
 

 

  
  
  
  
 
 
  
  
  

 1در سازمانها مقایسه الگوهاي سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی
 

 مرتضی کرمی
  دانشجوي دکتري برنامه ریزي درسی دانشگاه تربیت مدرس

 سرپرست واحد آموزش ایران خودرو خراسان،
 
 

  طراحی آموزشی،الگوهاي سیستمی، سازنده گرایی،آموزش: واژه هاي کلیدي
  

  خالصه مقاله
بی شـک  .ویژگیهاي عصر حاضر تغییرات مداومی است که با شتاب فزاینده در محیط پیرامون سازمانها رخ می دهدیکی از 

آموزش مهمترین ابزار جهت همگام نمودن سازمان با این تغییرات می باشد،چرا که از طریـق آمـوزش اسـت کـه مـی تـوان       
علی رغم اینکـه  . سازمان و مزیت رقابتی آن می باشد ارتقا داد توانمندیهاي منابع انسانی سازمان را که ارزشمند ترین سرمایه
اثربخشی آموزشها مورد تردید می باشد که قسمت اعظـم آن  . ساالنه سازمانها مبالغ گزافی را در این قسمت صرف می کنند

  را می توان به طراحی نامناسب دوره نسبت داد
تنهـا پـس از   .متداول بوده اسـت  سازمانهاد سیستمی در آموزشهاي از دیر باز بکارگیري الگوهاي طراحی آموزشی با رویکر

بدون تردید کاربرد الگوهاي طراحـی  . ظهور رویکرد سازنده گرایی کاربرد الگوهاي سیستمی مورد تردید قرار گرفته است
ررسی و مقایسـه ایـن   به ب مقاله در این.دارد  سازمانهاآموزشی کارا نقش تعیین کننده اي در بهره وري نظامهاي آموزشی در 

                                                
طراحی الگوي مناسب آموزش صنعتی حین "با عنوان  نگارندهمقاله برگرفته از بخش ادبیات موضوع تز دکتري ای ن  ) 1

مطالعـه  (روه مدیران و کارگرانخدمت بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سیستمی و سنجش اثربخشی آن ها در دو گ
  می باشد"  )ایران خودرو خراسان:موردي

  



 

 

عنایت به اتخاذ رویکرد مناسب با توجه با اهداف و شرایط و مسلما  دو پارادایم در عرصه طراحی آموزشی پرداخته می شود
  .گرددارتقاء کارایی نظامهاي آموزشی این مراکز  سازمانی موجب حل مسائل مربوط به آموزشهاي سازمان می تواند ضمن

 و سازنده گرایی طراحی آموزشیمقایسه الگوهاي سیستمی 
  

  شناسی طراحی آموزشی مفهوم
  

) طراحی و آموزش(الزم است قبل از اینکه به تعریف عبارت طراحی آموزشی بپردازیم اجزاء شکل دهنده این عبارت
.بر این اساس ابتدا به تشریح مفهوم طراحی می پردازیم.بصورت جداگانه تعریف نماییم  
:او بیان می کند.طراحی تعریفی باشد که توسط ویلسون ارائه شده است شاید ساده ترین تعریف از  

)1997ویلسون،  .(طراحی فرایندي است که به وسیله آن چیزي ساخته می شود   

.بر اساس این تعریف طراحی آموزشی در واقع فرایندي است که طی آن آموزش ساخته می شود  
بیان می کند که آموزش عبارتست از هر ) 1997(رایگلوث در تعریف آموزش دیگر مولفه اصطالح طراحی آموزشی

.آنچه که انجام می شود به منظور کمک به اینکه فردي یاد بگیرد  

بــر ایــن اســاس همــانطور کــه .از آمــوزش تعریــف آن بــر اســاس اجــزا تشــکیل دهنــده آن مــی باشــد  دیگــریــک تعریــف 
که همـان مقاصـد ارائـه    ) نتایج(هدفها)1:عنصر می باشد بیان می کند هر موقعیت آموزشی داراي سه جز یا) 1378(فردانش

شرایط که محدود کننده اعمال و ) 3.روشها که راههاي دستیابی به نتایج یا هدفها در شرایط داده شده است)2آموزش است
  .بکارگیري روشها بوده و از کنترل و تاثیر مسئول آموزش یا معلم خارج است

  .حی و آموزش به تعریف اصطالح طراحی آموزشی می پردازیمبا روشن شدن مفهوم کلمات طرا لحا
یکی از تعاریف جامع از طراحی آموزشی تعریفی است که آن را بر اساس اجزاء شکل دهنده موقعیت آموزشی که در بـاال  

  : در مورد آن صحبت شد تعریف می نماید و آن عبارتست از
موزشی نظریه هاي یادگیري و آموزش براي تضـمین کیفیـت   طراحی آموزشی عبارتست از توسعه سیستماتیک مشخصات آ

آموزش و آن دربردارنده کل فرایند از تحلیل نیاز و اهداف آموزش و برنامه ریزي سیستم جهت براورده نمـودن ایـن نیازهـا    
  ) 2001معلم،. .(می باشد

سط شـاگردان خـاص در شـرایط    طراحی آموزشی فعالیتی است که در آن روشهاي معین براي دستیابی به هدفهاي خاص تو
  )1378فردانش،.(مشخص پیش بینی می شود

اینک که به تصویري روشن از مفهوم طراحی آموزشی رسیدیم در قسـمت بعـد بـه تشـریح دو پـارادایم ایـن عرصـه علمـی         
  .پرداخته می شود

  
  طراحی آموزشی سیستمی

  
رفتار گرایی مدلهاي طراحی آموزشی . رایی می باشدمدلهاي عینی طراحی آموزشی مبتنی بر علوم رفتار گرایی و شناخت گ

علـوم شـناختی   ..سنتی را با فراهم نمودن تجویزاتی درباره ارتباط بین شرایط یادگیري و پیامد هاي یادگیري  متاثر می سـازد 



 

 

مـک مـی   همچنین به مدلهاي سنتی  به وسیله تاکید بر طرحواره هـاي یادگیرنـده بـه عنـوان سـاختار دانـش سـازمان یافتـه ک        
  )2001معلم،.(کند

