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جایگاه الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
*رحیم مرادی1، دكتر مژگان محمدی مهر2، دكتر فرشاد نجومی3، آذر خزائی4

چكیده
اهداف: تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس الگوهای طراحی آموزشی یکی از چالش های اصلی یادگیری الکترونیکی 
و رمز موفقیت این سیستم آموزشی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه الگوهای طراحی آموزشی 

در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در محیط های یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.
روش: این مقاله از نوع مروری و كتابخانه ای است. در تدوین آن از جستجوهای اینترنتی با استفاده از موتورهای 
 Magiran, Noormags, Scientific Information Database, Science جستجوگر و در پایگاه داده های معتبر ازجمله

Direct, Google Scholar و مطالعات كتابخانه ای در كتب و مقاالت علمی منتشره، استفاده شده است.

یافته ها: بر اساس الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی در طراحی و تولید محیط های 
یادگیری الکترونیکی پیشنهاد هایی ارائه شده است كه می تواند در طراحی این دوره ها در دانشگاه های علوم پزشکی به 
اثربخشی كیفیت آموزش كمک كند. یافته های مطالعه، نشان داد كه محتوای آموزشی در دوره های آموزش الکترونیکی 
باید به گونه ای طراحی و در شرایطی برنامه ریزی شود كه بنا به درخواست كاربر و شرایط و مقتضیات محیطی او از توان 
پاسخگویی به مجموعه ای از این الیه ها برخوردار باشد. جای هیچ شکی نیست كه محتوا نقش قابل مالحظه ای را در 
تحقق اهداف یادگیری الکترونیکی ایفا می كند، به گونه ای كه تولید محتوای الکترونیکی بدون در نظر گرفتن تمهیدات 

ویژه مانند استفاده از الگوهای طراحی آموزشی، موفقیت آن را به مخاطره می اندازد.
نتیجه گیری: ازآنجاكه كاربرد راهبردها و فنون طراحی آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی با یادگیری و انگیزش 
دانشجویان رشته های پزشکی ارتباط معناداری دارد، ضروری است سازمان ها و دانشگاه های مجری امر آموزش الکترونیکی 

نیز به امر طراحی آموزشی و به كارگیری رویکردهای علمی جهت آن عنایت ویژ ه ای داشته باشند.
کلمات کلیدی: الگوی طراحی آموزشی، یادگیری الکترونیکی، محتوای الکترونیکی.

دانشجوی دكتری تکنولوژی آموزشی، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش )*نویسنده مسئول( 1ـ 
rahimnor08@gmail.com  :آدرس الکترونیک  

استادیار، گروه علوم آزمایشگاه دانشکده پیراپزشکی- مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 2ـ 
استادیار گروه میکروبیوشناسی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی ارتش 3ـ 

كارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی 4ـ 

مقدمه
دانایی  سمت  به  جوامع  حركت  قرن  یکم  و  بیست  قرن 
مفاهیم  و  محورها  در  تحول  و  دانش  مشاركت  محوری، 

ازلحاظ  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  ازجمله  زندگی  بنیادین 
كمیت، كیفیت وسرعت ارائه می باشد )1(. آموزش الکترونیکی 
از شناخته شده ترین محیط های یادگیری و آموزش در عصر 
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اطالعات است )2( كه با فراهم ساختن محتوای آموزشی غنی 
)3(، عالوه بر كمک به تدریس و یادگیری )4(، در توسعه 
پایدار جامعه اطالعاتی )5( و نظام های آموزشی كشورهای 
مختلف نقش بسزایی ایفا می كند )6(. آموزش  الکترونیکی 
پیونددهنده فناوری و آموزش است. از سوی دیگر مسئله ارتقای 
كیفیت آموزش علوم پزشکی همواره موردتوجه بوده و روز به 
روز نیز اهمیت بیشتری پیدا می كند )7(. در آموزش مباحث 
مربوط به دروس علوم پزشکی در سایر كشورها، گرایش رو 
به رشدی در جایگزینی تدریس سنتی با دروس الکترونیکی 
صورت گرفته تا نیازهای دانشجویان را در ارتباط با سهولت 
برآورده  فناوری  قابلیت های  به اطالعات و سایر  دسترسی 
نماید )10-8( با پیدایش و گسترش فناوری های رایانه ای، 
وسیله جدید و قدرتمندی در اختیار مؤسسات، دانشکده ها و 
دانشگاه ها قرار گرفت كه با آن هم می توانند به مقاصد موسسه 
خود نائل شوند و هم محیط های یادگیری- یاددهی پویا و 
جدیدی ایجاد كنند )11(. یکی از مسائل اساسی كه پرداختن به 
آن در یادگیری الکترونیکی ضروری به نظر می رسد، كیفیت در 
فرآیند طراحی، توسعه و ارائه آموزش های الکترونیکی است. 
پژوهشگرانی كه به پژوهش در این حوزه می پردازند، نظرات 
متفاوتی در مورد كیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی دارند. 
الکترونیکی  از آنان معتقدند كه دوره های آموزش  بسیاری 
نتوانسته اند طبق استانداردهای كیفی كه توسط مؤسسات برای 
این دوره ها تعیین شده است، عمل كنند )12، 13(. درحالی كه 
عده دیگری از پژوهشگران به دفاع از این دوره ها پرداخته اند 
و این دوره ها را دوره هایی باكیفیت تلقی می نمایند. این افراد از 
عوامل متعددی كه بر كیفیت آموزش در این دوره ها تأثیرگذار 
است مانند موسسه، فناوری مورداستفاده، دانشجو، سیستم های 
پشتیبانی كننده، ساختار دوره، محتوی و طراحی آموزشی نام 

