
 

 

 دیوید مریلمطالعه تحلیلی طراحی آموزشی 

 1عبداهلل بهرامی

 2حسن رستگارپور

 آموزش و یادگیری فناوری

 44 پاییز، 4سال اول، شماره 

 03/2/44تاریخ دریافت: 

 11/7/44 تاریخ پذیرش:

 چکیده

سو  تو ،شوههمطرحدهوای ررایوی آموزشوی ، اصوول، و راهبرهاهینظربررسی و تبیین  منظوربهاین پژوهش 

 از تریعمیو درک  منظوربهپژوهش یاضر از نوع توصیفی تحلیلی است، و  .ه استیویه مریل انجام گرفتد

و  هاهیوونظربووا تجووتجو در منووابط مربووو ، ررایووی آموزشووی مریوول صووورا گرفتووه اسووت.  مبایوون نظووری

حوور اشویا  دانوش، و راهبورد آموزشوی تکلیو  م شوامل نظریوه نموایش اتوزا ، مریول رویکردهای ررایی

اصول تجویزی که بر پایه تجربوه یوا  -همچنین، اصول اولیه آموزش  .قرار گرفت تحلیل دقی  و موردبررسی

افزون بر این، تالش شوه توا بوه دو  مشخص گردیه. -انهشههتحقی  برای تجهیل اثربخشی آموزش شناسایی 

نیازمنوه  کوه ررایوی آموزشوی "چگونوه توهری  شوود " و "توهری  شوود  چیوزیچوه "محووری  سؤال

 شوههنوشته یهواکتابو  هامقالوهتامعه آمواری ایون پوژوهش را  ، پاسخ داده شود.هجت هابهانپاسخگویی 

منبوط اسوت. محتووای ایون منوابط بوه روش  44 هواآنکوه تعوهاد  دهوهیموتشکیل  2312توس  مریل تا سال 

از آن است کوه یادگیرنوهگانی یاکی  هاافتهی. انهقرارگرفتهههفمنه انتخاب، و مورد تحلیل  گیرینمونه

رضایت و عالقه  انهکرده، شرکت برنهیمتکلی  محوری که از اصول اولیه بهره  یهادورهکه در 

 انه.سنتی داشته یهادورهعملکرد بهتری نجبت به  درواقطو  انهدادهبیشتری را در مورد دوره نشان 

توابط  ،ایی یک محصوول یوا دوره آموزشوی  وا در پایان اعتقاد بر این است که اثربخشی، کارایی، و گیر

 .باشهیمآموزشی ررایی و اصول ها، دراهبر، هاهینظراین  کارگیریبه میزان

اشیاء دانش، اصول اولیه آموزش، راهبرد آموزشی تکلیف محوور، ررایوی  واژگان کلیدی:

 .آموزشی، نظریه نمایش اجزاء

                                                 
 کارشناس ارشه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی وایه تهران تنوب .1

 (h_rast1@yahoo.comدانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه  وارزمی )نویجنهه مجئول،  .2
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 مقدمه

 هرابمشخصی در اایبر مبنای فرض یی آموزشی،ررا ویژهبه علم آموزش علوم، ه همههمانن

 وسویلهبه شههاثباااصول علمی  هبر پای یررایی آموزش فناوریدنیای واقعی استوار است و 

و اثبواا  هییتأ، آموزش توس  اکتشاف معلو هماننه دیگر .تجربی بنیان شهه است یهاداده

گوروه پژوهشوی  .ابوهییمو ررایی آموزشی نیز توس  نوآوری و ا تراع گجوترش  شودمی

لوده ، شوا(1411 ،5اا، پور4، لیجی0دریک ،2مریل) علم آموزش 1ررایی آموزشی نجل دوم

 هواآنبوه بواور  .داننوهیمورا کش  راهبردهای آموزشوی  ررایی آموزشی فناوریو اساس 

آنچوه از  دربردارنوههکوه  اسوت و فراینوههایی هاروالپژوهش در مورد ررایی شامل ابهاع 

از  کوهامهیچتوس   ررایی آموزشی یهاروالاین  .است، شودفته مییاد گرزشی علوم آمو

کوه سوب   ،انهشوهه تولیوه القانوه  نووآوریتوسو   ، بلکوهشوونهمیوانین ربیعی کنتورل نق

اصوول علموی موتوود در  دربرگیرنوههبایوه  هواروال، این یالبااین .هعمل کنن بهتر شودمی

