
  عمومًا کج فهمی ها یا سخت فهمی هایی از طراحی آموزشی 
وجود دارد. لطفًا به زبان ساده و قابل فهم برای جامعة معلمان 
و دست اندرکاران جریان آموزش وپرورش بفرمایید طراحی 

آموزشی چیست؟
تعریف تکنولوژی آموزشی را همه می دانند. نقطة عطف تکنولوژی 
سیستم های آموزشی، طراحی آموزشی است؛ یعنی اگر ما طراحی 
آموزشی را خوب یاد بگیریم، می توانیم تکنولوژی آموزشی را بفهمیم 
و اجرا کنیم. نقطة عطف طراحی آموزشی هم پیدا   کردن اهداف 
آموزشی است. به همین دلیل، معلمان و دانشجویان عزیز باید این 
فرایند را یاد بگیرند تا بتوانند طراحی آموزشی را به درستی اجرا کنند. 
در این فرایند ما دو نوع سیستم داریم. یکی سیستم هایی که در حال 
حاضر ساری و جاری و در حال اجرا هستند، ولی اشکاالتی دارند؛ 
مانند مدرسه ای که وجود دارد، ولی خوب کار نمی کند. سیستم  دیگر 

گفت وگو با دكتر داریوش نوروزی

دکتر داريوش نوروزی، فارغ التحصيل رشتة تکنولوژی سيستم های 
مقاالت  و  کتاب ها  آمريکاست.  اينديانای  دانشگاه  از  آموزشی 
ايشان در زمينة طراحی آموزشی،  از  تأليفی و ترجمه ای زيادی 
دانشجومعلمان  و  معلمان  در دسترس  تدريس  فنون  و  روش ها 
وزارت  آموزشی  تکنولوژی  شورای  مديريت  ايشان  دارد.  قرار 
آموزش وپرورش و عضويت در کميتة برنامه ريزی درسی علوم 
تربيتی شورای عالی انقالب فرهنگی را در سوابق علمی و اجرايی 
و  ساده  گفت وگويی  حاصل  شما  روی  پيش  مطلب  دارد.  خود 

صميمی با ايشان در خصوص موضوع اين پروندة ويژه است.
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آن است که وجود ندارد و قرار است خلق شود؛ مانند کتاب آموزشی.
 ابتدا باید مشخص کنیم طراحی آموزشی را برای چه سیستمی 
می خواهیم. برای یک سیستم ساری و جاری یا سیستمی که قرار 
است خلق شود؟ برای به دست آوردن اهدافی که در این سیستم ها به 
کار می روند، من یک روش دارم. ما برای به دست آوردن اهداف حتمًا 
باید سیستم را بشناسیم. اگر نه، نمی توانیم اهداف آن را به دست آوریم. 
خواهش می کنم به این نکته دقت کنید. چون وقتی می گوییم طراحی، 
می گویند می رویم تحلیل و نیازسنجی می کنیم و براساس نیازسنجی 
هدف می نویسیم. نه. ما تا سیستم را نشناسیم، نمی توانیم نیازسنجی 
کنیم. مبنای اساسی کار ما شناخت سیستم است که به آن می گویند 
پایة دانشی سیستمی. ما باید بدانیم سیستمی که می خواهیم با آن کار 

کنیم، چه ویژگی هایی دارد.
 برای شناخت پایة دانشی سیستمی حتمًا باید به دو پدیدة بسیار 
عمیق توجه کنیم. یکی از این پدیده ها را من می گویم سیستم  الف. 
سیستم الف از سه مؤلفة خیلی دقیق تشکیل شده است. یک مؤلفه که 
خیلی ضرورت دارد، فلسفة وجودی سیستم است. مثاًل ما یک قالیبافی 
داریم که خوب کار نمی کند. می گویند بیایید طراحی آموزشی کنید که 
کارگرهای آن خوب کار کنند یا می خواهیم کتابی بنویسیم. می گویند 
چگونه بنویسیم؟ اول من می پرسم خب فلسفة شما چیست؟ چرا 
می خواهید قالیبافی درست کنید؟ فلسفة شما نشان  دادن قالی های 
ایران به دنیاست یا می خواهید فروشتان خوب باشد و پول زیادی به 
دست بیاورید؟ فلسفة پول به دست آوردن یک نوع طراحی می خواهد، 

