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چند  بر  مبتنی  آموزش های  اثربخشی  دربارة  تحقیقات  قاطبة  نتایج 
رسانه ای ها و استفاده از منابع متنوع و متکثر آموزشی بر میزان و کیفیت 
یادگیری یادگیرندگان، از تأثیر مثبت و افزایشی منابع چندگانة یادگیری 
در مقایسه با تک منبع ها نشان دارد؛ به این معنا که هر چه منابع و مواد 
آموزشی مورداستفاده در فرایند یاددهی- یادگیری متنوع تر باشند، نتایج 

به دست آمده هم به همان اندازه رضایت بخش تر و مفیدترند. 
از کالس های  بسیاری  در  حاضر،  دوران  در  که  است  حالی  در  این 
مهم(  )البته  قدیمی  و  معروف  رسانه ای  بر  تدریس  فرایند  هنوز  درس، 
به نام »کتاب درسی« مبتنی و متکی است! و بهره گیری از امکان های 
گوناگون سایر رسانه ها مورد غفلت و کم توجهی قرار می گیرد. دانش آموزان 
دوران معاصر به طورماهیتی به چندگانگی عادت کرده اند و مواجهة ایشان 
با منابع اطالعاتی، کاماًل با دوران گذشته متفاوت شده است. آن ها دیگر 
برای یادگیری و کسب اطالعات فقط به کتاب و روزنامه و مجله مراجعه 
متأسفانه- خیلی کم  البته  به جرئت می توان گفت –  نمی کنند )حتی 
مراجعه می کنند(. در عوض منابع جدید مثل رسانه های جمعی، اینترنت، 
شبکه های اجتماعی مجازی، بازی های رایانه ای آموزشی و چند رسانه ای ها 
به طورجدی جای خود را در میان دانش آموزان بازکرده اند. در این شرایط، 
تکیة صرف بر منابع مکتوب هرگز نخواهد توانست اهداف تربیتی نظام های 

آموزش و پرورش را محقق كند. با فرصت های بسیار متنوعی که منابع متکثر 
و مبتنی بر فناوری در اختیار برنامه ریزان آموزشی و درسی گذاشته است، 
الزم است برای این نسل فکری و اقدامی درخور و متناسب با ویژگی های 

چندگانه اش صورت گیرد.
مفهوم »بستة یادگیری« سالیان زیادی است که در ادبیات حوزة تعلیم 
و تربیت واردشده است. این بسته ها در بسیاری از نظام های آموزشی دنیا 
به طورجدی مورد استفاده قرار می گیرند و آثار مطلوب و مثبت آن ها در 

دستاوردهای آن نظام ها به وضوح دیده می شود.
 بستة یادگیری به چه معناست؟ چه ضرورتی دارد بسته های یادگیری 
طراحی و تولید شوند و مورد استفاده قرار بگیرند؟ فرایند تولید بسته های 
بسته های  در  و  کدام اند  آن  مؤلفه های  و  اجزا  است؟  چگونه  یادگیری 
یادگیری مختلف، برای درس ها و دوره های گوناگون تحصیلی، محوریت با 
کدام جز از اجزای بسته است؟ طراحان و تولیدکنندگان بسته های یادگیری 
چه کسانی هستند؟ نقش متخصصانی مثل فناوران آموزشی در فرایند 
طراحی و تولید بسته های یادگیری چیست؟ الگو و مدل بومی تولید این 
بسته ها کدام است؟ آیا تولید بستة یادگیری هم مثل تولید کتاب درسی و 
راهنمای معلم که هم اکنون آموزش و پرورش به صورت متمرکز تهیه، تولید 
و توزیع می كند، همان فرایند طراحی و تولید متمرکز را در پیش خواهد 

مهدی واحدی
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داشت یا همچون سایر کتاب ها و منابع کمک درسی و کمک آموزشی، 
مؤسسات گوناگون بیرون از نظام تعلیم و تربیت و در بخش خصوصی و 
در حالتی رقابتی، آن ها را تولید خواهند كرد؟ اگر بنا بر برون سپاری تولید 
بسته های یادگیری است، معیارها و شرایط برون سپاری به چه شکلی 
خواهد بود و آیا نظارتی بر آن ها صورت خواهد گرفت و این نظارت 
مطابق چه معیارها و فرایندهایی خواهد بود؟ نقش معلمان، دانش 
آموزان و سایر عوامل تأثیرگذار در تعلیم و تربیت در طراحی و تولید 
بسته های یادگیری چگونه خواهد بود؟ مدرسه ها و معلمان چقدر در 
انتخاب بسته های یادگیری موردنظر خود آزادی عمل خواهند داشت؟ 
معیارها و استانداردهای ارزیابی بسته های یادگیری برای تشخیص 
از  سؤاالتی  چیست؟  غیراثربخش  بسته های  از  مطلوب  بسته های 
این دست دربارة موضوع بسته های یادگیری قابل طرح  اند و نیازمند 

پاسخ گویی.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مدتی است تصمیم گرفته 
فرایند  به  یادگیری  بسته های  ورود  از گذشته، مسیر  به طور جدی تر 
تعلیم و تربیت کشور را طراحی و هموار كند. به این منظور، در این سازمان 
معاونتی برای این مهم تأسیس شده است و گروهی به طورجدی و علمی 
به دنبال تحقق این موضوع هستند. مجلة رشد فناوری آموزشی نیز 

به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع بسته های یادگیری با مفاهیم فناوری 
آموزشی، تصمیم گرفت شمارة آخر دورة فعلی خود )اردیبهشت 99( 
را به طور کامل به این موضوع اختصاص بدهد. از این تصمیم چند 
هدف دنبال می شود: اواًل به دنبال کمک به تولید ادبیات علمی در زمینة 
بسته های یادگیری هستیم که در کشور ما مبتالبه فقر نظری است. 
ثانیًا، در پی گفتمان سازی بین مخاطبان و خوانندگان مجله هستیم 
که به طورعمده شامل معلمان و کارشناسان محترم آموزش و پرورش 
می شود، تا عالوه بر ایجاد فهم صحیح از چیستی و ضرورت استفاده از 
بسته های یادگیری، آمادگی الزم را برای استقبال از آن ها و مشارکت 
در فرایند تولید آن ها فراهم كنیم. ثالثًا به دنبال پاسخ دادن به مجموعه 

سؤاالتی هستیم که نمونه های آن ها در سطرهای قبل ذکر شدند.
برای تحقق اهداف گفته شده، در این شماره از مجله مطالب متنوع، 
مقاالت گوناگون و گفت وگوهای تخصصی و مفصلی با متصدیان و 
صاحب نظران این حوزه ترتیب داده شد كه اكنون حاصل آن ها پیش 
روی شما خوانندگان محترم است. امیدواریم این تالش قدمی باشد ولو 
کوچک در آماده سازی فضای ذهنی متصدیان یاددهی-یادگیری دربارة 
چیستی، چگونگی و ضرورت استفاده از فرصت های فوق العاده ای که 

بسته های یادگیری استاندارد می توانند در اختیار ایشان قرار دهند.



 سميه مهتدی  
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی
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بستة یادگیری یکی از نوآوری هایی است که در تقویت پیشرفت یادگیری 
دانش آموزان نقش مهمی دارد، زیرا  ترکیبی از چندرسانه ای و ابزاری 
مفید برای معلمان است تا دانش و تجربة خود را به صورتی دقیق منتقل 
كنند. با کمک بستة یادگیری، این امكان برای معلمان فراهم می شود 
كه براساس تفاوت های فردی شان به فعالیت های یادگیری بپیوندند و 
دانش آموزان هم یادگیری را به صورت جداگانه یا گروهی تمرین کنند. 
بستة یادگیری معمواًل از اهداف دوره، محتوا و تجربه های مرتبط یادگیری 
تشکیل می شود. همچنین، از یادگیرندگان برای یادگیری مداوم پشتیبانی 
می کند. بنابراین، با استفاده از بستة یادگیری، پیشرفت تحصیلی بیشتری 
رخ می دهد. تعریف های زیادی برای بستة یادگیری آورده شده اند؛ از جمله: 

در هر برنامة درسی خوب، باید به ویژگی های متنوع یادگیرندگان 
توجه شود. یادگیرندگان از نظر دانش، شخصیت و تفکر متفاوت اند. 
نکنند،  توجه  خود  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  به  معلمان  اگر 
نمی توانند در فرایند یاددهی-یادگیری موفق باشند. بستة یادگیری در 
صورت طراحی یا انتخاب صحیح می تواند در مسیر یاددهی به معلم 
كمک كنند. در این مقاله چیستِی بستة یادگیری، تاریخچة به وجود 

آمدن، و مزایا و محدودیت های آن  را بررسی می كنیم.

كلیدواژه ها: بستة یادگیری، آموزش برنامه ای، تفاوت های فردی، آموزش انفرادی
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ابزاری برای خودیادگیری یادگیرندگان كه شامل کارت دستورالعمل، کارت 
فعالیت، کارت محتوا، کارت تمرین، برگة کار و کلیدها، و آزمون و کلیدها 
می شود. بستة یادگیری به مطالب مختلف یادگیری اشاره دارد که در کنار 
هم جمع شده اند و هدف آن ها این است که یادگیرندگان به طور مؤثر یاد 
بگیرند. نام های دیگری که برای آن وجود دارد، عبارت اند از: چندرسانه ای، 

بستة آموزشی، کیت های آموزشی. 
بـا توجـه بـه تعریـف های بـاال، بستـة یادگیری محتـوای نوشتـاری 
توسعه یافته ای برای تدریس یک مفهوم یا مهارت است. اجزای این بسته 
شامل مفهوم بیان شده، پیش آزمون، اهداف رفتاری، فعالیت های یادگیری، 
فعالیت های تمرینی و پس آزمون می شود. بسته باید خودآموز باشد و به 
هدایت کمی از طرف معلم نیاز داشته باشد. ممکن است مستقل باشد یا 
به ابزارهای حمایتی نظیر فیلم ها، کتاب ها و کاست های صوتی نیاز داشته 
باشد. بستة یادگیری راهنمایی است برای دانش آموزان تا  در یادگیری شان 

از آن استفاده كنند. البته این تعریف ها كامل و جامع به نظر نمی رسند.
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تعریف دقیق تری را برای بستة 
از  به مجموعه ای هماهنگ  یادگیری  بستة  است:  داده  ارائه  یادگیری 
رسانه های آموزشی اطالق می شود که در یک بستة واقعی )مانند یک 
زونکن یا کارتن به همراه سایت اینترنتی(، یا به صورت اجزایی هماهنگ 
با نشان تجاری مؤسسة تولیدکننده، تهیه و برای یک یا چندپایة تحصیلی 
استفاده می شود. این مجموعة آموختاری دو بخش نرم افزاری )راهبردها، 
الگوها، وظایف، چارچوب ها، رهنمودها، تکالیف و آزمون ها( و سخت افزاری 
می توانند  که  دارد  مواد(  و  منابع  ابزارها،  تجهیزات،  وسایل،  )رسانه ها، 
به صورت یک ابزار در فرایند مشکل گشایی نظام آموزش و کار تدریس 

معلمان کاربرد گسترده ای داشته باشند.

تاریخچه
تاریخچة بستة یادگیری امروزی به دهة 1920 برمی گردد؛ زمانی که 
برخی متخصصان تعلیم و تربیت موضوع انفرادی کردن آموزش را مطرح 
كردند. بسیاری از روان شناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند، 

موقعیت یادگیری باید چنان سازمان دهی شود که هر دانش آموز بتواند 
بر اساس توانایی های خود به فعالیت و یادگیری بپردازد. برای نیل به 
چنین هدفی، روش های آموزش انفرادی بسیار مناسب هستند، زیرا در این 
نوع روش ها دانش آموزان بر حسب توانایی شان پیش می روند و معلم نیز 
وقت کمتری صرف تدریس و زمان بیشتری صرف رسیدگی به فرد فرد 
آن ها می کند. البته اولین و اساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی، 
پذیرفتن مفهوم یادگیرنده محوری در طراحی و آموزش است. در این 
روش، یادگیرندگان با در اختیار داشتن مطالب و محتوای خودآموز شروع 
به یادگیری می كنند و معلم برای کمک و هدایت آن ها در دسترس است.
برخی افراد نیز معتقدند تاریخچة طراحی بستة یادگیری به دهة 60 
میالدی و آموزش خصوصی صوتی بازمی گردد. این روش را پولتویت، یکی 
از استادان دانشگاه »پوردو«، هنگامی که در تالش بود مواد آموزش کمکی 
برای دانشجویان ضعیف در گیاه شناسی سال اول تهیه کند، آغاز كرد. او 
مطالب سادة سخنرانی را از طریق بخش سمعی و بصری و به صورت 
خودآموز در دسترس دانشجویان قرار می داد. در طول نیم سال تحصیلی، 
این کاست ها به تجربه های برنامه ریزی تبدیل شدند که توجه دانشجویان 
را به بخش هایی از کتاب درسی، تصویرها و نمودارها و همچنین گیاهان 

زنده سوق می دادند.
 بین سال های 1961 تا 1962 یک آزمایش روی 36 دانشجو انجام 
شد و آن ها بدون حضور در کالس، با آموزش خصوصی صوتی آموزش 
داده شدند. واکنش دانشجویان مطلوب بود و نتایج نشان داد عملکرد 
دانشجویان گروه آزمایش به اندازة دانشجویان عادی بود. در دوره ای که 
پولتویت طراحی کرد، جلسات مطالعة مستقل، قلب فرایند یادگیری بود. 
دانشجویان در مرکز یادگیری ویژه ای با 36 غرفة مجهز به ضبط صوت ، 
ویدئو پروژكتور و دیگر مواد آموزشی، حضور داشتند. آن ها با كمك فهرستی 
از اهداف رفتاری و نوارکاست فعالیت های خود را انجام می دادند. کاست ها 
سخنرانی نبودند، راهنماهای برنامه ریزی شده ای بودند که توجه دانشجویان 
را به قسمت های خاصی از کتاب یا سایر مطالب جلب می کردند. کاست 
مانند یک هدایتگر برنامه ریزی شده بود که فعالیت ها را نشان می داد و به 
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اطالعات مهم اشاره می کرد. دانشجویان با کمک کاست ها متون را 
می خواندند، نمودارها و شکل ها را كامل می کردند، فعالیت ها را انجام 
می دادند و هر زمان احساس نیاز می کردند، می توانستند با دانشجویان 
دیگر یا استاد صحبت کنند. همچنین، اگر احساس می کردند محتوا را 

یادگرفته اند، می توانستند از ادامة فعالیت صرف نظر کنند.

بستة یادگیری و سند تحول بنیادین
سند  در  ارائه شده  راهکارهای  اجرای  در  می تواند  یادگیری  بستة 
تحول بنیادین تا حد زیادی مفید و مؤثر باشد. برای مثال، در موضوع 
»تنوع بخشی در ارائة خدمات آموزشی و فرصت های تربیتی متناسب با 
مصالح جامعه، نیازها و عالقه های دانش آموزان در راستای شکوفایی 
استعدادهای ایشان«، بسته های یادگیري به راحتی می توانند این وظیفه 
را به عهده بگیرند. همچنین، برای »توسعه و نهادینه کردن عدالت 
آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف کشور و تقویت آموزش و پرورش 
مناطق مرزی، با تأکید بر توانمندسازی معلمان و دانش آموزان این 
مناطق و با تمرکز بر کیفیت فرصت های تربیتی هماهنگ با نظام معیار 
اسالمی« نیز بستة یادگیری پتانسیل خوبی دارد. عالوه بر این ها، با توجه 
به اینکه در هر بستة یادگیری می توان از انواع محتوا و تجهیزات متناسب 
با آن استفاده کرد، راهکار »بهره گیری از تجهیزات و فناوری هـای نوین 
آموزشی و تربیتی در راستای اهداف«  سنـد تحـول نیز پوشـش داده 
می شود. از طـرف دیـگر، بـرای »گستـرش و تنـوع دادن به حرفه ها 

و مهارت های موردنیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه ریزی شدة آن در 
همة دوره های تحصیلی و برای همة دانش آموزان« نیز می توان بستة 
یادگیری متناسب طراحی و تولید كرد. البته در تولید این بسته ها باید 
به راهکار »حاکمیت رویکرد فرهنگی- تربیتی در تولید محتوا و تقویت 
شایستگی های پایة دانش آموزان« نیز توجه شود. به جز موارد بیان شده، 
در طراحی و آماده سازی انواع محتواهای آموزشی برای دستیابی به 

اهداف سند تحول، می توان بسته های یادگیری متنوعی تدوین كرد.

مزایای استفاده از بسته های یادگیری
هر بستة یادگیری سندی است شامل تمام موارد الزم برای دستیابی 
مستقل دانش آموزان به یک یا چند هدف آموزشی. با استفاده از این 
بسته ها، دانش آموزان می توانند بخش بزرگی از آموزش خود را به عهده 
بگیرند و البته معلم در صورت نیاز در دسترس است. استفاده از بستة 

یادگیری مزایای بسیاری دارد که برخی از آن ها به شرح زیرند: 

 توجه به تفاوت های فردی
اغلب معلمان نسبت به کارایی روش های سنتی آموزش تردید دارند و 
نارضایتی خود را ابراز داشته اند. این نارضایتی تا حدودی به خاطر وجود 
تفاوت های فردی بین دانش آموزان است. تفاوت های فردی حداقل از 
دهة 1920 مورد توجه بسیاری از صاحب نظران تربیتی واقع شده است. 
در این سال ها با اجرای آزمون های مختلف، به وجود اختالف بهرة 
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هوشی در بین دانش آموزان پی بردند. طبیعی است وجود تفاوت های 
فردی، در روش های سنتی و معمول، کار معلم و مربی را بسیار پیچیده 
و مشکل می سازد. اگر در کالسی تفاوت های فردی در نظر گرفته 
نشوند، خستگی، انزجار و تنفر از فعالیت های آموزشی تقویت خواهند شد. 
یکی از روش های حل این مشکل، استفاده از بستة یادگیری و هدایت 
دانش آموزان به یادگیری مستقل است. همچنین، با توجه به اینکه در 
سند تحول بنیادین، در خصوص توجه بیشتر به تفاوت های فردی، به ویژه 
هویت جنسیتی و تفاوت های شهری و روستایی، توصیه شده است، بستة 

یادگیری در این زمینه می تواند به معلم کمک كند.

 رشد استقالل در عمل و یادگیری
یکی از وظایف معلمان تهیة وسایل یادگیری برای دانش آموزان و 
کمک به آن ها در دستیابی به اطالعات موردنیاز برای یادگیری مستقل 
است. با کمک بستة یادگیری، عالوه بر اینکه دانش آموزان می توانند با 
توجه به استعداد خود به هدف های آموزشی دست یابند، روش آموختن 
مستقل را نیز یاد می گیرند؛ یعنی یاد می گیرند چگونه یاد بگیرند و این 
خود یکی از هدف های مهم آموزشی است. زیرا دانش آموزان باید قادر 

باشند پس از ترک مدرسه یادگیری را ادامه دهند.

 عادت به مطالعه
معمواًل معلمان و دانش آموزان انتظار دارند وقتی در مدرسه یا منزل 
به تنهایی کار می کنند، بیشتر یاد بگیرند. این هدف با استفاده از بستة 
زیادتری  معلومات  دانش آموزان می توانند  و  تحقق می یابد  یادگیری 
کسب کنند. کسب معلومات بیشتر، رضایت از فعالیت های آموزشی را 
فراهم می کند. بر اثر ادامة فعالیت، دانش آموز به مطالعه عادت می کند. 

استمرار این عمل هم عادت به مطالعه را در او تقویت خواهد کرد.

 پیشرفت بر اساس توان فردی
با استفاده از بستة یادگیری دانش آموزان می توانند محتوا را با توجه به 
توان خود و زمانی که در اختیار دارند، هر چند بار که نیاز باشد، مطالعه 
کنند. امتیاز این روش آن است که پیشرفت و درجة یادگیری یک 
دانش آموز هیچ ارتباطی با کار سایر هم کالس های وی ندارد و هرکس 

بر اساس توانایی های خود پیشرفت می کند.

چالش های استفاده از بستة یادگیری
فرایند  یادگیری در  بستة  از  استفاده  همانند هر روش دیگری، در 

یاددهی-یادگیری چالش ها و محدودیت هایی وجود دارد؛ از جمله:

 کاهش ارتباط چهره به چهره
برخی از افرادی که برای یادگیری از این بسته ها استفاده کرده اند، 
نبود یا کاهش ارتباط چهره به چهره با هم ساالن یا معلمان را به عنوان 
معایب آن اعالم کرده اند. البته استفاده از بستة یادگیری قرار است در 
کنار آموزش های حضوری صورت گیرد و اگر از آن به صورت مستقل 

و بدون حضور در کالس های آموزشی استفاده شود، باید به حل چنین 
مشکلی، به خصوص برای یادگیرندگان سنین پایین، توجه کرد.

 کسالت آور بودن
استفاده از بستة یادگیری به عنوان تنها روش یادگیری، به خصوص 
اگر درست و اصولی طراحی نشده باشد، ممكن است موجب خستگی و 

کسالت یادگیرنده و ترک فرایند یادگیری شود.

 زمان و هزینه بر بودن تولید
اگر معلمان بخواهند بستة یادگیری را متناسب با نیازها و تفاوت های 
فردی دانش آموزان خود طراحی کنند، با توجه به تعداد و تنوع دانش 
آموزان، صرف زمان و هزینة بسیاری نیاز است. حتی شاید برخی از 
معلمان امکان آماده سازی بستة یادگیری را نداشته باشند و سفارش 
تهیة آن به افراد دیگر، که علم و تخصص تعلیم و تربیت ندارند، خروجی 

مفیدی به دست نمی دهد.

جمع بندی
بستة یادگیری برای معلمان رویکردی متفاوت در تدریس و برای 
دانش آموزان روشی متفاوت برای یادگیری است. توسعة بستة یادگیری، 
در صورتی که با مطالب، فعالیت ها و اهداف درس مطابقت داشته باشد، 
می تواند به یادگیرندگان کمک کند بر اساس عالقه ها و نیازهای خود 
به مطالعه بپردازند. استفاده از این بسته ها به معلمان کمک می کند به 
نیازهای فردی تک تک یادگیرندگان خود توجه و در تعمیق یادگیری 

موفق تر عمل کنند.



 لطفًا در خصوص فلسفة وجودی بسته های یادگیری و 
چرایی استفاده از آن ها کمی توضیح دهید.

موضوع بسته های یادگیری را با طرح اهمیت یادگیری شروع می کنم. 
وقتی از یادگیری یا کامل تر بگویم از تربیت حرف می زنیم، از فرایندی 
صحبت می کنیم که هم »وسعت« دارد و هم »عمق«. این دو ویژگی 
باعث می شود در تصمیم گیری دربارة بستة یادگیری، هم وسیع فکر کنیم 
و هم عمیق. یعنی دو ویژگی مطرح در خود یادگیری، در طراحی و تولید 
بسته های یادگیری هم باید وجود داشته باشد و موردتوجه قرار گیرد. اینکه 
یادگیری وسیع است، یعنی یادگیری مقوله ای نیست که ما بتوانیم آن را در 
یک کانال خاص در مسیری چندان معین و محدود پیش ببریم. یادگیری 
در زندگی انسان در همة ابعاد، امور، ارتباطات و در همة فعل وانفعاالت 
بین انسان و غیر او وجود دارد. یادگیری در همة این عرصه ها و در سطوح 

برنامه ریزی  رشته  تمام  استاد  ملکی  حسن  دكتر 
درسی در دانشگاه عالمه طباطبائی هستند و قریب 
به یک سال است كه بعد از سال ها فاصله از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )سال ها پیش ایشان 
مدیر كل دفتر تألیف این سازمان بودند( دوباره به 
هستند.  سازمان  این  قائم مقام  و  بازگشته  سازمان 
و  سیاست ها  درباره  ایشان  با  رو  پیش  گفتگوی 
بسته های  پیرامون  پژوهش  سازمان  برنامه های 

یادگیری است.
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گفت و گو با دکتر حسن ملکی ، 
قائم مقام سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی



گوناگون قابل تحقق و قابل فهم است و اگر تربیت و یادگیری را به گسترة 
کل زندگی تعمیم دهیم، حرف مبالغه آمیزی نزده ایم. 

البته زمانی که از آموزش رسمی حرف می زنیم، قضیه متفاوت می شود، 
زیرا آنجا هدف های معینی داریم و برای نیل به آن ها تدبیر می کنیم، 
روش ها و محتوا و تجربه های یادگیری مناسبی پیش بینی می کنیم و 
درمجموع مدیریت یادگیری مناسبی داریم تا یادگیری رسمی به معنای 
یادگیری مدرسه ای، به درستی اتفاق بیفتد. اما در یادگیری رسمی هم 
نمی توانیم ویژگی وسعت را نادیده بگیریم. در یادگیری های رسمی فرد 
هم از کتاب درسی یاد می گیرد، هم از معلم، هم از دانش آموزان دیگر و 
هم از رفتار مسئوالن مدرسه. همین طور از سایر عناصر و عوامل یادگیری. 
همین طور زمانی که شما از برنامة درسی پنهان نام می برید، یعنی خیلی 
از عوامل مؤثر در یادگیری در کنترل طراحان و برنامه ریزان درسی و حتی 

معلم و والدین نیست و همة این ها نشان می دهند یادگیری وسیع است. 
نکتة بعدی عمیق بودن یادگیری است. زمانی که یادگیری را عمیق 
بدانیم، یعنی یادگیری با شرطی شدن، حفظ کردن، تلقین، القا و امثال 

این ها تفاوت معنادار دارد. 
این مقدمه را به این خاطر عرض کردم که ما یادگیری با این دو ویژگی 
را نمی توانیم در یک رسانه محدود و محصور کنیم. حاال این رسانه هر 
رسانه ای باشد؛ چه کتاب درسی و چه هر رسانة دیگر، این ظرفیت را ندارد 
که چنین مقوله ای با ماهیت وسیع و عمیق را در برگیرد. بسته های یادگیری 
برای این پدید آمده اند که ظرفیت، فرصت و شرایط متناسب با عمق و 
وسعت یادگیری را فراهم کنند. یعنی اگر یادگیری این ویژگی را نداشت، 
شاید یک رسانه کفایت می کرد. چند رسانة مختلف را انتخاب کردن و نام 
بستة آموزشی بر آن گذاشتن، برای این است که امکان و فرصت بیشتری 
برای یادگیری فراهم شود. بنابراین، فلسفة وجودی بسته های یادگیری 
با ماهیت یادگیری با دو صفت بارزش، یعنی وسعت و عمق، رابطه ای 

مستقیم دارد.

  بر اساس فلسفة وجودی و عمق و وسعتی که بسته های 
بستة  نظر شما  از  باشند،  آن  پاسخ گوی  می باید  یادگیری 

یادگیری چه عناصر و مؤلفه هایی دارد؟
با توجه به نظریه های آموزشی پشتیبان تولید بستة یادگیری، شاید بتوان 
در اجزای بستة یادگیری تفاوت هایی در نظر گرفت. به طور مثال، در یک 
نظریه که در آن هدف های از قبل طراحی شده معنا و مفهوم ندارد و از 
نظر پیشرفت گرایان متأثر است، اعتقاد بر این است که ما از قبل نباید 
برای دانش آموزان تصمیم  بگیریم و در این رویکرد بستة یادگیری تعریف 
و اجزای به خصوصی خواهد داشت. اما ما در نظام تعلیم وتربیت نظریه ای 
را دنبال می کنیم که در آن یکی از ارکان اصلی تعلیم وتربیت هدف های از 
قبل طراحی شده است. اگر کسی در تعلیم وتربیت مقید و متعهد باشد برای 
نیل به اهداف معین تربیتی، در اینجا به بسته های یادگیری طور دیگری 
نگاه می کند که متفاوت است از آن تفکری که به برنامه های به اصطالح 

از قبل طراحی شده هیچ اعتقادی ندارد. 
ما بر اساس اسناد باالدستی و بر اساس فلسفة تعلیم وتربیت خود اعتقاد 

داریم باید هدف های از قبل طراحی شده داشته باشیم. بعد برای تحقق 
درسی،  کتاب  نقش  کنیم.  طراحی  معین  بسته های  باید  هدف ها  این 
کتاب راهنمای معلم و کتاب تمرین دانش آموز باید مشخص باشد. اگر 
قرار است فیلم آموزشی داشته باشیم، باید جایگاه آن معلوم باشد و سایر 
نرم افزارها هم باید جایگاهشان در این پازل تعریف شود. من تصور می کنم 
این بخش از کار بستة یادگیری یکی از ظریف ترین کارهایی است که 
گروه برنامه ریزی می تواند عهده دار آن باشد. ما باید هندسة این عوامل 
و مؤلفه های بسته های یادگیری را طوری بچینیم که نه باعث انجماد و 
محدود کردن تربیت و یادگیری دانش آموز شود و نه موجب شود که دچار 
رهاشدگی شویم. برخی از عناصر بستة یادگیری معروف هستند؛ مثاًل کتاب 
درسی قابل حذف نیست، کتاب راهنمای معلم هم قابل حذف نیست. فیلم 
آموزشی حتمًا باید باشد، فیلم های آموزشی مناسب کاری می کنند که شاید 

چند کتاب درسی نتوانند آن کار را انجام دهند.

 با توجه به مطالبی که در خصوص اجزای اصلی بستة 
یادگیری بیان کردید، جایگاه مجالت رشد در این بسته به 

چه صورت است؟
ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم که در این باره تصمیم قطعی بگیریم. من 
نظر شخصی خودم را می گویم. مجالت رشد حتمًا باید یکی از مؤلفه های 
بستة یادگیری باشند، ولی به عنوان یک مؤلفة به اصطالح کمکی یا متمم. 
مؤلفه ای که بتواند در توسعة یادگیری دانش آموزان ایفای نقش کند. مسلمًا 
جایگاه مجلة رشد با جایگاه کتاب درسی متفاوت است. کتاب درسی به 
هدف های قصد شده و از قبل طراحی شده معطوف است و ما نمی توانیم 
این نگاه را نسبت به مجالت رشد داشته باشیم. مجالت رشد موادی 
آموزشی هستند که دانش آموزان با مطالعة آن ها اطالعات، دانش و نگرشی 
به دست می آورند تا بهتر بتوانند به هدف های مورد انتظار یا قابلیت هایی 
برسند که در برنامة درسی رسمی هم در واقع به اصطالح پیش بینی نشده اند.

  بستة یادگیری را با چه فرایندی باید تولید کرد؟ آیا 
می توان برای تولید آن فرایندی تعریف کرد؟

من چند مرحلة عمده را برای تولید بسته های یادگیری عرض می کنم. 
مرحلة اول پذیرش است. یعنی باید سازمان مربوطه که اآلن سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است و کارشناسان آن، از نظر ذهنی، روحی 
و روانی حرکت به سمت تولید بسته های یادگیری را پذیرا باشند. چون اگر 
این قدم اول محقق نشود، یعنی ذهن ها صرفًا روی کتاب درسی قفل شود، 
نمی توانیم به آن سمت حرکت کنیم. شرط اول قدم برای تحول این است 
که ما تغییر را بپذیریم و دربارة آن ذهنیت مساعد داشته باشیم. من فکر 
می کنم این مرحله اآلن موجود است و محقق شده. تک تک کارشناسان ما 
کلیت این امر را پذیرفته اند که باید از تک رسانه ای بودن به چندرسانه ای 

عمل کردن حرکت کنیم. 
مرحلة دوم تهیة خود الگو است. درواقع برای تهیة بسته های یادگیری به 
الگو احتیاج داریم، که در آن معلوم شود اهداف بسته چه هست، عناصر و 
مؤلفه هایش چیست و این عناصر باید چه نسبتی با یکدیگر داشته باشند. 
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همان طور که اشاره کردم، بین هدف های تربیت و یادگیری و تک تک این 
رسانه های مجتمع در بستة یادگیری چه نسبتی باید وجود داشته باشد و 
چطور این بسته اشاعه و ترویج پیدا کند؟ زیرا اگر ما بستة یادگیری مناسب 
هم طراحی کنیم، ولی بسته نقطة ارتباط معنادار و تعریف شده با جامعة 
مخاطب خود نداشته باشد، به طور طبیعی به موفقیت دست پیدا نمی کنیم. 
از  هرکدام  تولید  برای  است.  یادگیری  بستة  تولید  بعدی  مرحلة 
باید استانداردهای معینی تولید شود. مثاًل کتاب درسی  اجزای بسته 
استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی، راهنمای معلم استانداردهای 
مربوط به خود و کتاب کار دانش آموز هم استانداردهای خودش را دارد. 
تاکنون انصافًا استانداردسازی و تولید استانداردهای تأییدشده و معین 
را نداشته ایم. این استانداردها باید در شورایی علمی و با صالحیت به 
تصویب برسند. بعد از آن می توان بستة یادگیری قابل دفاع و متناسب 

با اسناد باالدستی داشت.

  بستة یادگیری باید چه نسبتی با اسناد باالدستی داشته 
باشد؟ همچنین، به نظر شما این بسته چگونه باید به مرحلة 

طراحی و تولید برسد؟
اول باید این نکته را بگویم که به نظر من اسناد باالدستی در کشور ما در 
مظلومیت به سر می برند. این اسناد باالدستی، همین سند تحول بنیادین، با 
وجود توصیة حضرت آقا، اآلن شش، هفت سال است که عملیاتی نشده. 
برنامة درسی ملِی منبعث از سند تحول هم عملیاتی نشده است. به نظر من، 
بستة یادگیری فرزند اسناد باالدستی است. چطور ما در آدم ها پدر و مادر 
و فرزند داریم، اسناد باالدستی هم ریشه، و پدر و مادر بسته های آموزشی 
هستند. منتها اینکه این فرزند واقعًا فرزند این سند باشد، نیاز به الگو دارد. 
الگویی که می تواند اسناد باالدستی را به بسته های یادگیری متصل کند، 

الگوی بومی تدوین برنامة درسی است. اگر این الگو را نداشته باشیم، یعنی 
این حلقه مفقود است. چون حلقه مفقود است، بسته های یادگیری به اسناد 

باالدستی ما مرتبط و متصل نمی شوند. 
حال فرض کنید ما بسته های یادگیری را تولید کردیم. برای عملیاتی 

شدن آن، چند روش را می توانیم مدنظر قرار دهیم. 
یک روش همین است که االن وجود دارد و مرسوم است. یعنی در 
سازمان پژوهش دفترهای معینی وجود داشته باشند که کار را دنبال کنند.

