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  یادگیری خرد )میکرولرنینگ( چیست؟
یادگیری خرد به نوعی آموزش اطالق می شود که در آن مفاهیم 
آموزشی به ساده ترین شکل ممکن و به اندازة کوچک در اختیار 
یادگیرنده گذاشته می شوند. در این حالت محتوای آموزشی به شیوه ای 
در نظر گرفته شده است که قابل هضم باشد و مهم ترین نکات را به 
سادگی هرچه تمام تر در اختیار یادگیرندگان قرار دهد )جاورسیک و 
پوالسک، 201۹(. در آموزش به سبک یادگیری خرد، غالبًا مطالب 
ضروری و واجب ارائه می شوند. این خصیصه به صرفه جویی در زمان 
منجر می شود و هر پودمان»ماژول« یادگیری خرد را خاص می سازد، 
به گونه ای که هر فردی که می خواهد از یک روش یادگیری خرد 
خاص استفاده کند، دقیقًا می داند از آن چه می خواهد و یادگیری خرد 
هم دقیقًا جواب مشکل او را می دهد، نه بیشتر و نه کمتر )نیکو، 

.)201۸

زهرا نوروززاده
آموزگار پایٔه دوم دبستان و دانشجوی دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور

چکیده
در آموزش به سبک يادگیری خرد )میکرولرنینگ( از ويدئوهای 
آموزشی با محتواهای غنی و پربار، متون خالصه شده، تصويرهای 
گويا و محتوای صوتی با بازة زمانی كوتاه )حداكثر 15 دقیقه( در 
جهت ارائة مطالب آموزشی استفاده می  شود. در يادگیری خرد، 
افراد دقايقـی را صرف يادگیـری می كننـد كه بسیار آسان تر از 
هنگامی است كه يک ساعت كامل به حضـور در زمان و مکان 

مقرر الزام داشته باشند.

كلیدواژه ها: آموزش، يادگیری، يادگیری ُخرد )میکرولرنینگ(، 
انگیزش

  مقدمه
در دهه های گذشته که حجم اطالعات محدودتر بود، شیوة مورد 
استفاده به راحتـی مـی توانسـت از عهـدة به خاطـرسپـاری و پیونـد 
اطالعات با یکدیگـر و بنـای یافته هـای جدید برآیـد. ولی اکنـون که 
حجـم اطالعات مرزهای محدود قبلی را درنوردیده است، روش های 
سنتی یادگیری کمتر می توانند در مورد اطالعات انبوه فعلی کارساز باشند 
)نیوس،2020(. عامل دیگـری که در تغییـر روش سنتـی یادگیری مهم 
به نظر می رسد، انتظاری است که از یادگیرنده می رود. در گذشته بر حفظ 
طوطـی وار مطالـب در حافظه تأکیـد می شد، ولی اکنون از یادگیـرنده 
انتظار مـی رود عالوه بـر حفظ دانش، تـوان درک، فهم و کاربرد آن را 
نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، تأکید بر توانایی های باالتر شناختی و 
راهبردهای یادگیری کارآمد، یکی دیگر از عوامل تغییر در روش یادگیری 
است )کوچکعلی و همکاران، 1۳۹۹(. یکی از این ارکان تأثیرگذار بر 
آمـوزش به دانش آموزان و ارتقـای انگیزش و یادگیری آن ها، روش 

آموزش به سبک یادگیری خرد است.
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  کاربرد یادگیری خرد در آموزش
آموزش به شیوة خرد در قالب های گوناگونی از قبیل ویدئوهای آموزشی 
و  موشن گرافیک  اطالع نگاشت»اینفوگرافیک«،  پادکست،  کوتاه، 
ارائه می  شود  بازی وارسازی»گیمیفیکیشن«(  )به صورت  بازی  حتی 
)سیروان و وکیل، سال 201۸(. علت مطرح  شدن این روش آموزشی 
و به کار گرفتن آن در آموزش، تالش برای کم کردن حواس پرتی در 
روند یادگیری و افزایش تمرکز بوده است. از طرف دیگر، این روش 
پشتیبانی در لحظه را به یادگیرندگان ارائه می دهد؛ یعنی می توانند در 
طول مطالعة خود کمک های آموزشی مورد نیازشان را )البته با گوشی 

هوشمند( دریافت کنند.

  چگونه یک تجربه از آموزش خرد طراحی کنیم؟
یادگیری خرد فن ارائة محتوای یادگیری به صورت قطعه های كوچك 
و خرد روزانه یا چند روز در هفته است كه طول مدت آن بین ۳ تا 1۵ 
دقیقه است. یادگیری خرد فرایند یادگیری را به قطعات كوچك محتوا 

خرد می کند كه طبق اصول علوم مغز ایجاد شده اند. به جای ارائة 
اطالعات اضافی، درس های یادگیری خرد به سرعت توجه افراد را 
جلب می کنند، آن ها را انگیزه مند می کنند و یادگیری را به موقعیت 
کاری آنان پیوند می زنند. همچنین، این لحظه های كوچك یادگیری 
دگان كمك می کننـد در انجام فعالیت هـای پیچیده مهارت  به یادگیرـن
كسب كنند. در واقع، یادگیرندگان »قطعات یادگیری« یا پیام هایی را 
كه در زمان کوتاهی ارائه می شوند، به جای درس هایی كه ارائة آن ها 
ساعت ها به طول می انجامد، ترجیح می دهند. تصویرهای متحرک 
)انیمیشن ها(، مفهوم كامل قطعات یادگیری را كه تأثیر عالی و هزینة 
کمتر دارد موجب می شوند. قطعات، کپسول هایی با  اطالعات كوتاه 
هستند كه هدفشان ارتقای مدیریت زمان و ایجاد مهارت های کوچک 
به منظور تغییر رفتار است. بعضی از ویژگی های مهم قطعات یادگیری 

عبارت اند از:
ـ از بار اطالعاتی اضافی یادگیرندگان می کاهند.

