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چکیده
هـاي  آموزشـی و محـیط  هـاي پیشـین طراحـی   مطالعه حاضر با هدف بررسی، تحلیل و نقـد مـدل  

هـاي اساسـی   ري و ارائه مدلی نوین در این زمینه با رویکرد تلفیقی انجام شده است. سـؤال یادگی
هاي رایج جهـانی در زمینـه طراحـی    مدل) نقاط قوت و ضعف1ارت بودند از: در این مطالعه عب

) مـدل مناسـب مبتنـی بـر رویکـرد تلفیقـی در زمینـه        2هاي یادگیري کدامند؟ آموزشی و محیط
هـاي مـذکور از   هاي یادگیري کدام است؟ براي پاسخگویی به سـؤال محیططراحی آموزشی و

تحلیلی مبتنی بر روش جورج بردي استفاده گردیـد. ابتـدا بـا اسـتفاده از     -روش تحقیق توصیفی
اي، منـابع انگلیسـی موجـود در شـبکه وب، مکاتبـه بـا       منابع مختلف فارسی و انگلیسی کتابخانـه 

هـاي یـادگیري و همچنـین    جهـانی طراحـی آموزشـی و محـیط    هاي رایجطراحان برخی از مدل
هـاي  هاي مربوطه، اطالعات اولیه براي استخراج نقاط قوت و ضـعف مـدل  مراجعه به وب سایت

آوري گردید. سپس براساس دو هاي یادگیري استخراج و جمعپیشین طراحی آموزشی و محیط
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ع طراحی آموزشـی و نـوع رویکـرد بـه     معیار کلیدي عناصر اساسی مورد نیاز در یک برنامه جام
هاي انتخابی مورد تحلیل، مقایسه و نقد قرار گرفتـه و در نهایـت   موضوع طراحی آموزشی، مدل

وزشـی و  هـاي طراحـی آم  مدل نوینی ارائه گردید. جامعه آماري در این تحقیق شامل کلیه مـدل 
طالعه شامل هشت مـدل  باشد. نمونۀ آماري مبیش از چهل مدل میهاي یادگیري است که محیط

هاي یادگیري است که با روش نمونه گیـري هدفمنـد از میـان جامعـه     طراحی آموزشی و محیط
شـی و  هاي طراحی آموزهاي این مطالعه حاکی از آن است که مدلآماري انتخاب گردید. یافته

احـی  نیاز در یـک برنامـه جـامع طر   ي کلیه عناصر اساسی مورددربرگیرندههاي یادگیري محیط
هاي یادگیري نیستند و این عامل باعث شده است تا فراینـد طراحـی آموزشـی    آموزشی و محیط

هاي پیشـین طراحـی آموزشـی و    کنندگان مدلبه صورت جامع مدنظر قرار نگیرد. همچنین ارائه
اند و این باعث شده است هاي یادگیري با رویکرد مستقل به طراحی مدل خویش پرداختهمحیط

هـاي یـادگیري بهـره    ها و امکانات در فرایند طراحـی آموزشـی و محـیط   از کلیه ظرفیتتا نتوان 
گیـري از  گرفت. نویسنده مقاله حاضر سـعی کـرده اسـت تـا در مـدل نـوین خـود، ضـمن بهـره         

هـاي یـادگیري   آموزشـی و محـیط  رویکرد تلفیقی که نگاه کامالً جدیـد و متفـاوتی در طراحـی   
هـاي یـادگیري را   یک برنامه جامع طراحی آموزشـی و محـیط  است، عناصر اساسی موردنیاز در

هـا، اصـول و الزامـات بکـارگیري مـدل      نیز مدنظر قرار دهد. عالوه بر آن، مبانی فلسفی، ویژگی
نوین نیز تبیین شده است.

هـاي طراحـی آموزشـی؛ رویکـرد     هاي یادگیري؛ مدلطراحی آموزشی و محیط:واژگان کلیدي
تلفیقی.

مقدمه
آموزش و یادگیري در فرایند تربیت، طراحی آموزشی از جایگـاه خـاص و   به ضرورتبا توجه

اي که بدون توجـه بـه آن، آمـوزش و یـادگیري مـؤثري اتفـاق       به گونهممتازي برخوردار است.
افتد و اتالف منابع انسـانی و غیرانسـانی را در نظـام آموزشـی بـه همـراه خواهـد داشـت. در         نمی
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ي بکـار رفتـه اسـت کـه بیشـتر واژه     اي مختلفی براي توصـیف ایـن زمینـه   ههاي گذشته واژهدهه
هاي اخیر با تحـوالت  هاي آموزشی غالب بوده است. اما در سالطراحی آموزشی و طراحی نظام

هاي یادگیري، طراحـی  هایی نظیر طراحی محیطشگرفی که در این زمینه اتفاق افتاده است، واژه
یادگیري نیز به آنها اضافه شده است.مراکز یادگیري و طراحی فضاهاي

نگاهی با تاریخچه طراحی آموزشی حـاکی از آن اسـت کـه ایـن واژه بـراي اولـین بـار در        
میالدي بـه صـورت نظـام منـد بـه      1960میالدي تا 1950هاي هاي نظامی و تجاري در سالزمینه