روش دیگر برون سپاری تولید بسته هاست. برون سپاری هم برای خودش 
نیازمند الگوست. ما اآلن در برون سپاری بسته های یادگیری در مرحلة تولید 
الگو قرار داریم و دو گروه در حال کار هستند. یک گروه مشغول تدوین 
الگوی برون سپاری در بخش فنی وحرفه ای و کاردانش، و یک گروه هم 
مشغول تدوین الگوی برون سپاری در حوزة علوم انسانی و بخش نظری. 
پیش بینی کرده ایم تا قبل از تعطیالت عید نوروز نسخة اولیه ای از آن 
الگوها طراحی خواهند شد و برای بعد از تعطیالت، ان شاا... وارد مرحلة 

اعتباریابی الگوها و عملیاتی کردن آن ها خواهیم شد. 
اگر در برون سپاری موفق شویم، به نظر من تحولی بسیار اساسی در تولید 
بسته های یادگیری اتفاق خواهد افتاد که البته استلزاماتی دارد. بخشی از 
این استلزامات جنبة علمی دارد، یعنی باید الگوی طراحی شده عالمانه 
باشد، و بخشی هم جنبة اجتماعی. یعنی الگوی طراحی شده درواقع باید به 
ـ عاطفی هم دارد، یعنی  یک گفتمان اجتماعی تبدیل شود. یک بعد روانی 
کارشناسان موضوع برون سپاری و استفاده از مشارکت دیگران را در تولید 
بسته های یادگیری از بعد روانی بپذیرند. بعد حقوقی هم دارد؛ چه حقوق 
معنوی و چه حقوق مادی که باید لحاظ شود. بعد مدیریتی هم مطرح است. 
شاید الزم باشد الگوی مدیریتی خاصی هم برای این کار مدنظر قرار دهیم. 

این ها مواردی هستند که ما باید در نظر بگیریم.
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  با توجه به تجربه های جهانی موجود که کم هم نیستند، 
بفرمایید چقدر برنامه دارید که از تجربه های جهانی استفاده 
نسل  و  محور  دنیای شبکه  فضاهای جدید  و چقدر  کنید 
دیجیتال به عنوان مسئله ای مهم یا قابل توجه در تولید بسته های 

یادگیری موردتوجه قرار می گیرند؟
بهره گیری از تجربه های جهانی نه در این کار، که در همة کارهایی که 
در حال برنامه ریزی هستیم، باید به عنوان منبع موردتوجه قرار گیرد. زیرا ما 
نمی توانیم اواًل همه چیز را خودمان تجربه کنیم، ثانیًا بر اساس اعتقادات 
و دینمان و سخن پیامبرمان که فرموده اند بروید علم را یاد بگیرید ولو در 
چین باشد، یا این گفتة ائمه که فرموده اند شما حکمت را بگیرید، ولو در 
دست منافق باشد، گاهی باید بین حرف و مولد آن حرف تفاوت قائل شویم 
تا بتوانیم از تجربه های دیگران استفاده کنیم. آنچه مسّلم است، در جهان 
در تولید بسته های یادگیری تجربه های گوناگونی وجود دارد. به گروهی که 
در حال کار روی بسته های یادگیری هستند، تأکید شده است از تجربه های 
بین المللی بهره بگیرند. اما نباید فراموش کنیم که مدل ها و الگوهای ما 
باید بومی باشند. من با مدل و الگوی غیربومی کاماًل مخالفم. الگوهای 
ما باید بومی باشند. الگوهای ما باید در فرهنگ خودمان، شرایط خودمان، 
باورهای خودمان و شرایط آموزش وپرورش خودمان ریشه داشته باشند. در 
بحث بومی سازی شرط اول نیازسنجی است. بررسی نیازهای نسل جدید، 
فناوری های نوین موجود و فرصت های نوینی که این فناوری ها برای 
ما ایجاد کرده اند، همه در نیازسنجی پاسخ داده می شود. در مورد فضای 
مجازی این نکته را هم بگویم که ما به این فضا به عنوان یک فرصت 
و همچنین تهدید نگاه می کنیم. واقعیت این است که اگر فضای مجازی 
خوب مدیریت نشود، تهدید است و اگر خوب و با حواس جمعی مدیریت 

شود، فرصت است و می توان از آن استفاده کرد.

  در تعلیم وتربیت افراد زیادی درگیرند؛ از مسئوالن باالدستی 
در وزارتخانه تا درواقع کف میدان جریان تعلیم وتربیت که 
مدیر مدرسه، معلمان، دانش آموزان و والدین آن ها هستند. 
و  معلم  خصوص  به  عوامل  این  از  هرکدام  خاص  نقش 

دانش آموز چیست و چگونه دیده خواهد شد؟
به نظر من در این قضیه جامعة معلمان هم منبع تولید هستند، هم عامل 
تولید، هم مجری تولید و هم نقاد تولید. در هر یک از این موقعیت ها ما 
باید فضایی بازکنیم. ازنظر منبع تولید، هرچقدر بتوانیم به معلمان نزدیک تر 
شویم، ازنظر فکری، ذهنی، روحی، روانی و اجتماعی، به همان اندازه در 
تشخیص نیازهایی که مبنای کار ما را تشکیل می دهد، موفق تر خواهیم 
بود. معلمان تجربة زیسته ای دارند که بسیار کمک کننده است و واقعًا  برای 
ما منبعی خواهند بود. ازنظر عامل تولید، یعنی زمانی که قرار شد بستة 
یادگیری تولید شود، به خصوص با الگوی برون سپاری، ما ترجیح می دهیم 
این بسته ها را گروه هایی تولید کنند که معلمان رکن اصلی آن  ها هستند. 
معلمان باید در تولید بستة یادگیری به طور مؤثر ایفای نقش کنند تا لطافت 
و ظرافت این بسته ها و تناسب آن ها با تربیت و یادگیری بیشتر شود. ازنظر 
مجری بسته های یادگیری، به طور طبیعی اجرای بسته های یادگیری به 

عهدة معلمان است. آن ها باید آموزش های متناسب با بسته های یادگیری 
را به دست آورند. معلمان باید صالحیت های الزم برای بهره گیری از 
اجزای بسته های یادگیری، به طور مثال فیلم آموزشی و فضای مجازی را 
به دست آورند. به عبارت دیگر، معلمان نیازمند صالحیت هایی فراتر از آن 
زمانی هستند که فقط مجری کتاب درسی بوده اند. آخرین نقش هم نقادی 
است. یعنی باید قادر باشند بستة یادگیری را نقد کنند و به چالش بکشند. 

البته نقد درست که عالمانه و رشددهنده است.
جایگاه  یادگیری  بسته های  طراحی  در  داریم  بنا  خانواده ها  مورد  در 
خانواده ها تعریف شود. ما باید بستة یادگیری را به خانواده ها معرفی کنیم، 
آن ها را توجیه کنیم و به سؤاالت آن ها پاسخ دهیم. البته به دلیل جمعیت 
زیاد خانواده ها، به طور طبیعی محدودیت هایی در این زمینه خواهیم داشت، 

ولی اگر این اتفاق نیفتد، بخشی از هدف های تربیتی در حاشیه می ماند.

امیدوار  می توانیم  زمانی  چه  سؤال،  آخرین  به عنوان    
باشیم بسته های یادگیری به مرحلة تولید برسند و وارد 

نظام تعلیم وتربیت   شوند؟
اجرای این کار قطعی است و در حال حرکت به آن سمت هستیم، اما 
برای این اتفاق عواملی وجود دارد که من آن ها را عرض می کنم. ابتدا 
باید استانداردهای برنامة درسی در بخش حوزه های تربیت و یادگیری 
تدوین شود. تولید بسته های یادگیری منوط به تولید استانداردهای برنامة 
درسی است. تا زمانی که استانداردها تولید نشود و به معاونت طراحی و 
تولید بسته های یادگیری ابالغ نشود، این معاونت نخواهد توانست در عمل 
استانداردهای الیة دوم را تدوین کند. استانداردهای الیة اول، استانداردهای 
هدف، محتوا، سازمان محتوا، راهبردهای یادگیری و ارزشیابی هستند. 
وقتی این استانداردها به ما ابالغ شوند، باید استانداردهای الیة دوم که به 
اجزای بستة یادگیری مربوط اند تدوین شوند؛ استانداردهای کتاب درسی، 
فیلم آموزشی و سایر اجزا. این استانداردها تابعی از استانداردهای الیة 
اول هستند. پس  از آن ما می توانیم چه به طریق برون سپاری و چه به 
طریق مرسوم و معمول، بسته های یادگیری را تولید کنیم. از طرف دیگر، 
طراحی و تدوین الگو و به تصویب رساندن آن و البته عملیاتی شدن الگو 
نیز فرایندی دارد که باید انجام شود. همچنین، باید از شرایط اجرا اطمینان 
داشته باشیم. یعنی مطمئن باشیم مسیری را که شروع کرده ایم، به درستی 
به پایان برسانیم. تا به این اطمینان نرسیم، نمی توانیم کار را شروع کنیم؛ 
اطمینان از صالحیت های معلمان، توجیه و اشاعة این الگو در سطح ملی و 
اداره های آموزش وپرورش استان ها، خانواده ها و معلمان. تا این مراحل طی 
نشود، کار تولید بسته های یادگیری به سرانجام نخواهد رسید. درنهایت، اگر 
بخواهم خوش بینانه بیان کنم، تولیدات مربوط به بسته های یادگیری، یعنی 
تولید و عرضة بسته ها، در کمترین زمان سه سال بعد خواهد بود. ان شاا....

  ما هم امیدواریم این اتفاق به بهترین صورت خود رخ 
دهد. مجلة فناوری آموزشی، به عنوان عضو کوچکی از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی، در این مسیر پرفراز و نشیب همراه 
شما و همکارانتان و نظام بزرگ تعلیم وتربیت خواهد بود.
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بستة یادگیری مجموعه ای است شامل مواد، ابزارها و محتواهایی که به گونه ای طراحی شده اند تا یادگیرندگان بتوانند بدون 

کمک معلم یا با کمترین کمک او، از آن ها بیاموزند: این مواد، ابزارها و محتواها از قبل طراحی، اجرا و ذخیره  شده اند.

بستة یادگیری ممکن است یک مجموعة یادگیری نظام دار در نظر گرفته شود که از بخش های سه گانة فناوری آموزشی )نرم افزار، 

سخت افزار و فرایند مشکل گشایی( بهره مند می شود و تولید و استفاده از آن، اقدامی عملیاتی در اجرای موفق برنامه های درسی 

برای یادگیری مستقل است. این بسته شامل مجموعه ای سازمان یافته از عناصر آموزشی و یادگیری است که تمامی یا بخشی از 
اهداف برنامة درسی یک دورة آموزشی را تأمین می کند.

بستة یادگیری می تواند متشکل از سیاست ها، راهبردها، الگوها، وظایف یا چارچوب ها، محتواها، تکالیف و فعالیت هایی از یادگیری 

باشد که بر بستر رسانه های قدیم و نوین، متنوع و به روز، قابل استفاده به همراه وسایل و تجهیزات، ابزارها، منابع و مواد، بر اساس 

اهداف برنامة درسی و درخت یادگیری دانش مرتبط )به صورت ساده، مرکب یا پیچیده( طراحی و تدوین می شوند.

بستة یادگیری قابلیت فراهم آمدن برای کلیة درس ها و آموزش های مدرسه ای و غیر مدرسه ای را به میزان فراوان 

توسط  متمرکز،  برنامه های درسی  بر اساس  تولید تک نسخه ای، ممکن است  بودن  به جهت هزینه بر  غالبًا  و  داراست 

سازمان های دولتی و غیردولتی نوآور طراحی و پس از تولید انبوه در اختیار یادگیرندگان قرار داده شوند. البته واضح 

است که اگر بسته های یادگیری بر اساس تفاوت های فردی و نیازهای خاص یادگیرندگان تهیه شوند، می توانند کارایی 
بیشتری را موجب شوند.

با توجه به کاربردهای متفاوت بستة یادگیری از نظر محیط یادگیری و مخاطب، می توان آن ها را در دو دستة کلی طبقه بندی کرد:
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 نسرين انصاری  
دكترای تكنولوژی آموزشی



1. بستة یادگیری معلم
2. بستة یادگیری دانش آموز

  بستة یادگیری دانش آموز خود به سه دسته تقسیم می شود.
1. بستة یادگیری دانش آموز در یادگیری کالس درس

2. بستة یادگیری دانش آموز در یادگیری از راه دور
3. بستة یادگیری دانش آموز در یادگیری تلفیقی

در ادامه توضیحاتی دربارة هر دسته آمده است:

 1. بستة یادگیری معلم
بستة یادگیری معلم در حمایت از فعالیت ها و ایده های معلمان در ارائة 
تدریس و آموزش مؤثر استفاده می شود و می تواند جایگزین شرکت در 
دوره های ضمن خدمت معلمان باشد یا به عنوان مکمل این دوره ها 
در نظر گرفته شود. معلمان، مانند کارکنان سایر مشاغل، از دریافت 
آموزش های مداوم برای ارتقای سطح عملکرد خود و به روزرسانی 
اطالعات و دانش شغلی خود بی نیاز نیستند. از این رو شرکت آن ها در 
دوره های بازپروری و افزایش مهارت در صالحیت های حرفه ای ناگزیر 
است. تهیه و توزیع بسته های یادگیری در زمینة صالحیت های معلمی 
می تواند در ارتقای سطح توانمندی معلمان ایدة قابل توجهی به شمار 

آید. جدول 1 )باال( اجزای بستة یادگیری معلم را معرفی می كند:

شرح اجزا اجزای اصلی بستة یادگیری معلم

یادگیری تهیه و به کارگیری انواع کار برگ ها، پورت فولیو، نرم افزارهای آموزشی / یادگیری طراحی و تولید 
بازی های آموزشی / یادگیری استفاده از راهبردهای یادگیری )تکرار و تمرین، شرح و بسط و سازمان دهی مانند 

نرم افزارهای رسم نقشه مفهومی و خالصه نویسی و ...(

مواد یادگیری انفرادی

راهنمای تدریس / راهنمای تهیه مواد یادگیری انفرادی و جمعی / راهنمای طراحی آموزش های برنامه ای /
راهنمای روش های فعال تدریس متناسب با موضوعات درسی /  راهنمای تفصیلی مراحل طراحی آموزشی )تحلیل 
مخاطب، تعیین هدف ها، انتخاب راهبردها- روش ها- ابزارها، تعیین محتوا- اجرا- ارزشیابی( / معرفی و خودآموز 
کاربرد الگوهای طراحی آموزشی )دیک و کاری، کمپ، هینیچ و همکاران، گانیه و بریگز، رایگلوث، عمومی و ...(/ 

معرفی منابع موردنیاز و مانند آن

راهنمای تدریس

یادگیری نحوه آرشیو و تهیه بانک سؤال در زمینه ارزشیابی آغازین، تشخیصی، تکوینی، پایانی. آزمون های استاندارد و معلم ساخته

یادگیری به کارگیری ابزارهای الکترونیکی معلم یار در ثبت الکترونیکی نمرات، محاسبه میانگین و نتیجه ارزشیابی 
بر اساس امتیازهای کسب شده، تحلیل فعالیت ها و ....

ابزارهای معلم یار

یادگیری تهیه وسایل کمک آموزشی »دیداری«، »شنیداری«، »دیداری- شنیداری«، »چند حسی« موردنیاز به 
 تناسب موضوعات کتاب درسی و پیچیدگی محتوا جهت استفاده در حین تدریس.

وسایل و مواد آموزشی و کمک آموزشی

معرفی بستة یادگیری دانش آموزان در )یادگیری تلفیقی - کالس درس - یادگیری از راه دور( معرفی انواع بسته های یادگیری دانش آموزان

 2. بستة یادگیری دانش آموزان
ایجاد  و  دانش آموز  از  حمایت  در  دانش آموز  یادگیری  بسته های 
سهولت در یادگیری برای ایجاد شرایط یادگیری مستقل، آماده سازی 
یادگیرنده برای یادگیری مادام العمر و ایجاد شرایط برای توجه به 

تفاوت های فردی یادگیرندگان در یادگیری طراحی شده اند.
)در  حضوری  آموزش های  نظام  در  می توانند  بسته ها  این 
نظام  در  و  دور  راه  از  آموزش  نظام های  در  درس(،  کالس های 
اساس،  این  بر  گیرند.  قرار  مورداستفاده  تلفیقی  آموزش های 
یادگیری می توان سه دستة  بسته های  این  اجرای  و  در طراحی 

قابل تمایز را شناسایی و معرفی كرد.

دستة اول: بستة یادگیری دانش آموزان در نظام آموزش حضوری 
)در کالس های درس(

این بستة یادگیری برای تجهیز کالس های درس و مناسب سازی 
آن ها به عنوان محیط یادگیری به کار می رود. استفاده از این بسته های 
یادگیری در ایجاد کالس های درس موضوعی و یادگیرنده محور کردن 
کالس های درس بسیار پرکاربرد خواهد بود و تجهیز کالس های درس 
به چنین تجهیزاتی، می تواند کالس های آموزشی را به مراکز یادگیری 
تبدیل كند. جدول 2 اجزای بستة یادگیری دانش آموز را در نظام آموزش 

حضوری )کالس درس( معرفی می کند.

جدول 1. اجزای بستة یادگیری معلم
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شرح اجزا اجزای اصلی بستة یادگیری کالس درس

انواع تابلوهای آموزشی )ماژیکی، مغناطیسی، الکتریکی، کامپیوتری، اعالنات و پارچه ای( / تجهیزات نصب رسانه های تصویری مات )مانند 
پوستر، اینفوگراف، چارت، نمودار(

انواع رسانه های نوشتاری )مانند دایره المعارف ها، واژه نامه های تخصصی، کتاب های مرجع، مجالت علمی(
 تجهیزات استفاده از انواع رسانه های دیداری شفاف )مانند اوپک، اورهد، دستگاه نمایش فیلم استریپ، اسالید خوان، میکروفرم خوان ها(

قفسه های طبقه بندی شده در نگهداری تجهیزات دیداری.

تجهیزات دیداری

دستگاه ضبط و پخش صوت درکاست / سخت افزار و نرم افزار استفاده از انواع فایل های صوتی ضبط شده بر هارددیسک، پادکست ها، ابزارهای 
تقویت صدا و مناسب سازی کیفیت برای استفاده در کالس های پرجمعیت ...

تجهیزات شنیداری

دستگاه ویدیو، دستگاه ویدیو فراتاب، رایانه، و قفسه ها و جعبه های محافظ جهت نگهداری تجهیزات مذکور. تجهیزات دیداری- شنیداری

قفسه های مربوط به نگهداری تجهیزات چند حسی )موالژ، نمونه و..( 
تنظیم و اختصاص فضای مناسب برای موقعیت های یادگیری گروهی )میزهای گرد یا امکاناتی برای نشستن روی زمین و...(

تجهیزات چند حسی

فایل هایی برای قرار دادن کارپوشه ها و فعالیت های هر دانش آموز، کمدها و گیره ها برای قراردادن وسایل شخصی دانش آموزان و معلم. تجهیزات بایگانی اسناد و مدارک

محتواهای آموزشی در قالب رسانه های دیداری، شنیداری، دیداری شنیداری، چند حسی مطابق برنامه های درسی مصوب که بر اساس 
سبک های یادگیری دانش آموزان طراحی، اجرا و ارزشیابی شده اند.

دفترچه های راهنما برای استفاده از تجهیزات.
برگه های فعالیت و تمرین متناسب با محتواها.

اسناد و مدارک

شرح اجزا اجزای اصلی بستة یادگیري آموزش از راه دور

مرورگرها، نرم افزارهای تألیف و نمایش محتوای الکترونیکی، نرم افزارهای سیستم مدیریت یادگیری، نرم افزارهای سیستم 
مدیریت محتوا

نرم افزارهای الزم

خودآموز الکترونیکی برای آشنایی و استفادة بهینه از سیستم مدیریت یادگیری و سایر ابزارها، ارائه و تأکید بر شایستگی های 
یادگیرندگان، خودآموزهایی برای کسب شایستگی های یادگیرندگان.

خودآموز دانش آموز

حساب دسترسی به اینترنت برای دانش آموز، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز، تبلت یا لپ تاپ، فلش پلیر، مرورگرها 
و ...

وسایل و مواد الزم

دستة دوم: بستة یادگیري دانش آموزان در نظام آموزش از راه دور
استفاده از امکانات بستة یادگیری در نظام های آموزش از راه دور موجب 
راه اندازی و استقرار یادگیری الکترونیکی به عنوان جدیدترین دستاورد 
آموزش از راه دور خواهد شد. ضرورت توجه به اهمیت و ضرورت یادگیری 
مادام العمر و وظیفة تسهیل و ایجاد شرایط محقق شدن یادگیری در هر 
زمان و مکان و یادگیری توزیعی، موجب توجه ویژه به چنین رویکردی 
است. جدول 3 ملزومات استقرار چنین یادگیری را به همراه شرح اجزا 

نشان می دهد.

دستة سوم: بستة یادگیري دانش آموزان در نظام آموزش تلفیقي
دیگر  بستة  دو  از  تلفیقی  به صورت  واقع  در  یادگیری  بسته های  این 
طراحی و اجرا خواهند شد و بیشتر برای یادگیری به شیوة معکوس کاربرد 
خواهند داشت. معلمان می توانند از اجزای این بسته برای فعال سازی 
یادگیری یادگیرنده محور بیرون از کالس درس بهره بگیرند و سپس در 
کالس، برای رفع ابهامات احتمالی، به تكرار و تمرین و رفع اشکاالت و 

کج فهمی های دانش آموزان بپردازند.

جدول 2. بستة یادگیری دانش آموز - در كالس درس

جدول 3. بستة یادگیری دانش آموز - در نظام آموزش از راه دور
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شرح اجزا اجزای اصلی بسته یادگیري دانش آموز

خودآموز رشد مهارت های فردی و مدیریت خود در ابعاد »معنوی، احساسی، اجتماعی، اخالقی، انگیزشی و زیبایی شناختی«. راهنمای آموزش عاطفی

معرفی راهبردهای یادگیری )تکرار و تمرین، شرح و بسط و سازمان دهی( و ارائه نمونه هایی از آن ها / ارائه نرم افزارها و برگه های 
طراحی شده در تحقق راهبردهای یادگیری مانند نرم افزارهای رسم نقشه مفهومی و خالصه نویسی و ...(

خودآموز راهبردهای مطالعه )مانند PQ4R یا پس ختام(
خودآموز راهبردهای فراشناختی.

راهنمای مطالعه و یادگیری

بانک سؤال در خودارزیابی آزمون های استاندارد و معلم ساخته

خودآموز معرفی برخی اختالالت یادگیری شایع / ابزارهای کمکی و آموزش تکنیک های کمک به رفع اختالالت. ابزارهای مکمل در نارسایی های یادگیری

رسانه های »دیداری«، »شنیداری«، »دیداری- شنیداری«، »چند حسی« مانند کتاب درسی، پمفلت، دایره المعارف، فیلم های 
آموزشی، نرم افزارهای آموزشی و ... برای ارائه محتواهای آموزشی طراحی شده. رسانه های آموزشی

اجزای مشترک بسته های یادگیری
همة بسته های یادگیری از موارد زیر تشکیل شده اند:

1. عنوان که با محتوای بسته هم خوانی داشته باشد و برای استفاده از 
بستة یادگیری جذابیت ایجاد كند.

2. بیان مقدمه که برای جلب توجه مخاطب به ضرورت ها و دالیل 
توصیه به کار با بستة یادگیری مناسب است.

3. معرفی جامعة هدف بستة یادگیری که در واقع مخاطبان را معرفی می کند.
4. هدف آموزشی که می تواند توسط یادگیرنده سنجیده و مشاهده شود 

که هنگام مطالعة بسته انتظار می رود چه کاری انجام دهد.
5. راهنمایی دربارة استفاده از بسته که بایدها و نبایدها و روش کار 

را معرفی می كند.
6. محتویات واحدهای بسته که واحدهای استفاده شده توسط بسته را 

نشان می دهد و نوعی ناوبری را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
7. پیش آزمون كه برای شناخت مهارت های یادگیرنده، درک صحیحی 

از آموخته های قبلی و پیش نیازها به وی می دهد.
ویژگی های  برای  مناسب  گزینه های  و  آموزشی  فعالیت های   .8
یادگیرنده و توجه به تفاوت های فردی در یادگیری كه به یادگیرنده 
توالی  کاست های ضبط شده،  موجود،  مقاالت  شامل  می کند؛  کمک 

اسالیدها، مکان ها، اشخاص و موارد دیگر.
9. تمرین برای نشان دادن دامنة مفید بودن بسته که شامل بازخورد 
است و به تعمیق مطلب در مطالب ذهنی، خودکاری عمل در مهارت های 

حرکتی و افزایش انگیزة یادگیری كمك می كند.
10. پس آزمون که آزمایش نهایی پس از اتمام واحدها برای تعیین 

اهداف تحقق بسته است و ارزیابی از آموخته ها و میزان کارایی بسته 
را تعیین می کند.

جمع بندی
با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بسته های یادگیری می توانند 
نویدبخش نوعی از یادگیری باشند که در همة محافل تعلیم و تربیت 
با عنوان یادگیری در محیط یادگیرنده محور، با یادگیرندگانی مستقل 
و مسئول یادگیری خود و نظایر آن نامیده می شوند. چنین یادگیری ای 
عالوه بر نتایج آنی که مترتب از برنامه های آموزشی است، می تواند 
به مسائل عاطفی یادگیرنده نیز توجه كند و انگیزه های فردی را در 
توجه به پیشرفت هدف قرار دهد. یادگیرندگانی که به استفاده و کاربرد 
چنین تجهیزات و امکاناتی روی آورند، خود را مسئول مستقیم یادگیری 
خود خواهند دانست و برای آن تالش بیشتری خواهند کرد. این نتیجه 
و  ویژگی ها  از  که  بسازد  مادام العمر  یادگیرندگانی  آن ها  از  می تواند 

صالحیت های مورد انتظار از یادگیرندگان قرن 21 است.
بنابراین، توجه ویژه به بسته های یادگیری و اهتمام در طراحی، تولید 
و اجرای آن، از ضرورت های تالش برای کیفیت بخشی به نظام تعلیم 

و تربیت در کشور است و امید می رود با گذر زمان 
مناسب،  یادگیری  بسته های  تولید  در  و تالش 

مراکز آموزشی به مراکز یادگیری مبدل شوند 
و نشاط، عالقه مندی و مسئولیت پذیری در 

یادگیرندگان با وفور بیشتری دنبال شود.

جدول 4. بستة یادگیری دانش آموز- در نظام آموزش تلفیقی
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مقدمه
وقتی در زمستان 1375، پس از پژوهشی سه سال و 
نیمه، چاپ اول »بستة آموزشی چیست؟« را به بازار نشر 
کتاب های آموزشی عرضه کردم، تقریبًا تمام کسانی که 
با کتاب روبه رو می شدند، با تعجب و حتی توأم با اظهار 
از ذهن و غیر  شگفتی، موضوع کتاب را مقوله ای دور 
قابل کاربرد در نظام آموزشی کشورمان تلقی می کردند 
اهمیت  و  ضرورت  تا  بگذرد  باید  سال ها  می گفتند  و 
بهره گیری از بسته های آموزشی در آموزش  و پرورش و 
آموزش عالی ایران مورد توجه و محتوای کتاب، مورد 
در  اول  تدریجی چاپ  فروش  واقع شود. حتی  استفاده 
زمانی در حدود پنج سال هم، نشان می داد هنوز »بستة 
آموزشی« به درستی در نظام آموزشی ما شناخته 
نشده است. در این پنج سال، تقریبًا هر آنچه 
گفته  بستةآموزشی  مورد  در  ایران،  در 
یا نوشته می شد، تالش هایی بود که 
به طور شخصی در این شهر و آن 
استان یا این دانشگاه و آن مدرسه 

انجام می دادم و حاصل، بسته های آموزشی متعددی بود 
که به همت معلمان سخت کوش و عالقه مند و مدیران 
اندیشمند، در این جا و آن جا، تولید می شد و مورد استفاده 
قرار می گرفت. هنگامی که در این زمینه شروع به تحقیق 
کردم، تنها در یکی از کتاب های برنامه ریزی درسی چاپ 
داخل، یک و نیم صفحه متن فارسی در مورد بسته های 

آموزشی وجود داشت.
سال های بعد از 80، سال های نضج و رشد تفکر طراحی 
و تولید بسته های آموزشی بود. حتی برای نخستین بار در 
این سال ها دوستانی پیدا شدند که بخش هایی از کتاب را 
به درستی نقد کردند و پیشنهادهایی دادند و بیست ماه بعد 
از چاپ دوم »بستة آموزشی چیست؟«، به اصرار برخی از 
برنامه ریزان درسی، در سال 1383، چاپ سوم کتاب را با 
اصالحات کلی و افزودن اطالعات جدیدی دربارة بستة 
آموزشی و نیز اعمال نظرات منتقدان، روانة بازار نشر کردم.
هم زمان با آغاز تدوین اسناد تحولی در آموزش وپرورش 
کشورمان، تولید بستة آموزشی برای هریک از برنامه های 
درسی جدید به صورت رسمی، جزو سیاست های سازمان 

 مرتضی مجدفر  
دكترای مديريت آموزشی
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پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت و برای برخی 
از درس ها، به ویژه از سال 1390 به این سو و در کنار 
تولید کتاب های درسی جدید، فراهم آوردن بستة آموزشی 
و تحویل آن به معلمان هم زمان با کتاب های درسی، جزو 
اصلی ترین کارها شد. از این رو با »مرآت« در جلسات 
متعدد گفت وگو دربارة بستة آموزشی شرکت کردم و پس 
از سال ها، ویرایش چهارم »بستة آموزشی چیست؟« را با 
توجه به تحوالتی که در این سال ها رخ داده بود، با تغییرات 
فراوان و با عنوان جدید »بستة آموزشی، برنامة درسی و 

یادگیری اثربخش«، به انتشارات مرآت سپردم.
اکنون مفهوم بستة آموزشی از غربت به در آمده و به 
اصطالحی جا افتاده در تعلیم  و تربیت و ادبیات آموزشی 
کشورمان تبدیل شده و این برای من مایة بسی خرسندی 
است که قریب دو دهه فعالیتم در زمینة بسته های آموزشی 

جواب داده است.

         بسته های آموزشی از کجا می آیند؟
اصول  مبنای  بر  آموزشی  بسته های  تکوین  اساس 
آموزش برنامه ای، یادگیری انفرادی و آموزش تسلط یاب 
مبتنی بر اهداف آموزشی است. اجزای بسته های آموزشی، 
اگرچه به صورت جدا از هم، از پیش از سه دهه قبل هم 
وجود داشته اند، ولی واقعیت این است که تنها از سال 
1986 میالدی به این سو آن ها را به صورت مجموعه های 
آموختارِی گردهم آمده شاهد هستیم. بستة آموزشی حاصل 
تجمعِی هر سه دورة تکنولوژی آموزشی و محصول نهایی 
دوران سوم است. بستة آموزشی در عین اینکه ماهیت 
نرم افزاری دارد، در داخل خود سخت افزارها را هم معرفی 
و به طور جدی به بعد سوم فناوری آموزشی، یعنی بعد 

مشکل گشایی1 آن توجه می کند.

        چرا بسته های آموزشی؟
هدف از تحصیل دانش آموزان در مدرسه ها و زیر نظر 
پرورشی  آموزشی  و  شدة  طراحی  نظام  یک  و  معلمان 
چیست؟ به چه منظوری آن ها را در دوره های چند ساله 
سازمان دهی می کنیم و با اعمال آیین نامه ها و بهره برداری 
از قوانین و مقررات، به کالس های باالتر ارتقا می دهیم یا 
در همان پایة قبلی نگه می داریم؟ آیا هدف، اندوختن انبوهی 
از اطالعات در ذهن دانش آموزان با شیوه های گوناگون 
تدریس و بازپس گرفتن آن ها در ایامی با نام »امتحانات« 
است؟ با این تعریف، دانش آموزان خوب، رایانه هایی هستند 
که بتوانند اطالعات را به خوبی در حافظة خود نگه دارند 
و بدون عیب روی برگه های امتحان پیاده کنند و پرینت 
بدهند! ولی واقعیت قضیه این است که چنین نگرشی به 

آموزش، هم اکنون منسوخ شده است و هدف از تحت تعلیم 
قرار دادن دانش آموزان، بیش از آنکه آموزش تخصص به 

آن ها باشد، در چیزهایی دیگر متجلی می شود.
باشد فقط »درس« بدهیم و همان درس ها  اگر قرار 
را عینًا »باز پس بگیریم«، پس دانش آموزان چگونه به 
پرورش  و  دست ورزی  مهارت های  رشد  عاطفی،  رشد 
ماهیچه ها، پرورش خالقیت و ارتباط با اجتماع و انسان ها 
دست خواهند یافت و »آموزش و امتحان« به عنوان دو 
مقولة جدا نشدنی از هم، چگونه خواهند توانست به تنهایی 

دانش آموزانی توانمند، عادی و چندبعدی پرورش دهند؟
امروزه در اکثر نظام های آموزشی معتبر چهار هدف عمده 
را مهم ترین وظیفة هر نظام آموزشی در قبال دانش آموزان 
تلقی می کنند و بر موارد یکم تا سوم، بیش از مورد آخر 

تأکید می ورزند:
1. ایجاد روابط انسانی مطلوب در دانش آموزان؛

2. رشد شخصیت و پرورش منش انسانی در یادگیرندگان؛
3. یادگیری دائمی، و به عبارت دیگر آن آموختنی هایی که 
تا آخر عمر به کار دانش آموز خواهد آمد و اطالعات مربوط 
به آن هیچ گاه تاریخ مصرف ندارد و در هر مرحله از زندگی 

می توان به نوعی از آن ها بهره  برد؛
4. یادگیری تخصصی، یا آن گروه از آموختنی هایی که 
فقط در صورت ادامة تحصیل یادگیرندگان در یک رشتة 
تخصصی مرتبط با آن، مورد استفاده قرار خواهند گرفت و 
تنها در صورتی به کار دانش آموز خواهند آمد که وی قصد 

متخصص شدن در آن رشته را داشته باشد.
اکنون اکثر برنامه های فرهنگی -پرورشی مدرسه های ما 
بر موارد اول و دوم تأکید می کنند و برنامه های آموزشی در 
دورة ابتدایی و در بعضی مواقع سال های اول و دوم دورة 
اول متوسطه، یادگیری های دائمی از قبیل خواندن، نوشتن، 
آموزش  را  اساسی  مهارت های  بعضی  و  کردن  حساب 
می دهند، ولی به طور بسیار نامطلوبی، از سال های پایانی 
دورة متوسطة اول به بعد، در ورطة یادگیری های تخصصی 
می افتیم و آموزش هایی را به دانش آموزان می دهیم که اگر 
بگوییم نه به درد دنیای او می خورد، و نه به درد آخرتش، 

سخن به گزاف نگفته ایم.
در این مورد، در برخی کشورها، دیدگاه های جدیدتری 
نیز مطرح شده است. برای نمونه، در کشورهای آمریکای 
شمالی، هدف از تحصیل در مدرسه ها را در چهار محور 

عمده خالصه می کنند:
 خودشکافی و خودشناسی  )به منظور خودشكوفایی(؛

  ارتباطات انسانی؛
 کارآیی اقتصادی؛
  مسئولیت مدنی.

