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  مترجم مقدمه
  

تـوان آن را   ترین کوشش سه نفر از صاحبنظران طراحی آموزشی اسـت کـه بـه حـق مـی      کتاب حاضر نتیجه تازه
از حدود  1طراحی نظامهاي آموزشی .بندي تمام روشها و فنون طراحی نظامهاي آموزشی تا این زمان دانست جمع

خصـوص تکنولـوژي آمـوزش نهـاد، بـه منزلـۀ       که نگرش سیستمی پا به عرصۀ علوم تربیتی و به  1960سالهاي 
هاي آموزشی شناخته شده اسـت و روز بـه روز بـر اهمیـت آن در      کننده در موفقیت برنامه تخصصی بسیار تعیین

  .شود بهبود بخشیدن به کارایی نظامهاي آموزشی افزوده می
ث اصلی کتاب الزم است اي براي ورود به مباح براي آشنا شدن با طراحی نظامهاي آموزشی به منزلۀ مقدمه

  2.کنیم این کار را از بررسی تعریف نظام آموزشی آغاز می. تا به بررسی این مفهوم بپردازیم
  

  تعریف نظام آموزشی. 1
نظر، اند که براي حصول به هدف یا هدفهاي مورد  نظام یا سیستم را یک واحد مشخص هدفدار تعریف کرده

  .نظام در حیطۀ تعلیم و تربیت مصادیق متعددي دارد. دهد ام میکارها و اعمالی را به صورت هماهنگ انج
یـک نظـام آموزشـی تلقـی     هـا، مـواد و وسـایل را     گاهی یک کالس درس مشتمل بر معلم، شاگردان، برنامه

اش و گاهی نیز تمام دسـتگاه آمـوزش و    دهنده تشکیل عناصرکنند، گاهی یک مدرسه را همراه با تمام عوامل و  می
  .)1شکل (خوانند  شور را یک نظام میپرورش یک ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطوح نظامهاي آموزشی 1شکل 
Source: DuBois & Alverson, & Staley (1979), p. 162. 

                                                                                                                                                                                      
1.  instructional systems design 

  ).ب 1372(فردانش، هاشم : .ك. ر.  ٢

 جامعه یا نظام اجتماعی

 نظام آموزشی مملکتی

 نظام آموزشی استان

 نظام آموزشی منطقه

 نظام مدرسه

  نظام کالس
 شاگرد معلم ـ

 مدیر ـ کارکنان

 رئیس منطقه

 مدیران استانی
 مدیران آموزشی کشوري

 تمام شهروندان
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شود، بررسی نظامهاي آموزشی در هر یـک از سـطوح مختلـف میسـر      مشاهده می 1طور که در شکل  همان
شان را بیان، و آنها را از سایر نظامهاي  مهاي آموزشی ارائه شود که مشخصات ویژهاست؛ اما باید تعریفی براي نظا

خصوصیت ویژه نظامهاي آموزشی آن است که مشتمل بـر تمـام مـواد و روشـهاي الزم بـراي      . مشابه متمایز کند
ن نظامهـا  با توجه به این خصوصیت ویژه براي نظامهاي آموزشی، ای 1.دستیابی به اهداف مشخص آموزشی باشند

  :شود به این صورت تعریف می
  .2»آورده شده براي دستیابی به اهداف مشخص آموزشی  ها، روشها و مواد فراهم مجموعۀ برنامه«

با توجه به تعریف مذکور نظام آموزشی مملکتی، نظام آموزشی استان، نظام آموزشی منطقه و توان  اگرچه می
ها  دیق نظام آموزشی دانست، ولی تنها نظامی که تمام فعالیتها و برنامهیا نظام آموزشی مدرسه را نیز از جمله مصا

به منظور حصول نتایج مشخص آموزشی، یعنی فراگیري دانشها و مهارتها در آن به صـورت مشـخص و مسـتقیم    
یابد، نظام آموزشی کـالس درس اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر کـالس درس تنهـا جـایی اسـت کـه تمـام             تحقق می

ي آموزشی و درسی و تمام تمهیدات از نظر تأمین منابع مـالی، فیزیکـی و انسـانی منجـر بـه ایجـاد       ریزیها برنامه
  .شوند گردد که شاگردان تحت تأثیر این شرایط موفق به کسب دانشها و مهارتهاي مورد نظر می شرایط خاصی می

مانند نظـام منطقـه،   (این صحیح است که در یک نظام متمرکز آموزشی در صورت عدم وجود نظامهاي برتر 
آموزش در سطح کالس درس متصور نیست؛ ولی از سوي دیگـر ایـن   ) نظام استان، نظام مملکتی، نظام اجتماعی

فایـده خواهـد    نکته نیز صحت دارد که در صورت عدم وجود کالس درس تمام نظامهاي برتر نیز بالاستفاده و بـی 
دانست که در » نظام آموزشی«توان به صورت اختصاصی  را می بنابراین با توجه به تعریف فوق تنها نظامهایی. بود

  .ها، روشها، و مواد به طور هماهنگ منجر به دستیابی شاگردان به اهداف مشخص آموزشی گردد آن مجموعۀ برنامه
  3:توان از جمله مصادیق نظام آموزشی دانست از این دیدگاه موارد زیر را می

کند؛ مانند مطالعۀ آزادي که فرد براي ارتقاي دانـش   اي خودش تهیه میاي که یک فرد بر برنامۀ آموزشی. 1
  .دهد خود در یک زمینه انجام می

کند؛ مانند آموزشی که کارفرما براي ارتقاي دانش و  اي که یک فرد براي فرد دیگر تهیه می برنامۀ آموزشی. 2
  .دهد مهارتهاي کارگر خود به او ارائه می

کند؛ مانند مطالعۀ گروهـی دانشـجویان بـراي بحـث و      بینی می براي خودش پیش اي که یک گروه برنامه. 3
  .تبادل نظر در موضوعات مختلف علمی

مـدت کـه گروهـی از     کند؛ مانند یک دورة آموزشی کوتاه اي که یک گروه براي گروه دیگر تهیه می برنامه. 4
که گروهی از معلمان اي  یا برنامه. کنند رائه میاطبا براي آموزش چگونگی پرستاري از بیماران قلبی به پرستاران ا

  .کنند براي تمام شاگردان یک مؤسسه تهیه می
برنامۀ کامل یک مؤسسه آموزشی؛ مانند تأسیس یک آموزشگاه براي ارائه آموزشهاي فنی به داوطلبان در . 5
  .هاي مختلف رشته

کنـد ماننـد ارائـه     طبان خـود طراحـی مـی   اي که یک فرد، یک گروه یا یک مؤسسه براي انبوه مخا برنامه. 6
  .هاي آموزشی از طریق رادیو و تلویزیون برنامه