یالدي و بعـد از آن  م1970). پس از آن در دهه 2006کار رفته است (موریسون، راس و کمپ، 
هـاي مـرتبط ارائـه گردیـده اسـت کـه از       هاي مختلفی توسط متخصصین این حوزه و حوزهمدل

)، واتسـون  1978)، دیـک و کـاري (  1970تـوان بـه مـدل هـاي گانیـه و بریگـز (      جمله آنهـا مـی  
ــل (1981( ــوث (1981)، مری ــر (1983)، رایگل ــاینیچ ( 1983)، کل ــل و ه ــدا، راس )، 1997)، مالن

)، فـردانش  2005)، زیمـنس ( 2004)، موریسون، راس و کمپ (1999)، هانافین (1999(جانسن
هاي ارائه شده در این زمینه بیش اشاره کرد. البته تعداد مدل1)1390) و زارعی زوارکی (1383(

.گنجدکلیه آنها در این مقاله نمیاز موارد مذکور است که ذکر 
سـازي یـک نقشـه اسـت. از نظـر      تن و آمـاده  ، سـاخ طراحی در لغت به معنی ترسیم کـردن 

قبل تعیین شـده  ، طراحی عبارت است از تهیه یک نقشه عملی براي دستیابی به آنچه که ازعلمی
هـاي مشـخص در مـورد    ، عبـارت اسـت از تهیـه نقشـه    است. بـر ایـن اسـاس، طراحـی آموزشـی     

پـل، یـک بنـا،    سـاختن یـک   «. )a1386(زارعی زوارکی، چگونگی دستیابی به اهداف آموزشی
یک موتور مولد نیرو و شاید سـاختن هرچیـزي، ابتـدا نیازمنـد پـیش بینـی چگـونگی ترکیـب و         

هاي مختلف آن با یکدیگر و همچنین پیش بینی روش اجراي امور مختلف اسـت.  اتصال قسمت
ــا، روش     ــی از محتواه ــی و تلفیق ــاهیتی ترکیب ــه م ــز ک ــوزش نی ــین   آم ــات دارد چن ــا، و امکان ه

طراحـی آموزشـی   «). به عبارت دیگر، 116، ص 1383(فردانش »کندی را اقتضا میهایبینیپیش

پردازي، نقد و نـوآوري  هاي ترویجی نظریههاي یادگیري با رویکرد تلفیقی در دومین جلسه کرسیطراحی آموزشی و محیطاین مدل-1
ارائه گردید.7/9/90یخ شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی در تاردانشکده روان
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، 1(کیـد و سـونگ  »فرایند سیستماتیک برنامه ریزي کلیه رویدادها براي تسهیل یـادگیري اسـت  
اند که عبارتند از: اي از عناصر کلیدي دخیلمجموعه،). در این فرایند سیستماتیک1، ص 2008

هــاي یادگیرنــده، شناســایی محتــواي شــکالت آموزشــی، بررســی ویژگـی شناسـایی مســائل و م «
موضوع، تعیین اهداف آموزشی، توالی محتوا در هـر واحـد آموزشـی بـراي یـادگیري منطقـی،       

هاي آموزشی، تعیین پیام آموزشی و توسعه آمـوزش، تهیـه ابزارهـاي ارزشـیابی،     تعیین استراتژي
(موریسـون، راس و  »هاي آموزشـی و یـادگیري  عالیتانتخاب منابع براي حمایت و پشتیبانی از ف

هاي طراحی هاي اساسی در شکل گیري مدل). این عناصر به عنوان مؤلفه7-8، ص2006کمپ، 
ها به همه این عناصر توجه نشده اند؛ اگرچه در غالب مدلهاي یادگیري مطرحآموزشی و محیط

البتـه در ایـن مقالـه یکـی از معیارهـاي      است و تعداد کمی از آنها مبناي عمل قرار گرفته اسـت. 
ها، میزان توجه و جامعیت مدل براساس عناصر نه گانه فوق است کـه بـه عنـوان    اساسی نقد مدل
آموزشی کامـل در متـون و منـابع معتبـر علمـی      کلیدي در یک برنامه طراحیهايعناصر و مؤلفه

هـاي طراحـی آموزشـی،    مـدل مطرح است. همچنین با توجه به اینکه منشأ و اساس شکل گیـري  
هاي یادگیري است، دو رویکرد مهم در این زمینه قابل شناسایی است که عبارتند از:نظریه

2الف: رویکرد مستقل یا مجزا

3ب: رویکرد تلفیقی

در رویکرد مستقل، طراح آموزشی براساس یک نظریه یـادگیري مشـخص برنامـه و طـرح     
در رویکرد تلفیقی، طراح آموزشی خود را به یک نظریـه  کند. اماخود را در قالب مدل ارائه می
هـاي مختلـف   هـاي نظریـه  کند تا از کلیه ظرفیتسازد و تالش میخاصی محدود و محصور نمی

یادگیري بهره گیرد تا برنامه و طرح خود را در قالب مـدل مشخصـی ارائـه نمایـد. بـا بررسـی و       
هـاي  هاي طراحی آموزشـی و محـیط  مدلمطالعه نویسنده مقاله حاضر مشخص گردید که غالب

اند و این رویکرد باعـث شـده تـا اشـکاالت اساسـی در      یادگیري با رویکرد مستقل ارائه گردیده

1. Kidd and Song
2. Independence Approach
3. Blended Approach
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حـان  ها، نـوع رویکـرد طرا  ساسی نقد مدلهاي مربوطه مشاهده گردد. بنابراین دومین معیار امدل
تلفیقـی در طـرح خـود بهـره     از رویکـرد هـا بدین معنـی کـه آیـا طراحـان مـدل     آنها بوده است.