بستة آموزشی، برنامة درسی 
و یادگیری اثربخش

مؤلف: دکتر مرتضی مجدفر/ 214 
صفحه/ چاپ سوم/ انتشارات مرکز 

نوآوری های آموزشی مرآت

این کتاب در طرح سامان دهی 
کتاب های آموزشی رشد بررسی  
کتاب  تأییدشده و مشخصات  و 
 شناختی آن در کتابنامه های رشد 
درج  تحصیلی  دوره های  همة 

شده است.
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 در این مسیر، به مؤلفان و طراحان برنامه های درسی و طبعًا کتاب 
درسی توصیه می کنند که در انتخاب محتوای کتاب آموزشی، عالوه بر 
اهداف چهارگانة یاد شده، ضوابط عملی چهارگانه ای را هم در نظر بگیرند 

که قابل توجه و آموزنده اند؛ این چهار ضابطة عملی شامل این مواردند:
  مطالب مندرج در کتاب های درسی حتمًا باید پایه ای برای آموزش 
مداوم و مادام العمر دانش آموز باشد و اساس آموزش های بعدی وی را 

تشکیل دهد؛
 موضوعات و محتوای منتخب آثار آموزشی  درسی حتمًا باید با مسائل 

روز دانش آموز مرتبط باشد.
 کتاب آموزشی درسی حتمًا باید میراث فرهنگی دانش آموز را به عنوان 

مسئله ای جدی مد نظر داشته باشد؛
مناسب  فرصت  باید  درسی  آموزشی  کتاب  یا  درسی  برنامة  هر   

فعالیت های یادگیری چندگانه را برای دانش آموز فراهم آورد.
آیا کتاب های درسی ما چنین ویژگی هایی دارند؟ اگر بله، به چه میزان؟ 
و اگر نه، در چه محورهایی انحراف موجود است و برای رفع آن چه 
باید کرد؟ در این میان، صاحب نظران بحث جدیدی را طرح کرده اند 
و می گویند دانش آموزان باید در انواع فرصت های یادگیری که حیطة 
مهارت های یادگیری تداومی  نامیده می شود، مهارت پیدا کنند. 9 روش 
و فرصت یادگیری که یادگیرندگان عصر حاضر می توانند از آن ها بهره مند 

شوند، چنین اند:
 1. آموزش اختصاصی در خواندن و سایر مهارت های آغازین یادگیری؛

 2. آموزش مدرسه ای )یادگیری همراه با گروه های دانش آموزی یا آموزش 
دسته جمعی(؛

 3. آموزش استفاده از رایانه و مهارت در برقراری ارتباط با شبکه های 
رایانه ای؛

 4. مطالعة انفرادی و انتخابی و پژوهش دانش آموزان در کتابخانه های 
مدرسه و نیز پژوهش در اجتماع با شیوه های ساده و جذاب؛

 5. استفاده از مهارت های گروه  فرایندی در جلسات آزمایشگاهی و در 
گروه هایی که معلم یا دانش آموزان در راستای هدف رشد یادگیرندگان 

اداره می كنند؛
 6. آموزش برنامه ریزی شدة کالسیک در استفاده از کتابخانه و منابع؛

 7. استفاده از تلویزیون های محلی، شبکه های ماهواره ای و اینترنت در 
مدرسه و منزل )سواد رسانه ای(؛

 8. مصاحبه و مباحثه با هم ساالن در موقعیت های آموزشی، مدرسه و 
اجتماع برای جمع آوری اطالعات و تجزیه  و تحلیل آن ها؛

9. تسلط در مهارت های مربوط به موضوعات درسی و فعالیت های معینی 
که معلم هدایت می كند.

»بستة آموزشی« یکی از نرم افزارهای نوین است که در راستای چنین 
ضرورتی، در طول بیش از چند دهه طراحی، تولید و تکامل یافته و اکنون 
قریب سه دهه است که به شکل امروزی خود به صحنة کالس های درس 

راه یافته و در این مدت کم نیز توانمندی خود را نشان داده است.
»بستة آموزشی« مجموعه ای سیستمی است. در ادبیات علوم تربیتی، 
واژه هایی نظیر بسته، پاکت، کیت، مجموعه و سیستم آموزشی را به 

صورت مترادف به کار می برند. این واژه ها برای پوشش دادن به دو مفهوم 
جدا از هم استفاده می شوند:

مفهوم اول: سیستمی کامل از فعالیت های یادگیری و مواد درسی وابسته 
به آن در یک زمینة محتوایی وسیع یا مجموعه ای از هدف های عینی.

مفهوم دوم: مجموعة ویژه ای از مواد درسی برای یک بخش از یک 
سیستم کامل از فعالیت های یادگیری، یا حتی یک موضوع درسی یا سایر 

اجزای برنامه های درسی.
و  اول  مفهوم  برای  را  آموزشی  سیستم  بیشتر،  هم فهمی  برای  ما 
بسته را برای مفهوم جزئی تر به کار می بریم. به اعتقاد مؤلفان کتاب 
»برنامه ریزی درسی )برای تدریس و یادگیری بهتر(«  هم اطالق سیستم به 
مورد اول مناسب است، زیرا سیستم های آموزشی پیشرفته از یک رویکرد 
نظام نگر استفاده می كنند و کاربرد کلمة بسته هم برای مفهوم دوم ترجیح 
دارد، چرا که این واژه در طرح ریزی محلی برنامة درسی، در موضع تشریح 
کنندة هدف های ویژة برنامة درسی نظیر بستة فعالیت های یادگیری  کاربرد 

وسیعی دارد.
اعتقاد بر این است که تفکر بهره برداری از بسته ها و نظام های آموزشی 
باید از درون کالس های درس و ذهن و عمل معلمان تراوش یابد و ادامه 
داشته باشد. لذا اگر بسته ها و سیستم های آموزشی را صرفًا مسئوالن 
ارشد و برنامه ریزان درسی طراحی و تولید كنند و به مدرسه ها بفرستند، 
مورد استفادة معلمان قرار نخواهند گرفت. تجربة کشورهای توسعه یافته 
نشان داده است هر چقدر اهداف طراحان بسته های آموزشی متمرکز، با 
خط مشی های مجریان مدرسه ای )معلمان، کارشناسان یادگیری، مدیران، 
مشاوران و کادر اجرایی مدرسه ها( هماهنگ و قابل تطبیق باشد، کارآیی 
و کاربرد بسته های آموزشی نیز بهتر خواهد بود. در واقع، بهترین بسته ها و 
سیستم های آموزشی آن هایی هستند که یا از درون مدرسه ها جوشیده اند 
و در همان جا نیز از آن ها استفاده می شود، یا آن هایی هستند که طراحان، 
مؤلفان و مدیران تولید آن ها از میان معلمان آشنا به مناطق و نواحی 
آموزشی برخاسته اند و اکنون درصدند عملیات اجرایی خود در کالس ها 
را محققانه برای استفاده در مدرسه های همگن دیگر، مستندسازی و قابل 
بهره برداری کنند. البته تلفیق گروه های معلمان محلی، برنامه ریزان درسی 
منطقه ای، برنامه ریزان درسی کشوری، مؤلفان کتاب ها و مجموعه های 
آموزشی، مدیران سازندة سیستم ها و بسته های آموزشی تجارتی با یکدیگر، 

می تواند تولید بسته های آموزشی را گسترش دهد.

تعریف بستة آموزشی
بستة آموزشی یک نرم افزار آموزشی کارآمد است که عالوه بر عرضة 
سیستمی کامل از فعالیت های یادگیری، می تواند در انفرادی کردن آموزش، 
علمی کردن  دانش آموزان،  بالقوة  توانمندی های  و  استعدادها  پرورش 
ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان و آزمون ها و ابزارهای اندازه گیری 
و  تبیین  و  آن ها  گروهی  و  انفرادی  فعالیت های  مجموعه  تشخیصی، 
شناسایی تجهیزات دیداری- شنیداری و وسایل آموزشی مورد استفاده در 
کالس درس، و ارائة راهنمای تدریس و الگوهای طراحی آموزشی و طرح  

درس، یاری دهندة کار تعلیم وتربیت باشد. 

رشدفناوریآموزشیدورۀ سی و پنجمشمارۀ 8  اردیبهشت   1399 18



      اجزای بستة آموزشی كدام اند؟
در حال حاضر، پنج بخش زیرین را از اجزای اصلی بستة آموزشی به شمار آورده اند:

پي نوشت
 1. Problem Solving 
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هـ( تجهیزات دیداری- شنیداری
عالوه بر تجهیزات دیداری- شنیداری عمومی، آن دسته از 
برنامه های دیداری- شنیداری دیگر كه جزو بستة آموزشی 
است و می تواند برای مقاصد گوناگون تدریس به كار رود، 

به شرح زیر است:
  مجموعه مهارت های شروع و نقطة آغاز بحث

  مجموعه امكانات تشریحی
  مجموعه امكانات تصویری

 مجموعة آشنایی با شخصیت های علمی- اجتماعی
 مجموعه وسایل دیداری- شنیداری عام و خاص.

شرح کامل این اجزا و سایر اطالعات مربوط به بسته های 
آموزشی را در کتاب »بستة آموزشی، برنامة درسی و یادگیری 

اثربخش«، نوشتة اینجانب از انتشارات »مرآت« بخوانید.

د( وسایل آموزشی مورد 
استفاده دركالس درس
 وسایل آموزشی نمایشی

 وسایل آموزشی مرجع
 وسایل آموزشی گروهی

ج( آزمون ها و ابزارهای اندازه گیری تشخیصی و كنترل 
یادگیری، شامل:

 مجموعه سؤاالت استاندارد نشدة مادة درسی؛
 مجموعه سؤاالت استاندارد شدة مادة درسی؛

 مجموعه آزمون های روزانه، هفتگی، میان ماهی، ماهانه، 
ترمی و پیشرفت تحصیلی مادة درسی؛

 راهبردهایی برای گروه بندی و استفاده از ابزارهای گروه بندی؛
 راهبردهایی برای كنترل یادگیری و مقایسه های موردی.

ب( راهنمای تدریس، شامل:
 هدف های برنامة درسی یا كتاب درسی

 رهنمودهایی برای استفاده از برنامة درسی
 مطالب مربوط به سابقة موضوع درسی

 مواد آموزشی تكمیلی
 مجموعه طرح درس پیشنهادی

 مجموعه راهبردهای یاددهیـ  یادگیری.

الف( مواد یادگیری انفرادی برای یادگیرندگان، شامل:
 تكالیف گوناگون برای یادگیری های انفرادی دانش آموزان 

در انواع متفاوت؛
 راهبردهایی برای متون و مجموعه های یادگیری های انفرادی 

موجود در بسته، برای كاربران بستة آموزشی؛
 كتاب درسی به همراه فهرست مشخصات یا اصل كتاب های 

آموزشی و مرتبط با موضوع بستة آموزشی؛
 كتاب های كار، کاربرگ ها، مجموعه های تمرین و دفترهای 

كمك آموزشی ویژة برنامة درسی مورد بحث؛



از دیرباز دستیابی به شیوه های یاددهی- یادگیری مؤثر، دغدغة اصلی 
و  درسی  برنامه ریزی  متخصصان  به ویژه  تعلیم و تربیت،  دست اندرکاران 
فناوری آموزشی بوده است. تدوین موادی چون کتاب های درسی، طرح 
درس های مبتنی بر روش های فعال یادگیری، آموزش برنامه ای، توجه 
به شخصی سازی یادگیری و انفرادی کردن آموزش، طراحی آموزشی، 
از جمله  مدرسه های هوشمند  تأسیس  و حتی  تسلط  در حد  یادگیری 

فعالیت های انجام شده در طول این سال ها و شاهدی بر این ادعاست.
در همین راستا، مفهوم برنامه ریزی درسی وسیع تر از تهیه و تدوین رئوس 
مطالب درسی شده است و به پیش بینی کلیة فعالیت هایی اطالق می شود 
که دانش آموزان تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه )و گاهی خارج 
از آن( برای رسیدن به هدف های معین انجام می دهند. به سخن دیگر، 
برنامه ریزی درسی در قرن 21 پیش بینی و تهیة مجموعه فرصت های 
پرورش  و  آموزش  هدف های  و  آرمان ها  به  نیل  به منظور  را  یادگیری 
موردتوجه قرار می دهد. همچنین فناوری آموزشی در این سال ها از نگاه 
ابزاری فاصلة زیادی گرفته است و با رویکرد حل مسئله و عالقه مندی به 
شخصی سازی محیط های یادگیری و توجه به تفاوت های فردی در طراحی 

آموزشی، با معمای دستیابی به یادگیری مؤثر دست به گریبان است.
امروزه هدف از آموزش و پرورش تنها رشد شناختی دانش آموزان نیست، 
بلکه به موارد زیر در اهداف اصلی توجه می شود: رشد شخصی، روابط 

انسانی، یادگیری مادام العمر، کسب تخصص.
تحوالت به  وجود آمده در برنامه ریزی درسی و فناوری آموزشی به همراه 
پیدایش رویکرد سیستمی و نگاه سیستماتیک به فرایند آموزش و تدوین 
چهار دسته هدف مذکور، تغییر نگرش به ملزومات و ابزارهای در اختیار 
معلمان در مدرسه ها و یادگیرندگان را طلب می کند. برای نمونه می توانیم 
به دیدگاه بروفی در رسیدن به کیفیت خوب در تدریس توجه کنیم. او 
ملزومات تدریس مؤثر را به این شرح بر می شمرد: برنامة درسی مطلوب؛ 

روش و متد مناسب؛ بافت علمی و نظام یافته در ارائة درس.
برای تأمین هر سه مورد ذکرشده، ناگزیر از توجه به تولید و استفاده 
از بسته های آموزشی و یادگیری به عنوان امکانات الزم در ارائة آموزش 
با کیفیت و مطلوب معلمان و یادگیری مؤثر یادگیرندگان هستیم. این 
امر در نظام های آموزشی غیرمتمرکز بر عهدة معلمان و مدرسه ها، و در 
نظام های آموزشی نیمه متمرکز و متمرکز بر عهدة معلمان و مدرسه ها 
و سازمان آموزش و پرورش است. به عبارت دیگر، هرگاه معلم در نظام 
غیرمتمرکز به تنهایی تدوین برنامة درسی و طراحی آموزشی را به عهده 
داشته باشد، برای آموزش مؤثر می تواند از انواع مواد آموزشی در دسترس 
استفاده یا به تولید بستة آموزشی متناسب با اهداف خود اقدام کند و امکان 
آموزش معکوس یا یادگیری مستقل را برای یادگیرندگان خود فراهم آورد. 
اما در نظام های آموزشی نیمه متمرکز و متمرکز که کشور ما نیز از زمرة 
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 نسرين انصاری  
دكترای تكنولوژی آموزشی



3. محتوا
ویژگی محتوا باید بتواند درک مفاهیم ضروری، تقویت مهارت های اساسی و 
توجه به ایده های کلیدی برنامة درسی در یادگیری را رشد دهد. در این راستا 

می توان به ویژگی های مهم زیر در محتوای بسته های یادگیری توجه کرد:
1. وجود ارتباط عمودی و افقی با برنامة درسی

2. توجه به ارزش های اسالمی و تقویت آن
3. تقویت شایستگی های پایه
4. توجه به ابعاد رشد عاطفی

5. کمک به ایجاد انگیزة یادگیری
6. آسان بودن اصالح و به روز شدن

7. توجه به سبک های یادگیری یادگیرندگان
8. کمک به تعمیق یادگیری

9. رعایت حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری در ایده ها و 
محتواهای مشابه

2. اهداف
و  تعیین شده  پیش  از  یادگیری  هدف های  باید  یادگیری  بسته های 
مشخص داشته باشند. این اهداف باید با هدف های آموزش و پرورش در 
هر دورة تحصیلی هماهنگ و همسو باشند و بتوانند در تأمین هدف های 
آموزش و پرورش یاری رسان فعالیت های آموزشی و شکل دهندة تجربه های 
یادگیری در یادگیری مؤثر باشد. به ویژه هدف هایی که شاید کتاب های 
درسی نتوانسته اند به خوبی آن ها را پوشش دهند و تأمین كنند. بنابراین، 
ویژگی همسو بودن هدف های بستة یادگیری با اهداف آموزش و پرورش 

و کتاب های درسی بسیار حائز اهمیت است.

آن هاست، سازمان آموزش و پرورش و متولیان آن به کمک معلمان و 
مدرسه ها می شتابند و بستر الزم را برای تهیه و تولید امکانات تدریس 
مؤثر، بسته های آموزشی و یادگیری مستقل، و بسته های یادگیری 
فراهم می آورند. امکان تولید انبوه مواد متنوع آموزشی و یادگیری 
به صورت بسته های آموزشی و بسته های یادگیری توسط متخصصان 
فناوری  متخصصان  و  برنامه ریزی  سطح  در  درسی  برنامه ریزی 
آموزشی در سطح طراحی آموزشی و اجرا و ارزشیابی هم میسر است. 
در این مجال که به طور ویژه در زمینة بسته های یادگیری است، 
یادگیری، تالشی در  تولید بسته های  باید اذعان داشت ساخت و 
خلق امکانات برای عملی ساختن طرح های نوین در برنامة درسی 
و نویدبخش دستیابی به موفقیت هایی شایسته در یادگیری مؤثر، 

مستقل، پایدار و مادام العمراست.

ویژگی های اختصاصی بستة یادگیری
بنابراین،  به شش بخش مجهز است.  استاندارد  یادگیری  بستة 
در طراحی هر بستة یادگیری توجه به شش بخش ضرورت دارد: 
مخاطبان؛ اهداف؛ محتوا؛ روش ها، ابزارها، راهبردها؛ اجرا؛ ارزشیابی.

توجه کافی به هریک از بخش های یادشده می تواند بستة یادگیری 
را به ویژگی مناسبی برای نیل به آموزش و یادگیری مؤثر مجهز 
كند. در ادامه، هریک از ویژگی های مطرح شده به اختصار توضیح 

داده شده است:
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1. مخاطبان
یکی از ویژگی های مهم بستة یادگیری این است که در طراحی آن 
به مخاطبان و ویژگی های آنان توجه کافی بشود. از عوامل مؤثر در 
ویژگی های مخاطبان می توان به جنسیت، سن، دورة تحصیلی، تجربه های 
روان شناختی،  ویژگی های  ذهنی،  طرح واره های  پیشین،  یادگیری 
توانایی های ذهنی، توانایی های فیزیکی، اختالالت یادگیری، نیازهای 
ویژه )معلولیت ها( توجه کرد. برای نمونه، برای یادگیرندگان کم سن، 
می توان بیشتر از رسانه های دیداری و روش بصری کردن مفاهیم انتزاعی 
بهره جست. ارائة فعالیت هایی که در آن یادگیرندگان از حواس گوناگون 
بهره بگیرند و به فعالیت بدنی بپردازند، می تواند برای چنین یادگیرندگانی 
حائز اهمیت باشد. در یادگیرندگان بزرگ تر و دارای تجربة یادگیری بیشتر، 
بررسی یک موضوع از جنبه های گوناگون و پرداختن به ضرورت و اهمیت 
موضوع یادگیری، در کمک به ایجاد انگیزه و تعمیق یادگیری مؤثر است. 

این موضوع می تواند در بسته های یادگیری لحاظ شود.



5. اجرا
قابلیت اجرا از ویژگی های مهم بستة یادگیری است. افراط و تفریط 
در »پیچیدگی« یا »سهولت و سادگی« می تواند به بسته های یادگیری 
و تأثیرگذاری آن در فرایند یادگیری آسیب برساند. تولیدکنندگان باید 
بتوانند در زمینة شرایط استفاده از بسته های یادگیری توجیه قابل قبولی 

ارائه كنند.
 آیا این بسته ها فقط برای کالس های کم جمعیت طراحی شده اند یا 
در کالس های پرجمعیت هم کاربرد دارند؟ آیا یادگیرندگان می توانند 
به تنهایی از آن ها استفاده کنند یا نیازمند راهنمایی معلم هستند؟ در 
از آن ها چه توصیه هایی برای مخاطبان وجود دارد؟ دفترچة  استفاده 
راهنما، اطالعات تخصصی تر، منابع بیشتر و ... برای آشنایی و کاربرد 
بهینه موردنظر قرارگرفته اند؟ كدام ویژگی های فنی در تولید بسته های 

یادگیری وجود دارند که به هنگام استفاده باید به آن ها توجه کرد؟

بنابراین، بسته های یادگیری در صورتی می توانند به عنوان ابزارهای 
اجرا  طراحی،  در  که  باشند  مناسب  مستقل  یادگیری  برای  آموزشی 
و ارزشیابی به گونه ای تنظیم شوند که مالحظات فوق را به طور کامل 
پوشش دهند. در غیر این صورت مشکالتی خواهند داشت که برای کمک 
به یادگیرندگان مناسب نخواهند بود و کج فهمی، سردرگمی یا احساس 

ناامیدی در یادگیری را موجب خواهند شد.
توجه کافی به بخش های یادشده می تواند بستة یادگیری را از ویژگی هایی 
برخورداركند که نویدبخش یادگیری مؤثر و مناسب برای هر یادگیرنده است. 
حتی امکان کمترین خطاهای طراحی با توجه کافی به ارزشیابی قابل 
برطرف شدن خواهد بود و این می تواند بسته های یادگیری را روز به روز 
رشد دهد و رضایتمندی یادگیرندگان را از مواجهه با چنین امکاناتی روز 

به روز بیشتر كند.
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4.  روش ها، ابزارها و راهبردها
این ویژگی ناظر بر استفاده از روش شناسی و تعیین ابزارهای مناسب 
در زمینة آموزشی و کمک آموزشی در تولید بستة یادگیری است. همچنین، 
به کارگیری راهبردهای یاددهی و یادگیری مناسب و به موقع، با توجه 
به اهداف و محتوای موضوع درسی موردنظر است. قابلیت کاربست 
روش های تدریس مناسب و پیشنهاد آن، توجه به داربست بندی و حذف 
آن با شیب مالیم، توجه به تفاوت های فردی در فعالیت ها و تجربه های 
یادگیری، استفاده از رسانه ها و ابزارهایی که بتوانند حواس بیشتری را 
درگیر سازند و نیز استفاده از راهبردهای یاددهی– یادگیری به تناظر 
و تناسب اهداف، رعایت اصول طراحی هنری و جذاب بودن، و کیفیت 
مناسب، و ابزارها و مواد الزم در طراحی بسته های یادگیری، همگی در 

این بخش موردتوجه قرار می گیرند.

6. ارزشیابی
بسته های یادگیری تولیدشده الزم است قبل از تولید انبوه و یا هرگونه 
پیشنهادی برای استفادة رسمی در محیط های آموزشی، چندین بار در 
گروه های کوچک یا بزرگ آزمایش شوند و نتیجة بازخورد استفاده از 
این بسته ها تنظیم و به رؤیت مخاطبان برسد؛ به گونه ای که مخاطبان 
از اثربخشی کاربرد آن اطمینان حاصل کنند. به عبارت دیگر، بسته های 
یادگیری نباید صرفًا یک ایده باشند، بلکه باید پس از تولید، صحت 
ادعای تولیدکنندگان با آزمایش به اثبات رسیده باشد. بنابراین، اطمینان از 

اثربخشی، یکی دیگر از ویژگی های بسته های یادگیری است.



علی رضایی وال
مدیر باشگاه مدرسان سواد رسانه ای

مقدمه
در مهر 1395، با شروع سال تحصیلی و ورود کتاب جدید »تفکر 
و سواد رسانه ای« به پایة دهم نظام جدید آموزشی کشور، موجی از 
در  بی سابقه  کتاب  این  تدریس  نحوة  مورد  در  نگرانی ها  و  سؤاالت 
میان مدیران مدرسه های متوسطة دوم سطح کشور شکل گرفت: این 
کتاب چیست؟ چه معلمانی توان تدریس این کتاب جدید را دارند؟ آیا 
از آن  و  این درس خواهند داشت  به مطالعة  دانش آموزان عالقه ای 

استقبال خواهند کرد؟
مجموع این سؤاالت و نبود پاسخ واضح به بسیاری از آن ها، منجر به 
آن شد که برخي از مدیران مدرسه ها به این درس توجه كمتري کنند. 
در برخی دیگر از مدرسه ها، درس تفکر و سواد رسانه ای ارائه شد، اما 
به معلمان درس های به نظر مهم تر و مؤثر در کنکور سپرده شد از زمان 
این درس برای تقویت پایة کنکور دانش آموزان استفاده شود. در برخی 
مدرسه ها، به دلیل وجود درسی قدیمی به نام »رایانه و برنامه نویسی«، 
این ساعت آموزشی به معلمان درس رایانه سپرده شد تا با همان طرح 
درس قبلی، این ساعت از آموزش برای دانش آموزان خالی نماند. در 
مواردی هم، به تشخیص مدیر مدرسه، این درس باید با همین محتوای 
کتاب درسی تفکر و سواد رسانه ای برای دانش آموزان ارائه می شد. 

معلمان آن هم از معلمان درس های اجتماعی، دینی و حتی معاونت 
پرورشی انتخاب شدند. در مواردی هم، برای تکمیل ساعات موظفی 
معلمان، به عنوان مکمل زمان موظفی معلمانی چون فیزیک و زیست و 

امثال آن، از این درس استفاده شد.

بستة یادگیری؛ راه حل معضل بزرگ
معضل بزرگ این روزهای دانش آموزان، یعنی رسانه ها، قرار بود با درس 
تفکر و سواد رسانه ای به راه حلی برسد، اما در عمل مشكالت جدي 
وجود داشت. اینجا بود که جمعی از معلمان و فعاالن حوزة سواد رسانه ای 
که با ابزار رسانه آشنا بودند، به فکر یافتن راه حلی رسانه ای برای این 
معضل بزرگ برآمدند. در گام اول، در مهرماه 95، اولین دورة »چگونه 
کتاب تفکر و سواد رسانه ای را تدریس کنیم«، به همت گروهی که بعدها 
نام »باشگاه مدرسان سواد رسانه ای« به خود گرفت، برگزار شد. در این 
دوره با حضور مؤلفان کتاب درسی »تفکر و سواد رسانه ای«، رویکرد کلی 
کتاب و فصل اول آن تشریح شد. اما این دورة حضوری توان این را 
نداشت که پاسخ گوی تقاضای شدید معلمان سراسر کشور باشد. به همین 
دلیل، در سریع ترین زمان ممکن، تصویربرداری های انجام شده از این دورة 
آموزشی تدوین شد و نسخة کامل آن بر دو بستر بستة DVD و دانلود از 

تولید بسته یادگیری  »تفکر و سواد رسانه ای«
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سایت اینترنتی قرار گرفت. همچنین، نکات مهم سخنان استادان به صورت 
نماهنگ های کوتاه روی اینترنت قرار گرفت. در همان سال 95، این دورة 
آموزشی، برای تکمیل نحوة تدریس فصل های کتاب، دو بار دیگر با تمرکز 
بر فصل های بعدی کتاب تکرار شد و حاصل آن در فضای مجازی در 

اختیار معلمان این درس قرار گرفت.
  آشنایی با مفاهیم کتاب سواد رسانه ای و نحوة کلی تدریس و کالس 
گردانی در این دوره ها موردتوجه واقع و به معلمان گرامی منتقل شد، اما 
این به منزلة رفع نیاز معلمان برای تدریس نبود. هر معلم متخصص، در 
رشتة تدریس خود، پس از تسلط کامل بر مفاهیم کتاب، برای هر درس 
شیوة تدریس مخصوصی دارد که چطور کالس را آغاز کند، چطور طرح 
بحث کند و در نهایت چطور دانش آموزان را در راستای یادگیری مفاهیم 
آن درس به مشارکت وادارد و کالس را به جمع بندی برساند. اما در 
مورد این کتاب جدید، گام اول یعنی آشنایی با مفاهیم کتاب، به تنهایی 
به تدوین یک مسیر تدریس برای جلسه های درس منجر نخواهد شد. به 
همین علت، از همان روز اول بازگشایی مدرسه ها، با مشارکت جمعی از 
معلمان خالق، پاورپوینت های درس به درس برای استفادة مدرسان این 
کتاب تدوین شد. هفته به هفته با پیشرفت درس های کتاب درسی، این 
پاورپوینت ها در فضای مجازی در اختیار معلمان قرار می گرفت. 
پاورپوینت ها غالبًا بر مبنای روش تدریس اکتشافی و مدل 
نگاشته  کتاب  از درس های  برای هر یک  آموزش  عمومی 
شد. این پاورپوینت ها با توجه به تولید هفتگی و هم زمان با 
پیشرفت تدریس کتاب های درسی، از نمونه های به روز برای 
تدریس استفاده کرده اند و ناظر به اتفاقات روز رسانه ای ایران و 
جهان، از محتواهای چندرسانه ای، از جمله بریدة روزنامه، کلیپ، 
موسیقی و بازی رایانه ای در آن ها استفاده شده است. از این رو 

مورد استقبال ویژة معلمان و حتی دانش آموزان قرار گرفتند.
با توجه به مدل خاص این درس و تفکر محور بودن آن، یکی 
برای  ارزیابی  و  نحوة طراحی سؤال  معلمان،  از سؤاالت  دیگر 
ترم های اول و دوم بود. با توجه به این خواسته نیز، با اعالم فراخوان 
از خود معلمان، بسته های نمونه سؤال به همراه شیوه نامة طراحی 

سؤال و ارزیابی این درس در اختیار معلمان قرار گرفت.
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طبق برآوردهای انجام شده، در همان سال 1395 قریب به چهار هزار 
پاورپوینت ها  این  از  کشور  در سطح  درس  این  تدریس  برای  مدرسه 
استفاده کردند. از سوی دیگر، بخش اعظمی از معلمان، مشکالت خود 
را در ارائة محتوای کتاب و نحوة تدریس، در فضای مجازی به باشگاه 
مدرسان سواد رسانه ای اعالم می کردند تا طراحان پاورپوینت ها آن ها را 
مرتفع كنند. گردهم آوری سؤاالت متداول معلمان در تدریس این کتاب 
منجر به آن شد که این مجموعه، بستة اصالحات پیشنهادی این کتاب 
را برای دفتر تألیف کتب درسی ارسال كند تا در بازبینی سال دوم کتاب 

موردتوجه واقع شود.
در سال 1396، با آغاز به کار شبکة امید )شبکة نوجوان( در صداو سیما، 
همکاران باشگاه مدرسان سواد رسانه ای به کمک تولیدکنندگان برنامة 
تلویزیونی »رسانش« شتافتند و به تولید 36 قسمت برنامة تلویزیونی 
شناسایی  به  توجه  با  شدند.  موفق  رسانه ای  سواد  و  نوجوان  حوزة  در 
کمبودهای محتواهای آموزشی در تدریس کتاب تفکر و سواد رسانه ای 
در این مجموعه، برنامة تلویزیونی رسانش بر این بخش های کمبود تمرکز 
و محتوایی مناسب برای تدریس کتاب در قالب این برنامة تلویزیونی 
تولید کرد که پس از پخش از شبکة امید، از بریده های آن در غنی سازی 

پاورپوینت های کتاب تفکر و سواد رسانه ای استفاده شد.
 با توجه به گستردگی کشور و نبود امکان آموزش های حضوری الزم به 
معلمان در سطح کیفی مناسب، راهكارهایی مثل تولید بسته های آموزشی 
مجازی، در اختیار قرار دادن محصوالت آموزشی مکمل کتاب همچون 
پاورپوینت، عرضة بسته های نمونه سؤال درسی برای کمک به طراحی 
سؤال،  با استفاده از امكان فضای مجازی، می تواند راه حلی برای گسترش 

عدالت آموزشی باشد.
با توجه به نیاز معلمان به محتواهای تکمیلی و جست وجوی عبارت سواد 
رسانه ای در موتور جست وجوی گوگل، از مهر 1395 ایرانیان به تنهایی 
حجم جست وجوی عبارت سواد رسانه ای را در جهان 25 درصد افزایش 
دادند و در صدر جست وجوگران این عبارت در جهان قرارگرفتند. تکیه 
بر عرضة این محصوالت در فضای مجازی نیز به فراگیری سریع این 

محتواها در سراسر کشور انجامید.
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       مهدی كماسی
كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

از چند دهه پیش كه نقش معلم در سازمان دهی تدریس و ادارة 
كالس از »آموزگاری« به »راهنما بودن« تغییر یافته، اصطالح 
»روش های تدریس« نیز جای خود را به عبارت »راهبردهای 

یاددهی ـ یادگیری« داده است. یعنی نقش معلم از انتقال دهندة 
صرف اطالعات به مدیریت و راهنمایی فرایند یادگیری تبدیل 

شده است. بهره مندی از الگوها و مدل های نوین تدریس نیز 
در اینجا ضرورت می یابد. چنین است كه پای بستة یادگیری، 
به عنوان ره توشه ای قابل اعتنا برای سفر به جهان پررمز و 
راز الگوهای تدریس، به میان می آید. بستة یادگیری، با ابعاد 
همه جانبة خود، می تواند امكانات مورد نیاز معلم برای ایفای 

نقش رهبری و مدیریت را در اختیار وی بگذارد.
استفاده از بستة یادگیری در تدریس و فرایند یادگیری درون 

كالس های درس حركتی است در مسیر پویایی آموزش و متنوع 
كردن راهبردهای یاددهی ـ یادگیری و غنی ساختن درجة استقالل 

معلمان. فناوران آموزشی در كشورهای توسعه یافته اعتقاد دارند كه تولید 
انواع بسته های یادگیری توسط عناصر مختلف نظام آموزشی، گامی است برای 
غنی ساختن مجموعة مواد آموزشی و نرم افزارهای در اختیار معلم. براساس این 
اعتقاد، معلمی كه به چند بستة یادگیری تولید یا جمع آوری شده در مدرسة محل 
خدمت خود دسترسی دارد، و این دسترسی را در سال های بعد به چند بستة یادگیری 
دیگر افزایش می دهد، به طور یقین درجة استقاللش افزایش خواهد یافت و هر زمان 
كه خود بخواهد، خواهد توانست در برنامة درسی كالس خود، از بخش های این 
بسته های یادگیری، به صورت عینی و مستقیم و یا با تغییرات و تعدیل هایی كه به 

عمل می آورد، بهره مند شود )مجدفر، 1375(.
در روش متداول سخنرانی، معلم مجبور است میانگین بگیرد و مباحث را برحسب 
توانمندی متوسط دانش آموزان ارائه دهد. درواقع، معلم در كالس عمومی تدریس 
می كند و شاگردان به صورت انفرادی تمرین انجام می دهند. اما می توان ماجرا را 
برعكس كرد: شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی یاد بگیرند و بعد به صورت 
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گروهی و با حضور و درگیر شدن معلم، تمرین حل كنند. برای این 
كار، موضوعاتی كه دانش آموزان باید یاد بگیرند، در قالب بسته های 
محتوایی یادگیری به آن ها عرضه می شود و آن ها به صورت گروهی 
یا فردی، بسته ها را مطالعه می كنند. سپس در جلسة كار، تمرین ها را 
با حضور معلم خود انجام می دهند. وقتی چنین آموزشی اجرا شود، از 
سرعت حركت دانش آموزان و توان یادگیری آن ها حیرت زده می شویم؛ 
معدل یادگیری دانش آموزان با این روش تا چهار برابر بیشتر از میانگین 

روش های سنتی آموزشی است )نادری و عبداهلل زاده، 1392(. 
بهره گیری از بستة یادگیری می تواند پیشتوانة قوی معلم برای ایجاد 
بستة  به كارگیری  با  معلمان  باشد.  معكوس  تدریس  مناسب  فضای 
یادگیری و آموزش صحیح استفاده از آن به دانش آموزان، تا حد زیادی 
در جهت كم كردن وابستگی دانش آموزانشان به خود و والدینشان 
در امور درسی، به خصوص دانش آموزان دورة ابتدایی، گام برمی دارند. 
ممكن است معلم در طرح درس خود، انواع، مقدار تكالیف و فعالیت های 
فردی  تفاوت های  براساس  را  دانش آموز  هر  مخصوص  تكمیلی 
پیش بینی كند و یا در اختیار داشتن وسایل آموزشی و تجهیزات دیداری 
شنیداری خاصی را برای ارائه درس خود ترجیح دهد، و یا بخواهد از 
مهارت آغازین ویژه ای در انتقال مفاهیم خود بهره ببرد، همة این ها در 
صورتی محقق خواهد شد كه یك بستة یادگیری تكامل یافتة نظام دار، 
در حوزة همان درسی كه برای آن طرح درس تدوین شده است، وجود 
داشته باشد. درواقع طرح درس جزئی از یك بستة یادگیری و یكی از 

زیرمجموعه های اصلی آن است.
در آموزش های مرسوم كالسی، به دلیل ضیق وقت، معلم نمی تواند 
زمان اضافی برای آموزش موضوع یا مبحثی خاص، بیش از حد متعارف 
و برنامه ریزی شدة خود صرف كند. در اینجاست كه بستة یادگیری، 
با قابلیت تكرار چندین باره توسط دانش آموز، می تواند به كمك معلم 
بشتابد و در خدمت تدریس او قرار گیرد. لذت بودن با معلم در هر لحظه 
از شبانه روز، لذت جذابی برای همة دانش آموزان است و این یكی از 
ویژگی های برجستة بستة یادگیری است. این بسته 24 ساعته در اختیار 
دانش آموز است تا هر زمانی كه بخواهند، بتوانند از آن استفاده كنند و 
این خصیصة »دسترسی هر زمانی«، این بسته را در مقابل كالس های 
رسمی مدرسه كه تنها در ساعتی مشخص به معلم خود دسترسی دارند 

قرار می دهد.

