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 پيشگفتار
معلم نیز بايد پیش ، کند می برای آن طراحیای  نقشه، پیش از اقدام به ساختن يک ساختمان، معمارهمانطور که يک 

فرايند آموزش ، زيرا در غیر اين صورت. يادگیری را طراحی کند-ياددهیهای  فعالیتی  نقشه، از اقدام به آموزش

. يا نبودن آن بسیار دشوار است رود وتعیین اثربخش بودن می وافسار گسیخته پیش، بدون قصد وهدف، وتدريس

ای  کارآمدی واثربخشی آموزش در هر زمینهی  تواند تضمین کننده ، میعلمیی  طراحی آموزشی به عنوان يک حیطه

تواند به دست اندرکاران تعلیم وتربیت در حل  می علمی ودست آوردهای آنی  اين حیطه. افتد باشد می که اتفاق

امروزه تکنولوژی آموزشی هم در نهادهای رسمی مانند تعلیم . تعلیم وتربیت کمک کندمسائل آموزشی وبهبود فرايند 

خدماتی ، صنعتی، تجاریهای  وارگانها  سازمان، وهم در ساير نهادها( آموزش وپرورش وآموزش عالی) وتربیت

احی آموزشی به طر. ونظامی که به هر شکل با آموزش سروکار دارند مورد توجه واقبال بیشتری قرار گرفته است

در حال گسترش وتکامل وتبديل ، آنی  تکنولوژی آموزشی يا عناصر تشکیل دهندهی  رشتههای  عنوان يکی از شاخه

که به دنبال کیفیت بخشیدن به خدمات هايی  نهادها وارگانها،  سازمان. علمی مستقل استی  شدن به يک حیطه

واقتصادی جامعه ، فرهنگی، تغییرات وتحوالت روز افزون علمیوبهبود عملکرد سازمان وپاسخگو ساختن آن در قبال 

 . شوند می علمی را ارج نهاده واز منافع آن بهره مندی  اين رشته، هستند

با توجه به اهمیت روزافزون طراحی آموزشی وهمچنین عدم وجود منبعی غنی وکاربردی در زمینه طراحی 

( باالخص آموزش وپرورش) س درس وبخصوص تعلیم وتربیتآموزشی که مبتنی بر شرايط ومقتضیات واقعی کال

تکنولوژی يا طراحی آموزشی ی  علم آموزش وکارکردهای رشتهی  نگرشی جامع وکامل به حیطهی  بوده ودربرگیرنده

، طراحی آموزشی که در آن کارکردهای علم آموزش در کل فرايند طراحیی  ضرورت وجود منبعی در زمینه، باشد

کامل وجامع مورد بررسی قرار گرفته باشد وبتواند راهنمايی عملی برای معلمان ودست ، عملی ی به طوراجرا وارزشیاب

 کالس درس باشد احساسی  علم آموزش وطراحی آموزشی در زمینهسازی  اندرکاران تعلیم وتريیت جهت پیاده

 . شود می

 

 

 های کتاب ویژگی

کمک به درك وفهم وکاربرد ، بلکه هدف، يی خاص نیستآموزش طراحی آموزشی بر اساس الگو، هدف اين کتاب

الگوی طراحی آموزشی ، ما به منظور دستیابی به اين هدف. وطراحی آموزشی در کالس درس است "علم آموزش"

الگويی ، راسل واسمالدينو، مولندا، هینیچايم.                                                             ا شور را به عنوان چارچوب سیستماتیک طراحی آموزشی انتخاب کرده

ی  سرواژه،      ا شور(. ۱۹۹۷، گوستافسون وبرنچ) شهرت يافته است( ASSURE)                  که به الگوی ا شوراند  ارائه داده

های  بیان هدف( 2، تحلیل يادگیرنده( ۱: دهند می اين الگو را شکلهای  اصطالحاتی است که مراحل يا مولفه

جلب مشارکت ( ۵، واد آموزشیومها  کاربرد رسانه( ۴، ومواد آموزشیها،  رسانهها،  انتخاب روش( ۳، آموزشی

توان از اثربخشی  می طراحان اين الگو معتقدند که با استفاده از آن. بازنگری آموزش، ارزشیابی( ۶يادگیرندگان و

الگوی هینیچ وهمکاران يک راهنمای عملی برای طراحی واجرای آموزش است که . آموزش اطمینان حاصل کرد

اين الگو مختص آموزش . آموزشی در فرايند آموزش وتدريس استهای  رسانهآن ضرورت بهره گیری از ی  فرض اولیه

