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  اثربخش آموزش طراحی

  *سیدعباس رضوي

  دهکیچ
ثر، ؤبه اهمیت طراحی آموزش و نقش آن در ایجاد محیط یـادگیري مـ   با توجه

از مراکـز   ياریو بسـ  ی، خـدمات ی، صـنعت يهاي مختلـف تجـار   امروزه سازمان
رغـم گسـترش     بـه . اند به طراحی آموزشی توجه خاصی مبذول داشته یآموزش

درسی  منابع علمی و متون ،روزافزون طراحی آموزشی در مجامع علمی جهانی
ـ کنمعتبر بـه زبـان فارسـی کـه نیازهـاي متخصصـان و دانشـجویان را بـرآورده           دن

منبـع سـودمندي اسـت کـه در      طراحـی آمـوزش اثـربخش   کتاب . شمارند انگشت
. و دانشجویان قـرار گرفتـه اسـت    ،اخیر در اختیار متخصصان، کارشناسان هاي سال

طراحـی  کلـی،   يدر دیـد . شـده اسـت   و بررسـی  در این مقاله کتاب مذکور نقـد 
مثبـت   هـاي  یژگـی وبـر   افـزون کتاب درسی دانشگاهی،  منزلۀبه  آموزش اثربخش

چنـین اثربخشـی    و هـم  شکلی، از امتیازهاي محتوایی نظیر جامعیت، غنـاي علمـی  
الگـوي طراحـی آموزشـی را ارائـه      در این کتـاب  مؤلفان. آموزشی برخوردار است

وجـود  . چنین سـوابق تجربـی آنـان اسـت     که برگرفته از مبانی علمی و هم اند کرده
بر علمی بودن ویژگی آموزشـی   افزوناین اثر متنوع سبب شده است که  يها بخش
 دارد هـایی  یکاسـت ، کتاب معدود یادشده هاي یتمزدر کنار . را نیز داشته باشدبودن 

  .است  شدهکه در این مقاله ذکر 
آموزشی، کتـاب درسـی   ، طراحی آموزش اثربخش یطراحنقد کتاب،  :ها دواژهیلک

  .دانشگاهی

                                                        
  razavi_sa@scu.ac.irدانشگاه شهید چمران اهواز  ،استادیار گروه علوم تربیتی *

  20/8/1394: رشیخ پذی، تار12/6/1394: افتیخ دریتار
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  مقدمه. 1
ازمند طرح یو سودمند ن مؤثرآموزش . بشر است يازهاین ترین یاساسیادگیري و آموزش از 

حـال رو بـه    یندر عـ نوظهـور و   چنـدان  نـه  یعلم منزلۀبه  یآموزش یطراح. و برنامه است
ت یم و تربیتعل اندرکاران دست، کوشش یو عمل یعلم هاي یانبنه بر یبا تک کوشد یمتکامل 

 یآموزشـ  يست که امروزه فنـاور رو  نیاز ا. کندن وجه ممکن کارآمد و اثربخش یرا به بهتر
بلکـه در   ،از جمله آموزش و پرورش و دانشـگاه  ،تیم و تربیتعل یرسم يدر نهادها فقط نه
دارند با اقبال که به هر شکل ممکن با آموزش سر و کار  یمؤسساتو  ها سازمانر نهادها، یسا

، یآموزشـ  يفنـاور  هـاي  یرشـاخه زاز  یکـ ی در حکـم  یآموزشـ  یطراح. مواجه شده است
) ٢٠٠٣ ,.Reddi et al( کـاران  هـم و  يرد. شـود  یمـ  تـر  یعملو  تر یعلمدر جهان  روز روزبه
و طراحـان   ان را مهندس بهداشـت، معمـاران را مهنـدس فضـا    ککه اگر پزش اند داشتهاظهار 
ـ   یآموزشـ  یت طراحـ یـ گاه به اهم م، آنیبدان یرد انسانکرا مهندسان عمل یآموزش  یبهتـر پ

 يهـا  مؤلفـه ارائـه دهـد کـه در آن     یطرحـ  کوشـد  یمـ  یدر واقـع طـراح آموزشـ   . بریم یم
  .شده باشد ین وجه مهندسیآموزش به بهتر ةدهند یلتشک

 گونـاگون  يهـا  بخشداشته در  یکه در پ یتوجه شایانج یبه سبب نتا یآموزش یطراح
 ياریو بس ی، خدماتی، صنعتيمختلف تجار يها سازماندر حال حاضر . است شدهاستفاده 

و آن را بـه خـدمت    انـد  در مقـاطع مختلـف ضـرورت آن را درك کـرده     یاز مراکز آموزش
وب بـا طـرح الزامـات     یجهـان  ۀشـبک انه و یل رایاز قب ،نینو هاي يفناورش یدایپ. اند گرفته

 یطراحـ  يبـرا  يابـزار ر حکـم  دو هـم   شـده   مطـرح موضوع آمـوزش   منزلۀد، هم به یجد
 جملـه  از ،گـر یورود مباحـث د . است شدهباال استفاده  هاي یتقابلبا  یکیالکترون هاي یطمح
، )organizational engineering( یسـازمان  ی، مهندس)quality management( یفیتکت یریمد

طراحــان  ،ت دانــشیریو مــد عملکــرد ي، فنــاور)change management( ییــرتغت یریمــد
ز یخود ن ۀحرفبه خارج از  تر باشند که در عمل موفق براي این کرده استرا ملزم  یآموزش
 ي، الگوهـا ییگرا ساختن يریادگی ۀیو نظر یشناس معرفتدگاه یظهور د .ندازندیب ینگاه
افـزایش  به منظـور   یطیجاد محیو لزوم ا کرده یراتییخوش تغ را دست یآموزش یطراح
و مشـارکت را   يکـار  ، هـم ين فردیب يها تعاملن سرشار از یچن هم و اکتشافو  دانش

رو  هن حوزه روبیدر ا يدتریهر روز با مباحث جد یطراحان آموزش. است کردهآشکارتر 
ن یو علـوم نـو   ها يفناور هاي یتقابلدر صورت امکان الزم است از  ؛ بنابراینشوند یم

 يریادگیجاد یبه منظور ا یغن یطیمح یطراح یعنی شان، یاصلاستفاده کنند تا به هدف 
  .ابندیدست  ،دار و اثربخشیپا
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ـ  هاي سالدر  یعلم ۀرشتن یدهد که ا ینشان م یآموزش یطراح یآت انداز چشم ش رو یپ
ـ تر شـدن ا  یبه تخصص توان یمرا تجربه خواهد کرد که از آن جمله  گوناگونی يروندها ن ی

ش بــه ی، گــرایآموزشـ  یطراحــ یتکامـل علمــ  يمختلــف بــرارشـته، تعامــل متخصصـان   
تـر   شین توجه بیچن و هم یريپذ انعطافو  يفرد يها تفاوتبر  یدتأکتر،  يجد يها پژوهش

نده در یآ هاي یانجر یدر بررس )٢٠٠٨ ,Chen(چن براي مثال، . اشاره کرد يریادگیبه انتقال 
 )٢٠٠٥ ,Rao(رائـو  . شـمرد  یبرماز عوامل اثرگذار  یکیرا  ی، هوش مصنوعیآموزش یطراح

ـ  يهـا  پژوهش، یآموزش یطراح ةندیکه در آ کند یمنیز اظهار   شـایان نقـش بـارز و    یتجرب
اظهـار  ) ٢٠٠٨ ,Jones and Davis( یـویس دچنـین جـونز و    هـم . فـا خواهـد کـرد   یا یتوجه

از مـواد   یـري گ بهـره ، یکیالکترون يریادگی هاي یطمحجاد یابر  یآت هاي سالکه در  دارند یم
 یآموزشـ  یدر طراحـ  یو توجه به مباحث اخالقـ  ،درس يها کالسنترنت در یو ا یآموزش

 .شدخواهد  يتر شیب یدتأک
ا یـ  یآموزشـ  يها برنامهجاد یا ةویو ش ،علم، هنر یبه طور کل توان یمرا  یآموزش یطراح

 یآموزشـ  ی، طراحـ تـر  یتخصص یفیبر اساس تعر). ٢٠٠٦ ,Piskurich(دانست آموزش  ۀیته
بـه   ؛)1371، ينـوروز (اسـت   »ط خاصیبر اساس اهداف در شرا ها روش بینی یشپند یفرا«

افراد مشـخص   يبرا یآموزش يها تیفعال ینیب شیپ يبه معنا یآموزش یطراح ،گریعبارت د
و تداوم  یابی جاد، ارزشیند ایق مشخصات فراین دقییچنین علم تع ن و همیمع يا نهیو در زم

