. از این بابت كه وظایف متنوع و رویکردهاي جدید آموزشي مي توانند براساس 
مجموعه اي كامل از اصول نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد طراحي شوند.
2. براساس ادعاي نشریة شــناختي استدالل مبتني بر مورد كه یادگیرنده مي تواند 
از تجربیات دیگران بیاموزد، مدل هاي مؤثر و شــناخته  شــده اي براي ترویج 
یادگیري به عنوان منابعي براي یادگیرندگان مي توانند طراحي و به صورت انواع 

فعالیت هاي یادگیري ارائه شوند.
3. براســاس نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد دربارة انواع تفسیرهاي تجربي 
یادگیرندگان كه به یادگیري مولد منجر مي شود، حركت از اصول نظریة شناختي 
بــه اصول عملي و اجرایي در محیط آموزشــي را مي تــوان براي حمایت از 
یادگیرندگان پیشنهاد كرد. ابزارهاي نوشــتن موارد مورد نظر، براي بازتاب و 
بیان موارد برجسته اي از تجارب مربوط به حل مسئله و پروژه و آنچه از آن ها 

آموخته شده است، قابل طراحي است.

 يادگیري از طريق طراحي 
یادگیري از طریق طراحي، نوعي پداگوژي جدید براي ارتقاي یادگیري است و 
روش آن، روش مبتني بر پروژه است كه براساس نظریة شناختي استدالل مبتني بر 
مورد، براي هماهنگ كردن تمام اجزاي محیط كالس درس طراحي شــده است. 
فرایند كار عبارت است از به كارگیري یک سلسله از ساختارهاي انجام فعالیت در 
كالس درس )طرح آموزشــي( با رعایت دستورالعمل هایي در مورد نقش معلم و 
هم كالسي ها. دانش آموزان با تالش براي دست یافتن به چالش هاي طراحي، فرصتي 
براي تعامل و یادگیري پیچیدة شــناختي و كسب مهارت هاي اجتماعي و ارتباطي 
به دست مي آورند. حمایت از دانش آموزان در تفسیر تجربیات خود در این فرایند، به 
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یادگیري عمیق و مولد منجر مي شود )نمودار 1(.

نمودار1.يادگيريباچرخةطراحي

فهمچالشطرحمسئله

ساختنوآزمودنانجامتحقيق

ارائهواشتراكگذاري
پوسترجلسه

ارائهواشتراكگذاريگالري
ازروندطرح

طراحيطرح
)بااستفادهازعلم(

ارائهواشتراكگذاري
پيكربنديجلسه

تحقيقو
كشفكردن

طراحي/
طراحيمجدد

تجزيهوتحليلفهماندنتحليلنتايج طراحيتحقيق

فرضيهسازي

نيازبهعمل

نيازبهعلم

نمودار باال دو چرخة توالي فعالیت هاي یادگیري از طریق طراحي را نشان مي دهد. 
چرخة اول مربوط به یادگیري با چرخة طراحي / طراحي مجدد و شروع كار است. 
زماني كه دانش آموز به یادگیري جدید نیاز پیدا مي كند، در چرخة تحقیق شــركت 
مي كند و نتایج تحقیقات به نوبة خود محتوایي را براي كاربرد در طراحي در حال 

پیشرفت فراهم مي كند كه شامل دو نوع طرح آموزشي كالس درس است: 
1. فعالیت عملي؛ 

2. فعالیت گفتماني.
یادگیري از طریق طراحي بر مبناي مجموعه اي از اصول یادگیري اجرا مي شود 
كه بر نظریة شــناختي استدالل مبتني بر مورد استوار است. در این روش، مسئله ها 
متناسب با عالقه هاي دانش آموزان طراحي مي شوند تا با انگیزه و هیجان براي حل 
آن به یادگیري بهتر دســت یابند. دانش آموزان معمــوالً یادگیري را در گروه هاي 
كوچک و تقسیم مسئولیت بین افراد تیم آغاز مي كنند و ضمن تعامل با یکدیگر به 
انتخاب و انجام طرح مي پردازند، تجربه هایشان را از تالش براي رسیدن به هدف 
و با استفاده از قوانین علمي و قواعد تخمیني و دست نوشته هاي خود براي دیگر 
همتایان توضیح مي دهند و نتایج آن را تجزیه و تحلیل مي كنند. دانش آموزان در این 
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روش براســاس علوم نظري به كار عملي تشویق مي شوند و متوجه مي شوند بین 
دانش و توانایي آن ها در عمل شــکاف وجود دارد و در پس هر تجربة شکســت 
تشــویق مي شوند كه با بهره گیري از استدالل، براي دریافت كمک از همتایان خود 
فرصتي پیدا كنند و با دریافت بازخورد فوري، بهترین یادگیري را از اشــتباهات یا 
شکست احتمالي داشته باشند. همچنین، اگر دانش آموزان بتوانند دالیل اشتباه خود 
را توضیح دهند و آنچه را باید در عمل تصحیح كنند دریابند، از اشتباه خود بیشتر 
و بهتــر یاد مي گیرند. در این روش، برخالف كالس هاي ســنتي، فعالیت ها تکرار 
مي شوند تا با یادگیري عمیق بتوانند به بهترین شکل در حافظه باقي بمانند و از آن 

براي یادگیري هاي بعدي استفاده كنند.
این تجربیات با استفاده از ابزارهاي گوناگون مانند پوستر جلسات و دست نوشته هاي 
دانش آموزان و ابزارهاي رایانه اي موجود مســتند مي شوند و به صورت برخط در 
اختیار دیگر دانش آموزان قرار مي گیرند و براي ارزیابي كل كالس به بحث گذاشته 
مي شــوند تا دانش آموزان از تجربه هاي دیگر همتایان خــود نیز بیاموزند و زمینة 
همکاري و مشــاركت و ارتباطات اجتماعي بین آنان فراهم شود. در این روش، به 
عنوان نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد، پیشنهاد مي شود دانش آموزان فرصتي 

براي امتحان دوباره داشته باشند.

 سخن آخر 
با وجود اینکه استفاده از نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد در كالس درس 
موفقیت آمیز بوده اســت، ولي هر نظریة شــناختي خوب تنها اولین گام در فرایند 
طوالني براي اجرا در كالس درس است و نمي توان فقط به آن اتکا كرد. براي مثال، 
نظریة شناختي استدالل مبتني بر مورد دربارة چگونگي همکاري در یادگیري سخني 
به میان نمي آورد و فقط بر ذهن فرد تمركز مي كند، در عین حال، اشــتراک گذاري 
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تجربه ها در كل گروه در كالس درس، نکتة قابل توجه براي موفقیت این نظریه به 
شمار مي آید و با توجه به محدودیت ها و ظرفیت هایي كه در حین اجرا بروز مي كند، 

مي توان به ابزار و روش هاي جدید مدیریت یادگیري دست یافت.

پی نوشت
1. Roger Schank
2. cognitive science
3. case - based reasoning
4. script
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 رويكرد زمینه محور در طراحي آموزشي 
 يادگیري جذاب 

ليال سليقه دار
دكتراي برنامه ریزي آموزشي

                                                                                اشاره  

هنگامي كه سخن از طراحي آموزشي به میان مي آید، مجموعة فعالیت هایي به 
ذهن مي رســند كه مطابق آن ها بتوان فرایند یادگیري را برنامه ریزي كرد. طراحي 
اساســاً فرایند عقالني، منطقي و متوالي حل مسائل اســت. با این نگاه، طراحي 
آموزشــي فعالیتي است كه در آن روش هاي معیني براي دستیابي دانش آموزان به 
هدف و در شــرایط مشخص ابداع شــود. به این منظور، رویکردهاي گوناگوني 
پا به عرصــة آموزش وپرورش نهاده اند كه هر گروه ویژگي هاي خاصي در مورد 
اجزاي آموزش، اعم از اهداف، نحوه و شکل ارائه، ترتیب و گروه بندي در كالس 
درس و نیز زمان دارند. در این میان، رویکرد زمینه محور1 از جمله مواردي است 
كه تعامل دانش آموزان را با یادگیري بیشــتر مي كند. مقالة حاضر این رویکرد را 

معرفي مي كند.
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كليدواژه ها:  طراحی آموزشی، رویکرد زمینه محور، یادگیری نوین

 رويكرد تماتیک )زمینه محور( چیست؟ 
در فرایند یاددهي - یادگیري، هنگامي كه دانش آموزان بتوانند براي آنچه آموزش 
داده مي شود، دلیل و معنایي در محیط اطراف بیابند، یادگیري بسیار راحت تر صورت 
مي گیرد. به عبارت دیگر، براي یادگیري الزم است زمینه و بافت هر نکتة آموزشي 
شناسایي و شناسانده شود تا یادگیرنده بتواند براي آنچه مي آموزد دلیل و جایي در 

زندگي روزمرة خود پیدا كند.
براســاس رویکرد زمینه محور، هر واحد یادگیري مرتبط با زمینة واقعي زندگي 
یادگیرندگان طراحي و تدوین مي شود و یادگیرندگان از طریق كسب تجربة دست 
اول، نقشي اساسي و فعال در یادگیري دارند. آن ها در ایجاد ارتباط با محیط اطراف 
خود، با هدایت و راهبري منابعي همچون مربیان، به آموخته هاي جدیدي دســت 

پیدا مي كنند.

 هنگامي كه يادگیري جذاب تر مي شود 
در این رویکرد، زمینة زندگي روزمرة یادگیرندگان، اساس آموزش مفاهیم علمي 
است. به همین علت یادگیري جذاب تر مي شود. این رویکرد از این بابت تماتیک 
نامیده مي شــود كه تم ها را اصل قرار مي دهــد و مفاهیم علمي را در ارتباط با این 
ز مینه ها طرح مي كند. در چنین شــرایطي، چون زمینه هاي یادگیري از بطن زندگي 
روزمره اخذ مي شــود، دانش آموزان با مفاهیم علمي احســاس نزدیکي و آشنایي 
مي كنند و انگیزة بیشتري براي یادگیري دارند. آن ها در عمل با زمینه درگیر مي شوند 
و در ایــن ارتباط مفاهیم علمي را به كار مي گیرند. این شــیوة به كارگیري علوم و 
موضوعات و مفاهیم علمي در موقعیت و مکان هاي آشنا و مناسب، یادگیري را براي 
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یادگیرندگان معنادار و ملموس مي كند.
بــراي مثال، هنگامي كه دانش آموزان با راهنمایي و ترغیب معلم تالش مي كنند 
براي یادگیري موضوع »سایه و منبع نور«، در طول یک دورة زماني، در موقعیت هاي 
متنوع در خانه، مدرسه یا فضاي باز آزمایش هایي انجام دهند و در نهایت برداشت ها 
و یادگیري هایشان را به كالس آورند، یادگیري در زمینة زندگي و تجربة دست اول 

رخ داده و بر رویکرد زمینه محور مبتني است.

 چیستي زمینه ها در يادگیري 
زمینــه در این رویکرد همان اصلي اســت كه تمام یادگیــري حول محور آن 
رخ مي دهــد. به عبارت دیگــر، دانش آموزان هر موضوع را در زمینه یا بســتري 
مي آموزند كه مي تواند وحدت دروني را براي آنچه الزم اســت آموخته شــود، از 
طریــق ایجاد ارتباط با زندگي معمول آنان فراهم آورد. بنابراین، الزم اســت معلم 
زمینه هــاي یادگیري را شناســایي كند تــا بتواند موضوع مورد نظــر را در زمینه 
 مناســبي ارائــه دهد. براي ایــن كار، توجه به ویژگي هاي هــر زمینه اي ضروري 

است. 