بـه همـین دلیـل،رویکرد عینـی     . مدلهاي طراحی آموزشی عینی به وسیله مدل درونداد،فرایندو برونداد نشـان داده مـی شـوند   
  .     سیستمی نیز گفته می شود

   
  

)2000ورسیداس،)(سیستمی(مدل طراحی آموزشی عینی) 2- 2شکل   
  

خطی است و این مراحل به گونه اي تنظیم شده اند که توالی زمانی آنهـا   ویژگی مهم این مدل این بوده است که به صورت
ایـن تـوالی   .به عنوان مثال شما نمی توانید تا زمانیکه مرحله درونداد را کامـل نکـرده ایـد بـه مرحلـه فراینـد برویـد       .مهم است

  )2000وارسیدس،. (گامهایی بسیار سخت و محکم می باشد
در ادامـه  .راحی آموزشی در این دیدگاه مشـتمل بـر درونداد،فراینـد و برونـداد مـی باشـد      ذکر گردید فرایند طهمانطور که 

  سعی می گردد که فعالیتهایی که در  هر یک از این سه مرحله انجام می گردد تشریح گردد
 گـاهی بـراي  .اولین فعالیت در طراحی آموزشی با رویکرد سیستمی،تجزیه و تحلیل هدفهاي آموزشی است :درونداد -1

تعیین هدفها،فعالیت دیگري به عنوان سنجش نیازها مقدم بر تعیین هدفها انجـام مـی شـود تـا نیازهـاي آموزشـی بـه صـورت         
  )1378فردانش،.(روشن تعیین و سپس یک برنامه آموزشی براي پاسخگویی به آن نیازها تعیین شود

تی انجام گردد تا نهایتا بتوانیم اهـداف آموزشـی   بیان می کند در این مرحله سه نوع تجزیه و تحلیل بایس) 2000وارسیدس،(
. در طول این مرحله محتوا بـه اجـزاء کـوچکتر شکسـته مـی شـود      .ابتدا به تجزیه و تحلیل محتوا پرداخته می شود.تعیین کنیم

انتظـار مـی    در تجزیه و تحلیل کار، کارهایی که از فراگیر.عالوه بر تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل کار نیز پرداخته می شود
براي هر کار نیـز صـرفا یـک شـیوه انجـام صـحیح و کـارا        . رود در طول و یا در پایان آموزش انجام دهد، مشخص می شود

تجزیه و تحلیل کار مانند هر مولفه دیگر در رویکرد خطی طراحی آموزشی از مدل مدیریت علمی کمک مـی  . وجود دارد
  .ار سنجی که در مدیریت علمی به کار گرفته می شود، استفاده می گرددگیرد و در اینجا نیز از فنون زمان سنجی و ک

  :در تجزیه و تحلیل محتوا به مسائل زیر پرداخته می شود
  آیا محتوا با اهداف دوره مرتبط است؟ -1
 چه مولفه هاي مهم دانش تخصصی بایستی در این حوزه تدریس شود؟   -2

در این تحلیل دانش و مهـارت  . ام شود تجزیه و تحلیل یاد گیرنده می باشدسومین تحلیلی که در قسمت درونداد بایستی انج
قبلی فراگیران،ویژگی هاي آنان و شکاف بین پیش نیازها و دانش و مهارت کنونی که یاد گیرنده دارا می باشـد انجـام مـی    

  .شود 
زیه و تحلیل محتوا گرفته می شـود  این اهداف از تج. آخرین و مهم ترین مرحله درونداد تدوین اهداف عملکردي می باشد

  .و بیاناتی هستند که مشخص می سازند در پایان دوره فراگیر چه چیزي بایستی انجام دهد
در طول مرحلـه فراینـد طراحان،برنامـه اي جـامع جهـت آمـوزش تهیـه مـی نماینـد در ایـن مرحلـه تاکیـد بـر               :فرایند -2

وه اي که حد اکثر کارایی و اثر بخشی را در تحقق پیامدهاي یـادگیري  سازماندهی و توالی تجارب یادگیري می باشد به شی
  .از قبل تعیین شده داشته باشد

 فرایند
 

 برونداد
 

 درونداد
 



 

 

به عبارتی دیگر در ایـن مرحلـه طراحـی بـر شناسـایی و طبقـه بنـدي هـر بخـش از محتـوا بـر اسـاس نـوع یـادگیري تمرکـز                
یري به وضوح نشان داده اسـت کـه هـر نـوع از     اهمیت این مرحله بدین خاطر است که تحقیقات اخیر روانشناسی یادگ.دارد

  )1378فردانش،. (یادگیري،نیاز به روش خاصی از آموزش دارد
مرحله اول فرایند ارزشیابی با مشخص نمودن اهداف . ارزشیابی در یک رویکرد عینی، هدف مدار می باشد: برونداد -3

یرنده  بایستی رفتار مشخصی را ارائـه دهـد را مشـخص    رفتاري آغاز می شود پس از آن مرحله موقعیتهاي ویژه اي که یادگ
  .می سازد

  آیا فراگیر می تواند اهداف رفتاري را متحقق سازد؟: پرسش اصلی که در پایان آموزش مطرح است این است که 
ختی آنها ارزشیابی در اینجا مالك محور می باشد و تمرکز بیشتر بر مستندسازي تغییر رفتار دانش آموزان و ساختارهاي شنا

  .می باشد
رویکـرد عینـی   . در این دیدگاه یادگیري به عنوان تغییر در رفتار یا تغییر در ساختارهاي شناختی یادگیرنده تعریف می شـود 

  .در آموزش ریشه در ایده تیلور در مدیریت علمی دارد
نظریـه پـردازان   . کارایی تولیـد بـود   کار وي در مدیریت تاکید بر استاندارد سازي و تجزیه و تحلیل وظیفه به منظور افزایش

برنامه ریزي درسی مانند بابیت و تایلر نیز بیان نمودند که مدارس نیاز دارند که مانند کسب و کار به منظـور کـارا شـدن ،بـه     
این مراحل ثابت،سخت و بصـورت  . الگوي چهار مرحله اي تایلر بر همین اساس می باشد.سوي استاندارد سازي پیش روند