                                                                                                                                                                                      
1.  Baker, & Schultz (1971). 
2.  Ibid., p. XVI-XVII. 
3.  Houle (1972). 
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اي است که در آن تمام روشها و مواد الزم  توان وجه اشتراك تمام موارد فوق دانست وجود برنامه آنچه که می
عبارت دیگر هرگاه به  براي انتقال دانشها و مهارتهاي مشخص به فرد یا گروهی از مخاطبین تعیین شده است؛ به

اي تهیه گردد که در آن جزئیات روشها و مواد ضروري تعیین شـود،   منظور ارائه محتواي آموزشی مشخص برنامه
  .یک نظام آموزشی به وجود آمده است

این تعریف از نظام آموزشی مسلماً با آنچه که در افواه عمومی به عنوان نظام آموزشی مطـرح اسـت تفـاوت    
معموالً برداشت عامه از نظام آموزشی شامل ساختمان و تأسیسات فیزیکـی، نظـام مـدیریت و سلسـله     . زیاد دارد

. هاسـت  مراتب مشاغل و مسئولیتها، روشهاي تأمین بودجه و نیروي انسانی و حتی روشـهاي ارزشـیابی از برنامـه   
به عوامل مذکور امري درست است که گاهی براي بهبود بخشیدن به وضعیت یک نظام آموزشی رسیدگی و توجه 

  .نماید؛ ولی هیچ یک از این عوامل جزء ویژگیهاي یک نظام آموزشی نیست ناپذیر می اجتناب
نیروي انسانی، ، )فضا، مواد، تجهیزات(باید توجه داشت که از لحاظ طراحی نظامهاي آموزشی، امکانات مادي 

نیسـت، بلکـه در بحـث از    ختصاصی این نظامهـا  بودجه و شیوة ارزیابی فعالیتهاي نهادهاي آموزشی جزء تعریف ا
هایی اسـت   بینی روشها و برنامه طراحی نظام آموزشی آنچه که به صراحت در متون مربوط به آن قید شده، پیش

بینی امکانات مادي، نیروي انسانی،  مباحث مربوط به پیش. رود که براي آموزش انواع هدفهاي آموزشی به کار می
ریـزي آموزشـی،    ادهاي آموزشی اصوالً باید تحت عناوینی ماننـد مـدیریت آموزشـی، برنامـه    بودجه و ارزشیابی نه

  .اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت روابط انسانی در مدرسه و روشهاي ارزشیابی آموزشی بررسی شوند
  1تعریف طراحی آموزشی. 2

ترسـیم، سـاختن و آمـاده     طراحی در لغت به معناي اختراع کردن، اندیشیدن یا تنظیم یک نظریـه ذهنـی،  
نویس یک نقشه، اختصاص دادن یا به کارگیري منابع براي دستیابی به یک هـدف، و سـرانجام تهیـه     کردن پیش

  2.شده آمده است  یک نقشه کاري براي حصول آنچه که از پیش تعیین
ابی بـه  هاي مشـخص در مـورد چگـونگی دسـتی     توان براساس تعاریف فوق تهیه نقشه طراحی آموزشی را می

هدفهاي آموزشی تعریف کرد؛ به عبارت دیگر هرگاه براي دستیابی به یک سلسله از دانشها و مهارتهـا بـه عنـوان    
بینی و تنظیم گـردد، در   اي از فعالیتها و روشهاي آموزشی، قبل از تحقق آموزش پیش هدفهاي آموزشی مجموعه

بینی روشهاي مطلـوب   توان تجویز یا پیش ی را میواقع طراحی آموزشی انجام شده است؛ بنابراین طراحی آموزش
  3.آموزشی براي نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها، مهارتها و عواطف شاگردان دانست

  جایگاه طراحی آموزشی. 3
 7و ارزشـیابی  6مـدیریت  5مشاوره، 4آموزش، برنامۀ درسی،: اگر علوم تربیتی را به طور کلی شامل پنج حیطه

هاي  برنامه 8هاي آموزش در کنار تولید مواد آموزشی، اجراي وزشی به عنوان یکی از زیرمجموعهبدانیم طراحی آم

                                                                                                                                                                                      
1.  instructional design 
2.  Webster’s Third New International Dictionary (1969). 
3.  Reigeluth (1983). 
4.  curriculum 
5.  counselling 
6.  administration 
7.  evaluation 
8.  implementation 
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جایگاه طراحی آموزشی  2شکل . گیرد هاي آموزشی قرار می هاي آموزشی و ارزشیابی برنامه برنامه 1آموزشی، ادارة
  .دهد را در کنار سایر فعالیتها و شعبات مهم علوم تربیتی نشان می

  
  
  
  
  
  
  

  جایگاه طراحی آموزشی در علوم تربیتی 2شکل 
Source: Reigeluth (1983), p. 7. 

  
از نظر دربر گرفتن تمام شعبات موجود علوم تربیتی کامل نیست؛ ولی در اینجا منظور تنها نشان  فوقشکل 

  .تربیتی است دادن جایگاه طراحی آموزشی در کنار سایر شعبات مهم مطروحه در علوم
برنامه درسی از آموزش تفکیک شـده اسـت؛ زیـرا برنامـه درسـی      شود  مشاهده می 2که در شکل  طور  همان

پردازد، در حالی که آموزش به چگونگی ارائه و روشهاي مورد  به بحث از آنچه که باید آموزش داده شود میعمدتاً 
  .پردازیم توضیح این وجه تفاوت میذیالً به . استفاده در ارائه مواد آموزشی اختصاص دارد

شـود یـا انجـام     مجموعه تصمیمات و اقداماتی که یکی پـس از دیگـري اتخـاذ مـی    «آموزش عبارت است از 
یک تعریـف  اما ارائه  2.»به اهداف مشخص آموزشی است) ان(گیرد و هدف آن دستیابی هر چه بیشتر شاگرد  می

ه تعریـف از برنامـه    کانلی و النتز در دایرة .واحد از برنامۀ درسی کار نسبتاً دشواري است المعارف تعلیم و تربیت نُ
  :از اند این تعاریف عبارت 3.اند کردهدرسی ارائه 

اسـمیت و  (یک سلسله تجارب که با هدف تربیت کودکان و جوانان براي تفکر و عمل تعبیه شـده اسـت   . 1
  ).1957همکاران، 

  ).1969فوشی، (کند  درسه کسب میتمام تجاربی که شاگرد تحت راهنمایی م. 2
التحصیل شـدن و یـا بـراي     یا مواد خاص آموزشی که مدرسه براي کسب مدرك یا فارغکلی محتوا نقشۀ . 3

  ).1959گود، ( کند ورود به حرفه یا کاري به شاگردان ارائه می
ضـوع و محـیط   دار براي دریافتن ارتباط بین عناصر موضوع درسی مانند معلـم، شـاگرد، مو   تفحص روش. 4

  ).1971وستبري و استیمر، (
  ).1947راگی، (برنامه درسی زندگی و برنامۀ مدرسه است . 5
  ).1962تابا، (اي براي یادگیري است  برنامه درسی نقشه. 6

                                                                                                                                                                                      
1.  management 

  .14، ص )الف 1372(فردانش، هاشم .  ٢
3.  Connelly & Lantz (1989). 