راهبردهووای  رووراح آموزشوویکوون نیجوت مگوور اینکووه مایوون م .راهبردهوای آموزشووی باشوونه

یی برای ررایی آموزشوی ابوهاع و ابزارها هاروال تا بتوان ،نمایهآموزشی صحیح را کش  

گفته شه، علم آموزش به کشو   که رورهماند. اد  را ارتقا یادگیرنهگانیادگیری  رد تاک

اسوتفاده  شوامل وزشویو ررایی آم پردازدیماصول ربیعی موتود در راهبردهای آموزشی 

 افورادی ازتملوه .اسوتی و ابزارهای ررایی آموزش هاروالاز این اصول علمی برای ابهاع 

 .اسوتدیویوه مریول  ،انهپردا ته و ابزارها هاروالبه ابهاع این با استفاده از اصول علمی که 

 نوانعبوهکوه  در ررایوی آموزشوی اسوت استشنا ته شهه  ایچهره المللیبین ازنظر مریل

و  هوواکتابکووه  شووودمیمحجوووب  بووزرد در رشووته تکنولوووژی آموزشووی نظریصووای 

بجویاری نیوز  المللویبینهوای هموایش و نمووده اسوت بجیاری در این زمینوه چوا  یهامقاله

نظریه شرح و بجو  و   نظریه نمایش اتزا به توانمیآثار او  نیترمهمبرگزار کرده است. از 

                                                 
1. ID2 Research Group 

2. Merrill, M. D. 

3. Drake, L. 

4. Lacy, M. J. 

5. Pratt, J. 
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ادل آموزش، ررایوی آمووزش  ودکوار و ررایوی آموزشوی ؛ نظریه تب1493 هده آموزش

بورد آموزشوی ؛ و در یال یاضر اصول اولیوه آمووزش و راه1443 همبتنی بر اشیا  دانش ده

 عنوانبوهاهمیت ررایی آموزشی  و شههانیبتوته به مطال   اب اما تکلی  محور اشاره کرد.

کوه مطالعوه  شوودمیح مطور سوؤالایون ی رشوته تکنولووژی آموزشوی، اصول یاتزیکی از ا

ه راهگشای فراینوه ررایوی توانمی انهازهتوس  مریل تا چه  شههمطرحو الگوهای  هاهینظر

 باشه. آموزشی

 روش

و  آمههدسوتبه یهوادادهتحلیول  منظوربوه .استتحلیلی پژوهش یاضر، پژوهشی توصیفی 

بوه  .ه استفاده شهاست آثار مریلاز روش تحلیل که  ،است موردنظر یهاپاسخبه  یابیدست

چگونوه "و  "ی  شود چه چیزی تهر" سؤالدو و پاسخ به این صورا که همزمان با ررح 

و  موردبررسویتوسو  مریول  شوههمطرح، اصوول، و رویکردهوای هاهیونظر "تهری  شود 

 هامقالهشه. تامعه آماری این پژوهش را  ارائه هاآنتحلیل قرار گرفت و توصیفی پیوسته از 

منبوط  44 هواآنکه تعوهاد  دههیمتشکیل  2312توس  مریل تا سال  شههنوشته یهاکتابو 

 .انهقرارگرفتهو مورد تحلیل  ههفمنه انتخاب، گیرینمونهحتوای این منابط به روش م .است

و رویکردهای ررایی آموزشی مریول  هاهینظرپژوهش بر آن است تا به بررسی و تبیین این 

اشیا  دانش، اصول اولیه آمووزش، و راهبورد آموزشوی تکلیو   شامل: نظریه نمایش اتزا ،

نظریوه  یهوایژگویو ماننوه ییهاپرسوشکوه بوه  آن اسوتبور محور بپردازد. همچنین تالش 

  انهکهمنمایش اتزا ، اشیا  دانش، اصول اولیه آموزش، و راهبرد آموزشی تکلی  محور 

 اسوت اساسوی سوؤالدو  یازمنه پاسخ به( ررایی آموزشی ن1449به اعتقاد مریل )

یا به بیان بهتور، از  هین معنا که محتوای آموزشب "چه چیزی تهری  شود "نخجت اینکه 

محتووا اهوهاف و ایون م اینکه ود و چیجت یادگیریاینکه اههاف  دیهگاه ررایی آموزشی،

 "چگونوه توهری  شوود "یعنوی  .گیردقرار  کننهگاناستفادهدر ا تیار  شههیررای چگونه

فراینوه ررایوی  فعالیوت نیتورمهم چگونه بایه توهری  شوود، اینکه چه چیزیتعیین 

دانوش ززم وتوود نهاشوته باشونه، آنگواه یوادگیری ر   یآموزشی است. اگور اتوزا

نخواهه داد؛ و اگر اتزا  دانش ناقص و نامناس  باشونه، یوادگیری اثوربخش و کوارا 
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نظریه نمایش اتزا  و  "د چه چیزی تهری  شو" سؤالبه پاسخ  مریل در نخواهه بود.

