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

رضوی، 1397(.
رویکرد سیستمی »الگوی رایگلوث« که به نظریة شرح و بسط 
معروف است، یک الگوی طراحی آموزشی در سطح کالن است. 
هدف اصلی این الگو کمک به طراحان آموزشی و معلمان برای 
انتخاب و سازمان دهی محتوا به شیوه ای است که موجب تحقق 
بهینة هدف های یادگیری می شود )رائو، 2005(. با توجه به اهمیت 
توالی آموزش در این نظریه، الگوی رایگلوث نوعی راهنما برای 
تصمیم گیری دربارة وسعت و توالی آموزشی محسوب می شود. از 
ویژگی های مهم این الگو کل نگر  بودن آن است. رویکرد کل نگر 
این مزیت را دارد که اجزای آموزش بی ارتباط با یکدیگر طراحی 
نمی شوند. راهبردهای سازمان دهی الگوی رایگلوث این امکان را به 
یادگیرنده می دهند که ادراکی جامع از کل یادگیری به دست آورد. 
در این الگو، یادگیرنده پس از کسب دیدگاه کلی به موازات پیشرفت 

آموزش، جزئیات بیشتری را می آموزد )نوروزی، 1397(. 
ادعا می شود که روش شرح و بسط منجر به شکل گیری ساختارهای 
شناختی پایدارتر و در نتیجه حفظ و انتقال بهتر و افزایش انگیزة 
ارائة  و  معنی دار  یادگیری  زمینه های  ایجاد  طریق  از  یادگیرنده 
اطالعات مؤثر در مورد محتوا می شود که به دانش آموز امکان کنترل 
ویژگی های  این   .)1992 )رایگلوث،  می دهد  را  یادگیری  آگاهانة 
الگو آن را مناسب و سازگار با درس های مفهومی و کاربردی مانند 

علوم می کند. با مرور پژوهش های این حوزه درمی یابیم که الگوی 
رایگلوث نقش مؤثری در طراحی درس های گوناگون ایفا می کند 
)شاه علیزاده، تیموری و زارعی، 2020؛ دهقانزاده و همکاران، 1395(. 
همان طور که می دانید، درس علوم در دورة ابتدایی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.  در این درس بسیاری از موضوع ها از جنس مفاهیم 
و اصول هستند که با جزئیات گسترده ای مطرح می شوند. قطعًا انتقال 
موضوع های آموزشی باجزئیات و نکات گسترده، با ابهام و درک نکردن 
دانش آموزان همراه خواهد بود. بنابراین در چنین موضوع هایی اگر 
راهبردهای کاربردی، مانند راهبردهای ارائه و سازمان دهی مناسب، 
انتخاب شوند، به میزان قابل توجهی کیفیت آموزش و سطح یادگیری 
دانش آموزان بهبود می یابد. به همین دلیل برای طراحی درس بدن ما 

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

درسی، 1399(.
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درس های انتخاب شده مربوط به کتاب علوم پایة چهارم ابتدایی 
بدن ماست. قبل از شروع طراحی درس، نیاز یادگیرنده به این موضوع 
بررسی می شود. در برنامه ریزی متمرکز نیازها در سرفصل درس ها در 
برنامة درسی آورده شده اند. مرحلة مهم دیگری که در تحلیل ها باید 
به صورت کامل صورت پذیرد، تحلیل مخاطب است. در پایة چهارم، 
اکثر دانش آموزان 11-10 سال دارند. رشد جسمانی آن ها در این دوره 
بسیار متغیر است و توانایی پردازش اطالعات در اواسط کودکی به 
سرعت رشد می یابد. بنابراین کودکان می توانند سریع تر فکر کنند و از 

