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يادگيری و آموزش اثربخش و پايدار كه يكی از اهداف 
مهم نظام های آموزشی است، زمانی به وقوع می پيوندد 
آموزش  و  يادگيری  زمينه  در  علمی  يافته های  از  كه 
استفاده شود. »تكنولوژی آموزشی« از جمله رشته هايی 
طراحی  و  است  هدف  اين  تحقق  درصدد  كه  است 
آموزشی يكی از اجزای مهم اين رشته محسوب می شود.
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 مقدمه 
طراحي آموزشي پيش بيني كننده و تنظيم كنندة رویدادهاي آموزشي براساس اهداف، 
محتوا و امكانات موجود با توجه به ویژگي هاي یادگيرندگان تعریف شده است. هدف از 
طراحي آموزشي، فراهم آوردن امكانات مورد نياز یادگيري است، زیرا انتخاب فعاليت هاي 
یادگيري مؤثر و مناسب، عامل مهمي در فرایند طراحي یك مبحث آموزشي محسوب 
مي شود. در حقيقت، با طراحي آموزشي تالش مي كنيم قبل از هر اقدامي براي یاددهيـ  

یادگيري، همه چيز را پيش بيني، آماده و برنامه خود را تنظيم كنيم. 
طراحي آموزشي یك كار تيمي و گروهي است و به ندرت پيش مي آید كه به صورت 
فردي انجام شود. اعضاي این گروه به صورت هدفمند همكاري دارند. یكي از افراد 

این گروه طراح آموزشي است.
طراح آموزشي فردي است كه ضمن هماهنگي با متخصص موضوعي، با شناختي 
كه از عناصر و عوامل آموزشي كسب مي كند، همة فرصت ها و محدودیت هاي ممكن 
بر سر راه امر یاددهيـ  یادگيري را كنار هم مي چيند و برنامة آموزشي را تدوین مي كند 

و چگونگي دستيابي به اهداف را ترسيم مي كند.  
براي طراحي آموزشي الگوها و روش هاي مختلفي وجود دارد. براي طراح آموزشي 
نقطة »من به اندازة كافي مي دانم« وجود ندارد و طراح واقعي مدام در حال دانش اندوزي 

است.
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در طراحي آموزشي نيز مانند هر فعاليت و فرایند دیگري مزیت ها و محدودیت هایي 
وجود دارد كه از جمله مزیت هاي آن مي توان به:

ـ اطمينان از اثربخشي آموزش در مقایسه با هزینه ها؛
ـ استفادة بهينه از فرصت و زمان؛

ـ ایجاد یادگيري مؤثر و پایدار؛
ـ ایجاد نظام ارزشيابي سودمند و تصميم گيري دربارة اثربخشي آن. 

همچنين داراي محدودیت هایي از جمله اینكه طراحي آموزشي باكيفيت نيازمند منابع 
گوناگوني است كه در بسياري از مواقع سازمان هاي آموزشي با محدودیت منابع مواجه 
هستند. از دیگر موانع طراحي آموزشي وجود نگرش منفي نسبت به اقدامات هدفمند 

گروه طراح است كه معمواًل  در سازمان هاي سنتي بسيار دیده مي شود.
طراحي آموزشي از اهميت خاصي برخوردار است، باید در نظر بگيریم هر هدفي 
كه بــراي مخاطب در نظر مي گيریم، نوع خاصي از محتوا و روش خاصي از اجرا و 

ارزشيابي را مشخص مي كند. 
مربوط به مقاالتي است كه در زمينه مباني طراحي آموزشي به چاپ رسيده است.
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  طراحي محيط يادگيري
 الگوی اطمينان بخش )اشور( 

سيد عباس رضوی
عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید چمران

 اشاره 
تاكنون الگوهای متفاوت طراحی آموزشی توسط متخصصان تعلیم وتربیت تدوین 
و در اختیار دســت اندر كاران آموزش قرار گرفته است. معلمانی كه همواره برای 
پربــار كردن تدریس خود، از الگوهای طراحی آموزشــی مدد گرفته اند، به خوبی 
ارزشمندی آن ها را احساس كرده اند. »الگوی اشور« یا الگوی اطمینان بخش نیز یکی 
دیگر از الگوهای طراحی آموزشــی است كه در كشور ما كمتر شناخته شده است. 
معلمان با استفاده از این الگو می توانند با اطمینان كافی نسبت به مخاطبان، موضوع و 
محیط آموزشی شناخت پیدا كنند و آموزشی اثربخش را تدارک ببینند. در این مقاله، 

ضمن معرفی الگوی اشور، مراحل آن را بررسی می كنیم.

كليدواژه ها: طراحي آموزشي، فناوري آموزشي، الگوي اشور، تدریس كالسي.
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طراحي آموزشي 3

 مقدمه 
آموزش مؤثر مســتلزم طراحی دقیق است. طراحی آموزشــی اثربخش نیز در 
گرو تدبر و اندیشــه در فعالیت های آموزشی است. اگر بگوییم بدون بهره گیری از 
رسانه های آموزشی می توان تدریس كرد، سخنی نابجا نگفته ایم، اما این سخن به كار 
كسی می  ماند كه با وجود در اختیار داشتن خودرو، پای پیاده از مکانی به مکان دیگر 
می رود. این فرد در نهایت به مقصد می رسد، اما در مقایسه با انرژی و زمانی كه صرف 
می كند، كار او اثربخش نیست. به همین منوال، به كارگیری رسانه های آموزشی در 
تدریس امروزه، اجتناب ناپذیر است. از این رو معلمان باید با نحوه ی استفاده ی مؤثر 
از رسانه ها و مواد آموزشی در كالس درس و هم چنین طراحی فعالیت های مناسب 
یادگیری، آشــنا باشند. الگوهای طراحی و توسعه ی آموزشی به خدمت معلمان و 
مربیان آمده اند تا آنان را در پیمودن مســیر آمــوزش و تدریس یاری كنند. الگوی 
اشور1، با عنوان الگوی مطمئن، یکی از این الگوهاست كه به معلمان كمک می كند 
از رسانه های آموزشی در كالس درس، به گونه ای مؤثر استفاده كنند. در واقع الگوی 
اشــور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای آموزش است. بعد اصلی این 
الگو ضرورت بهره گیری از رسانه های آموزشی در فرایند آموزش  و تدریس است. 
این الگو را نه تنها می توان برای تدریس موضوعات درسی در آموزش عمومی به كار 
برد، بلکه برای محیط هایی تجاری و صنعتی و تربیت نیروهایی انسانی قابل استفاده 

است ]هینیچ، مولندا و راسل، 1993[.

 معرفی 
الگوی اشور توسط هینیچ، مولندا، راسل و اسمالدینو2 ارائه شده است ]گوستافسون 
و برنچ، 1997[. اشور سرواژه ی اصطالحاتی است كه مراحل یا مؤلفه های این الگو 
را تشــکیل می دهند. معادل این واژه »اطمینان دادن« است. دلیل این نام گذاری آن 
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اســت كه طراحان الگوی اشور معتقدند، با اســتفاده از الگوی مذكور می توان از 
اثربخشــی آموزش اطمینان حاصل كرد. این الگو به افراد كمک می كند تا گام های 
الزم برای آموزش را شناسایی و برای هر یک از این گام ها تدابیر الزم را اتخاذ كنند. 
اشور به آموزش موضوع خاصی محدود نمی شود و به نحوی تدوین و اصالح شده 
اســت كه معلمان نیز بتوانند در تدریس از آن استفاده كنند. بر اساس الگوی اشور، 
معلمان به منظور طراحی و ایجاد محیط یادگیری مناسب برای دانش آموزان، گام های 

زیر را بر می دارند:
1. ویژگی های یادگیرندگان را تحلیل می كنند.

2. هدف های آموزشی را بیان می كنند.
3. روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی را انتخاب می كنند.

4. مواد و رسانه های آموزشی را به كار می برند.
5. از یادگیرندگان می خواهند در كار آموزش مشاركت كنند.

6. مراحل آموزش را ارزش یابی و آن را بازنگری می كنند ]كید و سانگ، 2008[.

شکل1. مراحل الگوی سيستماتيک اشور

بیان هدف های 
آموزشی

انتخاب روش ها، 
رسانه ها و 
مواد آموزشی

به کارگیری رسانه ها 
و مواد آموزشی

مشارکت 
یادگیرندگان

ارزش یابی 
و بازنگری آموزشی

تحلیل
یادگیرنده
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طراحي آموزشي 3

 مراحل 
همان گونه كه در شکل 1 نیز نشان داده شده است، این الگو شش مرحله یا گام 
دارد از آن جا كه الگوی اشــور یک الگوی نظام مند است، هر یک از مؤلفه های آن 
امن و مطمئن روی مؤلفه ی دیگر تأثیر می گذارد. معلمان می توانند از این الگو برای 
طراحی و ایجاد محیط های یادگیری برای آموزش موضوعات درسی استفاده كنند. 

برای تهیه ی چنان طرح درسی، می توان گام های زیر را طی كرد:

 گام اول: 
 تحليل ويژگی های يادگيرندگان3

نخستین گام در طراحی آموزشــی بر اساس الگوی اشور، شناسایی ویژگی های 
یادگیرندگان است. مخاطبان شما ممکن اســت دانش آموز، دانشجو یا كارآموزان 
ســازمانی خاص باشند. درگام نخست، باید یادگیرندگان شناخته شوند و این كار 
از طریق تحلیل توانایی آنان میســر می شــود. دلیل وجود این مرحله آن است كه 
آموزش مؤثر، مستلزم ایجاد هماهنگی بین ویژگی های مخاطب و محتوای آموزشی 
اســت. هرچند شناسایی تمامی ویژگی های روان شناختی و آموزشی یادگیرندگان 
بسیار دشوار است، با این حال می توان عمده ترین ویژگی های عمومی مخاطبان و 
شایســتگی های خاص ورودی آن ها را شناسایی كرد. خصوصیات كلی یا عمومی 
مواردی از قبیل جنســیت، ســن، پایه ی تحصیلی، ویژگی های فرهنگی، وضعیت 
اقتصادیـ  اجتماعی و نظایر آن را شامل می شود. این ویژگی ها به محتوای آموزشی 
مربوط نمی شــوند. آگاهی از خصوصیات كلی یادگیرنده به طراح كمک می كند، 
درباره ی ســطح آموزش و محتوای آموزشی به تصمیم گیری بپردازد. ویژگی های 
ورودی خاص نیز به مواردی چــون دانش و مهارت های پیش نیاز برای یادگیری 
مطلب جدید، نگرش مخاطبان درباره ی موضوع آموزشــی، و میزان آشنایی آنان با 
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درس جدید وابسته است. گاهی ممکن است مخاطبان برخی از شایستگی های مورد 
نظر آموزشی را كه قرار است كسب كنند، از قبل داشته باشند. در این صورت، باید 
آموزش از گام مناسب آغاز شود. سبک های یادگیری نیز از دیگر ویژگی هایی هستند 

كه در این مرحله بررسی و تحلیل می شوند.
معلمانی كه با دانش آموزان آشنا هستند و از ویژگی های عمومی آنان آگاهی دارند، 
الزم نیســت كوشش چندانی صرف تحلیل یادگیرندگان كنند. در صورتی كه معلم 
از مخاطبان خود شناختی ندارد، می تواند با ترتیب دادن جلسه ی معارفه و هم چنین 
از ســوابق موجود در پرونده ی دانش آموزان، اطالعات مناســبی را به دست آورد. 
برای آگاهی از ویژگی های خاص دانش آموزان نیز می توان از آزمون رفتار ورودی، 

پیش آزمون و سیاهه ی سبک های یادگیری استفاده كرد.

 گام دوم: 
 بيان هدف های آموزشی4

گام دوم در طراحی آموزشــی، بیان هدف ها در قالب عباراتی خاص و مشخص 
است. هدف های عینی را می توان از سرفصل دوره ی آموزشی و یا راهنمای برنامه ی 
درسی استخراج كرد. هدف ها باید در قالب آن چه یادگیرنده قادر به انجام آن است 
)رفتار مخاطب( و به عنوان بازده آموزش بیان شود. شرایطی كه دانش آموز به انجام 
یک عمل می پردازد یا شایستگی خود را نشان می دهد نیز باید ذكر شود. بر اساس 

الگوی اشور، هدف آموزشی خوب، مؤلفه  یا ویژگی های اساسی زیر را داراست:

الف( مخاطب: هدف آموزشــی بر یادگیرنده تأكیــد دارد. به عبارت دیگر، هدف 
آموزشی ناظر بر فعالیت یادگیرنده است، نه آن چه كه معلم باید انجام دهد 

)برای مثال: از دانش آموز انتظار می رود بتواند...(
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طراحي آموزشي 3

ب( رفتار: برای نوشتن هدف آموزشــی، باید از فعل هایی استفاده شود كه نشان 
دهنده ی توانایی فرد و به راحتی قابل درک است )برای مثال: توضیح دادن، 

رسم كردن و طبقه بندی كردن(

ج( شرایط: در هدف آموزشی، شرایطی كه عملکرد یادگیرنده را شکل می دهد، بیان 
می شود )برای مثال: در یک مقاله ی 300 كلمه ای(

د( معيار: در هدف آموزشی، مالک قضاوت درباره ی عملکرد یادگیرنده ذكر شود 
)برای مثال: ذكر چهار فایده ی مســواک زدن از میان پنج مورد ذكر شده در 

كتاب(.

 گام سوم: 
 انتخاب روش ها، رسانه ها و مواد آموزشی5

در این قســمت، پس از آن كه عمل تحلیل مخاطبان و بیان هدف های آموزشی 
انجام شــد، به نظر می رســد گام شــروع آموزش )دانش، مهارت و نگرش فعلی 
مخاطب( و هم چنین گام پایانی آموزش )هدف های آموزشی( مشخص شده است. 
در این مرحله، بین این دو نقطه پیوندی برقرار می شود. برای انجام این كار می توان 

فعالیت های متعددی را انجام داد:
الف( انتخاب مواد آموزشی قابل دست رس: در صورتی كه مواد آموزشی مناسبی 
وجود دارد، می توان از آن ها برای دست یابی به اهداف آموزشی استفاده كرد.

ب( اصالح مواد آموزشی موجود: در برخی موارد، مواد آموزشی موجود با انجام 
پاره ای اصالحات و تغییرات قابل استفاده می شود.
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ج( طراحی مواد آموزشــی جدید: ممکن است آموزش موضوع جدید مستلزم 
طراحی مواد آموزشی باشد.

در این مرحله، عالوه بر رسانه ها و مواد آموزشی، روش های آموزشی نیز انتخاب 
می شــوند. روش های آموزشــی  متعددی وجود دارند كه هر كدام برای موقعیت 

خاصی كاربرد دارند. برخی از روش های آموزشی عبارت اند از:
 روش اكتشافی

 روش ایفای نقش
 روش نمایش فعالیت

 روش بحث
 روش پرسش و پاسخ

 گام چهارم: 
 به کارگيری رسانه ها و مواد آموزشی6

پس از آن كه مواد آموزشــی انتخاب، اصالح یا طراحی شد، برای بهره گیری از 
آن ها باید طرحی اندیشیده شود. نخست مواد آموزشی و فعالیت هایی را كه در نظر 
دارید، بازبینی كنید. ســپس دانش آموزان را آماده كنید و تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز را فراهم آورید. آن گاه مواد آموزشی را در اختیار مخاطبان قرار دهید. مهم ترین 

فعالیت های این مرحله عبارت اند از:
الف( بررسی مواد آموزشی: به منظور اطمینان از صحت عملکرد و باال بودن كیفیت 
مواد آموزشی، آن ها را قبل از استفاده مورد بررسی قرار دهید. اطمینان حاصل 
كنید همه ی وســایلی كه قصد دارید در تدریس خود به كار گیرید، درست 
كار می كنند. به ویژه در مورد وسایل برقی و الکترونیکی نباید پنداشت كه 
همه ی آن ها خوب كار می كنند. برای پیشگیری از بروز مشکالت احتمالی، 
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قبل از شروع كالس درس باید همه ی وسایل مورد نیاز را كنترل كرد.

ب( تمریــن نحوه ی تدریس و آموزش: پیش از آن كــه تدریس را آغاز كنید، با 
روش هایی چون اســتفاده از آینه، مشــاهده توســط همکاران، و یا ضبط 

ویدیویی، روش تدریس خود را بررسی كنید.

ج(  آماده سازی محيط آموزشی: محیطی را كه قرار است در آن جا آموزش بدهید، 
اعم از كالس، آزمایشگاه و یا كارگاه، از نظر نور، دما و خصوصیات دیگر 

بررسی كنید.

د( آماده سازی مخاطبان: پژوهش ها خاطرنشان می كند، آن چه یادگیرندگان می آموزند، 
به نحوه ی آماده ســازی آنان بستگی دارد. به بیانی ساده، دانش آموزان برای 
یادگیری درس جدید، باید كامالً گرم شوند. ارائه ی تصویری كلی از درس 
جدید و ایجاد انگیزه در آنان با استفاده از یک مسئله، می تواند آنان را برای 

یادگیری آماده سازد.

ه( ارائه ی مواد آموزشــی: بهره گیری از هر رسانه، روش خاص خود را می طلبد. 
معلمان با تجربه می كوشند برای ارائه ی مواد آموزشی، روش های آموزشی 

مناسبی برگزینند.

 گام پنجم: 
 مشارکت يادگيرندگان7

یادگیری مؤثر هنگامی صورت می گیرد كه دانش آموزان برای رسیدن به هدف های 
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آموزشــی تمرین های كافی و مناسب انجام دهند. این كار سبب می شود خطاها و 
اشتباهات دانش آموزان تصحیح شــود. دقت داشته باشید كه در آغاز تمرین نباید 
هیچ نوع ارزش یابی یا امتحانی از یادگیرنده به عمل بیاید. مشاركت یادگیرندگان در 
كالس درس، برای آنان بازخوردهایی فراهم می آورد كه بتوانند صحت پاسخ های 
خود و میزان یادگیری خود را درک كنند. اگر بتوان دانش آموزان را در ارائه ی مواد 
آموزشی مشــاركت داد، جو یادگیری فعال تر می شود. بر اساس نظریه های جدید 
آموزشــی، یادگیرنده به صورت فعاالنه به ساخت دانش  می پردازد. این امر مستلزم 
شركت آنان در فرایند تدریس است. افزون بر این، چنان چه دانش آموزان در فرایند 
آموزش درگیر شــوند، مطلب آموزشــی را بهتر یاد می گیرند. امروزه منفعل بودن 
دانش آموزان در كالس درس، یکی از نگرانی های معلمان است. با پرسش سؤاالت 
مناسب، بحث گروهی، كار گروهی و با سایر فعالیت هایی كه مستلزم كار و فعالیت 
دانش آموزان اســت، می توان آنان را از شــنونده ی صرف بودن خارج كرد. به نظر 
می رسد، امروزه سخن رانی در كل یک جلسه ی درس، نه تنها دانش آموزان را خسته 

می كند، بلکه به معلم نیز احساس ناخوشایندی می دهد.

 گام ششم: 
 ارزش يابی و بازنگری آموزشی8

بعد از آن كه موضوعات مورد نظر تدریس شــد، ارزش یابی اثربخشی تدریس 
صورت می گیرد. برای آن كه بتوان سیمای كاملی از آموزش به دست آورد، ارزش یابی 
از كل فرایند آموزش ضروری اســت. از این رو، نــه تنها میزان تحقق هدف های 
آموزشــی توسط دانش آموزان ارزش یابی می شــود، بلکه میزان كارایی رسانه های 
آموزشی، تناسب روش های آموزشی و... نیز باید ارزش یابی شود. اقدامات زیر در 

این مرحله صورت می گیرند:
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الف( ارزش یابی عملكــرد یادگيرندگان: به منظور آگاهی از میزان دســت یابی 
دانش آموزان به هدف های آموزشــی، میزان پیشرفت آنان از بعد شناختی، 
مهارتی و نگرشــی اندازه گیری می شــود. بدین منظور می توان، از امتحان 
كتبی، چک لیست، آزمون عملکردی، مقیاس نگرش، چک لیست رتبه بندی 

محصول و نظایر آن استفاده كرد.

ب( ارزش یابی رســانه ها و روش ها: همواره كاربرد رسانه در آموزش با صرف 
هزینه همراه اســت. روش های متنوع نیز زمانی مفید اســت كه به تحقق 
هدف های آموزشی منجر شــود. ارزش یابی از میزان مطلوبیت رسانه ها و 

روش ها، امکان شناخت كارایی و اثربخشی آن ها را فراهم می سازد.

ج( ارزش یابی فرایند آموزشــی: به هنگام تدریس ممکن است مشکالتی پدید 
آید. شناخت این مشکالت امکان رفع آن ها در آموزش های بعدی را فراهم 

می آورد.

د( بازبينی و اصالح: پس از شناخت مشکالت موجود و هم چنین كسب ایده های 
جدید، می توان مواد، رسانه ها، روش ها و به طور كلی آموزش را بازبینی و 

در صورت لزوم اصالح كرد.

 جمع بندی و نتيجه گيری 
الگوی اشــور نوعی راهنمای عملی برای طراحی و اجرای آموزش اســت كه 
می توان آن را برای تدریس موضوعات عمومی و تخصصی به كار گرفت. این الگو 
توســط هینیچ و همکاران وی ارائه شده اســت. طراحان الگوی اشور معتقدند، با 



استفاده از الگوی مذكور می توان از اثربخشی آموزش اطمینان حاصل كرد. الگوی 
اشــور به افراد كمک می كند تا گام های الزم برای آموزش را شناسایی و برای هر 
یک تدابیر الزم را اتخاذ كنند. بدین منظور، پیمودن شش گام پیشنهاد شده است: 1( 
تحلیل ویژگی های یادگیرندگان؛ 2( بیان هدف های آموزشی؛ 3( انتخاب روش ها، 
رســانه ها و مواد آموزشی؛ 4( به كارگیری رســانه ها و مواد آموزشی؛ 5( مشاركت 

یادگیرندگان؛ 6( ارزش یابی و بازنگری آموزش.
طی این مراحل به معلمان كمک می كند كه با شناسایی مخاطبان خود، هدف های 
آموزشــی را به بهترین شــیوه تدوین كنید و با انتخاب بهتریــن روش ها، مواد و 
رسانه های آموزشــی و كاربرد آن ها در موقعیت عملی، مشاركت یادگیرندگان را 
به باالترین حد برســانند. به عالوه، استفاده از این الگو تفکر و تعمق در تدریس را 

سبب می شود.





 طراحي محيط يادگيري ساختن گرا 
 کار مشترك معلم و تکنولوژيست آموزشي 

داود سليمي 
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي

 اشاره 
ظهــور نظریه ي ســاختن گرایي و انگاره هاي بنیادیــن آن درخصوص ماهیت 
دانش انــدوزي و یادگیري، موجب تحوالت اساســي در بســیاري از فرایندهاي 
تعلیم وتربیت و به ویژه طراحي آموزشي شده است. طراحي آموزشي به عنوان علمي 
كاربردي، مبتني بر نظریه ي یادگیري اســت و مي كوشــد بین نظریه هاي یادگیري 
)چگونه انســان ها یاد مي گیرند( و ســاخت نظام هاي آموزشي )ترتیبي از منابع و 
روش ها براي ارتقاي یادگیري( ارتباط برقرار كند. در این مقاله، پس از مقایســه ي 
شیوه هاي طراحي آموزشي عینیت گرا و ســاختن گرا، چند الگوي طراحي محیط 

یادگیري ساختن گرا به طور مختصر بررسي مي شوند.

كليدواژه ها: ساختن گرایي، طراحي آموزشي عینیت گرا، طراحي محیط یادگیري 
ساختن گرا.
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 سرآغاز 
»معرفت شناسي عینیت گرا« تا دهه هاي میاني قرن بیستم تنها معرفت شناسي بود كه 
بر تمامي فرایندهاي تعلیم و تربیت سایه  افکنده بود. »عینیت گرایان، دانش و حقیقت 
را خــارج از ذهن مي پندارند و ماهیت آن را عیني قلمداد مي كنند. به یادگیرندگان 
مســائلي درباره ي جهان پیراموني گفته مي شود و از آن ها انتظار مي رود تا نسخه ي 
عیني آن را بازگو كنند. بنابراین نقش آموزش، كمک به دانش آموزان براي یادگیري 
مســائل پیراموني جهان است. تأكید عینیت گرایان بر این است كه بدنه اي از دانش 

 .]Tom, 2000[ »مورد نیاز به دانش آموز انتقال داده شود
براســاس این دیدگاه، نقش طراحي آموزشــي، فراهم كردن سازوكارهایي براي 
تسهیل انتقال دانش به ذهن دانش آموزان است. بر مبناي این شیوه ي تفکر، تا اواخر 
دهه ي 1980 الگوهاي طراحي آموزشي متعددي ارائه شدند. ریزر1 )2001( وصف 
بیش از چهل الگوي طراحي آموزشــي عینیت گرا را ارائه كرده اســت. این الگوها 
معرف یک فرایند خطي و داراي گام هاي جداگانه هســتند كه هر گام درون فرایند 

باید پیش از پرداختن به گام دیگر برداشته شود.
هر الگوي عینیت گرا به طور معمول پنج مرحله دارد: تحلیل، طراحي، توســعه، 
اجرا و حفظ/ تجدیدنظر. هر پنج مرحله، مجموعه عناصر ادغام شده اي هستند كه 
به طور نظام مند و متوالي پیش مي روند. اگر این گام ها مطابق فلسفه ي زیربنایي شان 

از یادگیري دنبال شوند، سرانجام به تولید آموزش اثربخش منتهي خواهند شد.
الگوهاي طراحي آموزشي عینیت گرا اگرچه زیاد و متنوع اند، یک تعریف مشترک 
بین همه ي آن ها وجود دارد: آن ها مي توانند هر زمان و در هر زمینه ي آموزشــي به 
كار روند. این الگوها معطوف به یک مجموعه فعالیت ها با تفکرات تجویزي هستند 

.]Greece, 1998[

در اواخر دهه ي 1980، آن چه كه بر فرایندهاي تعلیم و تربیت سایه افکند، ظهور 
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نظریه ي یادگیري ساختن گرایي و انگاره هاي بنیادین آن درخصوص یادگیري و به 
تبــع آن آموزش بود. طبق این نظریه ي یادگیري، »دانش جوهره اي در جهان بیرون 
ندارد و یا به طور فردي و یا به طور اجتماعي ساخته مي شود«. به نظر اندیشمندان این 
نظریه، دانش به آساني از معلم به دانش آموز منتقل نمي شود. بنابراین، نقش  آموزش 
فراهم  آوردن تمهیداتي براي انتقال دانش به اذهان دانش آموزان نیست، بلکه فراهم 
كردن زمینه و بستري براي ساخت دانش توسط یادگیرنده )گان( است. این نگرش 
اساســي درخصوص یادگیري، سبب تغییر نگرش در شیوه هاي طراحي آموزشي 
شد. دیدگاه ساختن گرا از طراحان آموزش مي خواهد تا تغییري بنیادین در تفکرشان 
ایجاد كنند و محیط هاي یادگیري را به گونه اي غني توسعه دهند كه به عملي شدن 

این فلسفه كمک كند.

 چگونگي طراحي محيط يادگيري ساختن گرا 
همان گونه كه گفته شد، در طراحي آموزشي عینیت گرا، طراحان آموزشي بر آن اند 
كه صحنه ي یادگیرِي همراه با بازده هاي عیني و قابل سنجشــي براي یادگیرندگان 
ایجاد كنند تا دانش آموزان، با دانشــي از پیش تعیین شده تعامل كنند و این دانش 
به آن ها توسط آموزش منتقل شود. ساختن گرایي با تمركزش بر یادگیري به جاي 
آموزش، طراحان آموزش را بر آن داشــته است، محیط هاي یادگیري را به گونه اي 
خلق كنند كه حمایت كننده ي ساخت دانش توسط یادگیرنده)گان( باشد. در رویکرد 
ساختن گرایي، امر یادگیري متضمن فرایندهاي پویایي است كه طي آن، فراگیرندگان 
دانش خود را مي سازند. در این فرایند، یادگیري و )نه تدریس( داراي اهمیت است. 
نقش تدریس، تحمیل ساخت هاي از پیش تعیین شده نیست، بلکه تسهیل فرایند 

یادگیري سازنده است.
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توصيف مختصر الگوالگو

يادگيري 
مسئله محور

همان طور كه از نامش پيداست، آموزش مبتني بر اين الگو يادگيرندگان را با يك حل مسئله ي پيچيده در موقعيت 
واقعي مواجه مي سازد. جســت وجوي يك راه حل براي مسئله، موجب تدارك يك تجربه ي يادگيري مي شود. با 
بهره گيري از الگوي مســئله محور، دانش آموزان مي توانند با شركت در موقعيت هاي واقعي، يك مفهوم را به طور 

عميق درك كنند. يادگيري مسئله محور مشخصه ي مهم اغلب الگوهاي آموزشي ساختن گراست.

يادگيري 
موقعيتي

نظريه ي يادگيري موقعيتي، به عنوان كاربرد معرفت شناســي ساختن گرايان براي يادگيري ارائه شده است. اين 
نظريه، شــناخت، از جمله: حل مسئله، مفهوم سازي، درك و فهم، انتقال يادگيري، خالقيت و... را از حيث تعامل 
پوياي بين يادگيرندگان و محيطي كه در آن قرار دارند، بررسي مي كند؛ به جاي اين كه شناخت را بازنمايي نمادي 
ايستا تلقي كند كه در مغز فرد ذخيره شده است. طبق اين نظريه، دانش موقعيتي است و محصول فعاليت، بافت 

و فرهنگي است كه در آن توسعه يافته و استفاده شده است. 
آموزش مبتني بر الگوي يادگيري موقعيتي، عموماً شامل همه يا اكثر عناصر زير است:

 تدارك زمينه اي واقعي كه شيوه ي استفاده ي دانشي را در دنياي واقعي منعكس كند.
 تدارك فعاليت هاي واقعي.

 تدارك دست رسي به عملكرد مختصصان و الگوسازي فرايندها.
 تدارك نقش ها و ديدگاه هاي متفاوت.

 حمايت از ساخت مشاركتي دانش.
 ترغيب به تأمل تا انتزاعيات شكل بگيرند.

 ترغيب به بيان تا دانش ضمني آشكار شود.
 تدارك مربيگري و داربست بندي در زمان هاي ضروري.

 ادغام ارزشيابي يادگيري درون كار )تكليف(.

آموزش 
پشتيباني 

شده

آموزش پشــتيباني شده توسط »گروه شناخت و تكنولوژي در واندربيلت«2 )1990 و 1993( مطرح شده است، و 
بيشــتر مي تواند به عنوان راهبردي براي تدريس مبتني بر فرض ماهيت موقعيتي يادگيري تلقي شــود. آموزش 
پشــتيباني شده براســاس پشــتيباني هاي متكي بر ويديو كه يك بافت كالن )بزرگ تر( را براي آموزش تدارك 
مي بيند، بنا شده است. اين بافت هاي كالن شامل داستان هايي هستند كه زمينه شان با اطالعات، غني شده است 
و براي ايجاد مســئله و حل مسئله مفيدند. از دانش آموزان خواسته مي شود تا يك زمينه )داستان( را به طور كامل 
كاوش كنند و اطالعات را از طريق جواب به ســؤاالت كلي درباره ي آن گردآورند يا به ســؤاالت خاصي كه به 

جست وجوي فراوان و حل مسئله براي پاسخ به آن نياز دارد، پاسخ دهند.
آموزش پشتيباني شده مبتني بر اصول زير است:

 فعاليت هاي يادگيري و تدريس بايد حول يك پشــتيبان طراحي شوند كه بخشي از موقعيت پژوهش موردي 
يا مسئله باشد.

 مواد برنامه بايد امكان اكتشاف توسط يادگيرنده را فراهم كند.
پشتيبان، بافتي )زمينه اي( را كه در آن يادگيرندگان واقع مي شوند، تدارك مي بيند، در حالي كه مواد قابل اكتشاف 
امكان مي دهد تا دانش آموزان نقش فعالي را ايفا كنند و دانش را بســازند؛ به جاي اين كه آن را منفعاالنه دريافت 
كنند. آموزش پشــتيباني شــده، بيش از هر چيز به عنوان نوعي پاردايم مبتني بر فناوري مطرح است. رايانه ها به 
عنوان يك فناوري، شيوه اي را هم جهت عرضه ي بافت و هم جهت ارائه ي ابزارهاي جست وجو و كاوش تدارك 

.]Danielson, 1999[ مي بينند
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توصيف مختصر الگوالگو

يادگيري مبتني 
بر مورد

آمــوزش مبتني بر مورد بر »موارد« واقعي با طرح ريزي شــده تمركز مي كند. اطالعات اوليه ي ارائه شــده به 
يادگيرندگان، خود مورد را تعيين مي كند و مورد در دست رس يادگيرندگان قرار مي گيرد.

كارآموزي 
شناختي

كارآموزي شــناختي بر جنبه هــاي اجتماعي يادگيري موقعيتي متكي اســت و نقش معلــم را به عنوان يك 
تسهيل كننده ي يادگيري توصيف مي كند. در كارآموزي شناختي، يادگيري هنگامي روي مي دهد كه يادگيرندگان 
روي تكليفي نسبتاً مشكل تر از تكاليفي كه به تنهايي قادر به انجام آن هستند، كار مي كنند و به كمك همتايان و 
آموزش دهنده براي انجام آن نياز دارند )منطقه ي تقريبي رشد(. الگوي آموزشي كارآموزي شناختي مستلزم ايجاد 
رابطه بين يادگيرنده و يك سيســتم پشتيباني واسطه است. اين سيستم پشتيباني كه ممكن است يك محيط 

:]Ibid[ مبتني بر رايانه با تعامل باال يا گروه مشاركتي باشد، عموماً شامل راهبردهاي زير است
 يادگيري موقعيتي             الگوسازي                توضيح                مربيگري

 تأمل                             بيان                      كاوش 

يادگيري مولد 
محور

يادگيري مولد محور )ويتروك، 1992( يك راهبرد آموزشي ساختن گراست كه عقيده دارد: ساخت دانش متكي 
بر پردازش فعال ذهني ادراك هاســت. اين امر به دركي منجر مي شود كه از پردازش زايشي نشئت گرفته است. 
براساس اين الگو، ساخت دانش يك فرايند يادگيري مولد محور است. پردازش زايشي مستلزم ارتباط اطالعات 
جديد با دانش قبلي است تا ساخت هاي دانش توسعه داده شده تري بنا شود. اين ساخت هاي دانش براي تفسير 

اطالعات جديد و حل مسئله مورد نياز هستند.
اين نظريه جديد، يادگيري را از حيط سطوح عميق تر پردازش، تفسير مي كند. به طور معمول، تنها پيامد تحليل هاي 
عميق تر مي تواند به عنوان يادگيري تلقي شود. طبق اين الگو، آن چه اساسي است و اهميت دارد، »معني« است 
و رسيدن به معني، مستلزم سطوح عميق تر پردازش است. يادگيري مولد محور فرايند برقراري ارتباط بين دانش 
جديد و قديم يا يك درك شخصي از چگونگي انطباق ايده هاي جديد بر يك رشته مفاهيم دانسته شده ي فردي 
است. اساس الگوي يادگيري مولد محور آن است كه ذهن يا مغز، يك گيرنده ي منفعل اطالعات نيست، بلكه 
ذهن به طور فعال اطالعات را تفســير مي كند. يادگيري مستلزم فعاليت ذهني است. يادگيري مولد محور معرف 
هرگونه محيط يادگيري است كه در آن، كاوش يادگيرنده به توليد مسئله، اطالعات، الگوها و يا راه حل ها منتهي 
مي شــود. مدافعان الگوي يادگيري مولد محور )شبيه مدافعان رويكرد زمينه اي به تحقيقات كيفي( راه حل هاي 

تجويزي را به دليل ناديده گرفتن اهميت ساخت هاي يادگيرنده در فرايند آموزش، مورد نقد قرار مي دهند.

يادگيري 
اكتشافي

يادگيري اكتشافي يك روش آموزشي مبتني بر اكتشاف مبتني بر اين اعتقاد است كه واقعيت ها و روابط را خود 
يادگيرندگان مي بايد كشــف كنند. اين الگوي آموزشي، محيط يادگيري ساختن گرايانه اي را تدارك مي بيند كه 
يادگيري دانش آموز در موقعيت حل مســئله رخ دهد؛ جايي كه يادگيرندگان براســاس تجارب گذشته ي خود و 
دانش كنوني، با سؤاالت و موضوعات چالش برانگيز دست و پنجه نرم مي كنند يا آزمايشاتي را انجام مي دهند. در 
نتيجه، احتمال بيشتري مي رود تا دانش آموزان مفاهيم و دانش كشف شده توسط خودشان را در مقايسه با روش 
انتقال دانش، به خاطر آورند. اساس يادگيري اكتشافي آن است كه: ترجيح دارد واقعيت ها و روابط را يادگيرندگان 
خود كشــف كنند. در مجموع، يادگيري اكتشافي يك موقعيت يادگيري است كه در آن، محتواي اساسي آن چه 

مي بايد فراگرفته شود،  ارائه نمي شود، بلكه مي بايد توسط دانش آموز به طور مستقل كشف شود.