 .کنهمی ارائه را نظریه اشیا  دانش

عملکردهوای  ؛هیونمایمتشریح  فرآینه آموزشی را یاتزا روشنیبه1نظریه نمایش اتزا 

همچنوین بوه تحلیول و ترکیو  محتووای  .کنوهمییادگیرنهه را تحلیل، شناسوایی و  الصوه 

بوه  هنیرسو ایو)یعنوی انجوام و  رنوههبوا عملکردهوای یادگی محتووا بنهیربقهدرسی و تطاب  

ازنمایی شهه توس  اهوهاف یوا نتایج آموزشی، ب( 1444) این نظریهرب   .پردازدیماههاف( 

تعمیم،  -نمونه، یادآوری -)یادآوری آموزدانشعملکرد  بعه نه در دوتوانمی آزمون، اقالم

شوونه. ایون  بنهیتهدسوکاربرد، و یافتن( و محتوای درسی )یقیقت، مفهوم، روال، و اصل( 

 آمهه است: 1در شکل  بنهیربقهسیجتم 

 

 

 

 

 

 
 

 (1991مریل، محتوا ) -ماتریس عملکرد .1شکل 

 بورای آمووزدانشدر آن نیاز است تا  عملکردی است که 2یادآوری .عملکرد بنهیربقه

بوه تجوتجو بپوردازد.   وود ، در یافظهدانهیمکه از پیش  یارالعات ولیه دوباره یا شناساییت

یوک امور انتزاعوی را در موورد  آمووزدانشعملکردی است که در آن نیاز است توا  0کاربرد

یوک  آموزدانشتا عملکردی است که در آن نیاز است  4به کار گیرد. یافتن ویژهموضوعی 

 امر انتزاعی تهیه را ابهاع یا استنتاج کنه.

                                                 
1. component display theory 

2. remember 

3. use 

4. find 

رد
لک
عم
ح 
ط
س

 

     یافتن

     کاربرد

     یادآوری تعمیم

     یادآوری نمونه

 اصل روال مفهوم یقیقت  

  سطح محتوا   
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ی بوه هوم مورتب  اتفاق صورابههجتنه که  ی از ارالعااقطعات 1یقای  .محتوا بنهیربقه

بورای  شوههاستفاده، نوام یوک مکوان، یوا نمادهوای هعواقویوک  از قبیول نوام واقعوی، انهشهه

از اشیا ، وقایط، یا نمادها هجوتنه  ایدسته 2اهیممف ، یا وقایط  ا .هابخشاشیا ،  گذارینام

ام وایوه و یکجوان شونا ته و توس  یک نو انهمشترک یهایژگیوکه همگی دارای بر ی 

 ایدسوتهیول  تحق  یوک هوهف، از مرایل ضروری تهتترتیبی منظم  0هاروال. شونهمی

در  هواییبینیپیشتوضویحاا و  4اصوولیا تولیه یوک محصوول اسوت.  ا  از مشکالا، 

را  هاآموزشاگر محتوای تمام  درنتیجه .باشنهیماتفاق افتادن چیزها در دنیا  "چرایی"مورد 

 دهنههتشوکیلکنیم، اتوزا  اصولی  وتحلیلتجزیهرا  هاآن دقتبهدر ییطه شنا تی مطالعه و 

 .باشنهیمفوق  این موضوعاا تنها شامل چهار عنصرتمام 

در  تووانمیآزموون را  یهاسوؤالکه تمامی اهوهاف و  کنهمی  اررنشان( 1444مریل )

 بنهیدسوتهکورد. شناسوایی ایون  بنهیدسوتهمحتووا  -یک یا چنه  انه از مواتری  عملکورد

توز  دیگوری از شوکل و قالو  نیجوت  صرفاًبخشی از عمل تعیین ههف،  عنوانبه دوبعهی

 بنهیدسوته، تعیین ایون دیگریانببه. هیافزایمرا به این تعیین  (اتزا  آموزش)بلکه بعه محتوا 

