
طراح آموزشی به مثابة تصمیم گیرندگی
وقوع  چگونگی  برای  تصمیم گیری  به نوعی  آموزشی  طراحی 
یادگیری و چینش فعالیت های مربوط به آن است. معلمان همواره 
در جایگاه تصمیم گیری هستند و از این رو هر چند واگذاری مسئولیت 
یادگیری از طریق ایجاد زمینة تصمیم گیری در انتخاب فعالیت های 
یادگیری به دانش آموزان بسیار ارزشمند است، اما هرگز جای عنصر 
مهم تصمیم گیری معلم را در هدایت و راهبری یادگیری نمی گیرد. به 
همین دلیل الزم است معلم به عنوان یک طراح از اصول و مدل های 
تصمیم گیری آگاهی داشته باشد تا بتواند در هر زمینه مناسب ترین 

تصمیم را اتخاذ کند.

تصمیم گیری و یادگیرِی قابل پیش بینی
با نوشتن طرح درس یا طرح  هنگامی که معلم تالش می کند 
یادگیری، فعالیت هایی را پیش بینی کند، مراحل و گام هایی را در نظر 
بگیرد و در نهایت به دانش آموز کمک کند مواجهة خوبی با یادگیری 
داشته باشد، در این صورت او تصمیم گیرندة مؤثری در فرایند یادهی 
- یادگیری است. این نوع تصمیم ها بر مهارت ها و شایستگی های 
حرفه ای معلمان مبتنی است؛ مهارت هایی که مطابق آن الزم است 
معلم بر محتوای یادگیری مورد نظر مسلط باشد، روش های یادگیری 
را بشناسد، ابزارهای مؤثر بر یادگیری را بداند و در نهایت به چینشی 

درست از انتخاب ها براساس روش، ابزار و فنون تدریس برسد.

در سند برنامة درسی ملی در تعریف و توصیف دانش آموز آمده 
است، توانایی انتخاب، تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند 
با محیط یادگیری رابطة تعاملی برقرار کند و تابع بی چون و چرا 
از  انتظار  و  توانایی  از  این سطح  گسترة  نیست.  محیط  مقهور  و 
دانش آموز بسیار وسیع است و بدیهی است در فرایند یاددهی- 
انتخاب و  امکان پرداختن و تقویت مهارت هایی چون  یادگیری 
تصمیم گیری وجود دارد. بهره مندی معلمان از سطوح باالی مهارت 
بسیار  این باره  در  دانش آموزان  توانمندسازی  در  تصمیم گیری 
موقعیت هایی  ایجاد  برای  تالش  حال،  عین  در  است.  تأثیرگذار 
اتخاذ  برای  تمرین  و  تصمیم گیری  فرصت  یادگیرندگان  به  که 
تصمیم های درست می دهد، حائز اهمیت است. با این نگاه، توانایی 
تصمیم گیری و آموزش آن به یادگیرندگان در طراحی آموزشی 

جایگاه رفیعی دارد.

کلیدواژه ها: فناوری آموزشی، طراحی آموزشی، مهارت های زندگی، 
تصمیم گیری

مهارت های تصمیم گیری و طراحی آموزشی

33    1400   رشد  فناوری آموزشی    دورۀ سی و ششم      شمارۀ 7     

هدیه سپاسی / کارشناس آموزش



طراحی تدریس قبل از آغاز فرایند یاددهی - یادگیری انجام می شود 
و به نوعی به مراحلی از یادگیری مربوط است که امکان پیش بینی 
دارند. شیوه و مدل قابل تکیه در این نوع تصمیم گیری به مدل عقالیی 

شهرت دارد.

مدل عقالیی تصمیم گیری۱ 
تصمیم گیری عقالیی بدین معنی است که فرد با انتخاب روبه رو است، او 
در تصمیم گیری های خود همواره تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد که بهترین 
تصمیم ممکن است و امکان و احتمال نیل به اهداف و مقاصد او را به 

حداکثر می رساند.
تصمیم گیری هنگامی عقالیی است که:

اجزای طراحی آموزشی همراه با تصمیم گیری
مراحل شش گانة تصمیم گیری عقالیی به نوعی بر انتخاب و چینش 
فعالیت ها و مراحل یادگیری در طراحی آموزشی توجه دارد. در نمودار زیر 
به مراحل تصمیم گیری مؤثر اشاره شده است و در ادامه با یک مثال نحوة 

توجه به آن در طراحی آموزشی شرح داده می شود.