اند. بنابراین مسئله اساسی در این مطالعـه عبـارت   اند یا اینکه رویکرد مستقل را دنبال نمودهگرفته
است از:
هـاي یـادگیري از چـه نقـاط     هاي رایج جهانی در زمینه طراحی آموزشـی و محـیط  ) مدل1

قوت و ضعفی برخوردارند؟
هاي یادگیري ارائـه داد کـه   طراحی آموزشی و محیطتوان مدل مناسبی در زمینه) آیا می2

عالوه بر رویکرد تلفیقی، عناصر کلیدي فرایند طراحی آموزشی را نیز در برداشته باشد؟

اهداف تحقیق
هــاي رایــج جهــانی در زمینــه طراحــی آموزشــی و  تعیــین نقــاط قــوت و ضــعف مــدل -1
.هاي یادگیريمحیط

.هاي یادگیريآموزشی و محیطارائه مدلی نوین در زمینه طراحی-2

هاي تحقیقسؤال
هـاي  هاي رایـج جهـانی در زمینـه طراحـی آموزشـی و محـیط      نقاط قوت و ضعف مدل-1

یادگیري کدامند؟
هاي یـادگیري  مدل مناسب مبتنی بر رویکرد تلفیقی در زمینه طراحی آموزشی و محیط-2

کدام است؟
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روش تحقیق
اسـتفاده گردیـد.   1تحلیلی مبتنی بر روش جورج بـردي -توصیفیدر این مطالعه از روش تحقیق

ترین محققان تعلیم و تربیت تطبیقی و بین الملل اسـت. روش وي شـامل   یکی از برجسته»بردي«
چهار مرحله زیر است:

هـاي مـورد   الف) مرحله توصیف: در این مرحله پژوهشگر باید به توصیف نمودها و پدیده
اطالعاتی که از منابع مختلـف چـه از طریـق مشـاهده مسـتقیم و چـه از       تحقیق براساس شواهد و 

طریق مطالعه اسناد و گزارشات دیگران به دست آورده بپردازد.
ب) مرحله تفسیر: این مرحله شامل وارسی اطالعات است که در مرحله اول پژوهشـگر بـه   

توصیف آن پرداخته است.
انـد،  را کـه در مراحـل اولیـه بررسـی شـده     اطالعاتی،ج) مرحله همجواري: طی این مرحله

شود که راه براي مرحله بعدي گیرند و چارچوبی فراهم میطبقه بندي شده و پهلوي هم قرار می
سـازد (زارعـی زوارکـی،    هاي پدیده مورد تحقیـق را همـوار مـی   یعنی مقایسه تشابهات و تفاوت

b1386 .(

گیريجامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونه
هـاي یـادگیري اسـت    آموزشی و محیطهاي طراحیمعه آماري در این تحقیق شامل کلیه مدلجا

گیـرد. نمونـه آمـاري نیـز شـامل هشـت مـدل طراحـی         میکه حدوداً بیش از چهل مدل را در بر
ها عبارتنـد از:  آموزشی و یادگیري است که از جامعه آماري تحقیق انتخاب شده است. این مدل

مـدل  -6مدل کلـر  -5مدل رایگلوث -4مدل مریل -3مدل واتسون -2یگز مدل گانیه و بر-1
مدل زیمنس.-8مدل موریسون، راس و کمپ -7مالندا، راسل و ماینیچ 

1. George Z.F. Bereday
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ایـن روش نمونـه گیـري،    «استفاده شده است. 1در این تحقیق از روش نمونه گیري هدفمند
اي است کـه در  ه هدفمند نمونهگردد. نمونهاي نمونه گیري غیراحتمالی محسوب میجزء روش

ها براساس خصوصیات یا صفاتی خاص، افراد یا مواردي را که واجد آن آن با انتخاب آزمودنی
گانـه  هـاي هشـت  انتخـاب مـدل  ).117ص ،1384،(بیابـانگرد »کنـد مالك نیستند را حذف مـی 

مینـه طراحـی   هـاي رایـج مربـوط بـه ز    اي صورت گرفت که مـدل مذکور در این تحقیق به گونه
تـر در سـطح   هاي قـدیمی و جدیـد و نسـبتاً معـروف    هاي یادگیري اعم از مدلآموزشی و محیط

هاي طراحی هاي انتخاب شده، محقق سایر مدلجهانی را در بر گیرد. عالوه بر مطالعه دقیق مدل
گیـري و  ها بـوده اسـت امـا مبنـاي تصـمیم     را نیز مورد بررسی قرار داد که تقریباً شامل کلیه مدل

هاي هشت گانه فوق بوده است. همچنین با توجه به اشتراکات فراوانی کـه  اساس مدلبر،مقایسه
هاي آموزشی و هاي طراحی سیستمهاي یادگیري با مدلآموزشی و محیطهاي طراحیمیان مدل