می برند )14، 15(.
اغلب نقش مهارتی طراحان آموزشی اتصال ایجاد كردن بین 
مفاهیم دو جهان است. متأسفانه نقش طراح آموزش در آموزش 

الکترونیکی بد فهمیده شده است این امر ناشی از درک نکردن 
نیازهای آموزش الکترونیکی و پیچیدگی این فرایند است. 
فرایند صحیح طراحی در محتوای الکترونیک فرایندی است كه 
به وسیله یادگیری، نه فناوری در مركز توسعه ی یادگیری قرار 
داده شود )7(. یکی از مسائل اساسی در آموزش الکترونیکی، 
آموزشی و  تولید محتویات  كیفیت در  به ساختار و  توجه 
طراحی آموزشی است كه به عنوان یکی از بحث برانگیزترین 
چالش های پیش رو در مراكز ارائه دهنده آموزش الکترونیک 
مطرح است. بدیهی است كه محتوای الکترونیکی یکی از 
بنیان های اساسی سیستم های آموزشی نوین و از دست آورده ای 
مهم آموزش الکترونیکی می باشد )16(، به گونه ای كه، تحقق 
اهداف یادگیری و آموزشی بر مبنای تهیه و تولید محتوای 
مناسب و كارآمد )17( با بهره گیری از الگوهای طراحی آموزشی 
به عنوان یکی  و  یادگیری  تعمیق  به منظور  و كمک آموزشی 
از اركان اساسی برنامه ریزی درسی و بستر تحقق آموزش 

الکترونیکی از جایگاه مهمی برخوردار است )18(.
طراحی آموزشی هم به عنوان یک علم هم به عنوان یک هنر 
شناخته شده است )19(. در حقیقت طراحی آموزشی چارچوبی 
برای روند خالق طراحی و حصول اطمینان از برآورده شدن 
نیازهای یادگیرندگان است. معنی طراحی آموزشی بستگی 
به پیشینه و نظریه فرد دارد )20(. فرایند طراحی آموزشی 
دربرگیرنده مراحل مستقل شامل تحلیل یادگیرنده، محتوا و 
اهداف، طراحی اهداف، انتخاب راهبردها و ابزارهای ارزشیابی، 
تولید مواد آموزشی و ارزشیابی عملکرد یادگیرنده و سنجش 
آموزشی  طراحی   .)21( است  آموزشی  طراحی  اثربخشی 
انطباق  و  توسعه  سیستماتیک،  طرح ریزی  برای  چارچوبی 
آموزش بر اساس نیازهای یادگیرندگان و محتوای آموزش 
معلمان  آموزشی،  فرایند طراحی  از طریق  می سازد.  فراهم 
نیازهای یادگیرندگان را ارزیابی می كنند، هدف درس را ترسیم 
می كنند، محتوای آموزشی را طراحی می كنند و ارزشیابی به 
عمل می آورند )22(. هدف هر سبک از طراحی آن است كه 
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برای هر دانش آموز محیطی را فراهم آورند كه در آن فرصت 
برای به كارگیری همه ی توان دانش آموز فراهم آید )23(.

كارایی و اثربخشی آموزش الکترونیکی، درگروه طراحی آموزشی 
انعطاف پذیر محتوای الکترونیکی و رعایت استاندارد های الزم 
آموزشی در طراحی آن ها می باشد. ازاین رو، به منظور تولید 
محتوای الکترونیکی برنامه درسی، به موازات روز آمدسازی و 
ارتقای  محتوای آموزشی باید به روش ها و قالب های  جدید ارائه 
مواد آموزشی نیز توجه كرد )24( و در مورد مالک های انتخاب 
محتوا، شیوه های سازمان دهی و شکل ارائه آن تصمیم گرفت« 
برنامه  الکترونیکی  محتوای  تولید  به منظور  ازاین رو،   .)25(
درسی، به موازات روزآمدسازی و ارتقای  محتوای آموزشی 
باید به روش ها و قالب های  جدید ارائه مواد آموزشی نیز توجه 
كرد )24(. در محیط آموزش الکترونیکی ارائه محتوا از طریق 
 ،(film) فیلم   ،(image) (sound)، تصویر  (text)، صدا  متن 
پویانمایی (animation) و شبیه ساز ها (simulation) با توصیف 
موقعیت های زنده واقعی، عالوه بر ایجاد یادگیری مبتنی بر 
تجربه  و هماهنگ با محیط های تدریس، باعث ارائه جذاب تر 
مطالب سخنرانی مربی و ایجاد یادگیری معنادارتر به ویژه در 
برخی دروس غیر مرتبط بازندگی روزمره یادگیرندگان، می شود 
)26(. » بنابراین، یکی از اساسی ترین دغدغه ها در امر آموزش 
الکترونیکی، تولید و مدیریت محتوای آموزشی متناسب با 
خصوصیات اجتماعی، روان شناختی و تربیتی فراگیران، در 
نظر گرفتن عالیق، شیوه مطالعه و سطح دانش آنان« )8( و 
چگونگی ارائه مطالب آموزشی باكیفیت باال، به روز و قابلیت 

تجدید آن هاست )9(.