یكی از روش هـای بسیار سـاده و مؤثر در یادگیری، به ویژه در سنین 
پایین تر كه سبك یادگیری عینی و بصری است، بهره گیری از ویدئوهای 
آموزشی شامل صدای معلم و فیلم گرفته شده از تخته سیاه یا به عبارت 
دیگر دستخط در حین تدریس است. این شكل از آموزش از طریق 
بستة یادگیری به راحتی قابل عرضه است. در این روش، معلمان مسلط 
و باتجربه، در هر مبحث اقدام به تدریس درس های مختلف می كنند. 
هركدام از این كلیپ ها به مدت حداكثر 20 دقیقه یك مبحث آموزشی 
را تدریس می كنند. در این سبك یادگیری، عالوه بر اینكه دانش آموزان 
به تعداد نامحدود از تدریس بهره مند می شوند، معلمان هم می توانند 
تولید و در اختیار  را  ابزارهای مناسب، نماهنگ های دلخواه خود  با 
دانش آموزان یا همكاران خود قرار دهند و روش های تدریس خود را 
با یكدیگر به اشتراك بگذارند و در پایان تدریس خود از دانش آموزان 
بخواهند با مراجعه به بسته های یادگیری خود و مطالعة مجدد درس های 
تدریس شده، از طریق آموزش های گنجانده شده در بسته، نسبت به تهیة 
خالصه از درس، انجام تكالیف داده شده، جمع بندی و جمع آوری مطالب 
گفته شده بپردازند. والدین هم می توانند با كمك گرفتن از اجزای بستة 

یادگیری، محتوای آموزشی را فرا گیرند و به كودكان خود كمك كنند.
از جمله ایرادهایی كه از نخستین سال های پیدایش و تكامل بستة 
یادگیری بر آن وارد كرده اند، موضوع تقابل خالقیت معلم و كاربرد 
بستة یادگیری در تعلیم وتربیت یادگیرندگان است. به عبارت دیگر، 
افرادی كه این عیب را به بستة یادگیری وارد كرده اند، اعتقاد دارند 
از پیش طراحی شده، خالقیت معلم  یادگیری  بردن بستة  به كار  با 
از بین می رود و معلم در كالس درس به مجری محض دستورات 
و مطیع مطلق ابزارها، نرم افزارها و محتوای بستة یادگیری تبدیل 
می شود. در حالی كه این تصور نادرست است. لذا استفاده از بسته های 
یادگیری تولید شده، نه تنها از خالقیت معلمان كم نمی كند، بلكه با 
اثرات مستقیمی كه در افزایش درجة استقالل، ایجاد انگیزه، نوآوری، 
هدفمندی،  بصیرت،  امنیت،  احساس  انعطاف پذیری،  اعتمادبه نفس، 
پیچیدگی، كنجكاوی، نظم كاری، پشتكار و اظهار وجود معلمان بر 
جای می گذارد، به نوعی در ایجاد و توسعة ویژگی های انسان خالق 
نیز سرنوشت ساز است. یكی از امكانات و توانمندی های بی نظیر بستة 
یادگیری، امكان غنی سازی و باال بردن سطح كیفی و كّمی مطالب با 

توجه به طرح درس مورد نظر معلم است. 

جمع بندی
با به كارگیری بستة یادگیری معلمان قادرند به راحتی هر نوع عنصر 
آموزشی مورد نظر خود را به هر بخش یا هر كجای مطلب كتاب بیفزایند. 
پس از افزودن عنصر آموزشی )تصویر، صدا و فیلم(، معلم قادر است 
این عنصر را در اختیار كلیة دانش آموزان كالس قرار دهد. با كمك این 
بسته ها معلمان می توانند دانش آموزان را به حل سؤاالت و تمرین های 

بیشتر، به منظور یادگیری عمیق تر و صحیح تر ترغیب كنند و آن ها را با 
نمونه سؤال های متفاوت تری نسبت به كتاب آشنا كنند. در این روش، 
معلم سابقه ای كامل از وضعیت تكالیف هر دانش آموز در دفتر خود ثبت 
و گزارش هایی از این سوابق تولید می كند و نزد خود برای استفاده های 

بعدی نگه می دارد.
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گفت و گو با دكتر محمود امانی مشاور 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 

   تهيه و تنظيم:سمیه مهتدی   
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی
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و چیستی  یادگیری  بستة  از  تعریفی  لطفًا   
و  زمانی  چه  از  دهید  توضیح  و  بفرمایید  آن 
چگونه نام بسته یادگیری در سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی مطرح شد. 
و  اجزا  واقع شامل  در  یادگیری  بستة  هر  دید من  از 
تولید  هم  با  ارتباط  در  كه  است  یادگیری  رسانه های 
دیگر  با  آن  تفاوت   نقطة  واقع  در  ارتباط  این  می شوند. 
رسانه های یادگیری است كه منفك از یكدیگرند. كمی 
این مطلب را توضیح دهم. ممكن است برای یادگیری هر 
موضوع درسی اجزا و رسانه های متعددی تولید كنیم؛ كتاب 
فیلم های  وسایل،  و  ابزارها  بازی ها،  كار،  كتاب  درسی، 
آموزشی، انیمیشن ها و اینفوگراف ها. این ها می توانند نوعی 
ارتباط مفهومی با یكدیگر داشته باشند؛ یعنی رسانه های 
مختلفی كه برای یك موضوع تولید شده اند. اگر یك جایی 
بیایند این ها را به نحوی با یك نقشه به هم پیوند بزنند و 

بینشان اتحاد ایجاد كنند، می شود بستة یادگیری.
بستة یادگیری در چنین نگاهی یک محصول مهندسی 
شده با یک فكر كالن است. اجزای برخی از بسته های 
یادگیری با دید پازلی تولید می شود. یعنی اگر یكی از آن ها 

نباشد، جای آن خالی است و این نقشه كامل نمی شود. 
اما برخی از اجزا با دید پشتیبان طراحی می شوند. یعنی 
فرایند یادگیری را تقویت می كنند، بهبود می دهند و اگر 
نبودند، لطمه ای به كار نمی خورد. پس تعریف بستة یادگیری 
مجموعة رسانه های یادگیری است كه دربارة یك موضوع 
یا یك هدف آموزشی یا درسی به وجود می آیند و نقشة 

كالنی آن ها را به هم وصل می كند.
برای هر موضوع درسی، یك  در یك دوره در كشور 
كتاب درسی داشتیم. پس از مدتی در كنار كتاب درسی 
احساس نیاز به اجزای دیگر هم به وجود آمد و مفهوم 
بستة یادگیری آغاز شد. اولین جزئی كه آماده شد، راهنمای 
معلم بود. در كنار راهنمای معلم، در كتاب علوم كتاب كار 
را تولید کردیم. کم کم كتاب كار در درس های دیگر هم 
به كار گرفته شد. به طور مثال كتاب كار در درس فارسی 
تبدیل شد به كتاب های بنویسیم. این سیر تطور بسته های 
یادگیری در سازمان پژوهش است. به تدریج ناشران هم 
عالقه مند شدند و برای درس هایی كه مورد توجه خانواده ها 
بودند، كتاب كار تولید كردند. ریاضیات بیش از همه. در 
دورة ابتدایی ادبیات و علوم، و در دورة دبیرستان و دورة 

محمود اماني طهراني داراي مدرك كارشناسي فیزیک 
برنامه ریزي  كارشناسي ارشد  و  تهران  دانشگاه  از 
آموزشي از دانشکده مدیریت و برنامه ریزي و دكتري 

برنامه ریزي درسي از دانشگاه خوارزمي است. 
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راهنمایی هم همة درس هایی كه مهم تر هستند. پس از آن به تدریج 
فیلم های آموزش علوم را تولید كردیم؛ هم فیلم برای دانش آموزان، هم 
برای معلمان و هم برای اولیا. ایدة بسته های یادگیری با كار علوم شكل 
گرفت؛ كتاب درسی، كتاب راهنمای معلم، كتاب كار و فیلم های آموزشی. 
در كنار این رفتیم سراغ صنایع آموزشی. كیت ها و وسایل و ابزارها را تولید 
كردیم. برای والدین و معلمان هم فیلم ساختیم؛ به جز فیلم های كالسی 
و دانش آموز. بعد كتابی به نام كتاب ارزیابی و راهنمای ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی تهیه كردیم. این ایده امروزه جلوتر آمده است و رسیده ایم به این 
نقطه كه تكه هایی را كه اجزای بستة یادگیری هستند، از اول با نگاهی 

تماتیك، با تعیین نقش برای هر بخش، به خوبی تولید كنیم.

 در گذشته حرفی از بسته های یادگیری در میان نبود، 
اما امروزه مكرر این عنوان را می شنویم. به نظر شما چرا به 

بسته های یادگیری نیاز است؟
چون امروزه بیش از هر زمان دیگری به یادگیری مؤثر نیاز داریم. یعنی 
مفهوم یادگیری فراتر از یاد گرفتن و حفظ كردن و این ها شده است. انتظار 
ما از یادگیری تغییر رفتار است؛ همان یادگیری مؤثر. یعنی قبل از ورود 
دانش آموز به این فرایند و بعد از خروج او، انتظار داریم چارچوب شناختی اش، 
توانایی های مهارتی اش و نوع عملش فرق كند. مثاًل در مورد موضوعی 
كه شروع می كنیم به آموزش، قبل از آن، سطح دریافتش، اطالعاتش، 
مهارت هایش، نوع نگرشش یك جور است، اما بعد از اینكه این دوره 
را گذراند، دیگر آن دانش آموز قبلی نیست. نگاهش به مسئله و موضوع 
یادگیری و میزان توانمندی هایش فرق كرده است. ایجاد موقعیت  یادگیری 
مؤثر دقیقًا به تولید بستة یادگیری اتصال دارد. تولید بستة یادگیری به این 
معناست كه ما موقعیت یادگیری برای دانش آموز طراحی كنیم كه در آن 
اقدام هایی كند، فعالیت هایی انجام دهد، دستاوردهایی داشته باشد كه او را 

از موقعیت الف به ب برساند. 
آنچه در باب بستة یادگیری نسبت به دهه های گذشته، مثاًل ده سال پیش، 
تغییر ایجاد کرد، پیشرفت چشمگیری است که در باب آسان شدن تولید و 
آسان شدن دسترسی به رسانه ها در فضای کنونی به وجود آمده است. مثاًل 
پیش ترها اگر شما برای یک موضوع فیلم آموزشی تولید می کردید، دغدغة 
چگونگی رساندن این فیلم به کف کالس را داشتید، اما امروز این دغدغه، 
به کمک گوشی های هوشمند، تقریبًا از بین رفته است. تولید هم خیلی 
فرق کرده است. معلم می تواند با دوربین موبایل خودش فیلم هایی را تولید 
کند و به اشتراک بگذارد. پیشرفت های فناوری نوع نگاه به موضوع بستة 
یادگیری را تغییر داده است. دغدغه های دهه های قبل بیشتر فنی، تکنیکی، 
هزینه ای و بودجه ای بودند. امروزه بسته ها تحت تأثیر پیشرفت های کنونی 
قرار گرفته اند و دغدغه های فکری، خالقیت و به کار گرفتن اندیشة قوی تر 

در طراحی آموزشی به وجود آمده است.

 با توجه به بررسي هایي كه در طول سال ها انجام داده اید،  
در جهان و كشورهاي دیگر وضعیت تولید و تدوین بستة 

یادگیري به چه شكل است؟ 

در جهان، اولین قدم مربوط به بسته های یادگیری را ناشران برداشتند. ما 
در بخش علوم ناشر مشهوری در آمریکا داریم به نام »HB« که در واقع 
یک کنسرسیوم از سه ناشر بود. اولین بسته ای که ما در سازمان پژوهش  
به چشم دیدیم، بسته ای بود که در سال 1990، یعنی 1371، از آمریکا به 
دست ما رسید و شامل کتاب درسی، کتاب معلم، کتاب کار و برگه های 
تمرین و یک کتاب منبع و اجزایی شبیه آن بود که داخل یک بستة مقوایی 

جعبه مانند برای پایه های اول، دوم و سوم آماده شده بود. 
به موازات ناشران، یکی دو شرکت مربوط به ابزارها و وسایل آموزشی 
هم در دنیا شکل گرفتند. اگر بخواهم نام ببرم، شاید مهم ترینشان »لگو« 
است. لگو ابتدا اسباب بازی می ساخت و خیلی مشهور بود. شرکت لگو برای 
گسترش بازار فروش خود، در یک نقطه  تغییر ماهیت داد و بخشی از شرکت 
را تبدیل کرد به »لگوی آموزشی«. در این بخش تولیدات قابل توجهی تولید 
کرد. ابتدا در زمینة رباتیک شروع کرد. به سرعت وارد بخش های مربوط 
به ابزارهای کنترلی شد. ربات ها را قابل برنامه ریزی کرد و در فاصلة زمانی 
کوتاهی وارد عرصة آموزش ریاضیات، علوم، زبان آموزی و بقیة زمینه ها شد. 
دقیقًا مفهومی به نام بستة یادگیری تولید کرد. یعنی ابزارها، وسایل و آنچه 
کمک می کند به شکل گرفتن یک موقعیت یادگیری. روی این موقعیت 
یادگیری خیلی فکر شده تا به طراحی رسیده است. به نوعی، هر موقعیت 
یادگیری در لگو حاصل نوعی فرایند قوی مهندسی یادگیری است. یکی 
از مشخصات لگو این است که در آن بسته ابزارهای فیزیکی وجود دارد. 
عالوه بر آن، ابزارهای غیرفیزیکی دارد؛ طرح درس و برنامة آموزشی. این 

یک نمونه از تولید بسته های یادگیری است. 
مونته سوری  یادگیری  ایده های  روی  شرکت  چند  کوتاهی  فاصلة  با 
همین شیوه را پیاده کردند و االن فروشندة بستة یادگیری مونته سوری در 
دنیا هستند؛ یعنی در زمینة آموزش علوم، ریاضیات، زبان مادری، زندگی، 
فرهنگ و یکی دو نمونة دیگر بسته هایی را تولید کردند که اجزا، ابزار، لوازم 
و بخش هایی فیزیکی دارند و دقیقًا ایده های مونته سوری پشت آن هاست. 

 آیا می توانید نمونـه ای از یـک بستة یـادگیری خوب را که 
در ایران تولید شده است، معرفی کنید؟ 

عده ای بسته هایی تولید کرده اند. تولیدات خوبی هم بوده است. یکی از 
آن ها بستة یادگیری »نیک زی« است. در نیک زی حدود25 بسته وجود 
دارد و پشت هر بسته طراحی آموزشی قوی قرار دارد که بچه ها را درگیر 
ماجرایی می کند؛ ماجرایی به یادگیری منجر می شود. داستان دارد، متن 
دارد، بازی دارد، کار انفرادی دارد، کار گروهی دارد، کار کالسی دارد و در 
فضای یادگیری رسمی و غیررسمی قابل انجام است. خالقانه، زیبا و خوب 
طراحی شده و یادگیری جذاب، مؤثر و تلفیقی را برای بچه ها ایجاد می کند. 

  به نظـر شمـا آیـا بستـه های یـادگیـری برای دوره هـای 
گونـاگـون تحصـیلی بایـد متفاوت طراحی شوند؟

من معتقدم، ما در دورة پیش دبستان، دورة اول و دوم دبستان یک نوع 
بسته هایی را می خواهیم و برای دوره های اول و دوم متوسطه بسته های 
دیگری را. روی این تفاوت هم باید خوب کار شود. این ها یک سناریوی 



تولید بستة یادگیری 
به این معناست كه 

ما موقعیت یادگیری 
برای دانش آموز 

طراحی كنیم كه در 
آن اقدام هایی كند، 
فعالیت هایی انجام 

دهد، دستاوردهایی 
داشته باشد كه او 
را از موقعیت الف 

به ب برساند 
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یادگیری طراحی شده می خواهند. در این سناریوها باید 
رسانه های پرشماری باشند. رسانه ها باید همدیگر را کامل 
برای  را  مفهوم  تولید  فرصت های  باید  همه شان  کنند. 
دانش آموز به وجود بیاورند، نه دریافت مفهوم. باید ترکیبی 
از کار انفرادی، گروهی و کالسی باشند و موقعیت هایی 

برای ارائه به وجود آورند. 
به نظرم ما باید بگوییم برای پایه های اول تا سوم دبستان، 
اهداف مصوب محسوب  داریم که  مجموعه هدف هایی 
باید موقعیت های  اهداف  این  به  برای رسیدن  می شوند. 
یادگیری رشد دهنده ای را طراحی کنیم. این موقعیت های 
یادگیری رشد دهنده که تلفیقی و تماتیک هستند، حاصل 
ورود چند حوزة  یادگیری به یک موقعیت هستند. مثاًل ترکیبی 
از هنر، زبان آموزی و مهارت های زندگی یا علوم تجربی، علوم 
انسانی و مطالعات اجتماعی و مثاًل ریاضیات، یا مثاًل دینی. 
برای این ها باید طراحی متفاوتی انجام دهیم. من اصرارم 
این است که بستة یادگیری برای این دوره باید حتمًا اجزای 
فیزیکی داشته باشد. یعنی تا اجزای فیزیکی نباشد، اصاًل از 
دید من بسته نیست. بسته حتماً  اجزای فیزیکی می خواهد. 
چون ملموس کردن برای دورة ابتدایی بسیار مهم است. 
درون بسته باید بازی پیش بینی شود، چون بازی راه یادگیری 
است. بسته باید موقعیت هایی داشته باشد که بچه ها در آن 
موقعیت ها بتوانند ارائه کنند. اگر بچه ها ارائه نکنند، یادگیری 
شروع نشده است. در چنین بسته ای، اوقات بیرون بچه ها در 
جهت یادگیری تعیین تکلیف می شود. در واقع، بستة یادگیری 
می شود یک راهکار برای اطمینان از کیفیت، اطمینان از 

اثربخشی و قابلیت حساب کشی از کیفیت. 

 در تولید و اجرای بسته های یادگیری افراد 
زیادی نقش دارند، به نظر شما نقش معلم در 
استفاده و ارائة بسته های یادگیری چگونه است؟ 
در این نوع کارها، چه لگوی آموزشی، چه مونته سوری و 
چه کارهای کوچک موردی مثل چرتکه، نقش معلم تغییر 
کرد. اصاًل نگاه به معلم تغییر کرده است. گونة سومی از 
معلم در دنیا به وجود آمده است. ما در نگاه سنتی می گوییم 
دو نوع معلم داریم؛ یکی معلم های الهام بخش، برنامه ریز، 
مراحل  تولید کنندة  آموزشی،  فرایندهای  طراحی کنندة 
آموزشی و معلم مطلوبی که همیشه آن را تقدیر می کردیم 
و کمیاب هم هست. نقطة مقابل معلمی است که اپراتور 
کتاب های درسی است و صفحه به صفحه ورق می زند و 
درس می دهد. فرض ما این است که او نه خیلی انگیزه 
دارد نه خیلی درک عمیقی از اهداف، و نه خیلی قدرت 
دستکاری کردن آن ها را دارد. یعنی حیطة عمل خودش 
را بسیار بسیار محدود می داند. اما در بسته های لگو و مونته 

سوری و غیره، می بینیم نوع سومی از معلم خلق و به کار 
گرفته می شود. آن نوع سوم افرادی هستند غالبًا جوان که 
ممکن است در هر زمینه ای تحصیالتی داشته باشند. آن ها 
با یک دورة کوتاه مدت در اجرای تعدادی از این بسته ها، 
حرفه ای می شوند. معلم حرفه ای یعنی معلمی که بلد است 
این بسته را عالی اجرا کند و در ارتباط با اجرای بسته، آنچه 
باید بداند، می داند. چگونه باید شروع کند، چگونه انجام 
دهد، چگونه به پایان ببرد، کجاهایش را تغییر دهد، کجاها 

را گزارش کند و کجاها را بچه ها باید ارائه دهند. 

  با تعریفی که شما از بسته های یادگیری ارائه 
کردید، اساسًا یادگیری صورت غیررسمی پیدا 
می کند، به خصوص در دورة ابتدایی. آیا معلم ها، 
از  استفاده  پذیرش  آمادگی  بچه ها  و  والدین 

بسته های یادگیری را دارند؟ 
وقتی ما بستة یادگیری داریم، جریان آموزش از جدیت 
بیشتری برخوردار می شود که البته منافاتی با جذابیت و 
بازی گونه بودن آن ندارد. اما کاماًل نقشه دارد، مرحله بندی 
شده است و در صورت اجرای بد، کمترین آسیب را می بیند. 
وقتی شما نقشه ندارید، همه اش به امید معلم هستید که 
نقشه بریزد، ولی وقتی شما نقشه ریختید، گونة سوم معلم 
به میدان می آید. اتفاقًا بسته ای که این گونه طراحی شده 
فضای تضمین کیفیت است؛ فضای کاهش فاصلة ما بین 
برنامة قصد شده و اجرا شده است. همچنین، بار معلم را 
سبک می کند. در این وضعیت، نسبت به وقتی که بسته 
را ندارید، به معلمان توانمند و برتر کمتر نیاز است.  به 
نوعی، اجزای بسته و نقشة پشت بسته به کمک می آید، 
دست معلم را می گیرد و او را توانمند می کند. بسته پشتیبان 
کالس درس است. کالس را محیطی جذاب و برانگیزنده 

می کند. این ها خیلی مهم هستند. 
فضای  و  مدرسه  فضای  استقبال  بحث  بعدی،  نکتة 
خانواده است. در مورد این بسته ها بحث باید کاماًل از 
کاربرد و عمل شروع شود. یعنی چگونه می خواهیم بسته 
را آموزش دهیم؟ چگونه شروع کنیم؟ داستانش چیست؟ 
کارش چیست؟ این بسته ها در عین حال که بسته اند، باز 
هستند. یعنی نقطه های آزادی عمل را در طراحی خود 
دارند و این نکتة جذاب و جالبی است. زمانی که معلم یاد 
می گیرد این نقطه ها را مدیریت و اجرا کند، کم کم چنین 
طرز تفکری در طراحی در وی رشد می کند و به چنین 
فضایی عالقه مند می شود. خانواده ها هم حتمًا از این نوع 
آموزش استقبال می کنند، چون رشد فرزند خود را می بینند. 

 آیا امـکان استفاده از بستـة یادگیری در همة 



وقتی ما بستة 
یادگیری داریم، 

جریان آموزش از 
جدیت بیشتری 

برخوردار می شود 
که البته منافاتی 

با جذابیت و 
بازی گونه بودن آن 

ندارد
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کشور وجـود دارد؟ اصاًل ایـن نیاز وجود دارد 
که از بستة یادگیری در همة بخش ها و نواحی 

استفاده شود؟ 
من همین جا بستة یادگیری را وصل می کنم به عدالت 
آموزشی. از دید من، در این کشور مفهوم عملیاتی عدالت 
آموزشی بستة یادگیری است.  زیرا بستة یادگیری می آید با 
فناوری امروز دسترسی دانش آموزی در شهری کوچک را 
به تدریس خوب فراهم می کند. اگر ما بتوانیم تدریس های 
خوب را در بستة یادگیری قرار دهیم و در اختیار دانش آموزان 
در اقصا نقاط کشور بگذاریم، خب عدالت آموزشی را برقرار 
کرده ایم. اگر من بتوانم انواع رسانه های یادگیری را در 
یک بسته قرار دهم، مثاًل تدریس های مختلف، تمرین 
اضافه، توضیح بیشتر و برای سبک های یادگیری متفاوت 
رسانه های متناسب با آن را قرار دهم، عدالت آموزشی را 

اجرا کرده ام. همچنین، ارزان و رایگان هم کرده ام. 

 وضعیتی که االن در نظام آموزش و پرورش 
وجود دارد، اصالت آموزش یا اولویت آموزش  
بر پرورش است که یکی از دالیل آن هم کنکور 
و بزنگاه های رقابتی است. واقعًا با این جوی که 
وجود دارد، بستة  یادگیری می تواند جای خود را 
برای تربیت باز کند؟ چه کار باید کرد تا این 
بسته خودش به یک جزئی از این چرخة معیوب 
کاذب  رقابت های  و  کنکور  برای  آماده سازی 

تبدیل نشود؟
را  این ظرفیت  به خودی خود  یادگیری  بستة  ببینید، 
دارد که شما برای آن هر هدفی را بچینید آن را برآورده 
کند. لذا اگر هدفش کنکور باشد، نقش خودش را در آن 
جهت ایفا می کند. همچنان که خیلی  از ناشران دارند 
بسته های یادگیری خوبی تولید می کنند؛ در جهت هدفی 
که خوب نیست. بستة یادگیری در جهت اهداف واقعی 
شما قدم برمی دارد. اهداف شما خوب است یا بد، فرقی 
نمی کند. بسته توانایی های خودش را دارد. به نظر من 
نقشی که بسته های یادگیری مناسب در دورة دوم متوسطه 
می توانند ایفا کنند، در جهت اینکه فضا را بهبود بخشند، 
این است که اگر ما راندمان یادگیری را در یک جهتی 
باال ببریم، یعنی در وقت بچه ها صرفه جویی و مجالی به 
وجود آورده ایم برای پاره ای آموزش های دیگر. از آن طرف، 
را می گذاریم درس های  اسمشان  داریم که  در س هایی 
تحولی، که از دید خودمان مهم هستند، شخصیت و هویت 
بچه ها را می سازند، و آن ها را رشد می دهند، مثل تفکر و 
سواد رسانه ای، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و 
سبک زندگی، سالمت و بهداشت، تحلیل فرهنگی و هویت 

اجتماعی. درس های تاریخ یا جغرافیا هم که به نوعی 
ملت ساز هستند. اگر ما روی این درس ها بستة یادگیری 
بسازیم، کمک می کند درس ها با جذابیت بیشتر، سهولت 

بیشتر و تأثیر گذاری بیشتر پیاده شوند. 

از زمان شروع بحث بسته های یادگیری،    
شاید نزدیک یک دهه تا االن، این بحث فراز و 
فرودهای بسیاری داشته است. به نظر می رسد 
موانعی وجود دارد نه از نوع ساختاری و مالی. البته 
ممکن است این ها هم باشد. ولی منظور من موانع 
فکری و به تعبیری فرهنگی در داخل سازمان 

است. در این زمینه هم توضیحاتی بفرمایید. 
در  کل،  در  یادگیری  بستة  تولید  به  نسبت  سازمان 
زمینه هایی عملکرد هایی داشته است، اما دربارة اینکه چرا 
نقطه ای که باید می رسیدیم، نرسیده ایم، من معتقدم عوامل 
درونی و بیرونی هر دو دخیل بوده اند. در عوامل بیرونی، ما 
تقریبًا در اوایل دهة 90 به این رسیدیم که باید به سمت 
تولید و استفاده از بستة یادگیری حرکت کنیم. همان موقع 
هم در دبیرخانة شورای هماهنگی علمی، اسناد مربوط به 
پشتیبانی را تولید و آماده کردم. دستورالعمل نوشتم. پرسش 
و پاسخ ها را نوشتم تا فهم بیشتری حاصل شود. در سازمان 
برای این کار مصوبه به وجود آوردیم. اما عامل بیرونی، 
نقشه های ما را به هم زد. عامل بیرونی این بود که وزیر 
وقت آموزش و پرورش وقت تصمیم گرفت ناگهان تحول را 
از پایة ششم آغاز کند؛ یعنی بچه های پایة پنجم بروند پایة 
ششم. این تصمیم برای سازمان بار مضاعفی به سبب تولید 
محتوا برای دو پایه در سال ایجاد کرد. یعنی سازمان مجال 
کار با نقشه و تأنی را نداشت. برای تولید بستة یادگیری ما 
به دو سه سال زمان نیاز داشتیم و این زمان از ما گرفته شد. 
فهم  است.  بسته  از  عمومی  فهم  هم  درونی  عامل 
عمومی مشترک کمک می کند منابع و نیروها را به این 
کار اختصاص دهیم و بسترهای گرفتن خدمات از بیرون 
را فراهم کنیم، بتوانیم قرارداد ببندیم و کار بگیریم. بین 
تولید کننده و مصرف کننده فضای واسط ایجاد کنیم. این 
فضای واسط مهم است تا تولید  خود و تولید مورد تأیید خود 
را به مصرف کننده وصل کنیم. این اتفاق ها را باید درون 

سازمان فرهنگ سازی کنیم. 

 مـمنــون از وقتـی کـه در اخـتـیـار مـجله و 
خوانندگان آن گذاشتید. ما هم امیدواریم با توجه 
به ظرفیت خوبی که در کشور و سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی وجود دارد،  به زودی شاهد حضور 

بسته های با کیفیت در مدرسه ها باشیم. 



     عرفان ابن الخیاط
کارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

     اسماعیل کسنزانی 
کارشناسی روان شناسی

       بستة یادگیری نا برخط
در این نوع بسته ها، عالوه بر منابع چاپی شامل کتاب درسی و کتاب 
کار، راهنمای معلم و ارزشیابی، به راحتی می توان بر بستر یک وسیلة 
ذخیره سازی قابل حمل الکترونیکی )مانند فلش( نسخة الکترونیکی همین 
موارد )کتاب درسی و کتاب کار، راهنمای معلم و ارزشیابی( را ذخیره کرد 
و همراه با اجزای آموزشی الکترونیکی شامل فیلم های آموزشی و گویا 
)صوتی(، دایره المعارف ها و لغت نامه ها، نقشه ها و عکس های آموزشی و 
کتاب برای دانش آموزان فرستاد. با این اقدام، تغییرات قابل توجهی در 
حوزة فرایند یاددهی– یادگیری رخ خواهد داد. استفاده از این بسته ها به 
دانش آموزانی توصیه می شود که سبک یادگیری عینی دارند و ترجیحشان 
بر استفاده از موارد یادگیری قابل لمس و قابل دیدن از نزدیک و بدون 
واسطه است؛ دانش آموزانی که با دست ورزی بهتر می آموزند و بهتر در ذهن 
می سپارند. این بسته های یادگیری، ضمن داشتن فایده های بسیار از جمله 
ارائة بی واسطة اطالعات به دانش آموزان، نسبت به بسته های یادگیری 
برخط، هزینة بیشتری برای تولید نیاز دارند و قیمت تمام شدة آن ها برای 

دانش آموزان، به عنوان مصرف کننده، بیشتر خواهد بود.

      مقدمه
رویكرد كاربرد بسته های یادگیری در آموزش و یادگیری، در دهه های 
اخیر موردتوجه بسیاری از مربیان و صاحب نظران تربیتی قرار گرفته است. 
ایجاد فضایی سرشار از تنوع، تعامل، مشاركت، شادی و لذت، از ویژگی های 
به کارگیری بسته های یادگیري در كالس است. در حال حاضر، برخی از 
كشورها بسته های یادگیری را كاماًل می شناسند و طبق اصول معین، در 
کالس های درس از آن ها بهره می برند. در برخی كشورها به طور مداوم 
و منظم از بسته های یادگیری برای رفع مشكالت موجود در مدرسه ها 
استفاده می شود. با توجه به تجربه های موجود در این عرصه و تکالیف سند 
تحول بنیادین و برنامة درسی ملی برای تولید و اشاعة محتواهای آموزشی 
در قالب بستة یادگیری مبتنی بر توانمندی و فرصت موجود، بهره مندی از 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور و برخورداری مدرسه ها از آن ها، 

می توان در طراحی و تعریف بستة یادگیری تفکیک زیر را قائل شد:
  بستة یادگیری نا برخط )قابل حمل(

  بستة یادگیری برخط
  بستة یادگیری تلفیقی
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      جمع  بندی
ِصرف  یادگیری،  بسته های  از  بهره گیری  برای  گفت،  باید  درنهایت 
برخط، نا برخط و یا تلفیقی بودن تعیین کننده نیست و هدف از تقسیم بندی 
بسته های یادگیری، جداسازی آن ها از هم و اعالم برتری یکی بر دیگری 
نیست، بلکه با توجه به محدودیت ها و امکانات موجود، می توان از هر نوع 
آن بهرة کافی برد تا به هدِف استفاده از این بسته های یادگیری جامة عمل 
پوشاند. مهم ترین عامل در انتخاب بسته های یادگیری، کیفیت طراحی و 
تولید آن هاست. این نکته گویای این واقعیت است که نمی توان صرفًا بر 
مبنای نوع بسته های یادگیری دست به گزینش زد. چنانچه به دنبال کارایی 
و اثربخشی این بسته ها در آموزش و یادگیری دانش آموزان هستیم، قبل 
از هر چیز باید مبناِی تهیه و ساخت این بسته ها را مالک قرار دهیم؛ چه 
بسا گاهی همین بسته های یادگیری، به علت  تناسب نداشتن با محتوای 
کتاب های درسی و هدر دادن زمان یادگیری، دانش اموزان را سردرگم كنند 
و این در صورتی است که در تولید و طراحی آن ها مالحظات الزم، از جمله 

مخاطب شناسی، صورت نگرفته باشد.