معلم برای انتخاب هر روش تدریس نیاز دارد ابتدا به هدف یادگیری و 
تناسب آن با ماهیت روش تدریس توجه کند. به این منظور، اهداف آموزشی 
را در یک طرف و در سوی دیگر روش های تدریس و ویژگی های هر یک 
را قرار می دهد. او تناسب بین گام ها، اصول و مبنای روش تدریس را با 
هدف محتوای یادگیری مورد انتظار تطبیق و مقایسه می کند. در نهایت، 
مناسب ترین روش را که در تناسب بیشتری با محتوا و انتظار یادگیری 
است انتخاب می کند و در جلسة آموزشی از آن بهره می گیرد. بررسی های 
نهایی به تجدیدنظر و تصمیم گیری های درست در موقعیت های آینده منجر 

خواهد شد.
حرکت در چرخة تصمیم گیری عقالیی و مؤثر، درخصوص دیگر اجزای 
طراحی آموزشی نیز صادق است. برای مثال، برای انتخاب درست تکلیف، 
فعالیت های تکمیلی، تمرین در کالس، شیوة کار گروهی، تشویق و تأیید 
مراحل یادگیری و مواردی از این دست که در طرح درس تعیین می شوند، 
الزم است به طور مداوم حرکت از اینکه چه هدفی را دنبال می کنم تا 
دریافت و جمع آوری اطالعات و اتخاذ و انتخاب مناسب ترین راه و نیز 

اجرای آن مورد توجه معلم قرار گیرد.

دانش آموز به مثابة تصمیم گیرنده
از جمله مسئولیت های دانش آموزان، تصمیم گیری درخصوص یادگیری، 
شیوة یادگیری، نوع تعامل با مسیر یادگیری و موضوعاتی در فرایند یاددهی 
- یادگیری است. در چنین جریانی، همسو با رشد و تکامل یادگیرنده، معلم 
تالش می کند موقعیت هایی را فراهم آورد تا او بتواند ضمن احساس تعهد 
و تعلق به یادگیری، مهارت تصمیم گیری را نیز در خود پرورش دهد و به 
خاطر اینکه انتخاب گری بخشی از فرایند تصمیم گیری است، دو توانایی 
مهم او مورد توجه قرار می گیرد. بر این اساس، شناسایی موقعیت های 
تصمیم گیری برای دانش آموزان اهمیت باالیی دارد. هر چند دانش آموزان 
نیز همانند معلم در شرایط متفاوت می توانند و الزم است تصمیم گیری مؤثر 
و عقالیی را تمرین کنند، اما مدل های دیگر نیز از جمله شیوه های پرکاربرد 

در تصمیم گیری های دانش آموزان محسوب می شوند.

می تواند از میان شقوق و 
راه حل های مختلف راهی را برگزیند 

كه مطلوبیت او را به حداكثر 
می رساند

تصمیم گیرنده درباره موضوع 
تصمیم گیری اطالعات كامل دارد

فرد قادر است خواسته ها و 
اولویت های خود را برحسب 

مطلوبیت و مفید بودن آن ها به 
ترتیبی منطقی درجه بندی كند

بررسی نتیجه

شناسایی هدف 
شناسایی اصول جمع آوری اطالعاتتصمیم گیری

برای راه حل ها

طوفان فكری و بررسی 
راه حل های مختلف

ارزیابی گزینه ها
انتخاب

بهترین گزینه

اجرای تصمیم

مراحل تصمیم گیری مؤثر
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مدل تصمیم گیری نتایج محدود
یکی از مدل های مطرح در تصمیم گیری رفتاری، مدل نتایجمحدود 
عمدتًا  تصمیم گیرندگان  مدل می گوید:  این  توصیف  در  اوریلی،  است. 
نتایجی را ترجیح می دهند که منعکس کنندة اهداف فردی خودشان نیز 
باشد. این بدان معناست که به جای طی گام های تصمیم گیری عقالیی 
یادشده، ممکن است برخی از انتها به فرایند تصمیم گیری بپردازند و پس 
از شناسایی یک یا چند نتیجة دلخواه، حاال تصمیم گیری را به آن نتایج 

محدود کنند.
موقعیت های  در  دهد  ترجیح  دانش آموز  است  ممکن  نگاه،  این  در 
گوناگون، با توجه به هدف فردی نتیجه را پیش بینی کند و به  این  ترتیب 
برخی مراحل تصمیم گیری را حذف کند و تنها بر این اساس تصمیم بگیرد. 