روشکار
این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوهای 
كلیدواژه های  جستجوگر  موتورهای  ز  استفاده  با  اینترنتی 
یادگیری الکترونیکی، طراحی آموزشی، طراحی محیط های 
جمله  از  معتبر  داده های  پایگاه  در  الکترونیکی  یادگیری 

 Magiran, Noormags, Scientific Information Database,

Science Direct, Google Scholar و مطالعات كتابخانه ای 

در كتب و مقاالت علمی منتشرشده استفاده شده است.

یافتهها
طراحی  الگوهای  اساس  بر  الکترونیکی  محتوای  تدوین 
آموزشی یکی از چالش های اصلی یادگیری الکترونیکی و 
رمز موفقیت این سیستم آموزشی محسوب می شود. محتوای 
آموزشی بخشی از داده ها با مؤلفه ها و روابط فی مابین خاص 
است كه با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فراگیر تهیه شده 
باشد. ارتقا سطح دانش و مهارت در یک فراگیر می تواند با 
در نظر گرفتن مدل و یا سبکی از او و براساس یک الگوی 
طراحی آموزشی مناسب صورت پذیرد؛ بنابراین یک محتوای 
آموزشی باید به گونه ای طراحی و در شرایطی برنامه ریزی شود 
كه بنا به درخواست كاربر و شرایط و مقتضیات محیطی او از 
توان پاسخگویی به مجموعه ای از این الیه ها برخوردار باشد. 
جای هیچ شکی نیست كه محتوا نقش قابل  مالحظه ای را در 
تحقق اهداف یادگیری الکترونیکی ایفا می كند، به گونه ای كه 
تولید محتوای الکترونیکی بدون در نظر گرفتن تمهیدات ویژه 
مانند الگوهای طراحی آموزشی، موفقیت آن را به مخاطره 
می اندازد )27(. به علت كثرت الگوهای طراحی آموزشی، 
صاحب نظران این رشته تالش كرده اند تا با توجه به اشتراک ها 
و تفاوت های اساسی میان الگوها، آن ها را در طبقه بندی های 
مختلفی قرار دهند. الگوهای طراحی آموزشی را بر اساس 
تقسیم كرد  به سه دسته  یادگیری می توان  نظریه های  انواع 

كه عبارت اند: رفتارگرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی.
با توجه به مزایای عمومی آموزش الکترونیکی و قابلیت های 
در  آن  ادغام  نظر می رسد  به  پزشکی،  آموزش  آن در  ویژه 
آموزش  به طوری كه  دانشگاه ها،  آموزشی  جاری  برنامه های 
متداول به شکل تلفیقی از آموزش سنتی و آموزش الکترونیک 
ارائه شود، اجتناب ناپذیر باشد. آموزش به شیوه های مختلفی ارائه 
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می شود كه یکی از آن ها آموزش به وسیله استفاده از نرم افزارهای 
چندرسانه ای و محتوای الکترونیکی هست كه از انواع آموزش 
الکترونیک محسوب می شود. آموزش الکترونیکی، رویکردی 
نوین برای ارائه محیط آموزشی متعامل با طراحی مناسب و 
مبتنی بر فراگیری یا مجموعه وسیعی از نرم افزارهای كاربردی 
و روش های آموزشی شامل آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش 

مبتنی بر وب، كالس های درس مجازی و غیره است.
بنابراین، كاردان )1386(، امیر حسینی )1390( و حسن زاده 
)1384(، شهبازی و سراجی )2: 1389( و احمد مخبری )1391( 
اشاره كردند كه در طراحی محتوای الکترونیکی به اصول و 

مالک های ذیل توجه شود:
قرار دادن راهنمای دسترسی به محتوای هر یک از دروس   -
الکترونیکی بر روی وب و راهنمایی چگونگی گردش در 

بخش های مختلف آن؛
معرفی همگانی عناوین فصول و بخش های مختلف هر   -

محتوای الکترونیکی؛
به صورت  درس  استاد  آنالین  فعالیت های  زمان  اعالم   -

سمینار مجازی و گفتگوی آنالین؛
اعالم پیش نیازهای درس؛  -

از  استفاده  برای  موردنیاز  كامپیوتری  قابلیت های  اعالم   -
درس مجازی؛

كوئیزها،  امتحانات،  با  ارتباط  در  مهم  تاریخ های  اعالم   -
تمرین ها و سمینارهای مجازی؛

راهنمایی فراگیران برای برگزاری امتحانات و كوئیزها،   -
تحویل پاسخ تمرین ها و شركت در سمینارها؛

ارائه راهنمایی های الزم در ارتباط با استفاده از ابزارهای   -
تعاملی؛

ارائه منابع و نشانی اینترنتی نرم افزارهای قابل استفاده در   -
فراگیری دروس الکترونیکی؛

با  انضباطی مرتبط  آموزشی و  قوانین و مقررات  اعالم   -
استفاده از دروس مجازی » )28(.