 علوم تربیتی

 ارزشیابیمدیریت مشاوره برنامه درسی آموزش

 ارزشیابی اداره اجرا تهیه و تولید طراحی
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ي سیستماتیک علم و تجربه تحـت  ا تجارب و نتایج یادگیري طراحی و هدایت شده که از طریق بازسازي. 7
تنر و تنـر،  (ظور رشد آگاهانه مهارتهاي شخصی ـ اجتماعی شاگردان حاصل شده است  سرپرستی مدرسه و به من

1975.(  
  :)1955بستور، (برنامه درسی باید شامل پنج حیطۀ زیر باشد .  8

  مند دستور زبان، ادبیات و نوشتن تسلط بر زبان مادري و مطالعۀ نظام) الف
  ریاضیات) ب
  تاریخ) ج
  علوم) د

  زبان خارجی) ه 
آنچه در این تفکرات مورد . نامه درسی عبارت است از طیف وسیع روشهاي تفکر در مورد تجارب بشريبر. 9

  ).1965بلت، (دهد  نظر است، نتایج آنها نیست، بلکه روشها و الگوهایی است که نتایج را به دست می
از تعـاریف اسـت کـه     دسـته اول آن تعـداد   :دسته اصلی تقسیم کردتوان به دو  تعاریف فوق را به طور کلی می

، و دسته دوم آن تعاریفی است که بر  8،  6،  5، 3، 2، 1شمارة تأکید بر تعیین محتواي آموزش دارد؛ مانند تعاریف 
؛ به عبارت دیگـر  9و  7، 4داند؛ مانند تعاریف شمارة  روشهاي یادگیري تأکید دارد و محتوا را تابعی از این روشها می

آموزش داده شود است و دسته دوم تعاریف بیـانگر  ین محتواي آموزش یا آنچه که باید دستۀ اول تعاریف شامل تعی
انواع روشهایی است که شاگرد با استفاده از آن روشها به اهـداف آموزشـی کـه عمومـاً از نـوع مهارتهـاي چگـونگی        

گیریهاي ارزشی  وا و تصمیمتوان تعریف برنامه درسی را عالوه بر تعیین نوع محت رسد؛ بنابراین می یادگیري است، می
گیري در مورد اهـداف آموزشـی، فعالیتهـاي یـادگیري و روشـهاي       در سطح کالن براي تعیین محتوا شامل تصمیم

  .ارزشیابی نیز دانست
  :1دانند عالوه بر نکات فوق، برخی از متخصصان برنامه درسی مبحث طراحی برنامه درسی را شامل موارد زیر می

  زشی در سطح کالنگیریهاي ار ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص اهداف آموزش ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص محتوا ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص فعالیتهاي یادگیري ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص روشهاي ارزشیابی ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص مواد و منابع یادگیري ـ تصمیم
  روشهاي تدریس گیریهاي خاص در خصوص ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص زبان ـ تصمیم
  گیریهاي خاص در خصوص فضا و موقعیت ـ تصمیم
  بندي شاگردان گیریهاي خاص در خصوص گروه ـ تصمیم

توان چنین نتیجه گرفـت   میآموزشی که در صفحات قبل آمد اکنون با توجه به تعریف آموزش و طراحی 
، تـداخل و اشـتراکی در بعضـی از جوانـب و     2مذکور در شکل شماره  که بین دو خانه آموزش و برنامۀ درسی

                                                                                                                                                                                      
1.  Goodlad (1979). 
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گیري در مورد مسائل ارزشی در سـطح   فعالیتها وجود دارد؛ به عبارت دیگر برنامه درسی تا آنجا که به تصمیم
کالن، تعیین منابع الزم براي انتخاب محتواي آموزش، و چگونگی سازماندهی این محتوا براي نیل بـه اهـداف   

از آنجا که در بیشتر تعـاریف  . شود شود، به عنوان مبحثی مستقل در علوم تربیتی مطرح می ش مربوط میآموز
ریزي درسی آمده  ریزي درسی، مواردي مانند فهرست مذکور به منزله فعالیتهاي مطرح در برنامه جدید از برنامه

توان نتیجه گرفت که بـین   است، می و دقیقاً همین فعالیتها در تعریف آموزش و طراحی آموزشی نیز قید شده
  .ریزي درسی از نظر همسانی فعالیتهاي انجام شده اشتراك و تداخل وجود دارد دو حیطۀ طراحی آموزشی و برنامه

عمال روشـهاي خـاص آموزشـی     بـراي دسـتیابی بـه اهـداف     طراحی آموزشی به شناسایی، رشد و توسعه و ا
 طور  همان. شود براي یک محتواي خاص و شاگردان خاص اطالق می) دانشها، مهارتها و عواطف(مشخص آموزشی 

گیـري در مـورد    اندیشد و تصـمیم  که قبالً نیز اشاره شد، در طراحی آموزشی طراح صرفاً به چگونگی آموزش می
تـوان کـار    به عبارت دیگر از یک دیدگاه مـی گذارد؛  میریزي درسی وا به برنامهآنچه را که باید آموزش داده شود 

  .ریزي درسی و طراحی آموزشی را در طول هم تصور کرد، نه در عرض هم برنامه
  طراحی آموزشی و تکنولوژي آموزشی. 4

طراحی آموزشـی  : براي مقایسه این دو فعالیت شاید بهتر باشد که نخست تعاریف آنها را با هم مقایسه کنیم
دانشـها، مهارتهـا، و   (ه اهداف مشخص آمـوزش  را قبالً شناسایی و اعمال روشهاي خاص آموزشی براي دستیابی ب

از سوي دیگر تکنولوژي آموزشی را نیز در یک . براي یک محتواي خاص و شاگردان خاص تعریف نمودیم) عواطف
مند براي طراحـی، اجـرا و ارزشـیابی کـل فراینـد یـادگیري و یـاددهی         اي نظام طریقه«توان به  تعریف جامع می

یادگیري و علوم ارتباطات و با استفاده از تلفیقی از منابع بر تحقیقات مربوط به براساس اهداف مشخص و مبتنی 
شود که تعریـف   از مقایسه این دو تعریف نتیجه می 1.تعریف کرد» انسانی و مادي براي دستیابی به آموزشی مؤثر

ه کارگیري منابع انسانی تکنولوژي آموزشی شامل اجزایی مانند اجرا و ارزشیابی کل فرایند یادگیري و یاددهی و ب
اي نشده اسـت؛ امـا آنچـه در     فعالیتها یا عوامل اشارهقبیل شود که در تعریف طراحی آموزشی به این  و مادي می