نمایش قالی به کل جهان نوعی دیگر از طراحی را نیاز دارد.
 مؤلفة دوم مبانی و روش های سیستمی است. چه روش هایی را باید 
به کار بگیریم؟ اگر می خواهیم سیستم خلق کنیم، چه روش هایی مورد 

نیازند؟ اگر سیستم وجود دارد، چه روش هایی در آن موجود است؟
 بعد ببینیم چه تئوری هایی از  این روش هایی که انتخاب کرده ایم 
آن  است.  سیستم  تئوری های  سوم  مؤلفة  پس  می کنند؟  حمایت 

تئوری ها را به دست می آوریم.

 فرمودید برای شناخت پایة دانشی سیستمی دو پدیده 
یا دو سیستم داریم، سیستم الف را توضیح دادید. آن 

دیگری چیست؟
سیستم دیگر، سیستم ب و محاط بر سیستم الف است. سیستم الف 
در دل یک سیستم ب قرار دارد. این سیستم هم مؤلفه هایی دارد. اول 
باید ببینیم سلسله مراتب سیستمی چیست. سلسله مراتب سیستمی چه 
چیزی را مشخص می کند؟ فرض کنید کتاب باشد، مدرسه باشد یا 
هر چیز دیگر. مدرسه در کدام منطقه قرار گرفته؟ چه اداره ای به این 
مدرسه مسلط است و بر آن نظارت می کند؟ به نوعی باید بفهمیم در 
این سیستم که می خواهیم طراحی کنیم، چه افراد و سازمان هایی 
وجود دارند؟ سیستم ب یک مؤلفة دیگر هم دارد که بسیار جالب است؛ 
ارتباطات اجتماعی سیستم. این طراحی برای چه کسی است؟ چه 
سازمان هایی هستند؟ این ها را باید به دست بیاوریم. سومین مؤلفه هم 

می شود سطح دانش مورد نیاز برای مخاطبان سیستم. حاال اگر این 
سیستم جاری و ساری است، خب، باید ببینیم چه کسانی و با چه سطح 
دانشی دارند این سیستم را اداره می کنند؟ شما نمی دانید اگر این کار را 
بکنید، چقدر طراحی مؤثر خواهد بود. زمانی که من سطح دانش مورد 
نیاز برای ادارة سیستم را پیش بینی می کنم یا معلوم می کنم آن هایی 
که اآلن هستند چه کسانی هستند و چه سوادی دارند و چگونه باید 
باشند، این ها به من بینش و آگاهی بسیار دقیق و وسیعی می دهد که 

بفهمم سیستم چیست.

 آقای دکتر، با توضیحات شما، پایة دانشی سیستمی 
دانش در طراحی چه  این  از  آوردیم. حاال  به دست  را 