نکته مهم در رویکرد تایلر این می باشد که آموزش اثر بخش تنها زمـانی رخ مـی دهـد کـه هـر      . بایستی اجرا گردند متوالی
مدلهاي طراحی آموزشی که مبتنی بر فلسفه عینی گرا مـی باشـد ماننـد مـدل دیـک و      .چهار مرحله به طور کامل اجرا گردد

  )2000،وارسیدس.(کري در واقع رویکرد تایلر را دنبال کرده اند
  

  درونداد                                              فرایند                                             برونداد
  
  
  
  
  

  فرایند طراحی آموزشی سیستمی) 2شکل 
  

اه برنامـه هـاي   از این دیـدگ .عالوه بر موارد فوق این رویکرد بازخورد را براي اصالح مستمر فعالیت آموزش بکار می گیرد
آموزشی هیچگاه یک محصول تمام شده تلقی نمی شود بلکه دائما بر اساس اطالعاتی که نشانگر میزان و چگونگی تحقـق  
اهداف تصریح شده است اصالح و تعدیل می شوند و همچنین این دیدگاه تعامل پیچیده میـان اجـزا را مشـخص نمـوده در     

عبـاس زادگـان و   .(سیستم را مورد توجه قرار می دهد گرفتن اجزاي منفرد،کل دیدگاه سیستمی بجاي در نظر.نظر می گیرد
   )1379ترك زاده،

یکی از معروفترین مدلهاي طراحی آموزشی مدل طراحی دیک و کري می باشد که به عنوان یـک نمونـه از ایـن مـدلها در     
  .صفحه بعد آمده است

  

  تجزیه و تحلیل محتوا 
  تجزیه و تحلیل کار 

  تجزیه و تحلیل یادگیرنده
  تدوین اهداف عملکردي 

ی و تعیین  سازمانده 
  توالی تجارب یادگیري

  ي آموزشتعیین روشها
 
 

  تعیین اهداف رفتاري
  مالك محور ارزشیابی

  تمرکز بر تغییر رفتار 
 



 

 

  :نقد رویکرد سیستمی
  

نقدهایی کـه از سـوي صـاحبنظران مختلـف در      "نظریه طراحی آموزشی چیست؟"واندر مقاله خود تحت عن) 1997(لیسل
  .وارد شده است را تشریح نموده که در اینجا به ان اشاره می گردد) سنتی(خصوص طراحی آموزشی سیستمی

زیـرا ایـن   .به مدلهاي طراحی آموزشی را مورد انتقاد قـرار داد ) عینیت گرایی(اساس اثبات گرایی) 1997(جانسن و دیگران
اساس در اثبات گرایی منجر به مفروضات اساسی معینی بوسیله طراحی آموزشی در مورد موقعیتهاي یادگیري می شود کـه  

  :عبارتند از
  .موقعیتهاي یادگیري سیستمهاي بسته می باشد -1
 .)این مسئولیت مربی می باشد.(دانش یک پدیده است که می توان داخل ذهن یادگیرنده کرد -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل طراحی آموزشی دیک و کري ) 3شکل 
 .رفتار انسان قابل پیش بینی است -3

 .فرایند ها در جایگاه آموزشی می تواند مطابق با قوانین علیت خطی درك شود -4

  .مداخله هاي معین،پیامد هاي معینی را تعیین می کنند
قائل شده و بیان می کنند ، پـیش تـر برگرفتـه از     بین رویکرد هاي عقالنی و خالق طراحی تمایز) 1994(رونالد و همکاران

. مهندسی نیاز براي تعریف روشن مفاهیم و مهارتها و توصیف روشهاي سیستماتیک براي نگـاه بـه مسـائل مـورد تاکیـد بـود      
ی رویکرد خالق از سوي دیگر مبتنی بر انعطاف پذیري و راه حلهاي خالقانه براي موقعیتهایی که هر یک منحصر  به فرد مـ 

  .طراحی آموزشی گرایش به پیروي از مسیر عقالنی دارد اما حرکت به سوي روش شناسی خالق ضروري است.باشد

شناسایی رفتار 
 ورودي

شناسایی 
 اهداف آموزشی

نوشتن اهداف 
 عملکردي

 تهیه آزمونهاي
 مالك محور

تدوین 
استراتژي 
 آموزشی

تهیه و انتخاب 
 مواد آموزشی

برنامه ریزي و 
 اجراي

 ارزشیابی
کوینیت  

برنامه ریزي و 
اجراي 
 ارزشیابی
 نهایی

اجراي تحلیل 
 آموزشی

باز نگري 
 آموزش



 

 

مدلهاي طراحی آموزشی خطی می باشند .بیان می کند که) سیستمی(در نقد مدلهاي طراحی آموزشی سنتی) 1997(گراس
  .و این موجب میگردد که فرایند طراحی غیر انعطاف پذیر گردد

وي بیان می کند ایـن تغییـرات   .بحث تغییر پارادایمی از عصر صنعتی  به عصر اطالعات را مطرح می کند) 1996(لوثرایگ
که در دنیاي کار رخ داده بدین معنی است که رویکردهاي سنتی طراحی آموزشی دیگر قادر به برآورده نمودن نیازها نمـی  

وزش داشـته در حالیکـه نیـاز امـروز دنیـاي کـار بـر مشـتري مـداري در          در رویکرد سنتی تاکید بر استاندارد نمودن آم.باشند
  .آموزش می باشد

فرایند طراحی خطی فرض مـی کنـد کـه رفتـار انسـان در      .به اساس علی نظریه طراحی آموزشی اشاره می کند)1997(وین 
  :ان ارائه می کنداو چهار دلیل در مقابل قابلیت پیش بینی رفتار انس.موقعیتهاي آموزشی قابل پیش بینی است

  .همه افراد از یکدیگر نتفاوتند •
ایـن  .قابلیتهاي فراشناختی یادگیرنده بدین معناست که آنها می تواننـد روشـهاي یـادگیري متفـاوتی را بکـار ببرنـد       •

  .بدین معناست که غیر ممکن است که بهترین روش را پیش بینی کنیم
رگز نمـی توانـد تمـامی بسـترهاي یـادگیري را پـیش بینـی        طراح ه.محیط یادگیري در تعیین پیامد بسیار مهم است •

  .و بنابراین رفتار یادگیرنده نیز قابل پیش بینی نیست.کند
افراد بطور منطقی فکر نمی کنند لذا طراح نمی تواند برنامه خطی پیش بینی شده را براي طراحی برنامه یـادگیري   •