يادگيریمرتبط
بازندگی

انسجامدر
يادگيری

عمق
يادگيری

يادگيری
فعاالنه

ارتباط
فرارشتهای
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زمینة مناســب در یادگیري زمینه محور ارتباط موضوع مورد نظر در یادگیري با 
زندگي اســت، به گونه اي كه دانش آموز جدایي میان یادگیري و زندگي را احساس 
نکند. وقتي دانش آموزان مفهوم كسر را از طریق تقسیم خوراكي ها میان دوستانشان 
دریافــت كنند، از طریق اتفاقي معمول در زندگي، مفهوم تازه اي را مي آموزند. این 
كار موجب مي شود عمق یادگیري افزایش یابد. به دیگر سخن، از جمله ویژگي هاي 
زمینه در این رویکرد این اســت كه زمینة مورد انتخاب قابلیت عمق پذیري داشته 
باشد و محدود نباشد. براي مثال، موضوع آب از جمله زمینه هایي است كه مي تواند 
براي مطالعات گوناگون درسي زمینة یادگیري فراهم كند. بسیاري از مفاهیم مانند 
حاللیت، رســانایي، ســاختار مولکولي، حجم، جرم و برخي موارد دیگر، امکان 
آموختــن از طریق بررســي و تجربه در زمینة آب را دارنــد. این ویژگي در واقع 
شرط دیگر زمینه را یادآوري مي كند كه الزم است امکان ایجاد ارتباط با رشته ها و 

زمینه هاي دیگر و در عین حال یکپارچگي داشته باشد.

 يكپارچگي، رمز يادگیري 
بسیاري از علوم از ابتدا و در سال هاي دور جدا از یکدیگر نبوده اند و همه ارتباطي 
عمیق و دروني دارند. بر این اساس، رویکردهایي كه مي توانند زمینة این رابطة دروني را 
فراهم آورند، در تعمیق و ماندگاري یادگیري تأثیر بسزایي دارند. این ویژگي در رویکرد 
زمینه محور قابل مالحظه است. این رویکرد مي تواند بسیاري از حوزه هاي برنامة درسي 

را به هم پیوند بزند و از پراكندگي موضوعات بکاهد.
بــه همین دلیل، در این رویکرد معلــم نیازمند بهره گیري از موقعیت هاي متنوع 
یادگیري اســت تا بتواند با كمک محیط هاي واقعي و متنوع زندگي دانش آموزان، 
زمینة ارائة مفاهیم را با نشــانه هاي معمول آن ها ارائه دهد. بدیهي است، در چنین 
شرایطي، حتي اگر نگاه و تأكید معلم بر هدف خاصي متمركز باشد، دانش آموزان 
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صرف قرارگیري در طیفي از موقعیت هاي یادگیري و نیز فراگیري در شرایط غني، 
مي تواننــد از زمینه هاي یادگیري افزون تري بهره مند شــوند. بنابراین، آموخته هاي 

دانش آموزان در تعامل با یکدیگر و محیط و نیز هدایتگري معلم شکل مي گیرند.

 چرا زمینه محور باشیم؟! 
در صورتــي كه از معلمان و برنامه ریزان دعوت شــود بــه رویکرد زمینه محور 
تکیه كنند، الزم است از مزیت هاي این رویکرد مطلع باشند تا بتوانند حداكثر آثار 
بهره گیري از آن را مشاهده كنند. تاكنون به بخشي از ویژگي هاي برتر این رویکرد 

اشاره شد. سایر موارد در جدول صفحة بعد آمده اند. 
مرتبط بودن یادگیري با زمینة زندگي دانش آموزان از جمله مواردي است كه 
مي تواند به انســجام و یکپارچگي یادگیري و نیز رشته هاي گوناگون مورد نظر 
در هر فعالیت بینجامد. تصور كنید معلم تالش كند موضوع »نسبت و تناسب« 
را از طریق قرار دادن دانش آمــوزان در محیط هاي معمول زندگي دنبال كند و 
از آن ها بخواهد این مفهوم را در خانه و خانواده بررسي كنند. در این صورت، 
دانش آموزان از طریق این توجه، نه تنها نســبت و تناسب را در محیط اطراف 
خود مي شناســند، بلکه بســیاري از مفاهیم زندگي از جمله زیبایي، قدرداني و 
تشکر، تالش براي ایجاد تأثیرگذاري در محیط اطراف )از طریق ایجاد تناسب( 
را نیز مي آموزند. همین امر موجب مي شود یکپارچگي موضوعات یادگیري به 
تســهیل آن كمک كند و نیز این امکان فراهم شود كه توجه به اسناد باالدستي 
و طراحي هاي كالن صورت گرفته، به ســادگي در یادگیري و آموزش عملیاتي 
شــوند، چرا كه در مثال یاد شده، وجوه اخالق و تالقي علم و عمل كه هر سه 
از عناصر برنامة درسي ملي هستند، در فرایند یادگیري دانش آموزان مورد توجه 

قرار مي گیرند.
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 زمینه محوري در كالس درس 
در بررسي رویکردهاي مربوط به طراحي آموزشي، این پرسش مطرح مي شود كه 
معلم چگونه مي تواند از رویکرد، فارغ از شرایطي كه به تغییرات كالن نیازمندند، در 
كالس درس خود اســتفاده كند. براي پاسخ الزم است ویژگي هاي عملي آن مورد 
توجه قرار گیرند تا زمینة بهره گیري به سادگي فراهم شود. گروهي از ویژگي هاي 

یاد شده شامل موارد زیرند: 

 در این رویکرد معلم تالش مي كند براي ارائة هر موضوع، ارتباط آن را با زندگي 
دانش آموزان پیدا كند و درس را به گونه اي ارائه دهد كه براي آن ها آشنا باشد.

 معلــم موضوع درس را به گونه اي معرفي مي كند كه دانش آموز احســاس كند 
یادگیــري آن برایش ضروري اســت. لذا براي این كار برانگیخته مي شــود و 

عالقمندي او تحریک خواهد شد.

 دانش آموز مي تواند در طول یادگیري به نمونه ها و مثال هاي بسیاري كه در اطراف 
خود یافته و یا به او معرفي شــده اند رجوع كند. وقتي او احساس كند توانسته 
است بین موضوع جدید و اطالعات و توانایي هاي گذشتة خود ارتباط برقرار 
كند، آمادگي خواهد داشت براي یادگیري بیشتر دست به جمع آوري اطالعات 

بزند و آن ها را تجزیه و تحلیل كند.

  با هر گام از یادگیري، دانش آموز مي تواند احساس كند در حل مسائل زندگي و 
پیرامون خود پیشرفت كرده است و مثال ها و نمونه ها و موضوع درس در داشتن 
زندگي بهتر به او كمک مي كنند. ممکن اســت این احساس به این دلیل ایجاد 
شــود كه او در طول یادگیري متوجه شود زمینة شغلي مورد عالقه یا شرایط 

خاصي براي آیندة خود یافته است كه برایش جذابیت باالیي دارد.
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 دانش آموزان تجربة یادگیري خود را در تعامل با دیگران و به ویژه هم كالسي هاي 
خود كامل مي كنند و در این مسیر از منابع متعدد و گوناگوني بهره مي گیرند.

نمونة طرح درس مبتني بر رویکرد زمینه محور در صفحة بعد آمده است. از شما 
دعوت مي شود ضمن تکمیل این طرح درس، سؤاالت و ابهامات احتمالي خود را 
یادداشــت كنید و با دفتر مجله به اشتراک بگذارید. در شمارة دیگري، نمونة طرح 

درس زمینه محور تکمیل شده به همراه توضیحات بیشتر ارائه مي شود.

پي نوشت 
1. thematic
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 كاوش و نظارت در طراحي آموزشي 
 در جست وجوي كیفیت 

    ليال سليقه دار، دكتراي برنامه ریزي آموزشي 
اعظم احمدی، كارشناس ارشد باستان شناسي 

                                                                                                    اشاره 

در گذر از زندگي ماشیني كه به سرعت شیوه هاي زندگي امروزي را تغییر مي دهد 
و بر ســرعت انسان در  عبور از هر پدیده اي مي افزاید، به نظر مي رسد تأمل كردن 
و نگریستن دوباره بر آنچه رخ مي دهد، مي تواند به بهبود كیفي زندگي بیفزاید. این 
موضــوع، به ویژه در مورد اتفاقات مهمي چون فرایند یاددهيـ  یادگیري، بیشــتر 
نمایان است و ضرورت آن بیشتر احساس مي شود. از آن جا كه این فرایند نقطة پایان 
و اشباعي ندارد، بنابراین ضروري است معلمان همواره به شیوه هاي كیفیت بخشي 
عملکرد خود توجه داشته باشند. »تدریس تأملي« و »درس كاوي« زمینه هاي حرفه اي 
تأمل و شیوه هاي نظارت و بازآفریني در فرایند یاددهي-یادگیري را فراهم مي آورند. 
در طراحي آموزشــي، معلمان مي توانند با تکیه بر تدریس تأملي و درس كاوي،  به 
طور مستمر اثربخشــي فعالیت هاي یادگیري طراحي شده را بسنجند و به همین 
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نسبت مناسب ترین تصمیم را اتخاذ كنند. چنین كاري به كیفیت بخشي تدریس و 
طراحي آموزشي ارائه شده منجر مي شود.

كليدواژه ها:  كیفیت بخشي یاددهيـ  یادگیري،  تدریس تأملي،  درس كاوي، طراحي 
آموزشي

 هم افزايي هاي ضروري 
از جمله تدابیر مؤثر در بهبود كیفي آموزش و تدریس، بهره مندي از فرصت هاي 
گوناگوني است كه معموالً عالوه بر خود معلم، دانش آموزان و سایر افراد متخصص 
)همچون همیاران و همکاران( را نیز مورد توجه قرار مي دهد. در این نگاه، معلمان از 
فرایندهایي بهره مند مي شوند كه مي توانند مطابق آن عناصر فرایند یاددهي یادگیري 
را كاوش و بررسي كنند و براي هر جزئي متناسب ترین تصمیم را اتخاذ كنند. براي 
مثال، در »تدریس تأملي« معلم مي آموزد چقدر الزم است در طراحي آموزشي خود 
عنصر تأمل را اضافه كند و به تمام فعالیت هاي یادگیري با تأمل بر نحوة اثربخشي 
آن بنگرد تا قادر باشــد در هر زمان تغییرات ضروري را در كالس اعمال كند. در 
»درس كاوي« نیز زمینه هاي بررســي و نگاه دوباره به فرایند طراحي شدة تدریس 
موجب مي شود معلم اجزا و فعالیت هاي طراحي شده را بازسازي و دوباره نمایي 

كند تا بتواند حداكثر نتیجه را در یادگیري دانش آموزان ایجاد كند. 
هر چند میان »درس كاوي« و »تدریس تأملي« شــباهت هایي وجود دارد، اما هر 
كدام از این تدابیر دریچة خاصي را براي تأمل بیشتر بر فرایند یاددهي - یادگیري 
مقابل دید معلمان قرار مي دهند و به شیوة خاصي به بهبود كیفیت آموزش و یادگیري 
مي انجامند. در ادامه خالصه اي از این دو فرایند و جنبه هاي اشــتراک آن ها بررسي 

مي شود.
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درسپژوهي

تدريستأملي

اقدامپژوهي

درسكاوي

نظارتباليني

واقعهنگاري

بهبودكيفيت
درطراحي
آموزشي

نمودار 1 

 همراه با درس كاوي  
درس كاوی روش علمــی تازه ای برای پژوهش در كالس درس است و به تجزیه 
و تحلیل تدریس معلم و یادگیری دانش آموزان بر اساس شواهد عینی می پردازد و 
بر شواهد عینی برای تحلیل درس ) كه بیشــتر از طریق مشاهدة فعال كالس درس 
به دســت می آید(، تأكید می كند. به سخن دیگر، درس كاوي نشان مي دهد چگونه 
معلم مي تواند در كالس به پژوهش عملي اقدام كند و براي ارتقاي تدریس خود، 
دانش حرفه اي به دست آورد. در این نگاه، معلم، هم به عنوان آموزش دهنده و هم 
به عنوان پژوهشگر فعالیت مي كند و فرصت هاي بسیاري مي یابد تا از دانش آموزان 
دربارة آن ها یاد بگیرد و توانایي هاي خود، صالحیت هاي فردي، استعداد و پیشرفت 
حرفه اي خود را بروز دهد. درس كاوي به نوعي قلب درس پژوهي محسوب مي شود 
و به همکاري و همیاري حرفه اي گروهي از معلمان اشــاره دارد كه مي خواهند با 

بررسي هاي خود به بهبود آموزش و تدریس كمک كنند. 
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در درس كاوي، عده اي از معلمان به بررســي شیوه هاي آموزش در موضوعات 
معیني مي نشینند و راه هاي ارتقا و بهبود عملکرد در تدریس را بر مبناي روش ارائه 

شده توسط معلم در گروه خود شناسایي و تجربه مي كنند. 