 یگـن رت و یاسـم  ).٢٠٠٣ ,.Reddi et al(کنـد   یرا هموار مـ  يریادگیه کاست  ییها تیموقع
)Smith and Ragan, جـاد،  ی، اینـد طراحـ  یکل فرا يبرا یآموزش یمفهوم طراح از نیز) ٢٠٠٥

 .اند کردهآموزش استفاده  يو بازنگر ،اجرا
  

  معرفی کلی اثر. 2
منـابع  ، نظري طراحی آموزشی در مجامع علمی جهـانی گسترش روزافزون عملی و رغم   به

بر اعتبـار،   افزونکه  منابعی. شمارند انگشت به زبان فارسیباره   در اینعلمی و متون درسی 
فنـون  بردهـا و   راه تـوان  یمـ از آن جمله . نیازهاي متخصصان و دانشجویان را برآورده سازد

 طراحـی آمـوزش اثـربخش   ، )1374( یآموزشـ طراحـی   اصـول ، )1374( یآموزشـ طراحی 
  .را نام برد) 1390( مبانی طراحی آموزشیو  )1387(

اخیـر در اختیـار    يها سالاز جمله بهترین منابعی است که در  طراحی آموزش اثربخش
موریسون، راس  یفتألکتاب مذکور . و دانشجویان قرار گرفته است متخصصان، کارشناسان
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چهارم ایـن   ستویرا ها آن. است ،فناوري آموزشی ۀترشسه تن از استادان معروف  ،و کمپ
  .منتشر کردند 2004کتاب را در سال 

 یآموزش هاي سیستممدرك دکتراي تکنولوژي ) Gary R. Morrison( یسونمور .گري آر
)instructional systems technology ( وي . از دانشگاه ایندیانا دریافت کـرد  1977را در سال

بردهـاي آموزشـی    بردهاي طراحی پیام، آموزش از راه دور، راه آموزشی، راهطراحی  ۀزمیندر 
متعـددي انجـام داده    يهـا  پـژوهش و تلفیق فناوري ) cognitive load( یشناخت مرتبط با بار

چنـین   هم. کتاب است اینفصل  25علمی معتبر و  ۀمقال 35بیش از  مؤلفموریسون . است
 المللی ینو ب یدر مقاالت ملتکنولوژي و طراحی آموزشی  بارةدر وي یسخنران 100بیش از 

از دیگـر  . طراحی آموزشی منتشـر کـرده اسـت    ةدربارکتاب معتبر  10و بیش از  چاپ شده
و داوري چنـدین   به ویراستاري، عضویت در هیئـت تحریریـه   توان یمعلمی او  هاي یتفعال
  1.معتبر اشاره کرد ۀمجل

شناسـی تربیتـی را از دانشـگاه     دکتـراي روان  مدرك) Steven M. Ross(راس استیون ام 
شناسی تربیتی دانشـگاه   استاد روان 2008تا  1985وي از سال . ایالتی پنسیلوانیا دریافت کرد

اسـتاد تمـام در دانشـگاه     سمتدر  2009بود و از سال ) University of Memphis( یسممف
چنـدین کتـاب    مؤلفراس  2.ادامه دادبه فعالیت ) John Hopkins University( ینزهاپکجان 

تکنولوژي آموزشی، طراحی آموزشـی،   هاي ینهزمعلمی معتبر در  ۀمقال 120درسی و بیش از 
وي . اسـت  )computer-based instruction( یانـه راآمـوزش مبتنـی بـر     و اصالحات تربیتـی 

گـر بـا    مشاور و پژوهش سمتدر بر ویراستاري و عضویت در مجالت معتبر علمی،  افزون
  3.کند یمکاري  تعلیم و تربیت هم زمینۀ مراکز ایالتی و ملی در

تکنولوژي آموزشی از دانشـگاه   ۀبازنشستنیز استاد  )Jerrold E. Kemp( کمپجرالد اي 
بیش از تکنولوژي آموزشی و طراحی آموزشی  بارةوي در. ایالتی سن خوزه در کالیفرنیاست

بـوده  متعـددي   يهـا  پـروژه مشـاور  طراحی آموزشی  ۀزمیندارد و تاکنون در سال سابقه  30
کتاب قبلی جرالد کمپ با موضوع طراحی  ۀیافت تحولاین کتاب شکل  مؤلفان ۀبه گفت .است

  .آموزشی است
در بسـیاري   اکنون هماین کتاب  کرده استگفتار خود ذکر  که مترجم در پیش گونه همان

چند  ۀجملو از  شود یمتدریس  گوناگونو جهان در مقاطع تحصیلی مریکا ا يها دانشگاهاز 
کتـب کالسـیک در ایـن رشـته      در حکـم طراحی آموزشی است کـه   ۀزمینکتاب درسی در 

ـ  دانـش کـه خـود    ،دوسـت  رحیمیغالمحسین . دنشو یمشناخته  تکنولـوژي   ۀرشـت  ۀآموخت
را ترجمـه و انتشـارات دانشـگاه     آموزش اثـربخش  یطراحکتاب تخصصی  ،آموزشی است
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صـفحه بـه زبـان فارسـی      733در  1387بار در سال  نخستینشهید چمران اهواز آن را براي 
  .منتشر کرده است

گفتـار   پـیش  ،پیش از محتواي اصـلی کتـاب  . مشتمل بر پانزده فصل است نظر دکتاب م
سـیر   شگفتار پیش مترجم کوشیده است در. گفتار مترجم آمده است پیشچنین  و هم مؤلفان

  .کند ارائهتاریخی طراحی آموزشی را به خوانندگان 
در ایـن فصـل پـس از شـرح     . در فصل اول، فرایند طراحی آموزشی تشریح شده است

بـین   ۀرابطـ  ،و الگوي طراحـی آموزشـی   آموزشی ۀنظرییادگیري،  ۀنظریاز جمله  ،مفاهیمی
کـه   دانند یمبا اشاره به مفهوم طراحی آموزشی آن را فرایندي  مؤلفان. تبیین شده است ها آن

 هـا  آن. و تربیـت نیـروي انسـانی کـاربرد دارد     ،در آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی
یادگیرنـدگان،   :انـد از  کـه عبـارت   داننـد  یمـ چهار عنصر را عناصر بنیادي طراحی آموزشی 

هسـتند کـه وقتـی بـا عناصـر       یگري نیـز یابی و معتقدند عناصر د و ارزش ،ها روشاهداف، 
الگـوي   هـا  آنبنـابراین  ؛ گیرد یمالگوي طراحی آموزشی کامل شکل  شوند یممذکور تلفیق 

تعیـین مشـکالت   . 1: داننـد  یمـ را شامل این عناصر  شان ينهاد پیشطراحی آموزشی جامع 
 يهـا  هـدف تعیـین   .4؛ تحلیل وظیفه یا تکلیف .3؛ یادگیرنده هاي یژگیوتعیین . 2 ؛آموزشی
ـ    .7؛ بردهـاي آموزشـی   طراحـی راه  .6؛ محتوا یده سازمان  .5؛ آموزشی  ۀطراحـی پیـام و تهی
 از آموزش یبانیپشت يبرا الزممنابع  یینتع. 9 و یابی؛ ارزش يتدارك ابزارها .8؛ آموزش

  ).14 :1387، و دیگران موریسون(
شـده   یـد تأکدر فصل دوم بر این نکته . فصل دوم به نیازسنجی آموزشی اختصاص دارد

الزامـاً نیازمنـد آمـوزش و     هـا  است که در برخی شرایط حل مشکالت عملکـردي سـازمان  
 گوناگون يها روشبا استفاده از  بتوان در بسیاري موارد ممکن است. طراحی آموزشی نیست

براي مثال، ممکن است بتـوان بـا   . را حل و فصل کرد ها سازي عملکرد مشکالت سازمان به
 انگیزشی يها برنامه، تغییر محیط کاري، )job aid(شغل نظیر کمک  ییها روشاز  یريگ بهره

 ؛ زیراالزم است فرض یشپبر این  یدتأک. عملکرد کارکنان را بهبود بخشید ها یاستستغییر  و
آموزشی بیندیشد بر فرایند  حل راهسب بودن به منا که آنممکن است طراح آموزشی بیش از 

نیست این کار  یمناسب حل راهطراحی آموزشی تمرکز کند و در شرایطی که طراحی آموزش 
بدیهی است چنین کاري موجب اتالف وقت و منابع خواهد شد و در نهایت . را انجام دهد

ینـد نیازسـنجی   و فرا در ضمن در این فصـل انـواع نیـاز   . نتایج مطلوب محقق نخواهد شد
  .و در ادامه به مفهوم تحلیل هدف و مراحل آن پرداخته شده استشده تشریح 