همچنین ، توان برای تدريس در آموزش عمومی می که از آناند  طراحان اين الگو اظهار کرده. موضوع خاصی نیست

افراد ی  سادگی آن امکان استفاده. صنعتی وتربیت نیروی انسانی استفاده کرد، تجاریهای  کارآموزی در محیط

هرچند اين الگو به عنوان يک الگوی طراحی . سازد می مبتدی در طراحی آموزشی ومعلمان يا مربیان را فراهم



 

يکی از . کند می توسعه واجرای آموزش را با يکديگر ترکیب، لیکن فرايند طراحی، آموزشی معرفی شده است

ن بستر مشارکت انان در فرايند تدريس ويادگیری توجه به نقش فعال يادگیرندگان وفراهم کرد، اين الگوهای  ويژگی

 . است

ما به . توسعه واجرای آموزش با هم ترکیب شده است، فرايند طراحی،                                  همانطور که گفته شد در الگوی ا شور

سهولت بخشیدن به (، اجرا وارزشیابی، طراحی) منظور وضوح بخشیدن به فرايند سیستماتیک طراحی آموزشی

مستتر  ISDداليل تفکیک فرايند ايم.  عناصر الگو را از هم تفکیک ساخته، ق با شرايط کالس درسوانطبا، کاربرد الگو

 : توان موارد زير برشمرد می                  در الگوی ا شور را

 اجرا وارزشیابی وکاربرد آن، درك وفهم وکاربرد فرايند سیستماتیک طراحی، سهولت مطالعه( ۱

 آموزش وطراحی آموزشی توسط معلم يا مدرسضرورت داشتن نگرشی جامع و کامل به علم ( 2

 تکنولوژی يا طراحی آموزشیی  دربرگرفتن همه ارکان يا کارکردهای اصلی رشته( ۳

 يادگیری-ترويج نگرش سیستماتیک به امر آموزش وياددهی( ۴

اثربخش ديويد آموزش ی  آموزشی وچهار مرحلهی  اصول اولیهی  استفاده از نظريه، ديگر اين کتابهای  از ويژگی

به عنوان راهبرد آموزشی يا الگوی طراحی سناريوی ،      ا شوری  مريل در چارچوب سیستماتیک الگوی انطباق يافته

آموزش اثربخش را با شرايط ومقتضیات کالس درس ی  آموزشی وچهار مرحلهی  ما اصول اولیه. آموزشی/تدريس است

 ايم.  ونوشتن سناريوی آموزشی/تدريس پديد آوردهالگويی برای طراحی ، منطبق ساخته ايم وبراساس آن

عدم غفلت از مسائل انگیزشی يا انگیزش يادگیری در محیط تعلیم ،      ا شوری  ويژگی مهم ديگر الگوی انطباق يافته

طراحی وارزشیابی انگیزشی ، از الگوی طراحی انگیزشی کلر برای تحلیل، ما در چارچوب الگوی انطباقی. وتربیت است

 ايم.  ستفاده کردهآموزش ا

 
 مخاطبان کتاب

معلمان ومربیان در آموزش ، آموزشیهای  به ويژه تکنولوژيست، کتاب حاضر به متخصصان تعلیم وتربیتی  مطالعه

تکنولوژی ی  دانشجويان رشته، وپرورش وکارشناسان آموزش در سازمانها ومراکز مختلف آموزشی وبه طور ويژه

دانشجويان دانشگاه فرهنگیان وبطور کلی ، کارشناسی؛کارشناسی ارشد وحتی دکتریآموزشی در مقاطع مختلف 

خواهند با علم آموزش وکاربرد آن در کالس  می کسانی کهی  همه. شود می دست اندرکاران آموزشی توصیهی  همه

 . اين کتاب خالی از لطف نیستی  مطالعه، درس آشنا شوند

 
 

 

 

 سپاسگزاری



 

. لطف ورحمت خود در تالیف اين کتاب ياری کردی  گ را سپاسگذارم که اينجانب را در سايهخداوند بزر، در ابتدا

کسانی ی  از همه. طراحی آموزشی استی  مطالعه وتالش اينجانب در حیطه، نوشتن اين کتاب حاصل سالها زحمت

مرتضی شاهمرادی ، یاز جناب آقای سعید لطیف. کنم می که مرا در اين مسیر حمايت کردند صمیمانه سپاسگزاری

وبا ، علمی ارزشمندی ارائه دادندهای  ومشورتها  راهنمايی، که در طراحی وتولید کتاب، ومحسن روشنیان رامین

 . کنم می صمیمانه تشکر، اينجانب را ياری رساندند، نظرات موثر ومفیدشان به عنوان ارزياب علمی وآموزشی کتاب

 

 محسن بيات

  



 

 مقدمه
ی علمی است ومی بايست مبتنی بر اصول علمی انجام گیرد. معلم به عنوان معمار آموزش، بايد ساختمان  آموزش يک حیطه

 يادگیری را براساس اصول علم آموزش پی ريزی کند. 