       بستة یادگیری تلفیقی
استفاده از نگاه تلفیقی در تولید بستة یادگیری، بهترین حالت و درست ترین 
انتخاب است. ولی به واسطة  محدودیت های موجود و گستردگی مدرسه ها 
در کشور و اختالف سطح برخورداری و توانمندی استفاده از منابع، با نگاه 
رعایت عدالت آموزشی و  دستیابی به آن و اجرای پله ای و فازبندی شده، 
می توان با احتساب سهم مشارکت پذیری همة سرمایه کشور در دولت و 
بخش خصوصی عمل کرد. لذا طراحی و تدوین بستة یادگیری قابل حمل 
باید در دستور کار تألیفات جدید سازمان قرار گیرد و از بخش اجزا و امکانات 
برخط، با توجه به برخورداری و عالقه مندی استان ها، مناطق و مدرسه های 
داوطلب، به صورت حمایتی و مشارکتی، استفاده کرد. ایجاد زیرساخت های 
دسترسی و اتصال مدرسه ها و مخاطبان بالقوة آن، نرم افزارهای آموزشی، 
فیلم های آموزشی، کتاب گویا و کاست های آموزشی، مجالت و کتاب های 
آموزشی و کمک آموزشی، بسترهای نرم افزاری و زیرساخت های تعامالت 
سازمانی و اداری مدرسه ها، تجهیز و راه اندازی کارگاه ها و آزمایشگاه ها، 
طرح هوشمند سازی مدرسه ها، پشتوانه های بسیار مناسبی برای کار هستند.

          بستة یادگیری برخط
این دسته از بسته های یادگیری، با تکیه بر فضای 
الکترونیکی و مجازی و بهره مندی از امکانات آن 
تهیه و تولید می شوند و در اختیار دانش آموزان قرار 
می گیرنـد. در مــواردی که از بستـه هـای یادگـیری 
برخط استفاده می شود، معلم می تواند پس از طراحی 
یک تکلیف، آن را از طریق شبکه یا اینترنت برای 
دانش آموزان خود بفرستد. دانش آموزان نیز پس از 
دریافت تکلیف، آن را در منزل یا سر کالس درس 
انجام  دهند و تکلیف حل شده را دوباره برای تصحیح 
و دریافت بازخورد برای معلم بفرستند. معلم پس از 
دریافت تکالیف دانش آموزان و تصحیح آن ها، نتایج 
الکترونیکی به اطالع هر دانش آموز  را به صورت 
می رساند. وجود ظرفیت بالقوه و بالفعل »شبکة ملی 
مدارس ایران« )رشد( فرصت بسیار مغتنمی است 
که می تواند این مهم را برآورده سازد. به طورقطع، 
مناسب  زیرساخت های  شدن  مهیا  با  شیوه  این 
دسترسی به ارتباطات آموزشی مؤثر بین مدرسه ها، 
آموزشی و  مراکز  و  اولیا  معلمان،  و  دانش آموزان 
از کارکردهای اصلی  امکان پذیر است.  پژوهشی 
بسته های یادگیری برخط، انعطاف پذیری آن ها در 
زمان و مکان است. دانش آموز برای استفاده از این 
نوع بسته های یادگیری محدودیت مکانی ندارد و 
می تواند هر کجا باشد، از محتوای آن ها استفاده 
کند. دانش آموز با ورود به سیستم، جزوه های از پیش 
تهیه شده را مطالعه و فیلم های از پیش تهیه شده را 
مشاهده می كند، و در تمرین ها و تکلیف ها و بحث ها 
و گفت وگوهای آن مشاركت می كند. از این طریق 

می تواند آموزش خود را كامل کند. 
این بسته های یادگیری به دانش آموزانی توصیه 
می شوند که خودانگیزشی باالیی دارند. همچنین، 
هزینة  پرداخت  به  که  است  خوب  افرادی  برای 
باال برای آموزش تمایل ندارند. این نوع بسته ها 
محدودیتی در تعداد شرکت کنندگان در درس ندارند 
و می توان از هر محتوای آموزشی آن بارها و بارها 
استفاده كرد. از این رو هزینة تولید این بسته ها 
بسته های  از  ارزان تر  سرشکن می شود و معمواًل 

یادگیری نا برخط در می آیند.
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نسرین سادات حسینی        کارشناسی تکنولوژی آموزشی

بسیاری از استادان و معلمان گنجینه هایی از علم و دانش هستند که 
متأسفانه در شیوة سنتی آموزشی، تنها در چارچوب زمان و مکان کالس 
می توان از اندوخته های آنان بهره برد. اما امروزه پیشرفت های صورت 
گرفته در عرصة فناوری این امکان را فراهم ساخته است که دانش را 
در قالب های گوناگون ذخیره و به سادگی به مخاطبان گوناگون و در 
مکان های گوناگون منتقل کرد. بسته  های یادگیری این قابلیت را دارند که 
در مکان های مختلف، بدون نیاز به حضور استاد و معلم و به  طور عمده  به 

شکل خودآموز، مورد استفادة دانش آموزان قرار گیرند. 
در هر کالس دانش آموزانی هستند که نسبت به میانگین کالس توان 
و سرعت یادگیری بیشتری دارند و برعکس، دانش آموزانی هم هستند که 
توان پایین تری دارند. طبیعی است،  نوع و میزان خوراک آموزشی مورد نیاز 
این دو گروه متفاوت است. محتواهای موجود در بسته های یادگیری این 
امکان خاص را برای معلم فراهم می کنند که به دانش آموزانشان متناسب 
با توان یادگیری خودشان مطالبی عرضه کنند. بعضی از دانش آموزان با 
دیدن فیلم آموزشی بهتر یاد می گیرند و برخی با خواندن کتاب. بعضی خیلی 
سریع و راحت یاد می گیرند، در حالی که بعضی ها به تالش بیشتر نیاز دارند. 
گاهی هم دانش آ موزان به دلیل عالقه  به موضوعی، تمایل دارند اطالعات 

بیشتری دربارة آن موضوع به دست آورند. 
در بسته های یادگیری برای گروه های مختلف دانش آموزان تدابیری 
همة  برای  که  بزرگ  مجازی  کتابخانة  یک  مثل  می شود؛  اندیشیده 
موضوعات درسی محتواهای بسیاری )اعم از کتاب الکترونیکی، فیلم، 
پاورپوینت، نرم افزار آموزشی، بازی، فایل صوتی و تصویر( در آن قابل 
دسترس باشد. با در اختیار داشتن این امکان، وقتی دانش آموز بخواهد 
موضوعی را یاد بگیرد، بر اساس سبک خود در یادگیری اقدام می کند؛ 
مثاًل می تواند با فیلم تدریس مبحِث مورد نظر شروع کند و چنانچه راضی 
نشد، به سراغ منابع مکتوب و متنی برود. اگر باز هم با دیدن و خواندن 
محتواها تسلط کامل بر مطالب را به دست نیاورد، می تواند با محتواهای 
بیشتر در قالب های دیگر )صوتی و تصویری و ...( فرایند یادگیری خود را 

ادامه دهد و پیش ببرد. 
به جز محتواهای مورد نیاز مباحث درسی، محتواهای دیگری نیز به 
منظور مطالعة آزاد و فرادرسی، مرتبط با موضوعات درسی، در بسته های 
یادگیری گنجانده می شود. مانند مستند های علمی، کتاب های علمی، 
بازی، نرم افزارهـای آموزشـی و نظایـر آن هـا. در نهایت، دانش آموزان با 

انجام تمرین ها و آزمون های موجود در بستة یادگیری، 
از اشراف خود بر مطالب درسی اطمینان می یابد و در رفع 

نواقص یادگیری و کج فهمی های خود گام برمی دارد.  
یکی از اصلی ترین دالیل و توجیهات کاربرد این بسته ها آن است که اگر 
به هر دلیلی دانش آموز در کالس مبحثی را به خوبی یاد نگیرد، می تواند 
با مطالعه و مشاهدة محتواهای مربوط به آن بحث در بستة یادگیری، 
به صورت خودآموز مبحث را مطالعه کند و یاد بگیرد. برای درک بهتر 

مفاهیم و موضوعات، در بسته  های یادگیری 
عالوه بر صفحات کتاب، متناسب با هر 

بخش و موضوع، مطالب بسیار متنوع و 
مفیدی اعــم از تـوضیـحات بیشتر، 

فیلم های آموزشی، صدای متن هر 
صفحه از کتاب، نماهنگ های 

تعامـلی، آزمـایشـگاه هـای 
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مجازی، تمرین های بیشتر و صدها بخش آموزشی گنجانده می شوند. 
این اجزا را معلمان و مدرسان زبده استفاده، بازبینی یا تولید می کنند. 
چند  رسانه ای های موجود در بسته های یادگیری باید به گونه ای تهیه شوند 
که به آسانی مورد استفادة دانش آموز و معلم قرار گیرند و شخصی که 
کمترین اطالعاِت رایانه ای را دارد، بتواند بدون دردسر و سردرگمی آن را 
به کار گیرد و دانش آموزان هم به هنگام استفاده از آن ها، حداقل میزان 
نیاز به راهنمایی معلم را داشته باشند. محتوای بسته باید به گونه ای باشد 
که دانش آ موز فقط شنونده یا نظاره گر نباشد، بلکه با به کار بردن روش های 
پویا و تعاملی، باید او را به فعالیت واداشت و به میدان یادگیری 

و آموزش وارد کرد. 
بسته های یادگیری کمک می کنند دانش آموز به 
هدف تعریف شدة دوره و پایة تحصیلی خود 
برسد. در این بسته ها محتوا به گونه ای تنظیم 
می شود که ارائة آموزش روشن و منطقی 
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شمارة 38.

باشد، اطالعات خوب سازمان یافته باشد، ساختار ارائه برای استفاده کننده 
بدیهی باشد، تعریف ها و مثال های الزم در محل های مورد نیاز آورده شده 
باشند، پیشرفت ارائة مطالب منطقی و خوب تعریف شده باشد، مثال ها و 
تصویرها در حد امکان و متناسب به کار گرفته شده باشند، مثال ها با هدف 
آموزشی متناسب باشند و میزان دشواری بستة  یادگیری با یادگیرندگان 
و هدف تناسب داشته باشد. در آموزش به شیوة ارائة بستة یادگیری، به 
توانمندی ها و استعداد بالقوة دانش آموزان و ارتباط مناسب میان معلم و 
دانش آموزان توجه می شود. در صورتی که در آموزش به شیوة سنتی، به 
توانایی های فردی دانش آموزان توجه نمی شود. در نتیجه، استعداد بسیاری 
از آن ها محدود می شود. در چنین شرایطی، جو روانی- عاطفی کالس 

ضعیف و زمان زیادی تلف می شود. 
بر  عالوه  که  است  کارآمدی  آموزشی  اجزای  شامل  یادگیری  بستة 
عرضة مجموعه ای کامل از فعالیت های یادگیری، در پرورش استعداد های 
دانش آموزان، علمی کردن ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان و آزمون ها 
و ابزارهای اندازه گیری تشخیصی، شناسایی تجهیزات دیداری - شنیداری 
و وسایل آموزشی مورد استفاده در کالس درس و ارائة راهنمای تدریس 
و الگوهای طراحی آموزشی و طرح درس، یاری دهندة کار تعلیم و تربیت 

هستند. 
به کارگیری بستة یادگیری در هزینه های آموزشی صرفه جویی می کند، 
زیرا دانش آموز به جای استفاده از معلم خصوصی، با پرداخت هزینة اولیة 
تهیة بسته ، بارها و بارها از آن استفاده می کند. در این شرایط می توان 
بودجة آموزشی را برای مسائل دیگر به مصرف رساند و چالش های موجود 
در نظام آموزشی و مدرسه را مدیریت کرد. این در حالی است که استفاده 
از بسته های یادگیری، عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها، به ذخیرة  زمان 
آموزشی نیز منجر می شود. این ویژگی  می تواند از بهترین کارکردهای 
بسته های یادگیری به شمار برود. همچنین، بسته های یادگیری با ایجاد 
بستر تعامل و فعالیت های مشارکتی و گروهی در بیرون از مدرسه، به رشد 
مهارت های اجتماعی دانش آموزان کمک می کنند و این ویژگی  از عواید 

جانبی بهره گیری از آن ها به حساب می آید. 
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     مریم فالحی
دانشجوی دکترای تكنولوژی آموزشی 

كاركرد چند نمونه در بسته یادگیری

مقدمه
در چند سال اخیر، پیشرفت های سریع فناوری و به کارگیری فناوری ها در 
عرصة آموزش و همچنین تغییر در نظام آموزشی و منابع درسی از دبستان 
تا دبیرستان، دانش آموزان و خانواده های آن ها را دچار نگرانی های بسیاری 
دربارة نبود تسلط بر محتوای درسی کرده است. با توجه به اینکه بخش 
عمده ای از فعالیت های دانش آموزان در منزل انجام می گیرد، چنانچه 
سؤالی برای آن ها پیش بیایید یا اینکه در یادگیری مطلبی به مشکل بر 
بخورند، شاید والدین نتوانند به آن ها کمک کنند و حتی گاهی با وجود 
تالش در تفهیم مطالب و کمک کردن به فرزندانشان، موجب سردرگمِی 
بیشتر آن ها  شوند. در این شرایط استفاده از خودآموزهایی پیشنهاد می شود 
که بتوانند در محیط خارج از کالس و مدرسه از دانش آموزان حمایت كنند؛ 

از جملة این خود آموزها می توان به »بستة یادگیری« اشاره کرد. 
بستة یادگیری با شعار پیشرفت، رشد و شکوفایی دانش آموزان در هر 
پایة تحصیلی، با ترکیب اجزای متفاوت آموزش از جمله کتاب، کتاب های 
راهنما و کمک درسی، منابع تصویری، فیلم ها و سی دی های آموزشی، 
آموزش  در  نوین  پیش گام  روش  آموزشی،  چندرسانه ای های  و 
روز شده است. این بسته ها به خودی خود اثربخشِی بر 
تضمین  را  او  یادگیری  فرایند  و  یادگیرنده 
نمی کنند و الزم است معلمان برجسته 
و مشاوران تحصیلی شیوة 

بهره گیری از آن ها را به دانش آموزان آموزش دهند.
با توجه به ظهور همه روزة فناوری ها و ورود آن ها به عرصه های یادگیری 
و آموزشی، نیازی که در به کارگیری بسته های یادگیری احساس می شود، 

به روزرسانی آن هاست. این نکته به دو دلیل ضروری است:
1. کلیة پدیده ها، و حتی نگرش ها و بینش های معلمان و دانش آموزان 
به طوردائم در حال تغییرند و لذا تغییرات هر چند جزئی در ابزارها، وسایل 

و مواد آموزشی درون بستة یادگیری، هر چند وقت یک بار الزامی است.
2. چنانچه تغییرات صورت گرفته در اهداف و محتوای مربوط به مواد 
درسی، محدود و در حد چند هدف یا چند صفحه و فصل کتاب باشد، 
تولید بستة یادگیری جدید منتفی است. در این حالت، به روزرسانی بستة 
یادگیری کاری است حتمی که اهمیت آن حتی از دلیل اول نیز بیشتر 

است.
در طراحی و تولید بستة یادگیری باید از قابلیت ها و امکانات فناوری های 
مناسب، کارآمد و به روز استفاده شود. از جملة این فناوری ها واقعیت 
و  آموزشی  آموزشی، چندرسانه ای  واقعیت مجازی، شبیه سازی  افزوده، 

پادکست است. هر کدام از این فناوری ها، متناسب با هدفی که انتظار 
تحقق آن را داریم، می تواند خدمت رسانی کند و جای خود 

را در بستة یادگیری باز کند. در ادامه به شرح 
مبسوط قابلیت های چند نمونه از این 

فناوری ها می پردازیم:
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واقعیت افزوده
یکی از راه های زنده نگهداشتن موضوعات آموزشی یا 
پژوهشی، مرتبط کردن آن ها با اطالعات جدید و به روز شدة 
دیجیتال است. افزون بر موضوعاتی که دربارة کالس های 
درس گفته شد، واقعیت افزوده می تواند با صنعت چاپ و 
نشر هم تعامل داشته باشد و از این طریق به آموزش و 
پرورش کمک کند. جزوه ها، آگهی ها و پوسترهایی که در 
وزارت خانه، مدرسه، دانشگاه، و مراکز آموزشی خصوصی 
و عمومی استفاده می شوند، همگی می توانند با واقعیت 
افزوده تقویت شوند و ارتقا یابند. در محیط آموزشی، به لطف 
فناوری واقعیت افزوده، دانش آموزان در کالس های درس 
ریاضی، شیمی و زیست شناسی به آموزشی مؤثرتر، سریع تر 

و جذاب تر دسترسی خواهند داشت.

کارایی واقعیت افزوده در آموزش و پرورش
1. افزودن توضیحات، متن و تصویر به موضوع آموزش

2. افزودن توضیحات به فیلم های ویدیویی
3. افزودن آزمون کالسی

4. ساخت معرفی کتاب های دانش آموزان در قالب فیلم های 
ویدیویی یا متن

5. ساخت پوسترهای آموزشي
6. ایجاد جدول زمانی تعاملی

واقعیت مجازی
سکه  یک  روی  دو  افزوده  واقعیت  و  مجازی  واقعیت 
هستند. در واقعیت افزوده، یک شیء مجازی و مصنوعی 
در دنیای واقعی شبیه سازی می شود، اما در واقعیت مجازی 
خوِد دنیای واقعی شبیه سازی می شود. در واقعیت افزوده، 
رایانه به کمک حسگرها و الگوریتم هایی خاص، موقعیت و 
جهت گیری دوربین را تعیین می کند. این فناوری بعد از رندر 
کردن تصویرهای سه بعدی دوربین، تصویرهای تولیدشدة 
رایانه ای را به تصویری که کاربر از دنیای واقعی دارد اضافه 
می کند. در واقعیت مجازی هم از حسگرها و الگوریتم های 
مشابه استفاده می شود، اما به جای استقرار دوربین واقعی 
در محیط فیزیکی، موقعیت چشِم کاربر در محیط مجازی 
مستقر می شود. با چرخش سر کاربر، تصویر بالفاصله بر 
اساس این تغییر موقعیت، تغییر می کند و سازگار می شود. 
دنیای  با  مجازی  اشیای  ترکیب  جای  به  فناوری  این 
واقعی، جهانی شبیه سازی شده برای کاربر ایجاد و امکان 
تعامل با محیط را برای او فراهم می کند. واقعیت مجازی 
ترکیبی است از گرافیک های رایانه ای، ویدئوها، تصویرها و 

صداهای واقعی.
متعددی  جنبه های  آموزش  در  مجازی  واقعیت  کاربرد 
برای مثال یک محیط آموزش پزشکی را در نظر  دارد. 
بگیرید که در آن بیمار، اتاق عمل، پزشکان و حتی خون 
موجود در صحنه همه مجازی هستند، ولی تجربة یادگیری 
»واقعی« است. واقعیت مجازی به طور قطع واقعیتی فراتر 
از ویدئو است و نوعی تجربة یادگیری غیرفعال را به یک 
فعالیت فعال تبدیل می کند. ظرفیت واقعیت مجازی برای 
وارد شدن، افزایش و توسعة آموزش شخصی بسیار زیاد 
است. واقعیت مجازی به کاربر حس غوطه وری می دهد و 
همین ویژگی باعث می شود كاربرد زیادی برای استفاده در 
آموزش و یادگیری داشته باشد. هدف استفاده از واقعیت 
مجازی در آموزش این است که با غرق کردن دانش آموزان 
در تجربة یادگیری، آن ها را به طور کامل با مواد آموزشی 
درگیر کند. جذابیت و قدرت درگیرکردن، جزئی مقدس در 
آموزش است. اگر دانش آموز با مفاهیم درس درگیر شود، 
به آن عالقه مند می شود، روی آن سرمایه گذاری می کند، 
می خواهد آن را درک کند و برای این هدف به سختی 
تالش می کند. آموزش مؤثر آموزشی است که قدرت درگیر 

کردن داشته باشد.
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شبیه سازی آموزشی
شبیه سازی از پیچیدگی زیاِد بسیاری از وظایف و تکالیف 
یادگیری که در دنیای واقعی وجود دارد می کاهد، به نحوی 
که دانش آموزان می توانند فرصت تسلط بر مهارت هایی را 
به دست بیاورند که در دنیای واقعی امکان کسب آن را 
ندارند. از آنجا که بعضی از فعالیت های آموزشی خاص را 
که از قضا بسیار مفید نیز هستند، نمی توان به طورمستقیم در 
کالس درس اجرا کرد یا به نمایش گذاشت، به دالیلی از 
قبیل گرانی، خطرناک بودن، زمان بر بودن، غیراخالقی بودن 
یا غیر ممكن بودن، می توان این فعالیت های آموزشی را به 
روش های ارزان، ایمن، اخالقی و کافی، در محیطی عملی 
دانش آموزان  به  همچنین  فناوری  این  کرد.  شبیه سازی 
امکان می دهد به میزان و کیفیت یادگیری خود بازخورد 
بدهند. یعنی دانش آموز با شبیه سازی می تواند رفتارهای 
کند.  درک  خود  حواس  تمام  با  را  اصالح گرانة ضروری 
مثاًل برای آموزش مفاهیم شیمی یا علوم تجربی می توان 
بدون صرف هزینة اضافی و در محیطی ایمن، مفاهیمی از 
جمله ترکیب عناصر شیمیایی را در محیطی کاماًل واقعی 
انفجار  یا  گیاه  رشد  مراحل  همچنین،  کرد.  شبیه سازی 

آتش فشان را نمایش داد.

چندرسانه ای آموزشی
اطالعات  عصر  در  دانش  گسترش  به  چندرسانه ای ها 
کمک فراوانی کرده اند. امروزه استفاده از چندرسانه ای ها 
برای آموزش انواع بازده های یادگیری رایج است. ادبیات 
باعث  چندرسانه ای ها  که  است  آن  دهندة  نشان  موجود 
یادگیری  می شوند.  یادگیری  محیط های  شدن  غنی تر 
و  بخش تر  لذت  آموزشی  رسانه ای های  چند  طریق  از 
متفاوتی  بازده های  به  آموزشی  نظر  از  و  است  جذاب تر 
چون یادگیری و کاربرد مفاهیم می انجامد. برای آموزش 
مفاهیم، برنامه های چندرسانه ای متعددی تهیه شده اند که 
از جملة آن ها می توان به تاكر ِاسمال1 اشاره کرد. این برنامه 
یک محیط یادگیری چندرسانه ای است که برای یادگیری 
مفاهیم طراحی شده است. در زمینة علوم، برای موضوعاتی 
چون طبیعت، موجودات زنده و غیر زنده، آلودگی محیط 
زیست و تأثیرات از بین رفتن الیة ازون، زندگی گیاهان، 
حیوانات در انواع زیستگاه ها، چرخة آب، الکتریسیته، دستگاه 
آموزشی  رسانه ای های  چند   ... و  انسان  حواس  گوارش، 
ساخته شده و تأثیر آن ها بر یادگیری دانش آموزان بررسی 

شده است.
در  گوناگونی  شیوه های  به  می توان  چندرسانه ای ها  از 

آموزش استفاده کرد؛ از جمله:
از  می تواند  معلم  شیوه  این  در  نمایش:  یا  ارائه   
چندرسانه ای ها برای ارائة دیداری- شنیداری مطالب کمک 
بگیرد. در این حالت چندرسانه ای ها شکل مدرن و نوین 

رسانه های دیداری- شنیداری خواهند بود.
 یادگیری مشارکتی: هنگامی که دانش آموزان به 
چندرسانه ای ها  از  استفاده  می کنند،  کار  گروهی  صورت 

روابط بین اعضای گروه را تسهیل می کند.
دانش آموزان  صورت  این  در  انفرادی:  یادگیری   
می توانند به صورت انفرادی و مستقل به یادگیری بپردازند. 
تعاملی که بین کاربر و نرم افزار ایجاد می شود و دیگر 
و  می کند  راهنمایی  را  یادگیرنده  چندرسانه ای،  امکانات 

یادگیری او را تسهیل می كند.
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جمع بندی
با توجه به رشد، ورود و حضور بیش از پیش فناوری ها 
در عرصة آموزش و از جایی که این فناوری ها به راحتی 
در دسترس و مورداستفادة دانش آموزان قرارگرفته اند و با 
عنایت به اینکه امروزه بسته های یادگیری بستر مناسب 
پاسخ گویی به نیازهای دانش آموزان هستند و در محیط های 
بازکرده اند،  را  خود  جای  غیررسمی  و  رسمی  آموزشی 
را  فناوری ها  این  که  است  منطقی  و  هوشمندانه  بسیار 
برای به کارگیری و طراحی در بسته های یادگیری برای 
دانش آموزان برنامه ریزی و آماده سازی کنیم. از جملة این 
شبیه سازی  مجازی،  واقعیت  افزوده،  واقعیت  فناوری ها، 
که  هستند  پادکست  و  آموزشی  چندرسانه ای  آموزشی، 
هر کدام می تواند با هدفی که انتظار تحقق آن را داریم، 

متناسب سازی شود.

پادکست
پادکـست یکـی از محبـوب تـرین ابـزارها و روش هـای 
یادگیرِی شنیداری است؛ محتـوایی قابل دانلـود و قابل حمل 
که می توان در هر جایــی بــه آن گـوش داد. پادکست 
گفت وگوی صوتی ضبط شده ای بین مجری و مهمان است 
که درست مانند گفت وگوهای رادیویی به آن گوش داده 
باشد که  انفرادی کسی  می شود. حتی می تواند صحبت 
افکار و تجربه هایش را با دیگران به اشتراک می گذارد. 
پادکست های آموزشی فایل هایی صوتی هستند که هدف 
از خلق آن ها خدمت به یادگیرندگان برای یادگیری بهتر 
است و به طور دقیق بر اساس محتوا و اهداف آموزشی 
بسته های یادگیری تولید می شوند. پادكست می تواند دربارة 
هر موضوعی باشد؛ از کسب و کار و بازاریابی گرفته تا 

گردشگری، یوگا، آموزش و ... .
با  پادکست  به  مطالعات نشان داده است، گوش کردن 
فایده هایی از جمله تقویت مهارت های شنیداری و بهبود 
تمرکز همراه است. به عالوه، چون هنگام گوش کردن به 
پادکست معمواًل سعی می کنیم ماجرایی را که می شنویم 
تصویرسازی کنیم، به تقویت تخیل دانش آموزان نیز کمک 

می كنیم.
پادکست آموزشی در بستة یادگیری باید با مالحظات زیر 

همراه باشد:
 دارای تنوع و جذابیت و با ویژگی های دانش آموزان 

متناسب باشد.
 برانگیزنده و مشوق یادگیری دانش آموزان باشد.

 شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار بستة 
یادگیری  را پرورش دهد.

 بستر تفکر و پرورش مهارت های خالقیت و حل مسئله 
را فراهم كند.

  طراحی و تولید آن مقرون به صرفه و قابل تولید انبوه 
باشد و با شرایط و امکانات دانش آموزان متناسب باشد.

 راهنمای کاربری و دستورالعمل های الزم برای استفادة 
صحیح را داشته باشد.

 کیفیت یادگیری و میزان تسلط دانش آموز بر موضوع را 
افزایش دهد و بهبود بخشد.

 امکان کسب تجربه های واقعی را در اختیار دانش آموزان 
قرار دهد.

 امکان تعامل بیشتر دانش آموزان با معلمان را فراهم کند.

 در اصالح و به روزرسانی انعطاف   پذیری الزم را داشته باشد.

پي نوشت
1-Talker Small
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كلیدواژه ها: طراحی آموزشی، بستة یادگیری، یادگیری نوین، یادگیری شخصی

معلم و شخصی سازی یاددهی
ویژگی های شخصیتی و علمی معلم در انتخاب و طراحی 
بستة یادگیری نقش دارد. به همین منظور، الزم است معلمان 
دربارة خود مطالعه کنند و شیوه های شخصی خود را در ارتباط 
با دانش آموزان بشناسند تا بر این اساس اصالحات و تغییرات 
الزم را اعمال کنند و در نهایت، در انتخاب درست اجزای بستة 
یادگیری متناسب با توان و ویژگی های خود اقدام کنند. در ادامه به 

برخی ویژگی های معلم اشاره شده است.
در  آن ها  نقش  و  ویژگی های شخصیتی  اساس  بر  معلمان  الف( 

تدریس، به دو گروه تقسیم می شوند:

معلمان شاگردنگر: این گروه از معلمان، شاگردان را هستة مرکزی 
فعالیت خود قرار می دهند و آنان را محور اصلی فعالیت های آموزشی 
می دانند. اینان خود دو دسته اند: »شاگردنگر فردی« که به ویژگی های 
به جمع  توجه می کنند و »شاگردنگر جمعی« که  دانش آموزان  فردی 
شاگردان و پرورش جمعی آن ها از طریق روان شناسی پرورشی توجه دارند.

      لیال سلیقه دار

دکترای برنامه ریزی آموزشی
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از تدریس، همانند یادگیری، تعریف های متعددی ارائه شده 
است. بعضی تدریس را بیان صریح معلم دربارة آنچه باید یاد 
گرفته شود می دانند و گروهی دیگر آن را هم ورزی متقابلی 
می دانند كه بین معلم، دانش آموز و محتوا در كالس درس 
جریان دارد. عدة زیادی از مربیان و متخصصان آموزش و 
پرورش هم تدریس را فراهم آوردن موقعیت ها و فرصت هایی 

نامیده اندكه یادگیری دانش آموزان را تسهیل كند.
نتیجه  می توان  شده  ارائه  تعریف های  مجموعه  بررسی  از 
گرفت، »تدریس فعالیتی تعاملی، منظم و هدفمند بین معلم 
و دانش آموز به منظور تسهیل یادگیری است.« به این ترتیب، 
دو سوی مهم و تأثیرگذار در آموزش و فرایند یادددهی – 
یادگیری، معلم و دانش آموزان هستند. بنابراین، هنگامی كه 
از شخصی سازی در فرایند یادگیری سخن به میان می آید، 
شایسته است به شیوه های مبتنی بر فرد، چه در مقام یاددهنده 
و چه یادگیرنده، توجه و بررسی شود. بستة یادگیری می تواند 
به عنوان شیوه ای در ارائة یادگیری شخصی سازی شده، منبع 
ارزشمندی برای توجه و اقبال به هر دو سوی فرایند یاددهی-

معلمان یادگیری باشد.
شاگردنگر

شاگردنگر فردی

شاگردنگر جمعي



در این گروه از معلمان، بسته های یادگیری معمواًل پر است از ابزارها 
و مواد آموزشی پر تکرار و رایج در میان معلمانی که بر اساس تجربه کار 
می کنند و به اصطالح سنتی هستند. این گروه تمایل بیشتری به نمونه های 
بسته های یادگیری بازاری و تولید انبوه دارند، زیرا ضرورتی برای کشف 
و طراحی شیوه های یادگیری انحصاری هر دانش آموز احساس نمی کنند.

با دانش آموزان، به دو دستة  ب( معلمان از نظر نوع برخورد و رفتار 
اقتدارطلب و رفاقت طلب تقسیم می شوند:

 
 

اقتدار طلب: معلمانی را شامل می شود که بیشتر رفتارهای دستوری و 
آمرانه  دارند؛ چه از روی دلسوزی و نیک خواهی و چه از روی بی اعتنایی. 
در بسته های یادگیری این گروه از معلمان، نظرخواهی از دانش آموزان 

در این گروه از معلمان، بستة یادگیری دانش آموزان از طراحی دقیق تری، 
متناسب با توان مخاطبان یادگیری، برخوردار است. طراحی یادگیری 
توسط این معلمان به درستی اتفاق می افتد و جایگزین مناسبی برای طرح 
درس است. همچنین، بسته های یادگیری معلمان شاگرد نگر فردی، به 
نسبت و در مقایسه با معلمان شاگردنگر جمعی، موجب می شود دانش آموز 

راه یادگیری متناسب با خود را دنبال کند.

اهمیت  به درس  بیشتر  معلمان  از  دسته  این  معلمان درس نگر: 
می دهند تا به دانش آموزان. تمام کوشش این دسته بر آن است که به 
هر طریق شده، درس را به مخاطبان یادگیری انتقال بدهند. شاگردان 
هم موظف اند درس را خوب یاد بگیرند و به معلم پس بدهند. اینان نیز 
به دو گروه کوچک تر »درس نگر علمی« و »درس نگر فلسفی« تقسیم 
می شوند. گروه درس نگر علمی بیشتر به رشته های علمی عالقه مندند و 
گروه درس نگر فلسفی بیشتر به مسائل کلی و اجتماعی می پردازند. در هر 
دو گروه، گرچه دانش آموزان همة رفتار و عقیده های معلمان خود را اجرا 

می کنند، ولی کمتر ابتکار و نوآوری از خود دارند. 

و ایجاد آزادی عمل و انتخاب فعالیت ها یا مواد یادگیری چندان مورد 
توجه قرار ندارد. این گروه تمایل دارند مراحل و مواد یادگیری را مطابق 
پیش بینی های خود طراحی کنند. سهم دانش آموزان هم تأیید و پیروی از 

محتوای یادگیری است.

رفاقت طلب: دیده شدن دانش آموزان، آزادی عمل در انتخاب تکلیف 
و فعالیت های یادگیری، دریافت، تأیید یا رد پیشنهادها توسط دانش آموزان، 
از جمله اتفاقات معمول کالس درس این معلمان هستند. با این نگاه، 
در طراحی بسته های یادگیری، معلمان این گروه تنها نیستند و همواره 
نظرات تکمیلی و پیشنهادی را از دانش آموزان دریافت می کنند. ممکن 
است همراهی دانش آموزان در طراحی فعالیت های انگیزشی شروع درس، 

تمرین های کالسی و شیوه های ارزشیابی نیز مشاهده شود.

فهرست وارسی: ویژگی معلم و بستة یادگیری
در ارتباط با ویژگی های معلمی و تأثیر و ارتباط آن با بستة یادگیری، نمونه 
گزاره های زیر کمک می کند اجزای این بسته در مناسب ترین شکل خود در 

فرایند یاددهی- یادگیری، در ارتباط با ویژگی های معلمی، قرار گیرد.