دقیقاً همان طراحی آموزشی، یعنی موضوع این کتاب تعریف تکنولوژي آموزشی تحت عنوان طراحی آمده است، 
تکنولـوژي  دهنـده   ه طراحی آموزشی جزئـی از فعالیتهـاي تشـکیل   توان نتیجه گرفت ک است؛ به عبارت دیگر می

دهنـده   بـه یکـی از چنـدین فعالیـت تشـکیل     در واقـع  شود،  بحث میآموزشی است و هر گاه از طراحی آموزشی 
بنابراین ارتباط تکنولوژي آموزشی و طراحی آموزشی یک ارتباط کل و جـزء  ؛ 2گردد تکنولوژي آموزشی توجه می

توانـد بـه منزلـه یکـی از مباحـث زیـر        گردد، می آموزشی بررسی میاین کتاب تحت عنوان طراحی است و آنچه در 
  .مجموعۀ مباحث تکنولوژي آموزشی نیز تلقی شود

شود که اصوالً جزء مباحث تکنولوژي آموزشی  گاهی در متون مربوط به طراحی آموزشی مباحثی یافت می
گذارند و به  برخی نویسندگان پا را فراتر از تعریف طراحی میاست، ولی به دلیل بسط تعریف طراحی آموزشی، 

  3.پردازند که صرفاً مبحثی مربوط به تکنولوژي آموزشی است هاي آموزشی نیز می مباحثی مانند انتخاب رسانه
ریزي درسی و تکنولوژي آموزشی را از  ریزي آموزشی، برنامه مهم علوم تربیتی یعنی برنامهسه رشته  1جدول 

                                                                                                                                                                                      
1.  Commission on Instructional Technology to Improve Learning (1970). 

  ).الف 1372(فردانش، هاشم : .ك. ر.  ٢
3.  Cf. : Heidt (1989). 
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هاي تدوین شـده   پذیري یا قابلیت اجراي برنامه مسئولیت اصلی، قلمرو و نوع فعالیت هر رشته و درجۀ تعمیمنظر 
  .توسط متخصصان هر یک از سه رشته را به طور خالصه مطرح کرده است

ریزي آموزشی و درسی و تکنولوژي آموزشی از نظر مسئولیت اصلی، قلمرو فعالیت،  مقایسه برنامه   1جدول 
  .هاي تهیه شده پذیري طرحها و برنامه فعالیت و تعمیم نوع

  
ــئولیت  عنوان رشته   مس

  اصلی
  پذیري تعمیم  نوع فعالیت  قلمرو فعالیت

ــالن   ریزي برنامه  ریزي آموزشی برنامه. 1 ــائل کـ مسـ
  تعلیم و تربیت

هـاي   تهیه برنامه
کالن کمی براي 
رشــد و توســعه 

  تعلیم و تربیت

قابل اجـرا در سـطح یـک اسـتان،     
  کشور، قاره یا دنیا

هـاي   تهیه برنامه  هاي درسی برنامه  ریزي برنامه  ریزي درسی برنامه. 2
تفصیلی کمی و 

  .کیفی درسی

قابل اجـرا در کالسـها، مـدارس یـا     
مناطقی که داراي شـرایط یکسـان   

  .ملحوظ در برنامه هستند
تکنولوژي آموزشـی  . 3
شـــــامل طراحـــــی (
  )آموزشی 

طراحی، اجرا، 
  ارزشیابی

هـــــاي  مـــــهبرنا
  آموزشی

هـاي   تهیه برنامه
تفصیلی کمی و 

  .کیفی آموزشی

قابل اجرا در شرایطی که دقیقـاً بـا   
فرضــهاي ملحــوظ در برنامــه  پــیش

  .مطابقت دارد
  

  دهندة آموزش عناصر تشکیل. 5
روشـهاي آموزشـی، شـرایط آموزشـی و نتـایج      : متشکل از سه عامل یا سه متغیر استهر موقعیت آموزشی 

روشها عبارت . 1توان متشکل از سه عامل روشها، شرایط و نتایج دانست عبارت دیگر هر آموزش را میآموزشی؛ به 
شرایط عبارت است از محدودیتها یا عوامل تغییرناپذیري که در هر محیط آموزشی . است از انواع مختلف عملکرد

اکنون به شرح هـر یـک از   . آید میوجود دارد و نتایج همان پیامدهایی است که پس از ارائه هر آموزش به دست 
  .پردازیم این عوامل می

تواند با استفاده از طـرق   در هر موقعیت آموزشی، مدرس یا طراح آموزشی می .2روشهاي آموزشی) الف
مختلف اقدام به ارائه محتوا، سازماندهی محتوا و اتخاذ تدابیر مدیریتی براي اجراي ایـن تصـمیمات کنـد کـه     

بگیرد تا محتواي آمـوزش را بـا     نامیم؛ براي مثال اگر مدرس تصمیم و تدابیر را روشها میمجموع این اقدامات 
براي شاگردان آموزش دهد، در این صورت روش خاص پرسش را براي ارائـه محتـوا انتخـاب    طرح پرسشهایی 

ي و روشـها  4روشـهاي ارائـه محتـوا    3روشهاي آموزشی خود شـامل روشـهاي سـازماندهی محتـوا،    . کرده است

                                                                                                                                                                                      
1.  Reigeluth & Merrill (1979). 
2.  instructional methods 
3.  organiztional methods 
4.  delivery methods 
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  .پردازیم شود که به توضیح هر یک می می 1مدیریتی
استفاده از این روشها مربوط به چگونگی سازماندهی محتواي آموزش است؛ مانند . روشهاي سازماندهی. 1

به طور کلی روشهاي سازماندهی، راهها و اصولی است که چگونگی پشت سر . مثالها، شکلها، ترتیب محتوا و غیره
  .کند اي محتواي آموزش را تعیین میهم قرار گرفتن اجز

شـود کـه بـراي انتقـال محتـواي       روشهاي ارائه به آن دسته از راهها و تدابیري گفته می. روشهاي ارائه. 2
آموزش به شاگرد و همچنین چگونگی دریافت پاسخ شاگرد توسط مدرس و چگونگی ارائـه توضـیحات اضـافی از    

هـاي بحـث    معلمـان و کتابهـاي درسـی زیرمجموعـه    ها،  ه دربارة رسانهمطالع. رود طرف معلم به شاگرد به کار می
  .مربوط به روشها است

شود کـه مـدرس یـا طـراح آموزشـی بـه        روشها یا تدابیر مدیریتی وقتی مطرح می. روشهاي مدیریتی. 3
براي دازد؛ پر گیري در مورد نوع روشهاي سازماندهی و زمان به کارگیري هر یک از روشهاي ارائه محتوا می تصمیم