تحلیـل   بـه  نخسـت در ایـن فصـل   . اسـت  ینـه زمیادگیرنده و تحلیل  ةدربارفصل سوم 
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ورودي خــاص،  هــاي یــتقابلخصوصــیات عمــومی، ( یادگیرنــده گونــاگونخصوصــیات 
اشـاره شـده اسـت    ) فردي و اجتماعییادگیري، اطالعات تحصیلی، خصوصیات  يها سبک

 یرعـادي، غ یادگیرنـدگان  یاتفصل خصوص یناز ا یمؤلفان در بخش ینچن هم). 110: همان(
 بررسـی را  نسـاال  و بـزرگ  نمعلوال ینچن هم ومختلف دارند  يها فرهنگ که یادگیرندگانی

  .شده است یحتشر ینهزم یلفصل موضوع تحل ینا پایاندر ). 113: همان( اند کرده
 مؤلفـان . اختصـاص دارد ) task analysis( یـف تکلفصل چهارم کتاب به موضوع تحلیل 

آنـان تحلیـل   ). 140ص (دانند  یممرحله در فرایند طراحی آموزشی  ینتر مهمتحلیل کار را 
و  انـد  کـرده آموزشـی تعریـف    هاي تعریف محتواي بخش براي ییها روشکار را مجموعه 

 یـف کـه از تعر  ییها هدف یا یازهااز ن ،آموزش براي الزم يمحتوا یلکه تحل دارند یاظهار م
مبناي دیگـري   چنین تحلیل یادگیرنده هم. شود یم آغاز اند استخراج شده یمشکالت آموزش

عنـوان   ةدربـار شناخت دانش پیشـین یادگیرنـده    ؛ زیرابراي تعیین محتوا و تحلیل کار است
چنین عمق و وسعت تحلیـل   تحلیل و هم آغاز ۀنقطکه  دهد یمدرسی به طراح این امکان را 

  ).142 :همان(کند را مشخص 
در ایـن فصـل ضـمن اشـاره بـه      . آموزشی اسـت  يها هدفموضوع فصل پنجم کتاب 

و  شـناختی، روانـی حرکتـی   (آموزشـی   يهـا  هـدف  ةشد شناخته ۀحیط، سه ها هدفکارکرد 
مـذکور   هـاي  یطـه حچگونگی نگارش هـدف در   چنین هم. توضیح داده شده است) عاطفی

در این فصل سایر الگوها  مؤلفاندر ضمن . کاربردي شرح داده شده است يها مثالهمراه با 
کـه همـان مـاتریس     را، مریـل  يبنـد  طبقـه از جملـه   ،آموزشـی  يها هدف هاي يبند طبقهو 

 ،اســت )expanded performance-content matrix model(عملکــرد ـــ  محتــوا ۀیافتــ بســط
  .اند کردهبیان  یلتفص به

آغـاز   یحتوضـ  یـن بـا ا  ،پرداخته اسـت محتوا  یده که به مبحث سازمان ،یزفصل ششم ن
ممکـن  ارائه کرده است کار  یلتحل یمتخصص موضوع در ط که اي یده سازمان که شود یم

بـه   بایـد بنـابراین طـراح آموزشـی    ؛ )247 :همـان ( نباشد مناسبمحتوا  یادگیري براياست 
 .معرفی شده است یده سازمان در این فصل انواع. محتوا بپردازد یده سازمان

شـامل   ،بـرد  راه دسـته  دو به در این فصل. بردهاي آموزشی است موضوع فصل هفتم راه
ــاي  راه ــه برده ــاي  و راه) delivery strategy(ارائ ــبرده  )instructional strategy( یآموزش

شامل حقایق، (محتوا یک از انواع  در این فصل براي تدریس هر مؤلفان. پرداخته شده است
 یخاص هاي یهتوص) ها نگرشو  بین فردي يها مهارتمفاهیم، اصول و قواعد، روش کارها، 

  .اند کردهمطرح 
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 بر اشـاره بـه   افزوندر این فصل . موضوع اصلی فصل هشتم طراحی پیام آموزشی است
 )pre instructional strategy(ردهـاي پـیش آموزشـی    ب آموزشـی، راه  هاي یامپاهمیت طراحی 

چنین کـاربرد تصـاویر و    و هم نوشتاري هاي یامپطراحی  ةدرباردر ادامه . بررسی شده است
  .مطالبی آمده است یلتفص بهگرافیک در آموزش 

بر مواد مبتنی بر  یدتأکبا  نخست ،مواد آموزشی اختصاص دارد ۀتهیکه به  ،در فصل نهم
مفهوم بار شناختی دربارة آموزش مطرح و در ادامه  ۀتهیاکتشافی در  يها روشچاپ، برخی 

 گوناگون يها روش دربارة فصل یناز ا یگريدر بخش د. داده شده است یحو انواع آن توض
 یخود آهنگ یادگیريآموزش از راه دور،  ی،روش سخنران یا یگروه ۀاز جمله ارائ آموزشی

)self-paced learning ( است شدهکوچک بحث  يها گروهمبتنی بر  يها روشو.  
از . اسـت  شده  مطرحیابی  ابعاد و ابزارهاي ارزش و دوازدهم ،دهم، یازدهم يها فصلدر 

، هـا  آزمونیابی، انواع  یابی، انواع ارزش ارزش يها هدف ،جمله مباحث اصلی این چند فصل
 يهـا  بـازده چنـین چگـونگی سـنجش     و هـم  یابی براي ارزش ها داده يآور جمع يها روش

یـابی تکـوینی    بـراي ارزش  مؤلفـان  چنین هم. ستها نگرشو  ،رفتاري يها مهارتشناختی، 
در ایـن   .انـد  دادهیابی تکوینی را شـرح   انواع ارزش کرده و نهاد پیش يا مرحله هشت یالگوی

  .است بررسی شدهیابی تراکمی نیز  ارزشفصول 
کتـاب،   مؤلفـان  ه بـاور ب. است شدهنقش طراح آموزشی بحث دربارة در فصل سیزدهم 

ایـن   سـوي   یـک در . شـود  مینقش طراح در فرایند طراحی آموزشی در یک طیف تعریف 
و  یدهـ  سـازمان مشـاور متخصـص موضـوع درسـی بـراي       در نقـش طیف طراح آموزشی 

نقـش طـراح آموزشـی رهبـري و      ،و در سوي دیگر شود یمدهی محتوا در نظر گرفته  توالی
چگونگی تعامـل و  دربارة این فصل،  ۀادامدر . شود بیان میطراحی آموزشی  ةپروژمدیریت 

، کارکنـان بخـش پشـتیبانی،    یـاب  ارزشاز جملـه   ،کاري طراح آموزشی بـا سـایر افـراد    هم
  .شود میو متخصصان تولید رسانه بحث  متخصص موضوع درسی

و  و مـدیریت پـروژه   یـزي ر برنامـه وضـوعاتی از قبیـل   در فصل چهاردهم و پـانزدهم م 
بـر   افـزون در فصل چهـاردهم  . است شده  مطرحبراي اجراي آموزش  یزير برنامهچنین  هم

و مدیریت پروژه، جایگاه طراحی آموزشی در سـاختار   یزير برنامهطرح موضوعاتی از قبیل 
طراحـی   هـاي  یـت فعالو پشـتیبانی از   طراحی آموزشی ةپروژمالی  ینتأمسازمان، چگونگی 

در فصل پانزدهم نیز ضمن اشاره به این مفروضه که اجـراي  . آموزشی شرح داده شده است
 یـزي ر برنامـه  بـراي الگویی  ،شده است یزير برنامهآموزش در برخی مواقع مستلزم تغییرات 

  .معرفی شده است) CLERالگوي (آموزش اجراي 
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راهنما براي کسانی که قصد دارند دانش پایه، مباحـث   نزلۀبه م آموزش اثربخش یطراح
چنـین ایـن کتـاب     هـم . جاري و فرایند طراحی آموزشی را یاد بگیرند منبع مناسـبی اسـت  

بنـابراین  ؛ کننـد  مـی که طراحان آموزشی از آن براي انجام کـار خـود اسـتفاده     استمرجعی 
ه شده است و کتاب درسـی  براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی نوشت تر بیشاین اثر گرچه 

از ایـن  . دنفراتر از دانشجویان باشـ  شمخاطبان رسد یمدانشگاهی است، با این حال به نظر 
 ،، مربیـان ها سازمانبراي کارشناسان، مدیران  آموزش اثربخش یطراح رسد به نظر میلحاظ 

  .باشدو طراحان آموزشی سودمند 
  

  آموزشی شناختیاز طراحی آموزشی رفتارگرایانه تا طراحی . 3
ـ به سبب پ. بود ییرفتارگرا ۀسلط زیرستم یاول قرن ب ۀمین  ۀدهـ در  یش انقـالب صـنعت  یدای