استفاده ای می کنیم؟
حاال که من سیستم را شناختم، می توانم یک سری شناسایی دقیق 
نسبت به مسائل موجود برای سیستم ساری که اآلن هست، پیدا کنم. 
اسم آن ها را می گذارم آنتروپی. آنتروپی های سیستم را که موجب 
اضمحالل سیستم می شوند، درمی آوریم. این برای سیستمی است که 
وجود دارد. برای سیستمی که می خواهیم خلق کنیم، هنوز نمی توانیم 
آنتروپی به دست آوریم. مثاًل برای کتاب، کجای کتاب مشکل دارد؟ 
چرا این کتاب سلسله مراتب ندارد؟ چرا توالی آن درست نیست؟ خب، 
من آنتروپی ها را به دست می آورم و حاال باید برای آن ها »نگاآنتروپی« 
استفاده کنم. ببینید، این آنتروپی و نگا آنتروپی خیلی باید مورد دقت 
قرار بگیرند. آنتروپی موجب اضمحالل سیستم می شود، ولی خب 
چون ویژگی سیستم است، بارش مثبت است، اما برای بیرون بارش 
منفی است. نگاآنتروپی منفی است و زمانی که وارد سیستم می شود، 
بارش مثبت است. این مثبت باید آن قدر مثبت باشد که بتواند آن 
منفی را از بین برود و سیستم را مقداری به سمت جلو هدایت کند. 
اگر به این موضوع توجه کنیم، فلسفة قشنگی دارد. خب، حاال ما بر 
مبنای آن نگاآنتروپی هایی که به دست آورده ایم، اهداف سیستم را 
مشخص می کنیم. این کار برای سیستم ساری و جاری است. برای 
سیستمی که می خواهیم خلق کنیم، نگاآنتروپی نداریم و باید ابتدا کار 
را انجام دهیم و بعدًا زمانی که سیستم به کار افتاد، اگر جایی از آن 
اشکال داشت، اصالحش کنیم. این فعالیت ها همه می شوند مبنای آن 
نیازسنجی که می خواهیم انجام دهیم. چون اگر ما سیستم را نشناخته 
باشیم، نمی توانیم نیازسنجی کنیم. حاال دیگر می توانیم بر این مبنا 
نیازسنجی را شکل دهیم و اهداف را بنویسیم. یعنی نیازسنجی را 
بر مبنای شناخت سیستم که مطرح کردم انجام می دهیم و سپس 
براساس آن اهداف را می نویسیم. ابتدا هدف کلی سیستم را به طور 
دقیق می نویسیم. ممکن است یک هدف داشته باشیم یا چندین 
هدف. هر کدام از آن اهداف را به اهداف جزئی تحلیل می کنیم. بنا بر 
گفتة باناتی1، خیلی ضروری است که ما تحلیل خود را از اهداف کلی 
دقیق انجام دهیم و برای این کار تكنولوژیست های آموزشی تحلیلگر 
سیستمی هستند. اما ممکن است نتوانند آن طور که باید و شاید تحلیل 
را انجام دهند و باید با متخصصان موضوعی کار کنند. پس از نوشتن 
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اهداف کلی، اهداف جزئی را می نویسیم و آن ها را تحلیل می کنیم 
به اهداف عملکردی. ما باید بدانیم هدف های عملکردی چه اهدافی 

هستند. هدف های عملکردی مبنای تمام موارد بعدی کار هستند.

 مـوارد بعـدی کـار در طراحی را هم لطفًا به اختصار 
توضیح دهید. موارد بعدی چه چیزهایی هستند؟

محتوا، روش، رسانه، زمان و مکان، و ارزشیابی. مبنای تمام این ها 
همان اهداف عملکردی است که از تحلیل هر هدف جزئی به دست 
می آید. خب، حاال ما یک گروه تشکیل می دهیم متشکل از فناوران 
آموزشی، روان شناسان تربیتی، متخصصان موضوعی، متخصصان آی 
تی و دیگر متخصصانی که شاید نیاز باشد. این گروه به تهیة محتوا 
اقدام می کنند. محتوا چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ خیلی حرف 
دارد: محتوا باید توالی داشته باشد، موضوع علمی مورد نظر را پوشش 
دهد، فرهنگ جامعه تطابق داشته باشد، انسجام داشته باشد و خیلی 

موارد دیگر. 
محتوا را که تهیه کردیم، نحوة تدریس یا روش آموزشی را باید 
مشخص کنیم. چگونه و با چه روشی باید آموزش دهیم؟ روش سیستم 
چه باید باشد؟ ترکیبی باشد؟ سخنرانی باشد؟ یادگیری معکوس باشد؟ 