پیاموه  برای یک دستهرفتار  ا ، و معیارهای  اصی که ، امکان نشان دادن شرای   ا 

اهوهاف . اضافه کردن این بعه همچنین ماهیت کار تعیین کنهمیرا فراهم  ،انهقبولقابلمعین 

 ،ابهاع ههف نیجت یا  ل  کار رراح ،. بنابرایندههیمانتخاب تغییر  یک ابهاع بهیک را از 

 مشابه است. موردنظرمحتوای  -بلکه انتخاب آن ههفی است که با سطح عملکرد

کوه هور دسوته از  ، رفتار، و معیارهای اساسویشرای  1( در تهول 1444مریل )

در  هادسوتهایون   الصوه کورده اسوت. ،کنوهمیمحتوا را توصی   -ری  عملکردمات

در هر سوتون  هامه لوانهن یک سطر معین، . با  شونهمیستون سمت راست دیهه 

 هبرای تعیین یوک هوهف بورای آن دسوترفتار، و معیارهایی است که  نشانگر شرای ،

هور توز  بوه دو سوتون تقجویم شوهه اسوت کوه یکوی  محتوا ضروری است. -عملکرد

                                                 
1. facts 

2. concepts 

3. procedurce 

4. principles 



 نامه فناوری آموزش و یادگیریفصل

 

 

22 

ول
ل ا

سا
، 

ره 
شما

4 ،
یز

پای
 

44
 

بورای  شوههمشخص هتوصوی  ربقو منظوربوهزا  است که آن بخشی از ات دهنههنشان

نه توانمیاز اتزا  است که  ییهاتنبهآن و دیگری نشانگر  انهیرورضثابت و  ،ههف

 بوا  وانوهن سوطر نهارنوه. بورای ملوال، یریتأثههف  بنهیدستهیر کننه و هنوز بر تغی

 :شودمیزیر بیان  صورابهیک ههف ، یقیقت -یادآوری

ادفی تصو صورابهکه  یهابخشبا  (Aچشم )( از 1یک نقاشی )ستون  با در نظر گرفتن

 بوا ( راBنوام هور بخوش )  واهوه بوود تواقادر  آموزدانش(، 2)ستون  انهشهه یگذارشماره

 یریتوأ  طوا و  گونوهچیه هون( ب4نوشتن نام آن روبروی شماره مشابه با آن بخش )ستون 

بوا یوک امتیواز بورای هور  شوههدادهکوه نشوان  رورهمانو (، 0آورد )ستون  ادیبه  (5)ستون 

از ثانیه بیشوتر  13امتیاز از نمره در ازای هر شهه و کجر یک  گذارینام یتدرسبهقجمت که 

 .شودمی نمره دهی (1برای تکمیل تمرین )ستون  ازیموردندقیقه  1

 (سطح یادآوریمحتوا ) -دتعیین اهداف ماتریس عملکر :لفا .1 جدول
 معیار رفتار شرای  
 0متغیر  ثابت 2متغیر  ثابت ثابت 1متغیر  

 
ر نظر با د

 داشتن:
درباره / 
 مربو  به:

 آموزدانش
قادر  واهه 

 بود:
 با: :وسیلهبه

 شههدادهنشان 
 :وسیلهبه

ی 
ور
دآ
یا

ت
قیق
ی

 
 هاینقاش

 تصاویر
 نمودارها
 اشیا 

A 
در هر 
 ترتیبی

 Bیادآوری 

 نوشتن
 کشیهن

 اشاره کردن
 دایره کشیهن

 بهون  طا
 ریتأ بهون 

یک امتیاز برای 
هر نماد درست در 

 ثانیه 13

ی 
ور
دآ
یا

وم
فه
م

 

 کلمه
 نماد

 بیان تعری  نام

 نوشتن
 انتخاب کردن
 دایره کشیهن
 چک کردن

  طاهای کم
 کوتاه ریتأ 

 طا برای هر  1
 ویژگی

ی 
ور
دآ
یا

ال
رو

 

 کلمه
 نماد

دستورالعم
 هال

 بیان رابطه نام

 نوشتن
 کشیهن
 فرمول
 نمودار

  طاهای کم
 کوتاه ریتأ 

 طا در هر  1
 رابطه

ی 
ور
دآ
یا

صل
ا

 