المللـی  هـاي رایـج ملـی و بـین    هاي برنامه ریزي درسی وجود دارد، محقق تعـدادي از مـدل  مدل
بوطه را نیز مورد بررسی قرار داد.مر

هاي تحقیقیافته
هـاي رایـج جهـانی در زمینـه طراحـی آموزشـی و       نقاط قـوت و ضـعف مـدل   سؤال اول تحقیق:

هاي یادگیري کدامند؟محیط
هاي انتخـاب شـده   براي پاسخگویی به سؤال اول تحقیق، نخست به طور بسیار خالصه مدل

گردد. ط قوت و ضعف آن بیان میبراي مطالعه حاضر معرفی و سپس نقا
در فراینـد  3: این مدل براساس اهمیـت رویـدادهاي آموزشـی   2مدل رابرت گانیه و بریگز-

میالدي ارائه گردیـده اسـت. در ایـن مـدل طراحـی      1970آموزش توسط گانیه و بریگز در دهه 
اگیـر از اهـداف   ) مطلع ساختن فر2) جلب توجه فراگیر 1رویداد آموزشی توجه نمود: 9باید به 

1. Purposive Sampling
2. Ganye, R.M and Briggs, L.J
3. Instructional events
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) ارائـه راهنمـاي یـادگیري    5) ارائه مواد آموزشـی  4هاي گذشته ) فراخوانی یادگیري3آموزشی 
) ترغیب و تسهیل یـادآوري و انتقـال   9) ارزیابی عملکرد 8) ارائه بازخورد 7) آزمون عملکرد 6

یادگیري.
فلوریـدا در  مـیالدي در دانشـگاه ایـالتی    1975: ایـن مـدل در سـال    1مدل روسل واتسون-

هاي نظامی به کار رفت و پس از آن توسـط روسـل واتسـون    امریکا طراحی شد و براي آموزش
هـاي آن صـورت گرفـت ولـی مراحـل      در کنگره بین المللی آموزش انفرادي تغییراتـی در گـام  

هـاي رایـج   هـاي انفـرادي و هـم آمـوزش    پنجگانه آن تغییري نکرد. این مدل هم بـراي آمـوزش  
هاي اخیر از این مدل در طراحی یادگیري جهانی و طراحی یادگیري ضمناً در سالکاربرد دارد.

) 2) تجزیـه و تحلیـل   1هـاي پنجگانـه ایـن مـدل عبارتـد از:      الکترونیکی بهره گرفته است. مؤلفه
) ارزشیابی.5) اجرا 4) توسعه 3طراحی 

هـاي  سـت. مؤلفـه  ارائه گردیـده ا 1981: این مدل توسط مریل در سال 2مدل دیوید مریل-
) تعیـین نـوع عملکـرد    2هـاي یادگیرنـدگان   ) تعیـین ویژگـی  1این مدل و مراحل آن عبارتند از: 

) رعایت اصول تفکیک، تنـوع،  5) تعیین انواع ارائه ثانویه 4) تبیین انواع ارائه اولیه 3مورد انتظار 
همتاسازي و سطح دشواري.

یالدي توسـط رایگلـوث ارائـه شـده     مـ 1983: این مدل در سـال  3مدل چارلس رایگلوث-
است. براساس این مدل که بیشتر براي سازماندهی موضوعات آموزشی است، به ارائـه ي چشـم   
انداز از موضوع اصلی محتواي آموزشـی در حـد مقـدمات آمـوزش و سـپس شـرح و بسـط آن        

ندهاي سـنتی  هاي نوین و تغییر فرایهاي اخیر با ورود تکنولوژيکند. رایگلوث در سالتأکید می
جدید مبتنی بر تکنولوژي را مطـرح کـرده و بـر ایـن اسـاس      4هايآموزشی و یادگیري، پارادایم

هاي اخیر مـدلی را تحـت عنـوان مـدل     مدل قبلی خود را توسعه داده است. همچنین وي در سال

1. Russel Watson
2. M. David Merrill
3. Charles M Reigeluth
4. Paradigm Change in education
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اده هاي مبتنی بر کامپیوتر را نیـز ارائـه د  هاي تکنولوژي و مدل طراحی شبیه سازيطراحی سیستم
).2009است (رایگلوث، 

: این مدل که تحت عنوان مدل طراحی انگیزشی آموزش مطرح است در 1مدل جان کلر-
) 2) توجـه  1هاي ایـن مـدل عبارتنـد از:    میالدي توسط کلر ارائه گردیده است. مؤلفه1983سال 

ه اسـت. بـه   هاي اخیر مـدل اولیـه خـود را توسـعه داد    ) رضایت. کلر در سال4) اطمینان 3ارتباط 
شـود  اي که از این مدل در طراحی یادگیري الکترونیکی نیز براي تقویت انگیزه استفاده میگونه

).2010(کلر، 
میالدي 1997مدل مالندا، راسل و هاینیچ: این مدل توسط مالندا، راسل و هاینیچ در سال -

) 2هـاي فراگیـر   گـی ل ویژ) تجزیـه و تحلیـ  1هاي این مدل عبارتند از: ارائه گردیده است. مؤلفه
) مشارکت فراگیـر  5ها و مواد ) کاربرد رسانه4ها و مواد ها، رسانه) انتخاب روش3تعیین اهداف 

). از این مدل براي طراحی مراکز یادگیري 1999) ارزشیابی و تجدیدنظر (هاینیچ و همکاران، 6
شود.  استفاده می

2004یسون، راس و کمـپ در سـال   : این مدل توسط مور2مدل موریسون، راس و کمپ-
هـاي ایـن مـدل در    میالدي تحت عنوان مدل طراحی آموزش اثربخش ارائـه شـده اسـت. مؤلفـه    

شکل زیر نشان داده شده است.

