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الگوي طراحي آموزش
 ام.ام.اس

اشاره
ــته، در زمينة طراحي آموزشــي، الگوهاي متعددي ارائه شــده است كه هركدام بر يكي از رويكردهاي  در چهار دهة گذش
رفتارگرايي، شناخت گرايي و ساختن گرايي مبتني بوده اند. يكي از جديدترين الگوهاي ارائه شده در اين زمينه، الگوي ام. ام.اس 
است كه در زمرة الگوهاي ساختن گرايي قرار دارد و نام آن برگرفته از نام ارائه دهندگان آن ام.مي چام، جي مايلي، دي اسميت است 
كه در سال 2006 ارائه شد. اين الگو هفت مرحله دارد كه همة آنها به طور ويژه اي با يكديگر در ارتباط اند. نكتة مهم در اين الگو، 
جايگاه ارزشيابي است كه در وسط قرار دارد و بر تمام مراحل الگو نظارت مي كند. طراح آموزشي، پس از تعيين فعاليت هاي 
هر مرحله، ارزشيابي به عمل مي آورد و به مرحلة بعد مي رود. ارائه دهندگان اين الگو، ارزشيابي را در مركز قرار داده اند تا بعد از 
اين كه هر مرحله انجام شد، دوباره بازنگري و تجديدنظر شود. ارزشيابي به عنوان يك گردونة چرخشي، در مركز فعاليت الگوي 

ام.ام.اس باقي مي ماند. 
اگر به طرح فيزيكي الگو نگاه كنيد (نمودار1) مراحلي را مشاهده مي كنيد كه ارزشيابي در مركز آن جاگرفته است. اين الگو 
را مي توان به سياره هايي تشبيه كرد كه حول خورشيد مي چرخند. خورشيد را مي توان همان ارزشيابي دانست. تعبيري درست از 
الگو اين است كه مرحلة شروع و توقف در آن وجود ندارد و دائماً در حال حركت است. مطرح كنندگان اين الگو، تحت اين 
فرض كار مي كنند كه طراح آموزشي استفاده كننده از اين الگو، قبل از استفاده، بايد در زمينة طراحي آموزشي تجربه داشته باشد يا 

حداقل آموزش هايي در زمينة فرايند طراحي 
آموزشــي ديده باشــد. اين الگو به طراحان 
مجرب اجازه مي دهد تا در مواقع ضروري 
ــتند، كار  از هر مرحله از الگو كه الزم دانس
را شــروع كنند. شــكل دايره اي الگو، شبيه 
الگــوي موريســون و كمپ اســت، با اين 
تفاوت كه الگوي ام.ام.اس احاطه كننده هاي 
ــو با تعيين هدف ها  ــي ندارد. اين الگ بيرون
ــود. پس از تحليل يادگيرنده،  شروع مي ش
مراحل تهية راهبرد آموزشي، انتخاب روش 
ــد و بعد از اين  يا ابزار آموزشــي قرار دارن
چهار مرحله، مراحل طراحي و تهية محيط 
يادگيري، تهية طرح ارزشيابي و در نهايت 
ــن مراحل به طور  مرحلة اجــرا مي آيد. اي
ويژه اي از طريق ارزيابي مراحل گوناگون، 

با هم در تعامل اند. 
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تحليل يادگيرنده 
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تعيين اهداف 
يادگيري

تهية طرح 
ارزيابي

طراحي و تهية 
محيط يادگيري

انتخاب روش 
و ابزار آموزشي

تهية راهبرد 
آموزشي

ارزشيابي و اصالح

نمودار 1. شماي الگوي ام.ام.اس

اشاره
ــته، در زمينة طراحي آموزشــي در چهار دهة گذش

رفتارگرايي، شناخت گرايي و ساختن گرايي مبتني بوده اند
آن نا ا ا ق ا گ اخت ا الگ ة ز ك ا