ساختار قوی و ارائه منطقی درس؛  -
تعاملی و جذاب بودن؛  -

گرافیک ها،  تصاویر،  مجرب،  اساتید  تجربه  از  استفاده   -
اسالیدها و شبیه سازهای مرتبط با موضوع درس؛

میزان  از  اطالع  به منظور  مناسب  استفاده ازآزمون های   -
یادگیری فراگیران در پایان هر درس؛

بهره مندی از توانمندی های بین رشته ای؛  -
استفاده از قابلیت های رایانه ای برای كمک در به تصویر   -

كشیدن مفاهیم و توضیحات پیچیده درسی؛
اصل چندرسانه ای: ارائه همزمان تصاویر و كلمات به منظور   -
ایجاد الگوهای ذهنی كالمی و تصویری و برقراری ارتباط 

بین آن ها؛
بازنمایی های  نگهداری  به منظور  زمانی:  اصل مجاورت   -
ذهنی كلمات و تصاویر ارائه شده به طور همزمان در حافظه 

فعال فراگیران و ساخت یادگیری بهتر؛
اصل مجاورت مکانی: استفاده از ارائه دیداری به همراه   -

ارائه شنیداری؛
اصل پیوستگی: ارتباط بین اشکال ارائه و اهداف برنامه   -

درسی؛
اصل انسجام: حذف مطالب اضافی و غیرضروری از متن؛  -
به منظور  گفتار  و  پویانمایی  از  استفاده  افزودگی:  اصل   -

یادگیری بهتر فراگیران؛
اصل شخصی سازی: استفاده از ضمایر شخصی در ارائه   -

قطعات محتوایی؛
اصل چند وجه حسی: استفاده از پویانمایی و گفتار به منظور   -

پردازش بهتر كلمات در كانال
و  دیداری/تصویری  كانال  در  تصاویر  و  /كالمی  شنیداری 

یادگیری باالتر فراگیران؛
روی  بر  طراحی  تأثیرات  فردی:  تفاوت های  اصل   -9
یادگیرندگان بادانش كم نسبت به دانش آموزان بادانش باال و 
قابلیت بیشتر یادگیرندگان با توانایی فضایی باال به یادگیرندگان 
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با توانایی فضای پایین )توانایی ذهنی برای تولید، نگهداری 
و دستکاری تصاویر بصری(؛

در  قابل ارائه  مطالب  تقسیم بندی  بخش بندی:  اصل   -10
یک زمان به منظور یادگیری باالتر؛

آشنایی   :(before training) آموزش  پیش  اصل   -11
یادگیرندگان با اسامی و مفاهیم كلیدی سیستم چندرسانه ای 

.)29(
همچنین كیفیت محتوای الکترونیکی دارای ابعاد گوناگونی 

است كه به برخی از آن ها اشاره می شود:
تعامل مانند: ارتباط مربی با مربی و با یادگیرندگان، ارتباط  ـ 
یادگیرندگان با یکدیگر و ارتباط مربی و یادگیرندگان با 

محتوا؛
طراحی دوره مانند: دسترس پذیری، عناصرچندرسانه ای،  ـ 

كیفیت ارزیابی، بازخورد؛
سازمان دهی دوره  مانند: مواد درسی، محتوا، تکالیف و  ـ 

تمرین ها )30(؛
كیفیت فنی: از نظر كاربرپسندی و انطباق با استانداردهای  ـ 

معتبر مانند اسکورم؛
كیفیت برنامه درسی: بر اساس مطابقت با ویژگی های برنامه  ـ 
درسی، ارتقاء ارزش ها، مهارت ها، دانش و زبان از طریق 

برنامه درسی و مطابقت با اهداف یاددهی- یادگیری؛
یادگیرندگان  استعدادهای  به  توجه  با  آموزشی:  كیفیت  ـ 
طراحی  متنوع،  آموزشی  محیط  برای  مناسب  مختلف، 
سناریو و مسیر یادگیری مناسب و قابلیت تطبیق با انواع 

روش های تدریس؛
جذابیت: شامل كیفیت گرافیکی، كیفیت ویدئویی، كیفیت  ـ 
متحرک سازی، كیفیت صدا، كیفیت چیدمان و كیفیت رنگ 

و نوشته؛ )31(.

طراحی آموزشی در مکتب رفتارگرایی
به طوركلی یک فرایند سیستماتیک است كه هدف اصلی آن 

بهبود یادگیری است. یکی از اجزای مهم كه ریشه در نظریه 
رفتارگرایی دارد، استفاده از هدف های رفتاری است. این مؤلفه 
كه با مفهوم تحلیل وظیفه و آموزش برنامه ای در ارتباط است بر 
تعریف و مشخص كردن رفتارهای قابل مشاهده كه یادگیرنده 
ناظر بر  تأكید می ورزد. هدف های رفتاری  انجام دهد  باید 
رفتارهایی است كه یادگیرندگان باید برای نشان دادن تسلط 
خود بر محتوای آموزشی انجام دهند. هدف های رفتاری سبب 
عینی تر شدن فرایند آموزش می شود و اختالف در برداشت 
معلمان و همین طور یادگیرندگان از منظور و مقصود آموزش 
را كاهش می دهد. )11(. طراحی آموزشی بر اساس دیدگاه 
رفتارگرایی، با مرحله تحلیل وظیفه شروع می شود. تحلیل 
وظیفه روشی برای تجزیه یک وظیفه یا موضوع آموزشی به 
اجزای تشکیل دهنده آن و تشخیص تغییرات رفتاری موردنیاز 
برای انجام آن وظیفه یا یادگیری موضوع است؛ سپس طراحی 
باید توالی رویدادهای یادگیری را مشخص كند. پس از بیان 
هدف های آموزشی فرصت هایی برای یادگیرنده فراهم می شود 
تا به تمرین بپردازد و محتوای آموزشی را یاد بگیرد. ارزشیابی 
از آموخته های دانش آموزان به عنوان آخرین مرحله از طراحی 
آموزشی معموالً بر اساس مالک های از پیش تعیین شده صورت 
می گیرد. همه یادگیرندگان با این مالک ارزشیابی می شوند و 
در صورت كسب امتیاز الزم، آموزش های بعدی را دریافت 

می كنند )12(.

طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رویکرد شناخت گرایی
گرایی  شناخت  رویکرد  اصول  بر  مبتنی  آموزشی  طراحی 
به صورت سیستمی و مرحله به مرحله می باشد. اما در مقایسه 
با طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رفتارگرایی تفاوت هایی 
دارد. درحالی كه مطالعه یادگیری انسان پیش می رود به تدریج 
آشکار می گردد كه نظریه ها باید به طور فزاینده ای دقیق شوند. 
مجاورت، تکرار و تقویت همه اصول خوبی هستند و طراح 
آموزشی به آسانی می تواند موقعیت هایی تدارک ببیند كه این 
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اصول در آن ملحوظ شده باشند. بااین وجود كه حتی هنگامی كه 
این كارها انجام می شود یک موقعیت كارا تضمین نمی شود، به 
نظر می رسد كه آموزش باید كلیه عواملی كه بر یادگیری تأثیر 
دارند را موردتوجه قرار دهد. به كلیه این عوامل روی هم شرایط 
یادگیری گفته می شود. بعضی از این شرایط به محرک های 
مربوط می شوند كه نسبت به یادگیرنده بیرونی و بعضی به 
محرک هایی مربوط می شوند كه نسبت به یادگیرنده درونی 
به جای  دیدگاه شناختی  در  آموزش  )13(. طراحان  هستند 
تأكید بر رفتار بیرونی بر فرایندهای ذهنی تأكیددارند و از آن 
برای افزایش اثربخشی آموزش بهره می برند. به جای تکلیف 
و موضوع كه در رویکرد رفتارگرایی وجود دارد، شناخت 

گرایان بر تحلیل یادگیرندگان تا كید دارد )14(.

پیشنهادهای رویکرد شناختی در طراحی آموزش الکترونیکی
راهبردهایی استفاده شوند كه به یادگیرندگان امکان دریافت، 
توجه كردن و دقت كردن به اطالعات را فراهم كند به طوری كه 

اطالعات به حافظه فعال انتقال داده شود.
اطالعات مهم باید در مركز صفحه قرار داده شود.

موجب  تا  شود  نمایان  و  برجسته  باید  مهم  اطالعات  ـ 
جلب توجه و تمركز دقت یادگیرنده شوند.

به یادگیرندگان باید گفته شود كه چرا باید درس موردنظر  ـ 
را یاد بگیرند تا بتوانند به تمامی اطالعات ارائه شده در درس 

توجه كنند.
سطح دشواری محتوا با سطح شناختی یادگیرنده هماهنگ  ـ 
باشد تا یادگیرنده بتواند به اطالعات دقت كندو آن ها را به 

هم ربط دهد.
راهبردهایی استفاده می شود كه یادگیرندگان را در بازیابی  ـ 
اطالعات موجود از حافظه بلندمدت و فهم اطالعات جدید 

كمک كند.
از پیش سازمان دهنده ها برای فعال كردن ساختار شناختی  ـ 

موجود و پیوند جزئیات درس جدید فراهم كند.

به منظور فعال كردن انتظارات و نیز فعال كردن ساختار  ـ 
دانش فعلی یادگیرنده از پیش آزمون استفاده شود.

برای اینکه انتقال اطالعات به حافظه بلندمدت تسهیل شود  ـ 
باید از راهبردهای ارتقاء پردازش عمیق استفاده شود. این 
راهبردها شامل تجزیه وتحلیل، تركیب و ارزشیابی است؛ و 
از راهبردهای انتقال اطالعات به موقعیت گوناگون زندگی 

از قبیل بازی و شبیه سازی استفاده شود.
محتوای یادگیری الکترونیکی باید دربرگیرنده حمایت های  ـ 
كافی و فعالیت های متناسب با سبک های گوناگون یادگیری 
باشد، به گونه ای كه یادگیرندگان فعالیت های متناسب را 
بر اساس سبک های ترجیحی موردنظرشان انتخاب كنند.
با  تا  شوند  ارائه  گوناگون  شیوه های  به  باید  اطالعات  ـ 
تفاوت های فردی در پردازش اطالعات سازگار شوند. 
تا حد امکان اطالعات به اشکال متنی، شفاهی و دیداری 

ارائه شوند تا رمزگردانی بهتر انجام گیرد.
یاد  تا  شوند  انگیخته  یادگرفتن  برای  باید  یادگیرندگان  ـ 
بگیرند. البته باید از انگیزش درونی استفاده شود؛ و همچنین 
فراگیران را به استفاده از فرایندهای فراشناختی تشویق كرد 

.)15(

طراحی آموزشی در محیط های سازنده گرایی
و  پیچیده  مسائل  حل  بر  گرایان  ساختن  آموزش  اصول 
واقعی، همکاری یادگیرندگان با یکدیگر برای حل مسائل، 
بررسی مسائل از چشم اندازهای گوناگون و مسئولیت پذیری 
یادگیرندگان در قبال یادگیری و نیز آگاهی آنان از نقش خود 
در فرایند ساخت دانش تأكید می كرد )32(. در محیط های 
یادگیری سازنده گرایی تمركز از تهیه و تولید مواد آموزشی 
از پیش تعیین شده كاماًل تغییریافته و به عنوان الویت دوم تلقی 
می شود و در عوض نقش یادگیرنده در ساختن آن ها و اكتساب 
دانش و یادگیری به عنوان الویت اول و یک رویداد مهم طی 