محيط هاي 
يادگيري باز

محيط هاي يادگيري باز معرف موقعيت هاي آموزشي هستند كه تفكر واگرا و ديدگاه هاي متفاوت، از يك ديدگاه 
واحد »صحيح« ارزش باالتري دارند. محيط هاي يادگيري باز، يادگيرندگان را با مســائل غيرساختارمند و كاماًل 

تعريف نشده مواجه مي سازد.
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دیدگاه هاي جدید در ایجاد شرایط الزم براي تجربه ي یادگیري، نگرش دانش آموز 
محور و محیط هاي یادگیري یادگیرنده محور را ترغیب مي كنند. براي حصول این 
امر، محیط هاي یادگیري باید توسط معلمان و طراحان آموزشي طوري تدارک دیده 
شوند كه ساخت دانش توسط یادگیرنده )گان( را پشتیباني كنند. در نتیجه، ضرورت 
تعیین مراحل از پیش تعیین شده در تدریس و یادگیري از میان مي رود. در جدول 
زیر چند نمونه از الگوهاي آموزشي ساختن گرا به اختصار معرفي شده اند. براساس 
این الگوها مي توان محیط هاي یادگیري را به گونه اي تدارک دید كه حمایت كننده ي 

ساخت دانش توسط یادگیرنده )گان( باشد.
با مالحظه ي الگوهاي طراحي كه در جدول آمده است، مي توان گفت كه فرایند 
طراحي آموزشــي ساختن گراـ  برخالف طراحي آموزشي عینیت گراـ  به صورت 
نظام مند )سیتماتیک( صورت نمي پذیرد. حتي گاهي دیگر سخن از واژه ي طراحي 
آموزشــي به میان نمي آید و اصطالح »طراحي محیط یادگیري ساختن گرا« به كار 
مي رود. طراحان ســاختن گرا معتقدند كه موقعیت هاي آموزشي داراي پایان باز و 
غیرقابل پیش بیني هســتند و نمي توان به شــیوه اي خطي آن ها را سازمان داد. در 
طراحي ساختن گرا، به جاي این كه تأكید بر اهداف و محتواي از پیش تعیین شده و 
توالي آموزش باشد، تأكید بر خلق محیط هاي یادگیري است. بنابراین، كار طراحي 
آموزشي به جاي انتقال دانش از پیش تعیین شده با استفاده از مراحل تجزیه و تحلیل 
نیازها، طراحي، توســعه، ارزشیابي و حفظ/ تجدیدنظر به شکلي خطي و عام طبق 
یک الگو، تدارک محیط یادگیري است كه ساخت دانش توسط یادگیرنده )گان( را 

آسان كند.
براي آشنایي بیشتر با الگوهاي طراحي محیط یادگیري ساختن گرا به سایت زیر 

مراجعه كنید: 
http://carboncudenver.edu/~mrvder/itc.data.idmodels.html
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»E ياددهي و يادگيري اثربخش الگوي آموزشي »پنج 

محمد شاهعليزاده 
كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
یادگیری و آموزش اثربخش و پایدار كه یکی از اهداف مهم نظام های آموزشــی 
است، زمانی به وقوع می پیوندد كه از یافته های علمی در زمینة یادگیری و آموزش 
استفاده شود. »تکنولوژی آموزشی« از جمله رشته هایی است كه درصدد تحقق این 
هدف اســت و طراحی آموزشی یکی از اجزای این رشته محسوب می شود. یکی 
از الگوهای آموزشی كه دانش آموز را در محور فعالیت های خود قرار داده، الگوی 
آموزشی »پنج E«1 است. در اینجا به تشریح این الگو پرداخته ایم و به منظور استفادة 
مؤثر از این الگوی آموزشی، هم برای معلمان و هم برای دانش آموزان، راهبردهای 

عملی آورده ایم.

كليدواژه ها: تکنولوژي آموزشي، طراحي آموزشي، الگوهاي طراحي آموزشي، 
 E الگوي آموزشي پنج
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 سرآغاز 
آموزش و پرورش نهادی فراگیر، پویا و تأثیرگذار بر رفتارها و هنجارهای آشکار و 
نهان همه جانبة اخالقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی آحاد 
جامعه است. ماهیت فعالیت و اهداف آن ارتقای توان روحیة خالقیت، شکوفایی 
و بروز اســتعداد، باال بردن سطح آگاهی های عمومی و تخصصی، و تعیین راهبرد 
به منظور دستیابی به تعالی، توسعه، سعادت، رشد و... است. گالبرایت2، دربارة ارزش 
آموزش و پرورش این ســخن زیبا را بیان می كند كه: »هیچ جامعة تحصیل كرده ای 
فقیر، و هیچ جامعة بی سوادی ثروتمند نیست. شاید فقر و بی سوادی باالترین روابط 
علت و معلولی را داشته باشند.« )به نقل از: جهانیان، 1388(. بدون شک بهره گیری 
از تکنولوژی های آموزشــی نیز به مفهوم جدید آن، یکی از نوآوری های آموزشی 

است. 
امروزه دیگر تکنولوژی آموزشــی را صرفاً كاربرد دستگاه های سمعی و بصری 
نمی دانند و به نرم افزارها هم مواد كمک آموزشی نمی گویند. همچنین، نظام آموزش 
»معلم مداری« تقریباً منسوخ شــده و به جای آن نظام »دانش آموز محوری« قد علم 
كرده است )یغما، دبیری و فاضلیان، 1372(. یکی از اركان اساسی توسعة هر كشور، 
بخش آموزش آن اســت. این بخش از آن نظر دارای اهمیت فوق العاده ای اســت 
كه هم ابزاری مهم برای توســعه و هم یکی از اهداف آن محسوب می شود. یکی 
از عواملی كه برای مقابله با مســائل و مشکالت آموزشی در كشورها مورد توجه 
قرار گرفته، تکنولوژی آموزشــی است. تکنولوژی آموزشی ابزار و روش هایی در 
اختیار دست اندركاران تعلیم وتربیت قرار می دهد كه آن ها را برای غلبه بر مسائل و 
مشکالتی همچون انفجار جمعیت، انفجار دانش، و انفجار ارزش ها تجهیز می كند 

)احدیان و داوودی، 1377(.
بنابر تعریف »انجمــن تکنولوژی و ارتباطات آموزشــی« (AECT)، »فناوری 
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آموزشــی«3 عبارت اســت از: »مطالعه و عمل اخالقی از طریــق ایجاد، كاربرد و 
مدیریت منابع و فرایندهای فناورانة مناســب به منظور تسهیل یادگیری و بهسازی 
عملکــرد افراد« )آیس، 2006، به نقل از: رضــوی، 1390(. همان گونه كه پیش از 
ساختن یک ساختمان، نقشة آن طراحی می شود، برای آموزش نیز، داشتن طرح و 
نقشه ضرورت دارد؛ در غیر این صورت فرایند آموزش بدون برنامه پیش می رود و 
پیش بینی مؤثر بودن یا نبودن آن دشوار می شود. »طراحی آموزشی«4 به عنوان علمی 
نه چندان نوظهور و در عین حال رو به تکامل، می كوشد با تکیه بر بنیان های علمی 
و عملی، كوشــش دست اندركاران تعلیم وتربیت را به بهترین شکل كارامد و مؤثر 
سازد )نوروزی و رضوی،1390(. الگوهای طراحی آموزشی، راه حل های مناسب را 
برای رسیدن به نتایج مورد نظر در شرایط داده شده، مشخص می كنند و به صورت 
مجموعه ای از فرمول های طراحی می توان از آن ها در موقعیت های متفاوت ســود 
جست. ظهور دیدگاه معرفت شناسی و نظریة یادگیری »ساختن گرایی«5، الگوهای 
طراحی آموزشــی را تغییر داده و لزوم ایجاد محیطی سرشار از تعامل  بین فردی و 
همکاری و مشاركت را برای خلق دانش و اكتشاف، آشکارتر ساخته است )نوروزی 

و رضوی، 1390(. 

E الگوی آموزشی پنج 
الگوی پنج E از ســال 1980 به بعد مورد استفاده قرار گرفته و درون نظریه های 
»ساختن گرایی« قرار می گیرد (Bybee, 2006). باید خاطرنشان كرد كه الگوی پنج
E در مطالعات برنامة درســی زیست شناسی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است 
و سرچشــمة آن را باید در كارهای هربــارت، دیویی و همچنین چرخة یادگیری 
»آتکین- كارپلوس6« دانست )بای بی و همکاران، 2006(. برای نمونه، چند مطالعة 
مقایسه ای نشان می دهند كه این مدل در برنامة درسی زیست شناسی اثربخش تر از 
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رویکردهای دیگر در كمک به دانش آموزان برای تسلط آن ها بر موضوعات درسی 
علوم است. همچنین كالسون كشف كرده است كه چگونه وفاداری به این الگوی 

آموزشی، یادگیری دانش آموزان را تحت تأثیر قرار داده است.

ENGAGE
(فعالسازی)

EXPLORE
(اکتشاف)

EXPLAIN
(تبیین)

EVALUATE
(ارزشیابی)

ELABORATE
(شرحوبسط)

5E

الگوی آموزشی پنج E الگویی است متشکل از پنج مرحله به این شرح:
Engagement .1 یا فعال سازی 

مرحلة فعال ســازی در این الگو در تالش است دانش قبلی دانش آموزان را برای 
كشف آن مفاهیمی كه قباًل یادگرفته اند، فعال كند. مفاهیم قباًل یاد گرفته شده، شامل 
مفاهیم غلط یا مفاهیم ســاده ای هستند كه در ذهن یادگیرندگان ما وجود دارند و 
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غالباً در برابر آموزش مقاومت به وجود می آورند. دانش قبلی عاملی اساسی در درک 
بسیاری از موضوعات است. آموزش اثربخش باید دانشی را كه قباًل دانش آموزان با 
خود دارند، مورد مالحظه قرار دهد. روش های متعددی برای فعال سازی دانش قبلی 

دانش آموزان وجود دارد كه عبارت اند از: 
 از طوفان مغزی )از اطالعات بیرون كشیده شده از ذهن دانش آموز( استفاده كنید. 

 سؤاالت خاصی را از دانش آموزان بپرسید و جواب ها را یادداشت كنید.
 دانش آموزان را با یک مسئله، فعالیت یا یک سناریوی فعال روبه رو و استنباط كنید 

كه آن ها چه چیزی از این مسائل فهمیده اند.
همچنین می توانیم با پرسیدن ســؤاالتی در مورد یک موضوع یا مفهوم و اینکه 
دانش آموزان چه تفکری در مورد آن موضوع یا مفهوم دارند، در مورد دانش قبلی شان 
اطالع كسب كنیم. روشی مؤثر برای درونی ساختن مسئله و تدارک شرایط مناسب 
برای فعال شدن یادگیرندگان، استفاده از »راهبرد تصور« است. در این راهبرد معلم 
دانش آموزان را به رویا پردازی تشــویق می كنــد )موهن، 2003، به نقل از: رضوی 

.)1390

Exploration .2 یا اكتشاف
مرحلة اكتشاف در الگوی پنجE پیش دانسته های دانش آموزان را به چالش می كشد. 
در این مرحله اســت كه به دانش آموزان زمان كافی داده می شود تا بر حسب نیاز 
روان شــناختی، به كشف ایده ها بپردازند. در گام اكتشاف تجاربی را ایجاد كنید كه 
دانش آموز پیش دانسته ها و تجربیات قبلی خود را فراخوانی كند. از طریق این فرایند 
ما می توانیم دانش آموزان خود را از اطالعات حفظی یا یادگیری طوطی وار به سوی 
یادگیری معنا دار ســوق دهیم و به ایجاد رویدادهای یادگیری پیوسته و در ارتباط 
بــا هم، به جای یادگیری منفصل كه در آن مطالب هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، 
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مبادرت كنیم. شما معلمان می توانید فعالیت های زیر را در این مرحله انجام دهید:
1. به عقایــد دانش آموزان با دقت گوش فرا دهید و تصورات نادرســت آن ها را 

تشخیص دهید.
2. اگر مفاهیم و تصورات نادرست دانش آموزان را تشخیص دادید، آنان را با چالش 
روبه رو كنید تا نارضایتی آن ها از مفاهیم نادرستشان بیشتر شود. می توانید این 
كار را با جمع آوری مســتنداتی كه ناســازگاری بین باورهای دانش آموزان و 

پدیده های علمی را نشان می دهد، انجام دهید. 
3. در مورد شواهد و مستندات گردآوری شده بحث هایی  انجام دهید تا دانش آموزان 
مفاهیم علمی را درک كنند و برای این مفاهیم برحسب اینکه با دیگر مفاهیم و 

پدیده های علمی سازگاری دارند، احترام قائل شوند.
4. به دانش آموزان كمک كنید دانششان را از نو بسازند.

5. از طریق اكتشــاف، شامل مباحثه، توضیح همراه مثال و فعالیت های مشاركتی، 
می توانید مفاهیم دانش آموزان را به چالش بکشــانید. در این گام معلم بیشــتر 

به عنوان تسهیل گر عمل می كند.

Explanation .3 یا تبیین
واژة تبیین در این مرحله به معنی هنر و فرایندی است كه طی آن، مفاهیم، پردازش ها 
یا مهارت ها، واضح، آشــکار و قابل فهم می شــوند. در اینجا معلم دانش آموزان را 
هدایت می كند تا به تجربیات خاصی كه در مرحلة فعال سازی و اكتشاف داشته اند، 
توجه كنند. معلم نخست از دانش آموزان می خواهد تبیین های خود را دربارة موضوع 
ارائه دهند. آنگاه تبیین های فنی و علمی را به طور واضح ، آشــکار و رســمی ارائه 
می كند. تبیین روشی است  برای نظم دادن به تجربیات اكتشافی دانش آموزان )بای 
بی و همکاران، 2006(. مرحلة تبیین درگیر ارائة اطالعاتی اســت كه دانش آموزان 
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كشف كرده اند. در این مرحله دانش آموزان اجازه پیدا می كنند رفتار، دانش یا مهارتی 
را كه دارند، به نمایش بگذارند. همچنین، برای معلمان فرصتی فراهم می شــود تا 

نگرانی های دانش آموزان را در مورد فهم اشتباه از درس برطرف كنند. 
در نیم قرن گذشــته، تحقیقات تجربی شــواهد واضح و درخور توجهی فراهم 
آورده اند كه نشــان می دهند، تأثیــر و كارایی  راهنمایی انــدک در طول آموزش، 
به صورت معنا داری، كمتر از زمانی اســت كه این راهنمایی به صورت خاص برای 
حمایت از فرایند شناختی الزم برای یادگیری طراحی شده باشد )كریسکنر، اسولر و 
كالرک، 2006. به نقل از جابراک(. بدون تبیین و بازسازی دانش محتوایی، بسیاری 
از دانش آمــوزان، به خصوص آن هایی كه ضعیف هســتند، از درس یا فعالیت ها 
سودی نخواهند برد. معلمان معموالً از راهبرد تبیین كالمی استفاده می كنند، اما باید 
خاطر نشان ساخت كه راهبردهای دیگری همچون استفاده از فیلم، ویدیو و انیمیشن 
 و دوره های مبتنی بر رایانه نیز وجود دارند كه می توان بنا به شرایط از آن ها استفاده 

كرد.

Elaboration .4 یا شرح و بسط
هر دانش آموزی تبیین ها و اصطالحاتی برای وظایف یادگیری خود دارد. بنابراین 
مهم است كه دانش آموزان را در تجربیات یادگیری بیشتری درگیر كنیم تا آن ها این 
تبیین ها و اصطالحات، و نیز مفاهیم، پردازش ها یا مهارت هایشان را توسعه و بسط 
دهند. این مرحله، انتقال مفاهیم در حیطة مربوطه اما در شــرایط جدید را تسهیل 

می كند.
ممکن اســت دانش آموزان هنوز مفاهیم غلطی در ذهن خود داشــته باشــند و 
همچنین برداشت های آن ها از مفهوم، فقط به تجربیات اكتشافی آن ها محدود باشد. 
فعالیت های مرحلة شرح و بسط، زمان و تجربیاتی اضافی برای كمک به یادگیری 
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دانش آموز فراهم می آورد. چامپــان )1987( این مرحله را چنین توصیف می كند: 
»در جریان مرحلة شــرح و بسط، دانش آموزان در گروه كوچکی درگیر مباحثه در 
مورد موضوع می شوند. آن ها در جریان بحث از رویکرد و وظایف یادگیری خود 
دفــاع می كنند. در نتیجة این بحث ها، تعاریف بهتــری از تکلیف یادگیری ارائه و 
همچنین اطالعات مفید در مورد تکمیل تکلیف یادگیری جمع آوری می شــود و 
دانش آموزان با یکدیگر به مبادلة اطالعات می پردازند. معلم نیز مواد یادگیری چاپی، 
پایــگاه داده های الکترونیکی و همچنین تجربیات دیگری را در مورد یادگیری در 
اختیار دانش آموزان قرار می دهد. در این یادگیری مشاركتی و گروهی، دانش آموزان 
از یکدیگــر بازخورد می گیرند. این مرحله همچنین با تجربیاتی همراه اســت كه 
دانش آموزان را در مسائـــل و مـــوقعیت های جدیدی درگیر می كند؛ مســائل و 
موقعیت هایی كه روبه رو شدن با آن ها مستلزم انتقال یادگیری ها و تبیین های مشابه 
 گذشــته، و تعمیم مفاهیم، پردازش ها و مهارت ها برای همــان اهداف كلی اولیه

 است.

Evaluation .5 یا ارزشیابی
این مرحله فرصتی اساســی به دانش آموزان می  دهد تا از مهارتی كه به دســت 
آورده اند، اســتفاده و دانش و فهم خود را ارزیابی كنند. عالوه بر این، دانش آموزان 
باید بازخوردی را در مورد كفایتشــان از تبیین ها و توضیحاتشــان به دست آورند. 
ارزشیابی غیررسمی می تواند در شروع و در طول مراحل پنجE اتفاق بیفتد. معلمان 
می توانند ارزشیابی رسمی را بعد از مرحلة شرح و بسط انجام دهند و بروندادهای 
آموزشی را بسنجند. در آخر اینکه، در همین مرحله است كه معلمان سنجش هایی 

را اجرا می كنند تا سطح فهم هر دانش آموز را تعیین كنند.
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Eجدول خالصة فعاليت های معلم و دانش آموز در هریك از مراحل الگوی آموزشی پنج

نقش معلم نقش دانش آموز مراحل یادگيری

معلمان از دانش آموزان سؤاالتی می پرسند، آن ها 
را درگیر دروس اكتشافی هدایت شده می كنند، 
راهبردهایی را به كار می گیرند تا بین تجارب 
یادگیری قبلی دانش آموزان و تجارب یادگیری 
حال دانش آموزان ارتباط برقرار شود و سطوحی 

از انتظارات را از دانش آموزان مطرح می كنند.

دانش آموزان با مفاهیم آشــنا می شوند، 
ارتباط هایــی را بین دانش قبلی و آنچه 
در حال مطالعــة آن هســتند، برقرار 
می كنند، نحوة تفکرشان آشکار می شود 
تجارب  درگیــر  ذهنی  به صــورت  و 

یادگیری می شوند.

فعال سازی

معلمان دانش آموزان را در اكتشافاتشــان 
راهنمایی می كنند و سؤاالت كاوشگرانه ای 
را از آنان می پرسند تا فهم آنان از موضوع 

واضح تر شود.

دانش آمــوزان دســت به اكتشــاف یا 
آزمایــش می زنند، درگیر مشــاهدات 
می شــوند، از ابزارهــا و مــواد علمی 
اســتفاده می كنند )كارهایــی را به طور 
عملی انجــام می دهند( و به گردآوری 

و گزارش اطالعات می پردازند.

اكتشاف

از  كاوشــگرانه ای  ســؤاالت  معلمــان 
دانش آمــوزان می پرســند تا آن هــا را به 
جست وجوی الگوها یا تعارضاتی در میان 

داده ها تشویق كنند.

دانش آموزان به طور شفاهی فهمشان از 
مرحلة اكتشاف را بیان می كنند، الگوهایی 
را در میان داده هایشــان جســت وجو 
می كنند و آنچه را كه مشاهده كرده اند، 
توصیف می كنند. این كار می تواند بین 
گروهی كوچک یا كل گروه انجام پذیرد. 

تبيين

معلمان تجربیات یادگیری را به گونه ای برای 
دانش آموزان فراهم می كنند كه آن ها دانش خود 
را به كار گیرند و فهمی عمیق از موضوع به دست 
آورند. در این مرحله، فعالیت ها می توانند شامل 
خواندن مقاله یا كتاب، نوشتن، طراحی آزمایش 
و كشف موضوعات مرتبط روی اینترنت باشد. 

دانش آموزان تجربیاتشــان را توســعه 
می دهند، رفتارها و مهارت هایشــان را 
تمرین می كنند و می كوشند بین مفاهیم 
و جهان اطراف خود ارتباط هایی ایجاد 

كنند.

شرح و بسط

معلمان میزان فهم دانش آموزان را می سنجند. 
سنجش نیز می تواند هم به صورت تکوینی 
)در حین فعالیت و پویا( و هم به صورت 

تراكمی )در پایان درس( باشد. 

دانش آمــوزان به ســؤاالت جواب 
می دهند و همچنین سؤاالتی را مطرح 
می كنند و دانش، فهم و مهارت هایشان 

را به نمایش می گذارند. 

ارزشيابی
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  نتيجه گيری 
الگوی آموزشــی پنج E كه یکی از الگوهای آموزشــی مطرح به خصوص در 
برنامه های درسی زیست شناسی و علوم است، در این مقاله مورد بحث قرار گرفت 
و مراحل آن همچون فعال سازی، اكتشاف، تبیین، شرح و بسط، و ارزشیابی شرح 
داده شــد. راهبردهایی نیز برای معلمان و دانش آموزان ذكر شــد كه می توانند در 
كالس های درس از آن ها اســتفاده كننــد و به یادگیری عمیق و اثربخش، به عنوان 
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 مهندسي محتواي يادگيري الکترونيکي 

افشين ادیب منش 
كارشناس علوم تربیتي

چکيده 
هدف مقالة حاضر، شناســایی قابلیت ها و ویژگی های محیط یادگیری مجازی 
و استنتاج اصول طراحی محتوای یادگیری الکترونیکی با توجه به قابلیت های آن 
است. در این تحقیق با روش »توصیفی- استنتاجی«،  ویژگی های محیط یادگیری 
مجازی در قالب عناصر اطالعاتی، چندرســانه ای و ابر رسانه ای، شخصی سازی، 
هرزمانی و هرمکانی، ارتباطی و تعاملی بررسی و اصول طراحی و تدوین محیط و 
محتوای یادگیری الکترونیکی و مجازی استنتاج شدند. طراحان محتوای یادگیری 
الکترونیکی باید به اصول چندرســانه ای اطالعاتی، مجاورت مکانی، مجاورت 
زمانی، پیوســتگی و انسجام،كانال های حســی و تفاوت های فردی كه هر كدام 
الزاماتی را برای طراحان به همراه دارند، توجه داشــته باشــند و طراحی خود را 

براساس این اصول انجام دهند.
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طراحي آموزشي 3

كليدواژه ها:  یادگیری الکترونیکی، طراحی محیط، طراحی محتوا، اصول طراحی
 

 سرآغاز 
بزرگ ترین تحول عصر حاضر، ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، شکستن 
مرزهــای دانش، توجه ویژه به آن و ظهور و گســترش مفاهیم و اصطالحات 
جدید، از جمله یادگیــری الکترونیکی، آموزش از راه دور و یادگیری مجازی 
اســت. از عرصه هایی كه در چند سال اخیر دستخوش هجوم فناوری اطالعات 
و ارتباطات شده، عرصة »آموزش و یادگیری« است )آهنگر و همکاران،1391(. 
بســیاری از نظام های آموزشــی در دهه های اخیر ســعی كرده اند با استفاده از 
فناوري هــاي نویــن، یادگیری را بــا كمترین زمان ممکن بــه حداكثر كیفیت 
برسانند )فهیمی،1380(. در دهه های اخیر، رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور 
فناوري هاي جدید، نظیر چند رســانه اي ها، فرارسانه ها و ارتباطات از راه دور، 
دســتخوش تغییرات اساســی شــده اند.اما با وجود افزایش قابل توجه كاربرد 
فناوري هاي جدید در نظام آموزشی، هنوز چالش هایی جدی فراروی طراحان 

آموزشی است )زواركی ،1384(.
بی شــک اولین گام در تهیة برنامة درســی و آموزش مجازی، تصمیم گیری 
دربارة نحوة طراحی آن در محیطی اســت كــه یادگیری به وقوع می پیوندد. به 
دلیل نو ظهور بودن طراحی آموزش های مجازی و همچنین دستاوردهای دانشی 
و تجربی بســیار انــدک در این زمینه، طراحی محیــط یادگیری الکترونیکی و 
مجازی به یکی از چالش های اساســی تبدیل شــده اســت. با عنایت به اینکه 
طراحی و تدوین محیط یادگیری مجازی و همچنین محتوای آن براساس اصول 
معینی باید انجام گیرد، این مقاله در صدد اســت اصول و رویکردهای طراحی 
محیط و محتوای یادگیری الکترونیکی را بررسی و تبیین كند. به این منظور ابتدا 
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ویژگی ها و قابلیت های محیــط یادگیری الکترونیکی مورد بحث قرار می گیرد 
و پس از آن، اصول طراحی محیط و محتوای یادگیری الکترونیکی استخراج و 

تبیین می شوند.

 ويژگی ها و قابليت های محيط يادگيری مجازی 
محیط یادگیري مجازي از مجموعه اي از امکانات و ابزارها تشکیل شده است 
كه قابلیت ها و ویژگی هاي خاصی به این محیط می بخشند. طراح برنامة درسی 
مجازي بایــد قبل از تعیین ویژگی هاي عناصر و روابــط بین آن ها، با ماهیت، 
 Car, Oliver & Burn,) قابلیت ها و ویژگی هاي این محیط آشنایی داشته باشد
2010). قابلیت ها و ویژگی های محیط یادگیری مجازی را می توان در جدول 1 

خالصه كرد.
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طراحي آموزشي 3

جدول1.  قابليت ها و ویژگي هاي محيط یادگيري مجازي

قابليت ها و 
ویژگي ها 

شرح

اطالعاتي

كاربر با اســتفاده از محیط مجازي می تواند به كتاب، نشــریه، تصویر، صدا، قطعه هاي كوتاه 
ویدیویی، چندرسانه اي ها و ابرپیوندها، اجتماعات، همایش ها و راهنماهاي گوناگون دست یابد 

و براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود به این منابع مراجعه كند.

چندرسانه اي 
و ابررسانه اي

قابلیت هاي چندرسانه اي و ابررسانه اي محیط مجازي، اصول، مفاهیم، حقایق، روش كارها و 
نگرش هاي موجود در محتوا را از طریق متن، تصویر و صدا به یادگیرنده ارائه می دهند و حواس 

دیداري و شنیداري وي را تحریک می كنند )سراجی، 1391(.

شخصي سازي

یادگیرندة الکترونیکي با استفاده امکانات گوناگون محیط مجازي مي تواند محتواي موردنظر را 
متناسب با شیوة ارائة دلخواه خود دریافت كند. او فعالیت هاي یادگیري، تمرین ها و مطالعات 
موردي را متناسب با ســبک یادگیري و ویژگي هاي فردي خود انجام مي دهد. همچنین مواد 
و منابع یادگیري را متناســب با سطح شناختي و نیازهاي یادگیري خود جست وجو و بررسي 
مي كند و حتي تکالیف ارزشیابي را نیز متناسب با موقعیت خود انجام مي دهد. این ویژگي ها به 
كاربر كمک مي كنند تا با توجه به تفاوت هاي فردي و ویژگي هاي شخصي خود از این محیط 

بهره گیرد.

هر زماني و 
هر مکاني

با توســعة محیط هاي مجازي موانع مسافتي، شــغلي، خانوادگي، قومي و مذهبي كم رنگ تر 
مي شــوند و هر فرد مي تواند از هر مکاني و در هر زماني به مواد و منابع یادگیري دسترســي 

داشته باشد.

ارتباطي

ابزارهاي ارتباطي هم زمان و ناهم زمان محیط مجازي، نظیر پست الکترونیکي، اتاق گفت وگو، 
صفحة بحث آنالین، ابزار وایت برد، ابزار جلســات آنالین، و كنفرانس دیداري و شنیداري به 
كاربران محیط مجازي كمک مي كنند كه با توجه به اهدافشان پیام هاي خود را با اعضاي گروه 
مبادله كننــد و از این طریق حس جمعي و گروهي را تقویت كنند )هارتن و هارتن، 2003(. 
قابلیت هاي انتقال هم زمان پیام به افراد متعدد، امکانات ارتباط چندگانه، و انعطاف زماني و مکاني 
ارتباطات آن، اعضاي غیرفعال گروه را به مشاركت بیشتر ترغیب مي كند. نبود عالئم محیطي، 
افراد را به طرح ســؤاالت و ارسال ایده ها ترغیب و مشاركت را تقویت مي كند. همچنین، فرد 

مي تواند پیام هاي ارسالي را در هر زمان و مکان دلخواه دریافت و پاسخ دهد.

ت هاي تعاملي
قابلی

كاربران اولیة رایانه از طریق ثبت زبان دستوري از رایانه ارتباط برقرار مي كردند، ولي با توسعة 
محیط هاي گرافیکي و سیستم هاي عامل »ویندوز«، كاربران با استفاده از رابط هایي نظیر موشواره، 
صفحة كلید و كادرهاي محاوره اي، عملیات موردنظر خود را پذیرش مي كنند. با توســعة این 
فناوري ها، ابرمتن ها، ابرپیوندها و ابررســانه اي ها به وجود آمده اند كه امکان تعامل یادگیرنده را 
با متن ها، تصویرها و صداهاي گوناگون فراهم مي ســازند. بازي هاي رایانه اي، شبیه سازي ها و 
آزمون هاي كوتاه، شکلک هاي مجازي و پویانمایي ها، نمونه هایي از قابلیت هاي تعاملي یادگیري 
رایانه اي محسوب مي شوند كه یادگیرنده در موقعیت كار با آن ها، با رایانه به عنوان شخص طرف 

گفت وگو وارد بحث و گفت وگو مي شود.
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 اصول طراحی محيط يادگيری مجازی 
شناخت قابلیت ها و ویژگی های محیط یادگیری مجازی می تواند به ما در طراحی 
اصول محیط یادگیری و محتوای آموزش مجازی یاری رساند. بر این اساس، بعد 
از شناخت این قابلیت ها، اصول و رویکردهای طراحی محیط و محتوای یادگیری 
مجازی قابل استنتاج و بحث و بررسی است. در ادامه، با در نظر گرفتن این قابلیت ها 

و تئوری های مربوط به یادگیری، این اصول بررسی مي شوند.
 اصل چندرسانه ای اطالعاتی: فراگیرنده زمانی خوب یاد می گیرد كه از كلمات و 
تصویرها در كنار یکدیگر استفاده شود، نه اینکه تنها از كلمات استفاده شود. 
زمانی كه كلمات و تصویرها در كنار هم ارائه می شوند، دانش آموزان فرصت 
 ساختن مدل های ذهنی تصویری و كالمی و نیز ایجاد ارتباط میان آن ها را به
 دســت می آورند. ایــن اصل بیان می دارد كه انســان دارای دو كانال برای 
پردازش مواد است كه از لحاظ كیفی متفاوت اند: یکی برای بازنمایی های 
مبتنی بر تصویر و دیگری برای بازنمایی های كالمی. هرچند ممکن است 
كه این دو یکدیگر را كامل كنند، اما نمی توانند جایگزین یکدیگر باشند و 
انتظار می رود فراگیرندگان بین بازنمایی های دیداری و شــنیداری ارتباط 
برقرار سازند. پیام های چند رسانه ای كه خوب طراحی شده باشند، می توانند 

این فرایند را در یادگیرنده پرورش دهند.
 اصل مجاورت مكانی: فراگیرنده زمانی خوب یاد می گیرد كه در صفحة نمایش، 
كلمات و تصویرهاي مربوط به هم، نزدیک به هم یا در كنار هم به نمایش 
درآینــد، نه دور از هم. وقتی روی صفحــة نمایش،كلمات و تصویرهاي 
مربوط به هم، نزدیک یکدیگر یا در كنار هم قرار دارند، یادگیرندگان مجبور 
نیستند منابع شناختی خود را برای جست وجوی دیداری صفحه یا صفحة 
نمایشگر صرف كنند و به احتمال بیشتری، قادر به نگهداری هر دوی آن ها 



در حافظــة  فعال خود در آن واحد خواهند بود. برعکس، وقتی كلمات و 
تصویرهاي مربوط به هم، دور از یکدیگر روی صفحة نمایش قرار گیرند، 
یادگیرندگان مجبورند منابع شــناختی خود را برای جست وجوی دیداری 
صفحة نمایش و پیداكردن كلمات و تصویرهاي مربوط به هم صرف كنند. 
بنابراین، احتمال كمتری وجود دارد كه بتوانند در آن واحد هر دوی آن ها را 

در حافظة خود نگهداری و ثبت كنند.
 اصل مجاورت زمانی: زمانی كه كلمات و تصویرهاي مربوط به هم به جای اینکه 
پشت سر هم ارائه شوند به صورت هم زمان ارائه شوند، فراگیرنده بهتر یاد 
می گیرد. زمانی كه بخش انیمیشن و بیان شفاهی مربوط به آن در یک زمان 
ارائه می شوند، این احتمال افزایش می یابد كه یادگیرنده بتواند بازنمایی های 
ذهنی هر دو را در حافظة خود  در یک زمان نگهداری كند. بنابراین احتمال 
بیشــتری وجود دارد كه یادگیرنده قادر باشد میان بازنمایي هاي دیداري و 

كالمي ارتباطات یا پیوندهای ذهنی برقرار كند.
 اصل پيوستگی و انسجام: فراگیرندگان زمانی خوب یاد می گیرند كه از گنجانده 
شدن مواد درسی نامربوط و نامرتبط جلوگیری شود. مواد درسی نامرتبط 
منابع شــناختی را در حافظة فعال به چالش می كشند و می توانند توجه و 
آگاهی را از مواد درســی مهم منحرف كنند. به طور كلی، نظریة شــناختی 
یادگیری چند رســانه ای پیش بینی می كند كه افزودن مواد نامرتبط و حتی 

جالب به مواد درسي، به یادگیری فراگیرندگان لطمه می زند.
 اصل كانال های حسی: فراگیرندگان از انیمیشن و بیان شفاهی، بهتر از انیمیشن 
و متن چاپی روی صفحة نمایش یاد می گیرند. زمانی كه تصویرها و كلمات 
هر دو به صورت دیداری همانند انیمیشــن و متن چاپی ارائه می شــوند، 
ظرفیــت كانال تصویری یا دیداری پر می شــود، در حالی كه كانال كالمی 



یا شنیداری بدون استفاده می ماند. زمانی كه از كلمات به صورت شنیداری 
استفاده می شود، آن ها را می توان در كانال كالمی یا شنیداری پردازش كرد. 
به این ترتیب ظرفیت كانال تصویری یا دیداری، فقط به پردازش تصویرها 

اختصاص پیدا می كند.
 اصل تفاوت های فردی: طراحی آموزش چندرسانه ای برای یادگیرندگان دانش 
كمتر نسبت به یادگیرندگان دارای دانش بیشتر، و همچنین به یادگیرندگان 
دارای درک فضایی باال، نسبت به یادگیرندگان دارای درک فضایی پایین تر، 
مؤثرتر است. یادگیرندگان دارای دانش بیشتر قادرند از دانش قبلی خودشان 
برای جبران فقدان راهنمایی در ارائة چند رسانه ای بهره ببرند. یادگیرندگان 
دارای دانش كمتر به میزان كمتری احتمال دارد كه قادر باشــند هنگامی كه 
ارائة چند رســانه ای فاقد راهنمایی اســت، خود را در یک فرایند پردازش 
شناختی درگیر سازند. یادگیرندگان دارای درک فضایی باال، برای یکپارچه 
كردن بازنمایی های دیداری و شنیداری از ارائه های چند رسانه ای تأثیر گذار، 
ظرفیت شناختی كافي در اختیار دارند. در مقابل، یادگیرندگان دارای درک 
فضایی پایین،  باید ظرفیت شناختی بسیار زیادی را برای نگهداری تصاویر 
ارائه شــده در حافظة خود اختصاص دهند؛ در حالی كه این احتمال اندک 
اســت كه آن ها برای یکپارچه ســازی بازنمایی های دیداری و شنیداری، 

ظرفیت كافی در اختیار داشته باشند.

  نتيجه گيری 
طراحان محیط و محتــوای یادگیری الکترونیکی باید به اصول چندرســانه ای 
اطالعاتی، مجاورت مکانی، مجاورت زمانی، پیوستگی و انسجام، كانال های حسی 
و تفاوت های فردی توجه كنند و طراحی خود را براساس این اصول انجام دهند تا 
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ضمن جذاب نگه داشتن محیط یادگیری، یادگیری با كیفیت باال تضمین و از تمامی 
قابلیت های این محیط استفاده شود. آن ها تفاوت های فردی را در نظر مي گیرند و از 

حواس چندگانه در یادگیری استفاده می كنند.

منابع
1. نعمتی آهنگر، ذبیح اهلل و غزنوی، محمدرضا )1391(. موانعکاربردفناوریاطالعاتوارتباطاتدرمراکزتربیتمعلم. اولین 

همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران 1404. دانشگاه فرهنگیان. بابل.
2. فهیمی، مهدی )1380(. نقشفناوریاطالعاتدرآموزشوپرورش، مجلة رهیافت. شمارة218.

