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ناشی  رشد  به  رو  روند  و  تحوالت  است،  اهمیت  حائز 
از تحقیقات و فناوری است كه همه ابعاد زندگی بشر 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  تعلیم وتربیت  از جمله 
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 مقدمه 
طراحي آموزشــي از جمله عبارات آشنا در برنامة درسي است كه مطابق آن شيوه 
و رویكرد خاصي براي تعيين مســير آموزش تعيين مي شود. اما از دهه هاي گذشته، 
براساس تغييرات اساســي كه در این حوزه رخ داده است، عبارات دیگري همچون 
طراحي محيط هاي یادگيري، طراحي فضاهاي یادگيري و نيز طراحي مراكز یادگيري به 
ميان آمده اند كه هر كدام نشان دهندة رویكردي نوین به طراحي آموزشي و گستردگي 

این حيطه اند. 
طراحي در لغت به معني ترسيم كردن، ساختن و آماده سازي یك نقشه است. از نظر 
علمي، طراحي عبارت اســت از تهية نقشة عملي براي دستيابي به آنچه از قبل تعيين 
شده است. بر این اساس، طراحي آموزشي عبارت است از تهية نقشه هاي مشخص در 

مورد چگونگي دستيابي به اهداف آموزشي.
نگاهي اجمالي به فرایند طراحي آموزشــي نشان مي دهد كه اولين قدم در طراحي 
آموزشي »تحليل« است. این موضوع مي تواند توجه به شرایطي را كه براي آن طراحي 
صورت مي گيرد، ویژه و خاص كند. از آنجا كه بســياري از مشــكالت زماني رخ 
مي دهند كه برنامه ها با شرایط موجود هم خواني الزم را ندارند، بنابراین مي توان مدعي 

شد كه طراحي آموزشي ارائة طریق براي گذشتن از مشكالت آموزشي است.
طراحي آموزشي، خواه براي یك دوره و خواه براي یك جلسة آموزشي انجام گيرد، 
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داراي اهميت است. توجه و دقت در تنظيم آن مي تواند كارایي و اثربخشي امر آموزش 
را گســترش دهد. طراحي آموزشي ممكن است به صورت كالن یا خرد اجرا شود. 
طراحي در ســطح كالن مربوط به شوراي برنامه ریزي درسي و متخصصان آموزشي 

است، اما در سطح خرد به عهدة معلم و از جمله مهارت هاي مورد نياز اوست.
 به طور كلي مي توان گفت كار طراحي آموزشي كاري تخصصي است كه دانش 
و مهــارت باالیي را مي طلبد و همكاري مجموعه اي از كارشناســان و متخصصات 
تعليم وتربيت، از جمله مربيان و معلمان را نياز دارد تا ضمن همكاري در كنار یكدیگر 
به طراحي، اجرا و ارزشيابي بپردازند. البته این موضوع به این معنا نيست كه معلمان 
و مربيان به تنهایي قادر به طراحي آموزشي نيستند، چرا كه طراحي آموزشي در سطح 
خرد هر روز و در هر جلسه از تدریس اتفاق مي افتد و تنها نياز است تا معلمان مهارت، 

دانش و نگرش خود را در این حوزه توسعه دهند و به روزرساني كنند.
كتاب حاضر مربوط به مقاالتي اســت كه در زمينة انواع طراحي آموزشي به چاپ 

رسيده است.
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 مراحل طراحي الگو 
 طراحي آموزشي مبتني بر الگوي اطمينان بخش )اَشور(

    سيدعباس رضوي، عضو هیئت علمي دانشگاه شهید چمران
علمي جوانمرد شابهرامي، كارشناس تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
از آن جا كه ارائه ی نمونــه ای عینی می تواند معلمان را در درک عمیق تر یاری 
رســاند، در این مقاله ضمن مروری بســیار كلی بر الگوی اشور، یک درس را با 

استفاده از این الگو طراحی خواهیم كرد.

 سرآغاز 
معلمان برای بهبود كار خود فعالیت هــای متنوعی انجام می دهند. برای مثال، 
بســیاری از آنان می كوشــند با مطالعه ی منابع علمی، دانش و معلومات خود را 

افزایش دهند یا دانسته های خود را روزامد سازند. 
افزون بر این، بســیاری می كوشــند تا توانایی های خود را در زمینه ی آموزش 
وتدریس ارتقا دهند. آشــنایی با انواع الگوهای طراحی آموزشی و بهره گیری از 
آن هــا در فرایند آموزش و تدریس، می تواند معلمان را به عناصری مؤثر در نظام 
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طراحي آموزشي 2

آموزشی تبدیل كند. 
الگو اشــور یکی از الگوهایی اســت كه معلمان را قادر می سازد فعالیت های 

آموزشی خود را به گونه ای مؤثر طرح ریزی كنند. 
این الگو كه توســط هینیچ، مولندا، راسل و اسمالدینو ارائه شده است، از شش 

مرحله یا گام تشکیل می شود:
1. تحلیل ویژگی های یادگیرندگان

2. بیان هدف های آموزشی
3. انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی

4. به كارگیری رسانه ها و مواد آموزشی
5. مشاركت یادگیرندگان

]Heinich, Molenda & Russel, 1993[ 6. ارزشیابی و بازنگری آموزش

جدول 1 برخی از مهم ترین فعالیت هایی را نشان می دهد كه معلم باید انجام دهد 
تا بر اساس الگوی اشور درس خود را طراحی كند.
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جدول1. خالصه ی فعاليت های طراحی آموزشی بر اساس الگوی اشور

عمده ترین فعاليت های طراح آموزشیعنوان مرحلهمرحله

تحلیل ویژگی های اول
یادگیرندگان

 تعیین ویژگی های عمومی و كلی یادگیرندگان
 تعیین ویژگی های اختصاصی یادگیرندگان

 شناخت دانش و مهارت های فعلی شاگردان
 تعیین سبک های یادگیری

 بررسی ویژگی های شناختی و انگیزشی

تعیین هدف های دوم
آموزشی

 تعیین هدف كلی آموزش
 تدوین هدف های عینی آموزش

 توجه به معیارهای الزم برای تدوین هدف های 
آموزشی

انتخاب رسانه، مواد و سوم
روش آموزشی

 تعیین رسانه ی مؤثر و مناسب
 تعیین در دست رس بودن رسانه ها

 استفاده از رسانه های متنوع و متناسب
 انتخاب روش تدریس مناسب

كاربرد رسانه، مواد و چهارم
روش

 آماده كردن رسانه ها و مواد آموزشی
 فراهم كردن شرایط مناسب برای اجرای 

آموزش
 بررسی شرایط مورد نیاز

 آماده شدن معلم برای تدریس

مشاركت یادگیرندگانپنجم

 تعیین چگونگی مشاركت و همکاری 
یادگیرندگان در كالس

 بررسی مهارت های مورد نیاز شاگردان برای 
مشاركت

ارزشیابی و ششم
تجدیدنظر

 بررسی میزان اثربخشی تدریس
 سنجش یادگیری شاگردان

 اصالح تدریس و یادگیری بر اساس اطالعات 
به دست آمده
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طراحي آموزشي 2

 طراحی یک درس 
  با استفاده از الگوی اشور 

به منظور آشنایی هر چه عمیق تر معلمان با الگوی اشور و نحوه ی به كارگیری آن 
در تدریس، برای نمونه درس »در چه مواردی با یکدیگر مشورت می كنیم و چرا؟« 
از كتاب »تعلیمات اجتماعی« پایه ی اول راهنمایی تحصیلی انتخاب شــده است. 
همان طور كه مالحظه خواهید كرد، درس مذكور بر اســاس مراحل الگوی اشور 

طراحی می شود.

 گام اول: 
تحلیل ویژگی های یادگیرنده

در كالس من 40 دانش آموز پسر حضور  دارند كه در سال اول راهنمایی تحصیل 
می كنند. موضوع درس جدید »مشــورت كردن« است. با بررسی كتاب های سال 
گذشته دریافتیم كه دانش آموزان این كالس، سال گذشته )پنجم ابتدایی( در درس 
تعلیمات مدنی، درباره ی شورا مطالبی آموخته اند. بنابراین كلیاتی از مطلب آموزشی 
مورد نظر را فرا گرفته اند. دانش  آموزان كالس 12 تا 14 ساله هستند و طبق نظریه ی 
رشد شناختی پیاژه، در مرحله ی عملیات صورت قرار دارند. در این دوره، نوجوانان 
از وجود احتماالت متعدد آگاه می شــوند، خود را در مقابل طیفی از انتخاب های 
متنوع می بینند و این امر باعث سرگردانی آن ها در تصمیم گیری می شود. آن ها ممکن 
اســت در انتخاب رشته ی تحصیلی، همسر، شــغل و به طور كلی تنظیم و تدارک 
برنامه ی آینده ی زندگی، دســتخوش دوگانگی شدیدی شوند ]احدی و جمهری، 
1377[. بنابرایــن محتوای درس جدید می توانــد در حل این دوگانگی ها به آن ها 

كمک كند.
نحوه ی اســتقرار دانش آموزان در كالس درس بدین گونه اســت كه در چهار 
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ردیف دارای پنج صندلی دو نفره نشسته اند. نشستن دانش آموزان در كنار همدیگر، 
با توجه به موضوع درس، می تواند امتیاز به شــمار آید. در انتهای جلسه ی قبل، 
از دانش آموزان ســؤالی پرســیدم، نظر آن ها را در مورد مشــورت جویا شدم و 
پیش زمینه ای برای جلســه ی بعد ایجاد كردم. دریافتم كه تعدادی از دانش آموزان 
در برخی موارد با والدین خود مشورت می كنند و از سوی دیگر، از طرف والدین 
نیز مورد مشــورت قرار می گیرند، ولی به صورت علمی با مفهوم مشورت آشنا 
نیســتند. هم چنین، دانش آموزان نسبت به این موضوع از خود عالقه نشان دادند. 
همه ی دانش آموزان این كالس از توانایی های جسمانی و ذهنی الزم برخوردارند. 
با شناختی كه از دانش آموزان دارم، در سطح فرهنگی یکسانی قرار دارند و تنوع 

فرهنگی زیادی در آن ها مشاهده نمی شود.

 گام دوم: 
تعیین هدف های آموزشی

هدف كلی: آشنایی دانش آموزان با مفهوم مشورت، ضرورت و فواید به كارگیری 
آن در زندگی روزمره و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آن

هدف های عینی: از دانش آموز انتظار می رود بتواند:
 مفهوم مشورت را با ذكر یک مثال بیان كند.

 چهار مورد از ویژگی های مشاور خوب را نام ببرد.
 فواید مشورت با دیگران را شرح دهد.

 ضرورت مشورت را با ذكر مثال توضیح دهد.
 نسبت به مشورت كردن با دیگران، از خود عالقه و رغبت نشان دهد.

 به منظور انجام فعالیت های خود، از دیگران مشورت بجوید.
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طراحي آموزشي 2

 گام سوم: 
انتخاب رسانه ها، مواد و روش ها

برای آموزش این درس می توانم از رســانه های متعددی اســتفاده كنم. برای مثال 
می توانم از فیلم آموزشی، برای جلب نظر و دادن اطالعات الزم به دانش آموزان كمک 
بگیرم. كتاب درســی نیز رســانه ای مفید و باصرفه است. از چارت نیز برای معرفی 
ویژگی های افراد مشاور استفاده خواهم كرد. تجربه های دانش آموزان نیز برای تفهیم 
مطالب مفید خواهد بود. در كنار این منابع، نمایش نیز موقعیت خوبی برای تفکر و 
عینی كردن مطالب درســی ایجاد خواهد كرد. روش تدریس پیشنهادی این جلسه، 
ایفای نقش به همراه بحث گروهی است. بدین منظور، باید از قبل با تعدادی از شاگردان 
هماهنگ و آن ها را برای اجرای نمایش آماده كنم. محتوای نمایش نامه یکی از مشکالت 
روزمره ی خود دانش آموزان است. عنوان این نمایش »چگونه یک تحقیق خوب ارائه 
دهیم؟« امکان عینی تر كردن مطلب آموزشی را فراهم می آورد. به عالوه، از یک فیلم 

آموزشی 10 دقیقه ای برای جلب توجه دانش آموزان استفاده می كنم.

 گام چهارم: 
به کارگیری رسانه ها

قبل از شــروع كالس، دســتگاه پخش فیلم را در كالس درس آماده و شرایط 
را كاماًل بررســی می كنم تا از صحت دستگاه پخش فیلم اطمینان حاصل كنم. در 
ابتدای جلســه، پس از فعالیت های مقدماتی )مثل حضور و غیاب، و احوال پرسی( 
توضیحات مختصری در مورد موضوع جلســه )مشــورت كردن( ارائه می دهم. 
سپس فیلم آموزشی را نمایش می دهم. آن گاه نظرات شاگردان را در مورد این فیلم 
می پرســم. سعی می كنم ابتدا از دانش آموزانی كه داوطلب هستند استفاده كنم و به 

تدریج از دیگران نیز نظر بخواهم.
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در ادامه، گــروه نمایش نقش های خود را ایفا می كنند. نمایش مورد نظر به این 
شکل اجرا می شود كه دو گروه از دانش آموزان، دو موقعیت متضاد را اجرا می كنند: 
موقعیت اول، فردی را نشــان می دهد كه با دیگران مشورت می كند و به نتیجه ای 
مطلوب می رسد. موقعیت دوم نیز فردی را به تصویر می كشد كه بدون بهره گیری 
از مشورت، فعالیت های را انجام می دهد و نتیجه ی چندان خوبی عایدش نمی شود. 
آن گاه بین دانش آموزان بحث گروهی شــکل می گیرد. سعی می كنم بیشتر هدایت 
كننده ی بحث باشــم تا دانش آموزان خود به نتیجه برســند و در این مســیر آن ها 
را راهنمایی می كنم. هم چنین، با اســتفاده از چارت آموزشــی كه در اختیار دارم، 
ویژگی های مشاور خوب را به آن ها نشــان می دهم و از دانش آموزان می خواهم، 

تجربیات خود را در مورد مشورت، برای دیگران بازگو كنند.

 گام پنجم: 
مشارکت یادگیرندگان

در طول آموزش سعی می كنم از توانمندی های دانش آموزانم استفاده كنم. بخشی 
از فعالیت های شاگردان به اجرای نمایش معطوف می شود كه می تواند فرصت بسیار 
خوبی را هم برای خودشان و هم برای دوستانشان ایجاد كند. در ضمن می توانم از 
چند دانش آموز بخواهم كه با همکاری و مشاركت یکدیگر، چارتی را تهیه كنند. در 
ضمن، حین اجرای بحث گروهی و نظرخواهی از دانش آموزان، مشاركت بیشتر و 
بهتر آن ها می تواند تدریس را غنی تر سازد. سعی خواهم كرد تا جایی كه امکان دارد، 
از تجربیات آن ها استفاده كنم تا احساس مشاركت بیشتری داشته باشند. در ضمن 
می توانم از دانش آموزان بخواهم، پس از دیدن نمایش، به صورت گروه های هشت 
نفره با یکدیگر تبادل نظر كنند. البته من بر آن ها نظارت خواهم كرد. در این صورت، 
هر یک از گروه ها نظرات جمع بندی شــده ی خود را برای دیگران بازگو می كنند. 
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تصمیم دارم ضمن بحث گروهــی، دانش آموزانی را كه به دالیلی چون كم رویی، 
مشاركت كمتری دارند، بیشتر در بحث ها شركت دهم.

 گام ششم: 
 ارزشیابی و تجدیدنظر

می دانم كه هنگام ارزشــیابی، باید به همه ی ابعاد تدریسم توجه كنم. برای مثال، 
باید روش تدریس، رســانه های آموزشــی، هدف های آموزشی، میزان مشاركت 
فراگیرندگان و... را ارزشــیابی كنم. میزان یادگیری شــاگردان نیز بخشی از فرایند 
ارزشیابی خواهد بود. برای اطالع از میزان آموخته های شاگردانم، سؤاالتی را طرح 
می كنم و با اســتفاده از فهرست اسامی دانش آموزان، از آن ها می خواهم به سؤاالت 

مطرح شده پاسخ گویند. سؤاالتی چون:
 مشورت یعنی چه؟ با ذكر یک مثال مشورت را توضیح دهید.

 به نظر شما مشورت كردن با دیگران چه فوایدی دارد؟
 چهار مورد از ویژگی های مشاور خوب را نام ببرید.

 اگر بخواهید با كسی مشورت كنید، به نظر شما باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
چهار مورد را بیان كنید.

هم چنین برای ارزشیابی از اثربخشی آموزش و تدریس خود، موارد زیر را بررسی می كنم:
  آیا تحلیل درستی از ویژگی های دانش آموزان داشتم؟

  آیا هدف های درس را متناسب با ویژگی های دانش آموزان تعیین كردم؟
  چه قدر به هدف های مورد نظر دست یافته ام؟

  آیا روش های ایفای نقش و بحث توانست در فهم مطالب به شاگردانم كمک كند؟
  آیا اگر از روش تدریس دیگری استفاده می كردم، اثربخش تر نبود؟

  آیا رسانه هایی كه به كار گرفتم )فیلم، چارت، كتاب و نمایش( مثمرثمر بود؟
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  آیا دانش آموزان توانستند به خوبی در تدریس كالسی مشاركت كنند؟
  آیا توانستم همه ی شاگردان را درگیر بحث كنم؟

  آیا دانش آموزان نسبت به موضوع جدید از خود عالقه و رغبت نشان دادند؟
  و...