و یا خیلی روش های دیگر. 
یعنی چی؟  رسانه  است. خب،  رسانه  انتخاب  نوبت  آن  از  بعد 
همه می گویند رسانه یعنی چیزی که بین فرستنده و گیرنده ارتباط 
از تجهیزات و  گانیه می گوید: »رسانه عبارت است  برقرار کند. 
خط و مشی های همراه آن«. خواهش می کنم به خط و مشی ها 
دقت کنید. خط و مشی ها یعنی چه؟ من می گویم خط و مشی ها 
عبارت اند از تمام چه هایی که این رسانه باید به آن ها جواب دهد؛ 
یعنی این رسانه برای چه چیزی، با چه هدفی، چه محتوایی، چه 
زمانی، در چه مکانی و با چه شرایطی تولید شده است؟ اگر ما 
بگوییم تلویزیون رسانه است، ممکن است برای یک نفر رسانه 
باشد و برای دیگری نباشد. اگر من به یک برنامة تلویزیون توجه 
کنم، تلویزیون برای من رسانه است، ولی اگر به تلویزیون توجه 
نمی کنم، تلویزیون فقط برایم وسیله است. رادیو رسانه است، ولی 
چه زمانی؟ زمانی که من به آن گوش می دهم و از آن اطالعات 
کسب می کنم. خب، ما رسانه را انتخاب کردیم. حاال نوبت انتخاب 
زمان آموزش و مکان آموزش است. آموزش چقدر طول می کشد؟ 
کجا باید اجرا شود؟ چه شرایطی می خواهد؟ به چه محیطی نیاز 
دارد؟ در این فرایند، ارزشیابی تکوینی به ما کمک مؤثری می کند 
که بتوانیم از تمام  اشکاالتی که احتمال دارد طراحی ما داشته 
باشد یا در آموزش ما اختالل ایجاد کند، آگاه شویم و آن ها را 
اصالح کنیم؟ ارزشیابی پایانی بر می گردد به اینکه آیا مخاطب ما 

درست انتخاب شده یا نه؟
 

 با توجه به اینکه برنامة درسی دوره های تحصیلی ثابت و 
برنامه ریزی شده اند، آشنایی با طراحی آموزشی چه کمکی 

به معلمان می کند؟
معلم کسی نیست که ذهنیت نداشته باشد. معلم پدیده ای خالق 
است. باید تفکر کند این دوره ای که اآلن باید برگزار کنم چگونه 
باشد؟ چگونه بچه هایم را بشناسم؟ شناخت بچه ها مؤثر است. بعد 
بنشیند طراحی کند که با این بچه ها و با این شرایط، من چگونه 
می توانم برخورد کنم؟ ما باید خیلی عمیق به یادگیری نگاه کنیم. 
یادگیری توانایی در تغییر رفتار است. نه خود تغییر رفتار. یعنی چه؟ 
یعنی دانش آموز یاد بگیرد اگر معلم مسئله ای را حل کرد، حاال خود 
او توانایی پیدا کند که ده مسئلة مشابه را حل کند. مثاًل در موضوع 
خواندن، بچه ها بابا نان داد را یاد گرفته اند و می توانند بخوانند و بخش 
کنند، ولی اگر بنویسیم آبادان، نمی توانند بخوانند. با وجود اینکه همان 
بابا نان داد است. چرا؟ برای اینکه توانایی تغییر رفتار در آن ها به 

وجود نیامده است!
 معلم خالق معلمی است که با توجه به موضوعات در دسترس، 
خودش روش انتخاب کند، خودش محتوای بهتر را انتخاب کند، 
محتوایی که وجود دارد و ابالغ  شده خوب است و باید اجرا شود، 
ولی معلم می تواند با خالقیت خودش آن محتوا را جذاب تر و بهتر 
کند. به خصوص من باز تأکید می کنم ببیند فلسفة این درس چیست؟ 
این درس چه چیزی می خواهد؟ و بعد آن را بر مبنای فلسفة درس 

تحلیل کند.

 مهم ترین دانش و مهارتی که طراحان آموزشی،  به خصوص 
معلم طراح آموزشی، باید داشته باشد، چیست؟

اینکه بداند و بفهمد فلسفة درسی که قرار است تدریس کند چیست؟ 
مطالعه کند و فلسفه اش را به دست آورد و بعد ببیند این افرادی که قرار 
است به آن ها درس بدهد، چه ویژگی هایی دارند. باید بکوشد آن ها 
را وادار کند این درس را با فلسفة وجودی آن بفهمند. بعد باید بتواند 
روشی را انتخاب کند که بتواند به بهترین نحو آموزش دهد و محتوا 

را در ذهن دانش آموز بنشاند.

 تدریس و مدیریت فرایند آموزش، بدون اطالع از 
طراحی آموزشی و بدون انجام آن، چه آسیب هایی به 

همراه دارد؟
دانش آموزان گم خواهند شد.  بیفتد،  اتفاق  این  اگر  معتقدم  من 
سردرگم خواهند شد. چیزی را متوجه نمی شوند. هر کدام براساس 
ساختار ذهنی خودشان یک چیزی را دریافت می کنند که شاید درست 
نباشد. شاید معلم درست طراحی نکرده باشد که بتواند به نتیجة مورد 
نظر برسد، یا ارزشیابی تکوینی نکرده باشد که بفهمد آیا جایی از کارش 
درست است یا خیر. ارزشیابی تکوینی لحظه به لحظة گزارش کارمان 

را به ما می دهد که کجای کار غلط و کجای کار درست است.