ما ای  مدرسههای  جامعه مشخص کرده است که نظام، به طور کلی. آموزشی استهای  نظامی  زمان رشته، زمان

دست اندرکاران ، اما از آن مهم تر. کنیم می وبه سمت يک بازسازی حرکت، جاری را برآورده نمی سازندنیازهای 

داده وبرای مسائلی که آموزش ای  گیرد جهات تازه می که برای بازسازی صورتهايی  آموزشی به کوششهای  نظام

 (. ۱۳۷۴، ترجمه علی آبادی، ۱۹۹2، انگانیه وديگراند ) ديدگاه سیستمی را ايجاد کرده، وپرورش با آن روبروست

تواند بدون  می اگرچه يادگیری. آموزش يک اقدام انسانی است با هدف کمک کردن به مردم برای اينکه ياد بگیرند

وقتی آموزش . آن معموال آسانی  غالبا سودمند است ومشاهده، اثرات آموزش بر يادگیری، صورت گیرد، آموزش هم

، ۱گانیه وديگران) ممکن است موفقیت آمیز باشد يا نباشد، شود می خاصی طراحی برای تحقق هدف يادگیری

 . هدف کلی اين کتاب کمک به معلم برای درك وکاربرد علم وهنر طراحی آموزشی در کالس درس است(. ۱۹۹2

بخشیده کنند که يادگیری تسهیل  می از رويدادهاست که برای يادگیرندگان به طريقی اثرای  آموزش مجموعه

خواهیم تمام رويدادهايی را که بر يادگیری  می ؟به اين دلیل که۳کنیم نه تدريس می صحبت 2چرا ما از آموزش. شود

. گیرند می فردی به نام معلم صورتی  انسان تاثیر مستقیم دارند توصیف کنیم نه فقط رويدادهايی که به وسیله

 (. همان) مورد بررسی قرار گیرد، وع بسیار مهم از آنتواند به عنوان فقط يک نوع از آموزش ون می تدريس

( هر معلم يا آموزشگری که از دانش اصول ۱۳۸۶، به نقل از سیف، 200۵ی گانیه، ويگر، گالس، وکلر ) بنا به گفته

(. 2طراحی آموزشی برخوردار باشد، از بینش وسیع تری برای کمک به يادگیرندگان در يادگیری بهره مند است )ص

کرد. طراحی در لغت به معنای ابداع کردن، انديشیدن يا  ۴اين، اگر قرار است آموزشی اثربخش باشد بايد آن را طراحیبنابر

تنظیم يک نظريه ذهنی، ترسیم، ساختن وآماده کردن پیش نويس برنامه، اختصاص دادن يا به کاربستن منابع برای 

ای حصول آنچه از پیش تعیین شده آمده است )فردانش، ای صحیح بر دستیابی به يک هدف، وسرانجام تهیه برنامه

ی آموزش دانست  های آموزشی يا تهیه توان علم، هنر وشیوه ايجاد برنامه را می ۵(. بطور کلی طراحی آموزشی۱۳۹۴

توان تهیه  (. اين تعريف بسیار عام وکلی است. براساس يک تعريف تخصصی تر، طراحی آموزشی را می200۶)پیسکوريچ، 

های آموزشی تعريف کرد، به عبارت ديگر، هرگاه برای دستیابی به يک  های مشخص برای دستیابی شاگرد به هدف امهبرن

های آموزشی پیش  ها وروش ای فعالیت های آموزشی، مجموعه ها به عنوان هدف ها، وگرايش ها، مهارت ای از دانش مجموعه

توان  ی آموزشی انجام شده است. بنابراين طراحی آموزشی را میاز تحقق آموزش پیش بینی وتنظیم شوند، در واقع طراح

ها، وعواطف فراگیران  ها، مهارت های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش تجويز يا پیش بینی روش

 (. ۱۳۹۴فردانش، : ، به نقل از۱۹۸۳، ۶دانست )رايگلوث

طراحی آموزشی در واقع به پیش بینی روشهای . ونتايج استها  روش، هر موقعیت آموزشی متشکل از شرايط

بديهی است اتخاذ هر روش در هر شرايطی . پردازد می مناسب برای دستیابی به نتايج مورد نظر در شرايط داده شده