 یدر جنگ جهـان . ان معطوف شدیجه رفتارگرایو در نت يور بهرهبه  بسیاري ات، توجه1920
ع صدها هزار یاز به آموزش سرین ها آناز  یکی. دار شدیپد يمتعدد یدوم مشکالت آموزش

ک دهه قبـل از آغـاز جنـگ    ی) Ralph Tyler( یلرتاکه رالف  هایی یتفعال. بود ینظام يروین
در ) objectives( ینـی ع یآموزشـ  يهـا  هدفدوم انجام داده بود نشان داد که نوشتن  یجهان

در . ار سودمند استیبس یطراحان آموزش يد انجام دهد برایرنده بایادگیکه  ییقالب رفتارها
اسـتاندارد بـه دسـت     یآموزشـ  يها روشجاد یا ۀنیکه در زم یر تجاربین دانش و سایکنار ا

بـه   یآموزش يها هدفبه منظور تحقق  یآموزش يها رسانهگر یدو  یمحققان نظام ،آمده بود
االت متحـده در  یکه ا یتوجه شایان گذاري یهسرما. دندیمبادرت ورز یآموزش هاي یلمف ۀیته
نـه انجـام داد بـا    ین زمیـ در ا) R&D(توسـعه  ق و یـ تحق هاي یتفعالو  یآموزش نظام ۀنیزم
ـ  ۀنین امر سبب شد که در زمیا. دیجه رسیبه نت ین کشور در جنگ جهانیا يروزیپ  يریادگی

  .دنبال شود يتر شیبا شتاب ب یقاتیتحق هاي یتفعالو آموزش، 
 یعمـوم  یۀبلوم و نظر یآموزش يها هدف يبند ق طبقهیتلفبا توانستند  طراحانبعدها 

کــرده بــود و   مطــرح) Bertalanffy( یکــه برتــاالنف ،)general systems theory( هــا یســتمس
بـه  کننـد کـه هـم     ریـزي  یهپاآموزش را  يا گونه  به، یآموزش یدر طراحآن  کاربردچنین  هم
سـازمان و افـراد    کـل ) (subsystems( هـا  یستمس خردهبه و هم ) supersystems( ها یستمسفرا

ـ  صـاحب ات یاز نظر یريگ بهرهن با یبنابرا .شودتوجه ) درون سازمان نر، یاسـک  ماننـد  ینظران
 يمـد اکارو  مـؤثر د روش یرس یآموزش به نظر مبرنامۀ  ۀیو ته یدر طراح یو برتاالنف ،بلوم

  .به وجود آمده است
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ـ نظربـر   شـد انجـام   یآموزشـ  یطراحـ  ةدربارکه  ییها پژوهش، 1960 ۀدهدر  ات ی
 يها تحقق هدف ينه براین زمیشده در ا مطالعات انجام. بود یانه مبتنیرفتارگرا يریادگی

ـ تقو یريکارگ به هاي یوهش ینمؤثرتردر پی  ،شده یینتع یشاز پ ــ پاسـخ    ت و محـرك ی
رو به کاهش نهاد و موج  یآموزش یدر طراح یین دهه نفوذ رفتارگرایدر اواخر ا. بودند

شـکل   یشناسـ  روان ةحوزگران  ان پژوهشیدر م ییگرا شناختبا عنوان  يدیجد يفکر
 ةوار طرحو  یذهن يندهاینش، شناخت، حافظه، فرایب مانند یب مباحثیترت  نیبد. گرفت

 يشـدن بـرا   یشـرط  ياز الگـو  یـري گ بهره هرچند ).٢٠٠٨ ,Marquis( مطرح شد یذهن
ـ آموزش بر اساس ا ی، کاربرد قواعد طراحيریادگین ییف و تبیتوص ن الگـو و ظهـور   ی
داشـت،   در پـی  یآموزش یطراح يبرا یتوجه درخور يس دستاوردهایتدر هاي ینماش
انـه  یرفتارگرا يریادگی یۀنظر یناتوان. شدتوجه  آن بهتر  کم یشناختدگاه یبا ظهور د اما

 یتفکـر شـناخت   ساز ینهزم ،ر حل مسئلهینظ ي،ریادگی ةدیچیاشکال پ ین و طراحییدر تب
قـرار   ییدگاه رفتارگرایمقابل د ۀنقطد در یدگاه جدید ).٢٠٠٤ ,Seel and Dijkstra(د ش

 ییها کوششنه ین زمید آزوبل در ایویه، جروم برونر و دیرابرت گان مانند يافراد. داشت
  .انجام دادند

 را یشناخت يها هینظر. را گرفت ییدگاه رفتارگراید يجا ییگرا شناخت، 1970 ۀده یط
 هـاي  یـت موقعجـان فـالول در    ماننـد  یو کسـان  کردنداژه مطرح یژان پ مانند یمندان شیاند

از  یآموزشـ  یطراحـ  يهـا  پـژوهش ، 1960 ۀدهـ در اواسط . ندکار گرفته برا  ها آن یآموزش
 ؛ر جهـت داد ییرنده تغیادگی یذهن يندهایبر فرا یمبتن يها هینظر يانه به سویرفتارگرا يالگو
ـ نظر يالگوهـا  يریادگیدگاه یو د ر مفهومیین با تغیبنابرا شـکل   يدیـ جد یآموزشـ  يهـا  هی

 ۀیبه نظر یشناخت یشناس روان ةحوزگر مفهومی که در ید. داشتند یت شناختیگرفتند که ماه
گـران   چنین پـژوهش  هم. رنده بودیادگی از طریقد دانش یارتباط داشت، تول یآموزش یطراح

 يهـا  هیـ در نظر. دنـ کنم یترسـ  يریادگیط یاز شرا يتر کامل يمایدند سیکوش 1970 ۀدهدر 
 دلیلن یبه هم ؛ردیقرار گ نظر مد یرنده در طراحیادگی يفرد يها تفاوت شد یم ید سعیجد

و  یتـوال بـه  ن زمان هنوز هـم  یدر ا. افتیرواج  ینیتکو یابی آزمون و ارزش شیاستفاده از پ
 يهـا  یژگـ یآموزش با و یتوال شد یم یالبته سع شد؛ میتوجه  یآموزش يمحتوا یده سازمان

 یطراحـ  يدر این دهه شـمار الگوهـا   .)٢٠٠٥ ,Rao( داشته باشد يتر شیرنده تناسب بیادگی
ن زمـان  یـ در ا یآموزشـ  یطراحـ  يل گسترش الگوهـا یاز دال یکی. افتیش یافزا یآموزش

و  یدولت يها سازماندر  یانسان يرویت نیو ترب یآموزش و پرورش رسم يها گروهس یسأت
 یطراحـ  بـه گونـاگون  هـاي   و سازمان ،سساتؤمراکز، م ن زمانیدر ا .بود یبخش خصوص
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بـه منظـور بهبـود عملکـرد      یو صـنعت  يتجار يها سازماندر نتیجه، . کردند توجه یآموزش
  ).٢٠٠١ ,Reiser( را به خدمت گرفتند یآموزش یطراح شانکارکنان

الگـوي  . مبتنـی بـر دو دیـدگاه رفتـارگرایی و شـناختی اسـت       طراحی آموزش اثربخش
بـراي  . شـناختی دارد  يهـا  مؤلفـه رفتارگرایانه و هم  يها مؤلفهي در این کتاب هم نهاد پیش

آموزشـی رفتـاري شـرح داده شـده اسـت و       يهـا  هدفنگارش  ةنحوکتاب این نمونه در 
مهم فرایند طراحی آموزشی  هاي یتفعالیکی از  در حکمتحلیل یادگیرنده و زمینه چنین  هم

عمل شده اسـت کـه    يا گونه  بهمحتواي کتاب نیز  یده سازمانحتی در . تشریح شده است
ـ «با عنـوان   ییها بخشسناریوهاي آغازین هر فصل و  ۀارائبا  بـه نـوعی    »متخصـص  ۀتجرب

 دیگـر،  طـرف  از. یدفراهم آ یادگیريانتقال بهتر  يبرا یو فرصت شودرتبط مطالب به زمینه م
آن را  تـوان  یمـ  رو  یـن ا  ازسیستمی به طراحی آموزشی دارد و  يي رویکردنهاد پیش الگوي

الگوي طراحی آموزشی خود  مؤلفانچنین  هم. الگوي طراحی آموزشی سیستمی قلمداد کرد
کـه اغلـب طراحـان بـه علـت       کننـد  یمـ اشـاره  به این نکتـه   ها آن. دانند یم یرپذ انعطافرا 