سؤاالت مذكور به همراه بررسی های دیگری كه می تواند عناصر متعدد آموزشی را 
بررسی كند، می تواند اطالعات مفیدی را در اختیارم قرار دهد تا تدریس خود را غنی سازم.

 جمع بندی و نتيجه گيری 
در جدول 2، خالصه ای از طرح درس مبتنی بر الگوی اشــور برای موضوع »در 

چه مواردی با یکدیگر مشورت می كنیم و چرا؟« ارائه شده است.

 جدول2. خالصه ای از طرح درس »در چه مواردی با یکدیگر مشورت می کنيم و چرا؟«
نمونه ی فعاليت های انجام شده برای این درسمرحله

تحليل 
ویژگی های 
یادگيرنده

تعداد دانش آموزان كالس: 40 نفر
پایه ی تحصیلی: اول راهنمایی

سطح رشد شناختی: عملیات صوری یا انتزاعی
آموخته های قبلی: آشنایی مختصر با مفهوم شورا در پایه ی پنجم ابتدایی

ویژگی های كلی: برخوردار از توانایی های جسمانی كامل، دارای تجانس 
فرهنگی نسبتًا باال

تعيين 
هدف های 
آموزشی

هدف كلی: آشنایی با مفهوم مشورت، ضرورت و فواید به كارگیری آن در 
زندگی روزمره و ایجاد نگرش مثبت نسبت به آن در دانش آموزان

هدف های عینی: شاگرد باید بتواند:
 مفهوم مشورت را با ذكر مثال، بیان كند.

 چهار مورد از ویژگی های مشاور خوب را نام ببرد.
 فواید مشورت با دیگران را شرح دهد.

 ضرورت مشورت را با ذكر مثال توضیح دهد.
 نسبت به مشورت كردن با دیگران از خود عالقه و رغبت نشان دهد.

 به منظور انجام فعالیت های خود از دیگران مشورت بجوید.
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نمونه ی فعاليت های انجام شده برای این درسمرحله

انتخاب 
رسانه ها، مواد 

و روش
رسانه های مناسب: فیلم، چارت، كتاب درسی، نمایش و تابلو

روش تدریس مناسب: ایفای نقش، بحث گروهی

کاربرد 
رسانه ها و 
مواد و روش

مراحل تدریس:
 ارائه ی مطالب مقدماتی و ایجاد انگیزه ی یادگیری

 اجرای نمایش توسط تعدادی از دانش آموزان
 هدایت بحث گروهی

 ایجاد ارتباط بین مطالب درسی و تجربه های روزمره ی دانش آموزان
 جمع بندی و تعیین فعالیت های تکمیلی

مشارکت 
یادگيرندگان

استفاده از تعدادی دانش آموز به منظور اجرای نمایش
مشاركت همه ی دانش آموزان در بحث گروهی

ارزشيابی و 
تجدید نظر

الف( پرسيدن سؤاالتی از درس حاضر از جمله:
 مشورت یعنی چه؟ با ذكر مثال مشورت را توضیح دهید.

 به نظر شما مشورت كردن با دیگران چه فوایدی دارد؟
 چهار مورد از ویژگی های مشاور خوب را نام ببرید.

 اگر بخواهید با كسی مشورت كنید، به نظر شما او باید چه ویژگی هایی 
داشته باشد؟ چهار مورد را بیان كنید.

ب( ارزشيابی اثربخشی آموزشی:
 ایا تحلیل درستی از دانش آموزان داشتم؟

 آیا هدف های درس را متناسب با ویژگی های دانش آموزان تعیین كردم؟
 چه قدر به هدف های مورد نظر دست یافته ام؟

 آیا روش های ایفای نقش و بحث توانســت در فهم مطالب به شــاگردانم 
كمک كند؟

 آیا اگر از روش تدریس دیگری استفاده می كردم، اثربخش تر نبود؟
 آیا رســانه هایی كه به كار گرفتم )فیلم، چارت، كتاب و نمایش( مثمرثمر 

بود؟
 آیا دانش آموزان توانستند به خوبی در تدریس كالسی مشاركت كنند؟

 آیا توانستم همه ی شاگردان را درگیر بحث كنم؟
 آیا دانش آموزان نســبت به موضوع جدید از خود عالقه و رغبت نشــان 

دادند؟
 و...
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البته این طرح درس تنها نمونه ای از یک موقعیت طراحی آموزشــی بر اســاس 
الگوی اشور است. بدین منظور، درس مذكور در شش گام طراحی شده است: 

1. تحلیل یادگیرندگان؛ 
2. بیان هدف های آموزشی؛ 

3. انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی؛ 
4. به كارگیری رسانه ها و مواد آموزشی؛ 

5. مشاركت یادگیرندگان؛ 
6. ارزشیابی و بازنگری آموزش.

بسیاری از موضوعاتی را كه معلمان تدریس می كنند، دربردارنده ی اطالعات و 
مهارت های بسیار مهمی برای دانش آموزان است كه نه تنها، می تواند در زندگی فعلی 
آنان مورد استفاده قرار گیرد، بلکه زمینه و بستری است برای زندگی اندیشمندانه ی 
آنان كه در صورت فقدان چنین دانش ها و مهارت هایی، ممکن اســت نتوانند در 
موقعیت های حساس و مســئله دار زندگی، موفقیت را تجربه كنند. بنابراین الزم 
است معلمان در تدریس خود به گونه ای عمل كنند كه عالوه بر كسب اطالعات، 
دانش آموزان بتوانند مهارت های اساســی از قبیل تفکر، تصمیم گیری، اســتدالل، 
مشاركت و... را نیز بیاموزند. بی شک، پرورش دانش آموزان توانمند، مستلزم طراحی 
متفکرانه و علمی اســت. الگوی اشور می تواند این موقعیت را برای معلمان ایجاد 

كند.
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 آموزش اثربخش با استفاده از 
 الگوي عمومي طراحي آموزشي 

سيدعباس رضوي 
عضو هیئت علمي دانشگاه شهید چمران اهواز

 اشاره 
همان طور كه معمار نمي تواند بدون در دست داشتن طرحي اندیشیده، ساختماني 
را به اســلوبي اصولي بنا كند، معلمان نیز بدون در اختیار داشــتن طرح آموزشي 
علمي و اصولي، نمي توانند تدریس اثربخش داشــته باشند. به منظور ایجاد محیط 
یادگیري مناســب، تاكنون الگوهاي متعدد طراحي آمــوزش پدید آمده اند كه هر 
كدام براي شــرایط و بازده هاي یادگیري خاصي كاربرد داشــته اند. در این مقاله، 
الگویي را معرفي مي كنیم كه در بسیاري از موقعیت هاي آموزشي و براي بازده هاي 
 یادگیري متعدد كاربرد دارد. این الگو را مي توان الگوي عمومي طراحي آموزشــِي 

»ADDIE«1 نامید. 

كليدواژه ها: فناوري آموزشي، طراحي آموزشي، الگوي اشور، طرح درس، علوم اجتماعي
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 معرفي الگو 
الگــوي عمومي طراحــي آموزشــي »ADDIE«، چندین دهه بــراي طراحي 
سیستم هاي كارآموزي و تربیت كاركنان مورد استفاده قرار گرفته است. تقریباً همه ي 
الگوهاي نظام مند طراحي آموزشي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گیرند، 
بر الگوي عمومي طراحي آموزشــي مبتني هســتند ]كید و سانگ2، 2008[. با این 
حال، امروزه الگوي عمومي طراحي آموزشــي، به عنوان الگویي نظام مند شناخته 
مي شود. این الگو به معلمان و طراحان آموزشي اطمینان مي بخشد كه آموزش و یا 
فراورده هاي آموزشي آنان، اثربخش است. متخصصان طراحي آموزشي، این الگو را 

نوعي الگوي عمومي یا عام مي دانند؛ شاید به این دلیل كه: 
 ســاده اســت و تقریباً همه ي مؤلفه هایي كه در سایر الگوهاي طراحي آموزشي 

وجود دارد، در آن یافت مي شوند. 
 در تمامي رویکردهاي یادگیري قابل اســتفاده است. به عبارت دیگر، این الگو 

را مي توان براســاس مفروضه هاي رویکردهاي متفاوتي چــون رفتارگرایي، 
شناخت گرایي و ساختن گرایي به كار گرفت. 

 بــراي هر نوع آموزش اعم از عمومي، تخصصي، فني و نیروي انســاني قابلیت 
كاربرد دارد.

 تمام حیطه هاي یادگیري اعم از شــناختي، روانــي- حركتي و عاطفي، و انواع 
بازده هاي یادگیري را زیر پوشش قرار مي دهد. 

 براي هر نوع یادگیري اعم از سنتي و الکترونیکي، قابل استفاده است. 

 عناصر و مؤلفه هاي الگو 
بسیاري از الگوهاي طراحي آموزشي بر پایه ي الگوي عمومي طراحي آموزشي بنا 

:]Armstrong, 2004[ شده اند. این الگو از عناصر زیر تشکیل شده است



21

1. تحلیل
2. طراحي

3. تهیه
4. اجرا

5. ارزشیابي
بر این اساس، براي طراحي آموزشي باید پنج مرحله یا گام را طي كرد )شکل1( 
كه هر گام، براي گام بعدي خود به منزله ي نوعي درون داد تلقي مي شود. در صورتي 
كه هدف ها تحقق نیابد، نظام باید اصالح الگوي شــود. عمومي طراحي آموزشي، 
یکي از معروف ترین الگوهایي است كه در نظام هاي آموزشي فراوان مورد استفاده 

قرار گرفته است. در ادامه، هر یک از مراحل این الگو را شرح مي دهیم. 

             شکل 1. رابطه ي بين عناصر الگوي عمومي آموزش

تحليل

ارزشيابي تهيهطراحي

اجرا

 مرحله اول: تحليل 
در ایــن مرحله، اطالعاتــي درباره ي مخاطبــان، نیازهاي یادگیــري، بودجه، 
محدودیت هاي موجود و ... جمع آوري مي شــود. تحلیل وظیفه یا شغل، بررسي 
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مهارت ها، دانش و توانایي هاي مورد نیاز براي شــاگردان، و هم چنین شناســایي 
توانایي هایي ورودي شاگردان، از جمله فعالیت هایي است كه در مرحله ي تحلیل 
انجام مي شود. در واقع، تفاوت بین آن چه شاگردان مي دانند و آن چه انجام مي دهند، 
با آن چه باید بدانند و بتوانند انجام دهند، نشــان دهنده ي آموزش مورد نیاز است. 
تردیــدي وجود ندارد كه همواره در كنار امکاناتي كــه در اختیار طراح قرار دارد، 
محدودیت هایي نیــز فعالیت هاي وي را تحت تأثیر قرار مي دهد. شناســایي این 
محدودیت ها براي طراح، امکان واقع نگري را فراهم مي آورد. از آن جا كه ارزشیابي 
در تمامي مراحل این الگو جریان دارد، ارزشــیابي تکویني از مرحله ي تحلیل آغاز 
مي شــود. بدین ترتیب، طراح آموزشــي در مرحله ي تحلیل با سؤاالت زیر مواجه 

مي شود:
 مخاطبان چه كساني هستند؟
 نیاز یادگیري آن ها چیست؟

 تا چه اندازه بودجه در اختیار ما قرار دارد؟
 به چه روش هایي مي توان آموزش را ارائه كرد؟

 محدودیت هاي موجود كدام اند؟
 چه موقع باید پروژه پایان پذیرد؟

 شاگردان باید چه كاري انجام دهند تا مشخص شود كه به شایستگي هاي موردنظر 
دست یافته اند؟

 مرحله ي دوم: طراحي 
عمده ترین فعالیتي كه در این مرحله انجام مي شود، انتخاب مناسب ترین محیط 
آموزشــي و متناسب با هدف هاســت. در مرحله ي طراحي، طراح آموزشي طرح 
مبســوطي از آموزش را تدارک مي بیند كه شــامل انتخاب روش ها و رسانه هاي 
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آموزشي، و تصمیم گیري درباره ي راهبردهاي آموزشي است. رسانه هاي آموزشي 
موجود مورد بازبیني قرار مي گیرند و درباره ي امکان استفاده از آن ها براي آموزش 
تصمیم گیري مي شــود. در این مرحله، هدف هاي عیني، آزمون  و طرح آموزش نیز 
تهیه مي شود. طرح اجرا براي تمام آموزش در این مرحله طراحي مي شود. در این 

مرحله، ارزشیابي تکویني هم چنان ادامه دارد. 
از آن جا كه به كارگیري رســانه ها و روش هاي آموزشي متفاوت الزامات خاص 
خود را مي طلبد، از این رو معلمان در این مرحله باید توجه داشته باشند كه هر رسانه 
یا روش آموزشي براي افراد مناسب نیست. لذا با توجه به شناختي كه در مرحله ي 
قبل از مخاطبان كســب كرده اند و هم چنین اطالع از شرایط و امکانات، روش ها و 

رسانه ها و به طور كلي محیط مناسب براي تدریس انتخاب مي شود. 

 مرحله ي سوم: تهيه 
انتخاب یا تدارک رســانه ها و مواد آموزشي مورد نیاز، و تصمیم گیري درباره ي 
فعالیت هاي گروهي یا انفرادي، از جمله فعالیت هاي این مرحله به شــمار مي رود. 
اگر رســانه هایي از قبیل نوار ویدیویي، نوار شــنیداري، اسالید آموزشي، نرم افزار 
تعاملي و نظایر آن مدنظر باشــد، این رســانه ها تهیه و تولید مي شوند. در خالل 
این مرحله، واحدها یا پودمان هاي آموزشــي و مواد آموزشي مرتبط با آن ها مورد 
ارزشــیابي قرار مي گیرند. هدف از ارزشیابي مذكور، بررسي صحت مواد آموزشي 
توســط متخصصان، آزمایش در گروه هاي كوچــک و دریافت بازخورد به منظور 
اصالح برنامه و مواد آموزشي است. با استفاده از بازخوردهاي به دست آمده، مواد 

آموزشي نهایي مي شوند. 
در بســیاري موارد، به كار بردن رسانه هاي آموزشي گران قیمت چاره ساز نیست. 
هنگام تهیه ي رسانه هاي آموزشي مي توان از مشاركت دانش آموزان نیز سود جست. 



24

طراحي آموزشي 2

براي مثال، معلم ابتدایي مي تواند از دانش آموزان خود بخواهد تا با استفاده از مقوا 
و ماژیــک، چارتي از موجودات زنده طراحي كنند. باید به خاطر داشــت كه این 
مشاركت نه تنها دانش آموزان را فعال مي سازد، بلکه آنان را در یادگیري اثربخش تر 

یاري مي رساند. 

 مرحله ي چهارم: اجرا 
هنگامي كه برنامه ي آموزشي طراحي و تهیه شد، اكنون آماده است كه به صورت 
واقعي عملیاتي شود. به این منظور، عمل تکثیر و توزیع مواد انجام مي شود. اجراي 
آموزش و پشتیباني از برنامه ي آموزشي و هم چنین رفع مشکالت فني، از عمده ترین 
فعالیت هاي این مرحله به شــمار مي رود. در مرحله ي اجرا نیز ارزشیابي صورت 
مي گیرد. ارزشــیابي هاي به عمل آمده، به ویــژه بازخوردهایي را از عملکرد افراد 

شركت كننده فراهم مي آورد. 
در برخي موارد، هنگام اجرا ممکن است مشکالتي پدید آید. براي مثال، رسانه هاي 
آموزشي موردنظر به درستي مورد استفاده قرار نگیرند. یا فعالیت هاي گروهي به طور 
كامل انجام نشــوند. در این مواقع الزم است، معلمان با حفظ خونسردي، درصدد 
رفع مشــکالت برآیند و همواره مواد و روش هاي جایگزین را براي چنین مواقعي 

در نظر داشته باشند. 

 مرحله ي پنجم: ارزشيابي 
همان گونه كه اشاره شد، ارزشیابي فرایندي مستمر است كه از مرحله ي تحلیل 
آغاز مي شود و در سرتاسر فرایند طراحي آموزشي ادامه دارد. در مرحله ي ارزشیابي، 
طرح آموزشي از همه ي ابعاد بررسي مي شود. به طور عمده، ارزشیابي دو گونه است   

:]Allen, 2006[



25

جدول1. برخي از فعاليت هاي طراح آموزشي براساس الگوي عمومي

فعاليت هامرحله

تحليل

 شناسایي ویژگي هاي مخاطبان
 تعیین نیازهاي یادگیري

 بررسي و تحلیل امکانات و محدودیت ها

طراحي

 انتخاب مناسب ترین بستر یادگیري و آموزش )سنتي، الکترونیکي، یادگیري( 
     با بررسي انواع مهارت هاي شناختي مورد نیاز.