 مراحل درس كاوي 

اجراتوصيف

نتيجهگيريتفسير

تجزيهو
تحليل،دستهبندي

 نمودار 2 

1. توصيف
در این مرحله، همة ارتباطات میان معلم و دانش آموزان در كالس ضبط و جزئیات 
آن ها نوشــته مي شود. هدف از این مرحله به دست آوردن داده هاي الزم در جریان 
كالس درس است. بر این اســاس، ویژگي هایي براي مشاهده كنندة كالس لحاظ 
مي شوند و معلماني كه به توصیف كالس مي نشینند، الزم است ویژگي هایي را در 
خود مورد توجه قرار دهند. براي نمونه، بخشي از ویژگي هاي مشاهده كنندة كالس 
درس آمده اســت و مطابق آن مشاهده كننده در خود موارد زیر را دنبال مي كند تا 

تالش كند به صورت متعادل و مؤثري اتفاقات كالسي را دنبال كند. 
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 ويژگي هاي شما به عنوان مشاهده كنندة فعال  
 مي بینید؛

 مي شنوید؛
 یادداشت برمي دارید؛

 با جو كالس و فرایند تدریس همراه می شوید؛
 حركت هاي حاضران برای شما مهم است؛

 گفت وشنودها برایتان مهم است؛
 دانش آموزان را می بینید؛

 معلم را می بینید؛
 در حکم یادگیرنده اید؛

 در حکم ناظر ظاهر می شوید؛
 به مواد و وسایل كمک آموزشی می اندیشید؛

 به معلم و آنچه انجام می دهد یا می گوید، نظر دارید؛
 ســعی می كنید خودتان را در آینة كالســي كه در حال مشاهدة آن هستید، 

ببینید؛
 نقش ارزیاب را بازی می كنید؛

 به محتوا توجه می كنید؛
 به هدف درس می اندیشید؛

 به فعالیت دانش آموزان توجه دارید؛
 به میزان استفاده از كتاب درسی توجه می كنید؛

 روش تدریس برای شما مهم است؛
 به روش های ارزشیابی توجه دارید.
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2. تفسير یافته ها
در این مرحله، تمامي گام هاي تدریس تفســیر مي شــود تا از فرایند آموزش و 
یادگیري و ارتباط معلم با دانش آموزان و نیز دانش آموزان با یکدیگر مطالبي به دست 
آید. این مرحله در خارج از كالس درس و با مشاركت مشاهده كنندگان و نیز معلمي 
كه كار تدریس را بر عهده داشــته انجام مي شود. در تفسیر دالیل و چرایي هاي هر 

اقدام بحث و بررسي مي شود. 

3. دسته بندي و تجزیه وتحليل
بررســي فرایند آموزش و اتفاقات كالس از دیدگاه هاي گوناگون مانند طراحي 
تکالیف یادگیري، مفهوم سازي و برقراري ارتباط صورت مي گیرد. این تقسیم بندي 
به منظور درک بهتر ماوقع و یافتن راه هاي ارتقاي متناسب با همان مراحل صورت 

مي گیرد. 
همچنین، بررسي این نکته كه دانش آموزان در درس در كدام روش هاي فعاالنه 
مشاركت داشته اند، مانند بحث گروهي، گفت وگوي كالسي، كار فردي و پرسش، 

در همین مرحله انجام مي شود. 

4. یافتن راه هاي ارتقا
یافتن ایده هاي ارتقاي آموزش در هر بخش، اعم از شناســایي تکالیف مناسب 
یادگیري، آغاز و پایان درس، ارزشیابي،  پرسش كردن و پاسخ دادن، با هم فکري و 

همیاري معلمان در گروه، در این مرحله صورت مي گیرد. 
پس از انجام این مراحل، مشاهدة دوبارة كالس درس، بر اساس نتایج تغییراتي 
كه در خود ایجاد كرده است، انجام مي شود. در صورت نیاز، این مراحل به صورت 

چرخه و دوره اي تکرار مي شوند تا كالس در شرایط مورد انتظار قرار گیرد. 
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 تأمل كنیم 
»تدریس تأملی« با نگاه به بهبود مســتمر تدریس، زمینه ای فراهم می آورد تا هر 
معلم بتواند براساس سطح موجود از حرفه مندی خود، در راه تعالی تدریس گامي 

بردارد.
تدریس تأملی فرایندی اســت كه طی آن معلم دربارة آنچه در كالس انجام داده 
است تفکر می كند. این فرایند شامل تجزیه و تحلیل تمام فرایندی است كه توسط 
معلم و به منظور ایجاد یادگیری در دانش آموزان هدایت می شــود و اطالعات الزم 

برای این منظور می تواند در حین تدریس یا پس از آن جمع آوری شود. 
برای این منظور، معلم در زمان انجام و پیگیری فعالیت های كالسی، به سه پرسش 

زیر پاسخ مي دهد:
 در حال حاضر چه كاری در حال انجام است؟

 چرا انجام می شود؟
 آیا دانش آموزان به خوبی یاد می گیرند؟

این پرسش ها معلم را به ایجاد تغییرات سودمند هدایت می كند. گاهی الزم است 
همان فعالیت پیش بینی شده انجام شود، اما تغییراتی در اجرای آن ایجاد شود. یا ممکن 
است شکل انجام فعالیت نیازمند تغییر باشد. برای مثال، دانش آموزان در گروه های 
كوچکی یادگیری را دنبال كنند، و در برخی مواقع كه تمركز بر مسائل دانش آموزان 
ضروری باشد، معلم محتوای فعالیت را تغییر مي دهد. این تصمیم گیری ها می توانند 

بر اساس عکس العمل دانش آموزان به هر فعالیت مورد توجه قرار گیرند.

 دو مسیر و يک هدف 
چنانچه اشاره شد، در هر یک از فعالیت هاي درس كاوي و تدریس تأملي، هدف 
مشــتركي دنبال مي شود كه شناسایي شــیوه هاي بهبود و كیفیت بخشي به فرایند 
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یاددهي یادگیري در طراحي آموزشــي از آن جمله اســت. در تدریس تأملي این 
وظیفه و مسئولیت بر عهدة معلم قرار دارد و او مي تواند با توجه به واكنش و نظرات 
دانش آموزان، والدین و نیز نظرخواهي از همکاران، به نتایجي دست یابد، اما مؤلفة 
اصلي آن مشاهده گري معلم و تصمیم گیري در لحظه است، زیرا او مي تواند با طرح 
 پرســش هایي در جریان تدریس و در میانة فرایند یاددهي یادگیري اقدام به عمل 

كند. 
در درس كاوي كه بخشي از درس پژوهي شناخته مي شود، معلم مي كوشد براي 
ارتقاي یادگیري دانش آموزان مراحل تدریس را با كمک و بررســي معلمان دیگر 
تجزیه و تحلیل و شیوه هاي مؤثر دیگر را شناسایي كند. در هر دو مسیر درس كاوي 
و تدریس تأملي، هم افزایي معلمان نقش مهمي دارد، اما خاستگاه و ارادة اوليه و 

نهایي براي ایجاد تغيير متعلق به معلم است.
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 تحلیل محتوا 
 آموزش پذيري و يادگیري پذيري محتوا 

ليال سليقه دار
دكتراي برنامه ریزي آموزشي

 اشاره 
در سیستم های متمركز آموزشی و پرورشی، برنامة درسی در بخشی از رأس 
هرم برنامه ریزی، به صورت هماهنگ طراحی می شود و كتاب و محتوای آموزشی 
با تکیه بر آن تدوین و تولید می شود. این شیوه محاسن بسیار زیادی دارد، زیرا 
از تهدید نبود دسترســی به متخصصان برنامه ریز در اقصا نقاط كشور می كاهد 
و معلمان می توانند با اعتماد بر تخصص برنامه ریزان در مركز تصمیم گیری، از 
محتوای تولید شــده در آموزش بهره بگیرند. این قبیل مزیت ها در كنار برخی 
محدودیت هایی قرار دارند كه برای جبران آن ها، اســتفاده از توانمندی معلمان 
ناگزیر است. الزم است معلمان به عنوان مجریان برنامة  درسی متمركز به كمک 
ـ  یادگیری، محدودیت های اجرایی محتوا را  مؤلفه های مؤثر در فرایند یاددهی 

به تناسب مخاطبان خود جبران كنند.
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كليدواژه ها: طراحي آموزشي، یادگیري پذیري، روش تدریس

 كافی نیست! 
در بازدید از یک كالس درس متوجه شدم معلم به تناوب و تکرار دانش آموزان 
را به استفاده از لغت نامه دعوت می كند و مراجعه به لغت نامه از جمله فعالیت های 
روزانة دانش آموزان است. در بررسی های بیشتر و ضمن گفت وگو با دانش آموزان 
دریافتم، بسیاری از واژه ها و عبارت های كتاب درسی برای دانش آموزان آشنا نیستند 
و آن هــا نمی دانند این كلمات چه معنایی دارند. به همین دلیل، معلم به طور مداوم 

آن ها را به كتاب لغت نامه ارجاع می دهد.
گاهی نیز تصویری در كتاب، یا شــرحی بر یک مفهوم برای برخی دانش آموزان 
روشــن یا كافی نیست. به همین دلیل، الزم اســت معلم محتوای كتاب درسی را 
بــه گونة دیگری كامل كند و فعالیت ها یــا محتواهایی را تدارک ببیند تا یادگیری 
كامل تری رخ دهد. برای این منظور، الزم اســت معلم محتوای یادگیری را تحلیل 

كند.

 دو جنبة تحلیل 
هدف از فرایند یاددهی ـ  یادگیری این است كه دانش آموزان و معلم به مثابة یک 
جریــان یادگیرنده، در كنار یکدیگر از فرصت ها و منابع یادگیری بهره ببرند و یاد 
بگیرند و گاهی نیز موقعیتشان تغییر كند و یاد بدهند. در این راستا، محتوای آموزشی 
متأثر از اهداف یادگیری است و پس از استخراج اهداف، الزم است رسایی محتوا 
برای تأمین كردن یادگیری مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. ممکن است این سؤال برای 
معلم ایجاد شود كه آیا این موضوع در حوزة تخصص مؤلف كتاب درسی نیست؟ 
در پاســخ باید به این نکته اشاره كرد كه در ســوی دیگر این مسیر، دانش آموزان، 
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موقعیت های یادگیری و شــیوه های آموزش هســتند كه همگی می توانند بر روند 
یاددهیـ  یادگیری اثر بگذارند. به همین دلیل، اهمیت دارد معلم كلیات تدوین شده 
در كتاب درسی را كه برای همة دانش آموزان یک سرزمین پهناور طراحی شده است 
بررسی و تحلیل كند تا میزان تناسب آن ها با مخاطب و دانش آموزان كالس درس 

معین مشخص شود. چنین تحلیلی در دو شاخه قابل انجام است:

یادگيری پذیری محتواتدریس پذیری محتوا

 شاخة اول: تدريس پذيری محتوا 
بررسی تدریس پذیری محتوای آموزشی شامل مراحل زیر است:

1
كدام روش تدریس

آیا محتوای هر درس، به روشنی روش تدریس آن را تعیین می كند؟ در كتاب های 
جدیدالتألیف تالش شده است چینش محتوا و فعالیت ها به گونه ای باشد كه عمل 
به مراحل آن، روش تدریس خاصی را شامل شود. برای این منظور، پای بندی صرف 
معلم به كتاب درسی، می تواند موجب شود روش تدریس مؤثری ارائه شود. با همة 
این ها، ممکن اســت روش تدریس برای معلم آشنا نباشد، یا مبهم باشد یا ارائه و 
اجرای آن سختی هایی در پی داشته باشد. بنابراین، معلم در تحلیل محتوا از این زاویه 
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نتیجه می گیرد كه الزم است روش تدریس دیگری برای درس انتخاب كند و گاهی 
هم ترتیب و چینش محتوا را در هم آمیزد.