3.زوارکی، اسماعیل )1384(.يادگیریالکترونیکیدرقرن21. انتشارات علوم و فنون. تهران.
4. سراجی، فرهاد )1391(. فرايندطراحیوتدوينبرنامهدرسیدرمحیطيادگیریمجازی. دانش نامة ایرانی برنامة درسی. انجمن 
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In Anna Peachey.,Julia Gillen.,Daniel Livingstone., Sarah Smith-Robbins:Researching 
Learning in Virtual Worlds. United Kingdom: The Open University.

6. Clark. C.R., Mayer. R. E(2007). e- Learning and the Science of Instruction. 
Sanfrancisco:Jossey- bass Pfeiffer.
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 يادگيري آميخته 
 برنامه ريزي رايانه محور براي آموزش در کالس درس 

دكتر فرخ لقا رئيس دانا 
متخصص تعلیم وتربیت

 اشاره 
با پیشرفت هاي چشمگیر فناوري دیجیتال در اواخر قرن بیستم، این امید به وجود 
آمد كه افراد بدون نیاز به ترک محل خود، از آموزش هاي غیرحضوري در سطحي 

گسترده برخوردار شوند. 
اما به زودي مشخص شد ارتباط چهره به چهره در آموزش امري حیاتي است. از 
این رو تفکر بهره گیري از روش »یاددهيـ  یادگیري آمیخته« شکل گرفت تا امکان 

تعامل در فضاي مجازي نیز فراهم شود.

كليدواژه ها: یاددهیـ  یادگیری آمیخته، امتیازات و رویه ها، تدریس رایانه محور، 
مدل طراحی تدریس
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 مفهوم يادگيری آميخته 
معلمان امروزی مجبورند طیف گسترده ای از پداگوژی یعنی علم و هنر یاددهی 
و همچنین ابزارهای متعدد و متنــوع را در فرایند یاددهی- یادگیری به كار گیرند. 
زیرا رویکردهای نوین آموزشی چنین تنوعی را می طلبند. آنان بنا به تقاضای روز، 
شیوه های گوناگون تربیتی را با فناوری های روز در هم می آمیزند تا محیط یادگیری 

را غنی تر كنند. اصطالح »یادگیری آمیخته«1 نشانگر تركیب این موارد است: 
طیفی از رسانه های قابل ارائه؛ 

روش های كالسی چهره  به چهره؛ 
روش های آموزش از راه دور؛ 

روش خودیادگیری. 
شاید بهتر باشد به جاي روش یادگیری آمیخته، بگوییم »روش یاددهي و یادگیري 

.(Jordan and et al, 2008) »آمیخته

 امتيازات روش يادگيری آميخته 
پوشش وسيع تر: این روش می تواند انواع نیازها و خواسته های یادگیرنده را برآورده 

كند. 
ساخت دانش: یادگیرنده می تواند با تعامل با مواد و ابزارهای فناورانه به تولید دانش 

دست بزند. 
امكان تشریك مساعی: در این روش، همکاری و تشریک مساعی با هم كالسی ها 
و معلمان و متخصصان ممکن مي گردد و موجب تقویت یادگیری می شود.
وجود محيط دیداریـ  شنيداری: این روش مؤلفه های چندرسانه ای گوناگونی را 

پشتیبانی می كند كه زمینه ساز یادگیری با هر الگویی هستند.
تعامل بخشی: تعامل یادگیرنده با رایانه او را به خودیادگیری ترغیب می كند.
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واكنش خردورزانه2: ارسال پیام، ایمیل، ساخت بولتن و وبالگ، توجه یادگیرنده 
را متمركز می كند و او را به واكنش بخردانه نســبت به نوشته های خود وا 

می دارد.

 فرايند اجرای يادگيری آميخته 
چهار رویه برای اجرای روش یادگیری آمیخته ارائه شده است:

1. خودگــردان3: در این رویه، یادگیرنده با دامنــه ای از فناوری ها مثل كلیپ های 
دیداری- شــنیداری متصل به وب یا شبیه سازی ها و محیط های یادگیری 
مجازی، به طور اتوماتیک و براســاس برنامة مورد اســتفاده، ارتباط برقرار 

می كند تا به هدف و نتیجة خاصی برسد.
2. پداگوژیكی: در این رویه، معلم رویکردهای مناسب پداگوژیک )آموزشي( را 
چنان انتخاب می كند كه به كمک آن ها بتواند به نتایج خاصی دست یابد. او 

در این انتخاب ممکن است از فناوري تدریس بهره بگیرد. 
3. مختلط: در این رویــه، ارائة روش آموزش رودررو با هر نوع فناوری به منظور 

كمک به تدریس به نحوی انعطاف پذیر تركیب می شود. 
4. نتيجه محور: در این رویه، نتیجه اي مورد نظر اســت كه شکل ارائه و استفاده از 
فناوری را تعیین می كند؛ به عبارت دیگر، انتخاب راه و روش براي آموزش، 
بر اساس نتیجه اي كه مدنظر است صورت مي گیرد )دریسکال، 1998، نقل 

از جوردن و همکاران، 2008(. 

 برنامه ريزی و طراحی تدريس رايانه محور 
طراحــی تدریس رایانه محور به گونه ای شــکل می گیرد كه دانــش رویه ای4 یا 
چگونگــی انجام كار را با دانش پداگوژیکی تلفیق كند. رایانه در این طرح ابزاری 
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برای ارائة اطالعات نیست، بلکه به عنوان ابزار محرک ذهن یادگیرنده مورد استفاده 
قرار می گیرد. این نوع طرح، تركیبی از چالش های رودررو، مشاوره و هدایت، محیط 
جــذاب و جاذب و حمایت از خودیادگیری را پیش روی یادگیرنده قرار می دهد. 
برای اینکه چنین طرحی قابل اجرا باشــد، باید بر مبنای اصول برنامه ریزی شکل 

بگیرد و چنان ساختاری داشته باشد كه:
 یادگیرنده ای خاص با نیاز آموزشی خاص را هدف قرار دهد؛

 با سبک های یادگیری متفاوت دانش آموزان هم خوانی داشته باشد؛
 به پودمان های متعدد قابل تقسیم باشد؛

 برای تحقق هدف و نتیجه ای مشخص سازمان دهی و ساختاربندی شده باشد؛
 با چندرسانه ای هاي توأم با صدا و تصویر تقویت شده باشد؛

 امکان یادگیری اكتشافی و خودگردان را به كمک فرا اتصال ها فراهم كند؛
 توالی یادگیری را رعایت كند؛

 با ارزشیابی مستمر و ارائة بازخورد مناسب، یادگیری خودگردان را حمایت كند؛ 
موفقیت در استفاده از روش یادگیری آمیخته هنگامی به دست می آید كه تمهیدات 

فناوری امکان طراحی اصول و چارچوبی اثربخش را به وجود آورد. 

 مدلی برای برنامه ريزی و طراحی تدريس به شيوة آميخته 
یاسرینی و گرنگر5 بر مبنای اصول یادگیری ساختن گرایی در سال 2000 میالدی 
مدلی را برای برنامه ریزی و طراحی تدریس عرضه كردند كه پنج مرحله دارد. این 
مراحل پیوسته اند، اما در عین حال، هر مرحله به طور مستمر با اخذ بازخورد حاصل 
از ارزشــیابی تکوینی، در طول فرایند اصالح می شــود و تغییر می یابد )جوردن و 

همکاران(. 
نمودار صفحه بعد شمای تصویری مدل را نشان می دهد.
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1. تحليل 

2. طراحی

3. توليد

4. ارزشيابی

5. ارائه و انتقال

پروفایل مخاطب
 سن، جنسيت، فرهنگ، تجربه

 تعریف نيازهای یادگيری وهدف ها
 نوشتن انتظارات آموزشی

مالحظات تكنيكی
 حمایت كنندة یادگيرنده

طراحی محتوا
 انتخاب مدل یادگيری

 انتخاب محتوای آموزش

طراحی اشتراكات
 اقتضائات آميختن

 جست وجو و تعامل
 خطی و غيرخطی، متوالی، تركيب آميزه ها

توليد مواد درسی
 طراحی تدریس

 گزینه های انتخاب یادگيرنده )هایپرتكست، هایپرمدیا، دنيای مجازی(

ارزشيابی تكوینی
 پيش آزمون

 مراحل تهيه، توليد و اجرا
ارزشيابی پایانی

 ارزشيابی هدف های یادگيری

توليد گام به گام
بازنگری در هر مرحله

منبع: Jordan et al, 2008. 232  نمودار. طراحی یاددهی- یادگيری آميخته     

 نکته هاي کليدی يادگيری آميخته 
 یادگیری آمیخته دامنه ای از ارائه های رســانه ای، كالسی، از راه دور، مجازی و 

خودگردانی را با یکدیگر درهم می آمیزد. 
 بهتر آن است كه این روش را یاددهی و یادگیری آمیخته بنامیم. 
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 روش یادگیــری آمیخته از یادگیری الکترونیک تجــاری و آموزش از راه دور 
نشئت گرفته است. 

 امتيازات روش يادگيری آميخته 
 داشتن مخاطبان بیشــتر، ساخت دانش، تشریک مســاعی، محیط های متنوع 

یادگیری، تعامل و واكنش بخردانه در این روش دیده می شود. 
 در این روش یادگیرندگان با فناوری ها درگیر می شــوند، نه آنکه آن ها را ابزار 

گردآوری اطالعات بدانند.
مجریان تعلیم وتربیت باید نسبت به روش هاي یادگیری آمیخته و رایانه محور به 

درک كافی برسند تا بتوانند فرایند طراحی تدریس را به خوبی به سامان برسانند. 
فرایند طراحی تدریس در این روش شــامل پنج مرحله است: تحليل، طراحی، 

توليد، ارزشيابی و ارائه.

 پی نوشت 
1. blended learning
2. reflection
3. self- regulated 
4. Know How
5. Yaserini & Grenger

منبع
Jordan Anne, Carlile Orison & Stack Annetta, Approaches to Learning, A guide For Teachers 2008, 

Open University Press, McGraw- Hill, Berkshire England.
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 بهينه سازي بارشناختي در طراحي يادگيري چندرسانه اي  

الهه والیتي 
دانشجوي دكتراي تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي

 چکيده 
  چالش اصلي كــه در طراحي یادگیري چندرســانه اي، مانند هر نوع دیگر از 
برنامه هاي آموزشــي كه با آن مواجه هســتیم، ساختن درس ها به طریقي است كه 
با فرایندهاي یادگیري انساني ســازگار باشند. براي اثربخشي درس ها، روش هاي 
آموزشــي باید از این فرایندها حمایت كنند. از جمله مباحثي كه در روان شناسي 
تربیتي براساس دیدگاه خبرپردازي، براي حمایت از فرایند پردازش داده ها در حافظة 
فعال ایجاد شده است، نظریة بارشناختي است. از دیدگاه نظریة بارشناختي، حافظة 
فعال انســان هنگام مواجهه با اطالعات جدید، ظرفیت محــدودي دارد. در واقع 
مقدار داده هاي حســي كه ابزارهاي فناورانه مي توانند ارائه دهند، بیشتر از ظرفیت 
سیستم عصبي انسان براي پردازش است. از این لحاظ باید در طراحي مواد یادگیري 
چندرسانه اي تا حد امکان بکوشیم كه هر سه نوع بارشناختي را در نظر داشته باشیم 

و متناسب با ویژگي هاي هر یک، با آن برخورد كنیم.
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كليدواژه ها:  نظریة بارشناختي، طراحي آموزشي، یادگیري چندرسانه اي، حافظة 
كوتاه مدت

 مقدمه 
یکي از نظریه هاي قدرتمند یادگیري در روان شناســي تربیتي، نظریة شناختي1 
است. طبق این نظریه، یادگیري انساني از فرایندهاي دروني تأثیر مي پذیرد و تحت 
تأثیر محرک هاي بیروني قرار نمي گیرد. یکي از اندیشه هاي اصلي نظریة شناختي، 
نظریة خبرپردازي یا پردازش اطالعات2 است. این نظریه به وجود سه نوع حافظة 
حسي3، فعال یا كوتاه مدت4 و بلندمدت5 در نظام شناختي انسان اشاره دارد. در واقع، 
تالش اصلي طراحان آموزشــي باید طراحي ساختن درس ها به طریقي باشد كه با 
فرایند هاي یادگیري انساني سازگار باشند. نظریة بارشناختي نمونه اي از این تالش 

در طراحي آموزشي است.
در رشــتة تکنولوژي آموزشــي، اثربخشــي و كارامدي راهبردهــاي متفاوت 
طراحي آموزشــي، مورد عالقه و توجه متخصصان این رشــته قرار گرفته است 
(Chang,2005:106-117:106). نظریــة بارشــناختي، از مهم ترین نظریه ها در 

طراحي آموزشــي محسوب مي شود. این نظریه براي طراحي مواد یادگیري كه در 
قالب چندرســانه اي و سایر قالب ها هستند، راهبردهایي ارائه مي كند. هدف نظریة 
بارشــناختي، پیش بیني پیامدهاي یادگیري با توجه به قابلیت ها و محدودیت هاي 
ساختارشناختي انســان اســت (Pass, moreno & Brunken, 2010:1). این 
نظریه مي تواند در گســترة وسیعي از محیط هاي یادگیري به كار گرفته شود، زیرا 
ویژگي هاي طراحي مواد آموزشي را به اصول پردازش اطالعات در ساختارشناختي 

انسان ارتباط مي دهد.
یکي از اساسي ترین مفروضه هاي مورد قبول این نظریه آن است كه حافظة فعال 
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انسان ظرفیت محدودي دارد؛ حدود 5 تا 9 مادة اطالعاتي. انسان به هنگام یادگیري، 
اكثر منابع شناختي موجود در حافظة فعال را به این امر اختصاص مي دهد. در اكثر 
موارد، منابع شــناختي كه صرف یادگیري مي شــوند، بیشتر صرف قالب آموزشي 
مي شوند كه محتوا از طریق آن به یادگیرنده ارائه شده است. تالش نظریة بارشناختي 
این است كه تا حد ممکن بارشناختي ناشي از شکل ارائة محتوا را كاهش دهد تا 
منابع شناختي موجود صرف یادگیري واقعي شود. طبق این اظهارات مي توان چنین 
اســتنباط كرد كه بارشناختي به وجود آمده در حافظة فعال، مي تواند حاصل نحوة 
ارائة محتوا به یادگیرنده باشد؛ چیزي كه كنترل آن در دست طراح آموزشي آن محتوا 

قرار دارد.

 انواع بارشناختي 
اكثر ما بعضي از محتواهاي آموزشــي را ساده مي یابیم و بعضي دیگر را دشوار. 
برخي از عناصر نیازمند یادگیري، عناصر جداگانه و مستقل هستند. اما برخي دیگر 
نیازمند آن اند كه بین چندین عنصر اطالعاتي مرتبط، ارتباط برقرار شود. ممکن است 
عالوه بر میزان تعامل پذیري بین عناصر هر محتواي آموزشي، نحوة ارائة محتوا نیز 
بارشناختي ایجاد كند یا خود یادگیرنده از تجربه یا تخصص كمي دربارة محتواي 
آموزشي برخوردار باشد. هر یک از این موارد، نوعي از بارشناختي محسوب مي شود.
میــزان كلــي فعالیت ذهنــي كــه در هر زمــان بــر حافظة فعــال تحمیل 
 مي شــود، »بارشــناختي« نامیده مي شــود كه انــواع و منشــأهاي گوناگون دارد 
(Burkes,2007:4). پژوهش ها ســه نوع بارشناختي را مشخص كرده اند. اولین 

نوع بارشناختي كه »بارشناختي دروني«6 نامیده مي شود، به ماهیت اساسي و میزان 
دشــواري مواد آموزشي بستگي دارد. دومین نوع بارشناختي »بارشناختي بیروني«7 
است و به روشــي كه آموزش براساس آن طراحي شده، سازمان یافته و ارائه شده 
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اســت، بســتگي دارد (Moor, Burton & Myers,2004:983). ســومین نوع 
بارشناختي كه »بارشناختي مطلوب«8 نامیده مي شود، به كوشش هایي اشاره دارد كه 
 یادگیرنده باید براي به یادسپاري مواد آموزشي و ایجاد طرح وارة ذهني متحمل شود

 .(Swener, Merrienboer & Pass, 2004:25) 

جدول1. خالصة انواع بارشناختي، ویژگي ها و ابعاد آن ها

نوع 
منشأ  مثالتوضيحاتبار      شناختي

بار                شناختي
 تأثير بر 
يادگيري

وظيفة 
طراح آموزشي

دروني

به پيچيدگي ذاتي 
محتواي آموزشي 

اشاره دارد كه 
يادگيرنده قصد دارد 

آن  را به طور ذهني فرا 
بگيرد.

تصويري آموزشي 
كه ميان اجزاي 
آن ارتباط زيادي 

وجود دارد.

پيچيدگي 
محتواي 
آموزشي

منفي
مديريت 

بارشناختي 
دروني

بيروني

به فعاليت هاي ذهني 
حين فرايند يادگيري 
اشاره دارد كه در اين 
فرايند تأثير مثبتي 

ندارند.

ارائة توضيحات 
نوشتاري؛ هم 

داخل تصوير و هم 
پايين آن

نحوة ارائة 
محتواي 
آموزشي

منفي
كاهش 

بارشناختي 
بيروني

مطلوب

به منابعي شناختي 
اشاره دارد كه حافظة 

فعال براي ايجاد 
يادگيري بهتر، به 

آن ها نياز دارد.

پرسش از 
يادگيرنده دربارة 
محتواي آموزشي

ميزان تسلط 
يادگيرنده بر 

محتوا
مثبت

افزايش 
بارشناختي 

مطلوب

طراح محتواي آموزشي مي تواند بارشناختي بیروني و مطلوب را كنترل كند، در 
حالي كه به نظر مي رسد بارشناختي دروني غیرقابل كنترل باشد. طراح آموزشي باید 
بارشــناختي مطلوب را تا حد ممکن افزایش و بارشناختي بیروني را تا حد ممکن 
كاهش دهد و بارشــناختي دروني را كنترل كند )همان، ص 12(. ما به عنوان طراح 
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محتواي آموزشي، به منظور یادگیري اثربخش، باید دو كار انجام دهیم: 
1. محتوایي را كه بارشناختي باالیي دارد تشخیص دهیم.

2. نوع بارشناختي را در این محتوا مشخص كنیم و بر این اساس با آن برخورد كنیم.

 رهنمودهايي دربارة بارهاي شناختي بيروني، مطلوب و دروني 
براي بهینه ســازي بارشــناختي، باید تا آنجا كه مي توانیم بارشناختي بیروني را 
كاهش، بارشــناختي مطلوب را افزایش دهیم  و بارشناختي دروني را كنترل كنیم؛ 
رهنمودهایي در ادامه دربارة هریک از انواع بارشناختي مي آوریم. در این قسمت، به 
این صورت عمل كردیم كه ابتدا رهنمود را آورده ایم و ســپس چرایي این رهنمود 
را همراه با ذكر مثال توضیح داده ایم. رهنمود هاي مشابه یکدیگر را كه با هم تداخل 
دارند، در قالب یک رهنمود ادغام كرده ایم و رهنمودهاي كم كاربردتر را كه در دل 

رهنمودهاي دیگر قرار مي گیرند حذف كرده ایم.

 رهنمودهاي اساسي براي کاهش بارشناختي بيروني 
●  استفاده از طرح هاي خطي براي بهینه سازي عملکرد در كارهایي كه به برخورداري 

از مهارت تجسم فضایي نیاز دارند.
●  استفاده از طرح هاي خطي همراه با كلماتي كه به صورت شنیداري ارائه مي شوند.

● استفاده از عالئم و اشاره براي جلب توجه به محتواي شنیداري و نوشتاري.
●  تلفیق توضیحات نوشتاري همراه با تصاویر مرتبط با آن ها.

ارائة اطالعات مرتبط به یکدیگر، در قالب رسانه اي واحد، به جاي رسانه اي متفاوت، 
به منظور جلوگیري از تقسیم توجه یادگیرنده.

● تقسیم بندي كل محتواي آموزشي به بخش هاي مهم و اصلي محتواي آموزشي.
● حذف ارائه هاي آموزشــي كه اصوات، كلمات نوشتاري و تصاویر را فقط براي 
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جلب توجه یادگیرنده ارائه مي دهند.
● حذف افزونگي در محتوایي آموزشي كه به یادگیرنده ارائه مي شود.

●  فراهم آوري وسایل كمکي براي عملکرد به عنوان مکمل حافظة انسان.

●  نوشتن محتواي آموزشي با انسجام بیشتر، براي یادگیرندگان كم اطالع.
●  قطع نکردن فرایند خواندن یادگیرندگان كم اطالع از محتواي آموزشي.

●  حذف توضیحات افزوده شده به ارائه هاي تصویري، دربارة یادگیرندگان مطلع.
●  جابه جایي جاي مثال هاي حل شــده با مسائل حل نشده، در حین یادگیري و 

مطلع شدن یادگیرندگان.
● ارائة مستقیم محتواي آموزشي براي یادگیرندگان كم اطالع، به جاي واداشتن آن ها 

به یادگیري اكتشافي.

 رهنمودهاي اساسي براي افزايش بارشناختي مطلوب 
● استفاده از مثال ها و مسائل متنوع براي تسهیل انتقال یادگیري

● كمک به یادگیرندگان براي یافتن مثال هایي به واسطة تفکر خود
●  كمک به یادگیرنده براي خودكارسازي دانش و مهارت هاي جدید

●  تکرار ذهني محتواي آموزشي پیچیده بعد از ایجاد الگوي ذهني

 رهنمودهاي آموزشي براي مديريت بارشناختي  دروني 
● تدریس دانش حمایتي به طور جداگانه از تدریس گام هاي اصلي یک فرایند.

● تدریس عناصر و مراحل محتواي آموزشي، قبل از تدریس شکل كلي آن.
● دادن كنترل به یادگیرنده براي طي كردن گام هاي یادگیري، در هنگامي كه گام هاي 

یادگیري باید از لحاظ آموزشي كنترل شوند.
● جایگزیني بعضي از مسائل تمریني حل نشده با مثال هاي حل شده.



57

● استفاده از مثال هاي نیمه حل شده، ضمن استفاده از مثال هاي حل شده، به منظور 
ارتقاي یادگیري.

● گذر از مثال هاي حل شده به مسائل ناقص حل شده و مسائل حل نشده، براساس 
افزایش تجربة یادگیرنده.

 نتيجه گيري 
بارشناختي عبارت است از میزان تالش ذهني كه براي پردازش یا به خاطر سپاري 
اطالعات صرف مي شــود. از دیدگاه نظریة بارشناختي، حافظة فعال انسان هنگام 
مواجهــه با اطالعات جدید ظرفیت محدودي دارد. در جریان یادگیري انســان از 
سه نوع بارشناختي مي توان یاد كرد: دروني، بیروني، مطلوب. در طراحي محتواي 
چندرسانه اي باید بکوشیم بارشناختي دروني را مدیریت و كنترل كنیم، بارشناختي 
بیروني را تا حد امکان كاهش و بارشناختي مطلوب را تا حد امکان افزایش دهیم. 
طراح محتواي چندرسانه اي مي تواند بارشناختي بیروني و مطلوب را كنترل كند، در 
حالي كه به نظر مي رسد بارشناختي دروني غیرقابل كنترل باشد. طراح آموزشي ماهر 
مي تواند بارشناختي مطلوب را تا حد ممکن افزایش دهد و بارشناختي بیروني را با 

رعایت اصول، تا حد ممکن كاهش دهد تا قادر به كنترل بارشناختي دروني شود.
با طراحي آموزشي مناسب و رعایت اصول مي توان از میزان بارشناختي بیروني 
كاســت. در نظام آموزش الکترونیکي كه درس ها بیشــتر به صورت چندرسانه اي 
براي به كارگیري همة حواس یادگیرندگان به طور هم زمان طراحي مي شوند، كاربرد 
نظریه هاي كارامدي همچون نظریة بارشناختي، مي تواند فرایند یادگیري یادگیرندگان 
را تســهیل كند. شــاید یکي از علل افت تحصیلــي در درس هایي كه به صورت 
چندرسانه اي ارائه مي شوند این باشــد كه به مؤلفه هاي طراحي پیام چندرسانه اي 
توجه كافي نمي شــود. این امر لزوم به كارگیري متخصصان طراحي آموزشي را در 
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ضمن طراحي و تولید درس هاي چندرسانه اي نشان مي دهد.

پی  نوشت ها  
1. cognitive theory
2. processing information
3.Sensory Memory (SM)
4. Short TermMemory (STM)
5. Long Term Memory (LTM)
6. intrinsic cognitive load
7. extraneous cognitive load
8. germane cognitive load
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 برنامه هاي مکمل و تکاليف خالقانه  

سعيد چگني 
كارشناس ارشد روان شناسي

 اشاره 
فرایند یاددهيـ  یادگیري، چنانچه با برنامه هاي مکمل برنامه هاي رسمي و تکالیف 
خالقانه غني شود هم شــوق و انگیزة یادگیري را افزون مي كند و هم به پایداري 
یادگیري مي انجامد، در این مقاله براســاس ده گام یادگیــري كه گانیه نظریه پرداز 
یادگیري ارائه كرده است، برنامه هاي مکمل و تکالیفي كه انجام آن ها مستلزم كارهاي 

خالقانه است، ارائه شده است. 

كليدواژه ها:  فعالیت های فوق برنامه، فعالیت مکمل، گام هاي یادگیري گانیه

 مقدمه 
ـ   یادگیری فرایندي دو جانبه اســت كه در آن یاددهی با ابتکار و   فرآیند یاددهی  
خالقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است، به نحوی كه هر 
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دو طرف فرایند ، معلم و متعّلم، در این فعالیت مشاركت داشته باشند. همچنین، به 
فعالیت هایی كه بر اســاس نوآوری و ابتکار معلمان، در كنار تدریس و بر اســاس 
آموزش مفاهیم و اهداف درس به كار گرفته شوند و داخل یا خارج از كالس انجام 
شوند ، فعالیت مکمل گفته می شود. فعالیت  های فوق برنامه مجموعه فعالیت های 
سازمان یافته و پیش بینی شده ای هستند كه به منظور تثبیت ، تعمیق، آشنایی و كاركرد 
عملی در طول سال تحصیلی، برای دانش آموزان در نظر گرفته می شوند تا به رشد 
و تعالی ، شــکوفایی استعدادها و مشــاركت در برنامه های عملی كمک كنند. این 
برنامه ها كه در توســعة تجربیات تربیتی دانش آموزان نقش مهمی دارند )فراگیری 
مهارت های زندگی و حل مسئله (، در عرض برنامة درسی قرار مي گیرند و نیازهای 
فــردی دانش آموزان و ویژگی های محلی و منطقه ای را مورد توجه قرار می دهند و 
باالخره موجب غنای برنامة درسی می شوند . فعالیت های فوق برنامه را می توان كلیة 
اعمالی دانست كه در برنامة درسی روزانه برای آن ها ساعات بخصوصي پیش بینی 
نشــده و هدف آن ها شناسایی و پرورش اســتعدادهای نهفتة دانش آموزان است. 
چنانچه این فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی و یا در راستای 
 آموزش اســتعدادهای خاص فراگیرندگان باشند ، به آن ها فعالیت فوق برنامه گفته 

می شود. 

 مراحل طراحی و برنامه ريزی فعاليت فوق برنامه 
الزمــة برنامه ریزی بــرای فعالیت های مکمل و فوق برنامــه و اجرای آن ها در 
مدارس، انتخاب روش های یادگیری فعالی اســت كه مشاركت دانش آموزان را به 
دنبال داشــته باشد . در رویکردهای سنتی و معمول آموزش ، معلم در نقش فعال و 
دانش آمــوزان در نقش مخازن اطالعات، به وظایف محولة خود عمل می كنند . در 
نهایت ، یادگیری دانش آموزان نتیجه محور است و به سطوح پایین شناختی محدود 
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می شود . پژوهش های اندک انجام گرفته در مورد عوامل مؤثر بر پایین بودن سطح 
مهارت های زندگی نیز نشان می دهد، عواملی مانند : به كار نگرفتن الگوها و روش های 
مناســب تدریس ، روش های نادرست ارزشیابی ، انفعالی بودن دانش آموزان ، دیکته 
شدن محتوای آموزشــی در قالب كتاب های درسی و نبود ارتباط عمیق بین خانه 
 و مدرسه ، در پایین بودن سطح مهارت های زندگی دانش آموزان دورة ابتدایی مؤثر 

بوده اند. 
اهداف وزارت آموزش و پرورش بسیار كلی است و مدارس باید بر حسب دورة 
تحصیلی و با نگاه به اهداف كلی، اهداف اختصاصی و تفصیلی و قابل دستیابی خود 
را تدوین كنند. به همین دلیل، الزم اســت در ابتدای سال تحصیلی، هدف گذاری 
یکســاله برای مدرســه صورت گیرد و اهداف در حیطه های آموزشی، فرهنگی، 
تربیتی و ســپس خدماتی و رفاهی، به ترتیب اولویت بندی و مشخص شوند. بعد 
از تعیین اهداف، باید درصدد باشــیم در برنامة زمانی معین شده، با شیوه های مؤثر 
 به نتیجة مطلوب و دلخواه برسیم. از جمله مراحل برنامه ریزی، مراحل زیر پیشنهاد 

می شود: 

 1
نیاز سنجی آموزشی

قبل از هدف گذاری و استخراج اهداف آموزشی مورد نظر باید شرایط، منابع انسانی 
و مالی و حتی بازده مورد نظر پیش بینی شود. در این خصوص، مجموعه اي از پیش 
نیاز ها باید مورد توجه قرار گیرند: شرایط فیزیکی مکانی كه باید رفتار مورد نظر در آن 
بروز كند، شرایط جسمی و روحی كه فراگیرنده باید در هنگام انجام آن ُكنش داشته 
باشد، شرایط فعل یا رفتاری كه باید مورد مشاهده و ارزشیابی قرار گیرد، سازمان دهی 
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نیروهای انسانی كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در این فعالیت دخیل هستند، سامان دهی 
منابع و اقالم موجود مورد نیاز از قبیل رســانه های آموزشــی و امکانات آموزشی 
 مورد نیاز، پیش بینی هزینة مورد نیاز و مقرون به صرفه، نوع ارزشیابی و بارم بندی 

و ... 

2
هدف گذاری 

ابتدا اهداف آموزشــی و نکات كلیــدی ، قواعد و ُكنش های هر درس و فعالیت 
را بشناســید. در راستای تحقق آن ها، برنامه های مکمل و تکالیف خالقانة خود را 
 طراحی كنید و از دادن فعالیت هایی كه از سطح اهداف باالتر یا دور تر هستند، جداً 

بپرهیزید. 

3
مدیریت زمان

بسیاری از اهداف كتاب هاي آموزشی تکمیل كنندة همدیگر هستند و به اصطالح 
همدیگر را پوشــش می دهند. از طرف دیگر، فعالیت های خالقانه و تمرینی بسیار 
وقت گیرند. الزم است به برنامة كالسی و ساعات آموزش و سطح دشواری فعالیت 

اشراف كامل داشته باشید.

4
برنامه ریزی گام به گام 

انجام كار به صورت مرحله به مرحله و در صورت امکان نوشتن طراحی آموزشی 
یا تقویم اجرایی برای محتوای آموزشی، بعد از بررسی كل محتوا، الزم است. دیدن 
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تمام تکالیف و فعالیت ها به صورت منسجم و طراحی هر فعالیت به صورت گام به گام 
و یا به اصطالح سناریو نویســی نیز باید صورت گیرد تا فراگیرنده بداند دقیقاً چه 

كاری باید انجام دهد. 

5
انتخاب نوع فعالیت

 اینکه فعالیت در بر گیرندة كدام حیطه از یادگیری است )دانش، مهارت، نگرش( 
و معلم با كدام روش تدریس می خواهد به این حیطه برسد؟ و دیدگاه معلم كدام 
است؟ ) معلم محور، گروه محور، فراگیر محور( در انتخاب نوع فعالیت دخیل است. 

6
 اجرای فعالیت 

در هنگام اجرای فعالیت و قبل از درخواست از فراگیرندگان، باید به نیاز آموزشی ، 
سن فراگیرندگان و توانایی آن ها توجه كرد و مراحل تکالیف و مکمل آموزشی را 
جدا گانه و به صورت امتیازی و یا گام به گام طراحی و فراگیرندگان را توجیه كرد تا 
هر مرحله را جدا گانه انجام دهند یا ثبت كنند . در فعالیت های گروه محور باید تقسیم 

وظیفه ، هماهنگی گروه، نظم و... مد نظر قرار گیرند. 

7
نظارت و هدایت 

 از آن جــا كــه در روش های تدریس جدید معلم نقــش راهنما و هدایتگر را 
بــر عهده دارد و در كنــار فراگیرندگان به فعالیت آموزشــی می پردازد و گاهی 
بــه عنوان یکــی از اعضاي گــروه فعالیت می كنــد، امــکان بازخورد گیری از 
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فعالیــت فراگیرندگان و كنترل رفتار و هدایت این حركت به ســوی هدف براي 
او راحت تــر و ملموس تر خواهد بود. با طرح ســؤال یا برانگیختن و تشــویق 
به ابداع راه حل های بیشــتر، هم فکــری و همکاری در گــروه ، رغبت پذیری و 
دادن انگیــزه، تغییر در نگــرش و ... معلم می تواند در حیــن نظارت فعالیت ها ، 
 نقــش هدایتي را نیــز برای حصــول اهداف رفتــاری طرح بر عهده داشــته 

باشد. 

8
ارزیابی 

 پس از اجرای فعالیت و انجام فعالیت های كنترل و نظارت ، الزم اســت میزان 
اثربخشی و تحقق اهدافی را نیز كه به این برنامه مرتبط اند، ارزیابی كرد تا دریافت 
آیا فراگیرندگان به سطح مورد نظر از یادگیری، مهارت یا نگرش دست یافته اند یا 
خیر. در صورت حصول نتیجة مطلوب، در پایان ارزیابی می توان این فعالیت را در 

بوتة تجارب موفق مدیریتی قرار داد.  

9
ارزشیابی فعالیت برای ارزشیابی 

 با توجه به اینکه معلم از چه نوع ارزشیابی استفاده می كند و هدف او چیست 
و اینکه آیا نمره ، سطح یادگیری و میزان تغییر رفتار و ثابت بودن یادگیری، عمق 
یادگیری و یا توصیف فعالیت یادگیری و محصول آن برای معلم مالک اســت، 
می توان این قســمت را تعریف و تشــریح كرد. هر معلمی می تواند بنا بر سلیقة 
خود روش ویژه ای را در نظر گیرد كه البته بسته به رشته و كتاب درسی می تواند 

متفاوت باشد . 
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10
تشویق و ایجاد انگیزه 

برای برانگیختن و ایجاد رغبت یادگیری و رســیدن فراگیرنده به ســطح خود 
یادگیری و احســاس رضایتمندی از فعالیت های آموزشی، تحویل گرفتن تکالیف 
باید با دقت نظر صورت گیرد . برای وقت و فعالیت فراگیرنده ارزش قائل شوید و 

با دقت و توجه خاصی، این فعالیت و زاویه های پنهان آن  را بررسی كنید.

 جمع بندي 
انجــام فعالیت هاي مکمل و فوق برنامه در مدارس محرک بســیار خوبي براي 
تجربه كردن فراگیرندگان و آماده شــدن براي پذیرش مسئولیت و تقویت فعالیت 
گروهي در جامعه و افزایش اعتمادبه نفس و ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان 
براي یادگیري مهارت ها و تعمیق یادگیري است و ما معلمان و مدیران الزم است 
بستري مناسب براي پرورش استعدادها، افکار منطقي و خالقیت در دانش آموزان 
فراهم كنیم تا آنان در كنار تجربه هاي جدید به رشــد و خود شکوفایي و بالندگي 
دست یابند. درست است كه فعالیت هاي فوق برنامه و به خصوص انجام فعالیت در 
گروه وقت گیر است، اما آن ها با تقسیم وقت و انرژي، به نوعي قابل اعمال هستند. 
در خاتمه این نکته را متذكر مي شــویم كه نقش معلم نه آموزش است نه یاددهي، 

بلکه تشویق و راهنمایي فراگیرنده است.

منابع
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2. شهناز ذوفن )1380(. رسانة آموزشی برای کالس درس. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی .
3. محمد احدیان )1379(. تکنولوژی برای کالس درس. تهران . بُشری.
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 طراحي آموزشي ترکيبي و کاربرد آن در کالس درس  

نویسنده: پروفسور دكتر آیتكين ایزمن، دانشگاه ساكاریا، تركیه

ترجمه و تلخیص: مرتضي فراهاني، كارشناسي ارشد تکنولوژي آموزشي 

دانشگاه اراک، آموزگار ابتدایي منطقه فراهان

 اشاره 
این مدل جدید در قالبی سیستمی و با بهره گیری از نظریه های رفتاری، شناختی 
و ساختن گرایانه طراحی مي شود، و با بهره گیری از مؤلفه های اصلی تشکیل دهندة 
نظریه هاي متفاوت یادگیري، به ســاخت مدل مي پــردازد. این مدل به عنوان یک 
رویکرد طراحی نظام مند پنج مرحله ای توصیف می شود. این مراحل به شرح زیرند :

1. ورودی؛ 2. فرایند؛ 3. خروجی؛ 4. بازخورد؛ 5. یادگیری. 
از این رویکرد می توان برای طراحی رویکردهای آموزشی متنوع ، از سخنرانی های 
معلم گرفته تا فعالیت های دانش آموز محور مشــاركتی، استفاده كرد . این آموزش 
اثربخش می تواند در یادگیری بیشتر و ذخیرة دانش جدید در ذهن، به دانش آموزان 

كمک كند . 
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كليدواژه ها:  طراحي، طراحي آموزشــي تركیبي، الگوي طراحي نوین، گام هاي 
طراحي آموزشي

 مقدمه 
با آموزش مؤثر، دانش آموزان به خوبی انگیزش پیدا مي كنند. برای ایجاد انگیزش 

باید تمام عوامل در رویکرد آموزشی تعیین شوند . 
در طراحی آموزشی، چهار عنصر كلیدی وجود دارد. این عناصر عبارت اند از :

1. به چه كسی آموزش داده شود؛
2. چه چیزی آموزش داده شود؛ 

3. چگونه آموزش داده شود؛ 
4. چگونه ارزشیابی صورت گیرد.