ـ پویانمایی »انیمیشن« ها و ویدئوهایی سرگرم كننده و تعاملی هستند 
كه از طریق رسانه های گوناگون قابل ارائه اند.
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ـ از طریق اینترانت و اینترنت یا تلفن همراه قابل انتقال هستند.
ـ یادگیری را در زمان مورد نیاز و به موقع، در اندازة درست و در زمان 

درست ارائه می دهند.

  گام های اجرای یادگیری ُخرد در کالس
1. یک هدف مبتنی بر عملکرد را در نظر بگیرید.

یکی از مهم ترین ویژگی های اصلی یادگیری ُخرد، کوتاه و متمرکز 
بودن آن است. بنابراین، هر جزء یا واحد یادگیری خرد باید بر اساس 
فقط و فقط یک هدف مبتنی بر عملکرد ساخته شود؛ مانند آموزش 
نحوة انجام یک تکلیف واحد، که این تکلیف می تواند بخشی از 
یک گام یا مهارت بزرگ تر باشد. از آنجا که هر واحد میکرو آموزش 
تنها یک هدف یادگیری واحد را هدف قرار می دهد، بار شناختی در 
یادگیرنده کاهش می یابد. دانش آموزان همچنین در آینده هر هدف را 
به طور خاص به یاد می آورند و این باعث می شود حفظ و استفاده از 
مهارت یاد گرفته شده تقویت شود. یادگیری خرد به مبارزه با منحنی 

فراموشی کمک می کند.

2. از دوره های آموزش مجازی موجود استفاده کنید.
محتوای یادگیری خرد شما نباید نسخه ای فشرده از دوره های یادگیری 
برخط موجود شما باشد. با این حال، جمع آوری و اصالح مطالب جدید برای 
همة واحدهای یادگیری خرد شما می تواند زمان بر باشد، که به نوعی هدف 
یادگیری خرد را خراب کند. زیرا قرار است یکی از ویژگی های این محتوای 
 آموزشی سرعت در توسعة آن باشد. بنابراین، استفاده از قالب هایی مانند 
PPTهــا، PDFهــا، فیلـم هـا و مـوارد مشـابـه بـرای ایجـاد 
آموزش ُخرد»میکروآموزش«، خالی از لطف نیست و کمک کننده است. 
در واقع، گرفتن مطالب درس ها از دوره های موجود، یکی از نکات و 

مشخصة ایجاد یک یادگیری خرد خوب است.

3. بر یک طراحی کمینه»مینی مال« مبتنی باشد.

از فیلـم ها و  اگرچه در سـاخت آمـوزش ُخـرد »میکرولـرنینگ« 
گرافیـک و تصویرهای با کیفیت باال استفاده می شود، اما یک طراحی 
کاماًل گویا الزم است که متن واضح، کمینه»مینی مال« و تصویرهای 
مربوط به مبحث را شامل  شود. عناصری را که به فرایند یادگیری بار 
شناختی اضافه می کنند، وارد محتوا نکنید و با عکس ها و تصویرهای 
نامربوط به مبحث، محتوای آموزشی را شلوغ نکنید. در گام سوم 
باید ویدئوهای آموزشی کوتاه، پادکست، اطالع نگاشت»اینفوگرافی«، 
موشن گرافیک و حتی بازی )به صورت بازی وارسازی »گیمیفیکیشن«( 

در قالب های متفاوت ارائه شوند )شات و تیکو، 2020(.

4. آموزش هـای یادگیـری خـرد را کوتاه و مفید در نظر 
بگیرید.

واحدهای آموزش یادگیری خرد نباید بیشتر از پنج دقیقه به طول 
بینجامند، اما رعایت این نکته به تنهایی کافی نیست. عالوه بر 
کوتاه  بودن، یادگیری خرد باید مفید باشد. از این جهت در ساخت 

آموزش های یادگیری خرد تنها به طراحی آن اکتفا نکنید.

  جمع بندی
یادگیری خرد سرعت بیشتر تولید و توسعة محتوای آموزشی را برای 
ما به ارمغان می آورد. به عالوه، زمان کمتری را از یادگیرنده می گیرد 
و می تواند در بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار گیرد. در این 
رویکرد ارائة سنتی محتوا در کالس درس کنار گذاشته می شود و 
مدرسان می توانند فعالیت های کالسی را از طریق آموزش اینکه 
یادگیرندگان چگونه به علت مسائل دست یابند و اطالعات را در 
زندگی واقعی به کار گیرند، فراهم کنند. اجرای راهبردهای یادگیری 
خرد درک یادگیرندگان نسبت به اهمیت فعالیت های قبل از کالس 
درس را افزایش می دهد و آن در داخل کالس درس تقویت می کند 

)روتالر و کین، سال 201۶(.
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