2
كدام شيوة ارزشيابی

آیا هدف و محتوای هر درس، روش ارزشیابی آن را روشن می كند؟ از آنجا كه 
شــیوة ارزشیابی با یادگیری دانش آموزان رابطة مستقیمی دارد و می تواند چراغ راه 
معلم در مسیر یاددهیـ  یادگیری باشد، شایسته است معلم شیوة ارزشیابی متناسب 
با محتوا را شناســایی كند. گاه این شیوه ها به نوعی در محتوای آموزشی گنجانده 
شده اند، اما زمانی كه محتوا به شیوة ارزشیابی اشاره ای ندارد، وظیفة معلم است كه 

شیوة مناسب را برگزیند.

3
ترتيب ارائة محتوا

آیا منطق سازمان دهی درس، منطق تدریس آن را نیز تجویز می كند؟ سازمان دهی 
محتوای آموزشــی با یادگیرندگان ارتباط بسیاری دارد و متناسب با آن الزم است 
معلم در تعیین ترتیب و اولویت ارائة محتوا نظر داشته باشد. اگر محتوای آموزشی 
ترتیب متناسب و مورد نظر معلم را نداشته باشد، معلم می تواند برای انتخاب ترتیب 

ارائة محتوا دست به ابتکار عمل بزند.

4
تناسب تمرین ها

آیا نمونه ها، تمرین ها و فعالیت ها با هدف و محتوای درس متناســب هستند؟ 
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در صورتــی كه میزان تمرین ها یا نوع آن ها یادگیری دانش آموزان را محقق نکنند، 
مداخلة معلم برای طراحی و تولید فعالیت های مکمل نیاز است.

5
مواد الزم

آیا مواد آموزشــی مکمل هر درس مشخص شده و در دسترس هستند؟ بدیهی 
است پس از این تحلیل، در صورت در دسترس نبودن مواد و ابزار آموزشی مورد 
نیاز، بازطراحی فعالیت های دیگری متناسب با شرایط موجود، بر عهدة معلم است.

 شاخة دوم: يادگیری پذيری محتوا 
برای بررســی و تحلیل میزان یادگیری پذیری محتوا معلــم می تواند از راه های 
گوناگون دســت به تحلیل محتوا بزند و شرایط مناسب را برای افزایش یادگیری 

دانش آموزان فراهم آورد. موارد در جدول زیر اشاره شده اند.

تحليل یادگيری پذیری محتوا

آیا محتوای كتاب با تفاوت های فردی یادگیرندگان كالس من متناسب است؟

آیا محتوای درس بر محور تلفیقی از انواع سبک های یادگیری بنا شده است؟

آیا محتوای درس عالئم و نشان های راهنمایی كننده برای یادگیری را در خود دارد؟

آیا درس نشانه های برانگیزانندة الزم را برای یادگیری دانش آموزانم در خود دارد؟

آیا سطح محتوای هر درس به قدری دشواری و پیچیدگی دارد كه دانش آموزانم با تالش خود بتوانند از 

عهدة یادگیری آن برآیند؟

آیا متن و تصویرهای محتوای كتاب از سطح خوانایی متناسب با دانش آموزانم برخوردار است؟

آیا محتوای هر كتاب از قاعدة »ایجاد انگیزه، ارائة دانشـ  مهارتـ  نگرش، تثبیت« تبعیت می كند؟
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  قاعدة يادگیری 
در تحلیل محتوای آموزشی، هدف معلم همواره این است كه شرایط یادگیری 
عمیق تر و ماندگارتر را برای دانش آموزان فراهم كند. هرچند محتوا در مســیر 
یاددهــیـ  یادگیری به تنهایی نقش هدایتگری را دارد، اما درواقع معلم اســت 
كه ســکان این جریان را در اختیار دارد و از جمله مســئولیت های راهبری او، 
تشخیص و انتخاب مناسب ترین مسیر و گام ها در یادگیری است. قاعدة اصلی 
این اســت كه محتوا و شــیوة ارائه، با ایجاد انگیزه و جلب ذهنی دانش آموزان 
یاددهــی را آغاز كنــد و بعد به منظور افزایش دانش و توانایی و شــکل گیری 
نگــرش دانش آموز فعالیت هایــی را در نظر بگیرد. ســپس، در ضمن اینکه به 
كمک شــیوه های مناسب خودارزیابی و دگرارزیابی مســیر را روشن می كند، 
پیشنهادهایی برای تثبیت، بســط دادن و تعمیق یادگرفته ها داشته باشد. تحلیل 
محتوای یادگیری به معلم نشــان می دهد در چه جوانبی الزم اســت در محتوا 

دخالت و تغییراتی ایجاد كند.
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 سبک يادگیري و طراحي آموزشي 
 چگونه ياد مي گیرم؟ 

    ليال سليقه دار
دكتراي برنامه ریزي آموزشي

 اشاره 
یادگیری غالباً فرایندي ســودمند تعریف می شود كه در آن یادگیرنده با نزدیک 
شدن به اطالعات، مرتبط كردن آن ها با دانش قبلی و كنترل و هدایت فرایند یادگیری 
خــود، به صورت فعاالنه عمل می كند. این در حالي اســت كــه مي دانیم، افراد با 
شــیوه هاي خاص و گوناگوني یاد مي گیرند و در موقعیت هاي یکســان یادگیري 
متفاوتي دارند. از جمله مهم ترین دالیل این امر، ســبک یادگیري آن               هاست. سبک 
یادگیري تعیین می كند در برخورد با یک موقعیت، فرد چه مدت، به چه چیز و به 
چه میزانی توجه مي كند. به بیاني دیگر، ســبک یادگیری شامل باورها، اعتقادات، 
اولویت ها و رفتارهایی اســت كه افراد به كار می برند تا در یک موقعیت معین به 
یادگیری خود كمک كنند. توجه معلم به عنوان طراح آموزشي به سبک هاي یادگیري 
دانش آموزان، مي تواند زمینه ســاز یادگیري هاي ماندگار،  عمیق و غني شود. نوشتة 

پیِش رو به این موضوع اختصاص دارد.
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كليدواژه ها:  سبک یادگیري،  فرایند یاددهي ـ یادگیري، طراحي آموزشي                                                                                                         

 من با ديگري تفاوت دارم! 
یکي از دالیل تفاوت هاي فردي، ســبک  یادگیري است. سبک هاي یادگیري از 
جمله متغیرهایي هستند كه با یادگیري افراد ارتباط مستقیم دارند و شیوة یادگیري 
را موجب مي شــوند. به عبارت دیگر، افراد به همان اندازه كه با هم تفاوت  دارند، 
شیوه هاي یادگیري متنوع نیز دارند. اینکه هر كدام از ما ترجیح مي دهیم با چه نوع 
منابع یادگیري در ارتباط باشیم، یا چگونه اطالعات را دریافت و پردازش كنیم، به 

سبک یادگیري ما مربوط است.
برخی تمایل دارند بر حقایق، محاسبات ریاضی و اطالعات مستند تمركز كنند. 
برخــی دیگر به الگوهای ریاضی و نظریه ای عالقه دارند. برخی از طریق اشــکال 
دیداری اطالعات مانند تصویرها، نمودارها و نقشه ها بهتر مي آموزند. گروهي شنیدن 
و خواندن را شیوة مناسبي براي تفکر و درک مطلب مي دانند. عدة دیگري از بودن 

در كنار دیگران و هم آموزي یادگیري را دنبال مي كنند.
مســئولیت اصلي معلم این اســت كه زمینة مشــاركت همة دانش آموزان را در 
فرایند یاددهي- یادگیري فراهم كند تا به بهره مندي و لذت بردن از یادگیري كمک 
كند. به همین دلیل، درک ترجیح و ســبک یادگیــري دانش آموزان و توجه به آن 
در طراحي آموزشــي، بســیار اهمیت دارد تا به عملکرد مثبت و سازندة یادگیري 
دانش آموزان منجر شــود. شناسایي ســبک یادگیري دانش آموزان و توجه به انواع 
سبک هاي یادگیري مي تواند به انتخاب مواد آموزشي مناسب و طراحي فرصت ها و 

موقعیت هاي یادگیري مؤثر كمک كند. 
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 سبک يادگیري من چیست؟ 

چگونگیيادگيریيادگيرندهاست

عاملمؤثريادگيریاست

ميزانتوانايیيادگيریاست

درهرفردیمتفاوتازديگریاست

بهعنوانمکملرفتارهایورودیيادگيرندگان
بهکارمیرود

شيوةانتخابیتمرکزيادگيرنده
بريادگيریاست

راهانتخابیيادگيرنده
درنگهداریآموختههاست

روشانتخابیپردازشاطالعات
برایيادگيرندهاست

با وجود تفاوت ســبک هاي یادگیري دانش آموزان و اثرگذاري و ارتباط سبک ها 
بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی آنان، ضرورت تنوع محیط یادگیري و غني سازي 
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شــیوه ها در فرایند یاددهي- یادگیري بیشــتر نمایان مي شــود. با توجه كردن به 
تفاوت هاي یادگیري دانش آموزان و ایجاد هماهنگي با آن ها مي توانیم در اســتفادة 
بهینه از سبک هاي گوناگون یادگیري به دانش آموزان كمک كنیم. در چنین شرایطي، 
دانش آمــوزان مي توانند اولویت روش هاي كســب اطالعات، پردازش و تحلیل و 
نگهداري از آموخته هاي خود را مطابق شیوة یادگیري خود بیابند و مسئله هاي خود 

را از آن طریق حل كنند.

  انواع سبک هاي يادگیري 
دسته بندي هاي ســبک هاي یادگیري متنوع و گوناگون اند. از نظر انواع سبک 

یادگیري، مي توان مجموع آن ها را در سه دستة كلي زیر معرفي كرد. 

سبکهای
يادگيری
عاطفی

سبکهای
يادگيری

فيزيولوژيک

سبکهای
يادگيری
شناختی

 

 سبک های يادگیری فیزيولوژيک 
اگر بنا باشــد محیط مطالعه و یادگیري خود را انتخاب كنید، چه مواردي در 

فهرست انتخاب هاي شما خواهند بود؟ 
 محیطي آرام و بدون رفت وآمد و سر و صدا؛
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 محیطي در ارتباط با آدم ها و دوستان؛
 محیطي طبیعي همراه با نمادهایي از طبیعت؛

 محیطي همراه با پخش موسیقي مالیم؛
 مکاني پر نور؛ 

 محیطي با نور شب.
محیط و شرایط فیزیکي آن با یادگیري ارتباط دارد. جنبه هاي زیست شناختي یا 
واكنش یادگیرنده به این شــرایط، سبک یادگیري فیزیولوژیک را تشکیل مي دهد. 
توجه به ســبک انتخابي و ترجیح یادگیرنده در خصــوص محیط فیزیکي براي 

یادگیري، به ماندگاري، تعمیق و تأثیر بیشتر یادگیري كمک مي كند.

 سبک های يادگیری عاطفی 
با توجه به شیوة یادگیري خود، از نظر ارتباط با دیگران و تجربه هاي هم آموزي و 
دیگر جنبه هاي یادگیري كه به رغبت عاطفي و تشویق مربوط است، خود را با چه 

شرایطي متناسب مي بینید؟
 دوست دارید در كنار دیگران بیاموزید و با هم یاد بگیرید؛

 تنهایي مطالعه كردن و آموختن را ترجیح مي دهید؛
 خودجوش و با پشتکار هستید؛

 به تشویق و ترغیب معلم و اطرافیان نیاز دارید تا روي یادگیري متمركز شوید؛
 بدون نیاز به تشویق دیگران یادگیري را دنبال مي كنید؛

 احساس مي كنید انگیزش دروني الزم براي انجام كارها و یادگیري را دارید.