در مورد اول ، شناســایی شــخصیت دانش آموز مهم اســت، زیرا یادگیرندگان 
دانش آموزان هستند . در مورد دوم ، اهداف و مقاصد آموزشی مهم هستند. اهداف و 
مقاصد راجع به مطالب آموزشی، در طول مدت فعالیت های آموزشی، اطالعاتي به 
آموزگاران می دهند. مورد سوم ، روش های انتقال آموزشی، انواع روش های تدریس 
و یادگیری كاربردی را به معلم نشــان می دهد. در مورد چهارم ، ابزارهای ارزشیابی 
نقش كلیدی ایفا می كنند. این ابزارها برای تعیین نتایج یادگیری باید از ســندیت و 

اعتبار برخوردار باشند.
این چهار عنصر معموالً برای ایجاد یک مدل طراحی آموزشــی به كار می روند. 
چهار نوع مدل آموزشــی وجود دارد ) گوستافسون، 1996 (. این مدل ها عبارت اند 
از: مدل كالسی ، مدل تولیدی ، مدل های نظام های آموزشی و مقوله ها و گرایش ها . 
مدل های كالســی مثل »جرلک و الی، كمپ ، هینیــچ ، و ریزر و دیک« به صورت 
معلم محور طراحی می شوند . مدل تولیدی، مثل »برگ من و مور و وان پاتن« تولید 
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كاالهای آموزشی برای مشتریان ویژه یا بازارهای تجاری عالقه دارد. برخی مقوله ها 
و گرایش ها نیز در مدل های طراحی آموزشی وجود دارند. ابر رسانه یا اینترنت یکی 
از آن هاست. این وسایل بر طراحی آموزشی اثر می گذارند و باعث ایجاد انگیزش 
و نوآوری در طراحی آموزشی و محیط های تربیتی می شود ) گوستافسون ، 1996 (.

 الگوي طراحی آموزشی نوين 
هدف اصلی این مدل نوین )شــکل 1 ( تأكید بر شیوة طراحی، اجرا ، ارزیابی و 
ســازمان دهی مؤثر كلیة فعالیت های یادگیری است ، زیرا این امر عملکرد مناسب 
دانش آموز را تضمین خواهد كرد. پایة نظری مدل جدید را نظریه های رفتارگرایی ، 

شناختی و ساختن گرا تشکیل می دهند.

      شكل 1                                                                                                                                             

ورودی

فرآيند

خروجی

بازخورد

يادگیری

شناسايینیازها

آزمايش
فعالیتهایطراحیمجددنمونههایاولیه

آموزشی

بازبینیآموزش ارزيابی

بازگشتبه
مراحلمربوطه

يادگیری
بلندمدت

مدلايزمن

شناسايیمفهوم

شناسايینیازها

شناسايیاهداف
ونیازها

شناسايیرسانهها

1

678

10 9

2

4

3

5

 
دیدگاه رفتارگرایانه در طراحی آموزشی پنج عنصر دارد. این عناصر عبارت اند از 
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تحلیل ، طراحی ، توسعه ، اجرا و ارزیابی . طراح آموزشی در مراحل تجزیه و تحلیل ، 
اطالعات ورودی را شناسایی می كند ) اهداف ، مقاصد ، ویژگی های معلم ، ویژگی های 
دانش آموز ، مطالب آموزشــی( و فعالیت های یادگیری و تدریس را ترسیم می كند . 
در مرحلة توسعه ، طراح آموزشی مطالب آموزشی و شیوه های یاددهی- یادگیری 
را بســط می دهد . در مرحلة اجرا ، معلم فعالیت های یاددهی- یادگیری را به اجرا 
می گذارد. در مرحلة آخر ، طراح آموزشی خروجی های یادگیری را بررسي مي كند.  
شناخت گرایی به رویکرد یادگیری فکری و انگیزشی ) حافظة كوتاه مدت ، بازیابی 
و حافظة بلند مدت ( تجربیات و مطالب عالقه مند است . این مدل جدید به چگونگی 
ذخیــرة اطالعات در حافظة بلند مدت می پــردازد . در این مدل، به منظور ذخیرة 

اطالعات در حافظه بلند مدت، فعالیت های آموزشی طراحی می شوند.
طراح آموزشــی شــناخت گرا  از تجربیات خود در ایجاد دانش جدید استفاده 
می كند . یادگیرنده باید بیاموزد چطور بیندیشد و چگونه مشکالت یادگیری خود را 
برطرف كند. نقش آموزگار طراحی تجربیات معنی دار در محیط های یادگیری است. 
تجربیات معنی دار طراحی شده باید دانش آموزان را به خلق دانش جدید در حافظة 
بلند مدتشان ترغیب كنند. نقش دانش آموزان این است كه در بحث ها و فعالیت های 

گروهی شركت كنند. 
مدل طراحی آموزشــی نوین به ایجاد دانش جدید ، طراحی تجربیات معنی دار ، 
انگیزش و سازمان دهی عالقه مند است. ساختن گرایی عالقه مند به برنامه های كاربردی 
شخصی است . با توجه به تحقیقات  ام سی گریف ) 2001 ( ، رویکرد یادگیری باید به 
تجربیات و مفاهیمی مربوط باشد كه در دانش آموزان انگیزه ایجاد مي كند و آن ها را 
قادر به یادگیری مي سازد. مدل ایزمن از این رویکرد در فعالیت های آموزشی استفاده 
می كند. در طول مدت فعالیت های آموزشی، دانش آموزان باید تجربه كسب كنند . 
تجربة شخصی آن ها باعث می شود در این رویکرد فعاالنه مشاركت كنند. آن ها به 
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كمک تجربه، معانی شخصی خود را به اطالعات آموخته شدة قبلی مربوط می سازند 
و در این صورت ممکن است مطالب آسان تر به ذهن سپرده شوند ، زیرا معنی دارتر 
می شوند. یادگیرندگان باید فعال باشند و از فعالیت شناختی برای خلق دانش جدید 
استفاده كنند. محیط یادگیری باید فعالیت های زندگی واقعی را نشان دهد . از آنجا 
كه شیوة یادگیری به نوع مطالب آموزشی بستگی دارد ، در این محیط نوع مطالب و 

شیوة یاددهی/ یادگیری باید طراحی شود .
مدل جدید )شــکل 1 ( به عنوان یک رویکرد طراحــی نظام مند پنج مرحله ای 

توصیف می شود. این مراحل به شرح زیرند :
1.  ورودی؛    2.  پردازش؛   3.  خروجی؛    4.  بازخورد؛ 5.   یادگیری.

از این رویکرد می توان برای طراحی رویکردهای آموزشی متنوع ، از سخنرانی های 
معلم گرفته تا فعالیت های دانش آموز محور مشــاركتی اســتفاده كرد . این آموزش 
اثربخش می تواند در یادگیری بیشتر و ذخیرة دانش جدید در ذهن به دانش آموزان 
كمک كند .  این دانش آموزان برای مشاركت در فعالیت های كالسی ترغیب خواهند 

شد . 
مرحلة اول در مدل ایزمن ، مشــخص كردن ورودی است )شکل 2 ( . این مرحله 
بنیان فعالیت های آموزشی یادگیری و یاددهی است. طراح خصوصیات یادگیرنده 

را نیز شناسایی می كند.

      شكل 2       مرحلة ورودی مدل                                                                                                   

شناسايیمفهومشناسايینیازها1.ورودی

شناسايینیازها

شناسايیاهداف
ونیازها

شناسايیرسانهها

12

4

3

5
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این مرحله در طراحی آموزشــی مرحله ای كلیدی است، زیرا راجع به اثربخشی 
آموزشــی اطالعاتی به معلم ارائه می كند. به عبارت دیگر ، این مراحل می توانند در 
شناسایی نوع مطالبی كه باید تدریس شود و چگونگی تدریس فعالیت های آموزشی 

به آموزگار كمک كنند. مرحلة ورودی پنج گام به شرح زیر دارد:
1. شناسایی نیازها؛
2. شناسایی مفهوم؛

3. شناسایی اهدافـ  مقاصد؛
4. شناسایی روش های آموزشی؛
5. شناسایی رسانه های آموزشی.

گام اول، شناســایی نیازهاســت. این گام عامل مهمی در رویکرد طراحی كلی 
به شمار می رود. طراح آموزشی از روش های تحقیقی، مشاهده ای و مصاحبه ای برای 
تعیین نیازهای یادگیری دانش آموزان استفاده می كند. شاید بتوان نیازها را از طریق 

ارزیابی آن ها با توجه به برنامة آموزشی ویژه تعریف كرد. 
گام دوم، شناسایی مطالب است . مطالب از نیازهای دانش آموزان گرفته می شوند. 

هدف اصلی این گام مشخص كردن مطالب آموزشی است. 
گام سوم، شناسایی اهداف و مقاصد است. تعریف اهداف و مقاصد گامي مهم 
در مدل طراحی آموزشــی نوین است. هدف اصلی شناســایی اهداف و مقاصد، 
تعریف فعالیت هایی اســت كه دانش آموزان بعد از رویکرد آموزشی قادر به انجام 
آن ها خواهند بود. نتایج معموالً به عنوان اهداف رفتاری ، اهداف یادگیری یا اهداف 
عملکردی مشخص می شوند. نتایج یادگیری پنج طبقه اند كه عبارت اند از مهارت های 
فکری، راهبردهای شــناختی ، اطالعات كالمی، مهارت های حركتی و نگرش ها. 
اهداف معموالً شامل مهارت ها ، دانش و نگرش ها هستند. مهارت ها می توانند روانی 
ـ حركتی و فکری باشــند. زمانی كه دانش آمــوزان مهارت های رواني ـ حركتی را 
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می آموزند ، عملکردهای ماهیچه ای آن ها توســعه می یابد. موقعی كه دانش آموزان 
فعالیت های فکری را می آموزند، قدرت تمیز و حل مسئله در آن ها توسعه می یابد. 

اهداف و مقاصد از ارزیابی نیازها و مطالب حاصل می شوند.
گام چهارم شناسایی روش های یادگیری است . روش های تدریس باید با مطالب 
و اهداف مرتبط باشــند ، تا اهداف و مقاصد به شیوة مناسبی آموخته شوند. مرحلة 
آخر شناســایی رسانه های آموزشی است . رسانه های آموزشی دو نوع اند : قدیمی و 
نوین. رسانه های آموزشی قدیمی شامل كتاب ها ، روزنامه ها ، گراف، الگوها ، تصاویر، 
پوســتر ، كارتون ، روزنامه، گردش علمی ، فیلم و غیره اند . وســایل آموزشی مدرن 
عبارت اند از چندرســانه ای ها ، فیلم ها ، رادیو ، تلفن ، تلویزیون ، كامپیوتر، پروژكتور ، 
اینترنت و غیره. رسانه های آموزشی معموالً توسط طراح آموزشی، به منظور افزایش 
یادگیری، به كار می روند. هدف اصلی رسانه های آموزشی ایجاد ارتباط و یادگیری 
اســت. این رســانه بر مبنای بازبینی نیازها ، مطالب ، اهداف و روش های یاددهی 
شناســایی می شــوند و باید دانش آموزان را به یادگیری و ذخیرة دانش جدید در 

حافظة بلند مدت ترغیب كنند. ) شکل 3( 

ياددهی2.فرآيند
فعالیتها

8

      شكل 3        مرحلة دوم مدل ایزمن پردازش است                                                                                                   

طراحی
مجدد

7 آزمايش
نمونههایاولیه

6

پردازش ســه مرحله دارد: آزمون نمونه های اولیه ، طراحی آموزشــی مجدد و 
فعالیت هــای یاددهی. در مرحلة اول ، معلم آموزش طرح ریزی شــده را در مورد 
دانش آموزان آزمایش می كند. هدف اصلی این مرحله شناسایی مراحل كاربردی و 
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غیركاربردی ) یعنی شناسایی مشکالت مراحل طراحی آموزشی( است. مرحلة دوم 
طراحی مجدد آموزشی است . بعد از شناسایی مشکل ، فعالیت های آموزشی توسط 
طراح مشــخص می شود. در صورتی كه یک آموزش مؤثر به خوبی طراحی شود، 
اهداف آموزشی تحقق می یابند. مرحلة آخر فعالیت های یاددهی است. طراح مشکالت 
 آموزشی را تشــخیص می دهد و سپس برای رفع آن ها به طراحی مجدد آموزشی 

می پردازد. 

تجديدنظر3.خروجی ارزشیابی
10 9

      شكل 4  مرحلة خروجي مدل ایزمن                                                                                                    

بازگشتبه4.بازخورد
مراحلقبلی

      شكل 5     مرحلة بازخورد مدل ایزمن                                                                                                    

مرحلة بازخورد یک گام دارد . این گام بازگشت به مراحل مربوطه است . در این 
مرحله، آموزش بر پایة اطالعات حاصله در طول مدت اجرا  تجدید نظر مي شود. 
اگر معلم تشــخیص دهد دانش آموزان مطالب را یاد نمی گیرند یا از آموزش لذت 
نمی برند، به عقب بر می گردد و دربارة بعضی از ابعاد آموزشی، به منظور درک بهتر 
دانش آمــوزان، تجدید نظر مي كند. در صورتی كه در هر یک از مراحل آموزشــی 
مشــکلی وجود داشته باشد، طراح در آن مرحله تجدید نظر مي كند تا تمام اهداف 

تحقق یابند. 
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يادگیری5.يادگیری
بلندمدت

      شكل 6        مرحلة خروجي مدل ایزمن                                                                                                    

مرحلــة پنجم مدل جدید یادگیری اســت. این مرحله یــک گام تحت عنوان 
) یادگیری بلند مــدت ( دارد. در روند یادگیری ، یادگیری باید كامل صورت گیرد. 
در این رویکرد، معلم باید اطمینان یابد كه دانش آموزان مطالب آموزشــی طراحي 
شــده را آموخته اند. در صورتی كه معلم دریابد دانش آموزان به اهداف آموزشــی 
دست یافته اند، به فعالیت های آموزشی جدید خواهد پرداخت. در پایان این مرحله، 

یادگیری بلند مدت توسط طراح آموزشی انجام می شود.

 خالصه  
هدف اصلی این مدل ســازمان دهی فعالیت های یادگیــری بلند مدت و جامع 
اســت. مبنای مدل طراحی آموزشی جدید نظریه های رفتارگرایی ، شناخت گرایی 
و ساختارگرایی اســت. در طول مدت فعالیت های یاددهی- یادگیری، یادگیرنده 
فعال است و از یادگیری شــناختی ، ساختارگرایی و رفتارگرایی برای خلق دانش 
جدید استفاده می كند. برای خلق دانش جدید از مطالب تکنولوژی آموزشی استفاده 
می شود. این مطالب به اهداف و مقاصد مربوط می شوند. مدل ایزمن براساس نظریة 

نظام آموزشی ساخته شده است. 
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 طراحي آموزشي براي بازي ها و شبيه سازي هاي ديجيتال  

تألیف: كاترین بكر1 و جيم پاركر2 
ترجمه: محمد هاشمي، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
در حوزة تعلیم و تربیت، بازی ها و شبیه سازی های دیجیتالي از جمله دستاوردهاي 
تکنولوژی آموزشي هستند كه برای استفاده در جهت مقاصد آموزشی قابلیت های 
بســیاری دارند و امروزه، به پدیده ای فراگیر تبدیل شده اند. افراد بسیاری با اهداف 
گوناگون با چنین بازی هایي سروكار دارند. این ابزار عالوه بر استفاده های آموزشی، 
برای مقاصد دیگر نیز به كار مي روند. نکتة حائز اهمیت براي استفادة آموزشی از این 
دستاوردهاي تکنولوژی این است كه طراحی آموزشی آن ها باید به نحوی باشد كه 
كاربران پیام های آموزشی را به نحوی مؤثر دریافت كنند و به این ترتیب اثر بخشی 
قابل توجهی داشــته باشند. بدیهی است این ابزار در صورت رعایت نشدن اصول 
مربوط به طراحی آموزشــی كیفیت و كارایی الزم را نخواهند داشت.  لذا در مقالة 
حاضر سعی شده است ضمن معرفی برخي دستاوردهاي تکنولوژی، اصول طراحی 

آموزشی الزم براي طراحی بررسی شوند.
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كليدواژه ها:  طراحی آموزشی، بازی ، شبیه سازی

 تعريف شبيه سازی و بازی 
شبیه سازی آموزشی شــامل عناصري آموزشی است كه برای كشف، هدایت یا 
كســب اطالعات بیشتر دربارة یک سیســتم یا محیط به یادگیرنده كمک می كنند 
و حتي شــامل آن اطالعاتی مي شــود كه به طور كلی نمی توان از طریق تجارب 
دیگر كســب كرد. شبیه ســازی های دیجیتالی تقریباً در دو گروه جای مي گیرند: 
شبیه سازی های آزمایشی و شبیه سازی های تجربی. هر چند كه طراحی این دو نوع 
شبیه سازی نقاط اشــتراک زیادی دارد، در عین حال تفاوت هایی نیز مطرح است. 
شبیه ســازی های آزمایشی به دنبال كشف پاسخ چند ســؤال هستند، در حالی كه 
شبیه سازی های تجربی تالش می كنند محیطی را سازمان دهی كنند كه چندین كاربر 
در آن ها با یکدیگر تعامل داشته باشند. شبیه سازی های رایانه اي با شبیه سازی هایی 

كه شبیه سازی آموزشی نامیده می شوند، كاماًل فرق دارند. 
بازی های دیجیتالي نیز زیر مجموعه ای از شبیه سازی ها به حساب می آیند، اما در 
حوزة تعلیم و تربیت، شبیه ســازی ها و بازی ها با دو هدف متفاوت به كار مي روند. 
این دیدگاه را در سال 1969 اوكوا3  مطرح كرد. او بعضی از اندیشه های خود را از 
كالرک آبت4 )1966( گرفته بود. تا به امروز هم نگاه نسبت به بازی ها و شبیه سازی ها 
تغییر نکرده است. یکی از مسائل مربوط به كاربرد بازی ها و شبیه سازی ها این است 

كه افراد دربارة بهره گیری از مزایای طراحی تکنولوژی با محدودیت مواجه اند. 

 طراحی بازی و شبيه سازی 
طراحی مجموعه اصولی است كه كاماًل بر محتوای دانشی كه ما در نظر می گیریم، 
بســتگی دارد. این فعالیت پیچیده اســت. حتی  ممکن است در واحد های درسی 
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متفاوت به عناصر مختلفی توجه شــود. تبدیل شــدن به یک طراح حرفه ای كار 
ساده ای نیست. به عالوه، هنگامی كه افراد به طراحی می پردازند، داشتن دانشی ساده 
و مقدماتی كفایت نمی كند، بلکه طراح باید تجارب الزم را داشته باشد. تبدیل شدن 

به طراح حرفه ای نیازمند تجربه هاي عملی فراوان است. 
طراحی یک شبیه سازی از وقایع یا اشیا نیز از این قاعده مستثنا نیست و از جهاتی 
بسیار پیچیده تر از كار طراحی خود آن واقعه یا شيء است. مانند اینکه فردي بخواهد 
زیر دریایی هایی را كه در اعماق اقیانوس ها قرار دارند شبیه ســازي كند. افراد دیگر 
به جز طراح، فقط باید بدانند زیر دریایی چگونه كار می كند، اما طراح شبیه سازی، 
عالوه بر این، باید محیطی را كه در آن عمل می كند نیز بشناسد. البته شناخت همة 
جوانب سیســتم با همة جزئیات امری محال اســت. همچنین، طراح باید بررسی 
كند برای اینکه شبیه سازی دقیقي تولید شود، كدام جنبه از محیط باید بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد و كدام كمتر. هنگامی كه از یک شبیه ســازی برای آموزش و رشد 
حرفه ای استفاده می شــود، پیچیدگی بیشتر می شود، زیرا در این حالت فقط دقیق 
بودن شبیه سازی كافی نیست، بلکه مهم تر این است كه شبیه سازي باید مخاطبان را 

با پیام آن آشنا كند. 

 طراحی آموزشي 
این برداشت عامیانه از طراحی آموزشی وجود دارد كه یک روش واحد نمی تواند 
برای شرایط متفاوت جوابگو باشد. حتی صاحبان رویکرد های كاماًل ساختار یافته 
نیز باید بپذیرند كه این رویکرد ها در سیستم های خاصی براي به كارگیری مناسب 
هستند. متخصصانی كه از الگوهای خاصی پیروي می كنند، معموالً به عنوان راهنما، 
نه به عنوان نســخه اي تجویزی از آن ها استفاده می كنند. الگو های شناخته شده ای 
وجود دارند كه راهنمای بســیاری از متخصصان در طراحی هستند، مانند »الگوی 
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وقایع نه گانة آموزشــی« كه گانیه مطرح كرده اســت. بسیاری از الگو های طراحی 
آموزشی عناصر مشتركی دارند. عناصر ADDIE 5 كه الگو را ایجاد می كنند، معموالً 
 ADDIE مبانی الگو های موجود را تشکیل می دهند. قسمت های پنچ گانة الگوی

عبارت اند از: 
■        A تجزیه و تحليل: تعریف برون داد های مطلوب.

■          D طراحی: مشخص كردن چگونگي حصول به برون داد های مطلوب.
■           D توليد: ایجاد سیستم مورد نیاز و فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای رسیدن به 

برون دادهای مطلوب.
■             I اجرا: اجرای طراحی و برنامة تولید شده در موقعیت واقعی.

■               E ارزشــيابی: اندازه گیری كارایی و اثر بخشی سیســتم اجرا شده و استفاده از 
داده های جمع آوری شــده برای بهبود خأل های موجود بین برون دادهای 

حاصل شده و برون داد های مطلوب . 

 طراحی شبيه سازی ها 
در عین حال كه بین طراحی آموزشي و طراحی شبیه سازی نقاط مشتركی وجود 

دارند، اما طراحی شبیه سازی پیچیدگی بیشتری دارد. 
در این مورد نیز با طی مراحلی ضروری و تطبیق آن با الگوی ADDIE فرایندی 

به شرح زیر ایجاد می شود: 
■        تحليل نياز ها

■        طراحی :     الف( تعریف سیستم اصلی؛ 
               ب( تعریف عناصر مشخص.

■        توليد:           الف( جمع آوری داده ها؛ 
                    ب( ایجاد الگوی مفهومی.
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■        اجرا:                                   الف( ایجاد الگوی عملیاتی؛ 
            ب( پیاده كردن آن در شبیه سازی.

■        آزمون
تحلیل نیاز ها یکی از گام های اساسی در طراحي شبیه سازي هاست و هیچ پروژه اي 
نمی تواند آغاز شود، مگر اینکه طراح یا تولید كننده بداند چه انتظاری از آن دارد و 
می خواهد به واسطة آن به چه چیز هایی برسد. براي مثال، در اینجا ممکن است برون 
داد تحلیل نیاز ها، مشخص كردن بعضی از خأل های عملکردی باشد. فرض بر این 
است كه از قبل مشخص شده است شبیه سازی یا بازی دیجیتال به عنوان راهی برای 
هموار كردن خأل های موجود در عملکرد مخاطبان مورد نظر است. سیستم اصلی 
شامل همة چیز هایی مي شود كه باید دربارة سیستم واقعی بدانیم. به عالوه، سیستم 
اصلی شــامل بسیاری از چیز های دیگر نیز می شود كه هنوز نمی دانیم. این یکی از 

ساده ترین راه هایی است كه می توانیم یک شبیه سازی را ایجاد كنیم. 
عناصر قابل مشــاهده شامل همة عناصری می شوند كه ممکن است مشاهده یا 
تجربه شــوند. این عناصر می تواند شامل یکی از وجوه بعضی از نهاد ها و مواردی 
باشــد كه مورد نظر ما هســتند. یکی از جوانب مهم سیستم اصلی، شناخت انواع 
داده های قابل دستیابی است. داده ها مشخص می كنند كدام سؤال ها ممکن است به 
جواب برسند و كدام نوع از آزمایش ها ممکن است با استفاده از شبیه سازی انجام 
شوند. جمع  آوری داده ها برای ایجاد یک شبیه سازی، مرحله اي بسیار مهم است و 

باید توجه ویژه ای به آن معطوف شود. 
الگوي مفهومی توصیفی دقیق از عناصر را در بر دارد كه باید در شبیه سازی شما، 
بر حســب اهداف، گنجانده شوند. الگوی عملیاتی نیز الگویی از سیستم است كه 
در دنیای واقعی قابل پیاده شــدن است. این الگو بسیار دقیق و دربرگیرندة تمامی 
جزئیات الزم است. در نهایت، در طراحی شبیه سازی ها، بیشتر برای خود شبیه سازی 
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آزمون اعمال می شــود تا كارآیی آموزشی. به این ترتیب، ما می توانیم دقیق بودن و 
اصولی بودن شبیه سازی را بررسی كنیم.  

 طراحی بازی 
در عصر حاضر، خبر ها حاكی از این هســتند كه بازی می تواند رسانه آموزشی 
مؤثري باشد و گرد هم آیی یا همایشی در حوزة یاددهیـ  یادگیری برگزار نمي شود 
كه در آن به مبحث بازی نپردازند. ما معتقدیم، بازی ها ایجاد انگیزه می كنند و حتی 
برای ما بزرگ ســاالن هم قابل استفاده اند. طراحی بازی فرایندی پیچیده است. آثار 
زیادی منتشر شده اند كه پیشنهاد هایی به طراحان بازی ها ارائه می كنند. براي مثال، 
ما به رویکرد زمان سنجی كه كریزكرافورد6، به كار گرفته است اشاره می كنیم. او در 
سال 1982 در كتاب خود با عنوان »طراحی بازی كامپیوتری« هفت مرحلة اصلی را 

در طراحی بازی بیان می كند كه عبارت اند از:
    انتخاب یک هدف و یک موضوع

    تحقیق و ایجاد آمادگی
    طراحی: 

الف( ساختار درون داد، برون داد؛ 
ب( ساختار بازی؛ 
پ( ساختار برنامه؛ 

ت( ارزشیابی طراحی.
      قبل از برنامه نویسی

       برنامه نویسی
      اجرای آزمون

      بعد از پایان كار



83

در طراحی بازی ویدیویی، هدف در بازی نهفته است. به عبارت دیگر، كاربر باید 
به پایان بازی یا برنده شدن برسد. تحقیق و بررسی در این موقعیت، هم به اطالعات 
پیش فرض در مورد بازی و هم به دیگر بازی های مربوط به آن مربوط می شود. در 

طراحی بازی منحصر به فرد بودن آن بسیار مهم است. 
ما معموالً در بخش عمده ای از زمان بازی به چیزهایی می اندیشیم كه روی صفحه 
می بینیم؛ به عالوه، صفحة نمایش شامل نحوة كنترل بازی، نحوة ارائة اطالعات برای 
كاربر و نیز اصوات بازی اســت. ساز و كار بازی مسیری است كه كاربر توسط آن 
اهداف بازی را به دســت می آورد. ساز و كارهاي بازی شامل فعالیت هایی هستند 
كه بازی كننده می تواند آن ها را انجام دهد، مانند تعیین هدف، حركت، انتخاب، و 
جمع بندی. ســاز و كار بازی، آنچه را كاربر می تواند انجام دهد مشخص می كند. 
آخرین مرحله از فرایند طراحی بازی شامل آزمودن نقادانة فرایند طی شده است كه 

به عنوان مرحلة بعد از پایان یافتن كار، در یک نوشتار تنظیم می شود.
  

 طراحی آموزشی دقيق 
معموالً بازی با انگیزة تجاری یا برای سرگرمی یا مراسمي خاص ساخته می شود. 
شبیه سازی نیز برای پاسخ دهی به سؤال طراحی می شود. اگر هم با هدف آموزشی 
تولید شود، برای پر كردن شکاف عملکرد خاصی است. نقطة مورد توجه هر كدام 
از این اهداف متفاوت اســت. شبیه سازی باید با دقت كامل تولید شود، بازی ها بر 
كسب تجربه توسط كاربر تمركز دارد، و آموزش بر محتوا تأكید مي كند. اما چگونه 
می توانیم این رویکرد ها را با هم وفق دهیم؟ پاســخ كوتاه این است كه ما نباید در 
وهلة اول بازی ها و شبیه سازی ها را به عنوان مواد آموزشی، بلکه باید به عنوان جزئی 
از یک فرایند در نظر بگیریم. كاری كه ما باید انجام دهیم، این اســت كه طراحی 
بازی ها و شبیه سازی، و طراحی آموزشی را در یک فرایند قابل استفاده تركیب كنیم. 
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اولین مرحله در این فرایند اكتشــاف اســت كه به معنای به حساب آوردن همة 
نیاز های تحلیل شده است. برای اینکه راهبرد آموزشی بازی یا شبیه سازی مؤثر باشد، 
باید بخش عمدة نیازهای تحلیل شده كه شامل میانگین نیازها در خصوص بازی یا 

شبیه سازی است مورد توجه قرار گیرند. 
مرحلة طراحی زمانی شروع می شود كه بازی یا شبیه سازی شروع به شکل گیری 
می كند. در این مرحله بسیار مهم است كه ارتباط بین اهداف كلی، اهداف آموزشی 
و نیز جزئیات شبیه ســازی یا بازی مشخص شوند. اهمیت این كار در آن است كه 

شما زمان مناسب برای بازی یا شبیه سازی را تعیین می كنید. 
ایجاد الگویي مفهومی مورد دیگری اســت كه در بســیاری از الگو های طراحی 
آموزشی به آن توجه نمی شود، اما هنگام طراحی شبیه سازی ها یا بازی های دیجیتال 
بسیار مهم اســت. برون داد این مرحله محتوای مکتوب دقیق طراحی است و این 
می تواند عناصر طراحی شبیه سازی و بازی، و نیز نکاتی را كه راه حل های پیشنهادی 

را در قالب اهداف قرار می دهد، در بر گیرد. 
در نهایت، سنجش تکوینی و تراكمی در طراحی آموزشی الزم است. در طراحی 
شبیه سازی ها و بازی ها باید الگوی مفهومی و گاهی اوقات الگوی عملیاتی آزموده 

شوند تا اطمینان حاصل شود داده های در دسترس دقیق و موجه هستند. 

 پی  نوشت ها 
1. Katrin Becker 
2. Jim Parker  
3. Ochoa 
4. Clark Abt 
5. Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation 
6. Chris Crawford 

منبع 
Becker, Katrin & Parker, Jim, Instructional Design for Digital simulations and 
Games, 2011 in the Guide to simulations and Games, wiley Inc.U.S.A.
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 طراحي آموزشي و کالس هاي فوق برنامه 
 نشان گذاري يادگيري بيرون از کالس درس 

ليال سليقه دار، دكتراي برنامه ریزي آموزشي
مریم امامقلي، كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 

 اشاره 
یکي از اصول ناظر بر برنامه هاي درســي و تربیتي اشــاره شــده در سند برنامة 
درســي ملي توجه به تفاوت هاســت. در این بخش آمده است، برنامه هاي درسي 
و تربیتي باید ضمن تأكید بر ویژگي هاي مشــترک، به تفاوت هاي ناشي از محیط 
زندگي )شــهري، روستایي، عشایري، فرهنگي و جغرافیایي(، جنسیتي و فردي و 
دانش آموزان )استعدادها، توانایي ها، نیازها و عالقه ها( توجه كنند و از انعطاف الزم 
برخوردار باشند. با این نگاه، عالوه بر اینکه ضروري است محتواي آموزش رسمي 
و شیوة اجراي آن به تفاوت هاي یاد شده بپردازد، اما فرصت ها و محیط هاي دیگر 
یادگیري، اعم از فعالیت هاي تکمیلي كه بیشــتر با عنوان كالس هاي فوق برنامه به 
ذهن آشــنا هستند، مي توانند زمینة مناسبي را براي تعمیق و لذت یادگیري، مبتني 
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بر رعایت تفاوت هاي فردي براي دانش آموزان ایجاد كنند. براي این منظور شــیوة 
طراحي آموزشي این فعالیت ها و نوع اجراي آن ها در تحقق هدف مورد نظر بسیار 

اثرگذار است.

كليدواژه ها:  طراحي آموزشي، برنامة تکمیلي، یادگیري آزاد، یادگیري دانش آموز 
محور                                                                                                                   

 از فعاليت هاي تکميلي تا فوق برنامه ها 
بررسي هر فرایند اثربخش یاددهي یادگیري نشان مي دهد كه ابتکار و خالقیت معلم 
در كسب موفقیت دانش آموزان نقشي اساسي دارد. معلم نه تنها در زمینة انتخاب و 
اجراي روش تدریس مناسب، بلکه در بخش انتخاب و اجراي فعالیت هاي تکمیلي 
نیز نیازمند تکیه بر نوآوري اســت. در واقع، به فعالیت هایي كه براســاس نوآوري 
و ابتکار معلم در كنار تدریس و براســاس آموزش مفاهیم و اهداف درس به كار 
گرفته شوند و در داخل یا خارج كالس انجام شوند، فعالیت مکمل یا تکمیلي گفته 
مي شود. این فعالیت ها بر مبناي محتواي دروس یک موضوع درسي نظیر فارسي، 

علوم تجربي و تعلیمات دیني طراحي مي شوند )حاجي آقالو و دیگران، 1381(.
عــالوه بر فعالیت هاي تکمیلي، فوق برنامه ها یا كالس هایي كه به موضوعات و 
محتواي غیررسمي مربوط مي شوند نیز زمینه ساز تعمیق و گسترش یادگیري هستند. 
شعاري نژاد )1382( معتقد است، فعالیت هاي فوق برنامه چون در مقابل فعالیت هاي 
تربیتي برنامه ریزي شــده یا رســمي قرار دارند، جزئي از فعالیت هاي غیر رسمي 
هستند و معروف ترین اصطالحات آن عبارت اند از: فعالیت هاي فوق برنامه، خارج 

از كالس، غیررسمي و كمک برنامه اي.
این فعالیت ها چنانچه با توجه به شرایط خاص منطقه اي یا اقلیمي و یا در راستاي 
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آموزش استعدادهاي خاص فراگیرندگان صورت گیرند، فعالیت فوق برنامه نامیده 
مي شوند. این برنامه ها با نظر و حمایت مدرسه انجام مي گیرند، بدون اینکه در برنامة 

درسي منظور شده باشند.

 هر دو از يک جنس 
با نگاهي بر تعاریف ارائه شــده این پرســش مطرح مي شود كه آیا فعالیت هاي 
تکمیلي و فوق برنامه ها ماهیت گوناگوني دارند و آیا نقش و سهم معلم در هر یک 
متفاوت اســت؟ نگاهي بر دیگر تعاریف ارائه شده در این زمینه روشن كنندة این 
ابهام است. براي مثال، برخي از صاحب نظران )موریانا و همکاران، 2006( در این 
حوزه معتقدند، فعالیت هاي فوق برنامه مجموعه برنامه ها و فعالیت هاي تکمیلي اند 
كه در طول و عرض برنامة درسي، با هدف تقویت و غني سازي یادگیري و تکمیل 
و تعمیق اهداف برنامة درسي صورت مي پذیرند و دامنة آن از داخل كالس تا خارج 
از كالس را در برمي گیرد. به عبارت دیگر، فعالیتي است كه به منظور حفظ انگیزه 
و ایجاد چالش در یادگیرنده و كسب تجربه در فضاي آزاد و در عین حال مرتبط با 

موضوعات درسي طراحي مي شود. 
بر این اســاس، ممکن است فعالیت تکمیلي معلم به نوعي به كالس هاي فوق 
برنامه كشانده شود و ارتباطي معنادار بین محتواي فعالیت هاي فوق برنامه با فعالیت 
تکمیلي و دروس رســمي دانش آموزان ایجاد شده باشد. در هر حال، روشن است 
كــه معلم با كمک و بهره گیري از این دو حوزه، فعالیت هاي مکمل درســي و نیز 

فوق برنامه ها، مي تواند فرایند یاددهي یادگیري را قوت بخشد.

 شرط الزم 
هنگامي كه از فعالیت هاي فوق برنامه یاد مي شود، حس خودانگیختگي و جوشش 
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دروني یادگیرندگان در مسیر حضور و دریافت آموزش ها بیش از هر عامل دیگري 
تداعي مي شــود. به دیگر معنا، فوق برنامه ها شــامل كلیة فعالیت هایي هستند كه 
خارج از چارچوب رسمي آموزش انجام مي شوند، به شکلي كه مشاركت در آن ها 
به گونه اي اختیاري و داوطلبانه است. این ویژگي، انتخاب و تمایل یادگیرنده را نشانه 
مي گیرد كه جزئي الزم و در عین حال بسیار مؤثر در میزان موفقیت او در رویارویي 

با فعالیت هاي فوق برنامه است.
هر چند در آموزش هاي رســمي نیز توجه به عالقه ها و سلیقه هاي دانش آموزان 
نقشــي محوري و كلیدي دارد، امــا در فعالیت هاي فوق برنامه، این توجه به ایجاد 
فضا و زمینة انتخاب فراگیرنده تبدیل مي شــود، به گونه اي كه بتواند از رشــته ها و 
موضوعات گوناگون و با توجه به نیازهاي از پیش آزموده شــده توسط مدرسه، از 

میان فهرستي از فعالیت ها دست به انتخاب بزند.