نمی تواند معلم يا مدرس را به نتايج مورد نظرش برساند وبايد به صورت سیستماتیک عوامل گفته شده مورد بررسی 
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واين امری است که به صورت مشخص در تعريف وشرح وظايف ، مناسب ارائه شوندهای  وتحلیل قرار گیرند وراه حل

 (. ۱۳۹۴، فردانش) فعالیتی به نام طراحی آموزشی گنجانده شده است

 نگرش سیستمی مارا ملزم. جزيی از ماهیت ذاتی طراحی آموزشی است، بنابراين رويکرد سیستماتیک يا نظام مند

فراگیران است های  ومهارتها  نگرشها،  سازد تا به تحقق هدف سیستم آموزشی که همان ايجاد تغییر در دانش می

نگرش . يک جريان خوداصالح گر ومنطقی است، اين رويکرد. وارزيابی چگونگی رسیدن به هدف بیشتر توجه کنیم

را مورد بررسی قرار ها  چگونگی انجام فعالیتعملیات و، سازد که به طور مدام می سیستمی طراح آموزشی را ملزم

 . اقدامات اصالحی انجام دهد برای بهبود سیستم آموزشی، داده ودر صورت لزوم

واقدامات به صورت پشت سرهم والبته تعاملی ها  از فعالیتای  مجموعه، در طراحی آموزشی با رويکرد سیستمی

الگوهای طراحی . وبه اجرا درآيد ومورد ارزشیابی قرار گیرد، شود آموزشی طراحی وتولیدای  تا برنامه، شود می انجام

مراحل . اجرا وارزشیابی است، تولید، طراحی، تجزيه وتحلیلهای  مشتمل برفعالیت، آموزشی متعلق به اين رويکرد

کان درواقع در هر مرحله اين ام، شوند می اگر چه به صورت خطی وپشت سرهم نشان داده، طراحی با اين رويکرد

وجود دارد که طراح براساس نتايج دريافت شده از اجرای هر مرحله به مراحل قبل برگردد ودر اجرای آن مرحله 

توان فرايندی متعاملی بین مراحل آن در نظر گرفت که  می ومراحل بعد تجديد نظر کند؛به عبارت ديگر اين فرايند را

يا ، بحث طراحی آموزش ساختن گرايانه. قبل از آن نیز بشوند توانند موجب تجديد نظر در مراحل می نتايج هر مرحله

، در تقابل با رويکرد سیستمی قرار نمی گیرد، نه تنها حداقل از نظر عملی، طراحی محیط يادگیری، به بیانی ديگر

استدالل ما در خصوص . توان آموزش يا محیطی سازنده گرايانه طراحی کرد ، میبلکه در چارچوب نگرش سیستمی

وطراح آموزش يا معلم مبتنی بر ، حت اين ادعا اين است که آموزش امری مبتنی بر شرايط ومقتضیات عملی استص

برای ( رفتارگرايانه يا سازنده گرايانه) بهترين روش شناسی را، تحلیلی که از شرايط ونتايج آموزشی مورد نظرش دارد

 فردانش، در اين خصوص. بندد می ری را انتخاب وبه کارفراهم آوردن شرايط يادگیری يا تحقق اهداف آموزشی/يادگی

اصول آموزش سازنده گرايانه را به ، توان در چارچوب رويکرد سیستمی طراحی آموزشی می معتقد است که( ۱۳۹۴)

 . کار بست

کوشد  ، میاز رشته تکنولوژی آموزشی استای  طراحی آموزشی به عنوان يک حوزه علمی که زيرمجموعه

زمینه ايجاد ، ناسب برای يادگیری را در اختیار يادگیرندگان قرار دهد وبا ايجاد تجارب يادگیری معنادارمهای  فرصت

 (. ۱۳۹۴، نوروزی ورضوی) يادگیری اثربخش را به وجود آورد

برای طراحی آموزشی وتولید يک درسنامه/سناريوی تدريس اثربخش نیازمند اقدام عملی سیستماتیک و ، بنابراين

شک با شکست مواجه  بی، موقعیت آموزشی/يادگیری  بدون رويکرد سیستماتیک و منظم به. هوشمندانه هستیم

آموزش ساختار يا نظامی سیستماتیک است که همه عوامل و عناصر آن ، مبتنی بر رويکرد سیستماتیک. خواهیم شد

، دارای ساختاری منظمای  ن منظومهاين عوامل و عناصر همچو. پذيرند برهم تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می

 ...هوشمندانه و منطقی است 