1. John M. Keller
2. Gary R. Morrison , Steven M. Ross, Jerrold E. Kemp
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)9، ص 2006مدل طراحی آموزشی موریسون، راس و کمپ (موریسون، راس و کمپ، .1شکل 

مـیالدي توسـط   2005خستین بـار در سـال   : این مدل طراحی براي ن1مدل جورج زیمنس-
) 3) تحقیـق  2) ابـداع و نـوآوري   1هاي ایـن مـدل عبارتنـد از:    زیمنس ارائه گردیده است. مؤلفه

طراحـی شـده اسـت. نظریـه     3. این مدل براسـاس نظریـه ارتبـاط گرایـی    2) سیستمی کردن4اجرا 
ي ارائه و تبیین شده است. میالد2004ارتباط گرایی براي اولین بار توسط جرج زیمنس در سال 

از نظر زیمنس، ارتباط گرایی، نظریه یادگیري براي عصر دیجیتال است. عصـري کـه ابزارهـاي    
تکنولــوژیکی و رشــد ســریع دانــش، زمینــه ارتباطــات پیچیــده، گســترده و روزآمــدي را فــراهم 

ترسـی بـه   سازد. در چنین شرایطی فراگیران بـا بهـره گیـري از تعـامالت جهـانی و امکـان دس      می
کننـد  متخصصان، توانایی ابداع، نوآوري و تولید محتوا را به صورت فردي و گروهـی پیـدا مـی   

).2010(زیمنس، 

1. George Siemens
2. Systematization
3. Connectivism
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، برخی از نقاط قوت آنها عبارتند از:1هاي اشاره شدههاي اساسی مدلبا توجه به ویژگی
.) توجه به آموزش به عنوان فرایندي سیستمی1
.راي اثربخشی آن) هدفمندسازي آموزش و تالش ب2
.) ارائه چارچوب و راهنمایی به معلم براي پیاده سازي آموزش3
.هاي تحلیل، طراحی، اجرا و ارزشیابی در فرایند آموزش) توجه به مؤلفه4
.) ارائه چشم انداز و توجه به امر سازماندهی در ارائه موضوعات آموزشی5
.وزش) توجه به انگیزه به عنوان یک عنصر کلیدي در آم6
هاي یادگیرندگان و انطباق سایر عناصر آموزش با آنها.) توجه به ویژگی7
.) توجه به بازنگري و اصالح مداوم در فرایند آموزش8
.هاي جدید تغییر در نظام آموزشی) توجه به پارادایم9

.ها و الزامات عصر دیجیتال) توجه به ضرورت10
آموزشـی و  هـاي طراحـی  کور و سـایر مـدل  هـاي مـذ  علی رغم امتیازات فراوانی کـه مـدل  

هـا  هاي یادگیري از آن برخوردارند که برخی از آنها در باال فهرست گردید، اما این مـدل محیط
ها اشاره گردیده است.اي از این ضعفهایی نیز برخوردارند که در جدول زیر به پارهاز ضعف

ها بـه صـورت   اند و معرفی هریک از آنهاي انتخاب شده براي اهداف مطالعه به طور کامالً خالصه معرفی شدهدر اینجا هر یک از مدل-1
کامل امکان پذیر نبود. خوانندگان محترم براي آشنایی بیشتر با این مدل می توانند به منابع فارسی و انگلیسی مرتبط که در فهرسـت منـابع  

اند مراجعه نمایند.آمده
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اي یادگیري براساس دو معیار نوع رویکرد و میزان توجه ههاي طراحی آموزشی و محیطنقاط ضعف مدل. 1جدول 
هاي یادگیريگانه فرایند جامع طراحی آموزشی و محیط12به عناصر کلیدي 

میزان توجه به عناصر اساسی فرایند جامع طراحی نوع رویکرد طراحی مدلمدل طراحیردیف
آموزشی

عنصر2مستقلگانیه و بریگز1
رعنص4مستقلواتسون2
عنصر2مستقلمریل3
عنصر3مستقلرایگلوث4
عنصر1مستقلکلر5
عنصر4مستقلمالندا، راسل و هاینیچ6
عنصر8مستقلموریسون، راس و کمپ7
عنصر0مستقلزیمنس8

هـاي  هـاي طراحـی آموزشـی و محـیط    شـود، مـدل  مشاهده می1همانطوري که در جدول 
انـد.  ر نوع رویکرد، رویکرد مستقل را مبناي مدل خـویش قـرار داده  یادگیري انتخاب شده از نظ