 کلمه
 نماد

 بیان رابطه نام

 نوشتن
 کشیهن
 فرمول
 نمودار

  طاهای کم
 کوتاه ریتأ 

 طا در هر  1
 رابطه

 (1444)مریل، 
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 (سطح کاربرد و یافتن) محتوا -اهداف ماتریس عملکرد نییتع :ب .1جدول 
 معیار رفتار شرای  
 0متغیر  ثابت 2متغیر  ثابت ثابت 1متغیر  

 
با در نظر 
 داشتن:

 درباره/
 به:مربو  

 آموزدانش
قادر  واهه 

 بود:
 با: :وسیلهبه

نشان 
 شههداده
 :وسیلهبه

وم
فه
د م
ربر
کا

 

 هاینقاش
 تصاویر

توصیفاا 
 نمودارها

 یهاملال
 تهیه

 بنهیربقه
 کردن

 نوشتن
 انتخاب کردن
 اشاره کردن

 بنهیدسته
 کردن

 اچنه  ط
 کوتاه ریتأ 

 

ال
رو
رد 
ارب
ک

 

 کلمه
 مواد

 تجهیزاا
 ابزار

 نام
تکلی  
 تهیه

 نمایش دادن

 کنترل
 محاسبه
 سنجش
 یذف

 چنه  طا
 شههیبنهزمان

 نشهه یبنهزمانیا 

فهرست 
 ارسیو

صل
د ا
ربر
کا

 

 کلمه
 توصیفاا

 هاینقاش
 تصاویر

 نام
مجائل 
 تهیه

توضیح 
یا دادن 

 ینیبشیپ
 کردن

 ینیبشیپ
 محاسبه

 رسم کردن
 کشیهن نمودار

 اچنه  ط
 شههن یبنهزمان

 

وم
فه
ن م

افت
ی

 

 هاینقاش
 تصاویر
 توصیفاا
 نمودارها
 اشیا 

ارتاعاتی از 
 یهاربقه

مشخص 
 شههن

ابهاع 
 هابنهیربقه

و  بنهیدسته
 همشاهه

 هایژگیو
 هایژگیوتعیین 

 نشهه یبنهزمان
همبجتگی زیاد 

که دیگران  زمانی
مفهوم استفاده  از

 کننهیم

 

ال
رو
ن 
افت
ی

 
 توصیفاا
 نمایش
 شرح

 مشخصاا

یا  محصول
ر هاد 

 ردنظرمو

استخراج 
 مرایل

آزمایش تحلیل 
 آزمون +  طا

 نشهه یبنهزمان
 نمایش سودمنهی

 

ن 
افت
ی

صل
ا

 

 توصی 
 شرح
 مشاههه

یا  واقعه
 ر هاد

 کش  رابطه
تحلیل آزمایش 

 مشاههه
 نمایش

 نشهه یبنهزمان
 ررح تحقی 
  یا پژوهش مناس

 

 (2اشواره دارد. ) آموزدانشبه  شهههدادشوق مبه بازنمایی )ارائه( مواد محرک و  متغیرر  ش (1)توته: 

 متغیرمعیار  (0ای نشان دادن قابلیت اشاره دارد. )بر آموزدانشتوس   شههاستفادهبه نوع عملکرد  رفتار متغیر

 (.1444)مریل،  در ا  اشاره دا سؤالنمره دهی یک نوع  هبه نحو
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ویکردهوای مختلو  ها به بررسوی رنهایی نظریه نمایش اتزا ، مریل سالپ  از تهوین 

نتیجوه  پردا وت؛ "چوه چیوزی توهری  شوود " سوؤالبه تحلیل دانش در تهوت پاسوخ بوه 

 دانش بود. ییک سیجتم بازنمایی دانش بر اساس اشیا های او گجترشتالش

محتوای درسی یوا دانشوی کوه قورار اسوت  روشی است دقی  برای توصی  1دانش شی 

بورای شناسوایی اتوزا  ززم  چوارچوبی نوانعبوهرا  دانش شی ( 1449مریل )تهری  شود. 