در . را بـه اتمـام رسـانند   مراحل طراحـی آموزشـی    ۀهمنیستند بیرونی قادر  هاي یتمحدود
 ؛مراحل مقرون به صـرفه نیسـت یـا ضـرورتی نـدارد      ۀهمبرخی موارد نیز به پایان رساندن 

مختلفی کـه در   هاي یتموقعباشد تا با  یرپذ انعطافالگوي طراحی باید  ها آنبنابراین به نظر 
مطابقت داشته باشد و در عین حال منطق زیربناي الگو  دگیر یمآن طراحی آموزشی صورت 

  ).V: همان( حفظ شود
  

  بررسی و تحلیل ابعاد شکلی اثر. 4
  امتیازها 1.4

 بـه براي نوشـتن مطالـب مناسـب اسـت؛      آن ةاندازنگاري هم نوع قلم و هم  از نظر حروف
 .مشخص شده اسـت با قلم پررنگ نیز  ینعناو .شود ه میخواند یآسان بهکه مطالب  يا گونه
عمل شود و تـالش   یمطلوببه نحو  کهنیز سعی بر آن بوده است  ییآرا صفحهدر  چنین هم

 خوانندهد تا یرنصفحه قرار گ یکدر  فقطها  ها و طرح مثل جدول یداريشده است مواد د
دوام کتاب  دراز عوامل مؤثر  یکی حکم در یزن یحافص. کند یترؤ را ها آن همۀ یراحت به

و قطور بودن  )صفحه 730حدود ( صفحات کتاب یادتعداد ز رغم به. است مطلوبیدر حد 
صحافی شده است کـه اسـتحکام خـوبی دارد و تـورق آن باعـث گسسـتن        يا گونه  به آن،

  .شود ینمدیگر  صفحات از یک
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بـا توجـه بـه    . استاز دیگر مزایاي کتاب رعایت قواعد عمومی ویرایش و نگارش 
و ایـن ویژگـی    دارددانشگاهی است ویراستار علمی و ادبی  کتباین کتاب از جمله  که ینا

بنـابراین در کنـار کوشـش     .کـرده اسـت  کمک شایانی به بهبود قواعد ویرایشی و نگارشـی  
چنـین  . متن منجر شده است ینگارشی و ویرایشنکات مترجم، تخصص ویراستار به بهبود 

علمی و درسی سرایت داد و وجـود ویراسـتار علمـی و     يها کتاب ۀهمبه  توان یممزیتی را 
ضـرورت عوامـل   . و دانشگاهی الزامی دانسـت  ،علمی، درسی يها کتاب ۀهمادبی را براي 

 علمـی و دانشـگاهی   يها کتابدر ضعف علمی و ادبی است که  تر ملموسمذکور هنگامی 
  .شود فراوان مشاهده می

گفتـار،   از جمله پـیش  ییها بخشاز کتاب، به منظور افزایش اثربخشی و سهولت استفاده 
، تصـویر،  جـدول  مقدمه، فهرست مطالب، تمرین و آزمون، خالصه، فهرست منـابع، نمایـه،  

، مترجم مؤلفگفتار  بر پیش افزون. نمودار و سایر مواد دیداري در کتاب گنجانده شده است
را معرفـی   مؤلفـان پس از مرور سیر تاریخی طراحی آموزشی، کتـاب و   شگفتار نیز در پیش

ـ بتوان کـه ترتیب فرصتی براي خوانندگان فراهم کرده اسـت    بدینکرده است و  د بـا درك  ن
  .کنندمطالعه آن را  شمؤلفانموضوع کتاب و  ازبهتري 
  
  ها کاستی 2.4

 به آن تر بیشچه  چنان رسد یمدر کنار مزایاي شکلی، برخی موارد نیز وجود دارد که به نظر 
به طرح جلد کتاب اشـاره   توان یماز جمله  ؛شود یماثر منجر  تر بیشبه موفقیت  شودتوجه 

، طـرح  شـود  یـد تأکعناصر مرتبط با کتاب درسی بر  که آندر طرح جلد کتاب بیش از . کرد
بخش  جز  بهبه بیان دیگر، . خورد یمبه چشم  کند میمشخصی که انتشارات دانشگاه استفاده 

کتـاب   مـرتبط بـا   یگريکه در وسط جلد کتاب قرار گرفته است، طرح د ،طرحاز  یکوچک
که انتشارات براي طـرح جلـد    يا شدهالبته بر اساس قالب از پیش تعیین  ؛شود ینممشاهده 
گرچه تـالش شـده اسـت تـا     . ، امکان زیادي براي طراحی جلد وجود نداردکند میاستفاده 

  .شدحدي طرح جلد به طرح جلد اصلی اثر نزدیک با
  

  بررسی و تحلیل محتوایی اثر. 5
  امتیازها 1.5

از ابزارهـاي الزم   یـري گ بهرهاز نقطه نظر میزان و چگونگی  اثربخش آموزش طراحیدر  .1
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نهایی، تمرین و آزمون، جـدول، تصـویر و    يبند جمعطرح بحث مقدماتی، نتیجه و ( یعلم
چنـین از جملـه    هم. شود یممشاهده وضعیت مطلوبی براي تفهیم موضوع، ) نمودار و نقشه

، انـد  طراحی آموزشی اندرکار دستافرادي که  در نقش مؤلفانمزایاي این کتاب آن است که 
، بلکـه خـود نیـز کتابشـان را     انـد  دادهالگویی از طراحی آموزشی را در کتاب شـرح  فقط  نه

از جملـه   ،اجزایـی  شـامل درسـی اسـت کـه     یبنابراین کتاب مذکور کتـاب ؛ اند کردهطراحی 
چنـین بـه فراخـور     هم. ، تمرین و آزمون استيبند جمعسناریوي مقدماتی، طرح موضوع، 
که  دهد یماین ویژگی نشان . استفاده شده است نمودار و بحث از مواد دیداري نظیر جدول

مطالب علمـی   ۀترویج علم طراحی آموزشی از طریق ارائ درصددباید  فقط نهطراح آموزشی 
در ) مثـل کتـاب  ( یآموزش انمحصوالت علمی طراحاز ران نیز ممکن است دیگباشد، بلکه 

سـناریوهایی   شـده  اسـتفاده  ترین ابزارهاي علمـی  شاخصاز جمله . ه کنندالگو استفاد حکم
مخاطـب را در   مؤلفـان از طریق سناریوهاي مـذکور،  . است آمدههر فصل  آغازاست که در 

. یندیشـند ب گوناگونمسائل بارة در که کنند یمرا ترغیب  ها آنو  دهند یممعرض چالش قرار 
تـا خواننـده    دنکن یمبراي آموزش ایجاد  شده سازي یهشبنوعی محیط  چنین هماین سناریوها 

  ؛پردازد یماحساس کند در بافتی شبیه به بافت واقعی به یادگیري 
 به .اند انتخاب شده یخوب بهکتاب تخصصی اصطالحات تخصصی در این اثر به منزلۀ  .2

مترجم . دهد میبه مخاطب انتقال  یخوب بهنظر را  مدبر روان بودن، مفهوم  افزونکه  يا گونه 
متـرجم کوشـیده اسـت ضـمن     . عمـل کـرده اسـت    يا حرفهنیز در این زمینه تا حد زیادي 

 ترجمه کند که براي خواننده روشن و قابل فهم باشد يا گونه  بهمحتواي کتاب را  يدار امانت
 برآمـده اثر  ۀترجم ةعهداز  یخوب بهیابی به این هدف تا حد زیادي موفق بوده و  در دست و

و نگـارش   يبنـد  جملهترجمه شود و با تغییرات اندکی در  تر روان بهتر بود متنالبته  ؛است
شده  انتخابدر اندك مواردي، معادل . در اختیار خواننده قرار دهد تري یسسل ۀترجممطالب، 

 يها فرهنگیادگیرندگان «براي نمونه، معادل  ؛چندان مناسب نیست براي برخی اصطالحات
کـه   )111 :همـان ( اسـت به کار رفتـه   »culturally diverse learners«براي اصطالح  »مختلف

در جـاي دیگـر بـراي    . ترجمـه شـود   »مختلـف  يهـا  فرهنگیادگیرندگان داراي «بهتر بود 
اسـتفاده   »گروهـی کوچـک   يهـا  روش«از معادل فارسـی   »small-group formats«اصطالح 

 »کوچـک  يهـا  گروهروش آموزش در قالب «چه از معادل  که چنان) 410 :همان( شده است
معـادل   »task analysis«در فصـل چهـارم نیـز اصـطالح     . شـد  بهتر درك می، شد یماستفاده 