آ

آموزشي ام.ام.اس.طراحي آموزشي، الگوي طراحي 

كليد واژه ها:
علي جوانمرد شاه بهرامي
دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي
ليال روئين
دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي
منيژه  هوشمندجا
دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي
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فعاليت هاي طراحي مراحل الگو

آموزشي
فعاليت هاي ارزشيابي

تعيين اهداف 
يادگيري 

�تعيين برون دادهاي (اهداف) 
قابل مشاهده و عيني

آيا هدف هاي نوشته شده، برون دادهاي 
قابل مشاهده اي را توصيف مي كنند؟

تحليل 
يادگيرنده و 

محيط

�تحليل نيازهاي يادگيرنده و 
محيط

آيا تحليل ها به طور كامل يادگيرنده و 
محيط را توصيف مي كنند؟ آيا موارد 
ديگري در محيط وجود دارد كه بايد 

مطرح شوند؟

تهية راهبرد 
آموزشي

�تعيين  اين كه يادگيري چگونه 
اتفاق مي افتد؟

تعيين ميزان تعامل مورد نياز

ــن  ــراي اي ــبي ب ــرد مناس ــا رويك آي
ــن اهداف انتخاب  اي يادگيرندگان و 

شده است؟

انتخاب روش 
و ابزار آموزشي

ــر  ــة مؤث ــن روش ارائ �تعيي
(كالسي، از طريق وب)

�تعيين ابزارهاي طراحي مؤثر 
(استفاده از نرم افزارهاي فلش، 

آفيس)

ــده به لحاظ  آيا روش ارائة توصيه ش
آموزشي معتبر و مؤثر است؟

و  ــي  طراح
ــط  ــة محي تهي

يادگيري

�استفاده از ابزارهاي مربوط
ــازمان دهي دوره (طراحي  �س
از  ــتفاده  اس ــي،  گرافيك
ــاي  برنامه ه ــتوري برد،  اس

چندرسانه اي)

ــتوري برد تهيه شده، متناسب با  آيا اس
اهداف يادگيري است؟

آيا محتوا متناسب با اهداف تهيه شده 
ــبي انتخاب  ــت؟ آيا تصاوير مناس اس
ــت؟ آيا برنامه ريزي تعامل ها  شده اس
به طور صحيح صورت گرفته است؟

ــرح  ط ــة  تهي
ارزيابي

�تهية ارزيابي تكويني و پاياني 
متناسب با اهداف

ــب با اهداف  ــيابي ها متناس آيا ارزش
ــيابي هاي  ــرد؟ آيا ارزش ــام مي گي انج
ــوزش به طور صحيح صورت  اين آم

گرفته است؟
آيا طرح دائمًا پيشرفت و عكس العمل �ارائة و اجراي طرح اجرا

يادگيرنده را بررسي مي كند؟ انعطاف  
الزم در برنامه وجود دارد؟ 

ــي (طراحي مختصري از فعاليت هايي كه در هر مرحله از كار انجام مي شود ــل، طرح درس در ذي
آموزشي) از كتاب تعليمات اجتماعي 
ــي تحصيلي  ــال دوم دورة راهنماي س
ــاس اين الگو ارائه  (درس اول)، بر اس

شده است:
ــري: هدف  ــن اهداف يادگي 1. تعيي
ــنايي  ــن از ارائة درس امروز، آش م
دانش آموزان با ويژگي هاي گروه هايي 
ــت كه مي خواهند در آن ها عضو  اس
ــن درس از آنان  ــوند. در پايان اي ش

انتظار دارم كه بتوانند: 
�مفهوم گروه را در سه خط توضيح 

دهند.
�دو ويژگي اصلي هر گروه را نام 

ببرند.
ــروه را در محيط اطراف  ــج گ �پن

خود نام ببرند.
ــراي خود  ــك گروه ب ــد ي �بتوانن

تشكيل دهند.
ــب  ــا هدف هايم را مناس ــيابي: آي ارزش
ــا هدف هايم معيار  ــاب كرده ام و آي انتخ
مناسبي براي سنجش دانش آموزانم دارد؟ 
ــداف انتخابي ام  ــد، اه اگر اين گونه باش
اهداف ويژه اي است كه مي توانم آن ها را 
مالك مناسبي براي سنجش آموخته هاي 

دانش آموزانم قرار دهم. 

