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

برای تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد.« 
یکی از مفاهیم اصلی این تعریف، طراحی آموزشی است. برای 
درک مفهوم طراحی آموزشی الزم است به معرفی مفاهیم »سیستم« 

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

)فردانش، 1390(. 
مدل یا الگوی آموزشی عبارت  است از مجموعة سازمان یافته ای از 
روال های خاص که برای حل عملی مسئله ایجاد شده اند )علی آبادی، 
1398(. الگوهای تدریس روش ها و راه هایی هستند که به قصد بهبود 
کیفیت تدریس اتخاذ می شوند. مدل های ارتباطی مجموعة عناصر 
و فرایندهایی هستند که چگونگی وقوع ارتباط را نشان می دهند. 
در واقع مدل خالصه ای از مهم ترین عناصر و فرایندهایی است که 

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

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

به هدف یادگیری انجام می دهند )شعبانی، 1391(.

رابطة مفهوم الگو و طراحی آموزشی
 اصطالح »الگوهای طراحی آموزشی« نشان دهندة آن است که 
طراحی آموزشی مفهومی کلی تر از مفهوم الگو و مدل است. اگرچه هر 
دو شامل مراحل و فرایندهایی در جهت رسیدن به هدف معینی هستند، 
اما طراحی آموزشی در بطن خود از الگوهای مختلفی استفاده می کند. 
به  عبارت  دیگر، الگوهای طراحی آموزشی مجموعة نظام مندی از 
الگوهای نیازسنجی، تعیین هدف، تدریس، ارزشیابی و غیره هستند 
که متناسب با موقعیت خاص تدارک دیده می شوند. الگوها مهم ترین 
عناصر یک فرایند را خالصه می کنند و از تعمیم پذیری بیشتری 
برخوردارند؛ یعنی در موقعیت های بیشتری کاربرد دارند. حتی زمانی که 
حرف از الگوهای طراحی آموزشی است نیز نوعی تعمیم پذیری برای 
موقعیت های مختلف قائل شده ایم. این در صورتی است که طراحی 
انجام می شود.  به شرایط و موقعیت های خاص  با توجه  آموزشی 
بنابراین، زمانی که از الگوها برای طراحی آموزشی استفاده می شود، 

باید آن ها را متناسب با موقعیت ویژة آموزشی تغییر داد. 

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

 شده اند.

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

معنا که الگوی طراحی آموزشی شامل این الگوهاست:

همة این الگوها و شیوه ها با توجه به موقعیت آموزشی، هدف ها و 
مخاطب خاص مورد تحلیل و استفاده قرار می گیرند.

 مثالی از فرایند طراحی آموزشی
به عنوان معلم تصور کنید می خواهید یـک دورة آمـوزشی برای 
ابتدای سال تحصیلی هستید  دانش آموزان خود طراحی کنید. در 
ندارید. در این صورت شما  از دانش آموزان  و شناخت زیادی هم 
باید از الگوها و روش های متفاوت تحلیل مخاطب استفاده کنید و 
تمام ویژگی هایی را از دانش آموزان که در امر آموزش مؤثر هستند، 
شناسایی کنید. در همین راستا می توان از طریق الگوهای نیازسنجی، 
ترجیحات و نیازهای مختلف آن ها را شناخت و با توجه به نیازهای 
روان شناسی  و  تعلیم وتربیت،  فلسفة  اصول  دانش آموزان،  مشترک 

تربیتی، هدف کلی دوره را ترسیم کرد. 
در مرحلة بعد می توانید: 

  با استفاده از الگوهای تحلیـل و تعیین هـدف، هدف های رفتاری 
دوره را مشخص کنید. 

  هدف های رفتاری را مالک اصلی در بررسی مراحل بعدی قرار دهید.
  محتوای مورد نیاز را تحلیل، و با استفاده از روش های متفاوت 

سازمان دهی کنید.
  با استفاده از روش هـای طراحی پیـام، محتوا را به شکل واقعی و 

نهایی برنامه تبدیل  کنید. 
   با توجه به مرحلة نیازسنجی، تحلیل مخاطب و هدف های رفتاری، 

به تحریک انگیزه بپردازید.
  نوع تعامــالت الزم بــرای الگـوی مناسب تدریس را با توجه به 

هدف ها در نظر بگیرید. 
   الگوی مناسب ارزشیابی را انتخاب کنید. 

  مراحل باال را با استفاده از الگوی مناسب طراحی آموزشی با هم 
ادغام کنید و برنامة آموزشی را کامل کنید. 

الزم به ذکر است که هر مرحله با توجه به تمام مراحل و هم گام با 
آن ها انجام می شود. برای مثال، در همة مراحل باید مخاطب و هدف 
را سرلوحة کار قرار داد و از کار انجام شده و صحت آن ارزشیابی به 

عمل آورد.

 مزیت ها و محدودیت های طراحی آموزشی
 طراحی آموزشی دارای مزیت هایی به شرح زیر است: 
   اطمینان از اثربخشی آموزش در مقایسه با هزینه ها؛ 

   استفادة بهینه از فرصت و زمان؛
   ایجاد یادگیری مؤثر و پایدار؛ 

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

باکیفیت.
طراحی آموزشی مانند هر فعالیت دیگری محدودیت هایی نیز دارد. 
طراحی آموزشی باکیفیت نیازمند منابع گوناگونی است که در بسیاری 
از مواقع سازمان های آموزشی با محدودیت منابع مواجه هستند. از 
دیگر موانع طراحی آموزشی وجود نگرش منفی نسبت به اقدامات 
هدفمند گروه طراح است که معمواًل در سازمان های سنتی بسیار دیده 

می شود )نوروزی و رضوی، 1390(.

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

تولید رسانه. 

عناصر طراحی آموزشی
جهت  در  که  هستند  روال هایی  و  روش ها  همان  عناصر  این   
رسیدن به هدف های خاص سازمان دهی  و به کار گرفته می شوند و 
عبارت اند از: تحلیل، هدف، محتوا، طراحی پیام، رسانه و مواد آموزشی، 

راهبردهای آموزشی، و ارزشیابی.
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