پایگاه داده )پایگاه دانش( منابط محتووایی )موتن،  دهیسازمانبرای  همچنین روشی ودانش؛ 

که یک الگوریتم آموزشی معوین )راهبورد آموزشوی  یبه صورتصوا، ویهئو، و گرافیک( 

قورار  ورداسوتفادهمای مختل  از محتواه یاگجترهتوانه برای تهری  ب (شههیررایاز پیش 

هوای امکوان وتوود الگووریتم شوههنییتعدانش از پویش  شی . یک سا تار  وانهیم، گیرد

 آورد.)راهبردها( را فراهم می شههیزیربرنامهو  شههنییتعآموزشی از پیش 

 تهوت ازیوموردن( بورای اتوزا  دانوش )ظروف هانهیزماز  یامجموعهدانش شامل  شی 

از  انوهعباراوعه متنوعی از راهبردهای آموزشی است. ایون اتوزا  مجم کارگیریبهاترا و 

و تصاویر بورای ، نام، ارالعاا درباره برای ماهیت؛ )نمونه( 2و تصاویر نام، ارالعاا درباره،

ماهیت؛  یهایژگیوو تصاویر مشابه برای  هاارزش ،نام، ارالعاا درباره ماهیت؛ یهابخش

فراینههای مرتب   و ارالعاا دربارهمرتب  با ماهیت؛ و نام  یهاتیفعال نام، ارالعاا درباره

 :زیر باشنه پنج تز  اصلی ه دارایتوانمیدانش  شی ( 1449مریل ) ازنظربا ماهیت. 

دانش دارای یک نام و یوک تصوویر هجوتنه و ممکون اسوت دارای  اشیا  ههم. ارالعاا

 دانش در نظر بگیریه. نوام آن ی شیک  عنوانبهرا . تملوه ارالعاا مرتب  دیگری نیز باشنه

 ارالعاا در مورد تمله ممکن است شامل یک تعری  باشه: است.تمله 

 ".کننهیمکه یک انهیشه کامل را بیان  هااز واژهگروهی "

 .تمالا( ه( ممکن بجیاری برای آن وتود دارد )همیهانمونهتصاویر )
 "، یک تمله هجتنه.هاواژه این"

 هوابخشتقجیم کورد.   ردتر یهابخشیا  هاتیماهبه  توانمیرا  هاتیماه ههم .هابخش

توا  تووانمیرا  هابخشدارای یک نام، ارالعاا مرتب ، و تصویر هجتنه.  هاتیماهنیز ماننه 

                                                 
1. knowledge object 

2. portray 
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دیگور  یهوابخشباشوه، بوه  ازیوموردنهر سطحی که برای بازنمایی مناس  و کافی ماهیوت 

 تقجیم کرد.

 ش نهاد و گزاره است.برای ملال: تمله دارای دو بخ

 نهادبخش یک: نام= 

 "این تمله در مورد چه کجی یا چه چیزی است. هیگویم"ارالعاا: 

 "این کلماا یک تمله هجتنه." ،، نهاد تمله روبرو هجتنهاین کلماا، هتصویر: دو کلم

 گزارهنام=  بخش دو:
 ".هیگویمبخشی که چیزی در مورد نهاد "ارالعاا: 

این کلماا یک تمله  "هجتنه،  روروبهگزاره تمله تمله هجتنه، یک ، تصویر: کلماا

 "هجتنه.
نه وتود داشته باشنه، بلکوه همیشوه بایوه هموراه بوا توانمین ییتنهابه هایژگیو. هایژگیو

 یهواارزشاز  یامجموعوهیک ماهیت، فعالیت یا فراینوه باشونه. یوک ویژگوی دارای نوام، 

 یا شا ص مرتب  با هر ارزش است. ه، تصویره فرض کنتوانمیقانونی که ویژگی 
ه یک انهیشه کامل یا بیش از یک انهیشه کامول را توانمیبرای ملال، یک تمله 

 بیان کنه.

 کامل یهاشهیانه: تعهاد ویژگی
 یک، بیش از یک: هاارزش

 ".کنهمییک تمله یک انهیشه کامل را بیان "یک: تصویر برای ارزش 
یک تمله یک انهیشه کامول را بیوان کورده، بوا یورف " :یکبیش از تصویر برای ارزش 

 ".ابهییم، یا عالمت تعج   اتمه سؤال، و با یک نقطه، عالمت شههشروعبزرد 

 ههف ویژگی:

 ، بیان در واست، بیان ایجاسسؤالبیان عبارا، پرسیهن : هاارزش

 ".دهنهیمرا  تانیهاشهیانهتمالا به شما امکان بیان " :بیان عبارا تصویر برای
 "در تمالا کامل هجتیه  تانیهاشهیانهآیا قادر به بیان " :سؤالبرای پرسیهن تصویر 

 "لطفاً یک تمله کامل بنویجیه." :بیان در واستتصویر برای 
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 "!شومیممن عصبانی  یکنینموقتی از تمالا کامل استفاده " :بیان ایجاستصویر برای 