 ديگر ويژگي هاي فوق برنامه ها 
عالوه بر ویژگي  مهم دادن آزادي عمل و اختیار در انتخاب موضوع به دانش آموزان، 
شرایط دیگري مي تواند به طرح ریزي و اجراي موفق تر فوق برنامه ها منجر شود. از آن 
جمله، توجه به نیازهاي فردي دانش آموزان و استعدادهاي خاص در طراحي برنامه 
است. در هر رشــته و موضوعي، به تناسب افراد، زمینه هاي متنوع استعداد وجود 
دارند. هر چند ممکن است الزم باشد برخي موارد به عنوان ضروریات اولیه توسط 
همة دانش آموزان آموخته شــود كه البته اغلب این موارد در اهداف برنامة درسي 
رسمي لحاظ مي شود، اما در بسیاري دیگر، توانایي هاي ویژه و خاص دانش آموزان 
راهنماي درستي براي هدایت آنان در انتخاب رشتة مناسب است. اگر این شناسایي 
و هدایت با تکیه بر ابزار خاص و نیز برآمده از نیازسنجي و نیازآفریني هاي مربوطه 
باشد، در این صورت مي تواند به پرورش استعدادهاي ویژه نیز كمک كند. ممکن 
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است تحقق این هدف نه تنها معلم یا مربي مربوط به یک رشته، بلکه تمامي عوامل 
مدرسه را تحت شعاع قرار دهد و همیاري همه جانبه اي را بطلبد.

 ويژگي خودانگيختگي در آينة عمل 
براي روشن شدن موضوع و نمایاندن ویژگي هاي اساسي در ارائة فعالیت هاي فوق 
برنامه، نمونه هاي زیر روشــنگرند. براي مثال، یکي از زمینه هاي مؤثر بهره گیري از 
فعالیت فوق برنامه در تربیت بدني، هویت بخشي به نرمش صبحگاهي و توجه ویژه 
به این مهم است. در تجربة دبستان امام صادق )ع(، منطقة 2 تهران نرمش صبحگاهي 
همه روزه به صورت پایه اي انجام مي گیرد، به شکلي كه همة دانش آموزان حاضر در 
آن شركت مي كنند و در عین حال هر مربي نرمش مربوط به هر پایه را به تفکیک 
راهنمایي و نظارت مي كند. در طول اجرا، دانش آموزان نیز به صورت مستقیم سایر 
هم پایه اي هاي خود را هدایت مي كنند و مربي تنها زمینه ســاز و برنامه ریز اســت. 
براي این منظور، به فراخور وضعیت جوي و نیز گروه هاي دانش آموزي، رشته هاي 
متنوعي تنظیم و اجرا مي شوند، از آن جمله انجام فعالیت هایي مانند داژبال، استپ 
هوایي، دست رشته، بدمینتون، تنیس روي میز و والیبال است كه پس از نرمش اولیه، 
با مشاركت دانش آموزان و به تناسب سن و موقعیت آنان اجرا مي شود. این بازي ها 
در این برنامه صرفًا جنبة انجام فعالیت دارنــد و هدف رقابت بین دانش آموزان را 
دنبال نمي كنند، اما در عین حال براي مربیان زمینة شناســایي نشانه هاي استعداد و 

توانایي هاي خاص دانش آموزان را فراهم مي سازند.

 همگي در فوق برنامه 
گاهي دامنة مشــاركت از معاون و مربیان تخصصي یک رشتة درسي در مدرسه 
فراتر مي رود و الزم است براي تحقق اجراي یک فعالیت فوق برنامه از اعضاي دیگر 
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مدرسه كمک گرفت. در تجربة زیستة دبستان دخترانة امام صادق)ع(، مناسبت هایي 
مانند دهة مبارک فجر فرصت مغتنمي اســت تا دانش آموزان با برگزاري مسابقات 
و فعالیت هــاي حوزة تربیت بدني، طعم شــیرین یادگیــري را در كنار خانواده و 
معلمــان خود، در قالب متفاوتي، تجربه كنند. براي مثال، مســابقات مادر و دختر 
كه در رشــته هاي شــنا و دارت و یا تهیة ماكت و روزنامه دیواري ورزشي برگزار 
مي شوند، زمینة انجام فعالیتي مشترک را ایجاد مي كنند. همچنین، در برنامه اي دیگر، 
دانش آموزان فرصت دارند به همراه معلمان خود برخي مسابقات ورزشي از جمله 
تنیس روي میز را انجام دهند. آشــنا شــدن با احادیث و روایات دیني در موضوع 
تربیت بدني از دیگر فعالیت هاي مشــترک دانش آموزان است كه همراه معلمان یا 
خانواده هاي خود انجام مي دهند و آثارشان را بر تابلوي ایستگاه تفکر در تربیت بدني 
نصب مي كنند. این ایستگاه براي درج سؤاالت و چالش ها و موضوعات مربوط به 
تربیت بدني است كه مطابق آن دانش آموزان مي توانند سؤاالت یا پاسخ هاي خود به 
چالش هاي مطرح شده را در صندوق كنار تابلو بیندازند و جواب ها را روي همین 

تابلو دنبال كنند.

 کوتاه سخن 
فعالیت هاي فوق برنامه از جمله فعالیت هایي هستند كه مي توانند به فرصت آفریني 
بیشتر براي پرورش توانایي و دانایي هاي دانش آموزان منجر شوند. در انجام چنین 
برنامه هایي، مشاركت همة عوامل اجرایي، اعم از معلمان و دیگر مربیان در مدرسه 
الزم است و به اثربخشي بیشتر آن كمک مي كند. فعالیت هاي فوق برنامه مي تواند 
به عنوان برنامه اي تلفیقي از رشــته ها و موضوعات گوناگون موجب جذب بیشتر 
دانش آموزان و ترغیب آن ها براي حضور و استفاده از آن ها شود. در چنین شرایطي، 
ایجاد زمینه هاي اختیار و حق انتخــاب برنامه به دانش آموزان از جمله ضروریات 
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اجراي فعالیت هاي فوق برنامه به شمار مي آید. همچنین، از آنجا كه فعالیت هاي فوق 
برنامه در راستاي برنامة درسي و كامل كنندة آن هستند، توجه طراح به ارتباط بین 
محتواي رسمي و محتواي فوق برنامه ها، به منظور هم پوشاني بیشتر آن ها، به افزایش 

كیفیت و بازدهي این قبیل فعالیت ها مي انجامد.

 اهداف فعاليت هاي مکمل و فوق برنامه 
1. دروني سازي و تعمیق مفاهیم یادگیري و كاربرد آن ها در زندگي واقعي و روزمره

2. غني سازي برنامة درسي با تأكید بر اهداف محلي، منطقه اي و جهاني
3. بهسازي و به روز كردن فرایند یاددهي و یادگیري

4. بسترســازي بــه منظور توجه بــه تفاوت هاي فردي دانش آمــوزان و پرورش 
استعدادهاي خاص آنان

5. زمینه سازي براي توسعة مهارت هاي زندگي
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 طراحي، اجرا و ارزشيابي در کالس معکوس  

محمد هاشمي 
كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

   اشاره 
در مقــاالت قبلي، مباحثي از جمله تعریف، اصول و مباني، و نقش ها و وظایف 
معلم و دانش آموزان در كالس معکوس مــورد بحث قرار گرفت. در به كارگیري 
كالس معکوس، باید در رابطه با طراحي، اجرا و ارزشــیابي نیز نکاتي مطرح شود 
كــه به تکمیل دانش خوانندگان كمک كند. نگارنده در مقالة حاضر با ارائة مثال ها 
و الگوهایــي، به این موضوع پرداخته و در نهایت رهنمودهاي الزم را به معلمان و 

مسئوالن مربوط داده است.

 كليدواژه ها:  كالس معکوس، طراحي فرایند یادگیري، طراحي كالس معکوس، 
ارزشیابي در كالس معکوس                                                                                        
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 مقدمه 
معلمــان باید در طراحي، اجرا و ارزشــیابي كالس درس معکوس، با توجه به 
ویژگي هاي این روش، به نکاتي توجه داشته باشند. در طراحي باید شرایطي لحاظ 
شــود كه ماهیت فراگیرنده محوري و جریان فعال یادگیري محوریت داشته باشد. 
در اجرا و ارزشیابي نیز باید مطابق طرح و چارچوب مورد استفاده عمل شود. البته 
قبل از هر چیز ذكر این نکته بســیار مهم است كه همة این اصول و ضوابط تا حد 
بسیار باالیي به شرایط بستگي دارد و معلم به عنوان یکي از مهم ترین اركان فرایند 
یاددهي - یادگیري و فردي كه بیش از هر كسي با محیط یادگیري در تعامل است، 
باید این اختیار را داشته باشد كه بر حسب شرایط از این اصول استفاده و در آن ها 

تغییراتي اعمال كند.

 طراحي 
كالس معکوس در اصل شکلي از یادگیري تركیبي است و چیزي كه در به كارگیري 
آن بسیار مدنظر قرار دارد، رشد تفکر، استدالل و مهارت هاي ارتباطي بین دانش آموزان 
 اســت. محیط یادگیري در كالس معکــوس باید در برگیرندة دو حالت باشــد؛ 
اول اینکــه دانش آموزان بایــد در محیطي چهره به چهره حضــور یابند و دوم به 
تکنولوژي ها، امکانات و منابع و خودآموزهایي براي آموزش خود و ایجاد ارتباط 
با معلم و دیگر شاگردان دسترسي داشته باشند. با عنایت به این نکات، ما به عنوان 

معلم مي توانیم در طراحي كالس معکوس این موارد را در نظر داشته باشیم: 
1. تا حد امکان اهداف یادگیري را به یادگیرندگان معرفي كنیم؛ 

2. فرصت هایــي براي دانش آموز ایجاد كنیم تا پیــش از كالس آمادگي الزم را به 
دست آورد؛ 

3. عالقة الزم را در دانش آموزان ایجاد كنیم تا براي كالس آماده شوند؛ 
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4. ساز و كاري براي دستیابي به فهم و یادگیري دانش آموزان در نظر بگیریم؛ 
5. روش ها و تدابیري براي ایجاد اتصال بین آموخته هاي داخل و خارج از كالس 

ایجاد كنیم؛ 
6. راهنمایي هایي آشکار و ساختارمند ارائه دهیم؛ 

7. زمان الزم را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم تا تکالیف محوله را انجام دهند؛ 
8. مقدماتي براي ایجاد اجتماع هاي یادگیري فراهم سازیم؛ 

9. منابــع الزم را به منظور خودآموزي دانش آموزان در اختیار آن ها قرار دهیم یا به 
آن ها معرفي كنیم.

 اجرا 
در اجراي كالس معکوس، اتخاذ رویکردي واحد براي تکالیف داخل و خارج از 
كالس توصیه مي شود. هنگامي كه شاگردان در منزل وظیفة آموزش خود را بر عهده 
بگیرند و در كالس به رفع مشکالت و طرح سؤاالت خود بپردازند، مي توان گفت 
در واقع روش اجراي فعالیت ها معکوس شــده است. در اجراي كالس معکوس، 
معلم در پایان هر جلسة كالسي، موضوع و مطالب و منابع مربوط به جلسة بعدي 
را معرفي مي كند و دانش آموزان ملزم هستند با استفاده از مطالب و منابع پیشنهادي، 
در منزل مســئول آموزش خود باشند و به صورت خودآموز موضوع مورد نظر را 
بیاموزند. در این میــان، یکي از مهم ترین قابلیت هاي تکنولوژي ها كه كار معلم و 
شــاگرد را در رابطه با تکالیف خــارج از كالس راحت مي كند، توان ایجاد تعامل 
بین آن ها، به اشــتراک گذاري آموخته ها و طرح مســائل و سؤاالت است. یکي از 
راه هاي مؤثر در اجراي كالس معکوس، گرفتن فیلم تدریس خود قبل از شــروع 
سال تحصیلي است. معلم مي تواند این فیلم ها را هر جلسه در اختیار شاگردان قرار 
دهد تا در منزل استفاده كنند. در ادامه، براي نمونه، چند رهنمود براي معلمان مایل 
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به استفاده از روش هاي بحث و حل مسئله در كالس معکوس، ارائه شده است:
الف( روش بحث: این روش مباحثه اي اســت سنجیده و منظم دربارة موضوعي 
خاص كه مورد عالقة مشــترک شــركت كنندگان در بحث است. در این 
روش، شاگردان فعاالنه در فعالیت هاي آموزشي شركت مي كنند و مسئولیت 
یادگیري خود را به عهــده مي گیرند. آن ها در ضمن مباحثه، با ذكر دالیل 
متکي بر حقایق، مفاهیم و اصول علمي، از اندیشــه ها و نگرش هاي خود 
دفاع مي كنند. در به كارگیري روش كالس معکوس، با تکیه بر این روش، 
تکالیــف خارج از كالس باید فرصت هایي را براي شــاگردان، در جهت 
به اشــتراک گذاري آموخته هاي خود با معلم و دیگر شاگردان فراهم كند. 
تکالیف خارج از كالس نیز باید در این جهت باشــد كه شــاگردان، آنچه 
را دیگران به اشتراک گذاشــته اند بررسي كنند و پاسخ هایي را كه باید در 
جلسة آتي به اشتراک گذاشته شوند، آماده كنند. تکالیف داخل كالس باید 
فرصت هایي را براي شاگردان ایجاد كند تا منتقدانه و دوستانه به مباحث و 
مسائلي كه دیگر شاگردان در كالس مطرح مي كنند، پاسخ دهند. تکالیف 
داخل كالس باید شاگردان را به سمتي سوق دهد كه نتایجي را كه شواهد 
تأیید مي كنند و بر مبناي اطالعاتي قرار دارند كه افراد گروه در جریان كالس 

به اشتراک گذاشته اند، پوشش دهند.
ب( روش حل مسئله: در این روش، معلم با طرح مسئله، انگیزه را در دانش آموز 
ایجاد مي كند و وي را به گردآوري اطالعات وامي دارد. ســپس براســاس 
اطالعات فراهم شده به قضاوت مي پردازد. نکتة مهم این است كه معلم باید 
دربارة موضوع مورد نظر اطالعات و تسلط كافي داشته باشد و منابع مربوط 
را به خوبي بشناســد و به دانش آموزان معرفي كند. در به كارگیري كالس 
معکوس، با تکیه بر این روش، تکالیف خارج از كالس باید مسئله اي را كه 
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مطالعه مي شــود، مطرح كند و مواد آموزشي مکمل و راهنمایي اولیه براي 
دانش آموزان ارائه شــود. تکالیف كالسي باید شاگردان را به سمت یافتن 
راه حل هایي براي مسائل سوق دهد و آن ها را به تأمل دعوت كند. تکالیف 
خارج از كالس باید به منظور پشتیباني از پردازش فراشناختي یادگیرندگان 
و افزایش مهارت هاي حل مسئله با تکالیف كالسي، به صورت مکمل هم 
عمل كنند. تکالیف كالسي باید به نحوي باشند كه دانش محتوا و مهارت 
حل مســئله دانش آموزان را ارزشــیابي كنند و به وظایف خارج از كالس 

مربوط شوند. به صورتي كه از بررسي مسائل پشتیباني كند.

 ارزشيابي 
براي ارزشیابي در كالس معکوس، از آنجا كه شاگردان خارج از كالس آموزش 
مي بینند، بهترین راه ارزشیابي آموخته ها، بررسي سؤاالت و مسائلي است كه براي 
آن ها پیش آمده اســت. این امر روشــن مي كند آنان چه نکاتي را آموخته اند و چه 
نکاتي هنوز برایشان سؤال اســت. همچنین، مي توان به صورت برخط، خارج از 
كالس درس یا به صورت حضوري، آزمون هاي یکســان برگزار كرد. ارزشــیابي 
شــاگردان از عملکرد یکدیگر نیز راه مؤثري است كه مي توان در ارزشیابي از آن 
بهره گرفت. این كار هم افزایي آموخته هاي آن ها را آســان تر مي ســازد. در جریان 
انجام تکالیف خارج از منزل، با دسترسي به اینترنت و تعامل با شاگردان، مي توان 
به صورت گام به گام عملکرد آن ها را ارزشیابي كرد و بازخورد الزم را به آن ها داد.

 جمع بندي 
محیط یادگیــري كالس معکوس باید دربرگیرندة دو حالت باشــد؛ اول اینکه 
دانش آموزان باید در یک محیط چهره به چهره حضور یابند و دوم باید به تکنولوژي ها، 
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امکانات،  منابع و خودآموزهایي براي آموزش خود و ایجاد ارتباط با معلم و دیگر 
شاگردان دسترسي داشته باشند. در اجراي كالس معکوس، اتخاذ یک رویکرد واحد 
بــراي تکالیف داخل و خارج از كالس، كار معلم و دانش آموز را راحت مي كند و 
رعایت همة اصول و ضوابط مربوط به به كارگیري كالس معکوس، تا حد بسیاري 
به شرایط بستگي دارد. معلم هم باید این اختیار را داشته باشد كه در آن ها تغییراتي 
را ایجاد كند. در خصوص ارزشــیابي از عملکرد شاگردان در كالس معکوس نیز 
یکي از بهترین گزینه هاي ممکن، بررســي مسائل و سؤاالتي است كه براي آن ها 
پیش آمده است. استفاده از هم كالسي ها براي ارزشیابي عملکرد یکدیگر نیز راهي 
اســت كه عالوه بر داشتن جنبه هاي تربیتي، مي تواند به هم افزایي آموخته ها و رفع 

اشکال كمک كند. 
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 اصول طراحي و توليد انيميشن آموزشي  

الهه والیتي 
دكتراي تکنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبایي

 اشاره 
انیمیشن تأثیرات آموزشي و یادگیري بسیار زیادي دارد و انیمیشن آموزشي نوع 
مهمي از انواع انیمیشن ها محسوب مي شود. انیمیشن آموزشي، و طراحي و تدوین 
آن، اهمیت و حساسیت ویژه اي دارد. با توجه به نقش و جایگاه آن در انتقال مفاهیم 
آموزشي، طراحان انیمیشن هاي آموزشــي باید به مؤلفه هاي خاصي در این زمینه 
توجه و اصول مربوط به آن مؤلفه ها را در كار خود رعایت كنند. در این مقاله، اصول 
مربوط به طراحي و تولید انیمیشن هاي آموزشي را به صورت فهرست وار آورده ایم.

كليدواژه ها:   انیمیشن آموزشي، طراحي انیمیشن، طراحي آموزشي                                                                                                                        

 مقدمه 
انیمیشن1 به معناي نشان دادن تصاویر متحرک به هر صورت و به هر شکل است. 
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انیمیشن روش هاي ساخت بسیار گوناگوني دارد كه یکي از آن ها استفاده از رایانه 
است. انیمیشن هاي رایانه اي با استفاده از نرم افزارهاي مخصوصي ساخته مي شوند، 
از جمله: مایا2 و تري دي مکس3 كه هر كدام معموالً كاربرد و برتري خاصي نسبت 

به دیگر نرم افزارها دارند.
انیمیشــن ها كاربردهاي گوناگوني دارند؛ مثاًل در برنامه هاي تبلیغاتي؛ جلوه هاي 
ویژه یا انیمیشــن تركیب شــده با فیلم؛ ساخت ســرگرمي كودكان و نوجوانان؛ 
محیط هاي شبیه سازي شدة واقعي؛ ســاخت بازي هاي رایانه اي؛ برنامه هاي علمي 
آموزشي. انیمیشن ها تأثیرات بسیار مؤثري هم بر آموزش، یادگیري و یادداري دارند 

)جامه بزرگ، نیلي و سلیمي، 1391: 61-53( كه به اختصار بیان مي كنیم. 
یادگیرنده تصویر انیمیشن را بهتر و دقیق تر از فیلم واقعي تماشا مي كند و میزان 
برقراري ارتباط او با این گونه تصاویر بیشــتر است. درست مانند اینکه همة ما در 
تجربه هاي كودكي خود در خیال، با یک شــخصیت كارتوني دوستي كرده ایم كه 
سال ها در ذهن و خاطرة ما مانده است. علت این است كه پنداشت واقعیت براي 
كــودک، از راه خیال شــکل مي گیرد و در خیال پردازي و دنیــاي فانتزي، كودک 
واقعیت هاي اجتماعي اطراف خود را مي شناسد و آن ها را درک مي كند )گلپایگاني، 
1389: 27-20(. آنچه در ســاختار اجتماعي و آموزشي انیمیشن و جایگاه آن در 
نهادهاي تربیتي مهم است، ویژگي منحصر به فرد انیمیشن در ارائة فهم درست از 
زندگي در فرایند تربیت اجتماعي است. این ویژگي به صورت تأثیر مداوم و متراكم، 
نوعــي آموزش تدریجي را صورت مي دهد كه در هیچ یک از نهادهاي آموزشــي 
دســت یافتني نیست. آموزش از روي كتاب و در نهایت ابزارهاي كمک آموزشي 
موجود در بازار، بخشي از فرایند تربیت اجتماعي را فراهم مي كند، اما یادگیرنده با 
تماشاي فیلم هاي انیمیشن، بخش دیگري از آموزش هاي الزم براي زندگي اجتماعي 
را دریافت مي كند كه به مراتب ماندگارتر از دیگر شیوه هاي آموزش است. خاصیت 
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غیرمستقیم بودن آموزش در فیلم هاي انیمیشن كه در قالب داستاني ارائه مي شود، 
برتري انیمیشن به لحاظ تأثیرگذاري نسبت به وسایل آموزش مستقیم است. با توجه 
به تأثیر فراوان اســتفاده از انیمیشــن در آموزش، به طور طبیعي، تقاضاي ساخت 
انیمیشن رو به افزایش است. به همین سبب، مؤسسات و سازمان هایي از قبیل »كانون 
پرورش فکري كودكان و نوجوانان«، »شبکه هاي تلویزیوني«، »انجمن سینماي جوان 
ایران«، »حوزة هنري سازمان تبلیغات اسالمي« و »دانشجویان فارغ التحصیل رشتة 
انیمیشــن« به طراحي و تولید انیمیشــن مي پردازند. نکتة بسیار مهم این است كه 
اســتفاده از انیمیشن در آموزش به شــرطي تأثیر الزم را خواهد داشت كه طراحي 
و تولید آن اصولي، دقیق و با كیفیت باشــد. این مهم، همة كساني را كه به نحوي 
با طراحي و تولید انیمیشــن هاي آموزشي4 در ارتباط هستند، ملزم مي كند با اصول 
طراحي و تولید انیمیشن بیش از پیش آشنا شوند و در طراحي و تولید از آن بهره 

ببرند تا آموزش آن ها تأثیر دلخواه را به دنبال داشته باشد.

 اصول طراحي و توليد انيميشن آموزشي 
1. سرعت انیمیشن آموزشي باید متوسط باشد؛ نه خیلي آرام و نه خیلي تند.

2. انیمیشن آموزشي باید اطالعات را به صورت واضح و روشن به یادگیرنده ارائه 
دهد )همان، ص 714(. 

3. انیمیشن آموزشي باید در نزدیک ترین محل به متن آموزشي مربوط آورده شود.
4. انیمیشن آموزشي باید در صورت امکان با متن آموزشي تلفیق شود.

5. دو انیمیشــن آموزشي مرتبط به هم باید هم زمان و در یک صفحه آورده شوند 
)همان منبع، ص 716(.

6. یادگیرنده باید بتواند انیمیشن آموزشي را هر موقع كه بخواهد متوقف كند و هر 
موقع كه بخواهد دوباره شروع كند.
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7. متن آموزشي مرتبط با انیمیشن آموزشي به جاي نوشتاري، به صورت گفتاري 
بیاید.

8. در صورتي كه همراه با انیمیشن آموزشي، توضیحاتي، چه به صورت نوشتاري 
و چه به صورت گفتاري، آورده شود، اثربخشي آن بیشتر است.

9. انیمیشن آموزشي به نسبت ساده، بر انیمیشن آموزشي پیچیده تر اولویت دارد.
10. تعامل بین عناصر هر انیمیشن آموزشي باید به نسبت ساده و محدود باشد.
11. براي كنترل انیمیشن آموزشي باید دكمة شروع و توقف در كنار آن باشد.

12. اســتفاده از انیمیشن آموزشي فقط براي زیبایي و جذاب كردن آموزش، روي 
یادگیري تأثیر منفي مي گذارد.

13. استفاده از انیمیشن آموزشي در نشان دادن فرایند و كارهاي عملي، بر انیمیشني 
كه اطالعات كالمي ارائه مي دهد یا حل یک مسئله را از یادگیرنده مي خواهد، 

ارجحیت دارد.
14. لزومي ندارد انیمیشن آموزشي دقیقاً مطابق واقعیت باشد و تمامي جزئیات را 

در بر بگیرد )همان، ص 734(.
15. در هنگام ارائة انیمیشــن آموزشي، متن نوشتاري مربوط به آن نباید از صفحه 

ناپدید شود. این دو باید هم زمان با هم ارائه شوند.
16. باید امکان قسمت بندي انیمیشن براي یادگیرنده وجود داشته باشد.

17. انیمیشن آموزشي كه بخش  هاي مهم آن مشخص شده است، نسبت به انیمیشني 
كه بخش هاي مهم آن مشخص نیست، ارجحیت دارد.

18. هنگام ارائة بخشــي از انیمیشن آموزشــي، متن آموزشي مربوط به آن بخش 
برجسته شود.

19. در تقسیم بندي انیمیشن آموزشي، طول هر بخش تقریباً  با سایر بخش ها مساوي 
باشد )همان، ص 698(.
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پي نوشت ها 
1. animation
2. Maya
3. 3 D max
4. instructional animations

منابع
1. جامه بزرگ، زهرا؛ نیلی، محمد رضا؛ و سلیمی، محمد. )1391(. پویا نمایی آموزشی. مجلة یادگیری الکترونیکی مدیا. 3)4(. 

2. گلپایگانی، علی رضا. )1389(. انیمیشن ملی. رشد آموزش هنر، 22.
 سایر منابع در دفتر مجله موجود است.
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 يادگيري خارج از کالس درس 
 طراحي فعاليت هاي تکميلي  

فاطمه شعباني 
كارشناس آموزش

  اشاره 
در برنامة درســي ملي آمده است: مدرسه الزم است با بهره گیري از ظرفیت هاي 
نظام هســتي، محیطي امن، منعطف، پویا، برانگیزنده و غني را براي پاســخگویي 
به نیازها، عالقه هــا و ویژگي هاي دانش آموزان تدارک ببینند. فعالیت هاي تکمیلي 
مي توانند زمینه ســاز چنین موقعیت و شرایطي در مدرسه باشند و به تحقق اهداف 
آموزشــي و پرورشي براي دانش آموزان در ساحت هاي تعلیم وتربیت كمک كنند. 
در این راستا، یکي از مجتمع هاي فرهنگي آموزشي منطقة دو تهران، با همکاري و 
مشاركت دانش آموزان، معلمان و والدین، به طراحي و اجراي فعالیت هایي تکمیلي 

اقدام كرده كه نمونه هایي از آن ها در ادامه آمده است.

كليدواژه ها:   پروژة دانش آموزي، پروژة گروهي، طراحي آموزشي                                                                                                                                
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 يک بوم مشترك 
یکــي از جنبه هاي فردي دانش آموزان كــه در دوره هاي تحصیلي مورد توجه و 
تقویت قرار مي گیرد، حس وطن دوســتي و هویت ملي است. هر قدر فرزندان این 
مرز و بوم به موطن خود عرق و عالقه داشــته باشــند، در آینده براي خدمت به 
سرزمین خود كوشاتر و به فرهنگ، خاک و هویت ملي خود پایبندتر خواهند بود. 
همچنین مي توانند از آســیب ها و ناهنجاري هاي فرهنگي كه تهدیدكنندة فرهنگ، 
هویت و تاریخ گذشتة بشرند، به سالمت عبور كنند و براي سربلندي و سرفرازي 

موطن خود بکوشند.
براي این منظور، فعالیت هاي گوناگوني قابل طراحي و اجرا هستند كه از آن جمله 
مي توان به ظرفیت هنر اشاره كرد. در مدرسة ما، دانش آموزان در یک برنامة نقاشي 
همگاني شركت كردند و همه با هم مسئولیت نقاشي بخشي از یک تابلوي بزرگ 

را بر عهده گرفتند.
براي اجراي این طرح، نقشة جغرافیایي ایران با تنوع رنگي باال و جذاب در نظر 
گرفته شد. در كنار آن، مصرع زیباي »چو ایران نباشد تن من مباد« از حکیم فردوسي 
انتخاب شد تا فرهنگ اصیل ادبیات و اسطوره هاي ایراني، تأثیرگذاري بیشتري بر 
دانش آموزان داشته باشــد. سپس طرح به شکل پازلي منظم به تعداد دانش آموزان 
تبدیل شــد تا هر دانش آموز ســهم خود را از این پازل رنگ كند.  پس از تکثیر و 
چاپ نقشة خطي طرح، و مشخص كردن محدوده هاي رنگي، قطعات پازل در بین 

دانش آموزان توزیع شد.
از دانش آموزان خواستیم با پاستل هاي روغني، محدوده ها و رنگ هاي مشخص 
شــده در قطعة پازل خود را رنــگ كنند. براي اینکه جذابیــت و هیجان در بین 
دانش آموزان حفظ شــود، طرح كلي پازل براي بچه ها شرح داده نشد و سؤاالت و 

كنجکاوي ها به زمان چینش نقاشي ها ارجاع داده شد.
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چیدمان پازل در حیاط مدرسه در حضور دانش آموزان و با همکاري آن ها انجام 
شد. این طرح حس شعف و هیجان غیرقابل وصفي در میان دانش آموزان ایجاد كرد 
كه با اجراي دسته جمعي سرود ملي و سرودهاي حماسي بر حفظ روحیه و حس 

میهن دوستي در دانش آموزان تأثیر بیشتري داشت.

 مدرسة پويا 
از جمله فرصت هاي مناســب در مدرسه، زمان حضور دانش آموزان در ساعات 
تفریح و در حیاط مدرسه است. فعالیت هاي ورزشي از جملة مناسب ترین خوراک 
براي غني ســازي این فرصت آموزشي هســتند. براي این منظور و با هدف آشنا 
شدن بیشتر دانش آموزان با زمینه هاي گوناگون ورزشي، فعالیت هایي براي یک سال 
تحصیلي در مدرسه طراحي مي شــوند. در هر مرحله، دانش آموزان با تجربه هاي 

جدیدي مواجه مي شوند.
در این برنامه، دانش آموزان مي توانند در قالب مســابقات با برنامه هاي ورزشي 

مواجه شوند؛ اعم از شطرنج و فوتبال.
در هفته هاي اول مهر مســابقات داخلي شــطرنج براي تمــام پایه ها به صورت 
هماهنگ اجرا مي شــود. در هر كالس، نفرات برتر بــا كالس ها و پایه هاي دیگر 
به رقابــت مي پردازند. در طول یــک ماه اجراي مســابقه، دو تیم منتخب تعیین 
مي شوند و به مرحلة نیمه نهایي مي رســند. در مراحل باالتر، دانش آموزان منتخب 
در مســابقات پایانــي شــركت مي كنند و در نهایــت برندگان اعالم مي شــوند 
و در مراســمي از آن ها تجلیل مي شــود. ارائــة امکانات مربوط به شــطرنج در 
طول ســاعات تفریح و نیز برگزاري مســابقات، توجه و تمایل آن ها را به انجام 
 و یادگیــري این بازي در زمان هــاي گوناگون از جمله ســاعات تفریح افزایش 

مي دهد.
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از دیگر فعالیت هاي ورزشــي، برگزاري لیگ داخلي فوتبال است. به این ترتیب 
كه در هر كالس دو تیم تشــکیل مي شود و در زنگ تفریح مسابقات لیگ فوتبال 
برگزار مي شود. مسابقات تا زماني ادامه پیدا مي كنند كه تیم هاي اول تا سوم مدرسه 
مشخص شوند. این مسابقات ویژة پایه هاي باالتر تحصیلي هستند. براي پایه هاي 
پایین تر مســابقات پنالتي برگزار مي شود كه از اســتقبال زیادي میان دانش آموزان 

عالقمند برخوردار است.
برنامه هاي ورزشي دیگر تا پایان سال تحصیلي شامل مسابقات مار و پله مي شوند 
كه در كف حیاط مدرســه نقاشي شده است. بازي منچ و مسابقة فوتبال دستي هم 

عالقمندان خاص خود را نشانه مي گیرند.
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 چندرسانه اي ها در فرايند ياددهيـ  يادگيري 
 مؤلفه هاي آموزشي در طراحي چندرسانه اي ها 

محمد عليزاده 
كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
طراحان و برنامه ریزان آموزشي، به خاطر قابلیت درگیر ساختن حواس دیداري و 
شنیداري مخاطبان، به آن ها بسیار توجه دارند. در دهه  هاي اخیر نیز با رونق گرفتن 
نرم افزارهاي گوناگون براي طراحي برنامه هاي چندرسانه اي، این پدیده رنگ و بویي 
تازه به خود گرفته و اســتفاده از چندرســانه اي ها در آموزش فراگیرتر شده است. 
در طراحي برنامه هاي آموزشــي چندرسانه اي باید به نکاتي از نظر علم آموزش و 
روان شناسي یادگیري توجه داشــت تا كیفیت این برنامه ها افزایش یابد. در مقالة 
حاضر، نگارنده برخي مؤلفه هاي آموزشي در طراحي چندرسانه اي را بررسي كرده 

است.

كليدواژه ها:   مؤلفه های آموزشی، طراحی، چندرسانه ای                                                                                                                         
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اســتفاده از تکنولوژی در آموزش به منظور تسهیل، تعمیق و تسریع یادگیری، 
در جای خود كارایی و اثربخشــی یاددهی - یادگیــری را در پي دارد. تکنولوژی 
چندرســانه ای كه از دهه هاي پیش مورد توجه قرار گرفته است، از جمله عواملي 
اســت كه به تقویت یاددهی - یادگیری می انجامد. هنگامی كه حواس دیداری و 
شنیداری به صورت توأمان درگیر شوند، به دلیل فعال شدن هر دو حافظة بصری و 

حافظة كالمی، میزان و عمق یادگیری افزایش می یابد. 
چندرســانه ای عبارت  است از محتوایی كه از تركیب شکل هاي گوناگون محتوا 
نظیر متن، صوت، تصویر، انیمیشن، ویدیو و نیز محتوای تعاملی ایجاد می شود.  با 
تکیه بر علم آموزش و دستاوردهای موجود در زمینة روان شناسی یادگیری و ارتباط، 
می توان در طراحی چندرسانه ای ها نکاتی را مورد توجه قرار دارد تا این اثربخشی 
افزایش مضاعف داشته باشد. برخی از مؤلفه های آموزشی در طراحی چندرسانه ای 

در ادامه آمده اند:

الف( طراحی پیام های آموزشی  
طراحی به معنای برنامه ریزی نظام دار و دقیق و فرایندی مبتنی بر پیش بینی های 
قبل از اقدام عملی براي اجرای یک كار اســت. پیام آموزشی نیز عبارت از محتوا، 
معلومات و اطالعاتی است كه در جریان آموزش به مخاطب منتقل می شود. طراحی 
پیام به فراگرد های ســنجیدة انتقال اطالعات از طریق انواع رسانه اطالق می شود. 
طراحی مناسب باید پیام را از لحاظ محتوا و شکل ارائه چنان بپروراند كه به درستی 
منتقل و به طور صحیح درک شود و تأثیر گذاری مناسب داشته باشد؛ یعنی بعد از 
اینکه توسط گیرنده دریافت شد، در شناخت، رفتار و نگرش وی تغییر ایجاد كند 
و ایجاد ارتباط را تســهیل كند. با نظر به اینکه در پیام های آموزشی چندرسانه ای 
عناصری از جمله نوشته، صدا، موسیقی، كالم، تصاویر و تصاویر متحرک در كنار 
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یکدیگر ارائه می شــوند، مواردی نظیر داشــتن تنوع در ارائة مطالب، هم خوانی و 
تناسب عناصر دیداری - شنیداری با یکدیگر، هدفمندبودن عناصر به كارگرفته شده 
با یکدیگر، نظم و سازمان ارائة مطالب، زیبایی و جذابیت پس زمینه، و زمان كافی 

می توانند طراحی پیام های آموزشی را مؤثر گردانند. 
  