فرایند یادگیری مدنظر قرار می گیرد )33(.
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برخی معتقدند كه هنگام بحث از طراحی با رویکرد ساختن 
گرایی، دیگر واژه طراحی آموزشی به كارنمی رود، بلکه از 
عنوان » طراحی محیط های یادگیری« استفاده می شود، زیرا در 
رویکرد معرفت شناسی پست مدرن، دانش حاصل فرایند ساختن 
معنا در ذهن شاگرد است و بر همین اساس مبنای طراحی نیز 
با مباحث طراحی آموزشی در رویکرد نظام مند كه طی آن همه 
اجزای آموزش از ابتدا تا انتها از قبل تعیین و طراحی می شود 
و سپس با استفاده از انواع رسانه های موجود و مناسب به 
شاگردان منتقل می شود، تفاوت اساسی می یابد )34(. رویکرد 
ساختن گرایی فرصت های زیاد و چالش های بزرگی به طراحان 
آموزش الکترونیکی عرضه می كند. استفاده از فرا متن ها در محیط 
یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب به یادگیرنده اجازه كنترل 
توالی آموزش را می دهد كه این امر با دسترسی به اطالعات 
بیشتر در وب فراهم می گردد، امکانی كه در شیوه سنتی نیست 
)21(. این امر به طراح اجازه طراحی آموزشی كه متناسب با 
نیازهای یادگیرنده باشد را می دهد. بااین وجود چنین امری 
باعث می شود یادگیرنده در فضای مجازی همان گونه كه وی 
بر روی اطالعاتی كه به طور وسیعی بر روی وب در دسترس 
كلیک می كند گم شود. اما این وب پهناور از اطالعات امکان 
ارائه دیدگاه های گوناگون و برخورد با محتوای آموزشی متنوع 
كه در نظریه ساختن گرایی بر آن تأكید می شود را می دهد. یک 
طراح آموزشی می تواند به طور خردمندانه ای بر اساس تنوع 
اطالعات در دسترس بر روی اینترنت یا دیگر منابع اطالعاتی 
نقطه نظرات گوناگونی را فراهم كرده و امکان برخورد آراء و 
افکار گوناگون را فراهم آورد )20(. تعامل یادگیرنده - محتوا 
می تواند غنی و متنوع شود، به ویژه زمانی كه از ارائه چندرسانه ای 
اطالعات در طراحی آموزشی استفاده شود. اصول ساختن گرایی 
- مذاكره اجتماعی و یادگیری مشاركتی - در محیط یادگیری 
الکترونیکی كه مربیان و یادگیرندگان همه از یکدیگر دور هستند 
می تواند چالشی قلمداد شود. طراحی آموزشی باید دربردارنده 
فرصت هایی برای در معرض گذاشتن عقاید گوناگون كه درواقع 

جانشینی برای تعامالت رو درروی نظام سنتی - كه به طور 
عادی در یک كالس اتفاق می افتد- باشد. فنّاوری هایی نظیر 
پست الکترونیکی، تابلوی اعالنات، اتاق گفتگو و كنفرانس های 

الکترونیکی می تواند برای تسهیل مشاركت استفاده شود.
جوناسن )1991( هشت ویژگی زیر را به عنوان ویژگی های 

محیط یادگیری ساختن گرایانه مطرح می كند:
یادگیری، مستلزم دستکاری فعال است. جریان یادگیری   .1
باید یادگیرندگان را با پردازش آگاهانه و فعال اطالعات 
مواجه كند و آنان را در تبادل نتایج حاصل از این فعالیت ها 
مسئول و پاسخگو قلمداد كند. به سخن دیگر، یادگیری باید 
از شرایط یادگیری در موقعیت های طبیعی یا غیررسمی كه 
در آن طی آن افراد به یادگیری مهارت های پیچیده و دانش 
پیشرفته در حوزه های موردعالقه و توجه خود می پردازند، 

تأثیر بگیرد.
یادگیری ساخته شدنی یا بنا شدنی است. یادگیری عبارت   .2
است از ساخت معنا كه از طریق تلفیق اندیشه های جدید 
این فرایند  و دانش پیشین یادگیرنده روی می دهد. در 

یادگیرنده به ساخت معنا و مفهوم فردی می پردازد...
خواهان  ذاتًا  انسان  است.  همکاری  نیازمند  یادگیری،   .3
انجام  و  مسائل  با  رویایی  در  دیگران  دریافت حمایت 
دادن تکالیف است. این گرایش طبیعی بسیار سازنده و 
مولد در نظام آموزشی مورد غفلت قرار می گیرد و بر انجام 

تکالیف به صورت انفرادی تأكید می شود.
یادگیری، هدفمند است. ازآنجاكه كلیه اعمال، رفتار و   .4
كنش های انسان هدفمند است، بنابراین محیط یادگیری 

ساختن گرایانه باید از فرایند یادگیری حمایت كند.
یادگیری، با امور و مسائل پیچیده سروكار دارد. بزرگترین كه   .5
معلمان در مورد دانش آموزان مرتکب می شوند، ساده سازی 
بسیاری از اندیشه های پیچیده است. گرچه این اقدام با 
حسن نیت و باهدف هموار ساختن یادگیری انجام می شود، 
اما پیامد ناخوشایند و مخرب آن در تلقی ساده انگارانه از 
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جهان و پدیده های هستی آشکار می شود.
یادگیری، زمینه ای است. تکالیف یادگیری متناسب با محیط   .6
یادگیری ساختن گرایانه باید از شکل انتزاعی و غیر مرتبط با 
موقعیت های واقعی زندگی فاصله بگیرد. یادگیری معنی دار 
و درک و فهم عمیق تر موضوعات و نیز انتقال آموخته ها 