ــط:  ــده و محي ــل يادگيرن 2. تحلي
ــر  ــن درس، 30 نف اي ــان  مخاطب
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ــي  ــة دوم راهنماي ــوز پاي دانش آم
هستند. كه همه پسرند و در يكي 
ــهر اهواز زندگي  از بخش هاي ش
ويژگي هاي  ــاظ  لح از  ــد؛  مي كنن
ــي در طبقة  ــادي و اجتماع اقتص
متوسط جامعه قرار دارند، استعداد 
ذهني آن ها متوسط است؛ از لحاظ 
فرهنگي در سطح نسبتاً مطلوبي به 
سر مي برند؛ از نظر جسماني همه 

سالم هستند. 
مهارت هاي ورودي: اين دانش آموزان 
ــال اول  در درس تعليمات اجتماعي س
ــده،  ــنا ش راهنمايي، با مفهوم گروه آش
آن را با موفقيت گذرانده اند و آمادگي 
ــد. اين  ــد را دارن ــه درس جدي ورود ب
جلسه، دومين جلسة اين درس در سال 
ــت. در جلسة اول،  تحصيلي جديد اس
بعد از آشنايي با دانش آموزان، پنج دقيقة 
آخر كالس، در مورد اين درس صحبت 
ــي ذهني در آنان ايجاد كردم و  و آمادگ
از آن ها خواستم در مورد تعريف گروه، 
ــادر ياري بگيرند  ــواده، پدر و م از خان
ــان  و بدين ترتيب، پيش زمينه اي برايش

ايجاد كردم. 
محيط تدريس من، كالسي با ميز 
ــه نفره است كه اين  و نيمكت هاي س
ــن تا بتوانم  ــت براي م خود مزيتي اس
راحت تر آن ها را در گروه هاي سه نفره 

جاي دهم.  
ــاگردان خود را به  ــيابي: آيا من ش ارزش
درستي تحليل كرده ام؟ محيط تدريسم را 

شناسايي كرده ام؟

ــدگاه من  ــرد آموزشــي: دي 3. راهب
ــازنده گرايي  ــن موضوع، س در اي
ــن نكته، از  ــا توجه به اي ــت. ب اس
ــث گروهي و  ــس بح روش تدري
ــه دانش آموزان،  براي جلب توج

از بارش مغزي استفاده مي كنم. با 
نوشتن صورت مسئله روي تخته 
ــراي همه قابل  ــياه، طوري كه ب س
ــروع  ــد، درس را ش خواندن باش
ــن روش، در مدت  ــم. با اي مي كن
زمان نسبتاً كوتاهي، شمار زيادي 
ــود. تنوع  ــنهاد حاصل مي ش پيش
ــش از مغز را كه  ــرات، آن بخ نظ
به خالقيت مربوط است، فعال تر 
مي كند. به اين منظور، بعد از آن كه 
تمامي پيشنهادها جمع آوري شد، 
بررسي و ارزيابي پيشنهاد صورت 

مي گيرد. 
ارزشيابي: آيا با توجه به موضوع درس، 
ــبي  ــي گزينة مناس ــث گروه روش بح
ــتفاده از بارش مغزي براي  است؟ آيا اس