  .بکار ببرد
راحی آموزشی بیان می کنـد کـه خطـی بـودن ایـن رویکـرد یکـی از        در خصوص نقد رویکرد سیستمی ط) 1378(فردانش

البته به زعم ایشان این انتقاد بیشتر در مورد الگوهاي سنتی طراحی صحیح است ولـی در الگوهـاي   .انتقادهاي عمده می باشد
  .اخیر طراحی آموزشی فرایند طراحی سیستمی آموزش فرایند خطی نیست بلکه فرایند دوري نظامدار است

که این انقاد نیز به نظر وي بیشـتر  .تقاد دیگر درباره رویکرد سیستمی به زعم ایشان منفعل بودن شاگرد در آموزش می باشدان
  .به الگوهاي اولیه بر می گردد

. خاطر نشان می سازند که قطعیت گرایی و قابلیت پیش بینی یادگیرنده اثر بخش تولیـدنمی کنـد  ) 1997(جانسن و دیگران 
می کنند که نظریه هاي طراحی آموزشی نیاز دارند به اینکه یادگیري و آموزش را به عنوان سیستم هـاي بـاز تلقـی    آنها بیان 

نمایند که درونداد را از منابع مختلفی از قبیل تفاوتهاي فردي، بلوغ، حاالت عاطفی، عوامل جغرافیایی، فرهنگـی، اقتصـادي   
منـد ایـن هسـتند کـه پیچیـدگی در ماهیـت کـل گـراي فراینـد هـاي  ،            طراحان آموزشـی نیـاز  . و اجتماعی دریافت می کند

  )1997به نقل ازمورگان،.(یادگیري را درك کنند نه آنکه در سیستم بسته خاصی محصور نمایند
  
  طراحی آموزشی سازنده گرا 

  
در مـورد   در مقایسه با رویکرد طراحی آموزشـی سـنتی ، طراحـی آموزشـی سـازنده گـرا مجموعـه متفـاوتی از مفروضـات         

داللتهـاي سـازنده گرایـی بـراي طراحـی آموزشـی       . یادگیري ارائه می دهد و اصول آموزشی جدیدي را پیشـنهاد مـی کنـد   
به همین دلیل تغییـر بنیـادي   . یادگیري گردیده ،بجاي اینکه بخواهد به این ادراکات اضافه گردد  جایگزین ادراکات اخیر از

  ).2005کاراگیورگی و سیموئه ( رخ داده است



 

 

یـادگیري مشـارکتی،یادگیري مبتنـی بـر پـروژه یـا مسـاله،        (در سازنده گرایی نیز گر چه مدلهاي مختلفی وجود دارد از قبیل
  :همه اینها مفاهیم ذیل را بعنوان محور در طراحی آموزشی بکار می برند) یادگیري متقابل

  . .یادگیري در یک محیط حل مساله غنی ریشه دارد -1
 .مقابل آکادمیک براي یادگیري فراهم می شودبستر هاي اصیل در  -2

 .تمهیدات براي کنترل یادگیرنده -3

 .مکانیسمی براي فراهم نمودن بازخورد در ادراك فراگیر بکار می روند.اشتباهات بعنوان -4

 .یادگیري در تجارب اجتماعی ریشه دارد -5

  )2001معلم،.(ور گسترده تري بکار روددر میان مدلهاي طراحی آموزشی سازنده گرا مدل محیط یادگیري سازنده گرا بط
فرایند طراحی آموزشی بر اساس پارادایم سازنده گرایی در بر دارنـده مراحـل جداگانـه مشخصـی نیسـت بلکـه سـه مرحلـه         

شکل زیر معرف این رویکرد مـی  . تحلیل، طراحی و ارزشیابی با یکدیگر همپوشی داشته و به صورت مستمر انجام می شود
  :باشد

  
  
.  

  
  
  
  
  

                                                         
  )2000واراسیداس،(رویکرد سازنده گرایانه به طراحی آموزشی) 4شکل 

اما نمی توان  آن را در   مرزهاي دلبخـواهی  .در این مرحله تنها حیطه محتوا اصلی تعریف می شود: تجزیه و تحلیل -1
یی زمینه و محتوا بسیار مهم می باشد و این دو، روش و راهبردهایی کـه در دوره بکـار   در رویکرد سازنده گرا.محدود نمود

در .هدف این است که فراگیر بگونه اي هدایت شود که مانند متخصصان فکر و عمل کنـد .گرفته می شود را تعیین می کند 
تنها بـر دانـش پیشـین بلکـه بـر فراینـدهاي       در اینجا تاکید نه .قبلی فراگیر نیز عنایت خاصی می شوددانش سازنده گرایی به 

هدف در اینجا پرورش تفکر و مهارتهاي سـاخت دانـش   .شناختی،مهارتهاي خود تاملی و خود فرایندهاي یادگیري می باشد
  . می باشد

راهبردهـا بـه منظـور تسـهیل انتقـال      .  در اینجا پیامد هاي یادگیري بصورت شفاف از قبل تعریف نمـی شـود   :طراحی -2
از دنیا به ذهن یادگیرنده انتخاب نمی شوند بلکه ابزارهـایی را فـراهم مـی کنـد کـه یادگیرنـده بـراي خلـق معنـا بکـار            دانش
تکالیف و فعالیتهایی که دانش آموزان در آن درگیرند بایستی جزئی از حیطه بزرگتر باشد که همه تکالیف کوچک را .ببرد

  .با هم پیوند بزند

تحلیل     

 
 ارزشیابی

 طراحی



 

 

ایی بر خالف رویکرد عینی که ارزشیابی هدف مدار بود ،ارزشیابی هدف آزاد مورد توجـه  در سازنده گر :ارزشیابی -3
آنچه در این نـوع ارزشـیابی بیشـتر مـورد توجـه مـی باشـد فراینـد         .ارزشیابی در سازنده گرایی وابسته به زمینه می باشد.است

تنهـا روش انحصـاري ارزشـیابی نمـی     تستهاي سنتی نیز جهـت ارزشـیابی بکـار بـرده مـی شـود امـا انهـا         .ساخت دانش است
بکارگیري ارزیابیهاي اصیل و نیمرخها توسط چندین صاحبنظر  به عنوان روشـهاي مناسـب جهـت ارزیـابی یـادگیري      .باشند