گیري در مورد جـدول زمـانی اسـتفاده از منـابع در      گیري در مورد انفرادي کردن آموزش یا تصمیم مثال تصمیم
  ).نگاه کنید 3به شکل (تواند جزو روشهاي مدیریتی قرار گیرد  دسترس می
هی محتـوا در  شود، روشهاي سازماندهی خود به دو گروه روشـهاي سـازماند   مشاهده می 3در شکل که  طور  همان
روشهاي سازماندهی خـرد مربـوط بـه آن     .تقسیم شده است 3و روشهاي سازماندهی محتوا در سطح کالن 2سطح خرد

را تعیـین   ...)مانند مفاهیم، قـوانین و  (دهنده محتوا  ترین اجزاي تشکیل شود که سازماندهی کوچک دسته تدابیري می
دهنـده   نویسـی بخشـهاي اصـلی تشـکیل     ب، ترکیب و خالصـه و روشهاي سازماندهی کالن به شیوة ترتی. کند می

  .شود محتواي آموزش مربوط می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روشها، شرایط و نتایج آموزشی 3شکل 
Source: Reigeluth (1983), p. 19. 

                                                                                                                                                                                      
1.  management methods 
2.  micro strategeis 
3.  macro strategies 

 خصوصیات موضوع آموزش

 شرایط آموزشی

  روشهاي سازماندهی
  روشهاي خرد
 روشهاي کالن

 روشهاي آموزشی روشهاي مدیریتی روشهاي ارائه

  میزان اثربخشی
  میزان کارایی

 میزان جذابیت آموزش

 خصوصیات شاگردان محدودیتها دافاه

 نتایج آموزشی
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اگر میزان . رائه آموزشنتایج آموزشی عبارت است از اهداف یا نتایج یا پیامدهاي حاصل از ا .1نتایج آموزشی) ب
آموزش و به عبـارت دیگـر، میـزان     2دستیابی شاگردان به هدفهاي آموزش مورد نظر باشد، در حقیقت میزان اثربخشی

صرف یادگیري کرده و یا به مخـارجی  اگر میزان اثربخشی بر زمانی که شاگرد . اریمنظر دحصول انواع هدفها را در 
. شـود  آمـوزش معلـوم مـی    3است تقسیم شود، میزان کـارایی یـا کارامـدي   که حرف ارائه آموزش به شاگرد شده 

هر قدر عالقه . شود نیز با میزان رغبت و عالقه شاگرد براي دنبال کردن آموزش اندازه گرفته می 4جذابیت آموزش
  .شاگرد به آموزش و دنبال کردن آن بیشتر باشد، میزان جذابیت آموزش بیشتر خواهد بود

شرایط آموزشی آن دسته از عواملی است که کنترل آن خـارج از توانـایی طـراح یـا      .5شرایط آموزشی) ج
توانـد در انتخـاب    نشان داده شـده خصوصـیات شـاگردان مـی     3که در شکل  طور  همانمدرس است؛ براي مثال 

تشـویقها در   روشهاي مدیریتی تأثیر بگذارد؛ به عبارت دیگر استفاده از روشهاي انگیزشی مانند اسـتفاده از انـواع  
نتیجـه  شاگردان کم انگیزه ممکن است مفید واقع شود، در حالی که در مورد شاگردان بـا انگیـزه احتمـاالً    مورد 

عکس خواهد داد؛ بنابراین شرایط آموزشی آن دسته از عواملی هستند که در هر موقعیت آموزشی وجود دارنـد و  
بـراي مثـال محـدودیت ناشـی از ناتواناییهـاي      خارج اسـت؛  کنترل و ایجاد تغییر در آنها از عهدة طراح و مدرس 

  .عضوي شاگردان در انتخاب رسانه مورد استفاده و سایر منابع مورد نیاز در ارائه آموزش تأثیر خواهد گذاشت
هر موقعیت آموزشی متشکل از شـرایط، روشـها و نتـایج، و طراحـی آموزشـی در واقـع       بنابر مطالب مذکور، 

بدیهی است که اتخاذ هر . اسب براي دستیابی به نتایج مورد نظر در شرایط داده شده استبینی روشهاي من پیش
تواند مدرس را به نتایج مورد نظرش برساند و باید به طور منظم عوامل یـاد شـده را    روش تحت هر شرایطی نمی

ن چیـزي اسـت کـه دقیقـاً در تعریـف و شـرح وظـایف        حلهاي مناسب را ارائه داد و ای بررسی و تحلیل کرد و راه
  .شود فعالیتی به نام طراحی آموزشی گنجانده می

  6الگوهاي طراحی آموزشی.  6
اي از عوامل مانند روشها، نتـایج، و شـرایط را    تر گفته شد، هر موقعیت آموزشی مجموعه که پیش طور  همان
از این عوامل و ارتباط آنها با میزان یادگیري شاگرد یا با  از سوي دیگر تحقیقات آموزشی براي هر یک. دربر دارد

میزان کارایی آموزش، رابطه مشخصی را به صورت انفرادي بیان کرده است؛ بـراي مثـال در تحقیقـات آموزشـی     
گیریهاي  شود و همین امر سبب نتیجه در نظر گرفته می» از ساده به پیچیده«رابطه سازماندهی محتوا به صورت 

شده و نیز در مورد سایر عوامل مؤثر در یادگیري شاگرد یا کارایی آموزش به نتایج دیگري انجامیده است؛ مفیدي 
گیـري میـزان    روشهاي خاص خود را براي آمـوزش و انـدازه  مانند این نکته که هر یک از انواع هدفهاي آموزشی، 

وزشی بـه صـورت سـازمان یافتـه و دربـر      بندیهاي تحقیقات آم اي از جمع هر گاه مجموعه. طلبد تأثیر آموزش می
ارائه گردد به طوري که بـه حـل نـوع یـا انـواع      عوامل مؤثر در انواع آموزشها و با چارچوبی مشخص گیرنده تمام 

شود؛ به عبـارت دیگـر هـر گـاه بـا       خاصی از مسائل آموزشی کمک کند، الگویی براي طراحی آموزش حاصل می
حلها و روشهاي الزم براي پاسخگویی به پرسشهاي مشخصی  اي از راه جموعهاستفاده از نتایج تحقیقات آموزشی م

                                                                                                                                                                                      
1.  instrutional outcomes 
2.  effectiveness 
3.  effeciency 
4.  appeal of instruction 
5.  instructional conditions 
6.  instructional design models 
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در زمینه روشهاي آموزشی تحت شرایط خاص آموزشی و براي دستیابی بـه نتـایج خـاص آموزشـی گـردآوري و      
حلهـاي مناسـب را    الگوهاي طراحـی آموزشـی راه  . آید یک الگوي طراحی آموزشی به دست میسازماندهی شود، 