 تدوین هدف هاي آموزشي و انتخاب رویکرد كلي آموزش
 تصمیم گیري درباره ي روش ها و رسانه هاي آموزشي

 نوشتن عناوین كلي واحدها، درس ها و پودمان هاي آموزشي
 طراحي سرفصل محتواي دوره

تهيه

 تهیه و تولید رسانه هاي مورد نیاز به شکل هاي گوناگون از جمله چندرسانه اي ، 
    اسالید آموزشي و ...

 طراحي فعالیت هاي یادگیري در قالب فردي یا گروهي 
 ارزشیابي مواد و رسانه هاي آموزشي

 نهایي كردن مواد آموزشي

اجرا

 تکثیر و توزیع رسانه هاي آموزشي، كتاب هاي راهنما و مواد الزم دیگر
 آمادگي براي مقابله با مشکالت فني احتمالي

 پشتیباني از برنامه ي آموزشي

ارزشيابي

 اجراي آزمون هاي الزم براي اطمینان از كسب معیارهاي آموزشي
 ارزشیابي پایاني براي سنجش برون داد دوره ي آموزشي

 بررسي اعتبار برنامه 

الف( ارزشيابي عملياتي: كه ارزشیابي ادواري دروني و بیروني نظام عملیاتي را 
در خالل مرحله ي اجرا را در برمي گیرد. چنان چه معیارهایي براي برنامه ي آموزشي 
در نظر گرفته شده باشند، در این مرحله، براي آگاهي از میزان دستیابي به معیارهاي 
پذیرفته شده ي آموزشي، آزمون هاي مالک مرجع اجرا مي شود و سعي بر آن است 
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كه نتایج به دست آمده، به یادگیرندگان بازخورد داده شود. اجراي ارزشیابي تکویني 
براي بهبود برنامه ي آموزشــي و انجام ارزشیابي تراكمي و عملیاتي، براي قضاوت 

.]Armstrong, 2004[ درباره ي اثربخشي برنامه الزم است
غالباً معلمان ارزشیابي را تنها در امتحان مي بینند. هر چند كه امتحان و آزمون هاي 
پیشــرفت تحصیلي دانش آموزان بخشي از ارزشیابي است، اما بي شک این فعالیت 
براي اطالع كامل از عملکرد طرح آموزشي و اثربخشي تدریس كافي نیست. معلمان 
باید از مناسب بودن روش ها، مواد آموزشي، فعالیت هاي یادگیري و ... اطمینان یابند. 
به عالوه، بهره گیري از روش هاي متنوع ارزشیابي از عملکرد دانش آموزان مي تواند، 
ضامن یادگیري آنان و اجراي عدالت آموزشي در كالس درس باشد. همتا ارزشیابي 
و خودارزشیابي از جمله  روش هایي هستند كه متخصصان در سال هاي اخیر توصیه 

كرده اند. 

پی نوشت
1.Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation (ADDIE)
2. Kidd & Song
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  الگویي براي طراحي محتواي الکترونيکي تعاملي و شبيه سازي هاي  آموزشي
  سناریویي مبتني بر هدف 

دكتر عيسي رضایي، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
شبنم نثري، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 

 اشاره 
نظریة یادگیری با انجام دادن بر پایه اصول الگوی شــناختی اســتدالل مبتنی بر 
مورد (CBR)1 به ارائة الگوی ســناریوی مبتنی بر هــدف (GBS) 2 برای طراحی 
محیط های یادگیری می پردازد. در سناریوی مبتنی بر هدف یادگیرندگان به عنوان 
یک مشــاركت كنندة فعال در موقعیتی هدف مدار درگیر می شــوند و مجبورند تا 
فعالیت هایی اصیل و واقعی را برای رســیدن به اهداف خــاص انجام دهند. این 
یادگیرنــدگان در حین انجام مأموریت با راهنمایی های داســتانی كه طبق اصول 

استدالل مبتنی بر مورد شکل یافته اند حمایت می شوند. 
در این مقاله، الگوی سناریوی مبتنی بر هدف GBS را تشریح و آن را به عنوان 
الگویــی برای طراحی و تولید محتوای الکترونیکی تعاملی و شبیه ســازی های 

آموزشی معرفی می كنیم. 
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كليدواژه ها: طراحی محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی آموزشی، سناریوی 
مبتنی بر هدف، استدالل مبتنی بر مورد، یادگیری با انجام دادن، یادگیری الکترونیکی

 سرآغاز 
ورود بشر به عصر اطالعات یا عصر دیجیتال زمینة ظهور شیوه های نوین آموزش 
و یادگیری را فراهم كرده است. یادگیری الکترونیکی به عنوان بحث روز دهة اخیر، 
فهرست بزرگی از كاربردها و عملکردها از جمله آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش 
مبتنی بر وب، كالس های مجازی و همکاری های الکترونیکی را شــامل می شود 
)كیانی، 1386(. آموزش مبتنی بر رایانه و تولید محتوای الکترونیکی، به عنوان یکی 
 از جنبه های آموزش الکترونیکی، در دو دهة اخیر، توســعة بیشــتری یافته است 
(Harvey, 1995). دو حیطه در شــکل گیری محتوای الکترونیکی نقش بسزایی 

داشته اند؛ نخست،  شــركت های تولیدكنندة نرم افزار )توسعه دهندة بخش فنی( و 
دیگری مؤسسات آموزشی از قبیل آزمایشگاه های دانشگاهی و مؤسسات و مراكز 

پژوهشی كه جنبة پداگوژیکی محتوای الکترونیکی را مطالعه و تحقیق كرده اند. 
ویژگی مشترک اكثر این نظریه ها تأكید بر نقش فعال یادگیرنده، شاگرد محوری، 
تکالیف اصیل و واقعی، یادگیری موقعیتی و مهارت های شناختی سطح باالست. كه 
باید در طراحی محتوای الکترونیکی مورد توجه قرار بگیرد. محتوای الکترونیکی باید به 
گونه ای طراحی شود كه به دانشجویان اطمینان دهد در روند آموزش تنها تماشاگرانی 
منفعل نیســتند، بلکه فعاالنه در آن شركت دارند. مقصود از فعال بودن فراگیرنده و 
تعاملی بودن محتوای الکترونیکی این اســت كه دانشجویان در جریانی دوسویه در 
آموزش درگیر شــوند و فعالیتی انجام دهند یا مســئله حل كنند یا ارزشیابی كنند و 
بــه اصطالح با محتوا نوعی درگیری ذهنی )همان طور كــه در آموزش رودررو رخ 
می دهد(، داشته باشند. بهره گیری از چندرسانه ای ها، همراه بودن صدا با متن، استفاده 
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از فرامتن ها و فراپیوندها، پرهیز از تکرار مکرر اطالعات و اتخاذ الگوی مناسب برای 
طراحی محتوای الکترونیکی، مواردی هستند كه می توانند درگیرشدن دانشجویان در 
روند آموزش را تضمین كنند. الگوی سناریوی مبتنی بر هدف زمینه ای را فراهم می كند 
تا یادگیرندگان به عنوان مشاركت كنندة فعال در یک موقعیت هدف مدار درگیر شوند 
و در حین انجام تکالیف اصیل و واقعی، به یادگیری بپردازند. این الگو بر مبنای اصول 
و یافته های استدالل مبتنی بر مورد ارائه شده است. بنابراین ما ابتدا این نوع استدالل را 

شرح و سپس الگوی سناریوی مبتنی بر هدف را معرفی می كنیم. 

 )CBR( استدالل مبتنی بر مورد 
استدالل مبتنی بر مورد كه از این پس به طور مختصر CBR نامیده خواهد شد، در 
هوش مصنوعی و كارهای راجرشانگ ریشه دارد. CBR نوعی فن حل مسئله است 
كه از تجربیات كسب شده در حل مسائل گذشته، به عنوان راهنمایی برای حل مسائل 
جدید، بهره می گیرد )فائز، قدسی پور و غضنفری، ج 40، 1385: 569- 565(. استفاده 
از تجربه های گذشته روشی قدرتمند و رایج برای حل مسائل توسط انسان هاست. ما 
در طول زندگی روزانه به طور منظم از CBR استفاده می كنیم. فرض كنید می خواهید 
طرز پخت كیک شکالتی را یاد بگیرید. قبل از پخت، تصویری از به سرانجام رسیدن 
آن در ذهن خود دارید كه احتمال دارد نتیجة كار مطابق با آن باشد یا نباشد. اگر كار 
طبق آن انجام نشد، شما فرصتی خواهید داشت تا از اشتباهاتتان درس بگیرید و دفعة 
بعد مهارتتان را بهبود بخشید. به این صورت كه با به خاطر آوردن مسائل، مشکالت 
و خطاهای بار اول، در اصالح آن ها خواهید كوشــید. انســان ها از تجربه هاشان یاد 
می گیرند. این نوع یادگیری فقط درمورد پختن صدق نمی كند. بلکه ما به طور منظم 
این تجربه اندوزی را برای یادگیری و بهبود هر مهارتی به كار می بریم. افراد مبتدی برای 

 .(Charlesm, 1995) متخصص شدن در كار خود همین روش را به كار می گیرند
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یادگيری در استدالل مبتنی بر مورد: CBR فقط به یک روش استدالل خاص 
اشــاره نمی كند، بلکه صرف نظر از چگونگی به دســت آوردن و اندوختن موارد، 
نمونه ای از یادگیری ماشینی است كه با به روز كردن پایگاه موارد بعد از حل مسئله 
موجب یادگیری زایشــی می شود. حل مسئله به روش CBR در یک چرخه انجام 

می گیرد و چهار عمل عمده به این شرح را دربرمی گیرد: 
1. بازیابی »مورد« مشابه با مسئلة جدید 

2. اســتفاده از پاسخ مسئلة مشابه بازیابی شده به منظور تهیة پاسخ پیشنهادی برای 
مسئلة جدید 

3. بازبینی در پاسخ پیشنهادی در صورت وجود مغایرت در شرایط مسئلة جدید و 
مسئلة بازیابی شده 

4. نگهداری مورد جدید )مسئلة جدید و پاسخ آن( برای استفاده در آینده 

شکل ۱. چرخة روش استدالل مبتنی بر مورد

مسئلة جدید

بازیابی موارد مشابه

ابه
ش

ه  م
اد

تف
اس

اصالح

پاسخ تائید شده راه حل پیشنهادی

نگهداری

انبارة مورد
Case Bace
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بــرای مثال، هنگامی كه فرد با مســئله ای جدید مواجه می شــود، برای حل آن  
می كوشد كه احتماالً یا موفق می شود یا نه. مسئله ای كه با موفقیت حل می شود، در 
پایگاه موارد، برای كمک در حل مســائل آینده، نگه داشته می شود. ولی اگر تالش 
برای حل مســئله ناموفق باشد، علل شکست و اشتباهات شناسایی می شوند و باز 
به منظور جلوگیری از اشــتباهات مشابه در آینده، به خاطر سپرده می شوند. اینکه 
چقدر این موارد در حل مسائل آینده به كار خواهند آمد، به چگونگی فهرست بندی 
دقیق موارد در پایگاه موارد بســتگی دارد. مورد، فهرست موارد و پردازشگر مورد 
مؤلفه های شــناختی مورد تأكید CBR هســتند كه به اختصار هر كدام را توضیح 

می دهیم. 
مورد: به موقعیت یک مســئله و تفاســیر تجربیات گفته می شود كه به گونه ای 
یادگرفته شــده اند كه می توانند در حل مســائل آینده مورد استفادة مجدد قرار 

گیرند. 
فهرست موارد )نمایه  از موردها(: پایگاه موارد همانند یک نمایه عمل می كند. 
فهرســت بندی دقیق موارد به ما كمک خواهد كرد تا به طور صحیح به موارد 
موجود در حافظه مان دسترسی داشته باشیم. هر فهرست خوب به استدالل گر 
مبتنی بر مورد اجازه می دهد تا موقعیت های گذشــتة مشابه موقعیت مسئله را 

سریع بیابد و از آن در حل مسئله استفاده كند. 
پردازشــگر مورد: این مؤلفه پردازش هایی را انجام می دهد كه منجر به فهم و 
فهرســت بندی تجربیات یک فرد منجر می شوند. موارد متناسب را در حافظه 

می یابد و در موقعیت های جدید به كار می گیرد. 

 طراحی محيط های یادگيری 
اســتدالل مبتنی بر مورد نوعی از آمــوزش را مورد تأكید قرار می دهد كه در آن 
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دانشجویان از طریق درگیری در حل مسئله یا فعالیت هایی كه موجب انگیزش درونی 
می شوند، یاد می گیرند. آنان باید آموخته های خود را در محیط هایی به كار گیرند كه 
بازخوردهای واقعی ارائه می دهد. برای حل موفقیت آمیز مسئله و یادگیری دانش و 
مهارت مدنظر در چنین محیط هایی، باید راهنمایی های الزم به دانشجویان ارائه شود. 
طبق اصول پیشنهادی استدالل مبتنی بر مورد، دو الگو برای طراحی محیط های 
یادگیری شــکل گرفته است؛ نخست الگوی ســناریوی مبتنی بر هدف3 كه گروه 
راجر شــانگ در مؤسســة علوم یادگیری دانشگاه شــمال غرب ارائه كرده اند و 
دیگری »یادگیری با طراحی كردن4 گروه ژانت كلودنر در مؤسسة فناوری جورجیا 

طرح ریزی كرده اند. 

 سناریوی مبتنی بر هدف 
راجرشــانگ بر پایة اصول شناختی اســتدالل مبتنی بر مورد، الگوی سناریوی 
مبتنی بر هدف (GBS) را برای طراحی محیط های یادگیری تعاملی ارائه می دهد. 
GBS نوعی محیط شبیه ساز یادگیری با انجام دادن5 است كه دانش آموز با تمرین 

مهارت های مورد نظر و اســتفاده از محتوای مرتبط، هدفی را پیگیری می كند. در 
جریــان آن، راهنمایی ها و مربیگری های به موقعی برای اســتفاده از اطالعات به 
دانش آموز داده می شود. این محیط می تواند محیط یک نرم افزار یا ایفای نقش های 
زنده باشد كه از محتوایی غنی، حمایت های الزم و فعالیت های پیچیده تشکیل شده 
و برای دانش آموز برانگیزاننده اند. روش تدریس GBS بر اصول تدریس و یادگیری 
خاصی مبتنی اســت كه اثربخشی محیط یادگیری GBS را به حداكثر می رسانند. 
یکــی از اصول مورد تأكید GBS ایجاد مدلی اســت كه باعث شــود هدف های 
آموزشی بیشتر از اینکه درمورد دانستن بیان شوند، در مورد انجام دادن و چگونگی 
آن نوشــته شوند. وقتی دانشــجویان چگونگی انجام چیزی را یاد می گیرند، برای 
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تکمیل وظایفشان، ناگریز به یادگیری محتوای مربوط نیز می شوند. همچنین، در این 
صورت دلیل نیازمندی به دانستن آن و چگونگی استفاده از دانششان را نیز می فهمند 

 .(Charlesm, 1999)

حال كه اســاس بحث و قضیة اصلی را متوجه شدیم، می خواهیم مجموع این 
قضیه را در الگوی GBS تجزیه و تحلیل كنیم. هفت جزء اساسی GBS عبارت اند 
از: هدف های یادگیری، مأموریت، داستان ترسیمی )خط داستان زمینه ای(، نقش )كه 
دانش آموز ایفا می كند(، عملیات سناریو )فعالیت هایی كه دانش آموز انجام می دهد(، 

منابع، و بازخورد. در این جا هر یک را به ترتیب توضیح خواهیم داد. 
هدف های یادگيری: در طراحی محتوای الکترونیکی ابتدا باید اهداف یادگیری 
را به طور مشــخص تعیین كرد. هدف های یادگیری توصیفی خاص از آن 
چیزی هستند كه یادگیرندگان باید یاد بگیرند. شانگ، برمن و مک فرسون 
اهداف یادگیری را به دو دســته تقســیم كرده اند: دانش محتوایی و دانش 
فرایندی. دانش فرایندی، به چگونگی مهارت های تمرینی برای دســتیابی 
به هدف های یادگیری اشــاره دارد و محتوای اطالعاتــِی مورد نیاز برای 
دست یابی به آن را فراهم می سازد. هدف ها نقطة شروع حركت را تشکیل 

می دهند كه قبل از طراحی باید آن را مشخص كرد. 
مأموریت6: مأموریت مســئله ای اســت كه از یادگیرندگان انتظار می رود آن را 
حل كنند. مأموریت باید برانگیزاننده باشــد. باید به حدی جالب باشد كه 
یادگیرندگان تشــویق شــوند كاماًل در برنامه شركت كنند. همچنین، باید 
شــرایط اســتفاده و كاربرد دانش و مهارت های توصیف شده در اهداف 