 شما در صحبت هایتان فرمودید معلمان باید براساس 
ویژگی های دانش آمـوزان خود طراحـی آمـوزشی انجام 
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دهنـد. آیـا مـی تـوان در یـک کـالس از 
رویکردهای متفاوت برای طراحی آموزشی 

استفاده کرد؟
عمومی  ویژگی های  و  خصوصیات  طراحی،  در 
را در نظر می گیریم. من سال گذشته  دانش آموزان 
یک سفر به سوئد داشتم. مدرسه های سوئد را بازدید 
کردم. خیلی برایم جالب بود که آن ها چگونه به این 
موضوع نگاه می کنند! خب، دو تا بچه هستند که درس 
را نمی فهمند. آن توانایی را که باید، ندارند. در چنین 
شرایطی دو متخصص نشسته اند و با این دو بچه با 
ابزار بیشتری کار می کنند. در هر جامعه ای این اتفاق 
می تواند بیفتد. البته بلوم بحثی دارد در »ویژگی های 
آدمی و یادگیری مدرسه ای«، می گوید ما یادنگیرنده 
نداریم. در مدرسه ها هر چه داریم یادگیرنده هستند؛ 
فقط بعضی ها کندیادگیر و بعضی ها تندیادگیر هستند 
و معلم خوب معلمی است که بتواند آن کندیادگیرها 
تندیادگیر تبدیل کند. معلم می تواند و  به  را کم کم 
به  خود  یادگیرندگان  برای  متفاوتی  روش های  باید 
کار گیرد. طراحی آموزشی خود را انجام دهد و در آن 
از روش های متعدد برای افراد متفاوت استفاده کند. 
فرض کنید دانش آموزی دیر یاد می گیرد. چه اشکالی 
دارد که معلم ده دقیقه زودتر بیاید با آن بچه کار کند 
و مفاهیم اصلی درس را به او بفهماند! بعد که آمد سر 
کالس، آن مفاهیم را می داند و حاال درسی را که معلم 

می دهد می فهمد.

 اگر بخواهید به خوانندگان مجله یک مدل 

پیشنهاد  کار  برای شروع  آموزشی  طراحی 
کنید، چه مدلی را پیشنهاد می کنید؟ به طور 
کلی، قدم اول معلمانی که تاکنون طراحی 

آموزشی انجام نداده اند، چه می تواند باشد؟
این هایی که من گفتم، همه مؤثرند، ولی مدل های 
و  هست  گوناگون  کتاب های  در  آموزشی  طراحی 
می توانند از آن  ها استفاده کنند؛ مدل گانیه، مدل دیک 
و کاری و مدل های متعددی هستند. شاید خودنمایی 
باشد. دوست ندارم بگویم، در کتابی که من نوشته ام، 
یعنی »مبانی طراحی آموزشی«، تمام این مدل ها را 
به تفصیل و به صورت ساده آورده ام. این کتاب هم 
می تواند منبع مؤثری برای معلمان و دانشجومعلمان 

باشد.

 و سخن آخر؟
من فکر می کنم مجلة شما مجله ای بسیار مؤثر، 
ساده نویس و خوب و باارزش است. خود من این مجله 
را همیشه تهیه و مطالعه می کنم. مجلة خوبی است که 
می تواند مورد استفادة تمام اقشار آموزشی قرار گیرد. 
واقعًا این را می گویم. چون هم ساده نویسی کرده، هم 
تصویرهای مرتبط و خوبی دارد و هم مطالبی را که 
مورد نیاز جامعة تعلیم وتربیت است، منعکس می کند. 
من خودم مشتری این مجله هستم و از شما برای 

آماده سازی چنین مجله ای تشکر می کنم.

 با تشکر از شما که وقت خود را در اختیار 
خوانندگان مجله قرار دادید.

معلمکسینیست
کهذهنیت

نداشتهباشد.
معلمپدیدهای

خالقاست.باید
تفکرکند
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