تحلیـل  «یـا   »تکلیـف تحلیـل  «در حالی که اصطالح  ؛است شده  گرفتهدر نظر  »تحلیل کار«
اسـت کـه بهتـر بـود      شده  ترجمه »رویه«معادل  »procedure«چنین  هم. است تر یجرا »وظیفه
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ـ « معـادل  »orienting context«چنین اصـطالح   هم. شد یمترجمه  »روش کار«  »تطبیقـی  ۀزمین
در مجمـوع متـرجم در    ،ایـن  با وجود. است که چندان مناسب و مرتبط نیست شده  ترجمه
 ؛متن خوب عمل کرده است ۀترجمو  يساز معادل
به  فقط این اثربه عبارتی،  .استاز دیگر مزایاي محتوایی کتاب تناسب و جامعیت آن  .3

محتـوایی جـامع و    کوشد می، بلکه پردازد ینمو محدود  یجزئ هاي یطهحاطالعات در  ۀارائ
طراحـی آموزشـی،    دربـارة منظور، پس از بیان مفاهیم اصـلی     بدین. البته کاربردي ارائه دهد

جامع  يا گونه  بهاز این عناصر  یکهربارة درعناصر مهم در طراحی آموزشی تشریح شده و 
از منظر دیگري نیز جامعیت دارد و آن پرداختن به موضوع طراحی این اثر . است شدهبحث 

و  تجـاري  يهـا  سـازمان ش رسـمی،  اعم از آموزش و پرور گوناگون يها بافتآموزشی در 
به تعلیم و  فقطبه عبارت دیگر، در این کتاب، طراحی آموزشی  .کارآموزي است يها برنامه

و صـنایع نیـز اقـدام بـه      هـا  سازمانتربیت عمومی محدود نشده است و براي افرادي که در 
  ؛، قابل استفاده استکنند یم یآموزش یطراح
. طراحی آموزشی اسـت  ی برايالگوی ۀارائاین کتاب  هاي ينوآور ترین یاصلیکی از  .4
الگـویی اسـت کـه     ةشـد  کامل ۀنسخکه در مطالب مقدماتی کتاب آمده این الگو  گونه همان

با الگوهاي طراحـی آموزشـی    هرچنداین الگو . ارائه کرده است 1970 ۀدهجرالد کمپ در 
 ذکورکه در کتاب مـ  گونه همان. جدید و خاص است یترکیب ، اماداردعناصر مشابهی دیگر 

این ارتبـاط  . وجود داردوابستگی متقابل  گانه نهدر این الگو میان عناصر  ،نیز ذکر شده است
 یرتـأث   تحـت یک عنصر تصمیمات دیگـر را   بارةدر گیري یمتصمگر آن است که  متقابل بیان

ی بـاز و  یالگـو فرایند خطی در طراحی آموزشـی بـه    يجا  به مؤلفانچنین  هم. دهد یمقرار 
 هـا  آن. آن را در الگـوي خـود نیـز بـه نمـایش گذارنـد       اند کوشیدهچرخشی اعتقاد دارند و 

عناصـر   ۀهمـ در برخی موارد ممکن است در فرایند طراحی آموزشی به  باور دارندچنین  هم
از قبیل تحلیل محتـوا،   هایی یتفعالخاص ممکن است فقط  ینباشد و در موقعیت نیاز گانه نه

بـراي نشـان دادن ارتبـاط     مؤلفـان  چنـین  هم. محتوا انجام شود یده سازمانو  تعیین اهداف
و معتقدنـد   انـد  کـرده متقابل بین عناصر الگوي طراحی آموزشـی از شـکل بیضـی اسـتفاده     

در ). 16: همـان (دهد  یمقرار  یرتأث  تحتتصمیمات دیگر را یک عنصر  بارةدر گیري یمتصم
ـ نکن یرا در ذهن مخاطب تـداع  یمفهوم خطکه  براي این اند دادهترجیح  مؤلفانضمن  از د ن

  ؛)18 :همان(مرحله یا گام استفاده کنند  يجا  بهعنصر  ةواژ
بر سـناریوي مقـدماتی،    افزون زیرا ؛نوعی بداعت استشامل ساختار کتاب نیز خود  .5

 هایی ینتمردر هر فصل پس از شرح موضوع، به منظور درك بهتر و قابلیت کاربرد مباحث، 
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به کتاب افزوده شده است که » متخصص ۀتجرب«بخش دیگري با عنوان . نیز ارائه شده است
 خوانندهطراحی آموزشی است و براي  ةحاوي تجارب افراد کارآزموده و متخصص در حوز

مطالـب، سـعی شـده اسـت      ۀبـر خالصـ   افزوندر پایان هر فصل نیز . استر سودمند بسیا
از طراحـی   يا نمونهتا خواننده بتواند  در یک موقعیت به کار گرفته شود شده مطرحمباحث 

تلفیق نظریه و عمل است  آموزش اثربخش یطراحبنابراین تا حدي ؛ آموزشی را تجربه کند
  ؛بسیار مفید است اند تجربهکسب  و براي کسانی که در حال کارآموزي و

. انسجام مطالب و محتواي آن است درسیعلمی و  کتابِاین  هاي یژگیویکی از  .6
باشـد  دستی و انسـجام داشـته    بر وضوح و ایجاز، یک افزونمحتواي کتاب درسی باید 

و مطالـب تـا حـد     داردنظم خوبی  منتخباز این منظر، اثر  ).2: 1391آرمند و ملکی، (
یکی از دالیل چنین انسجامی وجود نوعی الگوست کـه  . رسد یمزیادي منسجم به نظر 

در درون هر فصل . کند یمکتاب را به طور خودکار تنظیم  گوناگون يها بخشارتباط بین 
تنظیم شده است تا نوعی وحدت و انسجام محتوایی را بـه تصـویر    یخوب بهنیز مطالب 

، در کل کتاب نیز نوعی شود یمدر هر فصل مشاهده  ، که منطقی یبر نظمافزون . بکشد
متعدد کتاب مذکور در ایجاد  هاي یرایشو رسد یمبه نظر . انسجام محتوایی مشهود است

  ؛بوده است مؤثراین ویژگی بسیار 
ي بـه تحلیـل   نهـاد  پـیش در الگـوي   مؤلفـان از جمله نقاط قوت کتاب آن است کـه   .7

 فقـط   نـه  هـا  آن. انـد  پرداختـه نه به صورت گذرا، بلکه به صورت مفصل  ،یادگیرنده و زمینه
ورودي خـاص،   هـاي  یـت قابلخصوصیات عمومی، ( گوناگونیادگیرندگان عادي را از ابعاد 

 ،انـد  کـرده بررسـی  ) فردي و اجتماعیخصوصیات  یادگیري، اطالعات تحصیلی، يها سبک
 یادگیرنـدگانی  یاتخصوصبیان . اند کردهیادگیرندگان غیرعادي نیز در تحلیل توجه به بلکه 

 رغـم   بـه از جمله مباحثی است کـه   نساال و بزرگ نمعلوال یامختلف دارند  يها فرهنگ که
 چنـین  هـم . دیگر طراحی آموزشی، در این کتاب گنجانده شده اسـت  يها کتاببسیاري از 

تحلیل زمینه فعالیـت   ها آنبه باور . اند کردهبحث تحلیل به تحلیل زمینه نیز توجه  در مؤلفان
ـ   ۀهمـ  ۀزمینـ و  افتـد  ینمـ اتفـاق   آموزش و یادگیري در خأل زیرا ؛مهمی است  ۀابعـاد تجرب
به عالوه، از نظر آنان زمینه شامل مجموعه عواملی است که ممکن . کند  یم متأثریادگیري را 

  ؛)118 :همان(شود آموزش و یادگیري  کنندة یلتسهاست مانع یا 
به خـود فراینـد    شان فقطدر الگوی مؤلفانیکی دیگر از نقاط قوت کتاب آن است که  .8

جایگـاه طراحـی    ،بـر تشـریح دقیـق ایـن فراینـد      افزونبلکه  ،اند نپرداختهطراحی آموزشی 
چنـین   و هـم  طراحـی آموزشـی   ةمـالی پـروژ   ینتـأم آموزشی در ساختار سازمان، چگونگی 
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یکی از مزایاي چنین رویکـردي  . اند کردهطراحی آموزشی را مطرح  هاي یتفعالپشتیبانی از 
طراحـی آموزشـی در    يهـا  پـروژه اجـراي   بـه  یانـه گرا واقـع آن است که موجب ایجاد نگاه 

وجـود   هایشان یدها سازي یادهپهمواره براي طراحان آموزشی شرایط  زیرا؛ شود یم ها سازمان
  ؛آموزشی توجه کنند يها برنامهبلکه الزم است به منابع سازمان و شرایط اجراي  ؛ندارد
یکی از مباحث اساسی در نقد آثار مکتوب، میزان سازواري محتواي علمی و پژوهشی  .9