ب( اهداف آموزشی     
اهداف آموزشــی غایت ها و نتایج فرایند یاددهی - یادگیری هســتند كه در اثر 
فعالیت مداوم آموزش دهنده و یادگیرنده میسر می شوند. بلوم1 در طبقه بندي اهداف 
آموزشــي، سه حیطة شــناختی، عاطفی و روانی - حركتی را قابل توجه مي داند. 
هدف های آموزشی حوزة شناختی به فرایندهایی چون دانستن، شناختن، فهمیدن، 
اندیشیدن، استدالل كردن و قضاوت كردن مربوط می شوند. هدف های حوزة عاطفی 
به احساس، نگرش، انگیزش، قدردانی، ارزش گذاری و از این قبیل مربوط می شوند 
و هدف های حوزة روانی- حركتی، به حركات و اعمال ماهرانة بدنی چون نوشتن، 
تایپ كردن ، نواختن آالت موسیقی، ورزش كردن و انجام دادن مشاغل و حرفه های 

گوناگونی كه با هر دو فعالیت بدنی و روانی سر و كار دارند، گفته می شوند. 
به طور كلی، هنگامی كه برنامه ای به قصد آموزش تدوین می شــود، باید به موارد 

زیر توجه شود: 
1. روش، رسانه و امکانات باید با هدف متناسب باشند تا بتوانند در تحقق آن مؤثر 

باشند.
2. اگرچه هدف هر فعالیت آموزشــی پیش از شروع آن فعالیت تعیین می شود، اما 
نباید تغییر ناپذیر و غیرقابل انعطاف باشد. هدفی كه در آغاز هر فعالیت انتخاب 
می شــود، احتمالی و آزمایشی است و امکان دارد در فرایند فعالیت دستخوش 

تغییراتی شود. 
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3. هــدف باید فرد را بــه فعالیت برانگیزد و به فعالیت او جهت دهد. چنین امری 
زمانی امکان پذیر اســت كه هدف های تربیتی بر فعالیت  ها و احتیاجات اصیل 

فراگیرنده متکی باشند. 
4. هدف آموزشی باید با اوضاع و احوال محیط شخص موافق باشد تا حصول آن 

میسر شود. 
5. هدف  های آموزشی باید تا جای ممکن ملموس و قابل تصور و تحقق باشند. 

پ( مخاطبان آموزشی  
  مخاطبان آموزشی افرادی هستند كه برنامة آموزشی به منظور استفادة آن ها طراحی 
و ارائه می شود. یکی از عناصر بسیار مهم و تعیین كننده در جریان آموزش، توجه 
به مخاطبان و خصوصیات آن هاست. تفاوت های مخاطبان در خصوص برخورد با 
محتوای آموزشــی، به عواملی نظیر تجربه هاي قبلی آن ها، آموخته های آن ها، نقطه 
نظر ها، گرایش ها، نیازها، سبک های یادگیری، سن و جنس آن ها مربوط می شوند. 
در طراحی چندرسانه ای ها باید ارائة مطالب به نحوی باشد كه یادگیرندگان از لحاظ 
علمی و فیزیکی توانایی ادراک آن را داشته باشند. همچنین باید برای نیاز های افراد با 
نیازهای ویژه تدابیری در نظر گرفته شود. در این میان، پیش دانسته های یادگیرندگان 
در رابطــه با موضوع مورد یادگیری، از جمله عواملی اســت كه باید مورد توجه 

طراحان قرار گیرد. 

ت( تعامل  
رشــد ســریع و روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات به تحول در نظام های 
آموزش و پرورش دنیا منجر شــده است و مفاهیم بنیادین، دانش ارتباطات جمعی 
و علوم اجتماعی دچار دگرگونی های عظیمی شــده اند. از جمله مفاهیمی كه در 
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عصر ارتباطات الکترونیکی دچار تحوالت گســترده ای شده، مفهوم تعامل است. 
تعامل به معنای درگیری فعال یادگیرنده با برنامه اســت. ویژگی اصلی و اساسی 
یادگیری الکترونیکی، عالوه بر دسترسی آسان به اطالعات، ارتباطی و تعاملی بودن 
آن است. در طراحی و استفاده از چندرسانه ای ها، تعامل می تواند در حدی گنجانده 
شود كه مخاطب اهداف خود را تعیین یا انتخاب كند، روش های خود را انتخاب و 
فعالیت های خود را ارزیابی كند. امروزه نرم افزارها امکان تدوین چندرسانه ای هایی 

با تعامل بسیار مطلوب را فراهم كرده اند. 
       

ث( روش تدریس   
روش عبارت است از مجموعه اي از شیوه ها و تدابیر برای انجام كاري مشخص 
و روش تدریس نیز روش سازمان دهی شکل یادگیری با هدف برآورده شدن یک 
هدف آموزشــی خاص، یا به جای گذاردن یک اثر یادگیری خاص اســت. روش 
تدریس در صورتی كه با اهداف، مخاطب و محتوا هماهنگ باشد، بسیار مؤثر واقع 
مي شــود و یاددهی- یادگیری خالقانه اي را ایجاد مي كند. در بحث نرم افزارهای 
آموزشی روش هم می تواند متنوع باشد كه در این صورت با بهره گیری از امکانات 
صوتی- تصویری چندرسانه ای ها می توان هر كدام از روش های تدریس را به نحوی 
مطلوب تر به كار گرفت. امروزه در طراحی چندرسانه ای ها بیشتر بر روش های فعال 

و خالقانه تأكید مي شود.  

ج( ارزشیابی 
ارزشیابي میزان موفقیت هدف را نشان مي دهد و به طور مستمر و مداوم برنامه هاي 
آموزشي را مي سنجد. بنابراین، اگر برنامه  هاي آموزشي و فرایند یاددهي - یادگیري 
دائماً در حال ارزشــیابي نباشند، آموزش حالت پویایي خود را از دست  مي دهد و 
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ایستا مي شود. در هر برنامة آموزشی، بر مبنای اهداف و ضروریات، از ارزشیابی قبل، 
حین و بعد از برنامه استفاده می شود. صاحب نظران بر این باورند كه ارزیابی زمانی 
تأثیر مثبت دارد كه به منظور اصالح انجام شود و روند یادگیری - یادآوري را برای 
مخاطب تسهیل كند. در نرم افزارهای چندرسانه ای و خود آموزهای دیگر هم قاعدتًا 

ارزیابی باید حاوی نکاتی ازجمله موارد زیر باشد:
 قبل ، حین و بعد از آموزش صورت گیرد.

 بیشتر به درک و یادگیری تکیه كند.
 با اهداف و محتوا تناسب داشته باشد.

 همة اهداف درس را ارزیابی كند.

چ( بازخورد
بازخورد نوعی برگشــت پیام ارتباطی است كه در آن گیرنده به طور عامدانه یا 
غیرعامدانه به پیام فرستنده واكنش نشان می دهد. این پیام ها به فرستنده امکان می دهند 
وضعیت ارتباطی خود را با مخاطبانش ارزیابی كند. در ارزیابی پیشرفت تحصیلی، 
بازخورد  عاملی اســت كه در تحقق اهداف آموزشــی و بهبود كیفیت یادگیری، 
ارتقای ســطح كیفی آموزش و عملکرد فراگیرندگان، نقش مهمی دارد. ساده ترین 
تقسیم بندی بازخورد به این ترتیب است: 1. بازخورد فرایندی؛ 2. بازخورد پایانی.  
بازخوردهای فرایندی همان بازخوردهای توصیفی شناختی و فرا شناختی هستند كه 
معلم به منظور بهبود روش ها و نحوة یادگیری و آگاه شدن دانش آموز از قوت ها و 
ضعف های یادگیری مطالب و مباحث درس به دانش آموز ارائه می كند و دانش آموز 
با اســتفاده از این بازخورد های پیوســته، هدفمند، متنوع، توصیفی و ساده و قابِل 
فهِم معلم، پی می برد در چه وضعیتی قرار دارد و چه فعالیت هایی باید انجام دهد. 
بازخورد پایانی نیز به دنبال این است كه فراگیرنده را از میزان تحقق اهدافش مطلع 
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ســازد. در رابطه با نرم افزارهای چندرسانه ای و بسیاری از خود آموزهای دیگر نیز 
بازخورد می تواند با رعایت شرایطی از جمله اصالحی بودن، مرتبط بودن با پاسخ 
ارائه شده از طرف كاربر، نداشتن فاصلة زمانی زیاد بین زمان ارائة پاسخ و بازخورد، 

زمان كافی و آموزنده بودن، به تحقق اهداف آموزشی كمک كند. 

  جمع بندی 
در طراحی چندرسانه ای ها، توجه به مؤلفه هایی كه به افزایش اثربخشی برنامه منجر 
می شوند، بسیار حائز اهمیت است. مؤلفه هایی از جمله طراحی پیام های آموزشی، 
توجه به اهداف آموزشــی، مخاطبان، روش تدریس، تعامل، ارزشیابی و بازخورد، 
از جملة این مؤلفه ها هســتند. معموالً در بعضی موارد، به این دلیل كه در طراحی 
چندرســانه ای ها تنها از متخصصان فنی و نرم افزاری اســتفاده می شود، این نکات 
مورد غفلت قرار می گیرند. پیشنهاد می شود در طراحی و تدوین چندرسانه ای ها به 
مؤلفه های آموزشی توجه شود. این امر مستلزم به كارگیری متخصصان تکنولوژی 

آموزشی در جریان تولید است. 

پي نوشت 
1.  B. Bloom
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 مديريت طراحي آموزشي در محيط هاي الکترونيکي 
 با الگوي گانيه 

سوسن بالغي زاده، دكتراي تکنولوژي آموزشي
مرضيه كشاورز محمدیان، هنرآموز منطقة 6 تهران 
و كارشناس ارشد تکنولوژي آموزشي 

  اشاره 
در سال های اخیر، بحث تولید محتوای الکترونیکی توسط معلمان بسیار رایج شده 
است. آموزش و پرورش در طول این سال ها كالس های ضمن خدمت متعددی )چه 
حضوری و چه برخط( برای آموزش تولید محتوای الکترونیکی ترتیب داده است. 
اما اغلب این دوره ها روی شیوة كار با نرم افزارهای تولید محتوا مانند استوری الین ، 
كپتیویت  و اتوپلی متمركز بوده اند. اما اگر تولید محتوای آموزشی بر اساس الگوهای 
طراحی آموزشــی نباشــد، به یادگیری اثربخش نخواهد انجامیــد. در این مقاله، 
ضمن مرور مفاهیم طراحی آموزشــی، یک نمونه طراحی آموزشی الکترونیکی بر 
اســاس الگوی گانیه ارائه می دهیم تا خوانندگان با نحوة طراحی آموزشی محتوای 

الکترونیکی  آشنا شوند.



118

طراحي آموزشي 3

كليدواژه ها:  محتواي الکترونیکي، طراحي آموزشي، الگوي گانیه                                                                                                                       

 طراحی آموزشی و رويکردهای يادگيری 
طراحی آموزشی را می توان علم شیوة ایجاد برنامه های آموزشی یا تهیة آموزش 
دانست. اما مانند هر واژة علمی دیگر، متخصصان علوم تربیتی تعریف هاي متعددی 
از آن ارائــه  داده اند. در این زمینه، یکی از تعریف هاي جامع طراحی آموزشــی را 
پیسکوریچ ارائه داده اســت. وی طراحی آموزشی را »فرایند پیش بینی روش ها بر 
اساس اهداف در شرایط خاص می داند« )نوروزی ،1371( . بنابراین، معلم باید قبل 

از تهیة طرح درس، روش ها و اهداف درس را پیش بینی كند. 
طراحی آموزشــی فرایندي نظام دار اســت كه برای ارائة آموزش و طراحی، از 
رویکردهای یادگیری اســتفاده می كند. براي مثال، در طراحی آموزشــی بر اساس 
نظریة رفتارگرایی، روش های آموزش در پی ایجاد عادت و اندازه گیری رفتارهای 
قابل مشاهدة دانش آموزان است. محدودیت هایی در نظریه های رفتار گرایی وجود 
داشــتند كه به ظهور رویکرد شــناخت گرایی انجامیدند. براي مثال، رفتارگرایان 
نمی توانستند منشأ بعضی از رفتارهای فردی و اجتماعی را توضیح دهند. به عبارتی 
دیگر، رفتارگرایان فقط به رفتارهای آشکار انسان توجه می كردند و به فرایندهایی 
ذهنی كه در پشــت رفتار وجود دارند، توجهــی نمی كردند. از این رو، نظریه های 

شناخت گرایی شکل گرفت.
شناخت گرایان معتقدند كه فرایند یادگیری تنها در قالب یک پیوند سادة محرک 
- پاسخ خالصه نمی شود ، بلکه ساخت های شناختی و نمادهای فکری در این میان 
نقش مهمی ایفا می كنند. به هنگام طراحی آموزشی بر اساس دیدگاه شناخت گرایی ، 
باید به ســاختارهای ذهنی یادگیرنده توجه شود. طراحان آموزشی باید نقش فعال 
یادگیرنده را در نظر داشــته باشند و با فراهم آوردن موقعیت های شبیه سازی شده ، 
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فرصت ها و تجربه هاي یادگیری را به زندگی واقعی یادگیرندگان نزدیک سازند.
ساختن گرایی شاخه ای از رویکرد شناخت گرایی است كه معتقد است یادگیرندگان 
خود دنیای خویش را می سازند و دانش فرد تابعی از تجربه هاي قبلی ، ساختارهای 
فکری و اعتقادات اوست )جوناســن،2000(. ساختن گرایی به یادگیری به عنوان 
فرایندی پویا می نگرد . در این فرایند ، یادگیرندگان فعال هستند و به سبب تعامل با 
محیط اطراف ، دانش مورد نیاز خود را می سازند. محیط یادگیری ساختن گرایی بر 

اكتشاف و مشاركت استوار است. 

 طراحی آموزشی در محيط های الکترونيکی 
فرصت هایی كه فناوری های جدید برای آموزش به وجود می آورند، موجب شده 
است متخصصان آموزش دربارة ماهیت یادگیری و فعالیت های آموزشی بازاندیشي 
كنند. ظهور محیط های یادگیری الکترونیکی، عالوه بر آنکه زمینه ســاز بازاندیشی 
دربارة آموزش و یادگیری می شود، امکاناتی در اختیار طراحان آموزشی قرار  می دهد 
كه  می توانند بســیاری از  تئوری هــا را در عمل به كار گیرند. براي مثال، رویکرد 
ساختن گرایی بر فعال بودن یادگیرنده تأكید دارد. در كالس های سنتی كه امکانات 
فناوری ندارند، ممکن است معلم نتواند كالس درس را به گونه ای مدیریت كند كه 
دانش آموز، محور فعالیت های یادگیری باشد. اما در محیط های یادگیری الکترونیکی 
این قابلیت وجود دارد )نوروزی و رضوی،1390(.  یادگیری الکترونیکی در واقع 
استفادة نظام دار از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری است. برخی 
از متخصصان فرایندهای یادگیری مبتنی بر شــبکة وب، یادگیری مبتنی بر رایانه و 

كالس های درس مجازی را نیز یادگیری الکترونیکی تلقی می كنند. 
حال این پرسش مطرح می شود كه طراحی آموزشی در محیط های الکترونیکی و 
غیر الکترونیکی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید گفت، طراحی آموزشی 
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در محیط های الکترونیکی، تا اندازة زیادی از اصول و مبانی طراحی آموزشــی در 
محیط های سنتی ) غیر الکترونیکی( پیروی می كند، با این تفاوت كه توانمندی ها و 
الزامات نوین محیط های الکترونیکی داللت های خاص خود را بر طراحی آموزشی 

دارد. برای طراحی مؤثر یادگیری الکترونیکی می توان نکات زیر را یادآوری كرد:
1. نباید كالس درس سنتی را شبیه سازی كرد، زیرا قابلیت های فناوری الکترونیکی 

می تواند محیطی بسیار متنوع تر از محیط كالس درس سنتی ایجاد كند.
2. بیش از آنکه به فناوری توجه كنید، به نتایج و هدف های مورد انتظار توجه كنید.

3. برای مخاطبان خود راهنمایی ها و دستورالعمل های روشنی ارائه دهید.
به منظور طراحی محیط های الکترونیکی، از الگوهای متعددی استفاده شده است، 
از جملــه الگوی گیلبرت و گیل ، الگوی گانیه و الگوی مریل . در این مقاله، روش 
طراحی آموزشی با استفاده از الگوی گانیه شرح داده می شود. این الگو در مقایسه با 
سایر الگو ها ساده تر است و با تولید محتوای الکترونیکی به وسیلة چندرسانه ای ها 

هم خواني بیشتري دارد.

 الگوی طراحی آموزشی گانيه  
الگو بازنمود جنبه های گوناگون یک نظریه و ابزاری سودمند برای سازمان دهی 
و تبیین مجموعه ای از اطالعات و دانش اســت )ارنشتاین و هاكینز ،1384(.الگوی 
طراحی آموزشی را می توان نوعی بازنمایی فرایند طراحی آموزشی دانست كه در 
آن عناصر اصلی یا مراحل طراحی آموزشی و روابط بین آن ها نشان داده شده است. 
برای طراحی آموزشی می توان از الگوهای متعددي استفاده كرد. در این مقاله ما از 

الگوی طراحی آموزشی گانیه استفاده می كنیم. 
الگوی طراحی آموزشی گانیه بر رویکرد ساختن گرایی مبتنی است. در الگوی گانیه 
و بریگز  آموزش به واسطة 9 فعالیت آموزشی انجام می شود كه با نام »رویدادهای 
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آموزشــی« شناخته می شوند.  جدول 1 این رویداد و رابطة آن ها با فرایند یادگیری 
را نشان می دهد. 

جدول 1

رابطه با فرايند يادگيري رويدادهاي آموزشي ف
ردي

دريافت پيام از طريق گيرنده هاي حسي جلب توجه 1

فعال كردن فرايند اجرايي كنترل آگاه كردن يادگيرنده از هدف ها 2

فراخواندن يادگيري قبلي به حافظة فعال تحريك يادآوري، پيش نياز يادگيري 3

تأكيد بر اجزا براي ادراك انتخابي ارائة محرك 4

رمزگذاري معنايي نشانه ها براي بازيابي تدارك راهنمايي يادگيري 5

فعال كردن سازمان دهي ادراك فراخواندن عملكرد 6

پايه گذاري تقويت تدارك بازخورد در مورد درستي عملكرد 7

فعال كردن بازيابي، ممكن ساختن تقويت سنجش عملكرد 8

تدارك نشانه ها و راهبردها براي بازيابي دستيابي به يادداري و انتقال 9

 
فرض كنید قصد داریم با استفاده از الگوی گانیه، در یکی از مباحث درسی مانند 
آموزش مایکروســافت اكسل، محتوای الکترونیکی تولید كنیم. باید توجه كرد كه 
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انتخاب نرم افزار تولید محتوا، بر مراحل طراحی آموزشی تأثیری ندارد، اما استفاده 
از نرم افزارهایی كه قابلیت های باالتری دارند، به ارتقای كیفیت محتوای الکترونیکی 
كمک مي كند. در ادامه، شیوة طراحی اسالیدها با توجه به 9 رویداد گانیه شرح داده 

می شود.

1. جلب توجه 
معلم قصد آموزش نرم افزار اكســل را دارد. اسالیدی كه در این مرحله طراحی 
می شود، باید توجه یادگیرندگان را به موضوع درس جلب كند . برای جلب توجه 

یادگیرندگان می توان از تصویر، پوستر یا سؤال استفاده كرد )شکل 1 (.

نمودار

نمودارمحلمشخصیدارد؟آيامیتوانجدولرابهنمودارتبديلکرد؟
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1816171917.5طاهرخانیالهه7
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شكل 1

همان طور كه مالحظه می كنید، در این اسالید معلم قصد دارد توجه دانش آموزان 
را به چگونگی تبدیل اطالعات جدول به نمودار جلب كند.                                                                                     
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2. آگاه كردن یادگیرندگان از هدف های آموزشی 
محتوای اســالید در این مرحله مشــخص می كند كه معلم در پایان درس چه 
انتظاراتی از دانش آموزان دارد. معلم نباید فرض كند یادگیرندگان هدف های آموزشی 
را می دانند، بلکه برای آگاه كردن یادگیرندگان از هدف هاي آموزشی، اسالید هایی 

مشابه شکل2 طراحی می كند. 

شكل 2

3. تحریک یادآوری پیش نیازهای یادگیری
یادگیری مطالبی كه باید آموزش داده شــوند، معموالً به پیش نیاز احتیاج دارد. 
در واقع، در بیشتر موارد، مطالبی وجود دارند كه قبل از آموزش مطالب جدید باید 
یادآوری شوند. برای یادآوری پیش نیازها می توان از سؤاالتی مانند »به یاد دارید كه 

؟« استفاده كرد )شکل 3(. 
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تابهحالکدامشکلازنمودارهایزيرراديدهايد

نمودارهاچهکمکیبهمامیکنند؟درچهموقعیتهايينمودارراديدهايد؟
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شکل 3

4. عرضة مطالب محرک 
در این مرحله، مطالب درســی ارائه می شــوند. باید توجه كرد كه معموالً برای 
ارائة درس از اسالیدهای متعددی استفاده می شود. این اسالیدها می توانند حاوی 

فیلم های آموزشی، پویانمایي، تصویر، صدا و متن باشند. 

5. تهیة راهنمای یادگیری
معلــم در این مرحله یادگیرنده را بــرای یادگیری راهنمایی می كند. اگر مطلب 
آموزشی برای دانش آموزان كاماًل تازه باشد ، به راهنمایی بیشتری نیاز است. برای پی 
بردن به میزان یادگیری، سؤاالتی از یادگیرندگان پرسیده می شود. اگر دانش آموزان 
پاسخ اشتباه بدهند، بازخوردها ) راهنمایی( طوری ارائه می شود كه فراگیرندگان به 
اشتباهاتشان پی ببرند. در واقع، این مرحله مانند یک آزمون ساده است، با این تفاوت 
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كه اگر دانش آموزان پاســخی نادرست بدهند، اسالید یا اسالیدهای بعدی با ارائة 
راهنمایی آن را اصالح می كنند.

6. فراخواندن عملکرد
تا اینجا یادگیرنده مطلب را یاد گرفته است. معلم در این مرحله از یادگیرندگان 
می خواهد آموخته هــای خود را به نمایش بگذارنــد. در این مرحله، تمرین های 
تازه ای پیشنهاد یا موقعیت جدیدی فراهم می شود تا یادگیرندگان عملکردی را كه 
آموخته اند، به معلم نشان دهند. در شکل 4 از دانش آموزان خواسته شده است برای 

یک جدول نمودار رسم كنند.

شكل 4

7. تهیة بازخورد در مورد درستی عملکرد
در این مرحله، معلم در مورد صحت عملکرد یادگیرندگان اطالعاتی در اختیار 
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آنان قرار می دهد.همیشــه باید در مورد درستی عملکرد یا میزان درستی عملکرد 
یادگیرنده ، اطالعاتی در اختیار وی گذاشــت تا یادگیری او پایدار شود. در برخی 
موارد ، بازخورد به طور خودكار انجام می شود. براي مثال، اگر در مرحلة قبل نمودار 
به درســتی رسم شــود، یادگیرنده متوجه عملکرد درست خود خواهد شد و اگر 

تمرین را اشتباه انجام دهد، پاسخ صحیح به او داده خواهد شد. 

8. سنجش عملکرد یادگیرنده توسط معلم
در این مرحله از تدریس، معلم عملکرد یادگیرنده را مي ســنجد. برای سنجش 
عملکرد یادگیرنده بر اساس هدف های آموزشی، می توان آزمونی تهیه كرد . سنجش 
عملکرد یادگیرنده، عالوه بر اینکه میزان دستیابی یادگیرنده به هدف های آموزشی را 
به معلم نشان می دهد، نیاز به آموزش ترمیمی و نیز وجود مشکالت خاص روش 
تدریس را نیز برای معلم آشکار می ســازد. در این مرحله، آزموني الکترونیکی از 
یادگیرندگان گرفته می شود و در نهایت نمرة آن ها اعالم می شود. الزم به ذكر است، 
آزمون های برخط در نرم افزارهای تولید محتوا این امکان را به معلمان می دهند كه 
آزمون را بســیار سریع )بدون مصرف كاغذ( اجرا كنند و نتیجة آن را بالفاصله در 

اختیار دانش آموز قرار دهند. 

9. دستیابی در به یادداری و انتقال
یادآوری مطالب آموزش داده شــده بســیار مهم اســت، زیرا موجب می شود 
یادگیری پایدار شــود. برای اینکه مطالب بهتر به یادسپرده شوند، فراگیرنده باید 
به طور مستمر آن ها را تمرین كند. برای انجام این رویداد می توان جدولی مشابه 
جدول 1 تهیه كرد و روی صفحة رایانه قرار داد تا دانش آموزان در ابتدای جلسه 

آن را مطالعه كنند.  
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 جدول 2

خالصة درس جلسة اول اكسل ف
ردي

براي نمايش بصري داده هاي عددي از نمودار استفاده مي شود. مفهوم نمودار 1

داده ها وجود كه  كاربرگي  همان  در  مي توان  را هم   نمودارها 
دارند و هم در يك كاربرگ جداگانه رسم كرد.

محل درج نمودار 2

 اكسل نمودارهاي متنوعي دارد كه در 9 دسته قرار گفته اند.
 نمودارهاي ستوني، ميله اي، حبابي، دايره اي و خطي از انواع

آن ها محسوب مي شوند.

انواع نمودار 3

استفاده  Charts قسمت   insert زبانة  از  نمودار  درج   براي 
 مي كنيم و نوع نمودار مورد نظر را انتخاب مي كنيم. با انتخاب
 نمودار، سه زبانة Layout ,Design و Format به زبانه هاي اصلي

اضافه مي شوند.

درج نمودار 4

Delete براي حذف نمودار، روي نمودار كليك مي كنيم و كليد 
را فشار مي دهيم.

حذف نمودار 5

براي جابه جايي نمودار، روي نمودار كليك مي كنيم و اشاره گر 
ماوس را روي لبة نمودار مي بريم و به محل مورد نظر درگ 

مي كنيم.
اگر بخواهيم نمودار را به كاربرگ جديدي منتقل كنيم، 

 Move و گزينة Design پس از انتخاب نمودار از زبانة
Charts ،Location را انتخاب مي كنيم و در كادر ظاهر 

شده، محل مقصد را انتخاب مي كنيم.

جابه جايي نمودار 6

 براي تغيير اندازة نمودار، ابتدا كل نمودار را انتخاب مي كنيم و
 اشاره گر ماوس را روي يكي از چهار گوشه يا چهار ميانة اضالع
 نمودار مي بريم تا شكل آن تغيير كند. سپس درگ مي كنيم تا

اندازة دلخواه به دست آيد.

تغيير اندازة نمودار 7

 جمع بندی 
با توسعة فناوری، متخصصان تعلیم و تربیت در پی توسعة روش های آموزشی و 
ارزشیابی در كالس درس هستند. اما در بسیاری موارد مشاهده می شود فناوری به 
كارگرفته شده در كالس درس به پیشرفت تحصیلی و بهبود یادگیری دانش آموزان 
نمی انجامد. اگر فناوری با محتوا و اهداف تدریس هم خوانی نداشته باشد، نه تنها بر 
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كیفیت یادگیری نمی افزاید، بلکه سردرگمی دانش آموزان را به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین، استفاده از هر نوع فناوری در كالس درس باید بر اساس الگوهای طراحی 

آموزشی و رویکردهای یادگیری باشد.
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 انتخاب روش تدريس 
گامي مهم در طراحي آموزشي 

ليال سليقه دار 
دكتراي برنامه ریزي آموزشي

اشاره                                                                               
فراینــد یاددهيـ  یادگیري پیچیدگي هایــي دارد. به همین دلیل، براي حركت 
درست در مسیر یاددهيـ  یادگیري، نیازمند طراحي آموزشي هستیم تا با كمترین 
نقص بتوان از آن براي تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشي بهره گرفت. لذا، معلم 
به عنوان طراح آموزشــي، براي انتخاب شیوة خود در این فرایند باید تحلیل هاي 
گوناگونــي را دربارة مؤلفه هاي آن به عمل آورد. از جملة مهم ترین این تحلیل و 
انتخاب ها،  تعیین شیوة تدریس است. در این راستا ضروري است معلم تعیین كند 
در انتخــاب روش تدریس باید به چه مــواردي توجه كند؟ آیا صرفاً نوین بودن 
روش تدریس مي تواند تضمیني براي مؤثر بودن آن در یادگیري هر درس  باشد؟ 
مالک هاي انتخاب روش تدریس مناسب كدام اند؟ پاسخ به این پرسش ها مقصود 

از این نوشته است.
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كليدواژه ها:  طراحي آموزشي،  روش تدریس،  فرایند یاددهيـ  یادگیري                                                                                                       

 دنياي روش هاي تدريس 
در سیر تحول فرایند یاددهيـ  یادگیري، شیوه هاي متنوعي از تدریس پا به میان 
گذاشتند كه در حال حاضر مي توان آن ها را با توجه به معیارهاي گوناگوني طبقه بندي 
كرد. براي مثــال، مي توان از روش هاي تدریس نوین در مقابل روش هاي تدریس 
سنتي نام برد. در این قبیل دسته بندي ها ، كه با شرح معایب و محاسن هر دسته همراه 
است، نمي توانیم صرفاً به استناد اینکه روشي به عنوان شیوة نوین تدریس طبقه بندي 
شده است یا در روزگار گذشته تأثیرات فراواني داشته است، آن را مؤثر و سازنده 
تلقي كنیم. انتخاب روش تدریس در طراحي آموزشــي جایگاه و اهمیت بسزایي 
دارد و براي معلم شایســتگي و مهارتي ارزشمند محسوب مي شود. معلم به عنوان 
طراح آموزشي الزم است از دیدگاه هاي گوناگون آگاه باشد و با بررسي مؤلفه هاي 
گوناگون دســت به انتخاب روش تدریس متناسب با یادگیري دانش آموزان بزند. 

براي این منظور نیازمند طي مراحل و گام هایي است:

 گام هاي ششگانه 
مراحل انتخاب روش تدریس مناسب را مي توان با تکیه بر مهم ترین مؤلفه هاي 
مرتبط با آن، در شش گام زیر خالصه كرد. معلم در هر گام باید به یکي از مهم ترین 

شاخص ها و گزاره هاي مرتبط با فرایند یاددهي ـ یادگیري توجه  كند. 

  هدف چه مي گويد؟
گام اول: روشن كردن هدف تدریس

از جمله مراحل نوشــتن طرح درس، تعیین هدف یا اهداف تدریس است. این 
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اهداف مي توانند به صورت اهداف دانشــي، مهارتي و نگرشي نوشته شوند كه هر 
كدام با محتواي درس وابسته و مرتبط است. 

منظور از اهداف دانشــي آن دســته از انتظاراتي هســتند كه توانایي هاي ذهني 
یادگیرنده را تحت پوشش قرار مي دهند. در نوشتن این دسته از اهداف، فعل هایي 
انتخاب مي شوند كه فرایندهاي ذهني را نشانه گیري كرده اند. براي مثال، تفسیركردن، 

برآوردكردن، تعریف كردن، آماده كردن و به یاد آوردن از این نوع هستند. 
اهداف مهارتي بیشتر به عملکردهاي مهارتي دانش آموزان توجه دارند و مستلزم 
وجود هماهنگي رواني ـ حركتي هســتند. نمونه هایي از این فعل ها شامل بریدن، 

شروع كردن، تنظیم كردن،  رنگ كردن و تهیه كردن مي شوند. 
اهداف نگرشي زمینة بروز نگرش دانش آموزان را فراهم مي سازند. این اهداف به 
شناســایي برداشت هاي دروني و هیجان و احساس مخاطبان در هر مورد معطوف 
اســت. نمونه فعل هایي كه در بیان این گونه اهداف استفاده مي شود، عبارت اند از: 
اعتراض كردن، تقدیر كردن، انتقاد كردن، مشــاركت كردن، ســازمان دهي كردن و 

توجیه كردن. 
براي انتخاب روش تدریس مطلوب، هر كدام از اهداف آموزشی باید یک به یک 
تشــریح شود تا بر اساس وجوه دانشي، نگرشي و مهارتي، روش تدریس غالب و 

برتر انتخاب شود.

  دنبال چه هستيم؟
گام دوم: مشخص كردن عملکرد مورد انتظار

اهداف معموالً نشان دهندة عملکرد مورد انتظار است. منظور از عملکرد، خروجي 
رفتاري و نتایجي است كه مرتبط با اهداف، انتظار مي رود در دانش آموزان رخ دهد. 
با بررسي اهداف مي توانیم بخشي از عملکرد در نظر گرفته شده را مشخص كنیم. 



132

طراحي آموزشي 3

این كار موجب مي شود معیار عملکرد نیز تعیین شود و از این طریق براي دانش آموز 
و معلم روشن شود در چه موارد و زمینه هایي مي توانیم اطمینان حاصل كنیم كه به 
عملکرد مورد انتظار دست یافته ایم یا با آن چه فاصله اي داریم. از سوي دیگر، تعیین 
عملکرد مي تواند به انتخاب روش تدریس مناسب كمک كند؛ روش تدریسي كه 

زمینه هاي بروز و حصول عملکرد مورد نظر را فراهم آورد. 

  براي چه کساني؟ 
گام سوم: تأكید بر ویژگي هاي دانش آموزان

ویژگي هاي دانش آموزان گســترة وســیعي دارد. معلمان معموالً در آغاز ســال 
تحصیلي بســیاري از ویژگي هاي كلي و عمومي آن ها را بررسي مي كنند. در عین 
حال، الزم اســت براي هر بار انتخاب روش تدریس، به ســؤاالتي در خصوص 

ویژگي هاي دانش آموزان خود نیز پاسخ دهند.
از جمله ویژگي هاي عمومي و كلي دانش آموزان، مشــخصات ســني و رشدي 
آن هاست. پیش از ورود به كالس درس، كسب آگاهي هاي الزم در این باره ضروري 
است، زیرا این ویژگي ها با انتخاب  روش تدریس معلم ارتباط بسیاري دارد. در عین 
حال، سایر ویژگي هاي دانش آموزان، مانند ویژگي هاي شخصیتي و سبک هاي یادگیري 

آن ها، مورد توجه است و مي تواند در انتخاب روش تدریس مؤثر باشد. 
  برخي پرسش ها به دریافت اطالعات بیشتر در خصوص دانش آموزان و انتخاب 
روش تدریس مناســبت تر كمک مي كنند؛ سؤاالتي مانند: »چه شیوه هایي موجب 
ترغیب و جلب توجه آن ها به یادگیري مي شــود؟«، »توانایي و مهارت هاي غالب 
دانش آموزان در كالس چیست و به چه میزان است؟«، »دانش آموزان به چه سطح و 
چه نوع دانش، مهارت و نگرشی نیاز دارند؟« و »دانش آموزان چه تجربه ها و پیش 

دانسته هایي با خود دارند؟« 
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  کدام روش ها؟
گام چهارم: تهیة فهرستي از روش هاي تدریس

از آنجا كه ماهیت موضوعات درســي متفاوت اســت و هر درس نیز جنبه هاي 
یادگیري گوناگون دارد، معلم ناگزیر به كاربرد روش هاي گوناگون تدریس در هر 
جلسة آموزشي است كه گاهي به تلفیق چند روش تدریس با هم نیز منجر مي شود. 
معلمان براي دستیابي به فهرستي از روش هاي سودمند تدریس، باید از فهرست 
جامع روش هاي تدریس، تعدادي را انتخاب و تالش كنند بیشــترین تسلط را بر 
اجراي آن ها به دست آورند. به این ترتیب، در طراحي آموزشي مي توانند با سرعت 

و دقت بیشتري به انتخاب روش تدریس مناسب دست بزنند. 

  در چه شرايطي؟
گام پنجم: در نظر گرفتن شرایط عمل

الزم است هنگام انتخاب روش تدریس، امکان استفاده از آن بررسي شود. شرایط 
اجراي هر روش تدریس، بر انتخاب آن روش تأثیرگذار است. براي مثال، اگر روش 
تدریس دیداري- شنیداري براي آموزش برگزیده مي شود، باید توجه داشت كه آیا 
ابزار الزم و شرایط محیطي مناسب براي اجراي الگوي تدریس انتخابي مهیا ست؟ یا 
در مثال دیگر، اگر از روش تدریس »اعضاي گروه« استفاده مي شود، آیا فضاي الزم 

براي جابه جایي و قرارگیري در گروه هاي مختلف در اختیار است؟

  چه دارم؟ 
گام ششم: توانایي و شرایط معلم

از دیگــر مؤلفه هاي مؤثر در اجرا و ارائــة روش تدریس، قابلیت و توانایي هاي 
خاص معلم اســت. خودآگاهي معلمان موجب مي شــود به شرایط خود محدود 
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نباشــند و به طور مســتمر تالش كنند توانایي هاي الزم و ضــروري خود را در 
خصوص ارتباط در كالس درس و تدریس بهبود بخشند. در عین حال، الزم است 
براي تصمیم گیري هاي اجرایي، به توان غالب خود نیز توجه داشته باشند تا بهترین 
تدریس ممکــن را ارائه دهند. براي مثال، در برخــي از روش هاي تدریس مانند 
»پیش سازمان دهنده«، الزم است معلم از توانایي سازمان دهي و بیان مناسب برخوردار 
باشد. در صورتي كه معلم در مراحل تمرین وگسترش مهارت بیاني است، اولویت 
انتخاب با ســایر روش هاي تدریس اســت. زماني انتخاب این روش و مشابه آن 
توصیه مي شود كه مهارت بیان معلم در حد قابل توجهي رشد یافته باشد تا موجب 

هرز رفتن زمان و فرصت یادگیري نشود.  