یادگیری را ایجاب كند. 
داســتان ترسيمی7: داستان ترسیمی یک خط داســتانی زمینه ای است كه باید 
نیــازی را برای انجام مأموریت ایجاد كنــد. موقع تصمیم گیری روی یک 
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داستان ترسیمی، بیشترین توجه باید به این نکته باشد كه آیا داستان به اندازة 
كافی برای دانشجو فرصتی را برای تمرین مهارت ها فراهم می كند؟ در این 
موقع، همانند مأموریت، داســتان ترسیمی نیز باید برای دانشجو جالب و 

برانگیزاننده باشد. 
نقش: نقش چیزی اســت كه یادگیرنده در طول قالب داســتان آن را ایفا می كند. 
نقش باعث شکل گیری مجموعه انتظاراتی در یادگیرنده می شود و به او كمک 
می كند تا نحوه، زمان و علت به نمایش گذاشتن دانش و مهارت خود را یاد 
بگیرد. نقش، انگیزة بیشتری برای درگیری یادگیرنده در برنامه فراهم می آورد. 
عمليات ســناریو8: عملیات ســناریو آنچه را كه یادگیرنده عماًل برای انجام 
مأموریت انجام می دهد توصیف می كند. برای مثال وقتی یادگیرنده متنی در 
مــورد مهارت مورد نیاز مأموریت می خواند، یا وقتی كه از یک متخصص 

آن الین كمک می گیرد، او درگیر عملیات سناریو شده است. 
منابع: اطالعات مورد نیاز برای انجام مأموریت را فراهم می كند. اطالعات باید در 

دسترس و به بهترین نحو سازماندهی شده باشند. 
به طور كلی، مهم ترین منبع برای اطالعات داســتان ها هســتند. منابع محتوای 
الکترونیکی باید معموالً كارشناسانی باشند كه داستان هایی پیرامون اطالعات مورد 

نیاز دانشجویان نقل می كنند. 
بازخورد: شکست های موجود اطالعاتی هستند كه باید به منظور استفادة مجدد 
در راستای محتوا به عنوان شاخص اســتفاده شوند. GBS بازخوردی را 
فراهم می كند تا یادگیرندگان در راســتای حیطة هدف، محتوا و مهارت ها 
حركت كنند. بازخورد به ســه روش می تواند ارائه شــود. اول، از نتیجة 
اقدامات و فعاليت ها. دوم از سوی معلمان و سوم از سوی كارشناسان و 

متخصصان.
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   GBS شکل 2. ساختار

اهداف/ مهارت ها

یادگیری/ انجام دادن                                            انگیزش

زمینهساختار فعالیت ها

مأموریت                                  داستان ترسیمی                                  منابع                                  

نقش                                  بازخورد                                  

  نتيجه گيری 
ارائة الگوی واحدی كه بتوانــد در طراحی و تولید تمامی محتوای الکترونیکی 
كاربرد داشته باشد، كاری بسیار دشوار است. ولی با این حال، الگوی GBS محیطی 
برانگیزاننده و جالب برای یادگیرنده فراهم می كند تا او با درگیری در فرایند یادگیری 
 (GBS) و بــا انجام دادن تکالیف یاد بگیرد. تحقیقات زیادی بر اثربخشــی روش
تأكید داشته اند و البته برخی نتایج نشان می دهد كه GBS شدیداً بر انگیزش طراح 

و یادگیرنده برای پیاده سازی موفق شبیه سازی متکی است.

پي نوشت 
1. Case based response 
2. Goal based Scenairo 
3. Machine Learning 
4. Learning By Design
5. Learning By Doing 
6. Mission 
7. Cover Story 
8. Scenario Operations
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 رویکرد ساختن گرایی در طراحی آموزشی 

اكبر مؤمنی راد
دانشجوی دكتری تکنولوژی آموزشی

 اشاره 
رویکرد رفتارگرایی برای یافتن جواب مســائلی اســت كه به دنبال فهم ماهیت 
و چیســتی آن ها هستیم. به عبارت دیگر، رویکرد رفتارگرایی برای فهم چگونگی 
مسائل است. این در حالی است كه رویکرد ساختن گرایی بیشتر برای فهم چرایی 
امور مناسب اســت. مهم ترین نکته برای طراحی محیط های یادگیری ساختن گرا 
فعال بودن یادگیرنده در بستر آموزش، فراهم بودن فرصت هایی برای ساختن دانش 
توسط دانش آموز و همچنین ایجاد موقعیت هایی است كه در آن دانش آموز بتواند 
یادگیــری فعلی را به دانش قبلی خــود پیوند زند. در این مقاله به طور مختصر به 

موضوع طراحی در محیط های یادگیری ساختن گرا خواهیم پرداخت. 

كليدواژه ها: طراحی آموزشی، رویکردی ســاختن گرایی، طراحی آموزشی در 
محیط های ساختن گرا.
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 سرآغاز 
»طراحي آموزشــي هنر و علم ایجاد محیط و مواد آموزشي است كه یادگیرنده را 
از جایي كه قادر نیست تکالیفي را انجام دهد به جایي كه می تواند آن تکالیف را انجام 
دهد، مي رساند. این كار براساس پژوهش هاي نظري و عملي در حوزه هاي شناخت، 
فلسفة آموزش و حل مسئله انجام مي گیرد« )برودریک، به نقل از كانوكا، 2006: 90(.

 به طور كلی در زمینة طراحی آموزشــی دو دیدگاه اصلــی وجود دارد: دیدگاه 
سیستمی و دیدگاه ساختن گرایی. دیدگاه سیستمی طراحی آموزشی، آموزش را به 
عنوان جریانی مشتمل بر درونداد، فرایند و برونداد تلقی می كند. در این رویکرد كه 
بر آموزه های روان شناسی رفتاری و روان شناسی شناختی مبتنی است، برون دادها یا 
نتایج آموزش ابتدا به صورت بسیار مشخص بیان می شوند و به دنبال آن، روش هایی 
برای فعالیت های یاددهیـ  یادگیری پیش بینی می شوند تا دانش آموزان با انجام آن ها 

به هدف های )نتایج( مورد نظر برسند. 
دیدگاه ســاختن گرا بر اساس مبانی معرفت شــناختی و روان شناختی یادگیرِی 
ســاختن گرایی، طراحی آموزشــی را فراهم آوردن منابع و فرایندهای یادگیری به 
منظور تسهیل یادگیری دانش آموزان، كه همان خلق معنا در ذهن آنان است، می داند 

)فردانش، 1999(.
به هنگام طراحی آموزشی با استفاده از الگوهای ساختن گرایانه، باید توجه داشت 
كه فعال بودن یادگیرنده، نقش تسهیل كنندة معلم، ساخت معنای فردی و ارتباط بین 
موضوع آموزش با زندگی واقعی یادگیرندگان، از جمله پایه های  اساسی این دیدگاه 
اســت. بنابراین، باید به هنگام طراحی آموزشــی آن ها را در نظر داشت )رضوی، 

.)155 :1386
در دیدگاه طراحی ســاختن گرا به جای تأكید بر رعایت مراحلی مشخص برای 
طراحی، بر توجه به اصولی مانند گنجاندن یادگیری در زمینه های مربوط و واقعی، 
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گنجاندن یادگیری در تجربه های اجتماعی، تشویق تملک و داشتن نظر در فرایند 
یادگیری، ارائة تجربة فرایند ساختن دانش، تشویق به خودآگاهی از فرایند ساختن 
دانش، ارائة تجربه و تقدیر از دیدگاه های گوناگون، و تشــویق به استفاده از انواع 

روش های ارائه تأكید می شود )فردانش، 1999(.
به عنوان یک نظریة یادگیری، ساختن گرایی یادگیری را نه به عنوان سلسله ای از 
محرک ـ پاسخ ها و نه همچون رویکرد شناختی، فرایند منفعل پردازش اطالعات، 
می دانــد. در عوض، یادگیری فرایند ایده آلی اســت كه فرد طــی آن با ایده ها و 
رویدادهای جدید تعامل دارد و به تفسیر آن ها می پردازد. رویکرد ساختن گرایی از 
دل شناخت گرایی بیرون آمده است و با آن شباهت های بسیاری دارد، اما آنچه باعث 
تمایز این دو می شــود، این است كه یادگیری تنها بازنمایی دنیای بیرون و واقعیت 

مستقل در ذهن نیست، بلکه بیشتر بازنمایی آن توسط هر فرد است.
به طور كلی، گروهی به ســردمداری پیاژه و طرفــداران وی معتقدند كه دانش 
به صورت فردی ســاخته می شود و گروهی كه ویگوسکی تئوری پرداز آن هاست 
اعتقاد دارند كه تولید دانش نتیجة تعامالت گروهی و اجتماعی اســت. همچنین، 
از دیر باز بر ســر اینکه معرفت و دانش چیست و نسبت آن با اذهان بشری كدام 
است، مجادله وجود داشته است. واقعیت گرایان به طرفداری از ارسطو معتقدند كه 
واقعیت و معرفت جدای از ذهنیات انسانی وجود دارد و حالتی عینی و برونی دارد. 
از منظر فلسفی، ارسطو معتقد است كه مصداق ها اهمیت دارند نه كلیات و مفاهیم. 
در حالی كه افالطون و طرفداران وی معتقدند كه اصالت با كلیات و مفاهیم اســت 
)چیزی كه وی از آن با نام ُمثُل نام می برد(، نه مصداق های خارجی. از تركیب كردن 
نگرش نسبت به دانش و معرفت و واقعیت داشتن یادگیری فردی یا گروهی، چهار 
نوع ساختن گرایی قابل تشخیص است. (kanuka & anderson . 1998) این نکته 

را به خوبی نشان داده اند )شکل1(. 
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اجتماع
دانش به صورت 
جمعی ساخته 

می شود.

فرد
دانش به صورت 
فردی ساخته 

می شود.

ساختن گرایی مشارکتی
یادگیــری از طریــق مکالمات 
بین افراد که یک واقعیت واحد 
خارجی را روایت می کنند ساخته 

می شود.

ساختن گرایی شناختی
دانش یک واقعیت خارجی است 
که به وسیلة تعارضات بین افراد 

ساخته می شود. 

ساختن گرایی موقعیتی
یادگیری از طریق افرادی ساخته 
تجارب  کدام  هر  که  می شــود 
منحصر به فــردی دارند و این 
از  به دیدگاه های گوناگون  منجر 

واقعیت می شود

ساختن گرایی افراطی
یادگیری به صــورت انفرادی از 
طریق تجربه خاص هر فرد ساخته 
می شود، یک دانش خاص بیرونی 

وجود ندارد.

ذهنیت گرایی
وجود داشتن 
واقعیت های 

گوناگون

عینیت گرایی
وجود داشتن 
واقعیت های

 بیرونی

 چهار نوع ساختن گرایی 
1. ساختن گرایی مشاركتی: در این رویکرد یک واقعیت واحد خارجی وجود دارد 
و از طریق مکالماتی كه بین افراد رد و بدل می شود، یادگیری اتفاق می افتد.
2. ساختن گرایی شناختی: در این نوع از ساختن گرایی اعتقاد بر این است كه دانش 
به وسیلة هر فرد ساخته می شود. یک واقعیت خارجی وجود دارد كه افراد بر 
سر آن اختالف عقیده هایی دارند و از تركیب تعارضاتی كه بین افراد پیش 

می آید، دانش به وسیلة هر فرد ساخته می شود.
3. ســاختن گرایی موقعيتی: در این رویکرد، دانــش از طریق افرادی كه هر كدام 
تجربه  های منحصر به فرد دارند ساخته می شود و به دیدگاه های گوناگون از 
واقعیت می انجامد. به این دلیل به آن ساختن گرایی موقعیتی اطالق می شود 
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كه طرف داران آن معتقدند دانش از موقعیت و بافتی كه در آن اتفاق می افتد 
جدا نیست، بلکه كاماًل به آن موقعیت بستگی دارد. 

4. ســاختن گرایی افراطی: در این رویکرد، عالوه بر اینکه به تعداد افراد واقعیت 
بیرونی تصور می شــود، اعتقاد بر این است كه دانش به صورت انفرادی از 
طریق هر كدام از افراد ســاخته می شود. به همین دلیل، به آن افراطی گفته 
می شود. به عبارت دیگر، این رویکرد معتقد است كه هیچ واقعیت بیرونی 

وجود ندارد و افراد هستند كه به دنیای بیرون رنگ واقعیت می بخشند. 

 اصول طراحی آموزشی در محيط های ساختن گرایانه 
جوناسن )1991، به نقل از شعبانی، 1382( چندین اصل را مطرح كرده است كه 
به هنگام طراحی آموزشی مبتنی بر نظریة ساختن گرایی باید مورد توجه قرار گیرند: 
قابل ذكر اســت كه رویکرد ســاختن گرایی بیش از آنکه تجویزی باشد، نظریه ای 
توصیفی اســت و از دادن مراحل انعطاف ناپذیر برای طراحی محیط های یادگیری 

خودداری می كند. این اصول عبارت اند از: 
1. محیط هایی همچون محیط واقعی فراهم كنید و محتوای آموزشی را به گونه ای در 

آن ها به كار برید كه یادگیری در آن صورت گیرد.
2. برای حل مسائل دنیای واقعی بر رویکردهای واقع گرایانه متمركز شوید.

3. راهنما و تحلیل گر راهبردهای به كار گرفته شده در حل مسائل باشید.
4. بر همبســتگی مفاهیم تأكید كنید و زمینة طرح دیدگاه های متفاوت را در محتوا 

فراهم آورید.
5. اهــداف كلی و عینی آموزش باید قابل اجرا باشــد و هیچ گاه نباید آن ها را بر 

دانش آموزان تحمیل كنید.
6. ارزشیابی را به صورت یک ابزار خودتحلیلی به كار گیرید.
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7. محیــط و تجهیزاتی را فراهم كنید كه در تعبیر و تفســیر چندگانه از جهان به 
دانش آموزان كمک كند.

8. یادگیری را باید خود دانش آموزان و از درون كنترل كنند.
9. واقعیت را از چند منظر عرضه كنید.

10. به جای تولید مجدد دانش، به فرایند تولید دانش توجه كنید.
11. به جای مراحل از قبل تعیین شدة آموزش، محیط یادگیری را بر حسب مورد و 

بر اساس دنیای واقعی دانش آموزان ایجاد كنید.
12. اعمال متفکرانه را پرورش دهید.

13. زمینه و محتوای وابسته به ساخت دانش را در اختیار دانش آموزان قرار دهید.
14. در خالل مباحثات اجتماعی از ساخت دانش مشاركتی پشتیبانی كنید.

برخی بر این باورند كه هنگام بحث از طراحی با رویکرد ساختن گرایی، دیگر واژة 
طراحی آموزشی به كار نمی رود بلکه از عنوان »طراحی محیط های یادگیری« استفاده 
می شود، زیرا در رویکردهای معرفت شناسی پست مدرن دانش حاصل فرایند ساختن 
معنا در ذهن شــاگرد اســت و بر همین اساس مبنای طراحی نیز با مباحث طراحی 
آموزشی با رویکرد نظام مند كه در آن همة اجزای آموزش از ابتدا تا انتها از قبل تعیین 
و طراحی می شوند و سپس با استفاده از انواع رسانه های موجود و مناسب به شاگردان 

عرضه و منتقل می شوند، تفاوت اساسی پیدا می كند )فردانش، 1380(.
در هر نوع طراحی آموزشــی، نوع نگاه طراح به ابعاد مختلف طرحی كه آماده 
می كند، مستقیم و غیر مستقیم، تحت تأثیر نگرشی است كه او نسبت به دانش، معرفت 
و یادگیری دارد. نظریة آموزشی از بستر نظریة یادگیری بر می خیزد و خود بستری 
برای طراحی آموزشــی است. همان طور كه موریسون و دیگران )1387( معتقدند، 
»نظریة آموزشی به وسیلة نظریة یادگیری غنی می شود« )ص 10(. مک لود )2003( 
در این زمینه معتقد اســت كه بهره گیری از نظریه های یادگیری برای فعالیت های 
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آموزشی اثربخش و معنی دار اجتناب ناپذیرند. نظریة یادگیری جهت گیری و تمركز 
روشنی به كل فرایند طراحی آموزشی می بخشد )ص 57(. دوباره به مفروضاتی كه 
رویکرد ساختن گرایی به چگونگی كسب معرفت دارد، نیم نگاهی می كنیم. فایدة این 

امر روشن تر شدن حوزة طراحی آموزشی بر اساس این رویکرد است:
1. یادگیری متضمن پردازش شناختی فعال است.

2. یادگیری فرایندی تعاملی بین فرد و محیط است.
3. یادگیری ذهنی است نه عینی.