ها و امکانات موجود در نظـام آموزشـی بهـره    شود تا نتوان از کلیه ظرفیتاین رویکرد باعث می
گرفت. به عنوان نمونه، مدل گانیه و بریگز در شرایطی و در یک مقطع زمانی ارائـه شـده اسـت    

ی به عنوان یک نظریه جدید یادگیري مطرح بوده اسـت و طراحـان ایـن    که نظریه شناخت گرای
اند. همچنین عصـر دیجیتـال بـه    اي نگرفتهمدل نظریه قبلی یادگیري یعنی نظریه رفتارگرایی بهره

معناي امروزي آن در آن زمان مطرح نبوده است و نظریه یادگیري ارتباط گرایی به منصه ظهور 
هایی که این نظریه جدید یادگیري در اختیار نظام آموزشـی قـرار   رفیتنرسیده بود. بنابراین از ظ

دهد، مدل مذکور بی بهره است. بنابراین این مـدل، امـروزه پاسـخگوي مسـائل و مشـکالت      می
نیز شرایط مشابهی را دارنـد. حتـی مـدل    1هاي مطرح در جدول نظام آموزشی نیست. سایر مدل

هاي موجود ناوري اطالعات و ارتباطات است، از ظرفیتزیمنس که مربوط به عصر دیجیتال و ف
در عصر غیردیجیتال برخوردار نیست و امکانـات مربـوط بـه دوره ي قبـل از دیجیتـال را نادیـده       
گرفته است. لذا این مدل نیز بـه تنهـایی و بـا رویکـرد مسـتقل، پاسـخگوي نیازهـاي فعلـی نظـام          

باشد.ی نمیآموزشی هم در سطح ملی و هم در سطح بین الملل
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هـاي مختلـف   هاي نظریـه بنابراین باید رویکردي را اتخاذ کرد تا از کلیه امکانات و ظرفیت
اجتمـاعی، نظریـه   -هـاي شـناختی  ، نظریه1هاي شناختیهاي رفتاري، نظریهیادگیري اعم از نظریه

سـانی و  هـاي ان هـاي مختلـف اعـم از رسـانه    هاي یادگیري، رسانهیادگیري ارتباطی و سایر نظریه
هـاي غیرفعـال و   هـاي مختلـف اعـم از روش   هاي همزمان و غیرهمزمـان، روش غیرانسانی، رسانه

هـا و  فعال، محتواهاي مختلف اعم از محتواي رسمی و غیررسمی، چاپی و الکترونیکـی، فعالیـت  
اي و هــاي مختلــف ارزشــیابی اعــم از کمــی و کیفــی، رتبــه تجــارب مختلــف و همچنــین شــیوه

در خودارزشـیابی و ارزشـیابی همتایـان    دي و پوشه کـار سـنتی و الکترونیکـی،    توصیفی، عملکر
فرایند آموزش و یادگیري بهره گرفته تا به اثربخشی فرایند آموزش و یادگیري کمک کند.

هـا فاقـد جامعیـت بهـره گیـري از      توان گفت که غالب مدل، می1همچنین براساس جدول 
اي که در مدل کلر فقـط  طراحی آموزشی هستند به گونهگانه کلیدي در فرایند جامع 12عناصر 

عنصر کلیدي مدنظر قرار گرفته است و فقط در مدل موریسون، راس و کمـپ  12یک عنصر از 
عنصر طراحی در مدل آمده است و از آن بهره گرفته شده اسـت. حتـی در   12عنصر از 8تعداد 

تـوان  قرار نگرفته است. بنابراین مـی عنصر مورد توجه12مدل زیمنس که مدل نوینی است، این 
هاي یادگیري را عـدم بهـره   هاي غالب طراحی آموزشی و محیطدومین نقطه ضعف اساسی مدل

گانه کلیدي فرایند طراحی آموزشی ذکر نمـود. بـدیهی اسـت    12گیري جامع و مؤثر از عناصر 
اصـر کلیـدي فراینـد    براي اثربخش آموزشی و یادگیري نیاز به توجه جدي و جـامع بـه کلیـه عن   

طراحی آموزشی مشهود است و هر چه مدل بتواند تعداد بیشتري از ایـن عناصـر را در زیـر چتـر     
خود قرار دهد، به آموزش کمک مؤثرتري خواهد نمود.

مکتـب شـناخت گرایـی    دانـد و آن را در  نویسنده مقاله حاضر، نظریـه سـاختن گرایـی را یکـی از نظریـه هـاي یـادگیري شـناختی مـی         -1
کند.بندي میتقسیم
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مـدل مناسـب مبتنـی بـر رویکـرد تلفیقـی در زمینـه طراحـی آموزشـی و          سؤال دوم تحقیق:
هاي یادگیري کدام است؟محیط

هاي یـادگیري بـه شـدت تحـت تـأثیر نـوع       که نوع مدل طراحی آموزشی و محیطاز آنجا
تـاروپود آن را  تواندرویکرد طراح مدل آموزشی میرویکرد طراح آموزشی است، بنابراین نوع 

شود براساس رویکرد تلفیقی بنـا شـده اسـت.    تحت تأثیر قرار دهد. مدلی که در ادامه معرفی می
ناصر کلیدي فرایند طراحی آموزشی جامع را پوشش دهد.همچنین تالش شده است تا ع

)1390هاي یادگیري پیشنهادي (اسماعیل زارعی زوارکی، مدل طراحی آموزشی و محیط. 2شکل 
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هاي مدل پیشنهاديویژگی
هاي زیر برخوردار است:مدل پیشنهادي از ویژگی

براساس رویکرد تلفیقی: این مدل از رویکرد تلفیقـی در تمـام ابعـاد تلفیـق     ) طراحی مدل1
هاي سـنجش و ارزشـیابی) بهـره گرفتـه     ها، محتواها و شیوهها، روشهاي یادگیري، رسانه(نظریه
است.