اصالحات
وتصمیمها  خیر بلی گزاره ردیف

همة  به  یادگیری  فعالیت های  طراحی  در  آیا 
دانش آموزانم توجه کرده ام؟

1

آیا قالب های یادگیری، اعم از فعالیت های فردی 
و گروهی، با توان مدیریتی من در کالس درس 

تناسب دارد؟ 
2

استفاده  دانش آموزانم  نظرات  از  طراحی ها،  در 
کرده ام؟

3

متنوع  و  متفاوت  در کل طراحی، شیوه های  آیا 
یادگیری لحاظ شده  اند؟

4

آیا میان روش تدریس انتخابی و شیوه های رفتاری 
مورد انتظار از من به عنوان معلم، تناسب وجود 

دارد؟
5

روش تدریس انتخاب شده با توانایی من سازگار 
است؟ 

6

مراحل و گام های یادگیری با نظم ذهنی و سازمان 
از پیش   تعیین شده تناسب دارد؟

7

آیا بستة یادگیری، نمایندة شایسته ای از نظم و 
انتظار از یک معلم به عنوان یک  ترتیب مورد 

الگوی رفتاری است؟ 
8

در هر یک از بخش های تدریس و یادگیری مانند 
شروع درس، تمرین ها، تکلیف ها و ارائة تدریس، با 
خالقیت فردی، فعالیت ها و ابزار را به کار گرفته ام؟

9

مسئولیت طراحی و آماده سازی بستة یادگیری را 
خودم برعهده گرفته ام؟ 

10

رفتار و 
ارتباط معلم اقتدار طلبرفاقت طلب
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معلمان 
درس نگر

درس نگر علمی

درس نگر فلسفی



اصالحاتوتصمیمها خیر بلی گزاره ردیف

آیا در طراحی فعالیت های یادگیری، فرایند مهم تر از نتیجة یادگیری لحاظ شده است؟ 1

آیا تنوع فعالیت ها و مواد یادگیری با سبک های یادگیری مطابقت دارد؟  2

در طراحی ها به میزان توانایی یادگیری دانش آموزان توجه شده است؟ 3

آیا زمینه های عالقه مندی گروه سنی مخاطبان در طراحی یادگیری لحاظ شده است؟ 4

آیا میان روش تدریس انتخابی و خصوصیات دانش آموزان تناسب وجود دارد؟  5

چه ارتباطی میان نیازهای دانش آموزان با یادگیری در فعالیت های بستة یادگیری وجود دارد؟  6

مراحل و گام های یادگیری با نظم ذهنی و سازمان ازپیش تعیین شده تناسب دارد؟ 7

در چه فعالیت هایی )شروع تدریس، تمرین ها، تکلیف، ارائة درس و ...( تجربه های قبلی دانش آموزان مالک ارائة محتوا 
یا طی مسیر یادگیری تعیین شده است؟  8

آیا اتفاق یادگیری مهم تر از ارائة محتوا در طول فعالیت های یادگیری در نظر گرفته شده است؟ 9

آیا بستة یادگیری به گونه ای طراحی شده است که دانش آموزان بتوانند شیوة یادگیری خود را از طریق انجام فعالیت های 
پیش بینی شده بشناسند؟   10

دانش آموزان و بستة یادگیری
به  را  آنان  دانش آموزان،  ویژگی های  به  توجه  بدون  نمی تواند  معلم 
یادگیری ماندگار و عمیق وادارد، زیرا انجام فعالیت های یادگیری صرفًا 
تابع ارادة معلم نیست. در بستة یادگیری، توجه به ویژگی ها و توانایی های 
زمینه های  ایجاد  و  یادگیری  مسیر  طراحی  منظور  به  دانش آموزان، 
شخصی سازی در یادگیری، از اهمیت باالیی برخوردار است. بستة یادگیری 
مؤثر به گونه ای فراهم می شود که برای دانش آموزان هر گروه سنی، از 
طریق ایجاد برنامه های متنوع، مسیر ویژة یادگیری را پیش بینی می کند و 

صرفًا به طی یک مسیر جمعی اکتفا نمی كند.
مهم ترین مؤلفه های مؤثر در بستة یادگیری مبتنی بر تفاوت های فردی و 

شخصی سازی آن  برای دانش آموزان در ادامه آمده است:

جمع بندي
بستة یادگیری مؤثر دارای اجزایی است که به طور مداوم بر شخصی سازی 
فرایند یاددهی– یادگیری نظر دارد. به این منظور، الزم است طراحی 
یادگیری به جای طراحی آموزشی رخ دهد و ویژگی هایی از دانش آموز و 
یادگیری در آن مورد توجه قرار گیرند. با همة این ها، نمی توانیم از انطباق 
بستة یادگیری با ویژگی های معلم غافل شویم. به عبارت دیگر، ویژگی های 
معلم در طراحی و اجرای بستة یادگیری نقش مهمی دارد. عالوه بر این ها، 
برنامه و ساخت نظام آموزشی با فرایند یاددهی- یادگیری ارتباط مستقیم 
دارد. ساخت نظام آموزشی، اعم از نگرش ها، باورها، برنامه ها و آیین نامه ها، 
می تواند روش تدریس معلم و مسیر یادگیری دانش آموز را تحت تأثیر 
قرار دهد. در ساخت نظام آموزشی، دو برنامة متکی بر اصالت مواد درسی 
و برنامة هفتگی، بر رشد همه جانبة دانش آموز و چگونگی اجرای آن ها، 

تأثیرات متفاوتی بر فرایند یاددهی-یادگیری می گذارند.
در برنامة متکی بر اصالت مواد درسی، معلم آزادی عمل و ابتکار چندانی 
ندارد. او فقط سعی می کند به تعداد قبولی دانش آموزان بیفزاید. حال آنکه 
در برنامة متکی بر رشد همه جانبة دانش آموز، معلم به عالقه ها، نیازها و 

توانمندی های فراگیرندگان توجه می کند. 
از دیگر عوامل مؤثر در بستة یادگیری، فضا و تجهیزات آموزشی است. 
هر چند تالش معلم همواره استفادة حداکثری از تجهیزات و امکانات 
موجود برای یادگیری است، اما هر یک از موارد مرتبط با این عامل، اعم 
از منابع یادگیری، کتابخانه، آزمایشگاه، دسترسی به فضای مجازی و مانند 
آن، می تواند به تولید و طراحی بستة یادگیری اي که با مسیرهای گوناگون 
شخصی در یادگیری هم نوا است، منجر شود. بنابراین، شناسایی منابع 
موجود و تالش برای ایجاد امکانات متنوع یادگیری در بستة یادگیری، 
متناسب با تجهیزات و امکانات، جزئی جدایی ناپذیر در شخصی سازی 

یادگیری است.

فهرست وارسی: ویژگی دانش آموز و بستة یادگیری
 در خصوص ویژگی های یادگیرندگان و تأثیر و ارتباط آن با شخصی سازی 

در بستة یادگیری، نمونه گزاره های زیر راهنمای مناسبی است.

سبک 
یادگیری

نیاز

یاد دادن
 شیوه یادگیری

فرایند گرا 
بودن
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محور

عالقه

تجربه های 
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توانایی 
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در طول تاریخ، یادگیری تعریف های متنوعی داشته است. یکی از این 
تعریف ها که در نظام تعلیم و تربیت پذیرفته شده، تعریف هرگنهان و السون 
است. به تعبیر آن ها، یادگیری عبارت است از تغییر به نسبت پایدار در رفتار یا 

توان رفتاری که به موجب تمرین، تکرار و تقویت صورت می پذیرد. همچنین، 
هرگونه افزایش دانش و آگاهی، به خاطر سپردن اطالعات، جذب دانش 
و استفاده از آن در عمل، معنی سازی انتزاعی ازآنچه انجام می دهیم و 

فرایندی که به ما اجازة درک و فهم می دهد، یادگیری نامیده  می شود.
از لحظة  انسان ها می توانند  متفاوت است.  افراد  در  یادگیری  فرایند 
تولد یاد بگیرند. یادگیری می تواند فرایندی مادام العمر باشد و نباید تنها 
برای سال های اولیة زندگی در نظر گرفته شود. اما یادگیری در همة افراد 
به یک صورت و روش ایجاد نمی شود و به ویژگی های فردی، روانی و 
شخصیتی آنان بستگی دارد. یکی از ویژگی های یادگیرنده که بر یادگیری 
تأثیر بسیاری دارد، سن است که می توان در قالب دوره های گوناگون 
تحصیلی از آن یاد کرد. یادگیرندگان در هر دورة تحصیلی ویژگی ها و 
نیازهای متفاوتی دارند و محتوای آموزشی باید بر اساس آن ها طراحی و 
تدوین شود. به همین دلیل، در طراحی بستة یادگیری برای هر فرد، باید به 

ویژگی های فردی توجه شود.

بستة یادگیری به مجموعه ای هماهنگ از رسانه های آموزشی اطالق 
می شود كه در یک بستة واقعی یا به صورت اجزایی هماهنگ، با نشان 
تجاری مؤسسة تولیدكننده، تهیه و برای یک یا چندپایة تحصیلی به كار 
می رود. برای افزایش كیفیت بسته های یادگیری و بهبود نتیجة استفاده 
از آن ها، این بسته ها باید بر اساس ویژگی های یادگیرنده، از جمله 
سن وی، طراحی شوند. در این مقاله تفاوت های بسته های یادگیری در 

دوره های تحصیلی متفاوت را بررسی می كنیم.

واژگان كلیدی: بستة یادگیری، دوره های تحصیلی، ویژگی های یادگیرنده
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        سمیه مهتدی
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی



طراحی بستة یادگیری بر اساس نظریه های رشد
اندیشمندان حوزة روان شناسی و تعلیم و تربیت برای یادگیری 
افراد در مراحل گوناگون سنی نظریه هایی ارائه داده اند که از آن 
جمله می توان به نظریة رشد شناختی پیاژه و نظریة رشد روانی-
اجتماعی اریکسون اشاره کرد. هر دوره از رشد طراح را وادار می کند 
تولید  و  در طراحی  راهبردهایی خاص  و  روش  محتوا،  ابزار،  از 
بسته های یادگیری کمک بگیرد و بر اساس ویژگی هایی از افراد که 

در این دو نظریه آمده اند، برای طراحی برنامه ریزی کند.
بر اساس نظریة رشد شناختی پیاژه، کودکان تا قبل از هفت 
سالگی در تخیالت خود سیر می کنند و هنوز نمی توانند بپذیرند آنچه 
را نمی بینند، وجود دارد. با توجه به این ویژگی، بستة آموزشی این 
گروه سنی )قبل از دبستان( باید حاوی وسایل و ابزار ملموس و 
قابل فهم باشد. همچنین، بر اساس نظریة رشد روانی – اجتماعی 
اریکسون، در این دورة سنی، کودک به طور دائم سؤال می پرسد 
و اگر به سؤاالت وی درست پاسخ داده شود، حس خالقیت و 
اکتشاف در وی تقویت می شود. به همین دلیل، نیاز است در طراحی 
بستة یادگیری ویژة این گروه سنی، به این ویژگی هم توجه شود. 

برای کودکان دورة ابتدایی که بر اساس نظریة رشد شناختی 
پیاژه، دیگر قادرند در مورد برخی موضوعات فکر کنند، صحبت کنند 
و هم زمان در مورد چند چیز بیندیشند، بهتر است بستة یادگیری با 
زبانی ساده و روان و متناسب با سن کودک و دارای عنصر های 
بصری و ملموس طراحی شود و تا جای ممکن شامل تکالیف عملی 
و مهارتی باشد. همچنین، طبقه بندی کردن و مرتب سازی از جمله 
تکالیفی است که در این دوره پیشنهاد می شود. طبق نظریة روانی-
اجتماعی اریکسون، کودک در این دوره احساس می کند دانش و 
مهارت باالیی دارد و می تواند بسازد و خلق کند. در این مرحله، 
کوشش های کودک باید تشویق و هدایت شود؛ به همین دلیل 
پیشنهاد می شود بسته های یادگیری طراحی شده برای دورة ابتدایی 
اجازة انجام عمل مستقل به کودک را بدهد و بتواند او را به سمت 
کشف و یادگیری هدایت و تشویق کند. ارائة بازخوردهای مناسب و 

متناسب با سن کودک در این دوره بسیار حائز اهمیت است.
شناختی  رشد  نظریة  اساس  بر  نوجوان  سالگی،  یازده  از  پس 
پیاژه، توان تحلیل و نتیجه گیری پیدا می کند و در تعامل با اشیا و 
موضوعات غیرملموس تجربه می یابد. توان پیش بینی آینده، بررسی 
از  تجربه ها  تعمیم  و  منطقی  تفکرات  فرضیه سازی،  احتماالت، 
ویژگی های این دورة سنی هستند. همچنین، بر اساس نظریة روانی 
- شناختی اریکسون، در این مرحله نوجوان به کشف استقالل 
خود می پردازد. به عبارت دیگر، خود را حس می کند. آن هایی که 
از طریق کاوش های شخصی، تشویق و پشتیبانی مناسبی دریافت 
کنند، این مرحله را با حس استقالل، کنترل و نیز حسی قوی نسبت 
و دوم،  اول  در دوره های متوسطة  به خود پشت سر می گذارند. 

طراحی بستة یادگیری بر اساس ویژگی های نوجوانان، می تواند 
آ ن ها را به اندیشیدن و کشف روابط وادارد و در پیداكردن حس 

استقالل به آن ها كمك كند.

طراحی بستة یادگیری بر اساس اهداف دوره های تحصیلی 
اهداف دوره های تحصیلی متناسب با ویژگی ها و شرایط سنی 
دانش آموزان تدوین شده اند و زمینة دستیابی آنان به شایستگی های 
پایه را فراهم و به رشد متوازن و همه جانبة آن ها کمک می کنند. این 
اهداف مبتنی بر اسناد باالدستی، به ویژه سیاست های کلی ایجاد 
تحول در نظام آموزش و پرورش، سند جامع علمی کشور، سند 
چشم انداز  بیست سالة کشور، مبانی نظری و سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، به تفکیک ساحت های شش گانة تعلیم و تربیت، 
برای  است.  رسیده  پرورش  و  آموزش  عالی  تصویب شورای  به 
طراحی بسته های یادگیری متناسب با هر دورة تحصیلی می توان از 

این اهداف کمک گرفت.
طبق اهداف دوره های تحصیلی، دانش آموزان دوره های اول و 
دوم ابتدایی باید بتوانند قدرت تخیل و خالقیت خود را به کارگیرند 
و با استفاده از مهارت های کار عملی و تفکر، به مطالعة پدیده ها 
را  یافته های خود  بتوانند  باید  این،  بر  بپردازند. عالوه  الگوها  و 
با دیگران به اشتراک بگذارند. بر اساس این اهداف، نیاز است 
بسته های یادگیری در دورة ابتدایی در کسب مهارت های کارآفرینی، 
افزایش قدرت تخیل و خالقیت به دانش آموزان کمک کنند. به 
همین دلیل، پیشنهاد می شود بسته های یادگیری در این دوره شامل 
بازی ها و داستان های متناسب با سن و توان شناختی و فکری 
دانش آموزان باشند و امکان فعالیت های گروهی نیز در آن ها در 

نظر گرفته شده باشد.
اهداف تحصیلی در دوره های اول و دوم متوسطه بیان می کند 
و  روابط  با تشخیص  بتوانند  باید  دوره ها  این  آموزان  دانش  که 
الگوهای حاکم بر پدیده ها، یافته های خود را برای حل مسائل و 
توسعة علمی به کارگیرند، در فعالیت های مشارکتی شرکت کنند، 
بتوانند یادگیری خود را به زندگی واقعی انتقال دهند و همچنین در 
تولید یک محصول نقش داشته باشند. برای رسیدن به این اهداف، 
بسته های یادگیری باید متناسب با زمینة زندگی واقعی یادگیرندگان 
طراحی شوند. براین اساس شاید حتی نیاز باشد بسته های یادگیری 
هر منطقة جغرافیایی و اجتماعی به صورتی متفاوت طراحی شوند. 
همچنین، فعالیت های گروهی و مشارکتی در آن ها تعبیه شود و 
اجازة تولید یک محصول فیزیکی یا فکری را به دانش آموزان این 
دوره بدهند. به نظر می رسد در این دوره استفاده از بسته هایی شبیه 
بسته های یادگیری »شرکت لگو« می تواند دستیابی به اهداف دورة 

متوسطه را امکان پذیر کند. 
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جمع بندی
و  ویژگی ها  به  است  نیاز  آموزشی  بسته های  تدوین  و  طراحی  در 
تفاوت های یادگیرندگان توجه شود. این ویژگی ها و تفاوت ها شامل سن و 
دوره تحصیلی یادگیرنده، سبک های یادگیری و هوش یادگیرنده، تیپ های 
شخصیتی وی و ... می شوند. همچنین نوع دروس در دوره های مختلف 
تحصیلی و اهداف هر دوره روی نوع و ساخت بسته یادگیری می تواند تأثیر 
گذارد. در این مقاله به بررسی تفاوت طراحی بسته های یادگیری براساس 
دو نظریه رشد شناختی پیاژه و روانی- اجتماعی اریکسون و همچنین 
براساس اهـداف تعـریف شده در دوره های مخـتلف تحصیــلی پرداخته و 

پیشنهاد شد که بسته های یادگیری در هر دوره تحصیلی بهتر است چه 
ویژگی ها و اجزایی داشته باشند. همچنین در قالب یک نمودار برخی از 
ویژگی های عمومی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از پیش 
دبستان، دبستان و متوسطه اول و دوم مطرح شدند و براساس آن ها، توضیح 
داده شد که بسته های یادگیری چه ویژگی هایی می بایست داشته باشند. 
بدیهی است طراحان بسته های یادگیری می توانند براساس مطالب مطرح 
شده در این مقاله و نمودار معرفی شده، بسته هایی طراحی نمایند که عالوه 

بر کیفیت و اثربخشی بتوانند پاسخگوی نیازهای متنوع مخاطبان باشند.

ویژگی بستة یادگیريویژگی  دانش آموزدورة تحصیلی

پیش دبستان

•   پر جنب و جوش و فعال
•   زود خسته شدن

•   خودخواهی و خودمداری
•   محدودیت توجه و تمرکز
•   کنجکاوی و جست وجوگری

•   عالقه مند به بازی و حرکات نمایشی

دارای اجزای قابل لمس، 
فعالیت های عملی، انفرادی 

و کوتاه، و بازی های متنوع
ایجادکنندة کنجکاوی و تمرکز 

و توجه

دبستان

•   عالقه مند به حرف زدن
•   حس مالکیت قوی

•   عالقه مند به دوستی با همساالن
•   عالقه مندی زیاد به یادگیری

•   الگوپذیری از دیگران )به خصوص بزرگ ساالن(
•   درک قواعد و قوانین

لمس،  قابل  اجزای  دارای 
فعالیت های عملی، گروهی و 

کوتاه، و بازی های قانونمند،
ارائة اطالعات جدید و ناب 

متناسب با سن و موضوع

متوسطه اول

•   توان تفکر انتزاعی
•   استقالل طلبی

•   شکوفایی استعدادهای عمومی
•   عالقه مند به گروه و فعالیت های گروهی

•   نیازمند محبت دیدن
•   عالقه مند به کسب افتخار

ارائة مفاهیم انتزاعی، 
فعالیت های گروهی،

ایجاد امکان رقابت با 
خود یا همساالن،

ایجاد فضای دوستانه

متوسطه دوم

•   شکوفایی استعدادهای اختصاصی
•   تمایل به داشتن استقالل فردی

•   الگوپذیری و همانندسازی )به خصوص از همساالن(
•   گسترده شدن توانایی های فکری و ذهنی، و تفکر انتزاعی

•   ارزش گذاری به امور فرهنگی، هنری و علمی
•   پرداختن به قضاوت و ارزیابی اشخاص، اشیا و پدیده ها

احترام به حس استقالل طلبی 
فرد )ارائه راهنمایی کمتر(

ایجاد فرصت تفکر و قضاوت 
در مورد پدیده های مختلف در 

قالب فعالیت های متنوع

ویژگي هاي دانش آموزان و ویژگي هاي بستة یادگیري متناسب با آن در دوره هاي مختلف تحصیلي
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دربارة فعالیت های یاددهیـ  یادگیری  در محیط های آموزش كالسی، نکته ای كه ذهن بسیاری از افراد به سمت آن متمایل 
است، این است كه كتاب درسِی كلیشه ای شده و ملزومات یادگیرِی دانش آموزان را نمی توان در قالب یک كتاب درسی 
گنجاند. البته ابزارها و امکانات جدیدی را كه اكنون در دست قرار دارند، باید به نحوی مطلوب در جریان یادگیری به كار 
گرفت. بسته های یادگیری از جمله راهکارهایی هستند كه در ارتباط با چالش هایی نظیر نکتة مذكور پیشنهاد می شوند. 
بسته های یادگیری قادرند محدودیت های سیستم یاددهی ـ یادگیری سنتی و مبتنی بر كتاب درسی را از میان بردارند 
و در عین حال از امکانات و فرصت های جدیدی كه در پی پیشرفت فناوری حاصل شده است، برای یادگیری مطلوب تر 
سود جویند. در این میان، متخصص فناوری آموزشی، به عنوان متخصص و مهندس جریان یاددهی ـ یادگیری، می تواند در 
طراحی مناسب و اثربخش بسته های یادگیری به خوبی تأثیر بگذارد و به اثربخش شدن یاددهیـ  یادگیری حاصل از كاربرد 
بسته های یادگیری كمک كند. نگارنده قصد دارد در مقالة حاضر نقش تکنولوژیست آموزشی در طراحی بسته های یادگیری 

را بررسی كند.

كلیدواژه ها: متخصص فناوری آموزشی، یاددهیـ  یادگیری، بسته های یادگیری
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محمد هاشمی 
كارشناسی ارشد تكنولوژی آموزشی

در طراحی بسته يادگيری



بستة یادگیری چیست؟
دانست كه یادگیری سنتی و غیرقابل انعطاف ایجاد كند. به زبان ساده، بستة شود و موقعیت یادگیری غنی و چالش برانگیزی، به جای محیط های هنر نظام آموزشی است كه شرایطی ایجاد كند تا به تفاوت ها توجه نیازها، مهارت ها، پیش دانسته ها و خصوصیات متفاوتی دارند و این به طور كلی، مجموعه ای متشكل از افرادی هستند كه عالقه ها، شده است، بسته های یادگیری هستند. كالس درس یا دانش آموزان، یكی از نوآوری هایی كه اخیرًا در زمینة آموزش و یادگیری مطرح  آموزشی  عناصر  از  را می توان مجموعه ای  آن نظام، ممكن است درك و برداشت از چیستی بستة یادگیری آموزشی، برحسب امكانات و ابزارهای در اختیار و نیز اهداف مدنظر دستیابی به یادگیری با كیفیت، مورد توجه قرار گرفت. لذا در هر نظام فردی، تدوین بستة آموزشی و گنجاندن اجزای متفاوت در آن، برای و محتواهای آموزشی و نیز ضرورت توجه به نیازها و تفاوت های یاداگیرندگان مطرح شد، ولی با متنوع شدن بسترهای رسانه ای راهبردی برای ارتقای یادگیری و آموزش انفرادی یا تقویت مهارت یك حوزة یادگیری تدوین می شود. این نوآوری در ابتدا به عنوان براساس اهداف برنامة درسی یك مادة درسی یا دورة آموزشی یا یادگیری 

متفاوت باشد.

انواع مرسوم بسته های یادگیری
امكانات در بحث دسته بندی بسته های یادگیری، برحسب  و  ابزارها  و  امكانات در دسترس،  به كار رفته در تولید آن ها با محوریت فناوری های اهداف، 

بستة یادگیری قابل حمل )تركیبی از رسانه های جدید، می توان موارد زیر را برشمرد:
سنتی و جدید( و بستة یادگیری آنالین

درسی، بسته هاي یادگیري قابل حمل كتاب های  مانند  چاپی  مواد  بر  كتاب ها، ارزیابی، می توان با استفاده از سخت افزارهایی مثل كمك درسی، حل تمرین، راهنمای تدریس و راهنمای عالوه  الكترونیكی  نسخة  فلش،  و  فشرده  و فیلم ها و انیمیشن های آموزشی، عكس، نقشه، تصویر، لوح  دانش آموزان  برای  كه  را  منبعی  هر  و  معلمان قابل استفاده است، به همراه كتاب، برای لغت نامه، 
شاگردان فرستاد.

تكمیلی و جانبی برای یادگیری مطلوب تر تدوین كرد چندرسانه ای، ارزیابی های سیستماتیك، و فعالیت های درسی، راهنمای تدریس، مواد و محتواهای آموزشی این فضا، می توان بسته های یادگیری را از مطالب و نیز امكان دستیابی به اطالعات و انتشار آن ها در با گسترش امكان دسترسی افراد به شبكة اینترنت بسته های یادگیری آنالین
و در اختیار مخاطب قرار داد.
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مقدمه

از دیرباز تاكنون، كتاب درسی اصلی ترین رسانة یاددهی ـ 

یادگیری در نظام آموزش رسمی بوده است و معلم برحسب 

درسی سازوكارهای  كتاب های  در  مندرج  و مطالب  محتوا 

طراحی، اجرا و ارزیابی فرایند یادگیری را تنظیم كرده است. 

در سال های اخیر، با پیشرفت علم و فناوری و تغییر در فلسفه، 

هدف و سازوكارهای فعالیت های آموزشی و پرورشی، این 

آموزش سنتی و  و  ایجاد شده است كه كتاب درسی  باور 

خشك دیگر جوابگوی نیازهای در حال تحول دانش آموزان 

و برطرف كنندة اقتضائات و الزمات روز نیستند. لذا در همة 

نظام های آموزشی، تأكید بر استفاده از امكانات و فناوری های 

جدید برای یاددهی ـ یادگیری مطلوب تر است. در طراحی 

بسته های یادگیری، می توان برحسب امكانات در دسترس و 

اهداف و مخاطبان مورد نظر، یك بسته را كاماًل با محوریت 

فناوری های جدید یا با تركیبی از فناوری های دیجیتال و 

آنالوگ طراحی و تولید كرد.



بسته های یادگیری قرار است برای چه درس 

پایة  هر  و  درس  هر  شوند؟  تولید  پایه ای  چه  و 

تحصیلی به طور ویژه اهداف و مقاصد خاصی را تعقیب 

می كند. هر درس محتوای خاصی دارد و دانش آموزان در 

هر پایة تحصیلی از پیش دانسته ها و ویژگی های فردی 

خاصی برخوردارند. در كنار این، دانش آموزان، معلمان و 

حتی اولیای دانش آموزان تجربه های خاصی از یاددهی و 

یادگیری مباحث درسی دارند. لذا نقش متخصص فناوری 

محتوای  ویژگی های  تحلیل  قسمت،  این  در  آموزشی 

پیش دانسته های  و  فردی  ویژگی های  بررسی  درس ها، 

شاگردان، و در نهایت تحلیل و مدنظر قرار دادن آن دسته 

از اهداف آموزشی است كه برای یك درس یا یك پایة 

این موارد،  برای همسوسازی  تعریف شده  اند.  تحصیلی 

متخصص فناوری آموزشی باید از افراد ذی ربط نظرسنجی 

كند و با كمك متخصصان محتوا، اهداف، رسانه ها و مواد 

آموزشی دیگر )اعم از مواد سنتی و جدید( را برای یادگیری 

محتوا و تحقق اهداف تعریف شده، در بسته های یادگیری 

می تواند  فناوری  متخصص  منظور،  این  به  بگنجاند. 

برای اجرای آزمایشی بسته های تولید شده، تمهیدات و 

برنامه هایی داشته باشد و در نهایت خروجی و نتیجة كار را 

بعد از اصالحات احتمالی، برای سطوح كالن تجویز كند.

بسته های یادگیری تلفیقی )تركیبی از رسانه های 

دیجیتال و آنالوگ( هستند یا كاماًل فناورانه اند؟ 

تصمیم گیری متخصص فناوری آموزشی در این باره به 

از جمله میزان دسترسی  دارد؛  موارد گوناگونی بستگی 

رایانه ای،  فناوری های  به  متفاوت  نقاط  در  مخاطبان 

اینترنت، ابزارهای هوشمند، میزان سواد و آگاهی معلمان 

و دانش آموزان درخصوص استفاده از امكانات جدید و نیز 

بررسی فرهنگ و نگرش ها درخصوص استفاده از انواع 

باید  آموزشی  فناوری  متخصص  یادگیری.  بسته های 

موقعیت را تحلیل كند تا با روشن سازی نكاتی كه ذكر شد، 

دست به تصمیم گیری و انتخاب بزند.

چه امكانات و محدودیت هایی بر سر راه طراحی 

و تولید این بسته ها وجود دارند؟ در صورتی كه 

فرهنگ و نگرش ها برای استفاده از بسته های یادگیري 

فراهم باشند، می توان تصور كرد مسیر هموار است و بخش 

عمدة آمادگی ایجاد شده است. در كنار این، متخصص 

فناوری باید وجود سرمایه های مالی و مادی الزم برای 

تولید بسته های یادگیری، رفع چالش های مربوط به ارزیابی 

پیشرفت تحصیلی شاگردان، و میزان دستیابی شاگردان و 

معلمان به امكانات فناوری را بررسی كند.

   مداخلة متخصص فناوری آموزشي در طراحی بسته های یادگیری

در جریان طراحی بسته های یادگیری، متخصص فناوری آموزشی، به عنوان فردی كه متخصص آموزش است و با هدف اثربخش سازی هرچه 

بیشتر آموزش و یادگیری تالش می كند، الزم است چند نكتة اساسی را مدنظر داشته باشند:

1. بسته های یادگیری قرار است برای چه درس و چه پایه ای تولید شوند؟

2. بسته های یادگیری تلفیقی )تركیبی از رسانه های دیجیتال و آنالوگ( هستند یا كاماًل فناورانه اند؟

3. چه امكانات و محدودیت هایی بر سر راه طراحی و تولید این بسته ها وجود دارند؟

4. بسته های یادگیری قرار است برای چه افرادی طراحی شوند؟ به عبارت دیگر، دانش آموزان و معلمان مورد هدف از ابعاد گوناگون چه 
ویژگی هایی دارند؟

5. چگونه می توان در طراحی و تولید این بسته ها اهداف و سیاست های نظام آموزشی را لحاظ كرد؟
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بستة یادگیری را 

می توان مجموعه ای 

از عناصر آموزشی 

دانست كه براساس 

اهداف برنامة درسی 

یك مادة درسی یا 

دورة آموزشی یا یك 

حوزة یادگیری تدوین 
می شود

بسته های یادگیری قرار است برای چه افرادی 

دانش آموزان  دیگر،  عبارت  به  طراحی شوند؟ 

چه  گوناگون  ابعاد  از  هدف،  مورد  معلمان  و 

به  نگاه  قالب  در  مورد  این  دارند؟  ویژگی هایی 

تفاوت های فردی مدنظر قرار می گیرد. چنانچه تصمیم بر 

این باشد كه تعلیم وتربیت حول محور بسته های یادگیری 

)به جای یاددهی = یادگیری سنتی( اجرا نشود، الزم است 

متخصص فناوری آموزشی تدابیر الزم را برای مقابله با 

تفاوت ها، از جمله مناطق شهری، روستایی و عشایری، تنوع 

قومیت ها و مناطق جغرافیایی در نظر داشته باشد. چه بسا در 

سال های اخیر وزارت آموزش وپرورش موضوعی را با عنوان 

»برنامة بوم« یا »برنامة ویژة مدرسه« تدوین و اجرایی كرده 

است كه در طول آن برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه ها 

باید براساس استعداد و قابلیت های محیطی در هر مدرسه، 

در چارچوبی مشخص، به این ظرفیت های محیطی توجه 

داشته باشند. عالوه بر این، متخصص فناوری باید به این 

نكته نیز توجه داشته باشد كه الزم است بسته های یادگیری 

و مفاد آن ها از سطوح گوناگون پیچیدگی برخوردار باشند 

تا معلم بتواند برحسب شرایط و اقتضای وضعیت درسی 

كالس، دست به انتخاب بزند.

چگونه می توان در طراحی و تولید این بسته ها، 

اهداف و سیاست های نظام آموزشی را لحاظ 

كرد؟ در ارتباط با این بند، متخصص فناوری آموزشی 

می تواند در وهلة اول به نكات و مطالب مندرج در برنامة 

به كارگیری  برای  الزام  و  پشتوانه  به عنوان  ملی،  درسی 

متخصص  است  الزم  كند.  تكیه  یادگیری،  بسته های 

فناوری آموزشی به برنامة درسی ملی و اهداف و مقاصدی 

كه برای درس ها و پایه ها و دوره های تحصیلی تعریف 

شده است توجه داشته باشد و كم و كیف محتوا و مفاد 

بسته های یادگیری را برای تحقق آن ها ترتیب دهد )نه 

معارض با آن ها(. برای مثال، اگر برای سال های ابتدایی 

تحصیالت مدرسه ای براساس اسنادی مانند برنامة درسی 

بازی های  و  دست ورزی ها  بنیادین  تحول  سند  یا  ملی 

آموزشی توصیه شده اند، الزم است تا حد امكان بسته های 

یادگیری به صورتی طراحی شوند كه این خواسته ها را 

محقق كنند و اگر برای دوره های باالتر رشد فكری و 

اخالقی دانش آموزان مورد نظر است، الزم است متخصص 

فناوری آموزشی در طراحی و تولید بسته های یادگیری، 

محتوا و مطالب و مواردی را انتخاب و سازمان دهی كند 

كه در رسیدن به این هدف كارآمد باشند.

جمع بندی

بسته های یادگیری از جمله نوآوری هایی هستند كه اخیرًا 

براساس فناوری های كاربردی در آموزش و با هدف برآورده 

ساختن نیازهای آموزشی و غنی سازی جریان یاددهی ـ 

آموزشی  فناوری  متخصص  می شوند.  استفاده  یادگیری 

فردی است كه در این میان می تواند با بهره گیری از دانش 

و تخصص خود، طراحی و تولید بسته های یادگیری را 

به صورتی سازمان دهی كند كه هموارسازی چالش ها و 

مسائل احتمالی، به ارائة آموزشی هرچه غنی تر توسط این 

بسته ها دامن بزند. از جمله نكاتی كه در جریان طراحی و 

تولید بسته های یادگیری راهنمای عمل متخصص فناوری 

آموزشی هستند، می توان به این موارد اشاره كرد:

درس و پایة مورد نظر، تلفیقی یا فناورانه بودن بسته، 

و  اهداف  و  هدف،  مخاطبان  امكانات،  و  محدودیت ها 

سیاست های نظام آموزشی.
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لطفاً نظر خود را دربارة بستة یادگیری و مفهوم آن بیان بفرمایید.
 من سعی می کنم عملیاتی به این موضوع نگاه کنم و از زاویة یک 
تجربة زیسته نظرم را عرض کنم. تاکنون این گونه بوده است که نظر به 
نیاز مخاطب یا تصمیم دفتر تألیف، در کنار کتاب درسی، یک یا چند جز 
تولید و در اختیار مخاطب قرار می گرفت. این اجزا غالبًا نیمه تجویزی و 
تعداد کمی از آن ها تجویزی ارائه می  شدند و بستة یادگیری هویت یکپارچه 
نداشت و نمی توانستیم بگوییم اگر این اجزا نباشند، بسته ناقص است. 
کتاب مسئولیت یاددهی را به دوش می کشید و در کنار آن گاهی اجزایی 
در صورت لزوم اضافه می شدند. مثاًل هر گاه کتاب تغییر می کرد، یک 
ویدیوی آموزشی معلم هم تولید می شد. گاهی برای برخی کتاب ها که در 

آقای مجید صادقیان، معاون فناوری آموزشی »دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی«، دانش آموختة علوم اجتماعی و روابط بین الملل 
است. بیش از یک دهه در فناوری اطالعات و فضای مجازی مشغول 

فعالیت بوده و در سطوح متفاوت مدیریت كرده است.
حاال حدود یک سال است كه در سازمان پژوهش و برنامه ریزي 
مدیریت  وی  مسئولیت  آخرین  است.  فعالیت  مشغول  آموزشي 
تشخیص مصلحت  دبیرخانة مجمع  مجازی«  »فضای  اندیشکدة 

نظام بوده است.