4. یادگیری متضمن فرایندهای فردی، اجتماعی و فرهنگی است.
 این مفروضه ها به ارائة چند توصیة تربیتی یا اصل )و نه روش یا مراحل( در امر 
طراحی فرایند یاددهی  ـ  یادگیری ) به جای طراحی آموزشــی ( منتهی می شوند. در 
اینجا طراحی »محیط یادگیری« صورت می گیرد. یعنی شکل دهی محیطی برای كار 
مشاركتی، مشکل گشایی و نهایتاً یادگیری و همان طور كه واسون )1996، ص 23( 
معتقد اســت، رویکرد ساختن گرایی بیشتر جهت گیری توصیفی دارد تا تجویزی. 
بنابراین برای طراحی محیط های یادگیری قواعد و رویه های خشک تجویز نمی كند. 
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 نظریة یادگيري ارتباط گرایي و طراحي آموزشي 
 چارچوبی نظري برای الگوی طراحی آموزشی ارتباط گرا 

عيسي رضائي، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
شبنم نثري، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 

 اشاره 
در عصر حاضر، تغییر پارادایم های یادگیری، رویکردها و نظریه های آموزشی 
جدیــدی را رقم زده و موجب ظهــور الگوهای طراحی آموزشــی جدیدتری 
شده اســت. برای مثال، با ظهور نظریه های یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی 
و ســاختن گرایی، به ترتیب الگوهای طراحی آموزشــی رفتارگرا، شناخت گرا و 
ساختن گرا به وجود آمدند. در ســال های اخیر نیز ارتباط گرایی به عنوان پارادایم 
جدید یادگیری در عصر دیجیتال مطرح شــده و الگوهــا و نظریه های طراحی 
آموزشــی جدیدی را نوید می دهد. هدف اصلی این مقاله بررسی مفاهیم نظری 
و كاربردی این نظریه در زمینة طراحی آموزشــی و ارائة نمونة مناسبی از الگوی 

طراحی ارتباط گراست.
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كليدواژه ها: ارتباط گرایی، طراحی آموزشی، نظریة یادگیری ارتباط گرایی، الگوی 
AEASI1

  سرآغاز 
نظریه ها اســاس هر رشته و علمی را شکل می دهند و با ارائة دیدگاه منسجم و 
منظم از پدیده ها، امکان توصیف، تبیین و پیش بینی آن ها را فراهم می آورند. یادگیری 
نیز به عنوان پدیده ای اساسی، در طول تاریخ مورد مطالعة دانشمندان و روان شناسان 
بوده و نظریات متعددی )رفتارگرایی، شــناخت گرایی، سازنده گرایی و غیره( برای 
تبیین آن ارائه شــده اند. ولی با این حال، این نظریه ها هنوز به طور كلی نتوانسته اند 

پرده از اسرار پدیدة یادگیری بردارند.
زیمنس )2007( به عنوان یکی از نظریه پردازان اخیر یادگیری معتقد است كه عصر 
دیجیتال نیازمند نظریة جدیدی اســت كه با تحوالت نوین سازگار باشد. او نظریة 
ارتباط گرایــی را به عنوان نظریة یادگیری عصر دیجیتال معرفی می كند. عصری كه 
ابزارهای فناورانه و رشد سریع دانش، زمینة  ارتباطات پیچیده، گسترده و روزامدی 
را فراهــم می كند )اســکندری و رضوی، 1388(. ارتباط  گرایــی اصوالً بازتابی از 
واقعیت های عصر جدید اســت و در كانون آن این اندیشه وجود دارد كه یادگیری 
پدیده ای شــبکه ای است و به واسطة فناوری ها و اجتماع، شکل می یابد و هدایت 

 .(Downes,s.2008) می شود
این نظریه همچنین با الهام گرفتن از نظریاتی چون یادگیری موقعیتی الو و ونگر2، 
نظریــة یادگیری اجتماعی برونر، ویگوتسكی و دیگران3، نظریات عصب شناختی 
چرچ لندس، پاپرت و منسكی، مك كلند و رومرهات، كالرک، اسپيوی و دیگران4؛ 
نظریة رسانة مك لوهان5؛ نظریة پیچیدگی، تفکر مبتنی بر سیستم و فراپیچیدگی6، 
و نظریة شــبکه7، پاردایمی جدید را در عرصة یادگیــری و آموزش رقم می زند. 
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بنابراین، از آنجا كه ارتباط بین همة انواع نظریه های مرتبط به آموزش )نظریه های 
یادگیری، نظریه های آموزشی و نظریه های طراحی آموزشی( قوی و نظام مند است 
و تغییر پارادایم، تغییرات نظریات دیگر را ایجاب می كند، ما در ادامه چارچوبی برای 

طراحی آموزشی طبق نظریة ارتباط گرایی ارائه خواهیم كرد.

       تعریف یادگيری در نظریة ارتباط گرایی
طبق نظریــة ارتباط گرایی8، یادگیــری در عصر دیجیتــال به صورت فرایند 
شــکل دهی به شبکه ها روی می دهد. به عبارت دیگر، »دانش و شناخت در میان 
شــبکه ای از افراد و فناوری توزیع شــده است و یادگیری فرایند مرتبط كردن، 
 .(Simenes,tittenberger,2009:11) »رشد دادن و هدایت این شبکه هاســت
تعریف های جدید، از یادگیری به جای محصول به فرایند تعبیر می كنند. از این 
نظر »یادگیری فرایندی است كه تجربه ها و تأثیرات محیطی، شناختی و عاطفی 
را برای اكتســاب، ارتقا و ایجاد تغییرات در دانش، مهارت، ارزش و جهان بینی 
فــرد به وجود می آورد«. برای درک بهتر یادگیری و شــبکه در نظریة ارتباط گرا 

مثالی از یک شبکة ساده می زنیم.
فهرست مخاطبان تلفن همراهتان را می توانیم به عنوان یک شبکه در نظر بگیریم. 
این فهرســت افراد حقیقی و حقوقی را شامل می شود كه شما به نوعی با آن ها در 
ارتبــاط بوده اید. در این میان، افرادی با خصوصیات و تخصص های متفاوت، یک 
شبکة اجتماعی را تشکیل داده اند. هر یک از این افراد یک گره محسوب می شوند 
كه گره ها و شــبکه های مختص خود را دارند. دانش درون این شبکة افراد مستقر 
است و شما می توانید با ارتباط برقرار كردن و پیوند دادن گره ها به آن دست یابید. 
شاید این شــبکه ها و پیوندها به طور فریبنده ساده به نظر برسند، ولی در واقعیت 

بسیار پیچیده  اند.
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      گره، ارتباط، شبکه، زیست بوم  )اکولوژی( 
به طور ســاده، شبکه از دو عنصر تشکیل می شــود: گره ها9 و ارتباط ها10؛ گره ها 
عناصری هســتند كه می توانند با عناصر دیگر ارتباط برقرار كنند. زیمنس )2008( 
توضیــح می دهد كه گره ها می توانند هر شــکل و فرمی به خــود بگیرند؛ از قبیل 
ســلول های عصبی، اندیشه ها، رشــته ها، فرد، گروهی از افراد، اجتماع، كامپیوتر، 
برون داد كامپیوتر، وب سایت و... . گره در اصل شیئی در یک شبکه به همراه عنصر 
ارتباط است )وجه تمایز گره با دیگر اشیا همین عنصر ارتباط است(. مجموعه ای 
از گره ها یک شبکه را می سازند و شبکه نیز می تواند شبکه های بزرگ تری را شکل 
دهد. ارتباط ها نیز پیوندهای بین گره ها هستند كه زمینة »جریان اطالعات« را فراهم 
می سازند. از نظر داونز )2009( »ارتباط، پیوند بین دو شیء )در یک شبکه( است، 

به صورتی كه تغییر حالت شیء اول به تغییر حالت شیء دوم منجر  شود«.

شکل ۱. زيست بوم، شبکه، گره، ارتباطشکل ۱. زيست بوم، شبکه، گره، ارتباط
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       طراحی آموزشی و ارتباط گرایی 
جهان شبکه ای و دانش توزیع شده نوع خاصی از الگوهای طراحی آموزشی را 
ایجاب می كند كه نه به صورت خطی، بلکه به صورت شــبکه ای شکل یافته است. 
بنابراین، طراحی آموزشی ارتباط گرا بر روی شبکه ای كردن، اجتماعی سازی، تسهیم 
اهداف آموزشی، تبادل اطالعات، آفرینش مشاركتی و توسعة اجتماعی تأكید دارد. 
 ما در قالب پاسخ به چند سؤال، بخشــی از مفاهیم طراحی آموزشی ارتباط گرا را 

می آوریم:

الف. اجزای تشکیل دهندة آموزش کدام اند؟
در نظریة ارتباط گرا، دانش درون شبکه توزیع شده است و یادگیری فرایند ایجاد، 
شکل دهی و هدایت شبکه است. شبکه از دو جزء »گره و ارتباط« تشکیل می شود. 
طبق این نظر، اگر دو جزء »گره و ارتباط« موجود باشد، دانش به صورت یک پدیده 
ظاهر می شود. در این دیدگاه، گره و ارتباط دو جزء تشکیل دهندة آموزش هستند كه 

شبکة یادگیری را شکل می دهند.

ب. ترتیب و توالی اجزای آموزش به چه شکل است؟
نظریة ارتباط گرا بر اصول نظریة آشوب و نظریة پیچیدگی متکی است. پیشگام 
نظریة آشــوب، ادوارد لورنز است. طی توسعة این نظریه، واژة اولیة آشوب جای 
خود را به واژة كلی تری به نام نظریة پیچیدگی داده است. نظریة پیچیدگی، بی ثباتی، 
تغییر و پیش بینی ناپذیری را پذیرفته و پیشنهادهای مناسبی را به منظور مدیریت آن ها 
ارائه می دهد. براساس نظریة پیچیدگی، تمامی نظام های انطباق پذیر پیچیده می توانند 
در یکی از ســه ناحیه به فعالیت بپردازند: ناحیة ثبات، ناحیة بی ثبات و لبة آشوب 
كه ناحیة گذار باریکی بین دو مورد اول اســت. در ناحیة اول، ســختی و كرختی 
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و در ناحیة بی ثبات متالشی شــدن در انتظار اســت. ولی در لبة آشوب فرایندهای 
خودانگیختة خود سازمان دهی رخ می دهد و الگوهای نوآورانة رفتار ظهور می یابد. 
این ناحیه بهترین شــرایط را برای بروز یادگیری فراهم می آورد. لبة آشوب زمانی 
حاصل می شود كه بین دو ناحیة دیگر تعادل به وجود بیاید )كوین، 1998( )شکل 2(. 

با ثبات

بیثباتی

لبةآشوب

شكل 2. سه ناحية ثبات، بی ثبات و لبة آشوب )كنعانی و حسن زاده 2009: 3(

ج. روش های ارائه و ارزشیابی آموزش کدام اند؟
نظریة ارتباط گرا یک سیستم كنترل از پایین به باال را پیشنهاد می كند، به این نحو 
كه طراح آموزشی یا مربی در شروع آموزش به هدایت و راهنمایی شبکه می پردازد 
تا شبکه شکل بگیرد. بعد از آن كنترل خود را به حدی كاهش می دهد كه اعضا به 
هم كنترلی می رسند. هر فرایندی حتی عظیم ترین و فیزیکی ترین آن ها را می توان با 

تفکر جمعی از پایین به باال هدایت كرد.
ارزشیابی جزو الینفک یادگیرنده در نظریة ارتباط گرا محسوب می شود. »ارزشیابی 
ارزشــمندی یادگیری« و »هم ارزشیابی« جزو مفاهیم مورد تأكید ارتباط گرا هستند. 
»ارزشیابی ارزشمندی یادگیری« بدین معناست كه یادگیرنده قبل از شروع یادگیری 
باید به ارزشــیابی گره هایی بپردازد كه قصد برقراری ارتباط با آن ها را دارد و تنها 
گره هایــی را انتخاب كند كه ارزش برقراری ارتباط را دارند. هم ارزشــیابی مفهوم 
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جدیدی برگرفته از اندیشة ارتباط گرا، كنترل مشاركتی و جهان شبکه ای است. فرایند 
 هم ارزشیابی درون شبکه ای رخ می دهد كه به یک ارگانیسم خودتنظیم گر تبدیل شده

 است.

AEASI الگوی       
زیمنس در كتاب »فهم دانش« )2006( الگویی با عنوان AEASI را به منظور طراحی 
محیط های یادگیری ارتباط گرا در سطح كالن، برای سازمان ها و مؤسسات آموزشی، 
ارائه می دهد. زیمنس معتقد است »هرچند كه بخش اعظم دانِش ما را یادگیری های 
غیررسمی شکل می دهند، ولی با این حال نظریه و الگوی خاصی به منظور طراحی 
چنین محیط هایی وجود ندارد«. بنابر این نظر، او الگوی AEASI را به منظور طراحی 
 محیط های یادگیری غیررسمی ارائه می كند. این الگو شامل پنج حیطة طراحی است كه

 عبارت اند از: 

حیطة 1: تحلیل و اعتباریابی 
قبل از اقدام به طراحی آموزشی حتماً باید نسبت به عملکردها و فرایندهای هر 
نظام شناخت كافی كسب كرد. تحلیل و اعتباریابی زیست بوم، زمینة شناخت منظم 
فرایندهــای دانش، رفتار، عادات و قابلیت های گره های موجود در زیســت بوم را 

فراهم می سازد.

حیطة 2: طراحی شبکه و زیست بوم
این حیطه شامل طراحی و پرورش زیست بوم و شبکه هاست. طراحی زیست بوم 
به یادگیرندگان اجازه می دهد به نیازهای دانشــی خــود به روش های چندجانبه 
)الگوهــای یادگیری( و چندگانه )برخط، حضوری و تلفیقی( و از طریق ابزارهای 
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گوناگون )رایانه، ابزارهای سیار و كالس( دست یابند.
طراحی شــبکه های یادگیری كمی متفاوت تر از زیست بوم است. زیرا شبکه ها 
ساختارهایی هستند كه افراد به شخصه آن ها را ایجاد می كنند. شبکه ها در دو سطح 
بیرونی )گره های اطالعات( و درونی )چگونگی بازنمایی دانش( مطرح می شوند. 
در اصل در نظریة ارتباط گرا طراحی باید در هر سه سطح عصبی، مفهومی و بیرونی 
شبکه صورت بگیرد. این حیطة طراحی می تواند توسط معلمان و مربیان در كالس 

درس یا دورة آموزشی به كار گرفته شود.

حیطة 3: چرخة دانش و یادگیری انطباقی 
بعد از آنکه منابع دانش، زیســت بوم ها و شبکه ها توسعه یافتند )یا تقریباً شکل 
گرفتند( هر یادگیرنده در زیســت بوم باید یک برنامة دانش شخصی را متناسب با 
نیاز خودش ایجاد كند. ســازمان یادگیری باید محیطــی را فراهم آورد كه در آن 
فعالیت های شــکل دهی به شبکه و زیســت بوم برای هر فرد بتواند پرورش یابد. 
همچنین، این ســازمان باید مهارت های )سواد دیجیتالی، شبکه ای و زیست بومی( 
كاركنان، مدیران و یادگیرندگان را به منظور عمل كردن در محیط جدید ارتقا دهد. 
در اصل می توان گفت كه ســازمان وظیفه دارد سالمت زیست بوم را با آماده كردن 
گر ه های موجود برای مشاركت سازنده تضمین كند و گامی در جهت سازگار كردن 

یادگیرندگان با دانش زیست بوم بردارد. 

حیطة 4: بازبینی و ارزشیابی الگوها و نظام ها 
ســنجش و ارزشــیابی و بازخوردهای حاصل از آن اساس تکامل هر نظامی را 
تشــکیل می دهد. در نظریة ارتباط گرا نیز همچنان كه ســازمان رویکردهای دانش 
را مطابق با تفکرات مســتمر و تغییرات درونی سازگار و تعدیل می كند سنجش و 
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ارزشیابی مستمر نیز الزم و ضروری می شود. 
بازخورد ایجاد شــده از میان ســنجش و ارزشــیابی به منظور اصالح و تعدیل 

زیست بوم یادگیری و دانش در سازمان به كار گرفته می شود. 

حیطة 5: عوامل فشار 
چرخة توســعة یادگیری و دانش تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد كه قبل و 

حین طراحی نیازمند مالحظاتی است. مهم ترین عوامل عبارت اند از: 
 زمان قابل دسترس برای توسعه
 بودجه برای توسعه و گسترش 

 هــدف یادگیری )حل چالش های ســازمانی، توانمند كــردن یادگیرنده برای 
خودآموزی، نوآوری( 

 فناوری قابل دسترس كاربر نهایی 
 صالحیت اعضا برای استفاده از فناوری های جدید.

عوامل فشار به این ها محدود نیست و طیف بسیار گسترده ای را شامل می شود. 
طراح آموزشی باید نسبت به این عوامل شناخت كافی داشته باشد و بتواند قبل و 
حین طراحی، به منظور حل یا كم رنگ كردن مشکالت، پیش بینی های الزم را بکند تا 

فرایند طراحی به صورت منظم و هدفمند بتواند اهداف خود را تحقق بخشد.