هـاي کلیـدي موردنیـاز در یـک برنامـه طراحـی       ) جامعیت مدل براساس عناصـر و مؤلفـه  2
هاي مذکور شامل: شناسایی مسائل و مشکالت لیه عناصر و مؤلفهآموزشی کامل: در این مدل ک

نده، شناسایی محتوا، تعیـین اهـداف، تـوالی محتـوا، تعیـین      هاي یادگیرآموزشی، بررسی ویژگی
هـاي آموزشـی و   ها، تعیین پیام، تهیه ابزارهاي ارزشیابی و حمایت و پشتیبانی از فعالیتاستراتژي

اند. است و در درون مدل جاي گرفتهیادگیري، مدنظر قرار گرفته 
) آینده نگري: این ویژگی برخاسته از نوع رویکرد انتخابی است. رویکرد تلفیقی در ایـن  3

هـاي آتـی را نیـز در    مدل به طراح آموزشی کمک خواهد کرد تا براسـاس ایـن مـدل، نـوآوري    
ر این زمینـه بهـره گیـرد و    فرایند آموزش و یادگیري اضافه نماید. به عالوه از خالقیت خود نیز د

خود را در یک چارچوب کامالً محدود و محصور قرار نـداده و از آزادي عمـل نیـز برخـوردار     
باشد.

المللـی و  گیري از تجارب بین المللی و ملی: در طراحـی ایـن مـدل از تجـارب بـین     ) بهره3
فته شده است. بـه  هاي یادگیري بهره گرهاي آموزشی و محیطپیشینه ملی مربوط به طراحی مدل

هاي بـین المللـی و ملـی مربوطـه را مـورد مطالعـه و       اي که نویسنده مقاله حاضر غالب مدلگونه
بررسی و تحلیل قرار داده است.

هـاي جـدي نظـام آمـوزش و پـرورش ایـران: یکـی از        ) توجه به یکی از خألها و چـالش 4
فرایند آموزش و یادگیري هاي جدي نظام آموزش و پرورش ایران، عدم طراحی مناسب چالش

و ضعف بسترها و شرایط الزم براي فرایند طراحی است. به عالوه حرکت افراط و تفریط گونـه  
هاي نوین است که یا مقاومت در برابر آن نشان داده شده اسـت یـا   در راستاي مواجهه با فناوري
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از چـارچوب  هاي جـدي آن، آن را بـدون چـون و چـرا پذیرفتـه و خـارج      بدون توجه به آسیب
فراینــد طراحــی، آن را توســعه داده اســت. ایــن مــدل، چــارچوبی را در اختیــار نظــام آمــوزش و 

هـاي موجـود نظـام رایـج و متـداول آن، از      دهد تا بتوانـد ضـمن حفـظ ظرفیـت    پرورش قرار می
ها نوین به صورت هدفمند و به صورت برنامه ریـزي  ها و امکانات جدید ناشی از فناوريظرفیت

بهره گیرد. رویکرد تلفیقی که این مدل براساس آن طراحی شـده اسـت، ایـن امکـان را در     شده 
دهد.اختیار طراح آموزشی قرار می

فلسفه مدل پیشنهادي
براي طرح فلسفه مدل، به چیسـتی و چرایـی آن بایـد پاسـخ گفـت. اینکـه اوالً چـرا در طراحـی         

ثانیاً کدام خأل موجب شده است تـا ایـن   هاي یادگیري باید مدل داشته باشیم؟ آموزشی و محیط
مدل مطرح شود؟

توان گفت کـه از آنجـایی کـه آمـوزش فعـالیتی      با پاسخگویی به ضرورت داشتن مدل می
بنابراین براي اثربخشی آن بـه  ،اي) استنظام مند یا سیستمی و در عین حال سیستماتیک (مرحله

تا اهداف آموزشـی محقـق شـوند. بـه     چارچوب مشخص و در عین حال انعطاف پذیر نیاز است 
عالوه مدل باعث آشنایی و فهم عمیق و گسترده تر بـا مبـانی نظـري آن زمینـه شـده و راهنمـاي       

دهد. خـأل اساسـی   ها و رویدادهاي مربوطه را در اختیار مجریان قرار میعملی انجام کلیه فعالیت
که در این زمینه وجود داشت عبارتند از:

یکرد مستقل در طراحی آموزشی که پاسخگوي نیازها و شـرایط فعلـی   گیري از رو) بهره1
نظام آموزشی ایران نیست.