راهبردهای فکری پیشرفته تری  استفاده کنند )کرین، 2015(. 
دانش آموز در اثر تکامل تفکر، مراکز عصبی و تجارب جسمانی 
خود می تواند پیام های دریافتی حواس خود را تعبیر و تفسیر کند و به 
پیام ها پاسخ صحیحی بدهد. در اکثر موارد، دختران در مهارت هایی 
که دربرگیرندة ماهیچه های ظریف هستند، مانند فعالیت های هنری، 
بر پسران برتری دارند. کودکان 10  ساله  هنگام مسابقة دو به سرعت 
می دوند، از روی طناب ها به سرعت می پرند، حرکات ظریف و دشوار 
لی لی کردن را به خوبی انجام می دهند، با نوک پا از لبه های باریک 
رد می شوند، و به خوبی می توانند تعادل خود را حفظ کنند. آگاهی از 
سطح توانایی و مهارت های حرکتی دانش آموزان می تواند در طراحی 
فعالیت های یادگیری بسیار کمک کننده باشد. به دلیل اینکه یادگیری 
این درس برای دانش آموزان به تمرین و تکرار بیشتری نیاز دارد، 
تحلیل صحیح مخاطب به بهبود کیفیت آموزش در تمرین ها،  به 
صورتی که برای دانش آموزان خسته کننده نباشد، کمک خواهد کرد.

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

نمودار 1 دیده می شود. 
 

الف.طراحیدرسبدنما:الگویرایگلوث
۱.ترتیبسادهبهپیچیده

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

و جزئیات بیشتر روی بخش یا تصویرهای مربوط ارائه شوند. 

۲.ارائةپیشنیازهاییادگیری
با توجه به موضوع هایی که سال های پیش تدریس شده اند، معلم 
ابتدا دربارة موجودات زنده و غیرزنده از دانش آموزان سؤاالتی می پرسد 
و یادآور می شود که انسان نیز یک موجود زنده است. این مطالب 

پیش نیاز یادگیری درس ساختمان بدن ما محسوب می شوند. 

۳.جمعبندی
در پایان درس از دانش آموزان دربارة اعضای بدنشان سؤال می شود. 
نام هر عضو را می پرسیم و از آنان می خواهیم که کار هر عضو را 

توضیح دهند.

۴.ترکیب
تمام مواردی را که مستقیم یا غیرمستقیم به بدن انسان مربوط 
هستند، و در سال های قبل به دانش آموزان گفته شده اند، یادآوری 
می کنیم تا اطالعات گذشته که در ذهن آن ها بوده است را با مسائل 

جدید آموزشی کنونی تلفیق کنیم.

توالی ساده 
به پیچیده

خالصه و 
جمع بندی

تمثیل

کنترل 
یادگیرنده

پیش نیازهای 
یادگیری

ترکیب
فعال سازی 
راهبردهای 

شناختی
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۵.تمثیل
اعضای بدن را به چیزهایی تشبیه می کنیم که برای دانش آموزان 
ملموس تر و عینی باشند. مثاًل از فعالیت های کارکنان یک شرکت که 
برای هدفی مشخص تالش می کنند، می گوییم و عملکرد هر کدام از 
اعضا و کارایی آن ها را شرح می دهیم. در اینجا مغز را پدر یا رئیس 

معرفی می کنیم تا بچه ها بهتر با فعالیت مغز آشنا شوند.

۶.فعالکردنراهبردهایشناختی
 استفاده از موالژ بدن انسان به دانش آموزان کمک می کند،  مطالب 
را به راحتی به خاطر بسپارند. نمایش دادن انیمیشن کودکانه از بدن 
انسان یا تصویرهایی از اعضای بدن و ترسیم فعالیت هر کدام، و 
همچنین استفاده از شیوه های تدریس جدید علوم که به یادسپاری 
دانش آموزان کمک می کنند، همه از جمله راهکارهایی هستند که 
موجب کیفیت بخشی به آموزش علوم می شوند. معلم در این بخش 
می کوشد که دانش آموزان با موضوع یادگیری درگیری شناختی پیدا 
کنند. همان طور که پژوهش ها اشاره دارند، درگیری دانش آموزان در 
یادگیری آن ها  تأثیر شگرفی دارد. معلمان می توانند با به کارگیری 
روش ها و راهبردهای مناسب آموزشی، درگیری دانش آموزان را بهبود 

و ارتقا بخشند )لی و همکاران، 2012(.