به مثال های زیر دقت کنید:
دانش آموزان هنگام قرارگیری در تدریس، در صورتی که احساس کنند 
موضوع مورد عالقة آن هاست یا نوع ارائه برایشان دل نشین است، پایبندی 
و توجه بیشتری به موضوع یادگیری نشان می دهند. به بیانی دیگر، جلب 
عالقة آن ها موجب می شود بدون توجه به دیگر مراحل تصمیم گیری و 
صرفًا از روی نتیجة این اتفاق که ایجاد حس خوب در آن هاست، تصمیم 

بگیرند با یادگیری همراه شوند.
در مثالی دیگر، اگر معلم از پاداش و طرح های تشویقی استفاده می کند، 
لزومًا نمی تواند همة دانش آموزان را از این طریق با خود همراه کند، زیرا 
برخی دانش آموزان به نوع پاداش، میزان فایده ای که برایشان دارد و تأثیر 
نهایی آن توجه می کنند و به همین دلیل تصمیم می گیرند پذیرای این طرح 

باشند یا آن را نادیده بگیرند.
با این نگاه، دانش آموزان همواره در مقام تصمیم گیری قرار دارند و توجه 
معلم به نتایج و رخدادهای ناشی از هر اقدام می تواند به اتخاذ تصمیم های 

مورد انتظار از دانش آموزان بینجامد.

تصمیم گیری گروهی و مشارکتی
از آنجا که جمع دانش و اطالعاتی که در گروه متمرکز است، بسیار بیشتر 
از دانش و اطالعاتی است که در یک فرد به تنهایی وجود دارد، بنابراین 
کیفیت تصمیم گیری گروهی از کیفیت تصمیم گیری فردی باالتر است. 
عالوه بر این، در تصمیم گیری گروهی، راه حل های بیشتر و متنوع تری 

برای حل مسئله ارائه می شوند.
با این حال، در کالس درس و در فرایند یاددهی - یادگیری تنها برخی 
موقعیت ها برای تصمیم گیری گروهی مناسب است، زیرا باید توجه داشت:
 é برخی تصمیم ها به تخصص و شایستگی معلمی وابسته است و لزومًا 

دانش آموزان از آن بهره مند نیستند؛
گرفتن  نادیده  موجب  مرور  به  گروهی  تصمیم گیری های  تکرار   é
تصمیم های انفرادی می شود و ممکن است به تضعیف این مهارت یا 

منفعل شدن در برخی یادگیرندگان بینجامد.
در بعضی شرایط، واگذاری تصمیم به گروه می تواند به سادگی به تقویت 
این مهارت در دانش آموزان کمک کند و پیچیدگی چندانی ندارد. برای 
مثال، از آن ها پرسش می شود برای طراحی فعالیت ها در جلسة آینده با 

کدام یک از پیشنهاد ها موافق هستید. سپس با دریافت دالیل آن ها، و از 
مجموع نظرات، تصمیم اتخاذ می شود. یا در انجام فعالیت های مربوط به 
گروه های چند نفری، تصمیم گیری برای تقسیم وظایف و زمان انجام کار 
به گروه واگذار می شود. در عین حال، برخی تصمیم گیری های گروهی 
نفرِی  چند  گروه های  همان  در  مثال،  برای  دارند.  بیشتری  پیچیدگی 
دانش آموزی، هنگامی که طراحی و تولید یک فرایند به آن ها واسپاری 
می شود، هماهنگی کامل و تسلط تمام افراد به مراحل تصمیم گیری 
اهمیت بسیار دارد. به همین دلیل در چنین شرایطی الزم است معلم 

پیش آگاهی و توانمندسازی در زمینة تصمیم گیری را در نظر داشته باشد.

کوتاه سخن
میان  از  چالش ها  با  رویارویی  در  که  است  انتخابی  تصمیم گیری 
گزینه های گوناگون، با دقت و دوراندیشی صورت می گیرد و زندگی سرشار 
از موقعیت هایی برای تصمیم گیری است. از این رو، توجه معلم به این 
مهارت مهم دو جایگاه ارزنده دارد: از یک سو، هر معلمی به عنوان طراح 
آموزشی ناگزیر به اتخاذ تصمیم است که برای فعالیت های قابل پیش بینی 
از مدل تصمیم گیری مؤثر و عقالیی بهره مند می شود و نیز در جریان 
ارائة تدریس، بسیاری موقعیت ها او را به تصمیم گیری های بحرانی و 
گاه تصمیم های مبتنی بر مدل نتایج محدود وامی دارد. از سوی دیگر، 
دانش آموزان به عنوان مخاطبان اصلی و یادگیرندة مهارت های زندگی 
نیازمند تقویت و آموزش در این زمینه هستند. موقعیت های بسیاری در 
فرایند یاددهی - یادگیری فراهم هستند که می توانند از طریق به کارگیری 
مهارت تصمیم گیری در دانش آموزان، در مسیر یادگیری به آن ها کمک 
کنند. شناسایی مدل های یادگیری و بهره مندی از مدل های مناسب در هر 

موقعیت از جمله شایستگی های حرفه ای معلم است.
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