هاي یادگیري از جمله نظریه ارتباط گرایی و لـزوم بهـره گیـري    ) تحوالت اخیر در نظریه2
هاي آن.از ظرفیت

زش.هاي نوین و لزوم بهره گیري از آنها در فرایند آمو) تحوالت اخیر در ظهور فناوري3
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ــل      4 ــالح و تکمی ــه اص ــاز ب ــی و نی ــی آموزش ــی در طراح ــرد تلفیق ــاقص از رویک ــم ن ) فه
هاي موجود در این زمینه.برداشت
آموزشـی ایـران کـه بـه صـورت آزمایشـی توسـط        ) اثربخشی رویکـرد تلفیقـی در نظـام   5

نویسنده مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

اصول حاکم بر مدل پیشنهادي
اصول حاکم بر مدل پیشنهادي ارائه شده در این مقاله عبارتند از:  برخی از

اي ملـی: ایـن مـدل عـالوه بـر هـم خـوانی بـا         هاي توسعه) همخوانی با چارچوب و برنامه1
باشـد، بـا سـند    اي پنجم که در حال اجرا میاي ملی کشور به ویژه برنامه توسعههاي توسعهبرنامه

و پرورش کشور نیز کامالً منطبق اسـت. از نظـر نویسـنده مقالـه     ملی تحول بنیادین نظام آموزش
حاضر، رویکرد تلفیقی در نظام آمـوزش و پـرورش ایـران بیشـترین نقـش را در تحـول بنیـادین        

خواهد داشت.
اي اسـت  ) حمایت از تنوع و نوآوري: ویژگی هاي مدل ارائه شده در این مقاله بـه گونـه  2

هـاي ارزشـیابی   هـا، محتـوا و شـیوه   هـا، روش هاي یادگیري، رسـانه که از تنوع الزم در بعد نظریه
عالوه با توجه به انعطاف پذیري مدل مـذکور، هـر نـوع نـوآوري را در بعـد      ه برخوردار است. ب
توان به آن افزود.نظري و عمل می

) واقع بینی: براي اجرایی بودن مدل پیشنهادي در نظام آموزش و پرورش ایران، نویسـنده  3
ه حاضر به کمک دانشجویان خود، به صورت آزمایشی آن را در دوره ابتـدایی و راهنمـایی   مقال

آموزان با نیازهاي ویژه اجرا آموزان عادي و دانشگروه از دانشروي دوریاضیات و بردر درس
و اثربخشی آن را مورد ارزیابی قرار داده است.

ستانداردهاي تعریف شـده و مـدونی   ) همخوانی با استانداردها و تجارب جهانی: اگرچه ا4
در این زمینه در سطوح جهانی وجود ندارد، اما نویسـنده مقالـه حاضـر از کلیـه تجـارب جهـانی       

هـاي ارائـه   اگرچه مدل پیشنهادي از نظر نوع رویکرد و جامعیت با مدل.مرتبط بهره گرفته است
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تیار طراحـان آموزشـی   شده در سطوح جهانی کامالً متفاوت است و چارچوب جدیدي را در اخ
دهد.هاي یادگیري قرار میو محیط
گیري آزمایشی از مدل پیشنهادي در نظـام  ) ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر: با توجه به بهره5

از اثربخشـی آن در ابعـاد   آموزش و پرورش ایران در دو دوره ابتدایی و راهنمایی، نتایج حـاکی 
آمـوزان در مقایسـه بـا وضـعیت رایـج و      صیلی در دانشیادگیري، یادداري و انگیزه پیشرفت تح

متداول است. 
اي انعطاف پذیر است که امکان مشارکت کلیـه  ) مشارکتی بودن: مدل پیشنهادي به گونه6

سازد.عناصر انسانی دخیل در فرایند آموزش و یادگیري را امکان پذیر می

الزامات بهره گیري از مدل پیشنهادي
م براي بهره گیري از مدل پیشنهادي عبارتند از:برخی از الزامات مه

) طراحی مجدد نظام آموزشی: براي بهره گیري مؤثر از این مدل، نظام آموزشی باید بـاز  1
طراحی شود. این طراحی مجدد نظام آموزشی در کلیه ابعاد ساختار، قوانین، منابع انسانی و منابع 

پشتیبانی مورد نیاز است.
هاي الزم بایـد بـه معلمـان و    ان: براي بهره گیري از این مدل، آموزش) آماده سازي معلم2

هـاي تربیـت معلـم و    هـا از دو طریـق دوره  مدیران نظام آموزشی کشور ارائه گردد. این آموزش
هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت امکان پذیر است.هاي دانشگاهی و آموزشدوره

گیرينتیجه
هاي یادگیري در نظام آموزش و پـرورش ایـران   و محیطبا توجه به خأل جدي طراحی آموزشی

اي و ضعف بسترها و شرایط الزم در این زمینه، مدل پیشنهادي که با بهره گیري از و اقدام سلیقه
رویکرد تلفیقی و عناصر کلیدي و جامع فرایند طراحی آموزشی، ارائه گردیده اسـت بـه تحـول    
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هـاي تحصـیلی از پـیش دبسـتانی تـا دوره دکتـري       رهبنیادین در نظام آموزشی کشور در کلیه دو
کمک کرده و باعث ارتقاء نظام آموزشی کشور خواهد شد.
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