اي از فرمولهـاي   کننـد و بـه صـورت مجموعـه     ن به نتایج مورد نظر در شرایط داده شده مشخص مـی براي رسید
  .توان از آنها در موقعیتهاي مختلف سود جست طراحی می

فعالیتهایی اسـت کـه   شدة  که از نامشان مشهود است، نقشه کار یا طرح از پیش تعیین طور  هماناین الگوها 
تفاوت از آن پیروي کند تا به نتایج مورد نظـر دسـت یابـد و از آنجـا کـه نتـایج،       طراح آموزشی باید در شرایط م

توان تصور کرد که در انواع موقعیتهاي آموزشی وجود دارد، بنابراین الگوهـاي   شماري را می شرایط و روشهاي بی
داشـتها و  برنظـران ایـن رشـته علـوم تربیتـی نیـز برحسـب         صـاحب . طراحی آموزشی نیز بسیار متنوع و متعدند

دیدگاههاي مختلفشان در مورد مسائل کلیدي تعلیم و تربیت، از قبیل تعریـف یـادگیري، چگـونگی یـادگیري و     
  .اند اهداف مهم آن اقدام به ارائه الگوهاي مختلف براي طراحی آموزش کرده

هـا بـا   کتاب حاضر نیز براساس یک الگوي طراحی آموزشی سازماندهی شده است؛ ولی وجه تمـایز ایـن الگو  
نظران مختلف منحصر  سایر الگوهاي طراحی آموزشی در آن است که بیشتر الگوهاي معرفی شده از سوي صاحب

به یک نوع خاص از هدفهاي یادگیري یا روشی خاص براي ارائه آموزش است؛ در حالی که الگوي معرفی شده در 
تـوان   مهاي ارائه محتواست و از این نظر میاین کتاب دربر گیرندة انواع هدفهاي یادگیري، روشهاي تدریس و نظا

  .آن را یک الگوي تلفیقی از تمام الگوهاي معروف طراحی آموزشی تا این زمان دانست
الگوي معرفی شده در این کتاب هفت مرحله دارد که ساختار کتاب نیز بر پایه ایـن مراحـل طراحـی شـده     

  :ند ازا این مراحل عبارت. است
مؤلفان در این مرحله مشکالت آموزشی را در دو دسته شرایط که هر یک . ل مشکلتجزیه و تحلی :1مرحله 

محیطها و شرایط آموزشی که دربر گیرندة تمام . کنند نماینده طیف وسیعی از فعالیتهاي آموزشی است مطرح می
نیسـت،  مراکز آموزشی در سطوح مختلف است و محیطها و شرایط کارآموزي که فعالیت اصلی در آنها آموزشـی  

  .شود بلکه ارائه آموزش به شکل کارآموزي منجر به ارائه خدمات و تولید کاالهاي بهتري در این مراکز می
مرحله قبل انجام شد و در این مرحله براساس شناسایی مشکل که در . ها تجزیه و تحلیل حیطه :2مرحله 

اش تقسـیم   دهنـده  به اجزاي تشکیلبه تعیین موضوع آموزش منجر گردید، موضوع آموزش تجزیه و تحلیل، و 
این کار در محیطهاي آموزشی منتج به تهیه فهرستی از موضوعات آموزشی و در محیطهاي کارآموزي . شود می

  .گردد که باید به شاگردان آموزش داده شود منجر به تهیه فهرستی از مشاغل و مهارتها می
در مرحلـه  . ر اصلی و محتواي تقـویتی آن اسـت  تجزیه و تحلیل هر کار و مرتب کردن عناص :4و  3مرحله 

راهبردهـاي  (شود  در مرحله قبل تعیین شده، مشخص میسوم و چهارم سازماندهی و ساختار کالن موضوعاتی که 
  ).راهبردهاي خرد(گردد  و به دنبال آن جزئیات محتواي تقویتی هر یک از بخشهاي آموزش تعیین می) کالن

عالیتهاي انجام شده در مراحل قبلی فهرستهایی از موضوعات محتوایی است حاصل ف. تهیه درسها :5مرحله 
بندي ایـن مـواد    ترین عوامل براي طبقه از جمله مهم. شود که به صورت مواد خام در ارائه آموزش به کار برده می

عبـارت دیگـر   ترین این هدفها و بـه   مهم. شود خام هدفهایی است که ارائه آموزش به منظور تحقق آنها انجام می
به خاطر سپاري اطالعات، به کارگیري مهارتها و مهارتهاي : ند ازا انواع یادگیریهاي مورد نظر از ارائه آموزش عبارت

  .شود به تفصیل بررسی می 5تفکر برتر که هر یک از آنها در مرحله 
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پردازد و در آن  ئه آموزش میها براي ارا مرحله ششم به بحث از به کارگیري رسانه. طراحی تعاملی پیام :6مرحله 
  :شود پنج نظام ارائه آموزش به شرح زیر معرفی می

  نظامهاي متکی بر انسان) الف
  نظامهاي متکی بر چاپ) ب
  نظامهاي متکی بر وسایل دیداري) ج
  نظامهاي متکی بر وسایل دیداري ـ شنیداري) د

  نظامهاي متکی بر کامپیوتر) ه 
مرحله الگوي معرفی شده ارزشیابی تکوینی و نهایی آموزش تهیه شده طـی   آخرین. ارزشیابی آموزش :7مرحله 

این ارزشیابی منجر به رفع نواقص احتمالی آموزش و مقرون به صرفه کردن ارائـه آموزشـهاي   . مراحل مختلف الگوست
  .شود مختلف می

نیستند، نخست باید از  کسانی که قصد مطالعه این کتاب را دارند، ولی با مباحث طراحی آموزشی کامالً آشنا
امـا آشـنایان بـا    . مطالعه و بررسی مقدمۀ حاضر شروع کنند و سپس به ترتیب به مراحل مختلف دیگـر بپردازنـد  

توانند بر حسب نیاز خود با استفاده از راهنماي پایان کتـاب بـه هـر یـک از      مباحث مختلف طراحی آموزشی می
  .ئه شده استفاده کنندمشیهاي ارا بخشهاي مختلف کتاب رجوع، و از خط

هاي آموزشی داشـته   مند به تهیه برنامه عالقهتواند کاربرد مؤثري براي دانشجویان و استادان  کتاب حاضر می
  .باشد و امید است که نظریات اصالحی و انتقادي آنها مترجم را در کوششهاي بعدي یاري دهد
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  مقدمه
  

اي از فعالیتهاي منظم است که بـراي   بر مجموعهبه مفهوم سنتی آن فرایندي مشتمل  1توسعه نظامهاي آموزشی
شکل استاندارد این کار الگوي روشهاي ضمن خدمت براي توسعه نظامهاي . شود تهیه نظامهاي آموزشی انجام می