۷.کنترلیادگیرنده
از دانش آموزان انتظار می رود، قبل از کالس، درس را بخوانند و 
سپس به اندام های خارجی بدن خود اشاره کنند و نام هر یک از 
آن ها را بنویسند. سپس نام اعضای داخلی بدن را از خانوادة خود 

بنویسند.  می شوند،  مطرح  برایشان  که  را  پرسش هایی  و  بپرسند 
همچنین می توانند نمایشی اجرا کنند که هر یک بخشی از بدن باشند. 
کاردستی یا نقاب آن را بسازند و توضیحاتی دربارة آن قسمت از بدن 
بدهند. بدین ترتیب هنگام تدریس بدِن انسان، دانش آموزان فعال تر 

عمل می کنند و یادگیری آن ها آسان می شود. 

ب.راهبردهایسازماندهی
۱.سازماندهیموضوعی

ابتدا عضوی از اعضای بدن همراه با تمام ویژگی های آن به طور 
کامل تدریس می شود. سپس وارد قسمت بعد می شویم و از همة  
دانش آموزان سؤال می پرسیم تا کاماًل از یادسپاری این بخش از بدن 

مطمئن شویم.

۲.سازماندهیمارپیچی
اعضای  از  )تصویرهای 1و 2(  ابتدا روی تصویرهای چشم انداز 
بدن نام می بریم. سپس مکان قرارگیری هر عضو و وظیفة آن را 
بیان می کنیم. در این بخش همة قسمت های بدن را با هم آموزش 

می دهیم. 

ج.روشهایایجادتوالیدرنظریةشرحوبسط
۱.توالیشرحوبسطمفهومی:

در این مرحله، معلم دانش آموزان را با مفاهیم جامع تر،کامل تر و 
گسترده ای آشنا می کند که یادگیرنده هنوز آن ها را نیاموخته است. در 
ادامه مفاهیم جزئی تر و محدودتر آموزش داده می شوند. بدین ترتیب، 
ابتدا معلم به مغز انسان و عملکرد قسمت های متفاوت آن می پردازد 
و آن را به عنوان فرمانده و مرکز دستورات بدن معرفی می کند. در 
بخش های بعدی به جمجمه به عنوان محفظة مغز اشاره می کند و در 

واقع نوعی تحلیل سلسله مراتبی صورت می گیرد.

غذایی که می خـوریم در 
بخش های گوارش دهنده، 
آن قـدر ریز می شـوند تا 
بتوانند به سلول های بدن 

وارد شوند.

با انجام کارهای درست باید 
از بدن خود مراقبت کنیم.

هر سلول سه 
بخـش اصلی 
)هسته، غـشا 
و سیتوپالسم( 

دارد.

سلول های بدن ما 
تقسیم می شوند تا 

ما رشد کنیم.

بدن انسـان از تعـدادی 
سلول تشکیل شده است.

سلول هـای بدن ما به 
آب ، هـوا و غذا 

نیاز دارند.

تصویر 1
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۲.توالیشرحوبسطنظری:
در این  قسمت نیز معلم اصول کلی تر و جامع تری را که یادگیرنده 
آن ها را نیاموخته است، شرح می دهد و به تدریج اصول جزئی تر و 
خاص را ارائه می دهد. در واقع در این بخش اعضایی مانند سر و 
گردن، سینه )دستگاه تنفس وگردش خون( و اعضای شکم )دستگاه 

گوارش( مورد بررسی قرار می گیرند. 

۳.توالیسادهسازیشرایط:
در این مرحله است که معلم مطالب آموزشی را به ساده ترین شکل 

ممکن که تاکنون دانش آموز نیاموخته است، ارائه می کند.
معلم با کنجکاو کردن دانش آموزان درس را با سخنرانی فعال شروع 

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

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

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

این دیدگاه وظایف اعضای بدن را مجددًا مرور می کند.
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هوا از راه بیـنی یا دهان وارد 
شش ما می شود. )دم(

وقـتی هـوا را از راه بیـنی یا 
دهان خارج می کنیم. )بازدم(

کلیه ها مواد زائد خون 
را تصفیه می کنند.

قلب خون را درون 
رگ هـا به حرکت 
در می آورد و خون 
مـواد الزم را بـه 
سلول ها می رساند.
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