       بحث و نتيجه گيری 
ارتباط گرایی نظریة یادگیری نوپایی است كه اخیراً توجه پژوهشگران و متخصصان 
آموزشی را به خود جلب كرده و هنوز مورد بحث و بررسی مستمر است. این نظریه 
به كمک ابزارهای فناوری وب 2 و همچنین تالش و كوشــش مداوم بنیان گذاران 
آن زیمنس و داونز خیلی ســریع تر از آنچه تصور می شد رشد و توسعه پیدا كرده 
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اســت. طوری كه بعد از مطرح شدن نظریة زیمنس، تا به حال مقاالت بی شماری 
در سطح دنیا در مورد آن ارائه شده است. ارتباط گرایی مستقیماً به طراحی آموزشی 
نپرداخته است، ولی با اســتنباطی كه از البه الی مطالب آن می توان داشت، الگو و 
نظر خاصی نمایان می شود كه بیانگر دیدگاه ارتباط گرایی در مورد طراحی آموزشی 
است. با این حال، به كارگیری اصول و قواعد چنین نظریة نوپایی نیازمند پژوهش ها 

و برنامه ریزی های بسیاری است. 
در كل، ارتباط گرایــی مجموعه مباحث خوبی برای توصیف یادگیری در عصر 
دیجیتال فراهم آورده است كه می تواند چراغ راه مربیان، مدیران و نظام های آموزشی 
باشد و پایه هایی برای طراحی نظام های آموزشی نوین فراهم سازد. زیمنس و داونز 
دوره های یادگیری الکترونیکی را فراهم كرده اند (www.cckl11.mooc.ca) كه 
به صــورت آزاد )رایگان( برای عموم افرادی كه به یادگیری این نظریه تمایل دارند 
ارائه می شود. آن ها این فرصت را با هدف هم افزایی و یادگیری مشاركتی به منظور 

یادگیری و همچنین تسهیم دانش و تکمیل نظریه، پی ریزی كرده اند.

پي نوشت
 1. Analysis and Validation, Ecology and Design, 
2. Lave and Wenger 
3. Bruner, Vygotsky, and others
4. Churchlands, Papert & Minsky, McClelland & Rumelhart, Clark (embodied cognition), Spivey, and 

more
5. McLuhan
6. theories of complexity and systems-based thinking AND supercomplexity 
7. Network theory 
8. Connectivism 
9. Node 
10. Connection 
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 طراحي آموزشي با رویکرد ساختن گرایي 
 الگوي دریافت مفهوم 

سعيد چگنی
كارشناس ارشد روان شناسی

 اشاره 
روش تدریس از جمله مؤلفه های اصلی برنامة درســی و از مراحل مهم طراحی 
آموزشــی محســوب می شــود . تدریس خوب، در واقع كمک به خودیادگیری 
دانش آموزان اســت. به بیان دیگر، روش های تدریس خوب ابزار های مفیدی برای 

یادگیری با معنا هستند .
معلمان در تصمیم گیری برای استفاده  از روش های تدریس و انتخاب مناسب ترین 
آن هــا ، باید به عواملی همچون انتظارات خود و نظام آموزشــی از یاد گیرندگان ، 
امکانات، فضا، زمــان، تعداد یاد گیرندگان و... توجه كننــد . عالوه بر این، اگرچه 
اجراي هر روش ، رویکرد خاص خود را دارد، ولی می توان از عناصر و مؤلفه های 
آن ها  ، به صورت تركیبی نیز استفاده كرد. این امر مستلزم خالقیت ، تجربه و وجود 

مهارت های حرفه ای در  معلمان گرامی است . 
 كمیســیون كیفیت بخشــی به فرایند یاددهیـ  یادگیری دفتر آموزش و پرورش 
راهنمایی تحصیلی ، پس از ارائة بروشــورهای مربوط بــه نظریه های یادگیری به 



58

طراحي آموزشي 2

معلمان، به طراحی و تدوین  بروشــور هایی با عنــوان »روش های فعال یاددهی- 
یادگیری« اقدام  كرده تا معلمان گرامی بتوانند از این مجموعه ها به منظور غنای علمی 
خود بهره بگیرنــد . در این مقاله نمونه هایي از تدریس با الگوي دریافت مفهوم را 

معرفي مي كنیم كه بخشي از آن بروشور بوده است.

كليدواژه ها: الگوی دریافت مفهوم ، دانش آموزان، الگوي یاددهي - یادگیري

الگوی دریافت مفهوم ، شــیوه اي اثربخش در واداشــتن دانش آموزان به تفکر و 
خودانگیختگي در یادگیري است.

 تدریس نمونة )1(
آقای چگنی آموزگار ریاضی كالس پنجم ابتدایی، تصمیم دارد در بارة مجموعه ای 
از اعداد با دانش آموزان صحبت كند . و مفهومي از مفاهیم ریاضي را با الگویي خاص 

تدریس كند. به این منظور، جدول زیر را روي تختة كالسي رسم می كند:

خیر بلی

7 2

6 3

8 5

9 7

10 11

12 13



59

 معلم
 بــه جدول توجه كنید . بعضی اعداد با »بلی« و برخی دیگر با »خیر« مشــخص 
شــده اند . اعدادی كه با »بلی« همراه اند، مثالی از آنچه هستند كه در ذهن من است. 
»بلی ها« و »خیر ها« را با یکدیگر مقایسه كنید و به دنبال ویژگی مشترک بله ها باشید .

خیر بلی

14 17
15 19
16 23

فرضیه هایی در ذهن  دانش آموزان شکل می گیرد . سپس ، معلم نمونه های بیشتری 
ارائه می دهد .

با اینکه هنوز نام و مفهوم مورد نظر و تعریف آن بیان نشــده اســت، برخی از 
دانش آموزان به مفهوم موردنظر دســت یافته اند و حتی می توانند مثال های دیگری 

مطرح كند .

 دانش آموزان
1: فکر می كنم عدد 29 یک »بله« دیگر باشد .

2 : عدد 18 را می توان در ستون مربوط به خیرها نوشت.
پس از مطرح شــدن فرضیه ها ، سرانجام همة دانش آموزان به این نتیجه می رسند 
كه تمامی »بلی ها« اعدادی هستند كه فقط بر یک و بر خودشان بخش پذیر هستند. 
سپس مفهوم توسط معلم نام گذاری و تعریف دقیق آن بیان می شود. آخرین فعالیت 
دانش آموزان این است كه نحوة استفاده از اطالعات و شیوة تفکر خود را تا هنگام 
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رسیدن و دستیابی به مفهوم توصیف كنند. 
برای ارزشیابي و اطمینان از یادگیري درست مفهوم، آقای چگنی از دانش آموزان 

می خواهد جریان تفکر خود را بیان كنند.
معلم : به من بگویید در ابتدا چه فکر می كردید؟

چرا آن طور فکر می كردید؟
در جریان تفکر خود مجبور به چه تغییراتی شدید؟

در ایــن الگو مفاهیم و تعاریف به طور مســتقیم در اختیــار دانش آموزان قرار 
نمی گیرد ، بلکه ابتدا مثال ها و نمونه ها عرضه می شود و سپس دانش آموزان خودشان 
ویژگی های مفهوم و تعریف آن را به دست می آورند بدین ترتیب، یافته ها برای مدت 

طوالنی تری در ذهن دانش آموزان باقی مي مانند .
برای ارائــة مثال ها و نمونه ها، معلم از قبل تعــدادی نمونة مثبت و منفی برای 
مفهومی كه می خواهد آموزش دهد تهیه می كند. نمونه های مثبت كه با كلمة »بلی« 
مشخص می شوند، نمونه هایی هستند كه ویژگی آن مفهوم را دارند و نمونه هایی كه 
با كلمة »خیر« مشخص مي شوند آن هایي هستند كه ویژگی آن مفهوم را ندارند. نوع 
ارزشیابي به گونه اي است كه مي تواند بیانگر سطح یا عمق و استحکام یادگیري باشد.

 مراحل تدریس 
 مرحلة اولـ  عرضة نمونه ها 

 فعالیت معلم  
- تعدادی نمونة مثبت و منفی برای مفهومی كه می خواهد آموزش دهد تهیه می كند . 
این نمونه ها می توانند به صورت نوشــتاری )كلمه ، عبارت ، جمله( باشند و یا 

به صورت تصویری طراحی شوند .
- نمونه ها را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا آن ها را با یکدیگر مقایسه كنند .
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 فعالیت دانش آموزان 
نمونه های مثبت و منفی را با یکدیگر مقایسه می كنند .

به عامل یا عوامل مشتركی كه بین مثال های مثبت وجود دارد توجه می كنند .
فرضیه سازی می كنند .

مرحلة دومـ   دستيابی به مفهوم
 فعالیت معلم 

- نمونه های مثبت و منفی جدیدی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا »بلی« 
یا »خیر« بودن آن ها را مشخص كنند .

- فرضیه های درست دانش آموزان را تأیید و در صورت لزوم مفهوم را نام گذاری و 
تعریف ها را بیان می كند .

 فعالیت دانش آموزان 
- بلی یا خیر بودن نمونه های جدید را مشخص می كنند .

- فرضیه ها و تعاریف خود را ارائه می دهند .
- نمونه های جدیدی بیان می كنند .

مرحلة سومـ  بررسی فرایند تفکر
 فعالیت معلم 

بحث گروهی دانش آموزان را هدایت می كند .
 فعالیت دانش آموزان 

- جریان تفکر خود را بیان می كنند .
- دربارة چگونگی شکل گیری فرضیه ها در ذهنشان بحث می كنند .
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- راهی را كه برای دستیابی به مفهوم طی كرده اند بیان می كنند .

 تدریس نمونة 2  
معلم مي خواهد درس تبخیر از كتاب علوم تجربي را تدریس كند.

در گام اول جدول زیر را روی تختة كالس می كشد .

خیر بلی

آب شدن یخ های قطبی خشک شدن نان در مجاورت هوا

نرم شدن کره ناپدید شدن مه

ریزش باران اتوکردن لباس های نمدار

تشکیل قطره های آب روی شیشه پنجره خشک شدن لباس های خیس

تشکیل برفک در یخ ساز  یخچال تابش خورشید بر آب دریاها

ناپدید شدن قرص های  نفتالین ناپدید شدن آب درون چاله های خیابان

معلم : من به نوعی تغییر حالت كه در مواد صورت می گیرد فکر می كنم . پدیده هایی 
كه در جدول با كلمة »بلی« مشخص شده اند ، نشان دهندة همان تغییر حالتی هستند 
كه در ذهن من وجود دارد و پدیده هایی كه با كلمة »خیر« مشخص شده اند ، چیزی 
نیست كه در ذهن من وجود دارد .                                                          

دانش آموزان با دقت به جدول نگاه می كنند و به مقایسة بله ها و خیر ها می پردازند. 
معلم مي پرسد: چه چیز مشتركی بین بله ها وجود دارد؟

فرضیه هایی در ذهن دانش آموزان شکل می گیرد. معلم از دانش آموزان می خواهد 
در دادن پاسخ عجله نکنند و كمی صبر و حوصله به خرج دهند .
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او چند پدیدة دیگر را نیز روی تابلوی كالس می نویسد و به دانش آموزان می گوید 
بلی یا خیر بودن آن ها را مشــخص كنند . ســپس از خود دانش آموزان می خواهد 
پدیده های دیگری را نام ببرند و بلی یا خیر بودن آن ها را مشخص كنند . هنوز نامی 
از تغییر حالت مورد نظر برده نشــده اســت، ولی دانش آموزان به مفهوم آن دست 
یافته اند و اكنون می توانند فرضیه ها و حتی تعریف هاي خود را ارائه دهند . در پایان، 
از دانش آموزان خواسته می شود جریان تفکر خود را برای دستیابی به مفهوم بیان و 

دربارة چگونگی شکل گیری فرضیه ها در ذهنشان بحث كنند.
                                                                                                                                  

 راهبرد ها و توصيه ها 
 تهیــة نمونه های مثبت و منفی دقت و تمرین زیادی نیاز دارد . نمونه های مبهم 

دانش آموزان را سردرگم مي كنند.
 در انتخاب نمونه ها ، باید بر ویژگی ها و صفات مهم تأكید بیشتری داشت . برای 
این منظور باید مفاهیمی را كــه می خواهید آموزش دهید تحلیل و صفات و 
ویژگی های آن را تعیین كنید.  سپس با نادیده گرفتن برخی ویژگی های جزئی 

و كم اهمیت ، روی صفات مهم آن مفهوم تأكید كنید.
 در ارائة نمونه های مثبت و منفی یک مفهوم، از روش هایی مانند : رســم شکل ، 

كاریکاتور ، عکس و مثال های واقعی از زندگی روزمره استفاده كنید .
 توجه داشته باشــید كه وظیفة دانش آموزان در دریافت مفهوم، اختراع مفاهیم 

جدید نیست، بلکه رسیدن به مفاهیمی است كه قباًل معلم انتخاب كرده است.
 برای مراقبت از دانش آموزانی كه می خواهند خیلی سریع جواب نهایی را بدهند، 
از عبارت هایی مانند »عجله نکن« ، »فکرت را نگه دار« ، »دقت كن ببین درست 

فکر می كنی« و »اجازه بده بقیة دوستانت هم فکر كنند« استفاده كنید.
 در جریان تدریس از فرضیه های دانش آموزان حمایت كنید و مباحثاتی ترتیب 



64

طراحي آموزشي 2

دهید كه دانش آموزان در آن ها فرضیه های خود را در برابر فرضیه های دیگران 
بیازمایند .

 اگر »تحلیل تفکر« برای شــما مهم تر از »دریافت مفهوم« است، بر مرحلة سوم 
بیشتر تأكید كنید.

 از الگوی دریافت مفهوم می توانید به عنوان روشی برای ارزشیابی استفاده كنید . 
این روش زمانی مناسب است كه بخواهید مطمئن شوید مفاهیم تدریس شدة 
قبلی به خوبی آموخته شــده اند . این الگو به سرعت عمق فهم دانش آموزان را 

آشکار و دانش قبلی آنان را تقویت می كند .

 الگوی دریافت مفهوم ، فرصت تحلیل جریان فکر را برای دانش آموزان فراهم 
می آورد. 

 بســیاری از معلمان می پرســند چه تعداد نمونة مثبت و منفــی باید برای هر 
مفهوم ارائه شــود . در این باره باید گفت، معلم باید تعداد كافی نمونة مثبت به 
دانش آموزان بدهد ، به طوری كه تمام صفات مفهوم مورد نظر را شامل شوند . در 
مورد نمونه های منفی نیز آن قدر مثال باید به كار برد كه تمامی صفات نامربوطی 
را كه ممکن است دانش آموز به اشتباه  به عنوان صفات مثبت مفهوم به كار ببرد، 

از ذهن او دور شود .
 الگــوی دریافــت مفهوم می تواند در هــر پایه ای بــه كار رود، ولی برای 
دانش آموزان پایة اول تحلیل راهبرد تفکر ) مرحلة سوم ( كار دشواری است . 
توصیه می شــود با طرح پرســش هایی نظیر »برای ما بگو در هر مرحله چه 
فکر می كردی ، چرا آن طور فکر می كردی؟« دانش آموزان را در بیان تفکرات 

خود یاری كنید .
 توجه داشته باشید، ارائة نمونه های منفی، از آن جهت كه در تعیین قلمرو مفهوم 
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به شــاگردان كمک می كند ، بسیار مهم اســت و در تهیة آن ها باید دقت الزم 
صورت گیرد.
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 طراحي مبتنی بر رویکردهای تلفيقی 
      جای پای یادگيری تلفيقي در مدرسه 

ليال سليقه دار
مریم دالور

 اشاره  
طراحی آموزشی از جمله عبارات آشنا در برنامة درسی است كه مطابق آن شیوه 
و رویکرد خاصی برای تعیین مسیر آموزش تعیین می شود. اما از دهه های گذشته، 
بر اساس تغییرات اساسی كه در این حوزه رخ داده است، عبارات دیگری همچون 
طراحی محیط های یادگیری، طراحی فضاهای یادگیری و نیز طراحی مراكز یادگیری 
به میان آمده اند كه هر كدام نشــان دهندة رویکردی نوین به طراحی آموزشــی و 
گستردگی این حیطه اند. هر چند تاریخچة طراحی آموزشی نشان می دهد این واژه 
اولین بار در فاصلة سال های 1950 تا 1960میالدی، به صورت نظام مند در زمینه های 
نظامی و تجاری تبیین شده است، اما پس از آن متخصصان حوزة تعلیم و تربیت و 
آموزش و پرورش مدل هاي گوناگوني نیز طراحی و تدوین كردند. این درحالی است 
كه امروزه رویکردهای متنوعی با عنوان هاي طراحی آموزشــی تلفیقی از دل این 
مدل ها استخراج شده و مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته اند. با این نگاه، آیا مدارس 
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می توانند با عنایت به برنامة درسی ملی، به طراحی محیط ها و فرصت های یادگیری 
دست بزنند كه مطابق آن، یادگیری دانش آموزان بر مبناي رویکردهای تلفیقی انجام 

شود؟ پاسخ به این پرسش محور نوشتة پیش روست.