شرايطمعلم

شرايطعمل عملکردموردانتظار

فهرستروشهاي
تدريس

هدفتدريس

ويژگيهاي
دانشآموزان

 نمودار 1   گامهايششگانةانتخابروشهايتدريس

 کوتاه سخن 
انتخاب روش تدریس مناسب نیازمند توجه معلم به مؤلفه هاي گوناگون، اعم از 
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شرایط روش تدریس، ویژگي هاي معلم و مشخصات دانش آموزان است. این همه 
در كنار ماهیت محتواي آموزشي مورد نظر مي تواند راهنماي مناسبي براي انتخاب 
روش تدریس باشــد. با این نگاه، تنها نو بودن روش تدریس، مالک انتخاب معلم 
نیست و الزم است در طراحي آموزشي ، تناسب و ارتباط روش با مقصود یادگیري 
از جنبه هاي گوناگون مورد توجه و بررسي قرار گیرد. تأني و تأمل معلم در مرحلة 
انتخاب روش تدریس مي تواند به شکل گیري تجربه اي مؤثر و غني از یادگیري براي 

دانش آموزان منجر شود.
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 معلم نامرئي 
 راهبردها و ابزارها در طراحي و اجراي دوره هاي آموزش مجازي  

متين قاسمي سامني 
دانشجوي دكتراي تکنولوژي آموزشي

 اشاره 
طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ 
چراكه بدون طراحی و اجرای صحیــح، دوره های آموزش مجازی موفقیت آمیز 
نخواهند بود. در هر مرحله از طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی می توان 
از راهبردهــا، ابزارها و فناوری هایی بهره برد كــه كیفیت آموزش و یادگیری را 
تضمین  می كنند. آشــنایی معلمان به عنوان مجریان عرصة آموزش و یادگیری با 
چگونگی طراحی و اجرای دوره های آموزش مجازی، ســهم بسزایی در تدریس 
مؤثر در این محیط ها خواهد داشــت. از این رو، در این مقاله مدلی از چگونگی 

طراحی و اجرای دورة آموزش مجازی موردبحث قرار گرفته است. 

كليدواژه ها: آموزش مجازی، راهبردها، ابزارها
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 مقدمه 
در محیط های یادگیری الکترونیکی، عوامل انسانی را می توان از مهم ترین عواملی 

در نظر گرفت كه یادگیری را هدایت  می كنند )پترسون و پترسون، 1988(. 
در این حالت، نقش معلمان در محیط های یادگیری الکترونیکی بسیار مهم است. 
پاســخ به این سؤاالت كه آیا هنگامی كه فناوری رشد می كند، اهمیت معلم كاهش 
می یابد، و نقش معلم در سیستم یادگیری الکترونیکی چیست، برای برآورد بهره وری 

سیستم بسیار مهم است )جانسون، 1991(. 
زمانی كه به نقش معلم در محیط یادگیری فکر می كنیم، می توان گفت اهمیت 
معلم در حال رشــد اســت. در چنین حالتی، معلمان باید تصمیم بگیرند برای 

آموزش در دوره های مجازی به چه راهبردها و ابزارهایی نیاز دارند. 
این تصمیمات احتماالً در این باره خواهند بود كه چگونه می توان دانش آموزان 
را در یک دورة آموزش مجازی فعال نگه داشــت و به یادگیری تشویق كرد و 
برای اجرای دورة آموزش مجازی از چه ابزارها و فناوری هایی می توان استفاده 

كرد. 
در این مقاله، مدلی )ینگین و همکاران، 2010( برای كمک به معلمان، به منظور 
پاســخ به دو پرسش مطرح شده و تصمیم گیری در مورد شیوة آموزش آن ها ارائه 

شده است. 
شکل 1خالصه ای از مفاهیم پایة این مدل را نشان می دهد. قسمت اول این مدل 
توضیح می دهد چگونه می توان دانش آموزان را در یک دورة آموزش مجازی فعال 
نگه داشت و به یادگیری تشویق كرد و قسمت دوم توضیح می دهد به منظور اجرای 

دورة آموزش مجازی از چه ابزارها و فناوری هایی می توان استفاده كرد.
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یادگيری فعال
انگيزه

بازخورد

شكل1. مدل طراحی و اجرای دورة آموزش مجازی) ینگين و همكاران، 2010(

1. اجرای 
راهبردهای 

یادگيری
2. انتخاب 

فناوری

برای اجرای دورة آموزش 
مجـازی از چـه ابـزارهـا 
و فنـاوری هایـی می تـوان 

استفـاده كـرد؟

فناوری هـای یادگيــری: 

نرم افزار منبع باز)رایگان(

چگونه می توان دانش آموزان را در 
یك دورة آموزش مجازی فعال 
نگه داشت و به یادگيری تشویق 

كرد؟

 در این مدل ابتدا مســائل مربوط به یادگیری راهبردهای آموزش مجازی وجود 
دارد. این بخش، ســه موضوع را تحت  پوشــش قرار می دهد تا یک دورة آموزش 
مجازی اجرا شود: یادگیری فعال، انگیزه و بازخورد. در قسمت دوم این مدل ابزارها 
و برنامه های كاربردی اجرای دورة آموزش مجازی بررسی می شوند. در این قسمت 
نرم افزارهای منبع باز )رایگان( مورد بحث قرار می گیرند، چراكه برای اجرای یک 

دورة آموزش مجازی موفق الزم است معلمان با فناوری های موجود آشنا شوند. 

1. با چه روش تأثیرگــذاری می توان یک دورة آموزش مجازی برگزار كرد، 
به گونه ای كه دانش آموزان فعال بمانند و به یادگیری تشویق شوند؟ 

 الف( يادگيری فعال
رویکرد دانش آموز محور1 بیشــتر به روش تدریس و فعالیتی آموزشی شباهت 
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دارد كه دانش آموزان را در انجام كارها درگیر می كند و موجب می شــود در مورد 
آنچه انجام می دهند تفکر كنند. در این رویکرد، یادگیرندگان برای تحقیق و تفکر از 
رسانه استفاده می كنند. این نوع از فعالیت های یادگیری می توانند به مبحثی با عنوان 

یادگیری فعال2 منجر شوند )بونول و ایسون، 1991(. 

برخی از مزایای یادگیری فعال در كالس درس
عبارت اند از:

 دانش آموزان بیش از اینکه شنونده باشند، فعال هستند.
 روی انتقال اطالعات تأكید كمتری صورت می گیرد و كشــف اطالعات اهمیت 

بیشتری دارد.
 دانش آموزان در انجام فعالیت هایی مانند خواندن، نوشــتن و بحث كردن درگیر 

می شوند.
 بر شناسایی ارزش ها و نگرش های خاص دانش آموزان تأكید بیشتری می شود.

 ب( انگيزه 
 انگیزه3 به طور مســتقیم بر شــیوة یادگیری افراد تأثیر می گذارد )وینر، 1995؛ 
كورپس و همکاران، 2009(. ایجاد انگیزه در دانش آموزان اهمیت زیادی دارد، چرا 
كه موفقیت هر برنامة یادگیری یا موفقیت دانش آموزان با انگیزة آن ها ارتباط بسیار 
نزدیکی دارد )ســیبرت و همکاران، 2006(. بر اساس مدل انگیزشی ARCS )كلر 
و بركمن، 1993(، برای ساخت سیستم یادگیری چهار مؤلفه وجود دارد كه باید از 

آن ها استفاده كرد:
توجه4: در ایجاد توجه، طراح آموزشــی با این سؤال مواجه می شود كه چگونه در 
یادگیرندگان توجه ایجاد كنم و از آن مهم تر چگونه توجه ایجاد شــده را 
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تداوم بخشم؟
ارتباط5: طراح آموزشــی در ایجاد ارتباط با این سؤال روبه رو می شود كه چگونه 
باید موضوع درســی را با دانش و تجربه های گذشته و فعلی یادگیرندگان 

مرتبط سازد؟  
اعتماد6: طراح آموزشــی در طراحی راهبرد اعتماد با این سؤال مواجه  می شود كه 
آیا یادگیرندگان انتظارات معلم و نیازمندی های درس را می دانند؟ و تا چه 

حدی انتظار موفقیت دارند؟ 
رضایت7: در طراحی راهبرد رضایت، طراح آموزشی با این سؤال روبه رو می شود 

كه آیا یادگیرندگان از نتیجة كار خود راضی هستند؟

 راهبردهای انگيزشی برای آموزش مجازی 
جلب توجه

وقتی دانش آموزان از راه دور آموزش می بینند، ممکن اســت با مشکالتی مواجه 
شوند. بنابراین، مطالب باید به گونه ای ارائه شوند كه دانش آموزان را روی اطالعات 
متمركز كنند. برخی از راهبردهایی را كه برای جلب توجه استفاده می شوند، می توان 

به شرح زیر ارائه كرد )كلر و بركمن، 1993؛ پیکار، 2004(:
 تحریک ادراک

 وجود ناسازگاری و تعارض
 به كار بردن مثال های متعدد برای نشان دادن یک مفهوم

 استفاده از زبان طنز
 استفاده از تحقیق و پرسش و پاسخ

 تشویق به مشاركت )یادگیری فعال، استفاده از مواد تعاملی و چندرسانه ای(
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برقراری ارتباط
طراح سیســتم باید فرصت هایی را در اختیار دانش آموزان قرار دهد كه بتوانند 

مطالب درسی مرتبط با اهداف خود را بیابند. برای این كار می توانید:
 برای شناخت و آشنایی بیشتر )پیگیری تاریخچة دوره و ردیابی پروفایل كاربر( 

سخنرانی كنید.
 اهداف دانش آموزان را مطابق با مطالب درســی یا مطالب درســی را متناسب با 

اهداف آن ها تعیین كنید.
 نمونه  كارهایی از دانش آموزان با تجربه تر را به آن ها نشان دهید.

 فایده های مربوط به آیندة دوره را به آن ها نشان دهید.
 نیازهای آن ها را با دوره تطبیق دهید )تطبیق سبک یادگیری با استفاده از داده كاوی(. 

)كلر و بركمن، 1993(

ایجاد اعتماد به نفس
دانش آموزان نیاز دارند بعد از اتمام كالس ها حس اعتماد به نفس داشــته باشند. 
راهبردهای اعتماد به نفس در برنامة آموزش مجازی باید روی عملکرد یادگیرنده 
متمركز شوند. زمانی دانش آموزان احساس اعتماد به نفس خواهند داشت كه وظایف 
یادگیری را كه در سیســتم آموزش مجازی به آن ها محول شده است با موفقیت به 

سرانجام برسانند. این راهبردها عبارت اند از: 
 تطبیق سختی تکالیف با توانایی دانش آموزان 

 آگاهی داشتن از انتظارات دانش آموزان و تالش برای برآورده كردن آن ها
 اعالم معیارهای موفقیت

 ارائة ابزارهای الزم به منظور برنامه ریزی و تنظیم اهداف )استفاده از تقویم، انتشار 
رویدادها(
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 ارائة بازخورد فوری )استفاده از امکانات چت و گفت وگو از طریق ایمیل( )كلر 
و بركمن، 1993؛ پیکار، 2004(.

كسب رضایت
یکی از انتظارات فعالیت های یادگیری در سیستم آموزش مجازی این است كه 
دانش آموزان در طول دورة یادگیری خود احساس رضایت داشته باشند. طراحان و 
معلمان می توانند با استفاده از راهبردهای زیر، رضایت دانش آموزان را افزایش دهند: 

 ارائة پاداش های غیرمنتظره )مانند بازی ها( 
 پیاده سازی نتایج مثبت )ارائة نتایج، بازخورد فوری(

 اجتناب از مجازات منفی 
 برنامه ریزی برای تطابق دوره با انتظارات دانش آموزان 

  انتقال دانش به دنیای واقعی )با استفاده از انواع شبیه سازی(
  برخورد عادالنه در نتایج آزمون ها.

 ج( بازخورد 
چه در آموزش سنتی و چه در آموزش مجازی، دانش آموزان باید به طور پیوسته 
میزان درک خود از محتوای دورة تحصیلی و میزان برآوردن انتظارات آن را بررسی 
كنند. این امر با ارائة بازخورد8 از طرف معلم تسهیل می شود. ارائة بازخورد فوری 
در آموزش مجازی از این رو توصیه می شود كه دانش آموزان را فعال و در یادگیری 
درگیر می كند و تا حدی از دورافتادگی و اثرات ناشی از آن می كاهد. در ادامه، برخی 
فنون كه می توان از آن ها برای ارائة بازخورد ســریع، مؤثر و متناسب استفاده كرد، 

معرفی می شوند:
 انجام یک ارزیابی اولیه با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان از پایة شــناختی و 
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پیش پنداره های خود.
 ارائة بازخوردهــای اطالعاتی به دانش آموزان. این بازخوردها عالوه بر انعکاس 
كیفیت عملکرد دانش آموزان، اطالعاتی مفیــد و كاربردی در اختیار آنان قرار 

می دهند.
 ارائة بازخوردهای ارزشیابانه به دانش آموزان. این بازخوردها را می توان از طریق 
خالصه كردن مباحث و نتیجه گیری از آن ها در یک دورة زمانی، مثاًل پس از دو 

هفته، ارائه داد.
 ملزم كردن دانش آموزان به ارائة بازخورد به یکدیگر. 

 ارزیابی مباحث به طور تصادفی و پیش بینی نشــده در نیم سال تحصیلی )بردلی و 
موهرینگ، 2000(.

2. برای اجرای دورة آموزش مجازی چه ابزارها و فناوری هایی وجود دارند؟
نرم افزارهای منبع باز رايگانFOSS«9« و آموزش مجازی

نرم افزار منبع باز رایگان (FOSS) نرم افزاری اســت كه مجوز حق مطالعه را به 
كاربــران اعطا می كند. همچنین می توانیــد آن را تغییر دهید و توزیع كنید. از آنجا 
كه نرم افزار به صورت رایگان و آزاد عرضه شــده اســت، فرصت های بسیاری را 
به خصوص برای كاهش هزینه ها و توزیع راحت آن فراهم می كند )ویلر، 2007(. 

 ابزارهایی وجود دارند كه برای طراحی مطالب آموزش مجازی می توان از آن ها 
استفاده كرد. این ابزارها عبارت اند از: 

 ضبط كردن صدا: (http://audacity.sourceforge.net)  یک ویرایشــگر و 
ضبط كنندة رایگان صداســت. معلمان می تواننــد صدای خود را ضبط كنند و 
فایل های MP3 را ویرایش كنند. این ابزار را همچنین می توان برای ضبط یک 

فایل MP3 كه در پادكست10 استفاده می شود، به كار برد. 
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 ویرایــش تصویرهــای برنامــه: برنامــة تحلیــل تصویرهــا11 از آدرس 
(http://www.gimp.org) قابل دسترســی اســت. معلمان می توانند از این 

نرم افزار برای ایجاد یا ویرایش فایل های تصویری درس ها استفاده كنند. 
 ضبــط كردن صفحــة  نمایش: از آنجا كه معلمــان نیاز دارنــد مطالبی را كه 
روی صفحة نمایش خود دارند، به دانش آموزان نشــان دهند، در بســیاری از 
درس هــای آموزش مجازی ممکن اســت به برخــی ضبط كننده های صفحة 
(http://www.debugmode.com/winkL) نمایش نیاز داشته باشیم. لینک 

 ابزاری بسیار مناسب برای دستیابی به این هدف است. 
 طراحی و توسعة محتوای وب: اگر معلمان بخواهند برخی از مطالب را به صورت 
آنالین منتشر كنند. (http://exelearning.org). یک برنامة كاربردی است كه 
به معلمان كمک می كند بتوانند محتوای وب را ایجاد، ویرایش و فرمت كنند. 
ابزاری   (http://www.myudutu.com/myudutu/login.aspx) همچنین 
كاربردی اســت كه به معلمان كمک می كند دوره های آموزش مجازی برگزار 

كنند.

 نتيجه گيری 
چالش اصلی دست اندركاران نظام های آموزش مجازی فراهم كردن محیط های 
یادگیری قدرتمند برای دانش آموزان است. یکی از مهم ترین عوامل در دستیابی به 
چنین محیطی، وجود معلم كاردانی اســت كه دانش، نگرش و مهارت های الزم را 
برای هدایت دانش آموزان داشته  باشــد. از سوی دیگر، بدون آگاهی از راهبردها، 
ابزارها و فناوری های مورد نیاز و كاربــردی برای طراحی و اجرای دورة آموزش 
مجازی، محیط یادگیری قدرتمند و مؤثری خلق نخواهد شد. بنابراین، الزم است 
معلمــان دانش خــود را در زمینة نحوة طراحی و اجرای آمــوزش مجازی، انواع 
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راهبردها و فناوری ها افزایش دهند تا در باال بردن كیفیت آموزش مجازی ســهمی 
بسیار داشته باشند.

پی نوشت ها
1. Student-centered
2. Active Learning
3. motivation
4. attention
5. relevance
6. confidence
7. satisfaction
8. feedback
9. Free Open Source Softwares 
10. podcasting
11. Image Manipulation Program

منابع در دفتر مجله موجود است.
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 از خود آغاز کنيم 
 مهارت هاي زندگي در طراحي آموزشي  

هدیه سپاري 
كارشناس آموزش

 اشاره 
از مهم ترین اهداف و مقاصد تعلیم و تربیت، كمک به زندگی بهتر و تالش برای 
ایجاد شایستگی هایی در انسان برای زندگی است. با این نگاه، آموزش در خدمت 
زندگی اســت. آیا بــدون بهره مندی از مهارت های زندگــی در آموزش، می توان 
انتظار داشــت آموزش به زندگی كمکی كند؟ در فناوری آموزشی نیز مشابه دیگر 
شایســتگی های حرفه ای معلمان، توجه و اعتنا به مهارت های زندگی، زمینه ســاز 
تأثیرگذاری تالش معلم در راستای تحقق مقاصد تعلیم و تربیت است. اینجاست كه 
باید گفت مهارت های زندگی به نتیجه بخشی فناوری آموزشی كمک می كنند. این 
نوشــته به مهارت خودآگاهی معلمان و ارتباط آن با كالس درس اختصاص دارد 
و تالش شــده  است برخی ویژگی های كالس هایی كه در آن معلم، به عنوان رهبر 
آموزشی، به آموزش خودآگاهی به دانش آموزان معتقد است و نیز این مهارت را در 
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خود تقویت می كند، در قالب مثال اشاره شود. نتایج نوع مواجهة معلم در خصوص 
مهارت خودآگاهی، با تکیه بر مثال هایی از فنون تدریس آمده است تا تأثیر و ارتباط 

مهارت های زندگی با طراحی آموزشی در كالس درس روشن شود.

كليدواژه ها: فناوری آموزشی، طراحی آموزشی، مهارت های زندگی، خودآگاهی

 ضرورت توجه به مهارت های زندگی 
در جمعی از معلمان بودم. مناســبت این گردهمایی اشتباه ناخوشایندی بود كه 
دانش آموزان دربارة یکی از همکاران مرتکب شــده  بودند و موجب خســارت به 
همکار شــده بود. یکی از دوستان فیلم كوتاهی را نمایش داد كه به اشتباه یکی از 
دانش آموزان در رابطه با معلم مربوط می شد. همه سر این موضوع توافق داشتند كه 
این قبیل رخدادها جای سرزنش دارد. می گفتند دانش آموزان برای ارتباط با معلم و 
دیگران آگاهی الزم را ندارند. كمی مکث كافی بود تا نقش معلم و كالس های درس 
در آموزش مهارت های زندگی یادآوری شود. اثبات ضرورت آموزش مهارت های 

زندگی، همانند اثبات روشنایی روز است.

مهارت های زندگی توانایی مثبت و ســازگارانه ای اســت كه افراد 
را بــرای مقابلة مؤثر با خواســته ها و چالش های روزمــره آماده می كند. 
مهارت های زندگی ممکن است دربارة فعالیت های شخصی یا فعالیت های 
دیگران باشند. همچنین، ممکن است از آن ها برای تغییر شرایط محیط به 
محیطی سالم استفاده شــود. این توانایی ها فرد را قادرمی سازد مسئولیت 
نقش های اجتماعی خــود را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران، 
به ویژه در روابط بین فردی، با خواسته ها، انتظارات و مشکالت روزمره به 

شکل مؤثر برخورد كند )سازمان بهداشت جهاني، 2003(. 
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  همة معلمان شریک هستند!
شناسایی زمینة مناســب در آموزش مهارت زندگی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. مهارت های زندگی را باید در بطن زندگی و از همان طریق آموخت. به همین 
سبب، به برنامه هایی آموزشی كه در آن ها آموزش مهارت های زندگی را به ساعت 
خاصی اختصاص می دهند و برای آن محتوای آموزشی جداگانه و معلمی مشخص 
در نظر می گیرند، این نقد وارد است كه این توانایی ها جدای از زندگی نیستند و تمام 
ساعات آموزشی می تواند و الزم است مبنای آموزش و توانمندی دانش آموزان برای 

زندگی قرار گیرد. بنابراین، همة معلمان در این آموزش مشاركت دارند.

مدیریت هیجان 
مدیریت استرس
روابط میان فردی

ارتباط مؤثر 
تفکر خالق 

خودآگاهی 
تفکر نقاد 

همدلی 
حل مسئله 

تصمیم گیری

توانایي ها براي زندگي

  از خود آغاز كنیم!
ســتون مهارت های زندگی بر خودآگاهی استوار است. در تعلیم و تربیت تمامی 
دوره های تحصیلی، شــناخت خود و هویت یابی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به عنوان غایت و هدفی ارزشــمند موردنظر است و معلم چه بخواهد یا نخواهد، 
زمینه ساز خودآگاهی دانش آموزان است. در این میان، رابطة مستقیم و مؤثری میان 
میزان خودآگاهی معلمان از خود با سطح توانمندسازی دانش آموزان در این مهارت 
وجود دارد. هر اندازه معلم از توانایی خودآگاهی بیشتری برخوردار باشد، در ارائة 
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نقش حرفه ای خود ظهور و بروز پرقدرت تر و مؤثرتری دارد و به همین اندازه قادر 
است دانش آموزان را به سوی هویت یابی و خودآگاهی دقیق تری هدایت كند.

 
  در كالس

بررســی نمونه هایی از كالس های درس معلمانی كه تالش می كنند در مســیر 
تقویت آگاهــی دربارة خود حركت كنند، در ادامه آمده اســت. برای این منظور، 

مثال های مربوط به سه زمینه از شایستگی های معلمی در نظر گرفته شده است.

مدیریت كالس درس 
 می دانم كدام یک از ضعف های رفتــاری من موجب برهم خوردن اوضاع 

كالس می شود و از بروز آن پیشگیری می كنم.
 ژست بدنی خود را می شناسم و می دانم چگونه با حالتی مطمئن، هدفمند و با 

اعتماد به نفس وارد كالس شوم.

روش تدریس 
 توانایی  هایم را می شناسم و روش های تدریس متناسب با توانم انتخاب می كنم. 
 در اجرای هر روش تدریس، به تقویت  شناخت دانش آموزان دربارة خود تأكید می كنم.

سبک های یادگیری در طراحی آموزشی 
 به واسطة درک تفاوت های خودم با دیگران، تفاوت های میان دانش آموزانم 

را باور كرده ام. 
 برای رعایت تفاوت سبک های یادگیری دانش آموزانم، در كالس فعالیت های 

متنوعی طراحی می كنم. 
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  خرده های مهم!
در مهارت خودآگاهی، عالوه بر اینکه توانمندی معلم می تواند به طراحی های آموزشی 
مؤثری بینجامد، آموزش این مهارت به دانش آموزان نیز در شکل گیری حرفه ای تدریس 
تأثیرگذار است. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع، با معرفی چند خرده مهارت 
مربوط به خودآگاهی، شیوه های توجه به این امر در كالس، با یک مثال مطرح می شود.

  چگونه فکر می كنیم
خودآگاهی می تواند چشــم اندازی مثبت نسبت به زندگی را سبب شود. افراد از 
طریق این مهارت تالش می كنند سهم خود را در بخِش مثبت از اتفاقات جست وجو 
كنند. چنین اندیشــه ای زمینه را برای پذیرش چالش هــای زندگی فراهم می كند. 
فرصت های بســیاری در كالس فراهم اســت كه از آن طریق می توان احساس و 

برداشت درست از اتفاقات را در دانش آموزان تقویت كرد.

 برنامة اردوی مدرســه كنسل شده بود و بچه ها 
از این بابت ناراحت بودند. برنامه های خوبی جایگزین 

اردو شــدند. من فکر كردم موقع مناســبی 
اســت كه بتوانند از زاویة دیگری به این 

اتفاق نگاه كنند. از آن ها خواســتم در 
مسابقه ای شركت كنند و قول دادم به 
جای اردوی كنسل شــده، آخر هفته 

یک عصرانه خودمانی در مدرسه داشته 
باشیم. خوشــبختانه استقبال شد! موضوع 

مسابقه این بود: كنسل شدن اردو چه خوبی هایی 
را در پی داشته است؟ 

به 
نظر شما در چه 

مراحل دیگری از فرایند 
یاددهی- یادگيری می توان 

تفكر مثبت را به دانش آموزان 
آموزش داد؟ 
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  كه هستم؟
تصور و برداشــتی كه انسان از خود دارد، هویت اوست. خودآگاهی فرد نسبت 
به حقیقت وجودی خود به ســالمت زندگی كمک می كند. در طراحی آموزشــی 
حساسیت و توجه معلم به موضوع هویت یابی دانش آموزان، اثرگذاری باالیی دارد. 
معموالً دانش آموزان نظر معلم دربارة خود را با سرعت و عمق بیشتری دریافت و 

تأیید می كنند.

 تفویــض مســئولیت بــه 
می شــود  موجب  دانش آموزان 
آن ها با خودشــان مواجه شوند. 
هنگامــی كه د ر نقــش نمایندة 
كالس یا مأمور بهداشــت ظاهر 
ویژگی های  و  قابلیت ها  می شــوند، 
دیگــری را لمــس می كنند و از ایــن راه یاد 
می گیرند چگونه ویژگی و توانایی خود را نیز بشناسند 

و تصور و برداشت كامل تری از خود به دست آورند.

به 
نظر شما در مدیریت 

كالس درس تا چه اندازه 
می توانيم دانش آموزان را در 
مسير هویت یابی درست قرار 

دهيم؟

  ژست و حالت
حالت های بدن، راه ارتباط با دیگران اســت. افراد خــودآگاه زبان بدن خود را 

می شناسند و برداشت درستی از آن دارند. 
در حرفة معلمی، توجه به حالت های بدن و پیام مربوط به آن از اجزای مهم در 

طراحی آموزشی است.
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 وقتی فیلمی را كه از كالسم گرفته بودم، تماشا 
كردم، بیشتر متوجه شدم چرا برخی دانش آموزانم برایم 
نوشــته اند هیجان زیادی در كالس دارم و مشــتاقانه 
تدریــس می كنم. زبان بدن و نــوع ارتباطی كه از این 
طریق ایجاد می شود، خیلی اهمیت دارد و این از همان 
نکاتی اســت كه بارها دربارة خودم تمرین كرده ام و با 
مشاهده در آینه و فیلم و عکس از كالسم، اشکاالتم را 
برطرف كرده ام. حاال اغلب اوقات بدون اینکه بعضی از 
احساس ها یا برداشت هایم را به زبان بیاورم، 
دانش آموزانم از طریق ایما و اشــاره و 

زبان بدنم متوجه آن ها می شوند. 

به 
نظر شما چگونه 

می توانيم دانش آموزان را 
در مسير شناخت حالت های 

بدنی خود هدایت كنيم؟

  كجا هستم؟
كسب خودآگاهی نیازمند مطالعة مستمر خود است كه به شناخت نقاط ضعف 
و قوت منجر می شود. همان طور كه در ارزشیابی توصیفی، خودارزیابی از جایگاه 
مهمی برخوردار اســت، سایر موقعیت های كالســی نیز می تواند زمینة مشاركت 
دانش آموزان را در ارزیابی فراهم آورد. اعتنای معلم به بهره مندی از این ظرفیت برای 
ایجاد تجربه های نقد و ارزیابی، در تقویت خودآگاهی دانش آموز بسیار تأثیرگذار 

است. 
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دانش آمــوزان  از  معلــم   
می خواهد برای برگزاری امتحان، 
شــیوه هایی را پیشنهاد دهند. او 

براساس مقاصدی كه از ارزشیابی 
در آن جلســه در نظــر دارد، از میان 

فهرست پیشنهادی آن ها، یک مدل را انتخاب 
می كند و آن را به اجرا در می آورد. 

 پس از امتحان هم فهرســت وارسی را كه از قبل 
طراحی كرده است در اختیار هر دانش آموز قرار می دهد 
تا براساس معیارهای آن، عملکرد خود را ارزیابی كنند.

 این كار موجب می شــود دانش آموزان نسبت به 
فعالیت های تحصیلی، به عنوان فــردی كه در انتخاب 
و اجرای آن ســهم دارند، تعلق بیشتری احساس كنند. 

همچنین، با ارزیابی شناخت بهتری از خود پیدا كنند. 

به 
نظر شما چه 

شيوه های دیگری می تواند 
به مداخلة مؤثر دانش آموزان در 
فرایند ارزشيابی و شناخت بهتر 
توان و ضعف او كمك كنند؟

 جمع بندي 
در بررسی ارتباط میان خودآگاهی با معلمی به دو حوزه مختلف می توان اشاره 
كرد: تا چه اندازه معلم از خودآگاهی برخوردار اســت و به چه میزانی در آموزش 

مهارت خودآگاهی به دانش آموزان تالش می كند.
بدیهی اســت هر اندازه معلم در زمینه مهارت های زندگی، از توانایی بیشــتری 
برخوردار اســت به همان نسبت می توان امیدوار بود كه در ایفای حرفه ای خود و 
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در زندگی در كنار دانش آمــوزان موفق تر عمل می كند زیرا معلمی با مهارت های 
زندگی درآمیخته اســت و از جمله ضرورت های یک رهبر آموزشی این است كه 
برای مثال خودآگاه باشد یا در روابط بین فردی و با دانش آموزان توانا باشد. در این 
صورت معلم در فرایند طراحی آموزشــی و شناسایی و انتخاب فنون تدریس اعم 
از فن تشویق، فن تکلیف، فن ارزشیابی و موارد دیگر با ظرافت بیشتری نسبت به 
آموزش مهارت زندگی به دانش آموزان توجه می كند. نباید فراموش كنیم آموزش 
مهارت های زندگی چه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه توســط همه معلمان در 
ســاعات درســی رخ می دهد و تفاوت این اســت كه گاهی معلمان به دلیل عدم 
آگاهی، عدم باورمندی یا عدم توانایی، آموزشی نادرست و نامناسب از زندگی را به 
دانش آموزان ارائه می دهند. با این نگاه، مهارت های زندگی از جمله شایستگی های 

حرفه ای معلمان به شمار می آید كه الزم است موردتوجه قرار گیرد. 
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 ارتباط مؤثر با طراحي آموزشي 
 تالش هرسو، براي ارتباط است  

هدیه سپاري 
كارشناس آموزش

 اشاره 
انسان موجودی اجتماعی است. به همین دلیل، روابط بین فردی از موارد ضروری 
برای زندگی او محسوب می شود؛ تا جایی كه بهره مندی از آن می تواند در سالمت 
روانی و اجتماعی او و نیز جامعه تأثیرگذار باشد. داشتن ارتباط مؤثر كمک می كند 
بتوانیم با دیگران رابطة مثبت و سازنده داشته باشیم و طوری رفتار كنیم كه همکاری 

بیشتر با دیگران را در پی داشته باشد.
 مدرسه برای تقویت و آموزش توانایی ارتباط ظرفیت های بی نظیری دارد. طراحی 
آموزشــی مدرسه ای می تواند شامل موارد روشنی از توانمندسازی دانش آموزان در 

ارتباط مؤثر باشد كه بخشی از این مهارت در نوشتة پیش  رو آمده است.

كليدواژه ها: طراحی آموزشی، مهارت های زندگی، ارتباط مؤثر
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  مؤثر باشيم!
هنگامی كه بتوانیم به مناسب ترین روش نیازهای خود را بیان و نیازهای دیگران را 
نیز درک كنیم، از مهارت ارتباط مؤثر استفاده كرده ایم. برای این كار راه های ارتباطی 

كالمی و غیركالمی وجود دارند كه به تناسب موقعیت  تأثیرگذارند.
توانایی تقاضای كمک و راهنمایی گرفتن از دیگران در مواقع ضروری، از عوامل 
مهم در ایجاد ارتباط سالم است، همچنین، در ارتباط، مهارت درک از اهمیت خاصی 
برخوردار است و قابلیت استفاده از آن را »ارتباط مؤثر« در افراد ایجاد می كند. قلب 
مهارت ارتباط مؤثر در گوش دادن و ابراز وجود است. به این منظور، افراد نیازمند 
آموزش هستند. مهارت های مشــاوره ای معلمان از جمله شایستگی های حرفه ای 
هستند كه موجب می شــوند آن ها بتوانند در مواجهه با دانش آموزان از گوش دادن 
مؤثر استفاده كنند و در عین حال زمینة ابراز وجود را برای دانش آموزان فراهم آورند. 

برخی موانع گوش دادن مؤثر در تصویر زیر آمده اند.
 

قضاوت كردن 
یا نتيجه گيری كردن

برآشفته 
و

عصبانی شدن

هيجان زده شدن

بی احترامی كردن

نگاه به اطراف

فكر كردن به
 افكار درون خود

بهدروغابراز
احساسکردن
به دروغ ابراز 
احساس كردن

فكر كردن به 
اینكه چه پاسخی به 

گوینده بدهی

غيرمستقيم حرف 
زدن و صریح نبودن

مثال های بعد نمونه هایی هســتند از طراحی آموزشی مبتنی بر آموزش مهارت 
ارتباط مؤثر به دانش آموزان.
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  گوش دادن واقعی
گوش دادن واقعی یعنی حداقل برای چند لحظه قضاوت نکنیم، احساســات و 
آرزوهای خود را فراموش كنیم و با شور و اشتیاق منتظر شنیدن حرف های مخاطب 

باشیم )نیکولز، 1397(.

 ابراز وجود
 داشتن قاطعیت در روابط اجتماعی و ابراز وجود از آسیب های اجتماعی پیشگیری 
می كند. رفتار جسورانه، صریح و قاطعانه یادگرفتنی است. ماسترز، بریش، هولون و 

ریم )2005( ابراز وجود یا جرئت ورزی را به این شکل تقسیم كرده اند:

رد قاطعانه
در این شیوه فرد به صورتی كه جامعه پسندانه است درخواست های تحمیلی 

دیگران را رد می كند.

بیان قاطعانه 
در این شیوه فرد توانایی بیان احساسات مثبت مثل قدردانی از دیگران، ابراز 

وجود، محبت، عالقه، بیان تمجید و ستایش را دارد.

درخواست قاطعانه
در این شــیوه فرد توانایی بیان و مطرح كردن درخواســت هایی را از دیگران 

به منظور تسهیل تأمین نیازهای فردی یا رسیدن به اهداف خود دارد.
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در كالس موقعیت های فراوانی برای تقویت مهارت ابراز وجود فراهم هســتند 
و دانش آمــوزان می توانند تجربه ها و تمرین های مؤثری در این باره كســب كنند. 
مثال های زیر كالس های درس معلمانی را نشان می دهند كه آموزش این مهارت به 

دانش آموزان را در طراحی آموزشی خود دنبال می كنند.

 موضع فردی
برای اینکه بتوانم به دانش آموزان آموزش دهم كه بر نظرات خود پافشاری داشته 
باشــند الزم بود كاری كنم كه بتوانند موضع خاصی را در مواجهه با موقعیت های 
گوناگون اتخاذ كنند. روش تدریس كاوشگری به شیوه محاكم قضایی تمرین خوبی 
برای این مهارت است. دانش آموزان در مکالمه پرسشی مطابق این روش، موضعی 
را اختیار می كنند و معلم با ســؤاالت خود آن موضع را نقد می كند. سؤاالت معلم 
برای وادار ســاختن دانش آموزان به تفکر در حول موضع خود و پیدا كردن دالیل 
نگاه آن ها به موضوع توسط خودشان است. این كار موجب می شود به داشتن رأی 

و نظر شخصی و ریشه های آن حساس شوند.

  اعالم موجوديت
برخی دانش آموزان بیشــتر در روابط منفعل هستند، گویی موجودیتی ندارند و 
هرچه دیگران بگویند برای آن ها تفاوت نمی كند و همیشــه پذیرا هستند. هنگامی 
كه روش تدریس بارش فکری را انتخاب كردم، به جای اینکه از دانش آموزانی كه 
آمادگی خود را برای بیان نظرشان با بلند كردن دست شان اعالم می كنند استفاده كنم، 
نوبت را به اجبار برای همه در نظر گرفتم. وقتی موضوع را اعالم و قوانین را مطرح 
كردم از یک نقطه مشخص همه باید نظر و ایده خود را بیان كنند. این كار باعث شد 
دانش آموزان بتوانند نسبت به ایده و نظر خود حساس شوند و یاد بگیرند كه توانایی 
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این را دارند كه نظری داشته باشند و آن را ابراز كنند بدون اینکه نگران تمسخر یا 
نقد دیگران باشند.

 اعالم خواسته ها
در آموزش مهارت های زندگی بخشی مربوط به گفت وگو و درخواست كردن از 
دیگران بود. برای این منظور، دانش آموزان را دسته بندی كردم و عده ای نقش همیار 
داشتند و عده دیگری به نوبت باید به این افراد مراجعه می كردند و از وسایلی كه 
در اختیار آن ها بود درخواست می كردند. براي بچه ها بیشتر جنبة بازي و سرگرمي 
داشت؛ اما در هر تمرین آموزش هایي دریافت مي كردند كه چگونه محترمانه، واضح 
و مؤثر درخواســت خود را مطرح كنند. آثار ایــن آموزش به بیرون از كالس هم 
كشیده شــده بود، معاون مدرسه به من گفت: »بچه ها اجازه برگزاری یک مسابقه 
ورزشی را در مدرسه گرفته اند و من كه همیشه با این قبیل فعالیت ها مخالف بودم 

چنان از طرز طرح درخواست آن ها شگفت زده شدم كه بی چون و چرا پذیرفتم.