به موقعیت های جدید، زمانی اتفاق می افتد.
یادگیری محاوره ای است. یادگیری فرایندی اجتماعی و   .7
مبتنی بر گفتگوست؛ بدین معنا كه افراد در رویارویی با 
یک تکلیف یا مسئله، به طور طبیعی افکار دیگران را جویا 

می شوند.
یادگیری تأملی است. یادگیرندگان باید در محیط ساختن   .8
گرایانه، از خود سؤاالتی بپرسند كه ظرفیت فراشناختی 
آنان را به خدمت می گیرد. این عمل به درک و فهم بهتر، 
یادگیری مؤثرتر و افزایش احتمال كاربرد دانش ساخته شده 

در موقعیت های جدید منتهی می شود )22(.
به طوركلی می توان گفت كه فرایند طراحی آموزشی بر اساس 
پارادایم سازنده گرایی دربردارنده مراحل جداگانه مشخصی 
نیست بلکه سه مرحله تحلیل، طراحی و ارزشیابی با یکدیگر 
همپوشی داشته و به صورت مستمر انجام می شود. در مرحله 
تجزیه وتحلیل تنها حیطه محتوا اصلی تعریف می شود. در 
مرحله طراحی پیامدهای یادگیری به صورت شفاف از قبل 
تعریف نمی شود بلکه ابزارهایی را فراهم می كند كه یادگیرنده 

برای خلق معنا بکار ببرد

بحث
این بررسی حاكی از آن است كه توجه به طراحی آموزشی 
در تدوین محتوای آموزش الکترونیکی می تواند به عنوان یک 
رویکرد جدید آموزشی پاسخگوی بخشی از نیازهای آموزشی 
كشور بوده و كیفیت و اثربخشی آموزشی را در برخی حوزه ها 
یا زمینه ها و مناطق افزایش دهد. نظام آموزش الکترونیکی دارای 
ابعاد و اجزای پیچیده ای است كه كارایی آن مستلزم شناخت 

دقیق این ابعاد و یک طراحی آموزشی اولیه مناسب است. 
استفاده اثربخش از این ابزارهای آموزشی و الگوهای طراحی 
آموزشی در غنای فرایند یاددهی- یادگیری در دانشگاه ها به 

راهبرد یادگیری الکترونیکی بستگی دارد.
تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس الگوهای طراحی آموزشی 
یکی از چالش های اصلی یادگیری الکترونیکی و رمز موفقیت 
این سیستم آموزشی محسوب می شود. محتوای آموزشی بخشی 
از داده ها با مؤلفه ها و روابط فی مابین خاص است كه باهدف 
ارتقاء سطح دانش و مهارت فراگیر تهیه شده باشد. ازآنجاكه 
كاربرد راهبردها و فنون طراحی آموزشی در تولید محتوای 
الکترونیکی و چندرسانه ای آموزشی با یادگیری و انگیزش 
دانشجویان رشته های پزشکی ارتباط معناداری دارد، ضروری 
است سازمان ها و دانشگاه های مجری امر آموزش الکترونیکی 
نیز به امر طراحی آموزشی و به كارگیری رویکردهای علمی 

جهت آن عنایت ویژه ای داشته باشند.
از سوی دیگر، دانشگاه های علوم پزشکی برای تحقق اهداف 
چشم انداز نظام و حضور مؤثر در عرصه های بین المللی باید 
توسعه همه جانبه آموزش و یادگیری الکترونیکی را به صورت 
جدی در دستور كار خود قرار دهند )36(. با توجه به رشد 
جمعیت و افزایش شمار متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های 
علوم پزشکی و مراكز آموزش عالی و از سویی دیگر موانعی 
كه بر سر راه تحصیل این متقاضیان وجود دارد، فراهم شدن 
امکان تحصیل برای افراد در هر مکان و زمانی كه مایل باشند، 
تبدیل به یکی از دغدغه های متولیان امر آموزش شده است. 
لذا یکی از راهکارهایی كه در این خصوص به ذهن پژوهشگر 
متبادر گردید، به كارگیری دستاوردهای طراحی آموزشی در 
مسئله طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در نظام های آموزش 
الکترونیکی هست. ازآنجایی كه دانشگاه های علوم پزشکی، 
عالوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم، وظیفه مهم 
تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص موردنیاز بخش های 
مختلف جامعه را بر عهده دارند. این امر ایجاب می كند كه 
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آموزش پزشکی به صورت مداوم تحت بازنگری قرارگرفته و با 
استفاده از الگوهای طراحی آموزشی در ارتقاء آن كوشش شود. 
دانشجو، استاد، عرصه آموزش، محتوای آموزش، روش های 
آموزشی، منابع آموزشی، روند رو به رشد فنّاوری های آموزشی 
و یادگیری الکترونیکی ازجمله این عوامل هستند. لذا با توجه 
به مؤثر بودن آموزش مبتنی بر چندرسانه ای در یادگیری بدون 
كاهش در میزان رضایت مندی و یادداری دانشجویان، بهتر است 
این شیوه نوین به عنوان بخشی از آموزش در برنامه آموزشی 
دانشگاه ها بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی گنجانده گردد.