كليدواژه ها:  طراحی آموزشی، محیط یادگیری، رویکرد تلفیقی، یادگیری تلفیقی                                                                                                                     

 طراحی آموزشی؛ از واژه تا اقدام 
طراحی در لغت به معنی ترسیم كـــردن، سـاختن و آمـاده سـازي یـک نقشـه 
اســـت. از نظـــر علمی، طراحی عبارت است از تهیة نقشة عملی براي دستیابی 
به آنچه از قبل تعیین شـــده است. بـر ایـن اسـاس، طراحـی آموزشـی عبـارت 
اسـت از تهیـــة نقشـه هـاي مشـخص در مـــورد چگونگی دستیابی به اهداف 
آموزشی )زارعی زواركی، 1386(. آمــوزش كــه مــاهیتی تركیبــی و تلفیقــی از 
محتواهــا، روش هــا، و امکانــات دارد، پیش بینی هایی چون چگـونگی تركیـب و 
اتصال مؤلفه های مرتبط با یادگیری و روش اجراي امور را اقتضا می كند )فردانش، 

.)116 : 1383
به عبارت دیگر، »طراحـــی آموزشـی فرایند نظام دار برنامه ریزي كلیة رویدادها 
براي تسهیل یـادگیري اسـت « )كیـد و سـونگ، 2008: 1(. این فرایند نظام دار شامل 
مجموعه اي از عناصر كلیدي است كه عبارت اند از شناسـایی مسـائل و مشـکالت 
آموزشـی، بررسـی ویژگـی هـاي یادگیرنـده، شناسـایی محتـواي موضوع، تعیین 
اهداف آموزشی، توالی محتوا در هـــر واحـد آموزشـی بـراي یـادگیري منطقـی، 
تعیین ر اهبردهاي آموزشی، تعیین پیام آموزشی و توسعة آمـوزش، تهیـة ابزارهـاي 
ارزشـــیابی، انتخاب منابع براي حمایت و پشتیبانی از فعالیت هاي آموزشـــی و 
یـادگیري« )موریســـون، راس و كمپ، 2006 :8 -7 (.  این عناصر از مؤلفه هاي 
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اساسی در شکل گیري مدل هاي طراحی آموزشی و محیط هاي یادگیري محسوب 
می شوند. در طراحی مدل های طراحی آموزشی، به صورت كلی، دو رویکرد مهم 

شناخته شده اند:
الف( رویکرد مستقل یا مجزا

ب( رویکرد تلفیقی

 رویکرد مستقل 
در رویکرد مستقل، طراح آموزشی برنامـــه و طـرح خود را براساس یک نظریة 
یـادگیري مشـخص و در قالب یک مدل ارائه می كند. اما در رویکرد تلفیقی، طراح 
آموزشی به یک نظریـة خاص محدود نیست و تالش می كند از كلیة ظرفیت هـاي 
نظریـه هـــاي گوناگون یادگیري بهره گیرد و برنامه و طرح خود را در قالب مـدل 

مشخصـی، در قالبی تركیبی و تلفیقی از مدل های متعدد ارائـه دهد. 

 رویکرد تلفيقي 
یکی از مدل های طراحی آموزشی كه امروزه به عنوان پركاربردترین و مؤثرترین 
شــیوه در یادگیری مورد بحث و توجه قرار دارد، طراحی آموزشی مبتنی بر تلفیق 
مؤلفه های متنوع و گوناگون یادگیری با یکدیگر است. در این شیوه، دانش آموزان 
به جاي یادگرفتن موضوعات در كالس های انتزاعی ریاضی، علوم و فارسی، تمام 
موضوعات درســی را در شرایط نزدیک تر به محیط واقعی، یاد می گیرند. مدرسة 
حکمت یکی از مثال های عینی در این زمینه اســت كه طراحی آموزشی آن مبنای 
تلفیقی دارد. در چنین مدرسه ای، به جاي برگزاری كالس های درس به شیوة معمول 
و تفکیک درس ها، یادگیری بر اساس مجموعه هایی دنبال می شود كه دانش آموزان 
در هــر زمان یادگیری، با محیط ها و فرصت های یادگیــری متنوع در ارتباط اند و 
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 در عین حال در شــرایط نزدیک تری با واقعیت های ملموس و و اقعی زندگی قرار 
دارند. 

در یادگیری تلفیقي، تنوع محیط یادگیری و نیز تلفیق موضوعات درسی موجب 
می شود فراگیرندگان با لذت و شوق بیشتری یادگیری را دنبال كنند و طیف وسیعی 

از موضوعات در فهرست یادگرفته های آنان قرار گیرد. 
در مدارس كشــور عزیزمان ایران و با تکیه بر برنامة درسی ملی، امکان توجه و 
بهره گیری از یادگیری تلفیقی وجود دارد و اجرای آن تنها به خالقیت و دغدغه مندی 
مجریان آموزشــی به این موضوع وابسته است. برای مثال، در هر كالسی كه معلم 
تالش می كند با ایجاد ارتباط بین مطالب كتاب های درسی دانش آموزان در هر پایه، 
گستردگی و زنجیره بودن مطالب را نمایان كند و در عین حال به انسجام بیشتر یاد 
گرفته های آنان كمک كند، از یادگیری تلفیقی در ساده ترین شکل خود استفاده شده 

است. 
در یادگیری تلفیقي كمی از بیان سادگی دور می شویم و طراح آموزشی به ایجاد 
پیوند میان نه تنها محتواهای آموزشــی، بلکه محیط و فرصت های یادگیری اقدام 
می كنــد. در چنین رویکردی، یادگیری از مراحــل اولیه تا حصول نتیجه به منابع 
گوناگونی وابسته است كه در كنار یکدیگر به گونه ای مؤثر و كارا قرار گرفته باشند. 
در ادامه، به نمونه هایی عملی از این یادگیری، با تکیه بر مثال هایی از دومین نمایشگاه 
خالقیت دانش آموزی مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران، با عنوان »پاک كن 

ممنوع«  اشاره می شود. 

 آب هایی که هرز می روند 
یکی از زمینه های مؤثر در یادگیری تلفیقي، آموزش طراحی پروژه و شــیوة حل 
مسئله به دانش آموزان است كه می تواند به توانمندسازی آنان برای طی مسیر یادگیری 
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منجر شود. برای مثال، تعدادی از دانش آموزان مدرسة تطبیقی و بین الملل دختران 
تهران منطقة دو، طی یک پروژة یادگیری تالش كردند شیوه ای را برای بهره گیری از 
آب باران در مصارف خانگی پیدا كنند. در این شیوه كه آنان برای ارائة پروژه خود 
در نمایشگاه خالقیت مدرسه، ماكت اولیه ای از آن ساختند، نشان داده شده است كه 
چگونــه آب باران می تواند با جمع آوری در یک مخزن ویژه در فصل های پر باران 
در طول ســال شست وشوهای خانگی استفاده شود. نیز از آب خاكستری آن برای 
مصارف آبیاری به گیاهان بهره برداری شود. منظور از آب خاكستری، آب بازیافتی 
یا فاضالب خانگی است كه حاصل از فعالیت های معمول روزانه نظیر رخت شویی، 

شست وشوی ظروف و حمام كردن است. 
در این پروژه، دانش آموزان هدایت شــدند تا پرسش های خود را در خصوص 
محیط اطراف و نیز به منظور حفظ محیط زیســت، به صورت گام به گام و مطابق 
یک روش علمی دنبال كنند، به روی كاغذ آورند و در نهایت شــکلي از آن را در 
قالب یک ماكت بســازند. بدیهی است این اقدام نیازمند بهره گیری از توانایی های 
گوناگون دانش آموزان در زمینه های متنوعی است كه لزوماً به فضای كالس درس 

محدود نمی شود. 

 نيروی درون ميوه 
از دیگــر پروژه های دانش آموزان كه در بــازة زمانی چند ماهه از طریق آموزش 
روش علمی دنبال و در نمایشگاه خالقیت دانش آموزان مجتمع تطبیقی و بین الملل 
دختران ارائه شــد، تولید الکتریســیته با كمک میوه های گوناگون و ساخت مدار 

الکتریکی از منابع میوه ای گوناگون است. 
به این منظور، دانش آموزان ابتدا با شــیوة بهره گیری از میوه  اي مانند پرتقال براي 
ایجاد جریان الکتریسیته آشنا می شوند و این پرسش را دنبال می كنند كه آیا میوه های 
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دیگر نیز چنین قابلیتی برای تولید الکتریسیته دارند و آیا این تولید می تواند به كاهش 
تولید جریان الکتریســیته با صرف منابع دیگر طبیعی منجر شود و به حفظ محیط 
زیســت كمک كند؟ این سؤال ها و مشابه آن ها بهانه ای برای طی یک پروژة علمی 
اســت و كودكان مطابق آن و با تکیه بر انجام آزمایش، فرضیه های خود را بررسی 

می كنند. 
در این شــرایط، هر میوه ای در اطراف كودک یک محرک برای كسب تجربه ای 
جدید است و او می تواند با استفاده از شیوة علمی آموخته شده، نه تنها برای پروژة 

اكنون، بلکه در آینده نیز فرصت های متنوعی را برای یادگیری تجربه كند.

 سایة سبز گياهان 
از دیگر فعالیت های مبتنی بر تلفیق، پیوند میان دنیای گیاهان با بدن انسان است. 
ممکن اســت هر دانش آموزی دانسته های بسیاری را از طریق كتاب های درسی در 
خصوص گیاهان فراگیرد، اما این نوع دانستن، هنگامی كه براي تعیین كاربردهای 
گیاهان برای انسان و اثرات آن بر بدن مورد بررسی و یادگیری قرار می گیرد، دنیای 
تــازه ای از تجارب را برای دانش آموزان فراهم می آورد. برای مثال، ممکن اســت 
دانستن این نکته كه گیاه »استویا« گیاهي بومي در آمریکاي جنوبي است كه ساكنان 
بومي این قاره قرن ها از آن استفاده هاي گوناگون مي كردند جذابیت زیادی نداشته 
باشند و تنها برای دریافت نمرة ارزشیابی، مدتی در گوشة ذهن دانش آموزان باقی 
بماند. اما هنگامی كه فراگیرندگان تالش می كنند با مشاهدة دقیق تر این گیاه )بوییدن، 
چشیدن و لمس كردن( آن را بشناسند یا حتی اقدام به زراعت كنند و محصول به 
دست آمده را با نمونة اصلی آن مقایسه كنند، این نوع یادگیری دیگر یک دانستنی 
صرفاً حفظ كردنی نیست و ماندگاری و لذت باالیی از آموختن را در پي دارد. در 
این فعالیت و نیز دیگر اقدامات مشــابه كه محور اصلی آن ها شناسایی كاربردهای 
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اثرگذار گیاهان در بدن انسان است، دانش آموزان نیازمند قرارگیری در محیط های 
یادگیری، اعم از فضای كاشت و نگهداری گیاهان و نیز آزمایشگاه هستند.

 آنتی ویروس ها در زندگی انسان! 
از جمله عوامل و نشــانه های طراحي یادگیری با رویکرد تلفیقي، تکیه كردن بر 
كاربردهای زندگی و ارتباط هر آموخته با زندگی واقعی افراد است. هر چند این یک 
اصل مهم برای به دست آوردن یادگیری ماندگار در هر زمینه است، اما در یادگیری 
تركیب گرا جزئی الزامی و جدایی ناپذیر است؛ چنانچه بسیاری از یادگیری های اولیة 
هر انســانی در محیط زندگی و با نگاه تلفیقــی رخ می دهند و  به همین دلیل این 
یادگیری لذت بخش و بدون هیچ اجباری شکل می گیرد. با این نگاه، الزم است در 

یادگیری تلفیقي ارتباط هر مقوله با زندگی و اقعی فرد روشن و مبتنی بر آن باشد. 
براي نمونه، دانش آموزان در نمایشگاه خالقیت »پاک كن ممنوع« نتیجة بررسی های 
خود را در زمینة بهداشت و ایمنی بدن، به موضوع زندگی روزانة یک دانش آموز و 
خطراتی كه می تواند با كنترل وی مهار شود، اختصاص داده اند. در این مسیر، آن ها با 
مشاهده و بررسی دقیق مسائلی كه بر ساختار قامتی دانش آموزان تأثیرگذارند، مانند 
شیوة حمل وسایل مدرسه، عواملی را شناسایی كرده اند كه دانش آموزان با رفتار و 
اقدامات خود موجب ایجاد موانع رشدی یا بدشکلی عضوی می شوند. سپس این 
عوامل را با زندگی دانش آموزان مدرسه مقایسه و در نهایت با رسیدن به راهکارهای 

رفع موانع، آموزش آن ها را به دوستان و هم مدرسه ای های خود آغاز كرده اند.
 این اندیشــه با توجه به كاربردی بودن در زندگی روزانة دانش آموزان و نیز طی 
مراحلی كه به نوبة خود نیازمند بهره گیری از فرصت ها و قرارگیری در محیط های 

متنوع یادگیری است، می تواند نمونة یک یادگیری تلفیقي باشد.
در نمونــة دیگر، گروهی از دانش آموزان تالش كردند با كمک یادگیری مربوط 
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به رایانه و بازی های رایانه ای، به شناسایی موانع موفقیت تحصیلی دانش آموزان به 
عنوان ویروس هایی كه ســالمت تحصیلی را به خطر می اندازد اقدام كنند و سپس 
آنتی ویروس هایی را جست وجو كنند تا هر دانش آموزی بتواند با استفاده از آن ها در 
زندگی، همچون دنبال كردن یک بازی رایانه ای، پله های كسب موفقیت تحصیلی 

را طي كند. 

 احترام چه مزه ای دارد؟! 
یکی دیگر از زمینه های بهره گیری از طراحي یادگیری تلفیقی، تالش برای ایجاد 
ارتباط بین مفاهیم انتزاعی با موضوعات عینی است. هنگامی كه دانش آموز با تبدیل 
یک مفهوم انتزاعی به یک مفهوم عینی ترغیب می شود، ناگزیر است موقعیت های 
گوناگونی را تجربه كند تا بتواند مفهوم مورد نظر را لمس كند و در نهایت به آن عینیت 
دهد. در دیگر مثال برای موضوع حاضر می توان به فعالیت گروهی از دانش آموزان 
مجتمع آموزشی تطبیقی و بین الملل دختران اشاره كرد كه مطابق آن، دانش آموزان 
تشویق شدند جلوه هایي عینی از »احترام« و »عزت نفس«را به نمایش بگذارند. در 
بخشی از این تجربه، دانش آموزان می توانستند به تصویر كشیدن این مفاهیم را تجربه 
كنند. به همین دلیل، هر آنچه را نشان دهندة احترام یا نبود عزت نفس است به تصویر 
 كشیدند. این فعالیت موجب می شود تا ذهن دانش آموز به گسترة بیشتری از مفاهیم 

باز شود.

  بازی؛ محيط بکر یادگيری تلفيقی 
بی اغراق بازی های آموزشی از مهم ترین و مؤثرترین شیوه های طراحي یادگیری 
تلفیقي هســتند. طی ســال های متمادی عالقمندان بسیاری در شناسایی و معرفی 
بازی های آموزشــی فعالیت كرده انــد و محصول كار آن ها بازی هــای فراوان در 
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زمینه های درســی گوناگون اســت. در هر بازی، شركت كنندگان می توانند تجربة 
تلفیقی از حوزه های درســی را در كنار هم بچشــند. برای مثال، بازی های ریاضی 
می تواند دربردارندة هم زمان مفاهیمی از جغرافیا و علوم و نیز گزاره هایی از درس 
ریاضی باشد. دانش آموزان همانند بزرگ ساالن از شركت كردن در بازی كه فضای 
گسترده و متنوعی را همراه با لذت در یادگیری ایجاد می كند استقبال می كنند. این 
در حالی است كه یادگیری معمول درس ها همانند قرار گرفتن در كویری است كه 

ممکن است حیرانی همراه با كسالت را به همراه داشته باشد.