 سبک های يادگیری شناختی 
تصور كنید معلم مســئله اي را در اختیار دانش آموزان قرار مي دهد. او تاكنون راه 
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خاصي براي حل آن مسئله ارائه نکرده است. بدیهي است، دانش آموزان به شیوه هاي 
گوناگون و از راه هاي متفاوت مسئله را حل مي كنند. 

این اتفاق، یکي از ویژگي هاي مرتبط با ســبک یادگیري شــناختي است. سبک 
یادگیري شناختي طیف وسیعي از زمینه هاي یادگیري را شامل مي شود: 

  طریقی كه شخص موضوع هاي اطراف خود را  درک می كند واطالعات را به 
خاطر می سپارد؛

 شیوه اي كه دربارة مطالب می اندیشد و مسائل را حل می كند؛ 
 روش های خاصی كه یک فرد در درک و مفهوم سازی محیط به كار می برد؛

 فرایندی كه افراد از طریق آن اطالعات را از محیط مي گیرند، تفسیر مي كنند و 
برای واكنش به محیط از آن استفاده می كنند؛

 چگونگی پرداختن به حل یک تکلیف توســط افراد، فارغ از سطح هوشی یا 
الگوهای توانایی های ویژة افراد؛

 راه های ترجیحی هر فرد برای پردازش و سازمان دهی اطالعات.

 جمع بندي 
سبک هاي یادگیري از جمله مؤلفه هاي پراهمیت در طراحي آموزشي محسوب 
مي شــوند كه الزم اســت معلم در هر مرحله از فرایند یاددهي- یادگیري به آن ها 
توجه نشان دهد. از جمله زمینه هاي ضروري براي اقدام معلمان در این باره، ایجاد 
فرصت هاي متنوع یادگیري است كه امکان ارتباط هر سبک یادگیري را با موقعیت 
فراهم مي كند. اعطاي آزادي عمل و حق انتخاب روش به دانش آموز مي تواند او را 
با سبک یادگیري خود بیشتر آشنا كند و زمینة كسب تجربة مستقیم را فراهم سازد. به 
این ترتیب، ممکن است در پایان یک دورة تحصیلي، معلم همچنان نتواند تشخیص 
دهد هر دانش آموز به كدام سبک یاد مي گیرد. البته ضرورتي هم براي این كار نیست. 
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مهم این است كه معلم بتواند شرایطي را فراهم آورد تا هر دانش آموز با رویارویي 
در موقعیت هاي گوناگون، امکان انتخاب و قرارگیري در ســبک یادگیري خود را 
داشته باشد و از این طریق یادگیري مؤثر و ماندگاري را تجربه كند. در این صورت 

مي توان انتظار داشت دانش آموزان به مرور سبک هاي یادگیري خود را بشناسند.
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 از ط تا ي 
 طراحي آموزشي 

اسكندر عليجانی عليجانوند
كارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

هر جا حرف از روش های ماهرانه انجام امور آموزشــی اســت، علم »فناوری 
آموزشــی« رخ  می نماید. فناوری آموزشــی از دیدگاه »انجمن فناوری آموزشی و 
ارتباطات آمریکا« عبارت است از: »نظریه و عمل اخالقی طراحی و كاربرد مدیریت 

و ارزشیابی فرایندها و منابع فناورانه برای تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد.« 
یکی از مفاهیم اصلی این تعریف، طراحی آموزشــی اســت. برای درک مفهوم 

طراحی آموزشی الزم است به معرفی مفاهیم »سیستم« و »مدل« بپردازیم. 
واژة سیســتم یکی از پركاربردترین اصطالحات ادبیات طراحی آموزشی است. 
سیســتم مجموعه ای از عناصر مجزا و متعامل است كه متناسب با هدف مشترک، 
با طراحی آموزشــی همکاری و ارتباط دوســویه دارند. در دورة سوم رشد مفهوم 
فناوری  آموزشــی یعنی نظام های درسی )1950 به بعد( بود كه مفهوم سیستم وارد 
حیطة تعلیم وتربیت شد )علی آبادی، 1398(. در این دوره، نظام های آموزشی به عنوان 
مجموعة واحدی از عناصر، مانند معلم، دانش آموز، محتوا، فضای آموزشی و غیره 
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كه دارای هدف مشــتركی به نام یادگیری هســتند، معرفی شدند. در همین دوره 
الگوهای آموزشی مطرح شدند )فردانش، 1390(. 

مدل یا الگوی آموزشی عبارت  اســت از مجموعة سازمان یافته ای از روال های 
خاص كه برای حل عملی مســئله ایجاد شــده اند )علی آبادی، 1398(. الگوهای 
تدریس روش ها و راه هایی هستند كه به قصد بهبود كیفیت تدریس اتخاذ می شوند. 
مدل های ارتباطی مجموعة عناصر و فرایندهایی هستند كه چگونگی وقوع ارتباط را 
نشان می دهند. در واقع مدل خالصه ای از مهم ترین عناصر و فرایندهایی است كه 

چگونگی نیل به هدف را نمایان می سازد. 
طراحی آموزشی فرایند پیش بینی روش ها براساس هدف ها در شرایط معین است 
)نوروزی و رضوی، 1390(. بدین معنی كه طراح آموزشی، با شناختی كه از عناصر 
و عوامل آموزشی كســب می كند، چگونگی دستیابی به اهداف را ترسیم می كند. 
مخاطــب خاص، فعالیت ها و فرایندهای خاصی را به منظور دســتیابی به اهداف 
خاص خود تجربه می كند. هر هدفی كه برای مخاطب در نظر می گیریم، نوع خاصی 

از محتوا و روش خاصی از اجرا و ارزشیابی را دیکته می كند.

 مفهوم الگوی طراحی آموزشی 
 الگو بازنمود جنبه های مختلف یک نظریه اســت. الگوی طراحی آموزشی نیز 
نمایی از فرایندهای اصلی طراحی آموزشی با توجه به نظریه های آموزشی و یادگیری 
اســت. به  عبارت  دیگر، الگوی طراحی آموزشی، عناصر مختلف آموزش را با هم 
تلفیق می كند تا به صورت یکپارچه فعالیت كنند و به  طور مؤثر به هدف دست یابند 
)نوروزی و رضوی، 1390(. ریشة واژة طراحی از طرح به معنای نقشه و الگو گرفته 
 شــده است. در همین معنا، طراحی آموزشی نیز به معنای ایجاد نقشه و چارچوبی 
برای راهنمایی فرایند آموزش است. منظور از فرایند طراحی آموزشی، طرح درسی 
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است كه معلمان برای برنامه های كالســی خود آماده می كنند. معروف ترین انواع 
طرح درس، طرح  درس های ساالنه و روزانه هستند. در واقع طرح درس، پیش بینی 
و تنظیم مجموعه فعالیت هایی اســت كه معلم و دانش آموز برای رسیدن به هدف 

یادگیری انجام می دهند )شعبانی، 1391(.

 رابطة مفهوم الگو و طراحی آموزشی 
 اصطالح »الگوهای طراحی آموزشی« نشان دهندة آن است كه طراحی آموزشی 
مفهومی كلی تر از مفهوم الگو و مدل است. اگرچه هر دو شامل مراحل و فرایندهایی 
در جهت رســیدن به هدف معینی هســتند، اما طراحی آموزشی در بطن خود از 
الگوهای مختلفی اســتفاده می كند. به  عبارت  دیگر، الگوهای طراحی آموزشــی 
مجموعة نظام مندی از الگوهای نیازســنجی، تعیین هدف، تدریس، ارزشــیابی و 
غیره هستند كه متناسب با موقعیت خاص تدارک دیده می شوند. الگوها مهم ترین 
عناصر یک فرایند را خالصه می كنند و از تعمیم پذیری بیشتری برخوردارند؛ یعنی 
در موقعیت های بیشــتری كاربرد دارند. حتی زمانی كه حرف از الگوهای طراحی 
آموزشی است نیز نوعی تعمیم پذیری برای موقعیت های مختلف قائل شده ایم. این 
در صورتی است كه طراحی آموزشی با توجه به شرایط و موقعیت های خاص انجام 
می شــود. بنابراین، زمانی كه از الگوها برای طراحی آموزشی استفاده می شود، باید 

آن ها را متناسب با موقعیت ویژة آموزشی تغییر داد. 

 انواع الگوهای طراحی آموزشی 
 در منابع معتبر فناوری آموزشی1 الگوهای طراحی آموزشی را در دسته هایی مانند 
خــرد، كالن، و خرد و كالن، و یا با توجه به رویکردهای مختلف یادگیری، مانند 
رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی، طبقه بندی كرده اند. برخی از الگوهای 
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طراحی آموزشی عمومی هستند و برخی دیگر برای موقعیت های ویژه تهیه  شده اند. 
دسته ای دیگر از الگوهای طراحی برای آموزش سنتی و رودرروی كالسی و گروهی 

هم برای آموزش از راه دور و الکترونیکی طراحی  شده اند.

 نمای كلی از طراحی آموزشی 
 هركدام از عناصر آموزش در جای خود می تواند الگوهای متفاوتی داشته باشد. 
مثاًل تدریس به عنوان عنصر اجرایی آموزش، مدل ها و الگوهای مختلف دارد. سایر 
عناصر و فرایندها نیز چنین وضعیتی دارند. الگوی طراحی آموزشــی از مدل های 
متفاوت زیرمجموعة آموزش به صورت نظام مند استفاده می كند. اگر جریان آموزش 
را از مرحلة نیازسنجی تا ارزشیابی به صورت خطی در نظر بگیریم، طراحی آموزشی 
این جریان خطی را به فرایند سیستمی تبدیل می كند. به این معنا كه الگوی طراحی 

آموزشی شامل این الگوهاست:

الگوهای 
ارزشيابی

الگوهای 
نيازسنجی

الگوهای تعيين 
هدف

الگوهای تحليل 
مخاطب

الگوهای تحليل 
محتوا

الگوهای 
سازمان دهی

الگوهای ايجاد 
انگيزه

الگوهای ارتباط و 
تعامل

الگوهای تدريس 
و اجرا

الگوهای طراحی 
پيام

همة این الگوها و شیوه ها با توجه به موقعیت آموزشی، هدف ها و مخاطب خاص 
مورد تحلیل و استفاده قرار می گیرند.
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 مثالی از فرايند طراحی آموزشی 
به عنوان معلم تصور كنید می خواهید یـک دورة آمـوزشی برای دانش آموزان خود 
طراحی كنید. در ابتدای سال تحصیلی هستید و شناخت زیادی هم از دانش آموزان 
ندارید. در این صورت شــما باید از الگوها و روش های متفاوت تحلیل مخاطب 
استفاده كنید و تمام ویژگی هایی را از دانش آموزان كه در امر آموزش مؤثر هستند، 
شناسایی كنید. در همین راستا می توان از طریق الگوهای نیازسنجی، ترجیحات و 
نیازهای مختلف آن ها را شناخت و با توجه به نیازهای مشترک دانش آموزان، اصول 

فلسفة تعلیم وتربیت، و روان شناسی تربیتی، هدف كلی دوره را ترسیم كرد. 

در مرحلة بعد می توانید: 
  با اســتفاده از الگوهای تحلیـــل و تعیین هـــدف، هدف های رفتاری دوره را 

مشخص كنید. 
  هدف های رفتاری را مالک اصلی در بررسی مراحل بعدی قرار دهید.

  محتوای مورد نیاز را تحلیل، و با استفاده از روش های متفاوت سازمان دهی كنید.
  با استفاده از روش هـــای طراحی پیـام، محتوا را به شکل واقعی و نهایی برنامه 

تبدیل  كنید. 
   با توجه به مرحلة نیازسنجی، تحلیل مخاطب و هدف های رفتاری، به تحریک 

انگیزه بپردازید.
  نوع تعامــــالت الزم بــرای الگـوی مناسب تدریس را با توجه به هدف ها در 

نظر بگیرید. 
   الگوی مناسب ارزشیابی را انتخاب كنید. 