  کوتاه سخن
توانایی برقراری ارتباط بین فــردی كمک می كند بتوانیم به یکدیگر و به گروه 
اعتماد كنیم، زیرا در كارهای مشــاركتی، اعتماد اصــل پایه برای همکاری افراد با 
یکدیگر است. بسیاری از موقعیت های یادگیری بر مشاركت و كار گروهی استوارند 
و طراحی آموزشی بدون توجه به همیاری كامل نیست. به این سبب، توجه معلم به 
آموزش ارتباط میان  فردی و در دل آن ارتباط مؤثر، گریز ناپذیر اســت. در  ظاهر به 
نظر می رسد همة دانش آموزان می توانند با حضور در مدرسه ارتباط را یاد بگیرند، 
اما واقعیت این اســت كه این توانایی به آموزش نیاز دارد و تنها در كالس هایی كه 
معلم در زمینة ارتباط توانمند است و نیز آموزش مهارت زندگی را از مسئولیت های 
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كالس و مدرســه می داند، این مهارت رشــد و پرورش می یابد. روش ها و فنون 
تدریس ظرفیت های ارزشمندی برای این منظور دارند. كافی است ضرورت آن را 

دریابیم.

بيشتر بدانيم، بيشتر بخوانيم
1. نیکولز، مایکل پی )1397(. هنر گوش دادن. ترجمه و تألیف روح اهلل میرزاآقاسی. دانش آفرین. تهران.

2. Masters, J. C. Burish, I. J. Hollen, S. D. & Rimm. D. E. (2005). 
Assertion training methods. Behavior therapy. New York: Haecourthrace Ivanovich. Publishers Inc.
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 نشان بگيريم 
 بازي وارسازي ها در طراحي آموزشي 

رقيه سليقه دار 
كارشناس آموزش

 اشاره 
بازی وارسازی استفاده از اندیشة بازی ساز و نیز سازوكار ها، فنون و عناصر بازی، 
به ویژه بازی های رایانه ای، در زمینه های دیگر اســت كه به منظور ایجاد شــادی و 
افزایش اشتیاق مخاطبان، حل مسائل، بهبود فرایندها و یادگیری از آن استفاده می شود 
)فریمانی، 1392(. بازی وارسازی آموزشی با ایجاد سرگرمی به كمک فناوری، شوق 
انجام فعالیت یادگیری موردنظر را برای یادگیرندگان ایجاد می كند و با اســتفاده از 
اشــتیاق روانی انسان برای جذب شــدن به بازی، او را به  سوی كسب مهارت و 
اطالعات بیشــتر هدایت می كند. امروزه طراحی آموزشی با بهره مندی از این شیوه 
می تواند زمینه های جلب و جذب یادگیرنده را به فرایند یاددهی ـ یادگیری فراهم 
آورد. یکی از راه های مرتبط با این موضوع، استفاده از »نشان« است كه نوشتة پیِش  

رو به آن اختصاص دارد.
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كليدواژه ها: طراحی آموزشــی، گیمفیکیشن، بازی ســازی، بازی كاری، بازی 
آموزشی

  از بازی تا بازی وارسازی 
یکی از مؤثرترین شیوه های یادگیری استفاده از مفاهیم مرتبط با بازی در طراحی 
دوره های آموزشی اســت. ورود بازی به دنیای آموزش پیشینه دیرینه ای دارد، 
روزبه روز در حال گســترش است و فرصت های بسیاری برای افزایش بازدهی 
آموزش و یادگیری فراهم می كند. كاربست مفاهیم بازی در آموزش اجازه می دهد 
روش های جذاب و نوین جایگزین كالس های خشک و خسته كننده شوند. در 
صورتی كــه فعالیت های ادامه دار و كامل شــونده در داخــل و خارج از كالس 
 درس به كار روند و در عین حال مکانیک های بازی مانند امتیاز، نشان و مرتبه، 

به  درستی به كار روند، آموزش، بازی وارسازی شده است. 
مزیت بازی وارســازی ها در آموزش بــه ویژگی های آن مربوط اســت كه 
سرگرم كنندگی، سادگی، قابل  فهم  بودن، قابلیت جابه جایی و نداشتن محدودیت 
زمانی و مکانی و فردی را شــامل می شود. اســتفاده از عناصر بازی در محیط 
آموزشــی، انگیزة افراد را برای یادگیری افزایش می دهد. همچنین، اســتفاده از 
مفاهیم بازی در طراحی آموزشــی، در مشاركت افراد در فعالیت ها تأثیر مثبت 
دارد. اســتفاده از امتیازها، نشان ها و رده بندی نیز همکاری بیشتر را در پی دارد 

)زیکرمن وكانینگهام، 2011(.
بازی وارســازی در آموزش به افزایش رضایت یادگیرندگان، تســهیل تعامالت 
اجتماعی، افزایش توانایی حل مسئله و حمایت مخاطبان از روند آموزش می انجامد. 
یکی از مهم ترین دالیل استفاده از بازی كاری، تبدیل آموزش به سرگرمی و تشویق 

نوآوری و خالقیت است.
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نكته:
 در ادبيات انگليسی، دو كلمة متفاوت »گيم« و »پلی« 

به معنای بازی به كار می روند، در حالی كه در ادبيات فارسی تنها یك 
كلمة بازی وجود دارد. تفاوت این دو كلمه این است:
پلی: فعاليتی است بدون هدف، تنها برای سرگرمی؛

گيم: فعاليتی است دارای قواعد، هدف و چارچوب، همراه با سرگرمی.

 نشان 
استفاده از مکانیک های بازی یا عناصر بازی در آموزش موجب می شود فعالیت 
بازی وارسازی آموزشی شود. یکی از مکانیک های مؤثر در این زمینه، اعطای نشان 

یا لقب است. 
تصور كنید از دفتر مجلة فناوری آموزشی تماسی دارید. از شما دعوت می كنند 
در برنامه ای شــركت كنید تا به عنوان »خوانندة فعال و مؤثر مجله« از شما تقدیر 
 شــود. بابت این نشان چه احساســی دارید؟ شما از میان هزاران مخاطب مجله، 
به  واسطة توجه و مشاركت خود، یک نشان و لقب خاص دریافت كرده اید. این 
شــرایط می تواند در شما احســاس خوبی ایجاد كند و به فعالیت های بیشتر نیز 
بینجامد. این تجربه بر اســتفاده از ابزار قدرتمند بازی كاری مبتنی است كه همان 
اعطای نشان و لقب است. به صورت كلی، اغلب افراد از دریافت نشان شایستگی 
احساس خوبی پیدا می كنند و این در انگیزه مندی آن ها تأثیر دارد. البته بهتر است 

در اعطای نشان شرط هایی رعایت شوند:

 پيش آگاهی 
یکی از زمینه های مؤثر در اعطای نشــان و لقب این است كه مخاطبان از نحوة 
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دریافت آن مطلع باشــند. به این منظور، الزم است طراح آموزشی ابتدا معیارهای 
مناســبی را تدویــن كند. در طراحی معیارهای دریافت نشــان، عوامل بســیاری 

تأثیرگذارند كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 

یک نمونة خوب
در مدرســه برنامه ای تنظیم و تصویب شده است كه مطابق آن، هر دانش آموزی 
در هر موقعیتی رفتاری همدالنه نشان دهد، فرد مشاهده كننده، اعم از معلم، معاون 
و دیگر عوامل اجرایی مدرســه، آن رفتار را همراه تاریخ در یک دفتر و در صفحة 

مخصوص او ثبت می كنند. 

مبتنی 
بر تالش فرد، 

نه ویژگی ذاتی او 
باشد

لقب گذاری 
زشتی نباشد

مرتبط 
با فعاليت باشد

تنها 
به خاطر انجام 

یك فعاليت
 باشد

موجب 
مقایسة فردی 

نشود

موجب 
مقایسة فردی 

نشود

هر 
لقب تا آخر 

سال برای یك نفر 
نماند

اغراق آميز 
نباشد

معمول 
و كوچك 

نباشد

لزومًا 
»تر« یا »ترین« 

نباشد
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این رفتارها شــامل كمک به دوســت، همیاری در اجرای برنامه های مدرسه، 
رســیدگی به بخش حیوانات مدرسه، و مشاركت در فعالیت های گروهی درسی 

است. 
دانش آموزان در دوره های دو هفته ای لقــب همیار را دریافت می كنند؛ همیار 
معلم، همیار بهداشت، همیار محیط زیست، همیار دانش آموز، همیار نظم، همیار 
كتاب خوانی. هر دو هفته یک بار، هر دانش آموز می تواند با توجه به مشــخصات 

ثبت شده، یک نشان همیاری بگیرد. 
نشــان ها در نهایت در لوحی كه پایان هر ترم آموزشــی به دانش آموزان داده 
می شود ثبت می شــوند و از گیرندگان آن ها تقدیر به عمل می آید. در دوره های 
همیاری، تمام تصمیم گیری ها و اجراها در هر زمینه به همیار وابسته است و برای 

او اعتبار اجتماعی به همراه دارد.

 یک نمونة ناموفق
در كالس همــکارم، لقب و نشــان جایگاه خاصــی دارد. او بدون اینکه از 
نتایج حاصل از اشــتباهات تربیتی در نشان گذاری ترســی داشته باشد، معتقد 
اســت این كار  توجه دانش آموزان را بیشتر به نقاط ضعف و كاستی خود جلب 
می كند! برای مثال، اگر دانش آموزی در یادگیری روند كندی دارد، از او به عنوان 
الک پشــت یاد می كند. اســم كســی كه اطالعات چندانی ندارد، اما اظهارنظر 
می كند، باهوش اســت. دانش آموزی كه ســؤال تکراری دیگران را می پرسد و 

حواسش به چیزهایی كه در كالس گفته شده نیست، طوطی است. 
كسی كه به بچه ها توصیه می كند یا در نظرات آن ها دخالت می كند، ننه بزرگ 
است و خالصه هیچ كدام از دانش آموزان از شبکة نشان گذاری به انحراف رفتة 

ایشان در امان نیستند!
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طراحی اعطای نشان

دربارة نشان ها و نتایج 
و آثار تربيتی آن ها بيشتر 

بخوانيم

نمونه های موفق و 
ناموفق مدرسه های دیگر از 

نشان ها را بررسی كنيم

سيستم و شبكة اعطای 
نشان طراحی كنيم. به 

گونه ای كه برای دریافت 
یك نشان مراتب و تعدادی 
از فعاليت ها مورد نظر باشد

از دانش آموزان بپرسيم 
و نظر و احساس آن ها را 
دربارة نشان ها سؤال كنيم

دوره هایی كوتاه برای 
اولين اجراها در نظر بگيریم 
و در شروع به دوره های 
هفتگی یا ده روزه اكتفا كنيم

سيستم نشان كالس 
خود را با مدرسه هماهنگ 
كنيم تا از حمایت محيط 
بزرگ تر مدرسه برخوردار 

باشيم

مراتب دریافت نشان
داشتن احساس پیشــرفت برای دانش آموزان دل چسب و جذاب است. نشان ها 
می توانند حس پیشرفت را در مخاطب ایجاد كنند، در صورتی كه برای عبور از هر 
مرحلة یادگیری كه به واسطة تالش یادگیرنده رخ می دهد، نشاِن همان سطح ارائه 
شــود. گاهی نشان ها یک عنوان، یک مسئولیت جدید، یک اعتبار اجتماعی یا یک 
مدال هستند كه با عبور از مراحل از پیش طراحی شده به دانش آموز اعطا می شوند. 
بهتر است بخش هایی از فرایند یادگیری كه نیازمند تالش بیشتر است و می تواند در 
قالب فعالیت بازی گونه و دریافت نشان، در دانش آموز عالقه و اشتیاق بیشتری ایجاد 

 كند، برای این منظور در نظر گرفته شود.
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نشان در كالس، بهره در مدرسه
زمانی كه امکان بهره مندی از نشان ها در محیط های دیگر مدرسه یا حتی خارج 
از مدرسه مهیا می شود، زمینة اتصال سیستم نشان های كالسی به شبکه های بزرگ تر 
فراهم شده  است و سیستم قدرت و تأثیرگذاری بیشتری نیز دارد. برای مثال، در یک 
مدرسه با هماهنگی اولیای دانش آموزان كه از مدیران یک فروشگاه هستند، شرایط 
به گونه ای طراحی شــده  اســت كه دانش آموزان می توانند نشان های خود را در آن 
فروشگاه استفاده كنند. آن ها چند انتخاب دارند. در صورتی كه نشان خود را برای 
خدمات اجتماعی ارائه دهند، می توانند به صورت داوطلب یک روز در فروشــگاه 
به عنوان دســتیار فروش كار كنند و عالوه بر كسب تجربه، نشان دیگری دریافت 
 كنند كه ارزش و جایگاه باالتری دارد. همچنین آن ها می توانند از نشان خود برای 
خرید استفاده كنند. برای هر نشان میزانی از ارزش در نظر گرفته شده    است. از دیگر 
استفاده های نشان كه به فضای داخل مدرسه محدود است، استفاده از آن در خرید از 
بوفه، بهره مندی از كتابخانه، دریافت اعتبار و كسب جایگاه به عنوان مدعو افتخاری 

در شورای دانش آموزی مدرسه و مواردی از این دست است.

اظهار خود
از جمله زمینه های نیاز و عالقه مندی افراد، فرصتی برای اظهار استقالل و اصالت 
خود است تا خود را منحصر به فرد و متفاوت از دیگران احساس كنند. این موضوع 
با نیاز انسان به نمایش احساس هویت و شخصیت مرتبط است. نمایش نشان های 
دریافتی در بازی وارســازی های آموزشی، یکی از راه های ساختن هویت شخصی 
توســط یادگیرنده اســت. منظور از این كار، لزوماً به رخ كشــیدن پیشرفت یک 
دانش آموز به دیگران یا ایجاد زمینة مقایســه بین دانش آموزان نیست، بلکه مقصود 
ایجاد زمینة بیشتر برای شناخت دانش آموزان از خود است. برای مثال، هنگامی كه به 
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دانش آموزی كه از یک مرحلة سیستم طراحی شدة یادگیری با موفقیت عبور كرده، 
نشان مدیریت برنامة صبحگاه یا برنامه ای برای والدین داده می شود، این نشان زمینة 

ابراز و اظهار خود را فراهم می آورد.

 کوتاه سخن 
نشــان ها از موارد شناخته شده در بازی وارســازی های آموزشی هستند. نشان ها 
می توانند مجازی یا حقیقی باشند و دانش آموزان معموالً براساس سود و نتیجه ای 
كه هر نشــان به همــراه دارد، آن را ارزش گذاری می كنند. در عین حال، آن ها باید 
از ایجاد احساس تحقیر در دیگر دانش آموزان، تمسخر و به بازی گرفته  شدن فرد 
دارای نشان نیز به دور باشند. نشان ها نقش ترغیبی و تهییجی برای مخاطب دارند و 
در صورتی كه به گونه ای طراحی شوند كه فقط دستیابی عده ای به آن ممکن باشد، 
از این ماهیت خود به دور خواهند بود. طراحی سیستم دریافت نشان و مرحله بندی 
كردن آن می تواند دورة طوالنی تری دانش آموزان را برای مشاركت در مسیر یادگیری 
جلب و جذب كند. نشان های نمادین و نمایشی معموالً كاربرد و تأثیر كوتاه مدت و 
كمتری دارند. با این همه، در صورتی كه برای استفاده از نشان های مجازی در طول 
زمان موقعیت هایی واقعی در نظر گرفته شود، آن ها می توانند مورد توجه دانش آموز 

قرار  گیرند.
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 معلم در قامت طراح

فاطمه اميري
دكترای برنامه ریزی درسی

 مقدمه 
بسیاری از دوره های آمـــوزشی، دركالس هـا و كارگاه هـا و سایـر برنامه هـای 
آموزشی، فقـط روی كاغـذ مطلـوب اند و هنـگام اجـرا اثربخشـی الزم را نـدارند. 
یـــکی از دالیل ایـــن ناكارآمدی، طراحی آموزشی نامطلوب است. اگر طراحی 
آموزشـی درست انجام نشود، نمی توان انتظار داشت كه هدف ها به درستی تحقق 
یابند. طراحی آموزشی با ارائة طرح دقیق از آموزش، از جمله عوامل مؤثر بر آموزش 

است كه فرایند یادگیری را تضمین می كند.
طراحی آموزشی متأثر از دیدگاه ها و رویکردهای علمی با استفاده از روش و فنون 
متفاوت است تا به بهترین شیوه زمینة تحقق یادگیری فراهم آید. از آغاز قرن بیستم، 
زمان پیدایش طراحی آموزشــی، تاكنون این علم با تغییرات بسیاری روبه رو بوده 
است. در كنکاش پیرامون تکوین طراحی آموزشی می توان ضمن بررسی مکاتب 

فلسفی و جامعه شناسی تحوالت بنیادی در روان شناسی را مورد بررسی قرار داد. 



172

طراحي آموزشي 3

رویکردهای رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی دیدگاه های مؤثر بر فرایند 
یادگیری هستند كه مســتقیماً بر عناصر یادگیری و فرایند نظام مند )سیستماتیک( 
آموزش تأثیر می گذارند. معلم، محتوا، ارزشیابی، شیوة یادگیری، نحوة سازمان دهی 
مطالب و نحوة عرضة آن ها، تجربه های یادگیری و شیوة تدریس و محتوای مناسب، 
تحت تأثیر مکاتب فلسفی حاكم بر دیدگاه های تربیتی و یادگیری هستند و مستقیمًا 

بر طراحی آموزشی، فرایند آموزش و فعالیت معلم اثر دارند. 
»تدریس« بخشی از آموزش و فعالیتی مختص به معلم است كه در كالس درس 
اتفــاق می افتد. معلم ضمن اجرای تدریس، همراه با تخصص، دانش و مهارتی كه 
در انتخاب و گزینش عناصر برنامة درسی و اجرای آن ها در كالس دارد، می تواند 
به عنوان عاملی مهم نقشی كلیدی در تسریع، تعمیق و تسهیل فرایند آموزش داشته 
باشــد. در واقع این موضوع حاكی از آن است كه معلم، عالوه بر مدیریت كالس 
و تســلط بر موضوع درسی، باید نسبت به عناصر دیگر برنامة درسی و چگونگی 
انتخاب و كاربرد آن ها نیز آگاهی الزم را داشــته باشــد. در مجموع باید گفت كه 

طراحی آموزشی و شناخت نسبت به آن برای معلمان ضروری است. 

 طراحی آموزشی مهارت مورد نياز معلم 
طراحی آموزشی پیش بینی و تنظیم رویدادهای آموزشی براساس هدف ها، محتوا 
و امکانات با توجه به ویژگی ها و ســاخت شــناختی دانش آموزان است. طراحی 
آموزشی، خواه برای یک دوره و خواه برای یک جلسة آموزشی انجام گیرد، دارای 
اهمیت اســت. توجه و دقت در تنظیم آن می تواند كارایی و اثربخشی امر آموزش 
را گسترش دهد. طراحی آموزشی ممکن است به صورت كالن یا خرد اجرا شود. 
طراحی در سطح كالن مربوط به شورای برنامه ریزی درسی و متخصصان آموزشی 

است، اما در سطح خرد بر عهدة معلم و از جمله مهارت های مورد نیاز اوست. 
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در طراحی آموزشی خرد باید بیشتر به حصول صالحیت ها و قابلیت های مورد 
انتظار توجه داشت و با نگرش نظام مند مجموعة عناصری را كه در یادگیری مؤثرند، 
در نظــر گرفت. معلم می باید كل محتوای آموزش را به اجزای قابل تدریســی كه 
معموالً جلســات تدریس یا درس نامیده می شود، تقسیم كند و مشخص سازد كه 
براســاس زمان منظور شده، چند جلســه یا چند ساعت برگزار می شوند و در هر 
جلســه چه هدف هایی، در قالب چه محتوایی و با كدام رسانه و روش پیگیری و 

ارزشیابی تحقق می یابند. 
همراه با رشد و تحول دیدگاه های تربیتی و علم روان شناسی، گسترش فناوری 
و دانش اطالعــات و ارتباطات، در حوزه های تعلیــم و تربیت تغییراتی رخ داده 
اســت. در گذشته تصور می شــد كه آموزش و یادگیری تنها در دو واژة   معلم و 
دانش آموز خالصه می شــود. اكنون متخصصــان تعلیم وتربیت معتقدند كه فرایند 
آموزش فرایندی نظام مند است كه عناصر متعددی در آن دخالت دارند. در واقع در 
این فرایند همان اندازه كه معلم و مخاطب تأثیرگذار و نقش آفرین هستند، شیوه های 
تدریس، تجربه های یادگیری، چگونگی ارزشــیابی، و رسانه دارای اهمیت اند. لذا 
تركیب این عناصر و برقراری تعامل و ارتباط بین آن ها به مهارت نیاز دارد كه غالبًا 
طراحان آموزشی مسئولیت مدیریت این عناصر و تركیب آن ها را بر عهده دارند. اما 
در كالس های درس معلم هم باید قادر باشد كه این وظیفه را بر عهده گیرد. به ویژه 
كه برخــی محدودیت های مالی و اجرایی گاه مانع بزرگی برای به خدمت گرفتن 

گروه های طراحی آموزشی محسوب می شوند. 
بنابراین ضروری اســت، معلم نســبت به كســب و یادگیــری فرایند طراحی 
آموزشــی تمایل نشان دهد و بســتر مناسبی برای كســب این مهارت و ارتقای 
آن در خــود فراهم ســازد. در این جایگاه، معلم می تواند بــا مطالعه، و تحقیق و 
تفحــص در منابع معتبر ظرفیت علمی خود را افزایــش دهد. اكنون رویکردهای 
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 فعال تدریس و شــیوه های یادگیری فعال و مشــاركتی در حــوزة تعلیم وتربیت 
به واسطة ظرفیت ها و انعطاف پذیری نســبت به شیوه های سنتی گذشته، از اقبال 
بیشتری در حوزة آموزش وپرورش برخوردار هستند. معلم برای طراحی آموزشی 
مناسب باید از شیوه های جدید تدریس و تجربه های یادگیری آگاهی داشته باشد. 
انواع رســانه های آموزشــی و نحوة كاربرد آن ها را در آموزش بداند و به عوامل 
فیزیکی و روانی دخیل در امر آموزش )از جمله تغذیه و بهداشت( دقت داشته باشد. 
نسبت به نیاز، عالقه و ظرفیت دانش آموز شناخت داشته باشد و روش های مناسب 
ارزشــیابی را جست وجو كند )روش هایی كه بیشترین بازدهی از میزان یادگیری و 
میزان ایجاد تغییرات، و كمترین میزان آسیب و فشار روانی را برای دانش آموزان در 

پی داشته باشد(. 
مجموعة آگاهی و دانشی كه معلم در این حوزه ها كسب می كند،  موجب افزایش 

مهارت وی در طراحی آموزشی می شود. 
به طور كلی می توان گفت كار طراحی آموزشی كاری تخصصی است كه دانش 
و مهارت باالیی را می طلبد و همکاری مجموعه ای از كارشناســان و متخصصان 
تعلیم وتربیــت، از جمله مربیان و معلمان را نیــاز دارد تا ضمن همکاری در كنار 
یکدیگر به طراحی، اجرا و ارزشیابی بپردازند. اما این موضوع حاكی از آن نیست كه 
معلمان و مربیان به تنهایی قادر به طراحی آموزشی نیستند، چرا كه طراحی آموزشی 
در سطح خرد هر روز و در هر جلسه از تدریس اتفاق می افتد و تنها نیاز است تا 
معلمان مهارت، دانش و نگرش خود را در این حوزه توسعه دهند و به روزرسانی 
كنند. مهارت طراحی آموزشــی و توانمندی اجرای آن در كالس درس، در ایجاد 
امنیت شغلی، افزایش صالحیت حرفه ای، و مدیریت بهینة فرایند آموزش و تدریس 

معلمان نیز اثرگذار است.
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 نتيجه گيری 
همان طور كه گفته شد، آموزش فرایندی نظام مند است كه عناصر گوناگونی در 
آن دخیل هستند و چگونگی انتخاب و تركیب آن ها )طراحی آموزشی( در ارتقای 
كیفیت آموزش تأثیر دارد. البته در سطح خرد این وظیفه به معلمان واگذار می شود. 
آن هــا با توجه به هدف های درس، تحلیل مخاطب و تحلیل موضوع درس، روش 
تدریس، زمان و مکان تدریس، و ارزشیابی، بارها و بارها كار طراحی آموزشی خرد 
را در كالس و جلسة تدریس خود انجام داده اند. به طور كلی، بهترین طراح آموزشی 
خود معلم است كه كاماًل به محتوای آموزش و موضوع درسی اشراف دارد. آنچه 
حائز اهمیت است، تحوالت و روند رو به رشد ناشی از تحقیقات و فناوری است 
كه همة ابعاد زندگی بشر از جمله تعلیم وتربیت را تحت تأثیر قرار داده است. امروز 
معلمان با توجه به این تغییرات باید دانش خود را در حوزه های گوناگون تأثیرگذار 
بر فرایند آموزش توسعه دهند و به روزرسانی كنند و ضمن عالقه مندی، تمام سعی 
و تالش خود را برای ایجاد مهارت های مورد نیاز بهبود آموزشــی به كار گیرند. لذا 

پیشنهاد می شود:
  بستر مناسبی برای ایجاد انگیزه و عالقه مندی بیشتر معلمان فراهم شود. 

  مسئوالن و مدیران با توجه به منابع و امکانات، حوزة عملکردی فعال تری برای 
معلمان فراهم سازند. 

  برای معلمان با حضور متخصصان برنامة درسی و متخصص فناوری آموزشی، 
دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار كنند.

منابع
1. نوروزی، داریوش )1397(. مبانی طراحی آموزشی. انتشارات سمت. تهران. 

2. فقیهی، علی رضا؛ حیدری، هومن )1392(. طراحی آموزشی با تأکید بر رویکرد تلفیقی. انتشارات کورش. تهران. 
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 زندگي انتخاب است 
 مهارت انتخاب گري در طراحي آموزشي

هدیه سپاري
كارشناس آموزشي

 اشاره 
فراینــد یاددهی ـ  یادگیری از فرصت هایی بــرای انتخاب گری دانش آموزان و 
معلمان سرشار است كه توجه به آن می تواند به تقویت مهارت ضروری انتخاب 
منجر شود. این مهارت در زندگی جایگاه پرتکرار و پراهمیتی به خود اختصاص 
داده اســت و ما در هر زمان و اقدامی، در حال انتخاب گری هســتیم. نظر به این 
جایگاه، از جمله شایســتگی های حرفه ای معلمان و توجه ضروری در طراحی 
آموزشی، توانمندسازی دانش آموزان در مهارت های زندگی و به طور مشخص در 
مهارت انتخاب است. این اقدام می تواند حس مسئولیت پذیری را نیز در یادگیری 
تقویت كند، زیرا آن ها را در مقام انتخاب یادگیری و چگونگی ادامة راه یادگیری 

قرار می دهد.
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كليدواژه ها: فناوری آموزشی، طراحی آموزشی، مهارت های زندگی

 انتخاب و تفاوت های فردی 
از جمله چالش ها در فرایند یاددهی- یادگیری، توجه به تفاوت های فردی است 
كه در كالس درسی با تعداد دانش آموزان باالتر از دو نفر، پیچیدگی بیشتری دارد. از 
جمله زمینه هایی كه به احترام به تفاوت های میان یادگیرندگان منجر می شود، ایجاد 
فرصت های انتخاب گری است. ممکن است همة مخاطبان به دریافت یک مفهوم و 
محتوای واحد و مشترک ملزم باشند، اما برای چگونگی دریافت یادگیری، شیوه های 
تثبیت و تبسیط و تعمیق، و نیز نوع فعالیت یادگیری، انتخاب خود را داشته باشند و 
از این طریق نفع دوسویه ایجاد شود: از یک سو یادگیری شیرین و منحصر به خود 

را تجربه كنند و از سوی دیگر مهارت انتخاب گری خود را تقویت كنند.

 فعاليت های تکميلی 
فعالیت های تکمیلــی و خارج از كالس درس غالباً با عنوان تکلیف شــناخته 
می شــوند؛ به ویژه زمانی كه پای آموزش مجازی به میان می آید. این فعالیت ها در 
یادگیری دانش آموزان نقش مؤثر و مهمی ایفا می كنند و در خدمت یادگیری هستند 
تا گاهی به گســترش آن كمک كنند. برخی مواقع با ایجاد زمینة تکرار و تمرین، 
یادگیــری را تقویت و تثبیت كنند و گاهی نیز به رویارویی و كســب تجربه های 
بیشتر در خصوص یادگیری منجر شوند. در همة موارد، در صورتی كه یادگیرنده از 
احساس تعلق در مسیر یادگیری بهره مند باشد، توفیق چند برابری حاصل می شود. 
انتخاب گری از جمله عواملی است كه باعث می شود فرد حس تعلق بیشتری پیدا 
كند و در نهایت فعالیت ها را متناسب با توان و شرایط خود بچیند. نمونه های زیر 

از این دست هستند:
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 تکلیف انتخابی 
معلــم می تواند با توجه به دو زمینة متفاوت تکالیفی را طراحی كند و در اختیار 
دانش آموزان قرار دهد تا هر كدام، متناسب با عالقة خود، از میان فهرست تکالیف، 

دست به انتخاب بزنند.

بر مبنای قالب های انجام تکلیف ماهیت

بر مبنای سطح یادگیریسطح

 ماهیت انجام تکلیف 
قالب های اجرا و انجام تکلیف می توانند متناسب با هوش های چندگانه و نیز با 
توجه به محتوای یادگیری مورد نظر، به صورت های متنوع طراحی شوند. قالب های 
یادگیری مورد نظر می توانند شامل موارد زیر باشند. در هر كدام ماهیت انجام فعالیت 

توسط دانش آموز چگونه است؟
هنگامی كه ماهیت انجام یک فعالیت مبنای طراحی تکلیف قرار می گیرد، معلم 
براساس نوع انتظار یادگیری، دو یا چند مدل را برای انتخاب دانش آموزان فهرست 
می كند و از آن ها می خواهد بنا بر میل خود، یکی از مدل های انجام فعالیت را انتخاب 
كنند. برای مثال، در درس فیزیک، هنگامی كه بخشی از تعریف ها و تئوری ها بیان 
شده اســت، معلم فهرســت زیر را برای انجام فعالیت تکمیلی ارائه می كند و از 

دانش آموزان می خواهد برای جلسة بعد یکی از فعالیت های زیر را انجام دهند:
  مفاهیم درس را در یک نقشة مفهومی ارائه دهید.

  چهار سؤال تشریحی و چهار سؤال چندگزینه ای )از متن( طراحی كنید.
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 یادگرفته های خود از متن درس را در یک فایل صوتی شرح دهید.
این شــرایط از انتخاب فعالیت موجب می شــود دانش آموزاِن عالقه مند به بیان 
شــفاهی، نقشــه و ابعاد فضایی و نیز گزاره های منطقی پرســش و پاسخ، بتوانند 

زمینه های متناسب یادگیری خود را بپیمایند.
تنوع فعالیت ها و ارائة قالب هــای گوناگون در فعالیت های تکمیلی و تکالیف، 
یادگیری را شخصی ســازی می كند و دادن اختیار و انتخاب، احساس تعلق فرد به 

مسیر یادگیری را تقویت می كند.

ازرویمتنیبنويسد،متنیراتولیدکند،خالصهبرداریکند

نقاشیبکشدياطراحیکند،ببیند

مصاحبهکند،مباحثهکند،بشنود

نقشه،چارتونموداربکشد

بسازد،مراحلیراطراحیکند

خالصهبرداریکند،نتیجهگیریکند،استداللکند،فکرکند

سطوح یادگیری و تکلیف
از دیرباز موضوع طراحی فرایند یاددهیـ  یادگیری دست كم در سه سطح آسان، 
متوسط و دشوار، متناسب با سه گروه از یادگیرندگان، مطرح بوده است. هنگامی كه 
از شخصی سازی یادگیری سخن به میان می آید، مقصود این است كه هر دانش آموز 
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بتواند متناســب با آهنگ و ریتم یادگیری خود حركت كند و ناچار نباشد مدام با 
معیاری كلی كه به كالس یا به هم دوره ای های او مربوط اســت، سنجیده و دعوت 
به انجام فعالیت شــود. با این نگاه، یکی از حداقل ترین كارها برای احترام به توان 
و شــرایط یادگیری مخاطب، تعیین سه سطح برای آموزش، فعالیت های یادگیری 
تکمیلی اعم از تکلیف و تمرین و دیگر مراحل یادگیری اســت. در این شــرایط، 
خطای تشخیص ابزارهای ارزشیابی و معلم می تواند یادگیرنده را به اشتباه در یکی 
از ســه ســطح قرار دهد و موانعی در ادامة یادگیری ایجاد  كند. به همین منظور، 
ایجاد فرصت انتخاب برای دانش آمــوزان، به ویژه در مرحلة ارائة تکلیف و دیگر 
فعالیت های تکمیلی، می تواند شناخت درست تری از موقعیت یادگیری به دانش آموز 
بدهد. با این حال، همچنان خطای تشخیص سطح وجود دارد. اما این بار دانش آموز 
با انتخاب های متعدد خود می تواند نسبت به رفع این خطا اقدام كند و چه بسا بیشتر 

از انتظار معلم در یادگیری پیشرفت نشان دهد.
به این منظور، معلم تکالیف را در ســه سطح طراحی می كند، اما در اغلب موارد 
نیازی به بیان و معرفی ســطح هر تکلیف نیست. ســپس از دانش آموزان دعوت 
می شــود یکی از تکالیف را به میل خود انتخاب كنند. آن ها در فرایند انتخاب های 
خود درمی یابند كه مناســب ترین فعالیت برای خودشان كدام است. ممکن است 
دانش آموزی با سطح ضعیف، با به چالش كشیدن خود در انتخاب فعالیتی خاص 
كه مناسب سطوح باالتر است، توانایی خود را تقویت كند یا پس از انجام نیمه كارة 
فعالیــت، از آن انصراف دهد و به تکلیف دیگری مشــغول شــود. این اتفاق به 

خودشناسی او می انجامد و بسیار ارزشمند است.
در این باره، برخی معلمان ابراز نگرانی می كنند كه اگر دانش آموزی كه در سطح 
باالتر یادگیری قرار دارد، صرفاً بنا بر تنبلی و بی حوصلگی، تکلیف سطح پایین تر 
را انتخاب كند، چه باید كرد؟ در پاســخ الزم است توجه داشته باشیم، به كارگیری 
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تکالیف انتخابی در طراحی آموزشی، اتفاقی دائمی نیست و گاهی رخ می دهد. در 
عین حال، فعالیت تکمیلی به تکلیف محدود و خالصه نمی شود. زمینه های ترغیبی 
دیگری نیز برای همراه كردن دانش آموزان سطوح باالی یادگیری با فعالیت ها وجود 

دارند كه انجام آن ها منجر به ارتقای بیشتر توانایی گروه خواهد شد.

 کوتاه سخن 
مهارت انتخاب به معنای قرارگیری در برابر گزینه های گوناگون است كه بتواند 
در اثر آن به شناخت بیشتر خود و گزینه های پیش رو بینجامد. كالس درس و فرایند 
یاددهیـ  یادگیری مملو از فرصت هایی برای انتخاب است كه گاهی به دلیل فراوانی 
باالی آن ها، نادیده گرفته می شوند. در شرایطی كه آموزش مجازی سهم بزرگ تری 
از فرایند یاددهی- یادگیری را به خود اختصاص داده است، امکان بیشتری فراهم 
است تا شرایطی برای انتخاب بیشتر دانش آموزان طراحی شود و یادگیرندگان بتوانند 
به فراخور موقعیت یادگیری خود دســت به انتخاب مسیر یادگیری بزنند. به این 
منظــور، توجه به قالب های گوناگون فعالیت های یادگیری و چینش درســت آن، 
در طراحی آموزشــی اهمیت باالیی دارد. در عین حال باید توجه داشــت، برخی 
دانش آموزان به دلیل دشــواری انتخاب ترجیح می دهند در شرایطی قرار گیرند كه 
معلــم به جای آن ها گزینش كند. این موضــوع نباید موجب غفلت معلم و طراح 

آموزشی از ایجاد زمینه های انتخاب گری دانش آموزان شود.

بيشتر بدانيم، بيشتر بخوانيم
1. گلسر، ویلیام )1398(. نظریة انتخاب، روان شناسی نوین آزادی شخصی. ترجمة مهرداد فیروزبخت. رسا. تهران.

2. صاحبی، علی )1397(. انسان و انتخاب دشوار. ذهن آویز. تهران.
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يادگيری و آموزش اثربخش و پايدار كه يكی از اهداف 
مهم نظام های آموزشی است، زمانی به وقوع می پيوندد 
آموزش  و  يادگيری  زمينه  در  علمی  يافته های  از  كه 
استفاده شود. »تكنولوژی آموزشی« از جمله رشته هايی 
طراحی  و  است  هدف  اين  تحقق  درصدد  كه  است 
آموزشی يكی از اجزای مهم اين رشته محسوب می شود.
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