اگرچـه  . تهیـه شـده اسـت    1975در دانشگاه ایالتی فلوریـدا در سـال    3است که توسط رابرت برانسون 2آموزشی
این الگوها همچنـین نقـائص مهـم    . ی تشابهات آنها از تفاوتهایشان بسیار بیشتر استمتعددند، ول ISDالگوهاي 

شدة این الگوها نیسـت و بسـیاري از نقـائص آنهـا را      این کتاب مبتنی بر نکات تجربه و اثبات. مشترکی نیز دارند
از راهبردها و فنـون   سنتی عدم پرداختن به انتخاب و استفاده ISDترین نقائص الگوهاي  از مهم. کند برطرف می

در این الگوها راهنماییهاي الزم براي طراحی یک آموزش خوب به کلی نادیده گرفته شده است و . آموزشی است
به همین دلیل این امکان وجود دارد که پیروي از تمام مراحل الگوهاي سنتی سرانجام منتهی به آموزش ضعیف 

، ضـعف  )در صورتی که آموزش واقعـاً الزم باشـد  (شی خوب است ارائه آموز ISDاز آنجا که هدف الگوهاي . شود
  :اند از سایر نقائص این الگوها عبارت. رسد مذکور مشکلی اساسی به نظر می

  ).اصول(و عدم توجه کافی به دلیل انجام دادن کارها ) روشها(تأکید زیاد بر آنچه باید انجام شود  ●
جه قرار گرفته، به حدي که بعضی  فعالیتهـاي زایـد توصـیه، و    ارتباط متقابل بین فعالیتها کمتر مورد تو ●

                                                                                                                                                                                      
1.  instructional systems development (ISD) 
2.  Interservice Procedures for Instructional Systems Development (IPISD) 
3.  Robert Branson 
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  .شود برخی فعالیتهاي ضروري نادیده گرفته می
  .ها اغلب حذف شده است مشیهاي انتخاب و استفاده از رسانه خط ●

با دربر گرفتن آخرین پیشرفتهاي این رشته روزآمـد شـده    ISDنقائص فوق در این کتاب بررسی، و فرایند 
  :رد زیر برخی از ویژگیهاي نادري است که در این کتاب آمده استموا. است

راهبردها و فنون آموزشی مبتنی بر تحقیقات براي تمام انواع یادگیري در نظر گرفته شـده کـه برخـی از     ●
  ).مانند درك و تفکر سطح باال(آنها به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است 

با استفاده از تحقیقات اخیر در مورد چگونگی افـزودن اطالعـات    رویکرد مرتب کردن محتواي آموزش که ●
  گیـرد، فراتـر از رویکـرد سـنتی سلسـله      هاي جدید صورت مـی  هاي موجود یا تشکیل طرحواره جدید به طرحواره

  .مراتبی است
  .مشیها و اصول با مراحل و روش کارها به دلیل همراه بودن خط ISDتسهیل در درك فرایند  ●
ارتباط متقابل بین فعالیتها به طوري که منجر به ایجاد یک فرایند طراحی منسجم، نظامـدار و   شناسایی ●

  .به هم پیوسته شده است
  .ها در کتاب توجه کردن به انواع گوناگون رسانه ●
  
  
  

توان براي بهبود  این روشها شامل هر چیزي است که می. راهبردها و فنون آموزشی روشهاي آموزشی هستند
هر گاه چیزي بر یادگیري تأثیر بگذارد ولی از کنترل طراح یا معلم خارج باشـد،  . دن به یادگیري به کار بردبخشی

  .گذارد شرایط غالباً بر میزان کارایی روشها تأثیر می. روش شرط است، نه روش
. ظـامی حـدس زد  توان از کاربرد ایـن دو واژه در امـور ن   تفاوت میان راهبردها و فنون آموزشی را احتماالً می

ارائه یک مثـال یـک   . توان از انواع فنون استفاده کرد در اجراي یک راهبرد می. ترند راهبردها از نظر گستره وسیع
فن است، در حالی که هنگام به کارگیري یک رویکرد استقرایی ارائه چندین مثال و به دنبال آن یک تعریف کـه  

  .آن مثالها را دربر گیرد یک راهبرد است
دارد، از  سایی انواع مختلف فنون و راهبردها سودمند است؛ زیرا ما را از نادیده گرفتن انواع مهم آن بازمیشنا
ماننـد  (شـود   ترین انواع راهبردها، راهبردهاي خُرد است که به قطعات بسیار کوچـک محتـوا مربـوط مـی     معروف

شود  معروف، راهبردهاي کالن نامیده مییک نوع دیگر از راهبردهاي ). چگونگی آموزش یک مفهوم یا یک گرایش
ماننـد انتخـاب و مرتـب کـردن     (شـود   و همان طور که از نامش مشهود است به قطعات بزرگ محتوا مربوط مـی 

به قطعـات متوسـط    1این راهبردهاي میانه. به تازگی راهبردهایی در سطح میانه نیز شناسایی شده است). محتوا
این ). ده از رویکرد اکتشافی یا رویکرد عملی براي چندین موضوع مربوط به هممانند استفا(شود  محتوا مربوط می

) هـا  انتخاب و کاربرد رسانه(اي  شوند، اما باید راهبردهاي رسانه راهبردها، راهبردهاي سازماندهی محتوا نامیده می
  .را نیز در نظر داشت) مدیریت فراگرد آموزش(و راهبردهاي مدیریتی 
آموزشی قابل به کارگیري است؛ یعنی استفاده از آنها نهایتاً منجر به دستیابی به یادگیري بیشتر راهبردهاي 

                                                                                                                                                                                      
1.  intermediate strategies 

 راهبردها و فنون آموزشی
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ما نیازمند انتخاب راهبردهاي مطلوب هستیم؛ به عبارت دیگر راهبردي که در مقایسه با سایر . شود مورد نظر می
باید عوامل مؤثر در هر . انتخاب است راهبردها بهتر از عهده کار برآید، انتخاب روشها نیازمند داشتن معیاري براي

عبارتی که منجر به شناسایی بهترین روش شناخته شده براي یک موقعیـت خـاص   . یک از راهبردها را بشناسیم
  .شود مشی خوانده می شود، یک اصل تجویزي آموزشی یا فقط یک تجویز یا خط می

  
  
  

رویکرد سلسله مراتبی و : برند توا به کار میدو راهبرد مشخص را براي مرتب کردن مح ISDبیشتر الگوهاي 
شناسـی رفتـاري، و مـاهیتی     هـر دوي ایـن رویکردهـا ریشـه در روان    ). »پردازش اطالعات«(رویکرد روش کاري 
توانـد   شود و او تنها در انتهاي آموزش می در هر زمان جزئی از موضوع به فراگیر آموخته می. متشکل از اجزا دارد
این راهبردها براي موضـوعات کوتـاه و سـاده خـوب اسـت، ولـی بـراي        . بیند یا تمرین کندکل موضوع را یکجا ب