  مراحل باال را با اســتفاده از الگوی مناسب طراحی آموزشی با هم ادغام كنید و 
برنامة آموزشی را كامل كنید. 
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الزم به ذكر اســت كه هر مرحله با توجه به تمام مراحل و هم گام با آن ها انجام 
می شود. برای مثال، در همة مراحل باید مخاطب و هدف را سرلوحة كار قرار داد و 

از كار انجام شده و صحت آن ارزشیابی به عمل آورد.

  مزيت ها و محدوديت های طراحی آموزشی 
 طراحی آموزشی دارای مزیت هایی به شرح زیر است: 

   اطمینان از اثربخشی آموزش در مقایسه با هزینه ها؛ 
   استفادة بهینه از فرصت و زمان؛
   ایجاد یادگیری مؤثر و پایدار؛ 

   ایجاد نظام ارزشیابی سودمند و تصمیم گیری دربارة اثربخشی آن؛ 
   رقابت سازمان های آموزشی در تولید فراورده و فرایندهای آموزشی باكیفیت.

طراحی آموزشــی مانند هر فعالیت دیگــری محدودیت هایی نیز دارد. طراحی 
آموزشی باكیفیت نیازمند منابع گوناگونی است كه در بسیاری از مواقع سازمان های 
آموزشی با محدودیت منابع مواجه هستند. از دیگر موانع طراحی آموزشی وجود 
نگرش منفی نسبت به اقدامات هدفمند گروه طراح است كه معموالً در سازمان های 

سنتی بسیار دیده می شود )نوروزی و رضوی، 1390(.

  گروه طراحی آموزشی 
 طراحی آموزشــی یک كار تیمی و گروهی محسوب می شود و به  ندرت پیش 
می آید كه به صورت فردی انجام شــود. اعضای این گروه كه به صورت هدفمند و 
متعامل با هم همکاری دارند عبارت اند از: طراح آموزشــی؛ متخصص موضوعی؛ 

متخصص ارزشیابی؛ متخصصان تولید رسانه. 
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 عناصر طراحی آموزشی 
 این عناصر همان روش ها و روال هایی هستند كه در جهت رسیدن به هدف های 
خاص سازمان دهی  و به كار گرفته می شوند و عبارت اند از: تحلیل، هدف، محتوا، 

طراحی پیام، رسانه و مواد آموزشی، راهبردهای آموزشی، و ارزشیابی.

پی نوشت
1. مبانی نظری تکنولوژی آموزشــی، اثر دکتر هاشــم فردانش )1390(، و مبانی طراحی آموزشی، اثر دکتر داريوش نوروزی و 

دکتر سيدعباس رضوی )1390(.

منابع
1. فردانش، هاشم )1390(. مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. انتشارات سمت. تهران.

2. نوروزی، داريوش و رضوی، سيدعباس )1390(. مبانی طراحی آموزشی. انتشارات سمت. تهران.
3. شعبانی، حسن )1391(. مهارت های آموزشی و پرورشی. انتشارات سمت. تهران.

4. علی آبادی، خديجه )1398(. مقدمات تکنولوژی. پيام نور. تهران.
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 تفكر طراحی برای معلم 

نيدا عبداللهی
 دانشجوی دكتری تکنولوژی آموزشی

 مقدمه 
تفکر طراحی، فرایندی كاربردی است و هر فردی در هر زمینه ای باید طرز تفکر 
طراحی داشــته باشد تا بتواند بهترین مسیر رشد، توسعه و تحقق اهداف را تجربه 
كند. با توجه به ماهیت فرایند یاددهیـ  یادگیری، تفکر طراحی اهمیت بسزایی دارد. 
حدود دو دهه است كه تفکر طراحی در عرصة آموزش ظهور یافته است. این تفکر 
مهارت هایی نظیر همدلی، تفکر خالقانه، همکاری تولیدمدارانه، آزمایش راه حل ها 
و برقراری ارتباط بین ایده ها را شــامل می شود كه همه می توانند آن را یاد بگیرند 
و تجربــه كنند. در واقع تفکر طراحی راهی برای یادگیری مهارت های خالقیت و 
تفکر انتقادی است. در این صورت، نگرش و نگاه فرد دچار تغییر می شود و نگاهی 
كاماًل متفاوت و عمیق به مسائل پیدا می كند كه در مهارت ها و فعالیت های او تبلور 

می یابد. 
كســی كه تفکر طراحی دارد، با اعتماد به نفس به دنبال كشف ایده های خالقانه 
برای حل مشکالت با روش های جدید است و فرصتی می یابد تا نیازهای موجود 
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را بهتر درک كند. رویکرد تفکر طراحی رویکردی مســئله مدار است كه چالش ها 
و مســائل را شناســایی و با بررســی اطالعات و روندهای موجود به حل مسئله 
می پردازد. در این نوع تفکر، آزمایش و خطا فرصتی برای یادگیری بهتر اســت و 
»شکســت« جزئی از این فرایند و یک تجربة ارزشمند محسوب می شود كه مسیر 
دستیابی به هدف را هموار می كنـد. در این تفکر، طراح ابتدا به همدردی با مخاطبان 
خـود می پردازد. سپس مشکـل آن هـا را تعـریـف مـی كنـد و  نیـاز هـا را مشخص 
می سازد. همچنین با به چالش كشیدن امور، می كوشد راه حل های  نوآورانه ای ارائه 
دهد و پس از تهیـة طـرح و راه حل اولیه، آن را می آزماید. در شکل 1 ابعاد متفاوت 

ایـن نوع تفکر ارائه شده است.

مخاطب

شكل1.ابعادتفكرطراحی

راه حل مدار

همکاریتفکر خالقانه

همدلی

آزمايش 
راه حل ها

تعامل/ تعلق

اعتماد به انسان مدار
نفس
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 اهمیت و كارايی تفكر طراحی 
با توجه به نظام تعلیم و تربیت كنونی، رشــد دانش و علوم گوناگون، و مســائل 
و چالش های فراروی فرایند یاددهی-یادگیری، تفکر طراحی بســیار مهم است. به 
نیازهای مخاطب توجه ویژه دارد و مخاطب محور است. »همدلی« هستة اصلی تفکر 
طراحی است. این طرز تفکر به تعامل با یادگیرندگان بسیار اهمیت می دهد كه همین 
تعلق و ارتباط بر یادگیری آن ها اثر مثبت می گذارد. همکاری و ارائة بازخورد منطقی 
و برانگیزاننده هم بسیار مؤثر است. تفکر طراحی، فرایند »نوآوری« مستمر است كه 
موجب رشــد خودباوری، استقامت و انعطاف پذیری، و ایجاد رفتار كارآفرینانه و 
جامعه مدار می شود. به عالوه، مشکالت را شناسایی و به فرصت های عملی تبدیل 
می كنــد، روحیة راه حل محوری به وجود می آورد، و شکســت را از جمله عوامل 
ارزشمند یادگیری تلقی می كند. به طور كلی، تفکر طراحی رویکردی برای یادگیری، 
همکاری و حل مسئله است و نگاهی انسانی و خالقانه، همراه با همکاری، همدلی، 
ارتباط و تعلق، و اعتماد به نفس در آن حاكم اســت. از آنجا كه نگاه حاكم در تفکر 
طراحی از ملزومات تعلیم و تربیت امروز اســت، این نوع تفکر از اهمیت بسزایی 

برخوردار است. 
امروزه عوامل آموزشــی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و... بیش از پیش 
بــر فرایند یاددهی - یادگیری تأثیر می گذارند. این امر معلمان و دانش آموزان را با 
مسائل، چالش ها و فرصت هایی روبه رو كرده است كه باید مدیریت شوند. از آنجا 
كه مدیر و مشاور این فرایند معلم است، باید مهارت حل مسئله، تلطیف چالش ها 
و بهره گیری از فرصت ها را دارا باشــد. این مهم منوط به بینش، تفکر، ایده پردازی، 
ایجاد راه حل های نو، تعامل و حل مسئله است. تفکر طراحی با توجه به ماهیتش، 
معلم را به تفکر و عمل منطقی تری در جهت حل مسائل آموزشی مجهز می كند تا 

بتواند بیش از پیش پاسخ گوی نیازها و یادگیری واقعی دانش آموزان باشد.
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 تفكر طراحی معلمان 
حمایت و توسعة حرفه ای معلمان موجب بهبود فرایند تدریس و یادگیری می شود. 
همــکاری و تالش معلمان می تواند،  ضمن تولید نتایج بهتر برای یادگیرندگان، به 
رضایت بیشــتر آن ها بینجامد و خود را در مدیریت فرایند یاددهی یادگیری توانا 
بدانند. این امر سبب می شود، معلمان احساس حمایت، خوش حالی و قدرت كنند. 
باید برای تمام معلمان این فرصت همکاری معنادار فراهم شود و طرز تفکر طراحی، 
از طریق آموزش خالقیت، تفکر انتقادی و مهارت های بین فردی، به آن ها القا شود. 
مدرســه ها باید به عنوان ســازمان های یادگیری حرفــه ای عمل كنند و فرهنگ 
یادگیــری مــداوم را در تقابل و تعامل معلم و دانش آموزان بــه وجود آورند. این 
نیز خود مســتلزم آن است كه معلمان طرز تفکر طراحی داشته باشند و پیاده سازی 
فرهنگ همکاری، رشد و آزمایش كردن میسر شود. آن ها باید از تركیب سه مقولة 
تجربة طراحی، توسعة حرفه ای و پشتیبانی مداوم، طرز تفکر طراحی كسب كنند و 
این سه از طریق طراحی مشترک همکاران میسر می شود. بسیار مهم است كه سیستم 
آموزشی شرایطی فراهم آورد تا معلمان طراحی را در زمینة كاری خود تجربه كنند 
و با مشاركت در فعالیت های علمی و شغلی، به طور مستمر از نظر حرفه ای توسعه  
یابند و  و رشد كنند. همچنین در این تجربه ها و فعالیت ها به طور مستمر حمایت و 

پشتیبانی شوند تا در طی این مسیر برانگیخته و مستدام بمانند. 
تفکر طراحی به كالس و مدرسه محدود نیست و بر مشاركت، تصمیم گیری و 
نگاه به زندگی معلمان نیز تأثیر مثبت دارد. معلمان می توانند از طریق رهبری همراه 
با همدلی )خود را جای دیگران قرار دادن(، فرضیه های  چالشی )كاربرد فرضیه های 
چالشــی و راهنمایی بهتر دیگران(، به اشــتراک گذاری و آزمایش و خطا، فرهنگ 
تفکر طراحی را ایجاد كنند. بر این اساس، تجهیز معلمان به تفکر طراحی مستلزم 
تالش فردی آن ها و عملکرد مدرسه در توسعة حرفه ای معلمانش است و این دو 
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تحت تأثیر مستقیم نگرش مدیران هستند.

 نتیجه گیری 
تفکر طراحی از ازل در خلقت هستی نقش داشته و این فرایند كاربردی، در رشد، 
توسعه و تحقق اهداف مؤثر اســت. تفکر طراحی مهارتی مهم در فرایند یاددهی 
- یادگیری است كه همة معلمان از عهدة آن برمی آیند. معلمان هستة اصلی تفکر 
طراحی در مدارس اند و ضروری است به آن مجهز شوند. این مهم از طریق طراحی 
مشترک، توسعة حرفه ای و حمایت مستمر آن ها  میسر می شود. تالش فردی معلمان 
و عملکرد مدرسه در توسعة حرفه ای آن ها، اساس تجهیز معلمان به تفکر طراحی 

است و این دو تحت تأثیر مستقیم نگرش مدیران باالدستی نیز قرار دارند.

منابع
1. Collins, M. (2019). Design thinking is a challenge to teach and that’s a good thing.
2. Dam, R. F & Siang, T. Y. (2020). What is Design Thinking and Why Is It So Popular?
3.Kelly,N., Kerr,J., Dawes,L,& Wright,N. (2018).How design thinking can help teachers collaborate
4.Wise, S. (2016). Design thinking in education: empathy, challenge, discovery, and sharing.