شروع درس مفيد است؟

ــانه: رسانة من  4. انتخاب ابزار و رس
در اين درس، دانش آموزاني هستند 
كه نسبت به اين درس، پيش زمينة 
ــبي دارند و اطالعاتي از پدر  مناس
ــب كرده اند. از  ــود كس ــادر خ و م
ــه برايم توضيح  آن ها مي خواهم ك
ــفانه با كمبود امكانات  دهند. متأس
ــه، نمي توانم  رايانه اي در اين مدرس
از سي دي هاي آموزشي استفاده كنم. 
بحث گروهي بين دانش آموزان نيز 
ــبي براي من محسوب  رسانة مناس
مي شود. عكس هايي را كه متناسب 
با اين موضوع، از اينترنت گرفته ام، 
در اندازه A4 چاپ مي كنم و به هر 
ــروه از دانش آموزان، يك عكس  گ
ــن گروه ها  ــا بي ــم. عكس ه مي ده

دست به دست مي چرخد. 
ارزشيابي: آيا با توجه به امكانات محدود 
ــتفاده كرده ام،  در اختيار، ابزارهايي كه اس
مقرون به صرفه و در دست رس هستند؟

5. طراحي و توسعة محيط يادگيري: 
ــري را نبايد  ــت محيط يادگي اهمي
ــوز در  ــرم. دانش آم ــت كم بگي دس
محيط هاي چالشي بيشتر مي آموزد. 
ــي كالس براي اين  ــس در طراح پ
ــب  درس، مي توانم با چينش مناس
ــه اي كه  ــز و صندلي ها، به گون مي
ــد در گروه ها  ــوزان بتوانن دانش آم
ــاط مؤثرتر برقرار  ــا همديگر ارتب ب
ــم و هم چنين،  كنند، به اهدافم برس
با چسباندن تصاوير گروه  و نمايش 
افراد تنها و تدارك بازديد از كارهاي 
گروهي، فضاي يادگيري كالس را 

پربارتر كنم. 
ــاختار محيط يادگيري  ارزشيابي: آيا س
متناسب با اهداف من طراحي شده است؟ 
آيا ابزارهاي انتخاب شده در محيط من، 

باعث تسهيل يادگيري مي شود؟

6. انتخــاب و تهية روش ســنجش: 
تعدادي عكس را به منظور سنجش 
يادگيري فراگيرندگان، از قبل آماده 
ــه روي  ــرده ام و در انتهاي جلس ك
ــبانم. از دانش آموزان  تابلو مي چس
ــم در چند نوبت، با توجه  مي خواه
ــروه را  ــاد گرفته اند، گ ــه آن چه ي ب
مشخص كنند و دليل انتخاب خود 
ــح دهند. هم چنين از آن ها  را توضي
مي خواهم براي تهية نشرية ديواري، 
گروه هاي پنج نفره تشكيل دهند. در 
ــريه، يك گروه از جامعه را  اين نش
انتخاب و به سؤاالت زير در رابطه 

با گروه پاسخ دهند:
الف) اعضاي گروه چه خصوصيات 

مشتركي دارند؟
ب) آن ها چه فعاليت  مشتركي انجام  

مي  دهند؟
ج) براي داشتن روابطي نسبتاً پايدار 

نكتة مهم در الگوي 
ام.ام.اس مشخص 
بودن جايگاه ارزشيابي 
است
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ــه كارهايي صورت  و منظم، چ
مي گيرد؟

ــيابي: براي ارزشيابي از كار خود،  ارزش
ــان درس، از آن ها مي خواهم  ــد از پاي بع
ــاد گرفته اند، در يك  ــه را كه ي هر آن چ
ــه به زمان  ــند. با توج ــراف بنويس پاراگ
ــدودي كه در اختيار دارم، اين روش  مح
سنجش براي تعيين ميزان يادگيري همة 
ــبي است كه در  دانش آموزان روش مناس
جلسة آينده، در صورت نياز، در ابتداي 
ــي در مورد اين  ــه ، توضيحاتي كل جلس
درس خواهم داد و در صورتي اين كار را 
انجام مي دهم كه متوجه شوم دانش آموزان 
ــد. با تهية  ــوب ياد نگرفته ان درس را خ
ــوزان با مفهوم  ــرية ديواري، دانش آم نش
گروه آشنا و به طور عيني با آن چه در اين 

جلسه گفته شد، مواجه مي شوند. 