 کوتاه سخن 
ایجاد محیطی یادگیرنــده و در عین حال جذاب از طریق بهره گیري از رویکرد 
تلفیقي و تلفیق رشــته های گوناگون توسط معلم امکان پذیر است و از این طریق 
دانش آموزان می توانند با كسب تجارب متنوع، از یادگیری ماندگار و عمیقي بهره مند 
شوند. هنگامی كه از محیط های غنی یادگیری سخن به میان می آید، از جمله عوامل 
زمینه ای مؤثر در آن، توجه به خالقیت و نوآوری دانش آموزان است، به گونه ای كه 
با قرارگیری فراگیرندگان در چنین مسیری از یادگیری، این امکان فراهم می شود كه 
دنیای وسیعی از فرصت های یادگیری با ماهیت های گوناگون و به صورت تلفیقی 

از رشته های متفاوت ایجاد شود. 
بر این اساس می توان اساس یادگیری تلفیقی را خالقیت دانست. آموزش مبتنی 
بر خالقیت شامل  فعالیت هایی است كه در شرایطی آزاد و در عین حال هدفمند، 
دانش آموز را به یادگیری های تازه هدایت می كند. مدارس و به ویژه معلمان می توانند 
با آموزش شیوه های پروژه ای و نیز روش علمی در حل مسئله و پاسخ به سؤال هاي 
دانش آموزان، شرایط را برای یادگیری های خالقیت محور فراهم آورند و این امکان 
جز به طریق تلفیقی ممکن نیست، زیرا مادر تمامی درس هاي حاضر علم واحدی 
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است كه از زمان های گذشته تمامی اندیشــمندان بدون جداسازی پاره هاي آن از 
یکدیگر، به شــناخت و اكتشاف می پرداختند. با این نگاه، توجه معلمان و مجریان 
آموزشي به رویکرد تلفیقي و به زبان دیگر تالش برای ایجاد فرصت های یادگیری 
تلفیقی، از جملة مهم ترین زمینه هایی است كه به نیاز آموزشی فراگیرندگان امروزی 

در بهره گیری از یادگیری در زندگی و نیز لذت بردن از یادگیری پاسخ می دهد. 
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 الگوی رایگلوث 
 نمونه ای از طراحی آموزشی 

سمانه سادات موسویان، مدرس دانشگاه فرهنگیان
ریحانه قناعتی، دانشجوی كارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و معلم دوره ابتدایی

 مقدمه 
طراحی رویدادهای آموزشــی در هر آموزش و تدریسی، امری الزم و ضروری 
است. طراحی آموزشی  فرایند پیش بینی روش ها براساس هدف ها در شرایط خاص 
است كه این شرایط خاص را معلم با توجه به موضوع و تحلیل های آموزشی دقیق 

مشخص می سازد )نوروزی و رضوی، 1397(.
رویکرد سیســتمی »الگوی رایگلوث« كه به نظریة شرح و بسط معروف است، 
یک الگوی طراحی آموزشی در سطح كالن است. هدف اصلی این الگو كمک به 
طراحان آموزشی و معلمان برای انتخاب و سازمان دهی محتوا به شیوه ای است كه 
موجب تحقق بهینة هدف های یادگیری می شود )رائو، 2005(. با توجه به اهمیت 
توالی آموزش در این نظریه، الگوی رایگلوث نوعی راهنما برای تصمیم گیری دربارة 
وسعت و توالی آموزشــی محسوب می شود. از ویژگی های مهم این الگو كل نگر 
 بودن آن اســت. رویکرد كل نگر این مزیت را دارد كه اجزای آموزش بی ارتباط با 
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یکدیگر طراحی نمی شوند. راهبردهای سازمان دهی الگوی رایگلوث این امکان را 
به یادگیرنده می دهند كه ادراكی جامع از كل یادگیری به دست آورد. در این الگو، 
یادگیرنده پس از كسب دیدگاه كلی به موازات پیشرفت آموزش، جزئیات بیشتری 

را می آموزد )نوروزی، 1397(. 
ادعا می شــود كه روش شرح و بسط منجر به شکل گیری ساختارهای شناختی 
پایدارتــر و در نتیجه حفظ و انتقال بهتر و افزایش انگیزة یادگیرنده از طریق ایجاد 
زمینه های یادگیری معنــی دار و ارائة اطالعات مؤثر در مورد محتوا می شــود كه 
به دانش آمــوز امکان كنترل آگاهانة یادگیری را می دهــد )رایگلوث، 1992(. این 
ویژگی های الگو آن را مناســب و ســازگار با درس های مفهومی و كاربردی مانند 
علوم می كند. با مرور پژوهش های این حوزه درمی یابیم كه الگوی رایگلوث نقش 
مؤثری در طراحی درس های گوناگون ایفا می كند )شاه علیزاده، تیموری و زارعی، 
2020؛ دهقانــزاده و همکاران، 1395(. همان طور كه می دانید، درس علوم در دورة 
ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.  در این درس بسیاری از موضوع ها از 
جنس مفاهیم و اصول هستند كه با جزئیات گسترده ای مطرح می شوند. قطعاً انتقال 
موضوع های آموزشی باجزئیات و نکات گسترده، با ابهام و درک نکردن دانش آموزان 
همــراه خواهد بود. بنابراین در چنین موضوع هایی اگر راهبردهای كاربردی، مانند 
راهبردهای ارائه و سازمان دهی مناسب، انتخاب شوند، به میزان قابل توجهی كیفیت 
آموزش و ســطح یادگیری دانش آموزان بهبود می یابد. به همین دلیل برای طراحی 

درس بدن ما از علوم پایة چهارم ابتدایی، الگوی رایگلوث انتخاب شد. 
 دانش آموزان در درس بدن ما )بخش اول( می توانند با انجام فعالیت های گوناگون، 
مانند مشاهده، جمع آوری اطالعات و گفت وگو با یکدیگر در گروه های كالسی، با 
ساختار سادة سلول، تقسیم آن و انواع سلول های بدن انسان آشنا شوند. دانش آموز 
با مشــاهدة موالژ و تصویرهای  متنوع، با وظایف مهم اعضایی كه مواد غذایی را 
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گوارش می كنند و چگونگی حفظ سالمت آن ها آشنا می شود. دانش آموزان در درس 
بدن ما )بخش دوم( با انجام فعالیت های گوناگون، با وظایف بخش هایی از بدن كه 
مواد غذایی را به ســلول ها می رسانند و مواد دفعی را از بدن خارج می كنند، یعنی 
بخش ها و اندام های اصلی دســتگاه تنفس، گردش خون و دفع مواد زائد در بدن 
انسان، و سهم خود در حفظ سالمت آن ها،  آشنا می شوند )دفتر تألیف كتاب های 

درسی، 1399(.
درس های انتخاب شــده مربوط به كتاب علوم پایة چهارم ابتدایی بدن ماست. 
قبل از شــروع طراحی درس، نیاز یادگیرنده به این موضوع بررســی می شود. در 
برنامه ریزی متمركز نیازها در ســرفصل درس ها در برنامة درســی آورده شده اند. 
مرحلــة مهم دیگری كه در تحلیل ها باید به صــورت كامل صورت پذیرد، تحلیل 
مخاطب است. در پایة چهارم، اكثر دانش آموزان 11-10 سال دارند. رشد جسمانی 
آن ها در این دوره بسیار متغیر است و توانایی پردازش اطالعات در اواسط كودكی 
به سرعت رشد می یابد. بنابراین كودكان می توانند سریع تر فکر كنند و از راهبردهای 

فکری پیشرفته تری  استفاده كنند )كرین، 2015(. 
دانش آموز در اثر تکامل تفکر، مراكز عصبی و تجارب جســمانی خود می تواند 
پیام های دریافتی حواس خود را تعبیر و تفسیر كند و به پیام ها پاسخ صحیحی بدهد. 
در اكثر موارد، دختران در مهارت هایی كه دربرگیرندة ماهیچه های ظریف هستند، 
مانند فعالیت های هنری، بر پسران برتری دارند. كودكان 10  ساله  هنگام مسابقة دو 
به ســرعت می دوند، از روی طناب ها به سرعت می پرند، حركات ظریف و دشوار 
لی لی كردن را به خوبی انجام می دهند، با نوک پا از لبه های باریک رد می شــوند، و 
به خوبی می توانند تعادل خود را حفظ كنند. آگاهی از سطح توانایی و مهارت های 
حركتی دانش آموزان می تواند در طراحی فعالیت های یادگیری بســیار كمک كننده 
باشد. به دلیل اینکه یادگیری این درس برای دانش آموزان به تمرین و تکرار بیشتری 
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نیاز دارد، تحلیل صحیح مخاطب به بهبود كیفیت آموزش در تمرین ها،  به صورتی 
كه برای دانش آموزان خسته كننده نباشد، كمک خواهد كرد.

 با توجه به اینکه آگاهی از عملکرد بدن انسان به دید كلی و ساعت های آموزشی 
بیشتری نیاز دارد، الزم است دانش آموزان ابتدا اجزای اصلی بدن را فراگیرند و سپس 
به جزئیات بپردازند. به همین دلیل می توان از دید كل نگرانة الگوی رایگلوث استفادة 
مؤثری كرد. البته معلمان گرامی می توانند با توجه به موقعیت های متفاوت و شرایط 
خاص آموزشــی، الگوهای دیگری را بررسی و انتخاب كنند. طراحی آموزشی با 
الگوی رایگلوث بر مبنای فرایندی هفت مرحله ای انجام می شــود. مراحل اجرایی 

الگو در نمودار 1 دیده می شود. 

 
توالی ساده 
به پیچیده

خالصه و 
جمع بندی

تمثیل

کنترل 
یادگیرنده

پیش نیازهای 
یادگیری

ترکیب
فعال سازی 
راهبردهای 

شناختی

نمودار 1

 الف. طراحی درس بدن ما: الگوی رایگلوث 
1. ترتیب ساده به پیچیده

معلم یا طراح آموزشی، قبل از آموزش به تحلیل دقیق محتوا می پردازد و همچنین 
مطالب پیچیده تر را از مطالب ساده جدا می كند. در این درس، ابتدا از دانش آموزان 
دربارة قسمت های متفاوت بدنشان پرسیده می شود تا معلم دربارة دانسته های آن ها 
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اطالعات الزم را كسب كند. سپس معلم چشم اندازی كلی با استفاده از مفاهیم ساده 
و سپس پیچیده دربارة ساختمان بدن انسان به آن ها می دهد. این بخش می تواند با 
ارائة تصویری واضح و ساده از ساختمان بدن انسان و توضیحات الزم قیدشده در 
هر قسمت اتفاق بیفتد. تصویرهای 1و 2 به ترتیب چشم اندازهایی از بدن ما )بخش 
اول و دوم( را نمایــش می دهند. در اینجا می توان از یک چندرســانه ای نیز كمک 
گرفت كه ابتدا فقط اعضای اصلی نمایش داده شوند و در صورت نیاز، توضیحات 

و جزئیات بیشتر روی بخش یا تصویرهای مربوط ارائه شوند. 

2. ارائة پیش نیازهای یادگیری
با توجه به موضوع هایی كه ســال های پیش تدریس شــده اند، معلم ابتدا دربارة 
موجودات زنده و غیرزنده از دانش آموزان ســؤاالتی می پرسد و یادآور می شود كه 
انسان نیز یک موجود زنده است. این مطالب پیش نیاز یادگیری درس ساختمان بدن 

ما محسوب می شوند. 

3. جمع بندی
در پایان درس از دانش آموزان دربارة اعضای بدنشان سؤال می شود. نام هر عضو 

را می پرسیم و از آنان می خواهیم كه كار هر عضو را توضیح دهند.

4. ترکیب
تمام مواردی را كه مســتقیم یا غیرمستقیم به بدن انســان مربوط هستند، و در 
سال های قبل به دانش آموزان گفته شده اند، یادآوری می كنیم تا اطالعات گذشته كه 

در ذهن آن ها بوده است را با مسائل جدید آموزشی كنونی تلفیق كنیم.
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5. تمثیل
اعضای بدن را به چیزهایی تشــبیه می كنیم كه بــرای دانش آموزان ملموس تر و 
عینی باشند. مثاًل از فعالیت های كاركنان یک شركت كه برای هدفی مشخص تالش 
می كنند، می گوییم و عملکرد هر كدام از اعضا و كارایی آن ها را شرح می دهیم. در 

اینجا مغز را پدر یا رئیس معرفی می كنیم تا بچه ها بهتر با فعالیت مغز آشنا شوند.

۶. فعال کردن راهبردهای شناختی
 استفاده از موالژ بدن انسان به دانش آموزان كمک می كند،  مطالب را به راحتی به 
خاطر بسپارند. نمایش دادن انیمیشن كودكانه از بدن انسان یا تصویرهایی از اعضای 
بدن و ترســیم فعالیت هر كدام، و همچنین اســتفاده از شیوه های تدریس جدید 
علوم كه به یادسپاری دانش آموزان كمک می كنند، همه از جمله راهکارهایی هستند 
كه موجب كیفیت بخشــی به آموزش علوم می شوند. معلم در این بخش می كوشد 
كه دانش آموزان با موضوع یادگیری درگیری شــناختی پیــدا كنند. همان طور كه 
پژوهش ها اشاره دارند، درگیری دانش آموزان در یادگیری آن ها  تأثیر شگرفی دارد. 
معلمان می توانند با به كارگیری روش ها و راهبردهای مناســب آموزشی، درگیری 

دانش آموزان را بهبود و ارتقا بخشند )لی و همکاران، 2012(.

۷. کنترل یادگیرنده
از دانش آموزان انتظار می رود، قبل از كالس، درس را بخوانند و سپس به اندام های 
خارجی بدن خود اشــاره كنند و نام هر یک از آن ها را بنویسند. سپس نام اعضای 
داخلی بدن را از خانوادة خود بپرسند و پرسش هایی را كه برایشان مطرح می شوند، 
بنویسند. همچنین می توانند نمایشــی اجرا كنند كه هر یک بخشی از بدن باشند. 
كاردستی یا نقاب آن را بسازند و توضیحاتی دربارة آن قسمت از بدن بدهند. بدین 
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ترتیب هنگام تدریس بدِن انسان، دانش آموزان فعال تر عمل می كنند و یادگیری آن ها 
آسان می شود. 

 ب. راهبردهای سازماندهی 
1. سازمان دهی موضوعی

ابتدا عضــوی از اعضای بدن همراه با تمام ویژگی های آن به طور كامل تدریس 
می شود. سپس وارد قسمت بعد می شویم و از همة  دانش آموزان سؤال می پرسیم تا 

كاماًل از یادسپاری این بخش از بدن مطمئن شویم.

2. سازمان دهی مارپیچی
ابتدا روی تصویرهای چشم انداز )تصویرهای 1و 2( از اعضای بدن نام می بریم. 
ســپس مکان قرارگیری هر عضو و وظیفــة آن را بیان می كنیم. در این بخش همة 

قسمت های بدن را با هم آموزش می دهیم. 

 ج. روش های ایجاد توالی در نظریة شرح و بسط 
1. توالی شرح و بسط مفهومی:

در این مرحله، معلم دانش آموزان را با مفاهیم جامع تر،كامل تر و گســترده ای 
آشنا می كند كه یادگیرنده هنوز آن ها را نیاموخته است. در ادامه مفاهیم جزئی تر 
و محدودتــر آموزش داده می شــوند. بدین ترتیب، ابتدا معلم به مغز انســان و 
عملکرد قســمت های متفاوت آن می پــردازد و آن را به عنوان فرمانده و مركز 

دستورات بدن معرفی می كند. 
در بخش های بعدی به جمجمه به عنوان محفظة مغز اشاره می كند و در واقع 

نوعی تحلیل سلسله مراتبی صورت می گیرد.
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2. توالی شرح و بسط نظری:
در این  قســمت نیز معلم اصول كلی تر و جامع تری را كــه یادگیرنده آن ها را 
نیاموخته است، شرح می دهد و به تدریج اصول جزئی تر و خاص را ارائه می دهد. 
در واقع در این بخش اعضایی مانند ســر و گردن، ســینه )دستگاه تنفس وگردش 

خون( و اعضای شکم )دستگاه گوارش( مورد بررسی قرار می گیرند. 

3. توالی ساده سازی شرایط:
در این مرحله اســت كه معلم مطالب آموزشی را به ساده ترین شکل ممکن كه 

تاكنون دانش آموز نیاموخته است، ارائه می كند.
معلم با كنجکاو كردن دانش آموزان درس را با ســخنرانی فعال شروع می كند و 

سؤال هایی از این قبیل می پرسد:
  اگر پدر شما یک روز سركار نرود، چه اتفاقی می افتد؟

  اگر من یک روز درس بدهم، یک روز درس ندهم، چه می شود؟
  اگر اشتباه درس بدهم، چه می شود؟

بعد از پاسخ گویی دانش آموزان، معلم بیان می كند كه اعضای بدن ما هم مانند افراد 
در جامعه، هر یک وظیفه ای بر عهده دارند و باید در كنار هم وظایف را به خوبی 
انجام دهند تا بدن سالمی داشته باشیم. با این دیدگاه وظایف اعضای بدن را مجدداً 

مرور می كند.
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١

آموزش فرایندی نظام مند است كه عناصر گوناگونی در 
آن ها  تركیب  و  انتخاب  چگونگی  و  هستند  دخیل  آن 
تأثیر  آموزش  كیفیت  ارتقای  در  آموزشی)  (طراحی 
واگذار  معلمان  به  خرد  سطح  در  وظیفه  این  دارد. 
تحلیل  درس،  به هدف های  توجه  با  آن ها  و  می شود 
تدریس،  روش  درس،  موضوع  تحلیل  و  مخاطب 
طراحی  كار  بارها  و  بارها  و...  تدریس  مكان  و  زمان 
كلی،  طور  به  داده اند.  انجام  كالس  در  را  آموزشی 
به  كامالً  كه  است  معلم  خود  آموزشی  طراح  بهترین 
آنچه  دارد.  اشراف  درسی  موضوع  و  آموزش  محتوای 
ناشی  رشد  به  رو  روند  و  تحوالت  است،  اهمیت  حائز 
از تحقیقات و فناوری است كه همه ابعاد زندگی بشر 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  تعلیم وتربیت  از جمله 
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