از  هرکهاممختلفی از چیزها تقجیم کرد.  یهادستهیا به انواع  توانمیرا  هاتیماه. انواع

ماهیووت والووه  ووود هجووتنه، امووا اعهووا  هوور دسووته دارای  یهووایژگوویودارای  هادسووتهایوون 

متفاوتی در یک یا چنه ویژگی، نجبت به اعها  دسته دیگر هجتنه. عهوویت در  یهاارزش

 .دشومیمتمایزکننهه تعری   یهایژگیواین  یهاارزشدسته توس  

و   بری، پرسشی، امری،به چهار دسته تقجیم کرد:  توانمیبرای ملال: تمالا را 

 تعجبی.
  بری.نوع: 

 ارزش: بیان عبارا ویژگی: ههف

 نوع: پرشی.

 سؤالارزش: پرسیهن  ویژگی: ههف

 نوع: امری.

 ارزش: بیان در واست ویژگی: ههف

 نوع: تعجبی.

 ارزش: بیان ایجاس ویژگی: ههف

روشوی بورای  عنوانبوهدانوش را  شوی ( 1449، مریول )شوهقبالً نیوز بیوان که  گونههمان

یاوی منابط محتوایی )متن، صوا، ویوهئو، و گرافیوک( تعریو  پایگاه دانش  یدهسازمان

از یوک الگووریتم آموزشوی معوین بورای توهری  مجموعوه بتووان  کهیروربهکرده است؛ 

از منوابط  یامجموعوه، پایگواه دانوش متنوعی از محتواهوای مختلو  اسوتفاده کورد. بنوابراین

بوه ایون معناسوت کوه  1یسازنمونه. کنهمی یسازنمونهدانش را  شی است که  یاچنهرسانه

وتوود دارد و اینکوه  2بایگوانی هدانوش، یوک پرونوه شی در پایگاه دانش برای هر نمونه از 

                                                 
1. instantiate 

2. record 
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 یهوایژگویوو  هوابخوشاز  هرکوهامبرای  ییهاارزش، هایگانیباموتود در این  1هایزمینه

 2.کننهیمدانش فراهم  شی 

در  تملوهموتوود بورای آن )ملوال  یهوایگوانیبادانش و  شی برای ملال: در ادامه یک 

 آمهه است. مبحن قبل(
 ارالعاا اتزا  شی  دانش

 ".کننهیمگروهی از کلماا که یک انهیشه کامل را بیان " ماهیت تمله

 ارالعاا هابخش
 "تمله در مورد چه کجی یا چه چیزی استاین  هیگویم" نهاد

 "هیگویمبخشی که چیزی در مورد نهاد " گزاره

 قانونی یهاارزش هایژگیو

 ههف

 بیان عبارا

 سؤالپرسیهن 

 بیان در واست

 بیان ایجاس

 یک، بیش از یک کامل یهاشهیانهتعهاد 

 تعری  انواع

 ههف= بیان عبارا  بری

 سؤالههف= پرسیهن  پرشی

 ههف= بیان در واست یامر

 ههف= بیان ایجاس تعجبی

بوه  توانمیرا  هاتیفعالهجتنه.  یادگیرنههتوس   شههانجاماقهاماا  هاتیفعال .هاتیفعال

زیرین تقجویم کورد. مرایول دارای نوام هجوتنه و ممکون اسوت دارای  یهاتیفعالمرایل یا 

(. تعریو  1449شوونه )مریول،  یوک فراینوه یانوهازراهارالعاا مرتب  نیز باشنه و باعون 

یوک فراینوه  یانوهازراهکوه باعون  آمووزدانشاز اقوهام  عبارا استفعالیت در این سیجتم 

 ، تغییر ارزش ویژگی.گریدعبارابهپیامی است به فراینه، تهت اترا؛ یا  یانهازراه. شودمی

                                                 
1. field 

هر یوک  .شونهمی، که با سازمانی معین در یافظه ذ یره باشنهمیمرتب  به یکهیگر  هایداده. رکورد مجموعه ای از 2

 .نامنهمی« فایل»فیلههای مرتب  به یکهیگر را  یمجموعهو « فیله»از اتزای رکورد را 
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رزش ویژگوی تغییور در ا عنوانبوهتز  اصولی فراینوه، پیاموه آن اسوت. پیاموه  .فراینهها

که شورو   شونهمیتنها وقتی اترا  هاآن، به این معنا که انهیشرر. فراینهها شودمیتعری  

. یک تز  مهوم فراینوه، شودمیارزش یک ویژگی تعری   عنوانبهشود. شر   نیتأم هاآن

ویوهئو، یوا گرافیوک(  ،شونیهار)موتن،  یاچنهرسوانهتوانایی نمایش ارالعاا در قال  اشیا  

   است.