سازواري محتواي علمی اثر با مبانی و اصول  یژهو بهاثر،  نظر مد هاي فرض یشپاثر با مبانی و 
از منظر  .1 ؛بررسی استدرخور کتاب حاضر از دو منظر  باره  در این. دینی و اسالمی است

کـه   گونـه  همان .و میزان وفاداري آنان در کل اثر مؤلفان نظر مد هاي فرض یشپو  ها مفروضه
کـه   انـد  کـرده  یفتألارچوب فکري تلفیقی هآنان کتاب را با چ اند کردهنیز ذکر  مؤلفانخود 

آنـان بـه فراینـدي بـودن      چنـین  هـم . هم آمیخته است رویکردهاي رفتاري و شناختی را در
صـحیح علمـی در    هاي یتفعالو  ها پژوهشاز نتایج  یريگ بهرهطراحی آموزشی و ضرورت 
را نیز در کل اثر به نمایش  ها فرض یشپاین  اند یدهکوش مؤلفان. طراحی آموزشی اعتقاد دارند

جـا کـه تعلـیم و     از آن .از نظر میزان سازواري با مبانی و اصول دینی و اسالمی .2؛ بگذارند
تعلیم و تربیت در دیدگاه  ، بنابراینتب فکري سر و کار داردامک همۀتربیت با مبانی و اصول 

چـه در کتـاب مـذکور     آن چنین هم. اسالمی نیز مستلزم توجه به چنین مبانی و اصولی است
هاي علمی و عملی  تبیین، فلسفی و ارزشی هاي یريگ جهتبدان پرداخته شده است بیش از 

است که قابلیت کاربرد  يچه در کتاب ارائه شده است همانند ابزار به عبارت دیگر آن؛ است
ایـن الگـو در   چـه از   بنابراین چنـان  .مختلف و براي مقاصد مختلف را دارد هاي یتموقعدر 
کلـی،   یچنین در نگـاه  هم. نظر حاصل خواهد شد مدبومی استفاده شود نتایج  یارچوبهچ

کـه   گونه همان. دینی و اسالمی تا حدي خنثی است يها ارزشفرهنگ و  دربارةرویکرد اثر 
ابزار طراحی آموزشی است  منزلۀبه  ییالگو ۀبحث محوري کتاب ارائ ،نیز اشاره شدتر  پیش

 ؛ بنـابراین ارزشی است یريگ جهت شامل، نتایج حاصل از آن شوداستفاده  وقتیو این ابزار 
دینـی و اسـالمی از آن    يهـا  ارزشآموزشی متعهد به اصول و فرهنـگ و   انچه طراح چنان

  .دنمتناسب با فرهنگ به دست آور یمحصوالت قادرندد نبهره گیر یخوب به
  
  ها کاستی 2.5

چهارم  ستویرا شده ترجمهاثر . استدر آن شده   منابع استفاده این اثر هاي یکاستیکی از  .1
بار ویـرایش شـده    چندینکتاب مذکور . منتشر شده است 2004است که در سال  این کتاب
اگر ویرایش چهارم را بررسـی کنـیم،   . ویراست هفتم آن منتشر شده استاکنون  هماست و 
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شـماري از منـابع   ، مطالب و اطالعات خوب و منسـجمی اسـت   دربرگیرندةکه  با وجود این
منـابع   تاریخ انتشار و گردد یبرم 1960و  1950 ۀدر کتاب قدیمی است و به ده شده استفاده
ترتیـب برخـی از منـابع      بـدین . اندك اسـت  باشد 2000پس از سال که  شده استفادهجدید 
سـال   50تـا   40ایسه با زمان نشر اثر، به حـدود  و ممکن است در مق اند قدیمی شده استفاده

 شده منابع استفاده ؛ زیراکند ینموارد  يا لطمهالبته این کاستی به اعتبار منابع  ؛پیش نیز برگردد
 مؤلفـان چنـین   هـم . تر استفاده شده اسـت  اعتبار کم کمو از منابع  ندمعتبر غالباًقدمت  رغم به

منـابع   ۀپشـتوان علمی و مستند ارائه دهند و موضوعات را بـه  به شکل مطالب را  اند یدهکوش
  ؛طرح کنندمعلمی 
آن طراحی آموزشـی در مقایسـه بـا برخـی از      تبع  بهعلمی فناوري آموزشی و  ةحوز .2
که هر روز موضوعات  يا گونه  به ؛ي برخوردار استتر بیشعلمی دیگر از پویایی  يها رشته

یکـی از موضـوعات مطـرح حـال حاضـر، کـاربرد فنـاوري        . شود یمجدیدي به آن افزوده 
بخشـی از  چـه   چنـان  .یادگیري الکترونیکـی اسـت   هاي یطمحاطالعات در آموزش و ایجاد 

البته باید متذکر شد کـه   بود؛ تر کامل یافت یمبه این موضوع اختصاص  مذکورکتاب مطالب 
  ؛اند افزودهبه آن  باره  بعدي این کتاب مطالبی در این هاي یرایشودر  مؤلفان
این  .است »مواد آموزشی ۀتهی« فصل نهم عنوان یکی از موارد مبهم در این کتاب .3

این . استفاده شده است» آموزش ۀتهی«ي از اصطالح نهاد پیشدر حالی است که در الگوي 
نامیـده شـده   ) developing instructional materials(» مـواد آموزشـی   ۀتهی«فصل گرچه 

آموزشی، روش نمایش  بردهاي پیش به مباحثی از جمله بار شناختی، راه تر بیش امااست، 
روش آمـوزش در   و یخـود آهنگـ  گروهی، سـخنرانی، آمـوزش از راه دور، یـادگیري    

. خوانی نـدارد  هاي کوچک پرداخته شده است که تا حد زیادي با عنوان فصل هم گروه
را  هـا  آنتوان  و نمی اند آموزشی يها روشپیداست، مفاهیم اخیر  یخوب بهکه  گونه همان

  ؛مواد آموزشی قلمداد کرد
. شـود  ینمـ مشاهده  نظر مداز نظر توزیع محتواي کتاب در برخی موارد تناسب  .4

یابی اختصاص یافته است کـه   براي مثال، در این اثر سه فصل از مطالب کتاب به ارزش
ایـن در حـالی اسـت کـه      ؛اسـت ) کل کتاب ۀصفح 730از حدود (صفحه  180حدود 

و طراحی پیـام   بردها محتوا، راه یده سازمانآموزشی،  يها هدفمباحث مهمی از جمله 
یافتـه بـه مبحـث     صفحه است کـه در مقایسـه بـا حجـم اختصـاص      157 فقطآموزشی 

  ؛تر است یابی کم ارزش
آمـوزش   یطراحـ و  دارنـد طراحـی آموزشـی علـم و تجربـه      ۀزمیندر  مؤلفانگرچه  .5



 103   سیدعباس رضوي

در انـدك   امـا و علمی اسـت،   مقبولاثري  ها آن ۀتجربمحصول علم و  به منزلۀنیز  اثربخش
براي مثال، در . است شده  انجاممواردي، طرح و بحث برخی موضوعات به صورت سطحی 

  :ارائه شده است گونه ینادرسی  ۀبرناماین کتاب مفهوم  5 ۀصفح
را  یآموزشـ  ۀاست که برنام ییها و مهارت یموضوع يمحتوا يبه معنا یدرس ۀعبارت برنام

شـرکت   یـک اسـت کـه در    ییها شامل درس یدرس ۀبرنام یاآموزش  یک. دهد یم یلتشک
 یدرسـ  ۀبرنامـ  یطراح. باشد یبرنامه درس کنندة یانب تواند یم يکارآموز ۀبرنام. شود یارائه م

موجـود در   یـد کـه عقا  شـود  یم ینتدو یخاص یآموزش یمش است که در آن خط ینديفرا
  .کند یرا منعکس م یدرس ۀبرنام

که با تعریـف   پردازد یمیا محتوا  ها درسبه سرفصل  فقطدرسی  ۀبرنامچنین مفهومی از 
دارد پیروان رویکردهـاي رفتـاري و مـدیریتی مطابقـت      تر بیشتایلر و  مانندنظر افرادي  مد
درسـی   ۀبرناماز متخصصان  يا عدهاین در حالی است که ). 57: 1384 ،ارنشتاین و هانکینز(
درسـی فهرسـتی از    ۀبرنامـ از این منظـر   ،به عبارتی دیگر .اند دانستهاستانداردها  ۀمجموع را