استفاده از مقاالت تاملی دانشجویان،مشـارکت دانشـجویان در بحث،تکـالیف هفتگی،پـروژه     .سازنده گرا پیشنهاد شده است
دانشجویان،مشاهده و مصاحبه بـا دانشـجویان،ارزیابی دانشـجویان از کـار همسـاالن از جملـه روشـهاي        هاي تیمی،ارائه هاي 

  .ارزیابی سازنده گرا می باشد
ارزشیابی نباید تنها به  پاسخ درست نگاه کند بلکه منطق رویکرد دانش آموزان در حل مساله و اجراي کارها بایسـتی مـورد   

  .توجه قرار گیرد
هنگامیکه دانش آموزان در میان خودشـان و بـا معلـم    .رزشیابی در رویکرد سازنده گرایی ایده مذاکره استجنبه مهم دیگر ا

درخصوص امور مرتبط با محتوا،اهداف،انتظارات و مولفه هاي ارزشیابی مذاکره می کننـد بـه احتمـال بیشـتري آنهـا را مـی       
  .پذیرند و براي انجام تکالیفشان پاسخگو هستند

اجـازه دادن بـه فراگیـران کـه کـار      .را اجازه می دهد یادگیرندگان نقش فعال در فرایند ارزشیابی داشته باشندمعلم سازنده گ
خودشان را ارزیابی کنند و فرصتی به آنها داده شود که مالکیت فرایند ارزشیابی را بدست بگیرنـد موجـب مـی گـردد آنهـا      

  .مسئول یادگیري خودشان گردند
. ســازنده گرایــی ارزشــیابی امــري مداوم،مســتمر و جزئــی از تجربــه یــادگیري مــی باشــد         نهایتــا اینکــه در رویکــرد   

  )2000واراسیداس،(
بیان می دارد اگر شما در جستجوي یک فلوچارت قطعی که طراحی آموزشـی سـازنده گـرا را بطـور کامـل       2004بارنون 

ویکردي به یادگیري نیست که بتوان آن را در یـک  نشان دهد می باشید نمی توانید آن را پیداکنید زیرا اوال سازنده گرایی ر
ثانیا سازنده گرایی رویکرد خاصی به طراحی نیست بلکـه شـیوه   .فلوچارت نشان داد و آن را براي تمام یادگیري ها بکار برد

  .اي تفکر در خصوص طراحی می باشد
ه میان می آید بجاي ارائه مدلی مشخص به همین دلیل در ادبیات موضوع  هنگامیکه سخن از طراحی آموزشی سازنده گرا ب

  .به بیان ویژگیهاي آن پرداخته می شود
  :هفت ویژگی را براي رویکرد سازنده گرا طراحی آموزشی ذکر می کند که عبارتند از) 1995(ویلس 
  فرایند طراحی غیر خطی و برخی اوقات آشوبناك است )1
  . برنامه ریزي پویا،تحولی،تاملی و مشارکتی می باشد )2
 ..اف از کار طراحی و برنامه ریزي پدیدار می گردنداهد )3

 .متخصصین طراحی آموزشی عمومی وجود ندارند )4

هـدف ادراك شخصـی درون بسـترهاي    .(آموزش یادگیري در زمینه هاي معنادار را مـورد تاکیـد قـرار مـی دهـد      )5
 .)معنادار می باشد

 .داده هاي ذهنی ممکن است ارزشمندتر باشد )6

 .باشد ارزیابی تکوینی مهم می )7

  .حال که هردو پارادایم اصلی طراحی آموزشی آشنایی ایجاد گردید در قسمت بعد به مقایسه این دو پرداخته می شود



 

 

  
  مقایسه طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا

  
بحث در این قسمت ابتدا مقایسه اي میان طراحی آموزشی با رویکردهاي سیستمی و ساختگرایی به عمل می آید در ادامه به 

  . متعارض یا مکمل بودن این دو رویکرد پرداخته می شود
نظریه سیستمی و ساختگرایی طراحی آموزشی بر اساس سه مرحلـه تجزیـه و تحلیـل ،برنامـه      2005کاراگیورگی و سیموئه 

  . ریزي و ارزشیابی مورد مقایسه قرار داده اند که در ذیل آمده است
، طراحـان آموزشـی شـرایط را از قبیـل محتـوا ،فراگیـر و موقعیـت        )سیسـتمی (در رویکـرد سـنتی  : تجزیه و تحلیـل  -1

آموزشی که سیستم آموزش را در بر می گرفت تحلیل می کردند به منظور اینکه با پیامد هاي یادگیري قصد شده هماهنگ 
  .باشد

ان ساختگرا از خرد کردن زمینه درون اجزا طراح. اما در رویکرد ساختگرا محتواي آموزش نمی تواند از پیش مشخص باشد
بلکـه از محیطهـاي یـادگیري کـه دانـش ، مهـارت و       . سازنده همانگونه که طراحان سنتی انجام مـی دهنـد پرهیـز مـی کننـد     

بنابراین طراحان آموزشی ساختگرا محیط هایی را فراهم مـی  .پیچیدگی بصورت طبیعی در آن وجود دارد  حمایت می کنند
بنابراین ساختگرایان با اهداف یـادگیري و عملکـردي کـه    . آن زمینه آموزشی نقش بخش حاکم را ایفا می کندکنند که در 

براي حوزه محتوا، ذاتی می باشد را نمی پذیرند به جاي آن جستجو براي تکالیف اصیل و رها کردن اهداف ویژه در جهت 
  .اینکه یادگیرنده بتواند تکالیف دنیاي واقعی را حل کند

. در آموزش سنتی این مرحله در بردارنده  طراحی توالی براي تحقق اهداف عملکردي ویژه می باشـد  :برنامه ریزي  -2
در این زمینه تاکید ساختگرایی به ایجاد محیط هاي یادگیري که دانش آموز محور ،مشارکتی و از طریق معلم حمایـت مـی   

  .شوند می باشد
رزشیابی مالك محور و نهایی مورد توجه می باشد در حالیکه ارزشـیابی در چشـم   در رویکرد سنتی بیشتر ا:ارزشیابی -3