راه دیگري بـا  . موضوعات شناختی پیچیده که به ده تا بیست ساعت آموزش براي تسلط نیاز دارد، مناسب نیست
کـردن شـامل   این راهبرد مرتـب  . ارائه شده است 2به کمک نظریه شرح و بسط 1»سازي شرایط روش آسان«عنوان 

شود و سپس شروع آموزش با مثالهـا   رو می ترین موردي که یک متخصص در دنیاي واقعی با آن روبه شناسایی ساده
ترین نوع معموالً آن قـدر سـاده اسـت کـه حتـی موضـوعات        آموزش این ساده. و تمرین مربوط به همان مورد است

سپس به شناسایی شرایطی که باعث . اعته تدریس کردتوان در یک پودمان آموزش ده س شناختی پیچیده را نیز می
سازي را یک به یک و هر  پردازیم و پس از آن این شرایط آسان سازي موضوع براي عملکرد مورد نظر شده، می آسان

  .کنیم یک را در یک طرح آموزش حذف می
البتـه بـراي   (کنـد  تواند در همان اولین هفته آموزش مانند یک متخصـص عمـل    با روش مذکور، فراگیر می

کند، گرچه در این زمـان ایـن دیـد     فراگیر دیدي جامع نیست به کل موضوع کسب می). همان نوع ساده موضوع
سـازد تـا بـا پیشـرفت      این دید جامع به منزله یک طرحواره، فراگیر را قادر مـی . الزاماً دیدي ساده و محدود باشد

ساده و در عین حال قوي براي مرتب کردن آموزش است که این یک راهبرد . آموزش به شرح و بسط آن بپردازد
  .شود باعث بهبود انگیزه، درك، انتقال یادگیري، و یادآوري می

  
  
  

شود؛ براي مثال ابتدا تجزیه و تحلیل موضـوع یـا کـار     معموالً یک فرایند خطی تلقی می ISDالگوي سنتی 
مشـکل در اینجاسـت کـه موقعیتهـاي     . شـود  ري مـی گی گیرد و سپس دربارة مرتب کردن محتوا تصمیم انجام می

کند و هر راهبرد مرتب کردن مبتنی بر نوع متفاوتی از روابط  مختلف، راهبردهاي مرتب کردن گوناگونی اقتضا می
درون محتواست؛ براي مثال ترتیب سلسله مراتبی گانیه بر یادگیري رابطۀ پیشنیازي بین مهارتها، ترتیب زمـانی  

بین حوادث تاریخی، ترتیب روش کاري بر رابطۀ ترتیبـی بـین مراحـل یـک روش کـار و ترتیـب       بر رابطۀ زمانی 

                                                                                                                                                                                      
1.  simplifying conditions method 
2.  elaboration theory 

 مرتب کردن محتواي آموزش

 و ارتباطهاي متقابل آن ISDفرایند 



 آموزش یراهبردها و فنون طراح

15 

. نظریۀ شرح و بسط بر ارتباط میزان نسبی پیچیدگی بین انواع مختلف یک کار استوار است» سازي شرایط ساده«
نـوع از طراحـی ترتیـب    از آنجا که هر نوع از ترتیب مبتنی بر نوعی از ارتباطهاي درون محتوا یا کـار اسـت، هـر    

  .آموزش مستلزم نوع خاصی از تجزیه و تحلیل است
گیري در مورد نوع تجزیه و تحلیل مورد نیاز باید برخـی تصـمیمات طراحـی     به طور خالصه، قبل از تصمیم

،  ISDاتخاذ شود و این تجزیه و تحلیل باید قبل از اجراي اقدامات مربوط به طراحی انجام گردد؛ بنابراین فرایند 
باید طراحی شود تـا   ISDفرایندي خطی نیست، بلکه یک فرایند دوري نظامدار است و هر یک از اجزاي فرایند 

  .نیازهاي مربوط به سایر اجزاي آن را برآورده سازد
وجود دارد؛ بـراي مثـال نـوعی     ISDبه هر حال، یک رابطۀ درونداد ـ برونداد بین فعالیتهاي عمومی فرایند  

به منظور سهولت رجوع به موارد، هر یـک از فعالیتهـا   . ، مقدمه هر یک از تصمیمات طراحی استتجزیه و تحلیل
هـر  . ایـم  گذاري شده است و هر یک را یک مرحله نامگذاري کرده براساس روابط عمومی درونداد ـ برونداد شماره 

به هر حال، . دهد م آن یاري میاست که شما را در انجا) یا اصول تجویزي(مشیها  ها و خط مرحله داراي زیرمرحله
  .یک فرایند طراحی دوري نظامدار است ISDبه خاطر داشته باشید که به رغم ظاهر خطی این فرایند، الگوي 

  
  
  

ایـن کـار بـه جـاي     . است ISDاي عالی از ارتباط متقابل میان اجزاي فرایند  ها نمونه انتخاب و کاربرد رسانه
انتخاب راهبرد آموزشی و به صورت فرایندي خطی انجام شود، بـه منزلـه یـک     اینکه به منزله یک مرحله بعد از

ایـن کـار بـر نـوع     . گـذارد  شود که بر تمام جوانب فرایند نظامدار طراحی تأثیر می گیري طراحی انجام می تصمیم
ید و حتی بـر  تجزیه و تحلیل الزم، نوع راهبردي که بیشترین کارایی را دارد، طبیعت فعالیتهاي بعدي تهیه و تول

  .گذارد طبیعت ارزشیابی تکوینی و فعالیتهاي اجرایی تأثیر می
 ISDتـر   به منزله فرایندي تدریجی که در طول فرایند بزرگ 1زفسکی انتخاب رسانه براساس تحقیقات رامی

فاده از شود و کاربرد مناسب یک رسانه در مقایسه با رسانۀ دیگر احتماالً مشتمل بـر اسـت   شود تلقی می انجام می
  .راهبردها و فنون کامالً متمایزي خواهد بود

  
  
  

کننـد؛   شروع می 3معلمان معموالً از مرحله . این کتاب براي معلمان و مسئوالن آموزشی طراحی شده است
از سـوي دیگـر،   . تر توسط مدیران و نظامهاي حکومتی گرفته شده است زیرا بسیاري از تصمیمات مقدماتی پیش

حـل رفـع مشـکل نیسـت و      باید از مرحلۀ اول شروع کنند؛ زیرا احتمـاالً آمـوزش بهتـرین راه    مسئوالن آموزشی
  .تصمیمات مقدماتی معدودي در این مرحله اتخاذ شده است

  
  

                                                                                                                                                                                      
1.  Romiszowski 

 ها انتخاب و کاربرد رسانه

 ساختار و کاربرد کتاب
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