7. اجــرا: در ابتداي كالس، حضور و 
ــم و از احوال بچه ها  ــاب مي كن غي
جويا مي شوم (پنج دقيقه). سپس از 
آن ها در مورد سؤالي كه آخر جلسة 
قبل تعيين كرده  بودم، مي پرسم. با 
ــن آن ها را تحريك  اين روش، ذه
ــم و از دانش آموزاني كه در  مي كن
مورد گروه و ويژگي هاي آن تحقيق 
ــد، مي خواهم كه نتيجة كار  كرده ان
ــد (آرام آرام وارد  خود را ارائه دهن
ــود). از يكي  ــث درس مي ش مباح

ــم رو مي خواهم  از دانش آموزان ك
ــه به آن  ــي را كه بقي ــه نتيجه  هاي ك
كالس  ــة  تخت روي  ــيده اند،  رس
ــاني كه در بحث  ــد. از كس بنويس
مشاركت نداشته اند هم مي خواهم 
نظر خود را در مورد مطالب نوشته 
شده روي تخته بگويند و نظر آ ن ها 
را روي تابلو مي نويسم. خودم هيچ 
يك از نظرات را تأييد يا رد نمي كنم. 
كم كم همة دانش آموزان وارد بحث 
مي شوند. در آن زمان، خودم بحث 
را هدايت و درس را شروع خواهم 
ــرد. در مورد گروه و ويژگي هاي  ك
مشترك گروه و روابط متقابل بين 
ــا نيز صحبت مي كنم. يكي از  اعض
دانش آموزاني را كه كمتر در درس 
ــاركت دارد، انتخاب مي كنم و  مش
ــي  از او مي خواهم مطالبي از درس
ــرده ام، با  ــخص ك را كه از قبل مش
صداي بلند جلوي كالس بخواند. 
ــكات مهم را  ــن، ن ــن حي در همي
ــح مي دهم. حال براي اين كه  توضي
ــوزان را درگير كنم،  ــة دانش آم هم
ــام آن ها مي خواهم گروه هاي  از تم
ــتند  متفاوتي را كه در آن عضو هس
(داخل يا بيرون از مدرسه) نام ببرند 
و ويژگي هاي مشتركي را كه براي 
ــدن در آن گروه داشته اند،  عضو ش
ــد. بدين طريق، همة آن ها  بيان كنن

ــانم و  ــه بحث مي كش ــاره ب را دوب
پس از اين كه همه  صحبت  كردند، 
جمع بندي از درس را انجام مي دهم 
ــردن آن چه در  ــراي ملموس ك و ب
مورد آن بحث شد. تعدادي عكس 
ــرده ام، در  ــه از قبل انتخاب ك را ك
ــان قرار مي دهم و از آن ها  اختيارش
مي خواهم عكس ها را با دقت نگاه 
كنند. البته اين عكس ها فقط گروه 
بودن را نشان مي دهند و بعد كه بين 
همة گروه ها چرخيدند، عكس هاي 
ــك دانش آموزان  جديدي را با كم
روي تابلو مي چسبانم كه هم گروه 
را نشان مي دهند و هم غير گروه را 
و از آن ها مي خواهم كه به صورت 
داوطلب، عكس هايي را كه مفهوم 
گروه را مي رساند، نشان دهند (30 
دقيقه) و حال براي كاربردي كردن 
آن چه گفته شد، براي دانش آموزان 
ــم. پس از  ــن مي كن ــي تعيي تكليف
مي خواهم  ــا  آن ه از  ــدي،  گروه بن
ــرية ديواري را به صورت  يك نش
ــي كنند.  ــه و طراح ــي تهي گروه
ــه را به ايجاد  پنج دقيقة آخر جلس
پيش زمينه اي در مورد درس جلسة 
آينده كه چرا مؤسسات مختلف به 
وجود آمده اند، اختصاص مي دهم 
ــم در مورد آن  و از آن ها مي خواه

فكر كنند. 
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