از آنجا که بیشتر از یک راه براي حل مسائل وجود دارد ،رویکـرد هـر دانـش    . انداز ساختگرا آزمودن فرایند تفکر می باشد
میمات عنصر مهم ارزشیابی است و توانایی دانش آموزان براي بررسی و دفاع از تص.آموز از راه حل خاص مهم تر می باشد

  . مرتبط با توسعه مهارتهاي فرا شناختی و فرایندهاي خود تاملی می باشد
علی رغـم تفاوتهـایی کـه در الگوهـاي     . در سالهاي اخیر تکثر زیادي در نظریه ها و مدلهاي طراحی آموزشی دیده می شود

بین نظریه هـاي مختلـف طراحـی آموزشـی مشـترك مـی        مختلف طراحی آموزشی وجود دارد پنج اصل بعنوان اصول اولیه
  :این پنج اصل عبارتند از . باشد

  .یادگیري هنگامیکه یادگیرنده در حل مسائل دنیاي واقعی درگیر می شود، ارتقا می یابد -1
 .یادگیري ارتقا می یابد زمانیکه دانش موجود بعنوان پایه اي براي دانش جدید فعال گردد -2

 .د  هنگامیکه دانش جدید براي یادگیرنده نشان داده شودیادگیري ارتقا می یاب -3

 .یادگیري ارتقا می یابد هنگامیکه دانش جدید به وسیله یادگیرنده بکار گرفته شود -4

 .تلفیق و یکپارچه گردد یادگیري ارتقا می یابد وقتی که دانش جدید درون دنیاي فراگیر - 5
فوق را در بر می گیرند و هیچ نظریه و مدلی همه این اصـول را در  همه نظریه ها و مدلهاي طراحی آموزشی برخی از اصول 

  ) 2002مریل،.( بر نمی گیرد



 

 

یک دیدگاه که در خصوص طراحی آموزشـی سـاختگرا و سیسـتمی مطـرح مـی گـردد اینسـت کـه رویکردهـاي طراحـی           
مانطور که کاتولیک بـا اسـالم   به عبارتی نظریه هاي یادگیري مانند مذهب نیستند که بگوییم ه.آموزشی متعارض نمی باشند

بلکـه نتـایج پژوهشـها نشـان داده کـه      .یا مذاهب دیگر قابل جمع نیسـت ،پـس نظریـه هـاي یـادگیري نیـز قابـل جمـع نیسـتند         
 2001در سال .بسیار اثر بخش تر از بکارگیري تنها یک رویکرد دارد)   Blended( بکارگیري رویکرد یادگیري ترکیبی 

بون دریافتند که اهمیت رویکرد ترکیبی بر یادگیري ایـن اسـت کـه گسـترده تـرین تـاثیر ممکـن         جولیان و IDCدر مطالعه 
لذا اثر بخـش تـر آن اسـت کـه     .وري سازمان را به حد اکثر می سازد بر اساس آن بهره.تجارب یادگیري را تضمین می کند

  )2002کارمن،.(ده شودجهت آموزش از ترکیب نظریه هاي ساختگرایی،رفتار گرایی و شناخت گرایی استفا
از مدافعان این نظر که این دو دیدگاه متضاد و متعارض نبوده بلکه رویکردهاي مکمل یکدیگرند می باشد ) 2000(کرونج

رفتار گرایی و ساختگرایی منجر بـه ایـن تصـور    / و بیان می کند تقسیم سنتی رویکردهاي یادگیري در دو طبقه عینی گرایی
  .ابل یکدیگر قرار دارند و می توان روي یک خط مستقیم ترسیم نمودشد که ابن دو مخالف و مق

  
                5      4      3      2      1      0      1      2      3       4        5  

     
  یعینی گرای                     ساختگرایی                                                         

                               

  سازنده گرایی و عینی گرایی به عنوان رویکرهاي متعارض )5شکل
  

اما اساسـا هنگامیکـه یکـی    .این بدین معناست که هر تجربه یادگیري یا عینی گرا و یا ساختگرا می باشد یا جایی بین این دو 
  .باال می رود ، دیگري پایین می آید

د مکمل یکدیگرند دیده شوند بجاي متضاد آنگاه می توان نمـودار ذیـل را ترسـیم نمـوداین رویکـرد      اما اگر این دو رویکر
تلفیقی اجازه می دهد که وقایع یادگیري هم در ساختگرایی و هم در عینی گرایی بدون کاهش دیگري در اوج باشد چیزي 

اسـاس یـک رویکـرد موجـب کـاهش رویکـرد        که مشکل رویکرد قبلی بود در دیدگاه قبل باال بردن موقعیت یادگیري بـر 
  و امکان اینکه از هر دو رویکرد در اوج استفاده شود نبود. دیگري می شد
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  سازنده گرایی و عینی گرایی به عنوان رویکرهاي مکمل )6 شکل

  

که چطور می تـوان عینـی   هنگامیکه دیدگاه مکمل بر رویکرد ساختگرایی و عینی گرایی حاکم باشد سوال اصلی این است 
به عبارتی دقیق تر آیا مـی تـوان نشـان داد کـه برخـی وقـایع       . گرایی و ساختگرایی را به صورت یک کل مکمل تلفیق نمود

تلفیق این دو رویکرد بر روي یک نمودار به شکل . یادگیري داراي ویژگی هاي عینی گرایی و ساختگرایی باالیی می باشد
  :ذیل می شود

  
  

  آموزش                            تلفیق   
  
  
  

  سازنده                            آشوب
  

  
  سازنده گرایی و عینی گرایی به عنوان رویکرهاي مکمل )7 شکل

  

  :در ذیل به تشریح هر یک از این حالتها پرداخته می شود
یـک وجـود بیرونـی تعیـین نمـی      یادگیري بوسیله . یادگیري آشوبناك عناصر عینی گرایی پایینی دارد : آشوب -1

این همچنین عناصر ساختگرایانه . تجارب یادگیري فرصت طلبانه می باشد. شود و توالی از پیش تعیین شده ندارد
پایینی دارد و هیچ شواهد روشنی از حمایت داربست بندي شناختی و تالشهاي آگاهانه براي قرار دادن یـادگیري  