نتیجهگیری
می توان این گونه نتیجه گیری كرد كه آنچه به عنوان یک حلقه ی 
مفقوده در نظام های آموزش الکترونیکی حوزه علوم پزشکی 
مشهود است، كم توجهی به بعد تولید محتوای الکترونیکی 
بر اساس راهبردها و اصول طراحی آموزشی است. یکی از 
الکترونیکی  مسائل اساسی كه پرداختن به آن در یادگیری 
ضروری به نظر می رسد، كیفیت در فرآیند طراحی، توسعه 
و ارائه آموزش های الکترونیکی است. پژوهشگرانی كه به 
پژوهش در این حوزه می پردازند، نظرات متفاوتی در مورد 
كیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی دارند. بسیاری از آنان 
معتقدند كه دوره های آموزش الکترونیکی نتوانسته اند طبق 
استانداردهای كیفی كه توسط مؤسسات برای این دوره ها 
از  دیگری  عده  درحالی  كه  كنند.  عمل  است،  تعیین شده 
پژوهشگران به دفاع از این دوره ها پرداخته اند و این دوره ها 
عوامل  از  افراد  این  می نمایند.  تلقی  باكیفیت  دوره هایی  را 
متعددی كه بر كیفیت آموزش در این دوره ها تأثیرگذار است 
سیستم های  دانشجو،  مورداستفاده،  فناوری  موسسه،  مانند 
پشتیبانی كننده، ساختار دوره، محتوی و طراحی آموزشی نام 
می برند )31-29(. از میان همه عواملی كه اشاره شد، به نظر 
می رسد یکی از مسائل اساسی در یادگیری الکترونیکی باشد، 
توجه به ساختار و كیفیت در تولید محتویات آموزشی است 

كه به عنوان یکی از بحث برانگیزترین چالش های پیش رو در 
مراكز ارائه دهنده آموزش الکترونیک مطرح است.

با این امید كه یافته های این پژوهش باعث بهبود و ارتقای 
و  آموزش  كیفیت  و  شود  الکترونیکی  آموزش  محیط های 
تولید محتوای الکترونیکی را در دانشگاه علوم پزشکی ارتش 
ارتقاء بخشد. مسئولین اجرای دوره های آموزش الکترونیکی 
و طراحان این دوره ها پیشنهاد می شود كه در طراحی تولید 
محتوای الکترونیکی از الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرایی، 
شناخت گرایی و سازنده گرایی استفاده شود. همچنین برگزاری 
با  آشنایی  در جهت  همایش ها  و  دوره های ضمن خدمت 
طراحی  الگوهای  بخصوص  آموزشی،  طراحی  الگوهای 
آموزشی سازنده گرایی برای طراحان و متخصصان آموزش 
الکترونیک می تواند در این زمینه مؤثر باشد. از سوی دیگر، 
دانشگاه های علوم پزشکی برای تحقق اهداف چشم انداز نظام 
و حضور مؤثر در عرصه های بین المللی باید توسعه همه جانبه 
آموزش و یادگیری الکترونیکی را به صورت جدی در دستور 
كار خود قرار دهند. با توجه به رشد جمعیت و افزایش شمار 
متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی و مراكز 
آموزش عالی و از سویی دیگر موانعی كه بر سر راه تحصیل 
این متقاضیان وجود دارد، فراهم شدن امکان تحصیل برای 
افراد در هر مکان و زمانی كه مایل باشند، تبدیل به یکی 
از  لذا یکی  امر آموزش شده است.  از دغدغه های متولیان 
راهکارهایی كه در این خصوص به ذهن پژوهشگر متبادر 
گردید، به كارگیری دستاوردهای طراحی آموزشی در مسئله 
طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در نظام های آموزش 
الکترونیکی می باشد. ازآنجایی كه دانشگاه های علوم پزشکی، 
عالوه بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم، وظیفه مهم 
تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص موردنیاز بخش های 
مختلف جامعه را بر عهده دارند. این امر ایجاب می كند كه 
آموزش پزشکی به صورت مداوم تحت بازنگری قرارگرفته و با 
استفاده از الگوهای طراحی آموزشی در ارتقاء آن كوشش شود.
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The use of design patterns in the design and production of 
electronic content in e-learning environment

*Moradi R1, Mohamadi Mehr M2, Nojoomi F3, Khazaie M4

Abstract

Introduction: The development of electronic content based on one of the main challenges facing e-learning 

instructional design patterns and the education system is the key to success. This study examines the position 

of design patterns in the design and production of electronic content in their e-learning environment.

Methods: This article is a review article, and a library. In its edition of Internet searches using search 

engines and databases including authoritative valid Magiran, Noormags, Scientific Information Database, 

Science Direct, Google Scholar and a literature review published in books and scientific papers have been 

used.

Results: Based on instructional design patterns behaviorism, cognitive and constructivism in the design 

and production of electronic learning environments are a few suggestions that can design courses at the 

University of Medical Sciences to help the effectiveness of the quality of education. No doubt a significant role 

in achieving the goals of e-learning content plays, so that the production of electronic content regardless of 

special measures such as the use of instructional design patterns, endanger its success.

Discussion: Since the use of instructional design strategies and techniques in the production of electronic 

content were significantly associated with learning and motivation of medical students, it is necessary 

enforcement organizations and universities also designing the e-learning training and applying scientific 

approaches have to be attentive.

Keywords: Model of Instructional Design, E-learning, E-content.
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