گفت و گو با مجيد صادقيان
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آن ها روایت، گویش و لهجه وجود داشت، کتاب صوتی یا »پادکست« تهیه 
می شد. همچنین، این موارد صرفًا برای معلم یا دانش آموز تولید نمی شدند 
و نمی توان بین آن ها تفاوت در نظر گرفت. به عبارت دیگر، یک تعریف 
صحیح و اختصاصی برای دو سر ماجرا که یکی معلم و دیگری دانش آموز 
است، در بستة یادگیری وجود نداشت. البته ممکن است این نشئت گرفته 
از محدودیت های اجرا بوده باشد، ولی تا زمانی که دفتر تألیف با رویکرد 
قدیم خود تعریف نکند که در کنار کتاب چه چیزهای دیگری، چه معلم و چه 

دانش آموز، نیاز دارد، دفتر ما به عنوان پشتیبان نمی تواند کاری انجام دهد.
دارند، اجزای  براساس نظریه های مختلفی که وجود  در حال حاضر 
بسته های یادگیری خیلی پرتعداد شده اند و انتخاب از میان آن ها سخت 
است. یعنی به نوعی نمی توان یک نقشه گذاشت و گفت برای هر عنوان هر 
درس کدام یک از این اجزا را باید انتخاب کرد و کدام یک الزم نیست. اما 
جمع بندی من این گونه است که ما دو بستر برای ارائة اجزای بسته های 
یادگیری داریم: یکی فضای فیزیکی و یکی هم فضای مجازی. حال ناظر 

بر این بستر ها می توانیم اجزا را دسته بندی کنیم.
با توجه به شیوع زیاد ضریب نفوذ اینترنت و دسترسی به دستگاه های 
هوشمند در جاهای زیادی از کشور پلتفرم های اندرویدی و تلفن همراه 
وجود دارد و قابلیت بهره برداری هم دارند. پس طبیعتًا دسترسی ما به 
مخاطبانمان فراهم تر است. زیرا اگر ما بستة یادگیری را طراحی کنیم، 
ولی نتوانیم آن را به دست مخاطب برسانیم، اصاًل بستة یادگیری نمی شود. 
چه بسا در گذشته داشتیم که فیلم و سی دی تولید می شد، ولی پس از 
ارسال در بخشی از زنجیرة ارسال بدون استفاده متوقف می شد و به دست 
مخاطب نمی رسید. پس از ارسال ما دچار مشکل است و در ارسال فیزیکی 

مشکالت ما بیشتر است.
ولی در فضای مجازی، از حیث رساندن رسانة یادگیری به دست کاربر باید 
توجه کنیم آیا قالبی را که طراحی می کنیم، ظرفیت ارسالش را داریم یا نه.

از نظر شما مشخصاً اجزا بسته های یادگیری شامل چه مواردی 
هستند؟

 از نظر من بستة یادگیری شش قالب دارد: اول متن است. منظور 
از متن هر چیزی است که داخل آن متن می نشیند؛ اعم از فایل ورد، 
پی دی اف، کتاب درسی، کتاب الکترونیکی، کتاب گویا و هر چه که در قالب 
متن در نظر بگیریم. برای این قالب اگر بخواهم یک بستر ارائه معرفی 
کنیم، کتابخانه های دیجیتال هستند که هم کتاب خوان و هم کتابخانه اند.

چنین بسترهایی به راحتی می توانند هر چه را مبتنی بر متن است و 
افزونه های روی متن را، تجمیع و ارائه کنند؛ حتی به صورت فیزیکی.

دومین قالب ویدیو است که خیلی اهمیت دارد و اندازة بزرگی را در بسته 
به خود اختصاص می دهد. برای ویدیو من دو بستر را می توانم نام ببرم: 

é بستر اول »VOD«1 یا سامانة ارائة ویدیوهای درخواستی است که 
ویدیو در آن وجود دارد و کاربر می تواند هر زمانی خواست برود و از آن 

استفاده کند. در VOD ها نظارت پیشینی زیادی وجود دارد.
صاحب پلتفرم تنظیمات و بارگذاری محتوا را انجام می دهد و افراد دیگر 

از محتوا استفاده می کنند؛ مانند فیلیمو.

ارائة  و  بارگذاری  سامانه های  هستند؛  »UGC«2ها  دوم  بستر   é
محتواهای كاربر محور؛ مانند »آپارات«. در این سامانه ها نظارت پیشینی 
حداقل است و محتوا ها پس از بارگذاری نظارت می شوند؛ حاال یا از طریق 
کاربر ناظر سامانه، یا به صورت جمع سپاری که گزارش های افراد را بررسی 

می کنند.
بستر اول برای ما این جذابیت را دارد که می توانیم محتواهای  تولیدشدة 
بخش خصوصی را که مورد تأیید هستند، بارگذاری کنیم. بستر دوم هم 
برای این خوب است که معلم و دانش آموز می توانند محتواهای ساختة 
خود را روی آن قرار دهند و در تقویت بستة یادگیری به ما کمک کنند. 
حاال اینکه کدام ارجح است، فعاًل انتخاب نکرده ایم. شاید از هر دو بستر 

استفاده کنیم، ولی حداقل اولی را خواهیم داشت.
قالب سوم صوت است که فی نفسه در بستة یادگیری اهمیت زیادی 
دارد و می تواند به تنهایی یا در قالب های دیگر وجود داشته باشد، ممکن 
است از صوت داخل کتاب خوان استفاده کنیم، در قالب »کتاب گویا« یا 
»پادکست« و روی متن بنشیند. شاید هم به صورت موسیقی و صورت های 
دیگر باشد که در بسترهایی به نام »AOD«3 یا سامانه های ارائة صوت 

درخواستی، قرار بگیرد.
قالب چهارم که بسیار پرکاربرد است و امروزه به نظرم درصد قابل توجهی 
از عنایت کاربران را به خود اختصاص داده، قالب نرم افزار است. نرم افزار 
دو دسته بندی مهم و کالن در خود دارد: اول »نرم افزارهای کاربردی« که 
دستة بزرگی هستند، و دوم بازی ها که از اولی  هم پرکاربردترند. ما االن 
از طریق بازی های رایانه ای آموزشی کارهایی می توانیم انجام دهیم که 
نه در ویدیو، نه در کتاب، نه در صوت و نه در هیچ قالب دیگری نمی توان 
انجام داد درکنار بازی های رایانه ای، »بردگیم«1 ها در دنیا جهش عجیبي 
داشته اند و ساالنه دو سه هزار بازي رومیزي در حال تولیدند. این بازي ها 
دسته بندي هاي متفاوتي دارند كه مي توان با اصولي كه در برنامة ملي درسي 
پیش بیني شده است، آن ها را تطبیق داد. در دسته بندی نرم افزار ها اهمیت 

دارد که ما هم نرم افزارهای کاربردی و آموزشی را ببینیم و هم بازی ها را.
بستر ارائه اش می شود پلتفرم های رایج، مثل »گوگل پلی«، »کافه بازار« 

و »مایکت«.
قالب پنجم تصویر است. برای ارائة تصویر هم پلتفرم هایی در دنیا وجود 
دارند؛ مثل »فیلیکر«، حال ما ممکن است تصویر را به صورت مستقیم ارائه 

کنیم یا در یک سایت معمولی قرار دهیم.
و قالب ششم و آخر، کل ابزارها، تجهیزات و وسایلی هستند که به آن ها 
عنوان »کمک آموزشی« می دهیم؛ اعم از ُکره، موالژ، اسکلت بدن و انواع 
اسباب بازی ها. این قالب را می توانیم در دسته بندی فیزیکی در نظر بگیریم. 
اگر بخواهیم برای این قالب بستر ارائه و توزیع در نظر بگیریم، جنس بستر 

شبیه »دیجی کاال« خواهد بود.
در کل از نظر من اجزای یک بستة یادگیری باید در کنار کتاب که خود 
جز مهمی از بستة یادگیری است، وظیفة تعلیم وتربیت به دانش آموز و معلم 
را برعهده بگیرد و واقعًا ظرفیت به روز بودن، عام بودن، در دسترس بودن،  
ارزان بودن و همه گیر بودن را داشته باشد. اگر نداشت تا یکجایی می رود 
و متوقف می شود و همة طراحی آموزشِی انجام شده دچار اشکال می شود.
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برخی از استادان معتقدند که اجزای بستة یادگیری باید حتمًا 
در کنار هم و در قالب یک بستة فیزیکی در اختیار یادگیرنده 
قرار گیرند. اما در صحبت های شما فضای مجازی به عنوان 
بستر اصلی اجزا، و هر جزء جداگانه در نظر گرفته شد که 

آن تعریف را نقض می کند. در این مورد چه نظری دارید؟
  به نظر من تعریف بستة یادگیری در قالب فیزیکی برای سال 2020 
یا 1399 نیست. به نظر من درصد قابل توجهی از دانش آموزان و معلمان 
بخش مهمی از فرایند یاددهیـ  یادگیری را خواسته ناخواسته به فضای 

مجازی برده اند.
در ایام تعطیالت، به دالیل متفاوت پیام رسان ها در فضای مجازی به 
کمک افراد آمدند. یعنی کتاب فیزیکی وجود دارد، ولی بقیة ارتباطات معلم 
و دانش آموز در فضای مجازی اتفاق می افتد. به همین دلیل، به فیزیکی 
بودن بستة یادگیری اعتقادی ندارم. در مورد بستة دیجیتال، با توجه به 
ضریب نفوذ باالی 70 درصد اینترنت و 62/5 میلیون گوشی هوشمند در 
کشور، باید به روزترین، عام ترین و پرکاربردترین قالب ها را در نظر بگیریم. 

چه ضمانتی را می توان در نظر گرفت یا در طراحی بسته ها 
چه بایدکرد تا مورد استقبال قرار بگیرند و به جای آنکه 
و  دانش آموزان  دنبال  برود  آموزش وپرورش  و  سازمان 

خانواده ها، آن ها پیگیر باشند؟
 به نظر من پاسخ به این سؤال دو جز ء دارد: 

 جز ء اول آن در دسترس بودن است. شما امروز به هر کتاب فروشی 
که بروید، انواع کتاب های کمک آموزشی را می بینید که در دسترس همه 

هستند.
جز ء  دوم همه گیری آن است. 

ما به سه روش می توانیم اجزای بستة یادگیری را تعریف کنیم: تجویزی، 
نیمه تجویزی غیرتجویزی. االن در فرایند جدید برای کتاب های درسی 
سال تحصیلی 1400 ـ 1399 که چاپ آن ها تمام شده است، با طراحان 
دفترهای تألیف ابتدایی، نظری، کاردانش و فنی و حرفه ای صحبت کرده ایم 
که بیایند و اجزای نیمه تجویزی را به معلم و دانش آموز پیشنهاد دهند. در 
حال حاضر چون در برنامه پیش بینی نکرده ایم، نمی توانیم الزام کنیم. در 
دوره های بعد، وقتی در برنامه پیش بینی شود، به راحتی می توانیم در کتاب 
با مثالً  »AR« یا »QR« مخاطب را به اجزای متفاوت ارجاع دهیم. 
برای سال تحصیلی 1400 ـ 1399 داریم نیمه تجویزی عمل می کنیم؛ 
به صورت مکمل. اما در سال تحصیلی 1401ـ  1400 به صورت تجویزی 
عمل خواهیم کرد و ارجاعات مستقیم خواهد شد. آنجا می دانیم چقدر از 
هر کتاب باید درکالس درس باشد، چقدر ویدیو باشد و ... در نهایت نکتة 
مهم این است که تا از بابت ارسال و توزیع بسته ها خیالمان راحت نشود، 
وارد بحث تولید نمی شویم و داریم فرایند را طوری برنامه ریزی می کنیم 

که به این نکته برسیم.

و  بود  خواهد  چگونه  بسته ها  تولید  فرایند  بفرمایید  لطفًا 
مسئولیت تولید را چه بخشی برعهده دارد؟ به عبارت دیگر، 

عملیاتی شدن تولید بستة یادگیری چگونه خواهد شد؟
 به نظر من اگر قرار باشد با سازوکارهای جاری درون سازمان وارد 
تولید بستة یادگیری شویم، دچار اشتباه شده ایم. اپراتورهای تلفن همراه 
را در نظر بگیرید. می بینید که یک اپراتور نمی تواند با همة تولیدکنندگان 
مستقیم وارد ارتباط شود. به همین دلیل سازوکار درست می کند. اپراتورها 
نوعی »رگوالتور« یا »تنظیم کننده« درست می کنند و زیرمجموعة آن یک 
»اگریگیتور« یا »تجمیع کننده« ایجاد می کنند و سپس تولیدکننده ها با 

اگریگیتور وارد ارتباط می شوند. ما هم باید چنین کاری انجام دهیم.
گام هایی که دکتر ملکی در معاونت طراحی و تولید بسته های یادگیری 
سازمان در زمینة طراحی الگوی تولید بسته های یادگیری و برون سپاری 
آن برداشته اند، گام های خوب و مبارکی هستند؛ چون قباًل این چیزها را 
نداشتیم. کاری که ایشان و گروهشان انجام می دهند، کاماًل بجاست و 
باید انجام شود. در فرایند تولید، قدم اول این است که استانداردهایمان 
را درست کنیم؛ استانداردهایی که تا پیش از این وجود نداشتند. اگر قرار 
است برون سپاری کنیم، باید استانداردها وجود داشته  باشند و سازمان باید 
روی آن ها پافشاری کند. استانداردهایش را با شرح حداکثری معلوم کند 
و بعد بیاید اپراتور راه بیندازد. حاال اولین اپراتور می تواند خودش باشد و 
حتمًا نباید اپراتور را هم برون سپاری کند. می تواند خودش اپراتور باشد، 
اگریگیتورها را به کار بگیرد و با مجموعة تولیدکنندگان محتوا و خدمات 

مواجه شود تا بتواند بستة یادگیری را پشتیبانی کند.
آماری تقریبی بدهم که دید خوبی به خوانندگان می دهد. ما در مجموعة 
رشته های  داریم.  درس  عنوان   300 حدود  نظری  متوسطة  و  ابتدایی 
فنی  وحرفه ای هم حدود 800 عنوان درس دارند. در بخش اول حدود 14 
میلیون دانش آموز و در فنی و حرفه ای حدود یک میلیون دانش آموز داریم. 
اگر بخواهیم فقط برای همان 300 عنوان درس بستة آموزشی درست 
کنیم و هر درس به طور متوسط 10 سرفصل داشته باشد، 3000 سرفصل 
خواهیم داشت. اگر برای هر سرفصل درسی چهار تا پنج جز یادگیری در 
نظر بگیریم، حدود 15000 جز یا قطعه باید تولید شود. اگر سازمان بخواهد 
خودش تولید کند، حداقل باید در سال 15000 قطعه بسازد. حاال اگر 
ارائه دهندگان محتوا و سرویس هم دخالت کنند و در هر عرصه 10 عنوان 
وجود داشته باشد، می بینید که با فرایند بزرگی روبه رو هستیم. به همین 

دلیل باید مقررات برون سپاری کامالً  مشخص شود.
در الیة بعدی باید طرح تجاری مبتنی بر عدالت آموزشی و با مالحظة 
مناطق برخوردار، کمتر برخوردار و مناطق محروم مشخص شود. در این 
طرح تجاری باید مشخص شود به کجاها یارانه بدهیم و کجاها یارانه 
نیاز ندارند. در این طرح باید مشخص شود از حمایت نهادهای بزرگ 
کجاها استفاده کنیم. مثاًل »بنیاد برکت« که در جایی مدرسه می   سازد، فقط 
ساختمان بسازد و برود، یا باید عالوه بر ساخت مدرسه، در پلتفرم شبکة ملی 
رشد، تأمین بسته های یادگیری را هم انجام دهد و مثال های دیگر. پس در 
مسیری که دارد طراحی می شود، باید جای حاکمیت کاماًل مشخص شود. 
باید با استفاده از نظرات دیگران به اجتهاد برسیم، تصمیم بگیریم و اگر 

جایی نیاز شد اصالح کنیم.
نکتة دیگر اینکه شما تصور کنید، ماتریسی داریم که در سطرهای آن 12 
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پایه داریم، و در ستون های آن 11 حوزة یادگیری وجود دارد. از تقاطع هر 
یک از این سطرها و ستون ها یک کادر )باکس( به وجود می آید که عنوان 
درس در آن قرار می گیرد. برای آن عنوان درس قالب ها را تعریف کرده و 
گفته ایم، در این قالب ها و در این اجزا می خواهیم تولید کنیم. با این کار 
داریم بازار را هدایت می کنیم. استانداردها را هم گفته ایم و به این صورت 

غربال اولیة کل بازار را انجام داده ایم.
فعالیت هایی که دکتر ملکی انجام می دهند، به تولید اپراتورهای آموزشی 
منجر می شود و همان طور که گفتم، اپراتور اول می تواند سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی باشد و اپراتورهای بعدی هم داشته باشیم. حتی برای تولید 
کتاب هم می توان این فرایند را طی کرد. سازمان درخت دانش را در هر 
پایه و در هر درس مشخص می کند و هر فرد حقیقی یا حقوقی ذی صالحی 
می تواند بیاید و کتاب را درست کند. سازمان در جایگاه رگوالتور استانداردها 
را مشخص کند، تأیید و رد را انجام دهد، سخت گیرانه هم انجام دهد، 
ولی این موضوع را که هر فردی از کدام محصول استفاده کند، برعهدة 

مخاطب )معلم( می گذاریم.

 به نظر می رسد، پیاده سازی نگاه شما در نظام تعلیم وتربیت 
دشوار است و واگذاری تولید بسته های یادگیری با ماهیت 
و عادت های مرسوم و وزارت آموزش وپرورش که تقریبًا 
متمرکز است، خیلی سازگار نیست. همچنین به مشارکت 
چند نهاد و وزارتخانه نیاز است و این دشواری کار را بیشتر 

می کند.
  دو سال دیگر می بینیم که آیا محقق شده است یا نه و چقدر محقق 
شده است. در این برنامه  خیلی نیازمند همکاری  نهادها و وزارتخانه های 
دیگر نیستیم. برخی از مجوزها را خودمان می دهیم. بخشی هم برای 
برنامه های تولیدی خود باید فرم »شامد« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  
را تکمیل کنند که به ما مربوط نمی شود. اگر داشتند می توانند اپلیکیشن 
خود را بارگذاری کنند و اگر نداشتند نمی توانند. ما می توانیم از بستر فناوری 
آموزشی زمینة تغییر و تحول را فراهم کنیم و میزان آن را به عنایت خدا 
بر می گردانیم. ولی االن همة زمینه ها را کنار هم می بینم که دارد در جهت 
و سرعت خوبی حرکت می کند. با هر بخشی که الزم بوده است، صحبت 
کرده ایم و به جمع بندی های خوبی رسیده  ایم. اما خب طبیعی است که 
ایستادگی هایی در مقابل کار وجود داشته باشد که باید آن ها را بررسی و 

کم کم حل کنیم.

به عنوان سؤال آخر، یکی از هدف های بسته های یادگیری 
قشر  می رسد  نظر  به  اما  است،  آموزشی«  »عدالت  ایجاد 
کم درآمد یا ضعیف جامعه نتوانند از این بسته ها استفاده کنند. 
به خصوص زمانی که نیمه تجویزی باشند، احتمال دارد این 
افراد به دالیل مالی به توصیه ها توجه نکنند و بستة یادگیری 
در سبد درخواستی آن ها قرار نگیرد. نظر شما در این مورد 

چیست و آیا فکری برای حل دسترسی این افراد کرده اید؟

 من اساسًا عدالت آموزشی را عدالت فیزیکی نمی بینم. مسئولیت ما 
این است که دسترسی همه را به اجزا، خدمات و محتواها در سراسر کشور 
ایجاد کنیم. هر جا ضریب نفوذ اینترنت وجود دارد و هر جا امکان توزیع 
فیزیکی وجود دارد، ظرفیت ارسال را فراهم می کنیم. یعنی اصل مسئله 
همین مسئلة توزیع و ارسال است. امکان توزیع چه در فضای مجازی و 
چه در فضای فیزیکی را حداکثر می کنیم. حال این گونه فکر کنید: همان 
افرادی که یارانه دریافت می کنند، همان افراد به سیستم ما اضافه شوند. 
یعنی یارانة آموزشی بگیرند و خارج از آن ها یارانه نگیرند. این می تواند در 
آن طرح تجاری بزرگ که گفتم لحاظ شود. این یارانه را یا باید دولت 

تزریق کند، یا نهادهای دیگر.
در فضای مجازی قابلیت مدیریت این طرح به راحتی وجود دارد. در این 
روش افرادی که در فالن نقطة کشور به کتاب کنکور، آزمون و ... دسترسی 
ندارند، می توانیم هم به صورت ارسال فیزیکی و هم به صورت مجازی در 
اختیارشان قرار دهیم. از این باالتر چه می خواهید؟ از سوی دیگر، اساسًا 
می توان در طرح تجاری کالن نحوة هزینه کرد درآمدها را در نقاط محروم 
و كمتر برخوردار کاماًل مدیریت کرد و بودجه های متفاوت را هم به سوی 

این نقاط در پلتفرم جاری کرد.

بله، حق با شماست. ممنون از توضیحات کامل و خوبی که 
ارائه دادید. امیدواریم به زودی شاهد اولین اجزای تولیدشدة 

بسته های یادگیری باشیم.

پینوشتها
1.Video On Demand
2. User Generated Content
3. Audio On Demand
4. Board Game
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       محتوا
شامل مطالبی است که انتظار می رود یادگیرنده یاد بگیرد. نگرش موجود 
هر بستة یادگیری مجموعه ای از آموزش های انفرادی و تسلط یاب است. 
به این معنی که هر موضوع درسی به چند واحد متمایز از هم که البته 
دارای ارتباط عمودی و افقی با یکدیگر هستند، تقسیم شده است و کاربران 
بر اساس سطح مهارت خود در واحدها قرار می گیرند. آن ها در هر واحد تا 
حد تسلط در رسیدن به هدف ها، تالش می کنند. بنابراین تراکم کاربران 
و تفاوت های فردی موجود بین یادگیرندگان را می توان با بهره گیری از 
اجزای متفاوت بسته های آموزشی مدنظر قرار داد و مشکالت ناشی از 
تعداد فراوان کاربران را به حداقل ممکن رساند. در حقیقت، به کارگیری 
اطالعات صحیح و بدون غلط، استفاده از مفاهیم و واژگان مرتبط با توانایی 
کاربر، اطالعاتی با اندازه و عمق کافی، رعایت تنوع فعالیت ها، و افزایش 
پیچیدگی های محتوا با روشی واضح و قابل فهم، در سازمان دهی مناسب 
بستة آموزشی تأثیر عمیق دارد. ساختار چندرسانه ای بسته اجازة پیشرفت و 
مرور می دهد و تمرین های طراحی شده بر اساس آموزش برنامه ای، ارائة 
بازخوردهای فوری، استانداردسازی تمرین ها و تحلیل نمرات، استفاده از 
طرح درس و روش های نوین و مدون از معیارهای اساسی یک محتوا 

باکیفیت می باشد. بنابراین معیارهای ارزیابی محتوا از این قرارند:
1. از مفاهیم و واژگان مرتبط با توانایی و متناسب با نیاز  کاربر  استفاده کنید.

امروزه با ورود فناوری های نوین، تولید ابزارهای آموزشی با سرعت باالیی رو به گسترش است. »بستة یادگیری« 
یک مجموعة یادگیری نظام مند )سیستمی( است كه از بخش های سه گانة فناوری آموزشی )نرم افزار، سخت افزار و 
فرایند حل مسئله( بهره مند است و برای همة موضوع های آموزشی به میزان فراوان می توان فراهم آورد. به عالوه، تولید 
و استفاده از آن گامی است برای افزایش كیفیت یادگیری كاربران در تمام سطوح یادگیری. بنابراین تمركز بر كیفیت 
و ارزیابی بسته های یادگیری از اهمیت باالیی برخوردار است. ارزیابی بسته های یادگیری براساس مؤلفه های محتوا، 

تعامل، راهنما، بازخورد و رابط كاربری صورت می گیرد. در این مقاله به تفصیل مؤلفه های مذكور را توضیح می دهیم.

كلیدواژه ها: ارزیابی، بسته های یادگیری، استانداردهای ارزیابی

توصیه هایی برای ارتقای كیفیت

      سمیه عبدی زاده
كارشناسی  ارشد تكنولوژی آموزشی

 مقدمه
اجرای برنامة درسی که درواقع محتوا را به یادگیرندگان آموزش 
یادگیری یکی  بستة  دارد که  نیاز  آموزشی  مواد  و  ابزار  به  می دهد، 
برنامة  طرح های  اجرای  سهولت  یادگیری  بستة  آن هاست.  از 
ناهمگن  برای گروه های  مانند کشور ما که محتوا  درسی متمرکز- 
درسی  برنامة  طرح های  نیز  و   – است  یکسان  دانش آموزان  از 
نیمه متمرکز و غیرمتمرکز –که در آن ها محتوا متغیر و یا در اختیار 
معلم است - را فراهم می کند. بستة یادگیري یک سیستم کامل از 
فعالیت های یادگیری را عرضه می کند و در انفرادی کردن آموزش  و 
 پرورش استعدادها و توانمندی های بالقوة کاربران بسیار مؤثر است. 
به عالوه، ابزاری برای علمی کردن ارزشیابی و آزمون ها و ابزارهای 
یادگیرنده  شیوه  این  در  می شود.  محسوب  تشخیصی  اندازه گیری 
یاد بگیرد. همچنین،  با توجه به سرعت فردی و شیوة خود  می تواند 
با توجه به اینکه میزان تعامالت بسیار باالتر از سایر روش هاست، 
درجة باالیی از انتقال مهارت ها و دانش اتفاق می افتد و یادگیرنده 
بسته های  ارزیابی«  »معیار های  می کند.  کسب  را  تجربه  بیشترین 
وجود  تعامالت،  میزان  محتوا،  بودن  مناسب  از:  عبارت اند  یادگیری 
راهنما ، وجود انواع متعدد بازخوردها ، و رابط کاربری که  در ادامه به 

توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
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2. اطالعات استفاده شده باید به روز شده و متناسب با تحوالت علمی جدید 
و کاماًل صحیح بدون غلط باشد.

3. مطالب از ساده به پیچیده ارئه  شود، مطالب پیچیده نباید گنگ باشند 
بلکه بهتر هست کاماًل واضح و روشن و قابل فهم باشند.

4. تمرین ها باید استاندارد شده باشند. منظور  از استاندارد سازی تمرین این 
است که میزان  سادگی و پیچیدگی تمرین ها متناسب با سختی درسنامه 
باشد و  طبق آموزش برنامه ایی بعد از هر نمونه تمرین به کاربر بازخورد  داده  
می شود تا از درستی و نادرستی پاسخ خود و چگونگی اصالح پاسخ اشتباه 

خود و روش صحیح حل تمرین آگاه شود.
5. نمرات گرفته شده هیچگاه معیار درستی از میزان یادگیری یادگیرنده 
نیست و به عوامل دیگری وابسته است چه بسا میزان یادگیری فراتر از 
نمره کسب شده باشد در نتیجه باتحلیل نمرات نمی توان درک صحیحی از 

میزان یادگیری به کاربر ارائه داد.
6. بهتراست در هر واحد آموزشی یا هرگام آموزشی از بسته یادگیری از 

طرح درس و روش های تدریس جدید و مجزایی استفاده شود.

        تعامل
تعامالت در بسته های یادگیری به کاربران این امکان را می دهد که 
اطالعات را از طریق فعال اکتشاف و آنچه را که آموخته اند به راحتی 
حفظ و نگهداری کنند. فرایندهای یادگیری به وسیلة پرسش های مکرر 
و پی درپی غنی شده، در هر بخش محتوا به بخش های کوچک که شامل 

خالصه و مثال هستند تقسیم می شوند.
1. خالصه ایی بعد از هر بخش یادگیری همراه  با مثال های متنوع ارائه کنید.

2. پرسش ها مکرر و فراوان باشد.
3. بهتر است پرسش ها از انواع متعددی باشد تا اینکه یکنواخت و یکسان باشد.

        عامل آموزشي
عامل آموزشی به عنوان راهنما در سرتاسر محیط یادگیری چندرسانه ای 

وجود دارد و اخیرًا عالقه به استفاده از آن ها رو به افزایش است.
یافته های اخیر پژوهشگران نشان می دهد عامل های آموزشی متحرک 
اثرگذاری باالیی در حمایت از یادگیری دارند، چون عامل های آموزشی 
انسان ها در نظر گرفته  به  به عنوان اعضاي اجتماعی مشابه  متحرک 
می شوند آن ها با کاربران در محیط هایی که نیاز به ارتباطات و تعامالت 
مؤثر است در تعامل هستند. عامل های آموزشی متحرک بهتراست مناسب 
با سن کاربران باشند. کارکردهای عامل های آموزشی شامل کلید منو، 
کلید بازگشت به صفحه اصلی، کلید خروج از برنامه، کلید ثبت نظرات 
یادگیرندگان، نمونه کلید برای دیدن مثال ها، کلید برای حرکت به جلو یا 
عقب در یک درس، کلید دسترسی به درس بعدی بالفاصله بعد از بازخورد 

مي باشد.
1. عامل آموزشی می تواند یک شخصیت محبوب هنری  باشد  که بسیار 

مهم است و باید با توجه به سن کاربر انتخاب شود.
2. در نظر داشته باشید که تمام کلیدهای راهنما که در  قسمت باال آورده 

شده باید در یک بسته آموزشی استفاده شود.

        بازخورد
بازخوردها بهتر است با توجه به سطح اهداف متفاوت باشد. بازخوردهایی 
برای تائید درستی یک پاسخ فراهم شود. همچنین در برابر پاسخ های 
نادرست کاربر اطالعاتی در مورد چگونگی آن داده شود یا اینکه امکان 
امتحان سؤال دیگر فراهم شود. بازخورد فرصتی را فراهم می آورد تا کاربر 

دوباره به محیط قبلی بازگردد.
1. نیاز هست بازخورد اطالعاتی ، اصالحی، توضیحی در  بسته های 

یادگیری گنجانده شود.

       رابط کاربری
اثربخشی رابط کاربر نقش مهمی در موفقیت ارتباط تعاملی کاربران 
با بسته آموزشی ایفا می کند؛ بنابراین در زمان طراحی رابط کاربر باید 
معیارهای الزم رعایت شود. پژوهش های اخیر نشان داده که کاربران 
از رابط های جذاب بیشتر استقبال می کنند. رابط كاربري مهم است که 
کاربرپسند باشد و به روشی مؤثر و کارآمد و کنترل پذیر به کاربران کمک 
کند تا کاربر بتواند به آسانی و با حداقل تالش شناختی و فیزیکی به آسانی 
از آن استفاده کند. همچنین عنوان یا آرم، ارتقای تصویر، سهولت نمایش 
اطالعات، رنگ، ساختار، جاذبه، طرح بندی، قابلیت استفاده، قابلیت خواندن 

متون و فرا پیوندها از مهم ترین معیارهای ارزیابی در رابط کاربر است.
1. به راحتی بتوان از آن استفاده کرد.

2. طراحی و رنگبندی جذابی داشته باشد.
3. نمایش اطالعات در  آن  از  وضوح  باالیی  برخوردار باشد.

           
جمع بندي

با توجه به اینکه بسته آموزشی از مؤثرترین ابزار آموزشی به شمار می رود 
درنتیجه کیفیت آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است برای تولید یک 
بسته آموزشی باکیفیت نیاز به ارزیابی مناسب از تک تک مؤلفه های یک 
بسته آموزشی از ابتدا تا انتها داریم تا محتوا، تعامل، راهنما، بازخورد و رابط 
کاربر مندرج در یک بسته مطابق با دستاوردهای علمی نوین، به طور واقعی 

و کاربردی موجب رفع نیازهای آموزشی کاربران باشد.
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      صالح اسمعیلی گوجار
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی

مقدمه
امروزه در كشور، طراحی، تولید و عرضة نرم افزارها و بسته های یادگیری 
با موضوعات، محتواها و در شكل ها و بسته بندی های گوناگون، به طور 
گسترده و بی شمار صورت می گیرد، در حالی كه برای تولید آن ها باید 
معیارهایی را در نظر داشت. توجه صرف به مبانی فنی و غفلت در مورد 
مبانی دیگر، موجب شده است از قابلیت های بسته های یادگیری در نهایت 
بهره وری نشود. طوری كه گاه گویی تنها صورت انتقال دانش دگرگون شده 
و تفاوت میان بهره وری از فناوری نوین و روش های سنتی محو شده است. 

لذا بسته هایی كه ساخته می شوند، با ضعف ساختاری روبه رویند.
بنابراین، در شرایط وجود تنوع در این محصوالت، نیاز به بررسی دقیق و 
ارزشیابی كیفیت آن ها قبل از انتخاب و خرید و استفاده از آن ها در آموزش 
و یادگیری، بسیار ضروری است. قطعًا بسیاری از این محصوالت بدون 
توجه به اصول و قوانین طراحی و بی آنكه  ارزشیابی تراكمی و تكوینی 
شوند، تولید و روانة بازار شده اند و ما هم قادر به انجام تغییر در آن ها 
و اصالحشان نیستیم. در حالی كه الزم است با ارزشیابی، مناسب ترین 

استفاده از ابزارها و وسایل در آموزش، از گذشتة دور مورد توجه بوده 
است. با رشد اندیشة بشر و كامل تر شدن وسایل و ابزارها، استفاده از 
آن ها بیشتر هم مورد توجه قرار گرفته است. در بستة یادگیری محتوا 
به گونه ای تنظیم می شود كه روشن و منطقی باشد، اطالعات به خوبی 
باشد،  بدیهی  استفاده كننده  برای  ارائه  ساختار  باشند،  سازمان یافته 
تعریف ها و مثال های الزم در محل های مورد نیاز آورده شده باشند، 
پیشرفت ارائة مطالب منطقی و به خوبی تعریف شده باشد، مثال ها و 
تصویرها در حد امکان و متناسب به كار گرفته شده باشند، مثال ها 
با هدف آموزشی متناسب  باشند و میزان دشواری بستة یادگیري با 
یادگیرندگان هدف تناسب داشته باشد. با توجه به اهمیت بسته های 
یادگیری، در این مقاله رویکردهای ارزشیابی بسته های یادگیری ارائه 

شده اند.