حالیکه ابتدا ممکن است اینگونه به نظر برسد که هیچ یـادگیري واقعـی بـه ایـن     در . بهتر دنیاي واقعی وجود ندارد
شیوه وجـود نـدارد امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه اکثـر یـادگیري بـه ایـن شـیوه رخ مـی دهـد ماننـد زبـان آمـوزي                  

بنابراین حوزه آشوب ، حوزه یادگیري نیک بختانه و تصادفی می باشد و بر اساس تجارب رخ مـی دهـد   .کودك
  .مطالعه و آموزش بجاي

آموزش داراي عناصر آموزشی باالیی است و مطابق با آنچه که بطـور سـنتی در مـورد رفتـار گرایـی      : آموزش -2
آموزش بسیار از پیش برنامه ریزي شده است و اقـدامات یـادگیري بصـورت بیرونـی تعیـین مـی       .نوشته شده است

پیامـد اصـلی آمـوزش    .نی و تمـرین مـی باشـد   ایـن حـوزه در بردارنـده یـادگیري برنامـه ریـزي شـده سـخنرا        .شود
 .بکار می رود.مزیت اصلی این روش کارایی می باشد و نوعا جهت اموزش ارتشی.خودکاریمی باشد

به شیوه اي طراحی می شود که یادگیرندگان خودشان معنی خودشان را بر اساس دانش قبلـی خودشـان   :سازنده -3
مزیت این اثر بخشی و انتقال یادگیري می باشد این بخش دقیقا . پیامد اصلی آن ادراك فردي می باشد.می سازند

 . مرتبط با آنچه در مورد ساختگرایی در ادبیات موضوع آمده است
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. اساسا این حـوزه طراحـی آموزشـی مـی باشـد     . ترکیبی از آموزش و سازنده در شرایط مناسب می باشد :تلفیق -4
در این تجزیـه  . ي تعیین پیامد هاي یادگیري اساسی داردیادگیري در این قسمت بر یک تجزیه و تحلیل هدف برا

و تحلیل براي تعیین مهارتها و زیر مهارتها مورد نیاز براي پیامدي کـه بایسـتی تحقـق یابـد انجـام مـی شـود طـراح         
ســپس فرصــتهاي یــادگیري هـــم رفتــار گــرا و هـــم ســاختگرا بــراي تحقــق پیامـــد مطلــوب انتخــاب مـــی           

 ) 2000کرونج،.(کند

آموزشـی   ه دیگر بسیاري از افراد رویکردهایی مانند رویکرد مبتنی بر سیستم هـا و سـازنده گرایـی را در طراحـی    در دیدگا
فردانش و .(متضاد و متباین با هم تلقی می کنند،اتخاذ یک رویکرد به منزله نفی و عدم به کارگیري رویکرد دیگر می دانند

  )1381شیخی،
ا اتخـاذ رویکـرد ترکیبـی در امـر آمـوزش و طراحـی آموزشـی مقابلـه کـرده اسـت           یکی از متدوالترین استدالل هایی که بـ 

دیدگاهی است که تنها یک روش خاص را بصورت تحلیلی و استداللی با دیدگاه خاص معرفـت شناسـانه و روان شناسـانه    
رد پراگماتیسـم  از جمله مشهورترین این قبیل استداللها مرتبط ساختن روش آمـوزش حـل مسـاله بـا رویکـ     .مرتبط می سازد

  )1377فردانش، .(است
بیان می کند گرچـه در ادبیـات موضـوع بـین نظریـه هـاي سیسـتمی و سـازنده گرایـی طراحـی            2001اما همانطور که معلم

آمـوزش  )سازنده گرا و عینـی (آموزشی تفاوتهاي فلسفی اساسی وجود دارد اما در عمل ترکیبی از نظریه هاي قدیم و جدید
در مقایسه با نظریه پردازان طراحی آموزشی،کاروران طراحـی آموزشـی بـر ایـن     .بکار برده می شودو یادگیري در طراحی 

باورند که طراحان آموزشی بایستی شرایط پیرامون موقعیت یادگیري را در نظر گرفتـه و بـر اسـاس آن تصـمیم بگیرنـد کـه       
  .  کدام رویکرد براي یادگیري مناسب تر است

قوت و ضعف هر یک از نظریه هاي یادگیري را درك کنند به منظور اینکه کـاربرد آنهـا در    طراحان آموزشی بایستی نقاط
  ).1998مرگل،.(امر استراتژیهاي طراحی آموزشی مناسب بهینه سازند

در مورد استفاده ترکیبی از نظریه هاي یادگیري در طراحـی نظـام هـاي آموزشـی بـا       1377به نقل از فردانش  1994بارکر
  :موضوع یادگیري در محیط هاي آموزشی یا فعالیت کارآموزي در محیطهاي صنعتی چنین می گویدتوجه به نوع 

در حال حاضر رویکرد ما در نهیه منابع یادگیري و کارآموزي مبتنی بر کامپیوتر رویکردي مبتنی بـر تلفیـق مطلـوب تمـامی     
نـوع فعالیـت کـارآموزي در موقعیـت هـاي       واضح است که این تلفیق بر اساس نـوع یـادگیري و  .نظریه هاي یادگیري است

بـراي مثـال برخـی آموزشـها ممکـن      .هدف این یادگیریها و فعالیتها می تواندبسیار متنوع باشـد .مختلف گوناگون خواهد بود
است صرفا براي مطلع کردن و جلب نوجه افراد به موضوعی تهیه شود و در برخی موقعیتهاي دیگر آموزشـها ممکـن اسـت    

  .ارتهاي تخصصی و یا انجام به موقع کارآموزي در یک محیط آموزشی یا صنعتی تهیه شودبراي ایجاد مه
در تکمیل همین بحث بیان می دارند از آنجا که آموزش یک عمل مبتنی بر شـرایط ،امکانـات و   ) 1381(فردانش و شیخی

لهـاي ممکـن آموزشـی بـراي انـواع      اقتضائات زمانی،مکانی و انسانی است صرفا با استفاده از یـک رویکـرد بـه تمـام راه ح    
موقعیتها نمی توان دست یافت و ضرورت استفاده تلفیقی از رویکردها براي دستیابی به انواع هدفهاي آموزشی براي مقـاطع  
مختلف تحصیلی و سنی،ایجاب می کند طراحان آموزشی با بکارگیري انواع رویکردها از هر یـک بـه مقتضـیات موقعیـت     