97

 آيا طراحی آموزشی همان طرح درس است؟ 

محمد هاشمی 
كارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

 مقدمه 
 آیا تاكنون از خود پرسیده اید: »طراحی آموزشی و طرح درس چه تفاوت هایی 
با هم دارند؟« نکتة اساســی این اســت كه وقتی واژه های متفاوتی وجود دارند، 
به احتمال غریب به یقین به معانی مختلفی داللت دارند. طراحی آموزشــی، همان 
ترسیم نقشــه و راه فرایند یاددهی ـ یادگیری است كه می تواند حیطه ای محدود 
از كالس درس تا ســازمان های بســیار بزرگ و مخاطبان بســیار زیادی را دربر 
داشته باشــد. حال آنکه از یک معلم موفق انتظار می رود، هنگام ورود به كالس 
درس، ابزاری به نام طرح درس را با خود به همراه داشــته باشد تا بتواند در امر 
تدریــس موفق تر عمل كنــد و به اهداف یادگیری كتاب درســی در بازة زمانی 
مشخص شــده برسد. از همین نکته این چالش در ذهن ایجاد می شود كه احتماالً 
طراحی آموزشــی و طرح درس از نظر هدف، گستره، ماهیت و فرایند، و نیز از 

نظر كاركرد تفاوت داشته باشند.
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 طراحی آموزشی 
طراحـی آمـوزشـی را مـی تـوان پیـش بینی كننـده و تنـظیم كـنندة رویدادهای 
آموزشــی براســاس اهداف، محتــوا و امکانات موجود با توجــه به ویژگی های 
یادگیرندگان تعریف كرد )رضوی و نــوروزی، 1398؛ فردانش، 1390(. هدف از 
طراحی آموزشــی، فراهم آوردن امکانات مورد نیاز یادگیری اســت، زیرا انتخاب 
فعالیت های یادگیری مؤثر و مناســب، عامل مهمی در فرایند طراحی یک مبحث 
آموزشی محسوب می شــود. درواقع، با طراحی آموزشی ما می كوشیم قبل از قدم 
گذاشتن به صحنة یاددهی ـ یادگیری، همه چیز را پیش بینی و آماده، و برنامة خود 
را تنظیم كنیم. بنابراین، طراح آموزشی فردی است كه ضمن هماهنگی با متخصص 
موضوعی، همة فرصت ها و محدودیت های ممکن بر سر راه یاددهی ـ یادگیری را 
كنار هم می چیند و برنامة آموزش را تدوین می كند. برای طراحی آموزشی الگوها 
و روش های مختلفی وجود دارد، اما معموالً مشاهده می شود كه در اكثر الگوهای 

موجود، فعالیت طراحی آموزشی حول موارد زیر است:
  تنظیم و تحلیل اهداف آموزشی؛

  تحلیل موقعیت آموزشی؛
  تحلیل و تعیین محتوا، روش ها و وسایل آموزشی؛

  تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی )رضوی و نوروزی، 1398(.
با طی كردن مراحل فوق )و احتماالً فعالیت های جانبی دیگر(، برنامه ای در اختیار 
فرد یا مؤسســة ارائه دهندة آموزش قرار می گیرد كه طراحی آموزشی است. برای 
طراحی آموزشــی الگوهای متنوعی وجود دارند. برای اینکه بدانیم از كدام الگوی 
طراحی آموزشی استفاده كنیم، الزم است ضمن كسب آگاهی در مورد انواع الگوها، 
به مؤلفه هایی نظیر اهداف آموزشــی، مخاطبان، گسترة فعالیت، محتوای آموزشی، 

امکانات و محدودیت های موجود و ... توجه داشته باشیم.
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 طرح درس 
در اصل، ایده ها و مقدمه چینی ها و پیش بینی هایی كه معلم قبل از رفتن به كالس 
درس روی كاغذ یادداشت می كند، طرح درس نامیده می شود )شعبانی، 1390(. معلم 
ابتدا در نظر می گیرد كه قرار است طرح درس را برای یک جلسة تدریس )روزانه(، 
یک هفته )هفتگی(، یک ماه )ماهانه(، یک  ترم )ترمی( یا یک سال تحصیلی )طرح 
درس ساالنه( تدوین كند. سپس عنوان یا عنوان های درس ها را به همراه زمانی كه 

باید به آن ها اختصاص یابد، یادداشت می كند )تعداد جلسات(. در ادامه:
  هدف های آموزشی كلی، جزئی، و رفتاری را مشخص می كند.

  مخاطبان آموزشی را مشخص می سازد.
  رئوس مطالب را روی كاغذ می آورد.

  فعالیت های الزم برای یادگیری هر مطلب را به همراه زمان الزم برای آن مطلب 
مرتب می كند.

 روش یا روش های تدریس را مشخص می سازد.
  ابزارها و وسایل آموزشی و كمک آموزشی را در نظر می گیرد.

 تدابیر الزم برای ارزیابی مستمر و نیز ارزشیابی پایانی را لحاظ می كند.
  تدابیری را برای تمرین و انتقال موضوع ها و مباحث درســی به موقعیت های 

دیگر به منظور نهادینه شدن و كاربردی شدن یادگیری در نظر می گیرد.
چنانچه ایــن مراحل و فعالیت ها روی كاغذ اعمال شــوند، طرح درس نامیده 
می شوند. طرح درس نقشه و طرحی آماده و قابل اجرا در كالس درس است كه به 

نوعی راهنمای عمل معلم و دانش آموز در كالس درس به حساب می آید.

 تفاوت طراحی آموزشی و طرح درس 
تاكنون دانستیم كه طراحی آموزشی و طرح درس شامل چه فعالیت هایی و از چه 
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ویژگی هایی برخوردار هستند. با عنایت به مطالب فوق، می توان برخی از تفاوت های 
طراحی آموزشی و طرح درس را در قالب این موارد عنوان كرد:

1. حیطه و گســترة طراحی آموزشــی و طرح درس متفاوت است. همان گونه كه 
پیش تر عنوان شد، طرح درس ابزاری برای كمک به معلم برای انجام فعالیت های 
یاددهی ـ یادگیری در سطح كالس و كتاب درسی است كه می تواند حالت روزانه، 
هفتگی، ماهانه، ترمی یا ســاالنه داشته باشد. حال آنکه حیطة طراحی آموزشی 
بســیار وسیع تر است و می تواند تا حد سازمان ها و مؤسسه های بین المللی نیز 
گسترده باشد. در سطح نظام آموزشی، فعالیت های طراحی آموزشی در سطح 
گسترده معموالً توسط برنامه ریزان آموزشی و درسی انجام می شوند و طراحی 
فرصت ها و فعالیت های یادگیری در سطح خرد در قالب طرح درس بر عهدة 

آموزشگر قرار دارد.
2. طراحی آموزشــی فرایند و فعالیت ترسیم نقشــه و جریان یاددهی ـ یادگیری 
است، حال آنکه طرح درس نقشة ترسیم شده از جریان یاددهی ـ یادگیری و در 
اصل، یک ابزار و فناوری ایجادشده در نتیجة توجه به اصول و مراحل طراحی 

آموزشی برای فعالیت های یادگیری در سطح كالس درس است.
3. از آنجا كه طرح درس نقشــة ترسیم شده از جریان یاددهی ـ یادگیری است )در 
اصل حاصلی از طراحی آموزشــی است(، می توان به نوعی رابطة كل و جز را 
بین طراحی آموزشــی و طرح درس متصور شد. به عبارت دیگر، فعالیتی كه 
برای تنظیم و تدوین طرح درس صورت می گیرد، خود نوعی طراحی آموزشی 
در ســطح خرد است، اما هر فعالیت طراحی آموزشی الزاماً تدوین طرح درس 
نیست و می تواند موضوع ها و حیطه های بسیار متنوع تر و گسترده تری را شامل 

شود.
4. از آنجا كه طرح درس به موقعیت های كالســی و فعالیت معلم و دانش آموزان 
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معطوف اســت، تقریباً روالی منظم دارد و نسبتاً از پیچیدگی كمتری برخوردار 
است. اما طراحی آموزشــی چون برای هر موقعیت و گستره ای كه قرار باشد 
آموزشــی اتفاق بیفتد، كاربرد دارد،  لذا در موقعیت های متنوع ســازوكارهای 

متفاوتی دارد و از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
5. طراحی آموزشــی فرایندی است كه هنوز محقق نشــده است، اما طرح درس 

ابزاری آمادة اجراست.

 جمع بندی 
طراحی آموزشی و طرح درس مفاهیمی هستند كه ضمن داشتن هم پوشانی ها و 
تشابهاتی با یکدیگر، تفاوت ها و تمایزهایی هم دارند. طراحی آموزشی همان ترسیم 
نقشــه و جریان یاددهی ـ یادگیری است كه می تواند در هر موقعیتی كه قرار است 
آموزشــی اتفاق بیفتد، كاربرد داشته باشد. طرح درس نیز همان ایده ها و پیش بینی 
رویدادهایی است كه معلم در قالب یک نوشتار با خود به كالس درس می برد. این 
مفاهیم از نظر هدف، مخاطب، گستره، كاركرد و ... با یکدیگر تفاوت هایی دارند. هر 
طرح درس نوعی حاصل و برونداد جریان طراحی آموزشی است، اما هر طراحی 

آموزشی الزاماً در قالب طرح درس محدود نیست.

منابع
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 چالش های طراحی آموزشی 

نسرین انصاری
دكتری تکنولوژی آموزشی

طراحی آموزشــی طبق تعریفی كه دكتر داریوش نوروزی از آن ارائه داده است: 
»فرایند پیش بینی روش ها، برای رسیدن به هدف ها، در شرایط خاص است.« بسیاری 
از برنامه ریزی ها، روش هایی را برای رسیدن به هدف ها پیشنهاد می دهند و در این 
زمینه با طراحی آموزشی مشــابه اند. اما آنچه طراحی آموزشی را متمایز و مفیدتر 
می ســازد، توجه به شرایطی اســت كه برای آن طراحی رخ می دهد و در تعریف 

ذكرشده با عبارت شرایط خاص به آن اشاره شده است.
نگاهی اجمالی به فرایند طراحی آموزشی نشان می دهد كه اولین قدم در طراحی 
آموزشــی، »تحلیل« اســت. این موضوع می تواند توجه به شرایطی را كه برای آن 
طراحی صورت می گیرد، ویژه و خاص كند. از آنجا كه بسیاری از مشکالت زمانی 
رخ می دهند كه برنامه ها با شرایط موجود هم خوانی الزم را ندارند، بنابراین می توان 
مدعی شد كه طراحی آموزشــی ارائة طریق برای گذر از همة مشکالت آموزشی 

است.
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در همین راســتا، كایل پك1 متذكر شده است كه این روزها، توفانی گسترده از 
نیروهــا در داخل و خارج از آموزش وپرورش در حال وزیدن اســت كه موجب 
سرعت بخشیدن به پیشرفت یادگیری در زمینة طراحی آموزشی، و افزایش تقاضا 
برای طراحان آموزشــی ورزیده و تولیدكنندگان ابزارهای مناســب یادگیری در 
آموزش وپرورش شــده است. حال سؤال اساسی گفتار حاضر این است كه: »برای 
تحقق طراحی آموزشی به شیوه ای اصولی در نظام آموزش وپرورش ایران چه موانع 

و چالش هایی وجود دارند؟«
در پاسخ به این سؤال در یک نگاه می توان به چند چالش اساسی اشاره كرد كه 

در ادامه به اختصار به آن ها می پردازیم.