كلیدواژه ها: یادگیری، بستة یادگیری، ارزشیابی
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محصول از بین سیل عظیم بسته های موجود انتخاب شود. ما برای 
این انتخاب نیازمند ابزار هستیم. یكی از ابزارهای رایج در این زمینه، 
استفاده از فرم های ارزشیابی است كه با ارائة معیارهایی، ارزشیابی 
را ممكن می سازد  با كیفیت  و  مناسب  یادگیری  بستة  انتخاب  و 

)كورشی زائر، 1388(.
یكی از نگرانی های معلمان و آموزش دهندگان در حیطة فناوری 
آموزشی، نحو ة انتخاب معیارهای رسانة آموزشی مناسب است. هنگام 
امكانات  از  توده ای  با چنان  معلمان  آموزشی،  انتخاب رسانه های 
و منابع مواجه می شوند كه غالبًا انتخاب بهترین آن ها، چه از نظر 
اثربخشی بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان و چه از نظر 
هزینه - اثربخشی، كاری واقعًا دشوار است )احدیان، 1384(. برای 
رفع این مشكل، باید معیارهای خاصی هنگام انتخاب رسانه های 

آموزشی مدنظر قرار گیرند.
در دنیای علم و فناوری و با پیشرفت سریع و شگفت انگیزی كه 
در این بخش مشاهده می شود، استاندارد مهم ترین عامل برای حفظ 
كیفیت، جلب اعتماد مشتریان و سرویس گیرندگان، و نیز یك سوسازی 
فعالیت ها و اقدامات متفاوت است. استاندارد جز بسیار مهمی از هر 
صنعت و فناوری به شمار می رود. نرم افزارها و بسته های یادگیری 
نیز از این قاعده مستثنا نیستند. بسیاری از كاربردها و مقوله های 
مطرح در این فناوری برای توسعه، ایجاد و حتی پذیرش در میان 
طیف مخاطبان خود، به استاندارد و معیار متكی اند. این معیارها و 
استانداردها، با ارائة یك سلسله چارچوب مشترك و راهنمایی كلی، 
راهگشای نیل به هدف هایی نظیر بهبود كیفیت، قابلیت سازگاری و 

یكپارچه سازی، استفادة مجدد و .. هستند.
با پیشرفت سریع آموزش الكترونیكی و آموزش از طریق بسته های 
یادگیری، و طراحی و تولید روزافزون بسته های یادگیری، نیاز به 
داشتن چنین معیارها و استانداردهایی بسیار محسوس است. امروزه، 
انتقادهایی به محصوالت یادگیری می  شود؛ از جمله خسته كننده بودن، 
محدودكنندة یادگیرندگان بودن، غیرواقعی و پرزرق و برق بودن، و 
.... از آنجا كه فناوری چندرسانه ای و بسته های یادگیری به نسبت 
جدیدند، هنوز به میزان كافی دستورالعمل هایی برای ارزشیابی كیفی 

این محصوالت وجود ندارد.
امروزه تأكید فراوانی بر ارائة بسته های یادگیری می شود. بنابراین 
كاماًل طبیعی است كه انتظار داشته باشیم، مدل های ارزشیابی و 
روش های سنجش برای ارزشیابی این بسته ها به طور اخص، با توجه 
به هدف های آموزشی در حوزة كاربردی، به كار گرفته شوند. انتخاب 
و ارزشیابی مواد آموزشی یك كار گروهی است و متخصص فناوری 
آموزشی یكی از اعضای آن است كه استادان با سابقه، مدیران، 

متخصصان علوم مربوط در سطح باال، و دانشجویان در سطح پایین تر، 
او را یاری می رسانند. ارزشیابی فرایند پیچیده ای است كه درجة این 
پیچیدگی، به هدف های ارزشیابی بستگی دارد. عالوه بر هدف ها، 
دارند  تأثیر  آموزشی  مواد  انتخاب  در  نیز  و تخصص  زمان  منابع، 

)كورشی زائر، 1388(.

رویكردهای ارزشیابی بسته های یادگیری
تاكنون الگوهای آموزشی و مدل های ارزشیابی متعددی بر مبنای 
فناوری آموزشی بیان شده اند. بعضی از مدل ها از لحاظ كاربردی 
به سهولت قابل اجرا نیستند. بعضی دیگر به حد كافی روشن و 
صریح نیستند و مخاطب را سردرگم می كنند. تعدادی متناقض اند 
و از پشتوانة تحقیقات علمی معتبر برخوردار نیستند. بعضی دیگر هم 
اگرچه در كلمات به كاربرده شده متفاوت هستند، اما یك مطلب را 
بیان می كنند. الكساندر و هدبرگ  )1994( آزمایش هایی را در 
زمینة ارزشیابی پروژه های متفاوت، بر مبنای فناوری آموزشی انجام 
داده اند. آن ها چهار جهت گیری تاریخی را در ارزشیابی بسته های 
یادگیری های معرفی می كنند كه عبارت اند از: 1. مبتنی بر هدف؛     
2. مبتنی بر تصمیم گیری؛ 3. مبتنی بر ارزش؛ 4. رویكرد طبیعت گرایانه 

)شاه جعفری، 1382(.
بر  مبتنی  رفت،  به كار  دهة 1940  در  كه  ارزشیابی  مدل  اولین 
»هدف« بود. هدف این رویكرد عبارت بود از تعیین این مطلب كه: 
با استفاده از رایانه تا چه میزان می توان به هدف های آموزشی دست 
یافت؟ این نوع ارزشیابی در پایان دوره انجام می شود و تراكمی است. 
هدف آن تغییر و پیشرفت برنامة درسی و روش های تدریس است، 
این رویكرد میزان رسیدن به هدف های آموزشی را مشخص می كند، 
بدون آنكه شخصیت و توانایی های یادگیرندگان را مدنظر داشته باشد. 
هدف اصلی، آن است كه ارزشیابی تراكمی بتواند میزان پیشرفت 
فعالیت های آموزشی، از جمله برنامة درسی یا روش های یادگیری 
را نشان دهد. اشكال عمدة این رویكرد نادیده گرفتن دانش آموزان 
از لحاظ توانایی، آمادگی و تجربیات است. به عالوه، این روش هیچ 
فضایی برای پیامدهای ناخواسته كه در فرایند یادگیری پیش می آیند، 
در نظر نگرفته است )شاه جعفری، 1382(. با توجه به موارد مذكور،  
سنجیده  یادگیری  میزان  براساس  یادگیری  بستة  یك  اثربخشی 

می شود.
مدل دوم بر پایة »تصمیم گیری« است كه در دهة 1970 به كار 
گرفته شده و شامل ارزشیابی برنامه از لحاظ تصمیماتی است كه 
طی پیشرفت برنامه تا تكمیل آن اتخاذ می شوند. مؤلفه هایی كه در 
این روش به كار می روند، عبارت اند از: متن ، داده ها، فرایند محصول. 
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مدل مبتنی بر تصمیم گیری فقط اجازة سنجش موضوع های 
جزئی را می دهد و بیشتر بر مراحل میانی و بسط و گسترش 
محصول تمركز دارد و اینكه تصمیماتی كه در هر مرحله  

گرفته می شوند درست اند یا نادرست.
مدل سوم بر پایة »ارزش« است. این مدل هم در دهة 
ارزش  و  مطلوبیت  به  بیشتر  و  گرفته شده  به كار   1970
نتایج توجه می كند. بنابراین، مجموعه ای از نقطه نظرات و 
پیامدهایی را ارائه می دهد كه ممكن است از نظر طراحان 
بر هدف های  این روش  حقیقت  در  گرفته شوند.  نادیده 
به دست آمده و این مطلب كه آیا هدف ها ارزش به انجام 
رسیدن را داشته اند یا نه، تأكید می كند. مدل سوم بیانگر 
تمایز قائل شدن بین ارزشیابی تكوینی و ارزشیابی تراكمی 
است. معیارهای این مدل، شایستگی و ارزش هستند و 
ارزشیابی  طی  یادگیری،  فرایند  در  ناخواسته  پیامدهای 
تشخیص داده می شوند. با وجود آنكه این روش، اهداف 
برنامة آموزشی را در نظر می گیرد و پیامدهای ناخواسته را 
در فرایند یادگیری لحاظ می كند، اما همیشه نمی تواند نتایج 

و پیامدهای یادگیری را اندازه گیری كند.
مدل چهارم كه توسط الكساندر و هدبرگ )1994(  ارائه 
شده، روش »طبیعت گرایانه« است كه در دهة 1980 به 
كار می رفت. سه رویكرد اولیة بیان شده به طور عمده، روی 
به طور  كاربران  روی  را  آن  تأثیرات  و  دارند  تأكید  نتایج 
به  طبیعت گرایانه  رویكرد  اما  نمی گیرند.  نظر  در  صریح 
نظرات، عالئق و تجربیات كاربران توجه دارد و دیدگاه و 
تجربیات دانش آموزان را طی ارزشیابی بسته های یادگیری، 
از طریق داده های كیفی، مثل مشاهده، مصاحبة شفاهی و 

پرسش نامه در نظر می گیرد.
از آنجا كه این چهار مدل ارزشیابی نقطه نظرات متفاوتی را 
نسبت به پیامدهای یادگیری و اثرات آن ارائه می دهند، پس 
مطلوب است كه به منظور دستیابی به اطالعات كامل تر، 
این روش ها را با هم تلفیق  كنیم. اطالعات جمع آوری شده 
)نمره های  كمی  بررسی های  از  می تواند  ارزشیابی  برای 
آزمون ها و اندازه گیری های آماری( تا كیفی )مشاهده ها، 

مصاحبه ها و ...( به دست آید )شاه جعفری، 1382(.

منابع اصلی اطالعات در ارزشیابی
برای  غنی  محیطی  جست وجوی  در  كه  محققانی 
بسته های یادگیری مطلوب و مؤثر هستند، ابتدا باید بدانند 
كه چگونه  بسته ها را ارزشیابی و از برنامه برای هدف های 
آموزشی استفاده كنند. هدف این مبحث ارائة روش های 
متفاوت ایجاد بستة یادگیری است كه به كسب اطالعات 
مفیدی به منظور اتخاذ تصمیمات آموزشی در زمینة تولید 

این نرم افزارها می انجامد.
»ارزشیابی نتایج« مهم ترین قسمت هر ارزشیابی است. 
برنامه  از  چیز  چه  یادگیرندگان  كه  موضوع  این  بررسی 
آموخته اند و چگونه آن را آموخته اند، مالك معتبری برای 
ارزشیابی مؤثر بسته های یادگیری است. با وجود آنكه این 
امر بدیهی به نظر می رسد، اما عوامل بازدارنده ای، از جمله 
اجرای مناسب ارزشیابی، و زمان و هزینة آن، معمواًل مانع 
این رویكرد می شوند. به هر حال تحقیقات آزمایشی یكی 
از منابع اصلی كسب اطالعات دربارة بسته های یادگیری 
هستند. دو منبع دیگر عبارت اند از »نظر متخصصان« و 
»نظر یادگیرندگان«. مطلوب آن است كه نتایج تحقیقات 
مورد  ارزشیابی  فرایند  خود  همچنین  و  منبع  سه  هر 
بررسی قرار گیرند. به این صورت كه باید معلوم شود: چه 
سؤال هایی پرسیده  شده اند؛ چگونه پاسخ داده شده اند، و 
چگونه نتیجه گیری شده است. در نهایت نیز باید مشخص 
شود كه ارزشیابی به دستیابی چه نوع اطالعات مفیدی 

برای استفادة آموزشی منجر شده است.
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شگرف است. تولیدكنندگان نرم افزارها، با به خدمت گرفتن 
بررسی  را در جهت  بلندی  هدف های آموزشی، گام های 
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 آیا بستة یادگیری خالقیت، تفكر در سطوح باال، و مهارت 
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نشست نقد و بررسی مجلة رشد فناوری آموزشی در اواخر 
بهمن سال ۹۸ در محل اداره کل آموزش وپرورش شهر قم 
معلمان، سرگروه های  از  و جمعی  مجله  با حضور سردبیر 
آموزشی و فعاالن حوزه فناوری آموزشی در آموزش و پرورش 
تقدیم  این نشست  از  گزارشی  که  برگزار شد  استان  آن 

می شود. 

دکتر مهدي واحدی: ما به خاطر حضور در مجلة رشد فناوری آموزشی 
به نوعی خود را آموزش و پرورشی هم می دانیم؛ گرچه متعلق به آموزش 
عالی هستیم، اما خداوند متعال این توفیق را داده است که در جمع بهترین 
نیروها  بهترین  معتقدیم  و  باشیم  اسالم  نظام جمهوری  خدمت گزاران 
آن هایی هستند که در آموزش و پرورش مستقرند. به همین لحاظ، این 
توفیقی است که امروز در این جمع مبارک هستم. در ایام چهلم شهادت 
سردار قاسم سلیمانی قرار داریم و یاد و خاطرة آن عزیز به دست آمده )نه از 
دست رفته( را گرامی می داریم. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند: 

» شهید سلیمانی یک مکتب بود، یک مدرسه بود، یک راه بود.«
بار سنگینی روی دوش معلمان جامعه قرار دارد، چون این مدرسه و 
مکتب انسان ساز است. از دل این مکتب سلیمانی ها بیرون خواهند آمد و 
پرمسئولیت ترین افراد در ساخت این مکتب، نیروهای آموزش و پرورش و 
دانشگا هي هستند. ابتدا باید چارچوب این مکتب تبیین شود. این مکتب 

چه بوده که از دل آن سلیمانی بیرون آمده است! گام اول انقالب و نتیجه 
و عصارة آن شخصیتي به نام قاسم سلیمانی است که حیات او یک برکت 
بود و شهادت او برکت مضاعف برای جهان اسالم. این انسان در چه 
مکتبی تربیت شده است؟ این مکتب چه ویژگی هایی داشته است؟ این همه 
ارادتی که همة مردم ما از هر اندیشه و تفکری به ایشان داشتند، نشان 
می دهد او انسان جامعی بوده و ما در گام دوم انقالب اسالمی به این 

انسان ها بسیار نیازمندیم.
امروز از دیدگاه های انتقادی که هم نکات مثبت و هم نکات منفی 
دارند خواهیم شنید. از آقای موالیی که زحمت کشیدند این جلسه شکل 
بگیرد هم تشکر مخصوص می کنیم. شاید اصلی ترین محمل و محفل که 
باید محل گفت وگو دربارة این مجله باشد، دفتر فناوری آموزشی هر اداره 
است. ما این کار را شروع کرده ایم. یکی از مشکالتی که خیلی هم جدی 
است و مجلة ما و همة مجله های دیگر و بیشتر مجالت بزرگ سال دارند، 
ارتباط کم رنگ بدنة آموزش و پرورش با نهاد تولیدکنندة مجالت است كه 

به كیفیت محتواي مجالت آسیب می  زند.
این مجالت با کسانی سر و کار دارند که مشغول مدیریت تعلیم و تربیت 
هستند؛ یا کارشناس اند یا معلم یا باالخره دستی در تعلیم و تربیت کشور 
دارند. زحمت قابل توجه و هزینه های جدی صرف می شود برای اینکه این 

مجالت تولید شوند و به دست دانش آموز و معلم برسند.
هدف ما از تشکیل این جلسه، شکل  دادن به این ارتباط است. تک تک 

 تهيه و تنظيم: زينب عارفی  
دانشجوی دكترای تكنولوژی آموزشی

رشدفناوریآموزشیدورۀ سی و پنجمشمارۀ 8  اردیبهشت   1399 60



شما توانمندی هایی علمی و تجربی دارید که به درد مجالت رشد می خورند. 
آمادة شنیدن صحبت هاي شما هستیم.

چند جمله هم در مورد فناوری آموزشی بگویم و سپس در خدمت نظرات 
شما باشم. در دنیا دست کم دو سه دهه است که فناوری آموزشی از برداشت 
سخت افزاری و ابزاری فاصله گرفته است. فناوری آموزشی دیگر به معنای 
تختة هوشمند، ویدئو پروژکتور یا محتوای الکترونیکی صرف نیست. البته 
این ها هست، ولی فناوری آموزشی حتي فقط به  معناي نرم افزارهایی 
که این سخت افزارها ارائه می كنند هم نیست. امروز فناوری آموزشی در 
جایگاه حل مسئله ایستاده  است. یک تعریف فناوری آموزشی عبارت است 
از اینكه: »آنچه به ما کمک می کند مسئله های فرایند تعلیم و تربیت را حل 
کنیم.« این مسئله ممکن است به روش ها، ابزارها، بینش و منش ها مربوط 
باشد. یعنی در شرایطي كه معلمي درک صحیحي از کالس درس و فرایند 
یاددهی-یادگیری ندارد، اگر ما بتوانیم این مسئله را حل کنیم، از فناوری 
استفاده کرده ایم. مستحضرید که معنای عام کلمة فناوری ابزارها و وسایل 
نیست، معنای صحیح آن استفاده از آخرین دستاوردهای علمی برای حل 
مسائل عملی است. حاال در آموزش، اگر ما از آخرین یافته های علومي 
مانند روان شناسی تربیتی، فلسفة تربیت، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی 
درسی و مدیریت آموزشی این مسئله ها را در آموزش و پرورش حل کنیم، 

می شود فناوری آموزشی. پس فناوری آموزشی دایرة گسترده ای دارد.
ما در مجله نگاهمان به این سمت می رود که فناوري کمک کند مسئله ها 

حل شوند. انعکاس معلم برخوردار، معلم چندپایه، معلم منطقة محروم انجام 
شود و مسئله ها حل شود.

بابی هم در سه شمارة اخیر مجله باز کردیم به نام »تربیت فناورانه«. 
مسئلة خواندن ما محصول شرایط امروز است؛ محصول دوران پسا مدرنیته 
اجتماعی  شبکه های  در  افراد  برخی  دنیاست.  شبکه محوری  دوران  و 
حضوری فعال دارند و برخی منفعل عمل مي كنند. درصد کمی از اعضای 
جامعه )حدود یك درصد( تولیدکننده اند و حضور فعال دارند و محتوا تولید 
مي كنند. آمارها نشان می دهد، حدود 60 میلیون از افراد در ایران به وب 
اتصال دارند كه از این تعداد 50 میلیون به شبکه های اجتماعی متصل اند. 
این رقم قابل توجه است. تعداد بسیار کمی از این افراد تولیدکننده اند و 

اکثر آن ها کاربر صرف هستند.
 دنیای شبکه محور آثار قابل توجهی روی این کاربران داشته است؛ روی 
نسل 7 تا 21 سال که امروز در تقسیم بندی های نسلی به آن ها نسل 
Z گفته می شود و مخاطبان شما در مدرسه ها و مخاطبان ما در دورة 
کارشناسی در دانشگاه ها هستند. این ها ویژگی های خاص خود را دارند و 
ما بدون فهم این ویژگی ها نمی توانیم درباره شان نقش چندان مناسبي ایفا 
کنیم و اثرگذار باشیم. ما نسل مهاجران دیجیتال هستیم، ولی این افراد 
بومیان دیجیتال محسوب مي شوند. آن ها در فضای دیجیتال به دنیا آمده اند 
و در این فضا تنفس می کنند و دغدغه ها و مسائلشان بیشتر در این فضا 
رخ می دهد. منتها نسل ما نسل مهاجران دیجیتال است. ما به فضای این 
بومیان دیجیتال رفت و آمد می کنیم و دوباره بر می گردیم به فضای سنتی. 
اما آثار این شبکه ها ما را هم فراگرفته است. یکی از آثار این است که 
انسان ها زیاد می خوانند، اما عمیق نمی خوانند. زیرا ویژگی های شبکه های 
اجتماعی کوتاه   نویسی است و آنچه کوتاه نوشته شده است نمی تواند عمیق 

باشد.
پر  هستند  انسان هایی  اجتماعی  شبکه های  محصول  امروِز  نسل 
از اطالعات، ولی عمق این اطالعات اندازة بند انگشتان است. اما به 
چه كسي می گویند دانشمند؟ به برکه های عمیق، نه به اقیانوس های 
بندانگشتی. و رسیدن به برکه های عمیق، چاره ای جز خواندن ندارد؛ کتاب 

خواندن و مقاله خواندن.
یکی از مخاطرات دوران جدید این است که انسان ها عمیق نمی خوانند 
و نمی توانند عمیق حرف بزنند و عمل کنند. چه باید کرد؟ باید مخاطرات 
آن را فهم کرد، یعنی باید فهمید ما چقدر در شبکه های اجتماعی وقت 
می گذاریم و به چیزی دست می یابیم. باید نتایج را به اطالع افراد دیگر 
هم برسانیم. مستحضر باشید حجم این اطالعات که در شبکة مجازی 
قرارگرفته اند هم موردنیاز نیست. می گویند حجم اطالعاتی که در یک 
شبانه روز در دسترس ما هست، برابر با همة اطالعاتی است که انسان تا 

قرن 18 به آن دسترسی داشته است.
 صحبت های من طوالنی شد! در خدمت همکاران گرامی هستیم.

آقای نجفی )راهبر آموزشی(: در نظر شما مخاطب مجله یا نشریه 
معلمان هستند؟ اگر معلمان هستند، مي بینیم در مدرسه هایي که مجله 
وجود دارد، معلمان آن را نمی خوانند. دلیل آن وجود فاصله بین مجله 
و مخاطب است. هر گاه فیلمي اکران می شود، وقتی مخاطب را جذب 
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می کند که مخاطب احساس کند فیلم مطابق با نیاز اوست. این مجله 
چند قدمی از آموزش و پرورش ما جلوتر است و در واقع نیاز موجود در 
آموزش وپرورش در این مجله مطرح نمی شود. مواردی که معلم نیاز دارد 
هست، ولی بسیار کم. براي مثال در مجله موضوع کالس های چندپایه 

مغفول مانده است.
طرح هایی در آموزش و پرورش اجرا می شوند که در مجله هیچ اشاره ای 
به آن ها نشده است؛ مثل طرح جابربن حیان یا طرح سواد خواندن. در این 
مجله در اجرای این طرح ها به آموزش و پرورش چه کمکی شده است؟ البته 
نشریه نسبت به شماره های قبل بهتر شده است. مطالب شماره های قبلی 

خیلی کلی تر بودند، ولی اآلن جزئی تر و کاربردی ترند.
نرجس حاج مهدی )کارشناس پیش دبستانی(: موردی که ما در 
ابتدای امر مشاهده می کنیم این است که ما به موازات تغییر نام مجله، تغییر 
روند مجله را هم مشاهده می کنیم. در سال های قبل تكنولوژي آموزشی 
را داشتیم و امسال فناوری آموزشي را داریم. یک حرکت نظر به عمل را 
هم در مجله مشاهده می کنیم. قباًل مطالب کلی تر و نظری بودند، اما اآلن 
کاربردی تر شده اند. طراحی جالب تر و اینفوگرافی ها جذاب ترند. نکتة خوب 
این مجله، معرفی فیلم های مناسِب پخش در مدرسه ها بود. اما انتقادی 
که به آن وارد است اینکه لینک دسترسی به فیلم ها معرفی نشده است. 
مورد بعدی این است که معلمان دو دسته اند: 1. معلمان فناور؛ 2. معلمان 

مقاوم در برابر فناوری.
ما ابتدا باید ببینیم مخاطبان ما بیشتر در کدام دسته قرار می گیرند تا 
مطالب با توجه به ویژگی های مخاطب عرضه  شوند. براي مثال اگر ما 
می بینیم مخاطبانمان بیشتر به فناوری عالقه مند هستند، بیاییم برایشان 
مجموعه آموزش هایی قرار دهیم. براي مثال، یکی از مطالب مجله در 
مورد معلم هایی است که از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند. باید 
آموزش هایی داشته باشیم که معلم در منطقه اي حاشیه نشین با وسایل 
ساده بتواند وسیله اي فناورانه بسازد و از آن استفاده کند. مورد بعدی معرفی 
سایت های داخلی و خارجی برای عمق بخشیدن به یادگیری آموزگاران 
است. گله این است که مجله هیچ اشاره ای به دورة پیش دبستانی نکرده 
است، بنابراین مربیان پیش دبستانی نمی توانند هیچ استفاده ای از مجله 

بکنند.
علي اكبر رستمی )معلم روستا(: این مجالت در روستا بسیار سخت 
مجالت  پخش  و  دسترسی  میزان  اگر  می رسند.  آموزگاران  دست  به 
تسهیل شود، شاید آموزگاران ما بتوانند از آن ها استفاده کنند. همچنین، 
الزم است راه همکاری معلمان با مجله تسهیل شود تا معلمان بتوانند 
سختی هایی را که تجربه می کنند و راه هایی را که برای رفع مشکل و 
سختی پیدا کرده و به کار برده اند، در مجله چاپ کنند تا دیگر آموزگاران 

از آن ها استفاده کنند.
اكرم صالح زاده )معلم پایة چهارم(: مسئله ای که به ذهن من 
می رسد، پیوند موضوعی است. اگر در ابتدا و انتهای مجله پیوند موضوعی 
داشته باشیم، برای انسجام فکری معلمان بهتر خواهد بود. در واقع، اگر 
مطالب حوزة ابتدایی از حوزة متوسطه جدا شوند، بهتر خواهد بود. در مورد 
نگارش مقاله ها در مجله باید گفت، معلم در صورتی احساس نیاز می کند 

و انگیزة خواندن پیدا می کند که تجربه و مقالة هم جنس خود را ببیند و 
بخواند. بنابراین، اگر امکان چاپ مقاالت و تجربه هاي معلمان تسهیل 
شود، در افزایش انگیزة آنان به مجله بی تأثیر نخواهد بود و معلمان از 
خواندن آن لذت بیشتری خواهند برد. مطلب بعدی در مورد پرسش و 
پاسخ و بحث با دست اندرکاران مجله در مورد محتوا و ساختار است که 
کار جالبی خواهد بود. پیشنهاد می کنم در روز حدود 10 دقیقه زمان برای 
مطالعة مجالت رشد در مدرسه ها اختصاص پیدا کند و معلمان در همان 

زمان در مورد یک مطلب از مجله به بحث و گفت وگو بنشینند.
 سیدعلي هاشمی: من قسمت پروندة ویژه را خیلی دوست داشتم 
و احساس کردم نسبت به مجالت قبلی کاربردی تر شده است. باز هم 
جای کاربردی تر شدن دارد. مثاًل قسمتی که یکی از نویسندگان در مورد 
ابزارهای آموزشی مطالبی را نوشته بودند، بهتر بود مطالب دقیق تر و اهداف 
به صورت رفتاری بیان شوند. پیشنهاد من برای خوانده شدن این مجله 
توسط معلمان این است که ضمن خدمتی برای آن در نظر گرفته شود. 
مورد بعدی، توجیه شدن مدیر مدرسه دربارة اهمیت این مجله است. در این 
صورت مدیر می تواند قفسه ای را در مدرسه ایجاد کند تا معلمان به صورت 
ماهانه از این مجالت در شورای آموزگاران استفاده کنند. برای مثال، 
در قسمت جدول ضرب که برای کالس سوم هست، بازی هایی طراحی 
شده است، اما اگر در طراحی این بازی ها یک فناور آموزشی به صورت 
تلفیقی با یک معلم کار کند، نتیجة کار بهتر خواهد بود. در آخر سؤالم این 
است که چرا اسم مجله از تكنولوژي آموزشی به فناوری آموزشی تغییر 

کرده است؟
مجموعة  فارسی.  زبان  پاسداشت  دلیل  به  واحدی:  مهدي  دکتر 

فرهنگستان زبان معادل فارسي تكنولوژي را فناوری ترجمه كرده است.
اعظم معتمدی: مجله با اهداف کالن آموزش و پرورش هم سوست. 
براي مثال، آموزش مهارت ها، نمایش خالق و مسئولیت پذیری که با 
ساحت ها همسوست. دیگر نکتة مثبت این مجله، آوردن مقاالت به روز 

است.
مهـدی طاهري اصـل: گسستگی بین معلم و محققان موضوع اصلی 
این مجله است. اگر بتوانیم بین محققان و آموزگاران ارتباط ایجاد کنیم، 
مشکل حل خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر نویسندگان مجله با آموزگاران 

ارتباط برقرار و نظراتشان را عملی کنند، بهتر خواهد بود.
معصومه قلی زاده: مجله بسیار پویاست. اگر این مجله یک پیوست 
مثل بروشور یا لوح فشرده داشته باشد که بتوان فیلم آموزشی یا تجربه هاي 
معلمان را در آن قرار داد تا معلمان و آموزگاران در اوقات فراغت از آن 
استفاده كنند، شاید معلمان راغب شوند اصل مجله را مطالعه کنند. مورد 
بعدی اینکه مباحث جذاب این مجله می تواند در جلسة شورای آموزگاران 
استفاده شود تا آن ها به مطالعه ترغیب شوند. لحاظ کردن ضمن خدمت در 
مجله یا در نظر گرفتن بند ارزشیابی برای استفادة آموزگاران از مجله هم 
یك پیشنهاد است. وجود یک پیش نمایش از شماره های بعدی در مجله 
می تواند معلمان را به دنبال کردن و مطالعة مجله تشویق و انگیزة الزم را 
در آنان ایجاد کند. اگر مسائل خاص بعضی از استان ها هم در مجله آورده 
شود، جالب خواهد بود؛ براي مثال استان قم که استاني مهاجرپذیر است. 
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اگر بحث دو زبانه بودن در مجله آورده شود، مناسب خواهد بود. خوب است 
در مورد چگونگی شاداب سازی کالس ها هم مطالبی آورده شود.

این  با  من  ولي اهلل طبـری )کـارشناس اختالالت یادگیری(: 
پیشنهاد که مطالب نظری را حذف کنیم مخالفم. اینکه ما برای هر كاری 
نمونه ای در اختیار آموزگاران قرار دهیم، خالقیت را از آموزگار می گیرد. ما 
باید نظریه و اصل مطالب را به آموزگاران آموزش دهیم. این آموزگاران 
هستند که با توجه به خالقیت خود و شرایطی که در آن قرار دارند، از 

نظریه ها استفاده مي کنند و آن ها را به کار مي بندند.
زینب عـارفـی )کارشنـاس فنـاوری و گـروه هـای آموزشی(: 
من در پژوهشی با هدف تعیین میزان آشنایی معلمان با مجلة رشد فناوری 
آموزشی و کاربرد آن، با 80 نفر مصاحبه داشتم. در نهایت به این نتایج 

دست یافتم:
1( 68 درصد از معلمان از وجود چنین مجله ای  اطالع ندارند و فقط 

معلمان مدرسه هاي برخوردار مخاطب این مجله هستند.
2( 22 درصد از معلمان مجله را دور از واقعیت مي دانند. 

3( 10 درصد از آموزگاران دربارة فناوری آگاهی ندارند و فاصلة بین آن ها 
و دانش آموزان در رابطه با میزان دانش و کاربرد فناوری بسیار زیاد است. 

بنابراین ترجیح می دهند به این حوزه وارد نشوند.
با توجه به نتایج بیان شده، باید در رابطه با اطالع رسانی مجلة رشد 
باید نمونه هایي از فعالیت ها  فناوری اقداماتی صورت گیرد. همچنین، 
و کارهای همة معلمان، حتی کارهای سادة معلمانی که در مناطق کم 
برخوردار هستند، در این مجله چاپ شوند تا بتواند مخاطبان بیشتری را 
از گروه های مختلف جذب کند. مورد آخر اینکه ما باید از طریق این 
مجله و آموزش های الزم، آگاهی معلمان را در زمینة فناوری باال ببریم 
و فاصلة آن ها را از دانش آموزان در این حوزه کم کنیم. براي مثال، در 
شماره ای از این مجله، محتوای الکترونیکی آموزش حرف عین از طریق 
نرم افزار »استوری الین« معرفی شده بود، اما دربارة اینکه خود معلمان 

چگونه می توانند این محتوا را تولید کنند، مطلبی بیان نشده بود. اگر در 
هر شماره قسمتی از یک نرم افزار به صورت پیوسته آموزش داده شود، 

می توانیم دانش آموزگاران را باال ببریم.
دكتر مهدي واحدی: از همة عزیزان ممنونم و بحث ها را جمع بندي 
مي كنم. اگر مجله ای در نقاط دوردست اشتراک ندارد، مسئوالن اداره هاي 
آموزش وپرورش می توانند نسخة الکترونیکی مجله را به اشتراک بگذارند. 
البته اپلیکیشنی هم در حال طراحی است که محدودیت های فیزیکي و 

پی دی اف را ندارد.
در رابطه با تیمی که مطالب مجله را می نویسند باید گفت، ما از طریق 
فردی که متخصص گرافیک و صفحه آرایی است، یک مسیر طراحی به 
روز را انتخاب کرده ایم. همچنین، تیم ما از هشت نفر تشکیل شده است كه 
شش نفرشان معلم هستند. همة ما پژوهش گر صرف نیستیم و با آموزش 
هم بیگانه نیستیم. منتها همة نویسندگان ما كارشناس ارشد به باال هستند؛ 
یعنی یا دکترا دارند یا دانشجوی دکترا در رشتة تكنولوژي آموزشي هستند 
و متخصص اند. ولی با وجود این، من به این خاطر اینجا هستم که از 
دل این جلسه کانالي ارتباطی بین ما و کسانی شکل بگیرد که به نوشتن 
عالقه مندند و کارهای بدیع انجام می دهند. ما آمادگی همکاری با افراد 
عالقه مند را داریم. من خانم عارفی را نمایندة مجلة رشد فناوری در استان 
قم تلقی می کنم. هر کس كه برای مثال مقاله ای دارد، یا فعالیت خاصی 
انجام داده  است و او را می شناسید، می تواند از این طریق با ما ارتباط 
برقرار کند. ما روزانه ایمیل ها را بررسی می کنیم و پاسخ می دهیم. من 
ایمیل ها را می بینم و اگر مقاله ای رد شود، باز هم با ذکر دلیل پاسخ آن را 
می دهم. اگر هم نیاز به اصالح داشته باشد، برای نویسنده می نویسیم که 
چرا مطلب ایشان قابل انتشار نیست. حتی اگر مطلب با مجالت دیگر رشد 

مرتبط باشد، به آن ها ارجاع می دهم. 
در پایان، از حضور همة عزیزان سپاسگزارم و امیدوارم نتایج چنین 

جلساتي، خودش را در ارتقاي کیفی مجله در آینده نشان بدهد.
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روز ملی خلیج فارس
آغاز عملیات بیت المقدس
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تیر ماه سال 1384 شورای  عالی  انقالب  فرهنگی  با توجه  به  
هدف  قراردادن  هویت  فرهنگی  و تاریخی  ملت  ایران  از سوی  
ایادی  استکبار جهانی  به  خصوص  برخی  از کشورهای  همسایه  
و تالش  آنان  برای  تحریف  نام  تاریخی  خلیج  فارس، به  پیشنهاد 
شورای  فرهنگ  عمومی  روز اخراج  پرتغالی ها -10 اردیبهشت - 

از تنگة  هرمز را به  عنوان  روز ملی  خلیج  فارس  نام گذاری  کرد.
اهمیت  از  خود  مّدون  تاریخ  طول  در  ایران  خلیج فارس 
ویژه ای در سیاست های بین المللی و منطقه ای برخوردار بوده 
و هست. از جمله ویژگی های قابل ذکر خلیج فارس، موقعیت 
خاص جغرافیایی آن می باشد. ارتباط این آبراه با اقیانوس هند و 
آب های آزاد، باعث شده تا منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به 

خلیج فارس وابسته شود.
اکتشافات نفتی و غنای آب خلیج فارس از لحاظ مواد معدنی 
و غذایی، آن را به نگینی بی همتا تبدیل کرده و چشم طمع 
بسیاری از کشورهای منطقه و قدرت های فرا منطقه ای را به 

سوی خود جلب نموده است.
ارزش های عظیم اقتصادی و موقعیت سوق الجیشی و سیاسی 
خلیج فارس از قدیم االیام تا امروز، استعمارگران را تشنه حضور 
و سلطه طلبی در منطقه کرده و باعث شده تا آن ها بکوشند 

همواره سیاست خود را بر این منطقه تحمیل کنند.
از این رو خلیج فارس، همیشه صحنه کشمکش و نبرد بوده 
و سرزمین های حاشیه آن نیز از این کشمکش ها متأثر شده 
است؛ به گونه ای که زندگی سیاسی و اقتصادی این کشورها 
با توجه به مسائل و جریان های جاری در خلیج فارس جهت و 

سمت و سو می گیرد.
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