  .     ندداده شده استفاده کن



 

 

یکی از بهترین نظریه ها در زمینه چگونگی کاربرد رویکردهاي طراحی آموزشی سیستمی و عینیت گـرا کـه مشـخص مـی     
می باشـد کـه در    1993سازد در کجا بایستی از کدام رویکرد استفاده نمود نظریه پیوستار کسب دانش جانسن و همکاران 

  . ادامه به تشریح آن پرداخته می شود
بر اساس ایـن نظریـه سـه مرحلـه بـراي یـادگیري متصـور اسـت کـه فـرد را از نـادانی بـه سـمت              : وستار کسب دانشنظریه پی

مراحل یادگیري با رشد دانش مشخص می شوند که عبارتنـد از مبتدي،پیشـرفته و متخصـص کـه     .متخصص هدایت می کند
  . در شکل صفحه بعد نمایش داده شده است

  
  نادانی                                                      متخصص                    

  
  مراحل یادگیري

  پیشرفته                                مبتدي                       متخصص                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مدلهاي سنتی                 مدلهاي سازنده گرا                                                    
  

                  
  نظریه پیوستار کسب دانش )8 شکل              

معتقدند که از آنجا که هر یک از مراحـل کسـب دانـش نـوع خاصـی از یـادگیري بـا رویکـرد         ) 1993(جانسن و همکاران
ر مـدلهاي طراحـی آموزشـی سـنتی اسـت بهتـر       خاص را اقتضاء می کند لذا دانش مقدماتی بوسیله فنون آموزشی که مبتنی ب

انجام می شود تا بر اساس مدلهاي طراحی آموزشی سازنده گرا و در مقابل محیطهـاي آموزشـی سـازنده گـرا بـراي مرحلـه       
کسب دانش پیشرفته اثربخش هستند که این سطح بیشـتر در دانشـگاهها وجـود دارد لـذا دانشـگاهها جهـت اجـراي طراحـی         

  .مناسب می باشند آموزشی سازنده گرا
رویکردهاي ( رویکردهاي سنتی به طراحی آموزشی . رویکرد سازنده گرایی بطور کامل جانشین رویکرد سنتی نشده است

بعبارتی رویکرد ساختگرایی و عینی گرایی با توجه بـه  . براي بسیاري از موارد به خوبی کار می کنند و مناسب هستند) عینی
  )2004برانین،.( ند مناسب باشدبلوغ یاد گیرنده گان می توا

  

ــی   ــش قبل ــده دان یادگیرن
بصــورت  انتقــال قابــل 

مستقیم خیلی کم دربـاره  
مهارت یـا حـوزه محتـوا    

 .دارد

یادگیرنده تجارب گسترده 
از مراحل قبلی که میتواند 

ــد را  یــادگیري انتقــال یاب
دارد، نیاز به هدایت کمی 

 دارد

 یادگیرنــده برخــی دانــش
دارد و نیــاز بــه دانــش   
پیشرفته تـر جهـت حـل    
مسائل پیچیده خاص تـر  

 .دارد



 

 

  نتیجه گیري
  

اتخاذ رویکرد و الگوي طراحی آموزشی مناسب از اولین و موثرترین گامها جهت ایجاد یک نظام آموزشی کارا و موثر می 
رویکرد سیستمی رایج ترین و قدیمی ترین دیدگاه در زمینه طراحی آموزشی می باشد در این نظرگـاه بـه طراحـی بـه     .باشد
ان فرایندي خطی نگریسته می شود که با تحلیل نیازها و تدوین اهداف آغاز و با پیش بینی فرصتهاي یـادهی و یـادگیري   عنو

در دیدگاه سازنده گرایی که ظهور آن مربوط به دهه هاي آخر قرن بیسـتم مـی باشـد    .ادامه و نهایتا با ارزشیابی پایان می یابد
ا و غیر خطی نگریسته می شود لذا در اینجـا تقـدم و تـاخر مراحـل مطـرح نبـوده و       به طراحی آموزشی به عنوان فرایندي پوی

به همین دلیل طرفداران رویکرد طراحی آموزشـی بـا دیـدگاه سـازنده گرایـی      .طراحی بصورت در هم تنیده اجرا می گردد
  .دبجاي ارائه مراحل براي این دیدگاه به بیان ویژگیهاي طراحی آموزشی سازنده گرا می پردازن
برخـی بـر ایـن باورنـد کـه بـا       .یک نکته مهم و مورد بحث در زمینه این پارادایم ها متعارض بودن و یا مکمل بودن آنهاسـت 

و معارضی می باشند لذا بکارگیري یکی به عنوان نفـی دیگـري   توجه به اینکه این الگوها مرتبط با خاستگاه فلسفی متفاوت 
اما بر خالف این برخی دیگر از صاحبنظران اعتقاد بـه مکمـل بـودن    .ن دو وجود نداردبوده لذا کاربرد همزمان و یا تلفیقی ای

و معتقدند که طراحی آموزشی مانند مذهب نیست کـه کـه نتـوان    . دیدگاه سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی دارند
  .مانند ادیان آنها را بصورت مکمل با هم ادغام نمود

کاربردي تر به نظر می رسد لذا پیشنهاد می گردد در سازمانها با توجـه بـه نـوع و ماهیـت      نظرگاه دوم دیدگاهی منطقی تر و
دوره و اهداف آن از یک سو و از طرفی میزان بلوغ کارکنان در امر یادهی و یادگیري تلفیقـی از از دو دیـدگاه سیسـتمی و    

دماتی است و فراگیران از بلـوغ کمـی جهـت    هنگامیکه دوره در سطح مق. سازنده گرایی در امر طراحی آموزشی بکار رود
تلفیق باید با تاکید بیشتر بـر رویکـرد سیسـتمی باشـد و در     قبول مسئولیت یادگیري خود و استقالل در یادگیري برخوردارند 

دوره در سطح پیشرفته است و فراگیران از بلوغ بیشتري جهت قبول مسئولیت یادگیري خود و استقالل در یادگیري  جاییکه 
  با تاکید بیشتر بر رویکرد سازنده گرایی باشد رخوردارند تلفیق بایدب
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