 چالش اول: شناسايی مشكالت 
طراحی آموزشــی مدعی است كه پاسخی به همة مشکالتی است كه با آموزش 
حل می شوند. بسیاری از مشکالت در محافل آموزشی وجود دارند كه ممکن است 
با راه حل هایی مانند وضع قوانین و یا تغییراتی در ســاختار و پیکربندی نیروهای 
انسانی و امکانات قابل حل باشند و ارتباطی با مقولة آموزش نداشته باشند. بنابراین 
قطعاً طراحی آموزشی در زمینة حل چنین مشکالتی بیهوده است. برای نمونه، اگر 
مشکلی مانند كارایی نداشتن كاركنان را در نظر بگیریم، برگزاری دوره های آموزشی 
زمانی می تواند در بهبود كیفیت كار كاركنان مؤثر باشد كه دلیل كارایی نداشتن دانش 
ناكافی آنان باشــد. اما اگر كاركنان به دلیل بی انگیزه بودن ناكارآمد باشــند، باید به 
شیوه هایی دیگر این مشکل را برطرف كرد و آموزش و طراحی دوره های آموزشی 

راه حل آن نیست.
كوتاه سخن آنکه مشکالت باید با دقت بررسی شوند و آن ها كه به طراحی آموزشی 
نیاز دارند، مشــخص شــوند. در غیر این صورت ثمری جز اتالف وقت نخواهد 
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داشــت. این موضوع افراد كاركشته و آگاه به نظام آموزش وپرورش را می طلبد كه 
چشمان تیزبینشان می تواند مشکالت را شناسایی كند و تفاوت مشکالت آموزشی 
و غیرآموزشی را دریابد. ارزیابی های دقیق از برنامه ها می تواند خوراک الزم را برای 
چنین افرادی در سازمان فراهم آورد. در بسیاری موارد دیده می شود، مشکالتی به 

طراحی آموزشی نسبت داده می شوند كه اصوالً آموزشی نیستند.

 چالش دوم: به كارگیری متخصصان در طراحی آموزشی 
اگر با این سؤال مواجه شوید كه: »آیا می توانید رایانه ای را كه بخش سخت افزاری اش 
خراب شــده است، تعمیر كنید؟« چه پاسخی خواهید داد؟ قطعاً پاسخ شما در این 
زمینه به تخصص شما برمی گردد و اگر شما متخصص این كار نباشید و یا ابزارهای 
الزم را در اختیار نداشته باشید، حتی اگر به طور تجربی اطالعاتی را به دست آورده 
باشــید، از این كار امتناع خواهید كرد. زیرا واهمــه دارید نتوانید كار را مانند یک 
متخصص به اتمام برسانید. این موضوع نشان دهندة انطباق نداشتن كاری است كه 
از شما انتظار انجام آن را دارند، با دانش و مهارتی كه شما در خودتان سراغ دارید.

در بسیاری مواقع ممکن اســت درخواست طراحی آموزشی از افرادی صورت 
گیرد كه دانش كافی در این زمینه ندارند و فقط طی ســالیان ســال كار آموزشی، 
تجربه هایی را به صورت خودآموخته از محیط كسب كرده اند و تا حدودی با مقولة 
طراحی آموزشی آشنا هستند. باید بپذیریم كه در این زمینه تجربه به تنهایی كافی 
نیست و تخصص شرط اصلی ورود به طراحی آموزشی است. شاید مثال فیل در 
تاریکی مصداق خوبی برای سطح دانش این افراد باشد. این موضوع چالشی جدی 
در زمینة انجام طراحی آموزشــی به شیوه ای اصولی و عالمانه خواهد بود. بدیهی 
است برای گذر از این چالش باید از متخصصان و دانش آموختگان مربوطه بهره برد 

و تخصص گرایی به عنوان یک اصل باید موردپذیرش همگان باشد.
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 چالش سوم: تخصص همراه تجربه 
تخصص گرایی بســیاری از مواقع این ذهنیت را در افــراد به وجود می آورد 
كه ممکن اســت متخصصان به اندازة كافی باتجربه نباشند. اگر چه آموزش های 
دانش آموختگان این رشــته، در بســیاری موارد می تواند دانش كافی برای انجام 
طراحی را در اختیارشــان قرار دهد، اما باید بــه این نکته توجه كرد كه طراحی 
آموزشــی كاری مهارتی اســت و با گذر زمان و استمرار و مداومت در انجام آن 
تقویت می شود. در طراحی آموزشــی، نقطة »من به اندازه كافی می دانم« وجود 
ندارد و طــراح واقعی مدام در حال دانش اندوزی اســت. با این حال، برخی از 
طراحان از برخی دیگر كارآمدترند، چون تجربة بیشــتری در این زمینه دارند و 
یا مطالعات عمیق تری داشــته اند. چنانچه از متخصصان كم تجربه استفاده شود، 
مشکالتی مانند نفهمیدن پروژه و شرایط، و به دنبال آن، ارائة برنامه های نامناسب 
و ناكارآمد، یا فقدان خالقیت و ایده پردازی مناسب و مانند آن را خواهیم داشت. 
بنابراین، نیاز به بهره گیری از متخصصان شرط الزم و داشتن تجربة كافی در زمینة 
طراحی آموزشــی شــرط كافی در انتخاب طراح آموزشی است. در این صورت 

می توان انتظار كاری علمی و درخور را داشت.

 چالش چهارم: كار تیمی 
طراحی آموزشی در بهترین حالت خود باید به صورت یک كار گروهی در نظر 
گرفته شــود. از كارهایی كه به صورت انفرادی انجام می شوند، با توجه به توان و 
مهارت فرد در مقایسه با جمع نمی توان انتظار نتایج درخشان داشت. متخصصانی 
ماننــد متخصص فناوری آموزشــی، متخصص موضوع، متخصص ارزشــیابی، 
متخصص تولید رســانه )گرافیســت، فیلم نامه نویس، فیلم ساز، عکاس، تدوینگر، 
برنامه نویس رایانه و مانند آن( در كنار هم می توانند گروهی مناســب برای طراحی 
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را تشکیل دهند. داشــتن روحیة كارهای گروهی، تخصیص بودجه و زمان كافی 
برای هماهنگی و كار این افراد با یکدیگر و مواردی در این زمینه می تواند موجبات 

رسیدن به یک طرح و برنامة مناسب را فراهم آورد.

 چالش پنجم: عامل زمان 
طراحی آموزشــی امری دفعی و ناگهانی نیســت، بلکه به صــورت فرایندی و 
مرحله ای انجام می شــود. صرف نظر از اینکه چه الگویی در طراحی مورد استفاده 
قرار دارد و تابع چه رویکردی از نظریات یادگیری اســت، مراحلی چون تحلیل، 
طراحی، اجرا و ارزشیابی در آن ناگزیر است. به عبارت دیگر، طراح آموزشی باید 
به طور كامل به بررســی و تحلیل )نیاز، تکلیف، شغل، سیستم و مخاطب( بپردازد 
و در این میان ممکن اســت زمان زیادی را به این كار اختصاص دهد. هر چه این 
مرحله دقیق تر صورت پذیرد، انتظار طراحی مناســب تری وجود خواهد داشت و 

برنامه های پیشنهادی واقع گرایانه و مفیدتر خواهند بود.
همچنین در طراحی آموزشــی مهم اســت بدانیم، پس از ارائة طرح، طراحی به 
پایان نمی رسد، بلکه به اجرا به صورت پایلوت و در مقیاس كوچک روی نمونه های 
واقعی نیاز است تا تأثیرات برنامه ها مورد ارزیابی قرار گیرند و نتایج ارزشیابی رصد 
شود. چنانچه این نتایج مطلوب نباشند، باید به اصالح طرح پرداخت. همة این ها 
زمان بر هســتند و معموالً در برنامه های قابل اجرا كه نیازمند طراحی اند، زمان كافی 
برای همة این مراحل در نظر گرفته نمی شود. از این رو طراحان یا تحلیل مناسب 
و كافی ندارند )بنابراین این خطر وجود دارد كه برنامه های غیرمنطقی و نامناسب 
ارائه دهند كه واقع گرایانه نیستند(، یا فرصت اجرا، ارزشیابی و بازخورد كه مستلزم 
طراحی مجدد و رفع نقایص است، به آنان داده نمی شود. در نتیجه، فرایند طراحی 
به طور كامل طی نمی شــود و همین امر طراحــی را با خطا همراه می كند. بنابراین 
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پیش بینی زمان كافی و صبر و حوصله تا انجام كامل فرایند طراحی برای رسیدن به 
طراحی اصولی، از ضروریات است.

 چالش ششم: مديريت اجرای پروژه 
ممکن اســت بین مجریانی كه باید طراحی های آموزشــی را به اجرا درآورند، 
هنوز افرادی در نظام آموزشــی كشور باشند كه با مقولة طراحی آموزشی آشنایی 
كامل نداشته باشند و از مزایای آن بی اطالع باشند و ضرورت استفاده از طرح های 
ارائه شده برایشان مبهم، نامفهوم و یا غیرضروری باشد. از این رو كاماًل ناخواسته در 
اجرای طرح های مفید و مناســب مقاومت نشان دهند. به عبارت دیگر، آن ها آمادة 
استفاده از طرح های ارائه شده نیســتند. ایجاد شناخت نسبت به طراحی آموزشی 
و فایده های آن می تواند از این خطر ـ درســت اجرا نشــدن طرح های ارائه شده ـ 

جلوگیری كند.

 چالش هفتم: بازخورد 
برقراری ارتباط با مجریان طرح ها، دریافت بازخوردهای مناسب، اجازة طراحی 
مجدد، و چرخه ای و تکرارپذیر بودن طراحی می تواند موفقیت برنامة طراحی شده 
را تضمین كند. این چرخه عالوه بر مرحلة طراحی است كه در چالش پنجم به آن 
اشــاره شد. اگر این اتفاق رخ ندهد، ممکن است مشکالت احتمالی كه مربوط به 
زمان اجرای طرح اند و در زمان طراحی وجود نداشــته اند، موجب ایجاد اشکال و 
تناسب نداشــتن طرح با موقعیت زمان اجرا شوند و »پیش بینی روش ها در شرایط 
خاص« را كه در تعریف طراحی به آن اشاره شد، مختل كنند. به همین دلیل، پایش 
طرح در حال اجرا در هر بار اجرای طرح از ضروریات انجام طراحی اســت. الزم 
است سفارش دهندگان طراحی آموزشی به این مهم توجه داشته باشند و به طراحان 



109

اجازه دهند به شیوه های متفاوت بازخوردهای الزم را دریافت كنند و بازطراحی و 
رفع نقایص را در هر بار اجرای طرح به نحو شایسته ای انجام دهند.

 چالش هشتم: پژوهش 
آشــنایی با ابزارهای كارآمد آموزشــی، اســتفاده از الگوهای طراحی آموزشی 
مناسب و به روز، و بومی سازی نحوة استفاده از آن ها، مقوله هایی هستند كه با انجام 
پژوهش هایی در این زمینه میسر می شوند. انتظار می رود سازمان های پژوهشی وابسته 
به آموزش وپرورش، صرف نظر از طرح های در حال اجرا، در حال به روزرســانی 
اطالعات و انتشار آن باشند و به این ترتیب مشکل دسترسی نداشتن به منابع معتبر 
در این زمینه را مرتفع سازند. نمونة بارز نیازهای آنی، بحث یادگیری الکترونیکی 
است كه به یک باره با جهشی ناگهانی به موضوع روز همة محافل تعلیم وتربیت در 
كشور تبدیل شده است. چنانچه سازمان های پژوهشی در این زمینه منابعی را از قبل 
شناسایی و مطالعه كرده باشند، گذر از طراحی برای آموزش های این روزها بسیار 
ســهل الوصول تر می شود. به هر حال این آمادگی باید در كشور وجود داشته باشد. 
از این رو شایسته است، مطالعه و پژوهش در زمینة الگوهای نوین طراحی آموزشی 
و ابزارهای فناورانة جدید و كاربرد آن ها در آموزش، مانند هوش مصنوعی و نظایر 

آن، در دستور كار قرار گیرد.
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شاگرد  و  معلم  به  كمك  آموزشی  طراحی  از  هدف 

است.  یادگیری  و  یاددهی  فرایند  موفق  اجرای  برای 
فعالیت های  برای  علمی  پشتوانه ای  آموزشی  طراحی 
آموزشی است و بر مبنای اصول و استانداردهای علمی، 
وسیله  به  آموزش،  فرایند  به  نظام مند  رویكردی  با 
طراحی  می شود.  تنظیم  و  تهیه  مسئول  و  آگاه  فردی 
و هنری است. كاری علمی  توأمان  آموزشی در اصل، 
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