از نظر آنان ). ١٢ :٢٠٠٤ ,Posner(است  دانشجویان ۀهمبراي  الزم يها مهارتدانش و 
باید چه چیزي بیاموزند و چه  دانشجویان کنند یمکه مشخص  اند استانداردها راهنماهایی

برخی دیگر از متخصصان پا را فراتر نهاده و ). ١٤١ :٢٠٠٩ ,Squires(دهند کاري انجام 
). ٧ :٢٠٠٩ ,Marsh(انـد   کردهتعریف » از تجارب یادگیري يا مجموعه«درسی را  ۀبرنام
حتی ، یردگ یمکه در محیط آموزشی صورت گوناگونی  هاي یتفعالتعریف مختصر  این
براي مثال از نظر کازول و ). ٢ :٢٠٠٩ ,Wiles(شود  یمشامل  را ،فوق برنامه هاي یتفعال

تمام تجاربی که کودکان «درسی عبارت است از  ۀبرنام، )Caswell and Campbell(کمپبل 
 دربـارة این نگـاه   .)٣٢ :٢٠٠٦ ,Hewill(» گیرند یمبا هدایت معلمان در معرض آن قرار 

درسی را به  ۀبرنامدارد و ریشه درسی در تعریف دیویی از تعلیم و تربیت و تجربه  ۀبرنام
). 57: 1384ارنشتاین و هانکینز، (کند  یمطور کلی پرداختن به تجارب یادگیرنده قلمداد 

 ۀ، برناماند دادهارائه  )Marsh and Stafford(استافورد بر تعریفی که مارش و  چنین بنا هم
 ۀسسـ ؤو تجارب است که فراگیران با راهنمـایی م  ها برنامهمرتبطی از  ۀمجموع«درسی 

دیگـر،   یبـر اسـاس تعریفـ   ). 34: 1386، و دیگران نصر( »رسانند یمآموزشی به انجام 
 که به تهیه، اجرا گیري یمتصم يها وردهافراست از فرایندها و  يا مجموعهدرسی  ۀبرنام

معطـوف  شـاگردان   هـاي  ینشبرفتارها و  در یرگذاريتأثبه منظور  ییها طرحو سنجش 
ـ  یملکـ  .)٤ :٢٠٠٣ ,Armstrong(است  درسـی آن را   ۀتعریفـی جـامع از برنامـ    ۀدر ارائ

  :کند یمتوصیف  گونه ینا
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 یآشـکار و پنهـان   يهـا  محتوا، آموزش یند،فرا یررسمی،و غ یرسم يبه محتوا یدرس ۀبرنام
مدرسـه، دانـش الزم را بـه دسـت      یتتحـت هـدا   یرها فراگ آن یلۀکه به وس گردد یاطالق م

 ییـر هـا را در خـود تغ   و ارزش ی، قدرشناسـ ها یشو گرا کند یها را کسب م ، مهارتآورد یم
  ).32: 1386 ملکی،( دهد یم

  .درسی سطحی عمل کرده است ۀبرنامتعریف و مفهوم  بارةدر این اثربنابراین 
طراحـی پیـام   « فصـل هشـتم  این کتـاب آن اسـت کـه گرچـه      ضعف نقطهدیگر  .6

نوشـتاري و   هـاي  یـام پبه طراحـی   تر بیشدر این فصل  امانامیده شده است،  »آموزشی
آموزشی مغفول  هاي یامپدر قالب تصاویر و گرافیک پرداخته شده است و سایر  یداريد

انواع پیام از قبیل شنیداري و تصاویر متحـرك در ایـن فصـل    به به عبارتی  ؛مانده است
  .استنشده توجه 
 

  هانهاد پیشگیري و  نتیجه .6
بررسی . شده استپرداخته  آموزش اثربخش یطراحکتاب  به نقد و بررسی در این مقاله،

این  از در مراکز علمی دانشگاهی که آننخست  ؛این اثر از دو جهت حائز اهمیت است
و هرگونه نقد  شود میطراحی آموزشی استفاده  ربارةیکی از منابع موجود د منزلۀکتاب به 

. رساند مییاري کنند  استفاده میمخاطبان منابع علمی که  یشدن منابع تر سازندهسازنده به 
سایر منابع بـه   سازي یغندر  آید یمکه از بررسی این اثر به دست  هایی یژگیوچنین  هم

  .شود میکار گرفته 
شـکلی و محتـوایی اثـري     گوناگونبه طور کلی بررسی این کتاب نشان داد که از ابعاد 

گفتنی اسـت   شده استاشکاالتی که در این کتاب مشاهده  رغم  به. است ستودنیارزنده و 
یکی از دالیـل  . استبسیار سودمند  شعلمی و عملی است که براي مخاطبان ییفتأل این اثر

کتاب حاصل کار گروهی است که این چنین  هم. آن است مؤلفانقوت این اثر مجرب بودن 
  .را به همراه داشته است مؤلفانت استفاده از تجارب متنوع مزی

که برخـی بـه طـور     شود مطرح می نهاد پیشتعدادي  طراحی آموزش اثربخشبا بررسی 
 شـده  منابع علمی و درسی دانشگاهی کاربرد دارد و برخی دیگر به کتاب بررسی دربارةکلی 

  :از اند عبارت هانهاد پیشاین . اختصاص دارد
درسی  يها کتاب یژهو به ،درسی و علمی يها کتاببه طور کلی  شود یم نهاد پیش .1

طراحی آموزشی  ةنحوبا  مؤلفچه  منظور چنان  بدین. دندانشگاهی، طراحی آموزشی شو



 105   سیدعباس رضوي

طـراح   مقامدر در کنار ویراستار علمی و ادبی، شخص دیگري  باید کتاب آشنایی ندارد
که  اینبر  افزون شود یکار موجب م ینا. یردکتاب قرار گ يساز آمادهآموزشی در فرایند 

 يا اندازهنظر اثربخشی آموزشی نیز تا  ، ازیابدبهبود  یکتاب درس یرایشیو و یابعاد علم
  ؛اطمینان حاصل شود

اسـت کـه یـادگیري را     يمؤثرتجارب غنی و  ةدربردارند شده بررسیمحتواي کتاب  .2
تفکربرانگیـز،   هـاي  پرسشاز جمله سناریوي مقدماتی هر فصل،  ییها بخش. کند میتقویت 

فرضـی یـا واقعـی باعـث      هـاي  یـت موقعاز کاربرد مطالـب در   يا نمونهو  متخصص ۀتجرب
 نیـز بـه آن  کتاب آموزشی و درسی  منزلۀعلمی باشد، بلکه به  یکتاب فقط نهکه کتاب  شود یم

گونـه تجـارب در طراحـی     اینی از درس يها کتاب مؤلفانسایر  شود یمتوصیه . شودتوجه 
  ؛کنند يبردار بهره شان درسی يها کتابآموزشی 

بردهـا و طراحـی    محتوا، راهآموزشی،  يها هدفجا که به مباحث مهمی از قبیل  از آن .3
 ینبنـابرا  ،تـر پرداختـه شـده اسـت     یابی کـم  ارزش ، از جملهیگردپیام در مقایسه با مباحث 

  شود؛ يبازنگر یآموزش یطراح بارةمباحث کتاب در یعتوز شود یم نهاد یشپ
 يا انـدازه تـا   ،بر جلـب مخاطـب   افزونمهم کتاب است که  يها بخشجلد کتاب از . 4

 شـود  یمـ  نهـاد  پـیش  ؛ بنـابراین دهـد  میتصویري کلی از مباحث آن در اختیار مخاطب قرار 
بـه قالـب    کـه  آنبه عبارت دیگر، بیش از  .انجام شود يتر بیشطراحی جلد کتاب با کیفیت 

گـر   توجه شود که بیان ییها طرح، به درج شودتوجه  ،که معرف انتشارات است ،کلی کتاب
 ؛محتواي کتاب است

در برخی از . قلم خواناست ةاندازحروف به کار رفته در نگارش کتاب از نظر نوع و  .5
کوچک استفاده شده اسـت کـه ممکـن     ةاندازبا  ییها قلممشاهده شده است که از  ها کتاب

 شـود  یمـ توصیه . مشکل ایجاد کند ،که ضعف بینایی دارند ،از خوانندگان برخیاست براي 
تـا   شـود مناسـب اسـتفاده    ةانـداز خوانـا و بـا    يها قلمبراي نوشتن مطالب کتاب درسی از 

کتـاب  کار موجب شود که تعداد صفحات  اینممکن است  هرچند ه شوند؛خواند یراحت به
  .اندکی افزایش یابد

  
  ها نوشت پی

1. http://ww2.odu.edu/~gmorriso/ 

2  . http://www.bestevidence.org/word/ross.pdf 

3  . http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/resources/html/bios/bio_RossS.html 
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