فراینه، ماهیوت،  هرا شبک هاتیفعال، و هاتیماهبین فراینهها،  ه( رابط1449مریل )

 .نامنهیم 1فعالیت

اموا مریول  ،شوهش( را مطورح )اتوزا  آمووز ی آمووزشتحلیل محتووا یهاوهیش تا اینجا

، تمورین، و هوهایت ارائوه... اگر یک راهبورد آموزشوی شوامل ”که:  کنهمیاظهار ( 1449)

آنگاه ایون راهبورد  نباشه؛ - و مهارتی که قرار است تهری  شود بادانشسازگار  هیادگیرنه

ارزشوی آنگواه چیزی را تهری  نخواهه کرد... و اگر محصوولی چیوزی را توهری  نکنوه، 

 .داشاره دار "چگونه تهری  شود " سؤالاهمیت که این موضوع به  ".نهارد

ایون . ربو  شوودمیبیوان  ارائهل چگونگی تهری  در نظریه نمایش اتزا  از رری  اشکا

. انهشوهه لیتشوکمجزا  یهاارائهیا  هاشینمااز  یامجموعهآموزشی از  یهاارائه ههم ،نظریه

توصی   هاآنرواب  مشترک بین همراه با  ،ارائهاز این اشکال  توالی را 2ارائه( 1444مریل )

 بعه توصی  کرد: با دو توانمیرا  (2شکل ) اولیه ارائهکرده است. چهار شکل 

                                                 
1. PEAnet 

2. presentation 
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وا
حت
 م
ت
حال

 

م
می
تع

 

تعمیم توضیحی 

(EG) 

 "قانون"

 (IG) یسؤالتعمیم 

 "یادآوری"

نه
مو
ن

 

نمونه توضیحی 

(Eeg) 

 "ملال"

 (Ieg) یسؤالنمونه 

 "تمرین"

 سؤالی توضیحی  

 حالت ارائه  

 (1991مریل، )اولیه  ارائهاشکال  .2 شکل

 توانمیشنا تی را ییطه تمام محتواهای درسی  (1444مریل ) ازنظر. هانمونهو  هامیتعم

. توز  اساسوی محتووای درسوی ی اسوتتعیین محتوای درس رد. اولین بعه،ک ارائهدر دو بعه 

. ایون مجموعوه از شوودمیوقوایط تعریو   از اشیا  و یامجموعه عنوانبهه ک است "مفهوم"

اشویا  و  هکه بوه هموکلی  ،است 2نیایب . تعری شونهمی توصی  1یک تعری اشیا  توس  

، فهرسوتی از روالکیومعین اشاره دارد. بوه هموین صوورا، بیوان  ایدستهوقایط موتود در 

 در گجوتره تووانمیرا  هواآنمعنوی کوه  بوه ایون ،انوهیکلواین مرایل  مرایل موتود است؛

قوانونی  دهنههنشوانمشابه، بیان یوک اصول  روربه ا  به کار برد.  یهاتیموقعوسیعی از 

 ،اسوت اتراقابول هواآن ا  بجیاری که آن قانون کلوی در  یهاتیموقعاست که در  کلی

 .شونهمی نامیهه 0و اصل تعمیم. این بیاناا کلی از تعری ، روال، شودمی کاربردهبه

را نیوز  هواآن، توس  تعمیم توصوی  کورد توانمی، مفهوم، روال، و اصل را کهیدریال

 نامیوهه 4نمونوه ویوژه،مووارد ایون شناسوایی کورد. )ملوال(  هویوژ یک موورد وسیلهبه توانمی

ه یا شکل تعمیم به  ود گیرد توانمی ، ا . بنابراین یک محتوای درسی مفهومی شونهمی

 است. یک مورد مشخصیقیقت همیشه  ی  تعمیم نهارنه،یا نمونه. یقا

                                                 
1. definition 

2. statement 

3. generality 

4. inatance 
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بوه انتظوار  ائوهارکه بعه دیگر  کنهمیاظهار ( 1444مریل ) .شیستوضیحی و پر یهاارائه

شود که  ارائه 1توضیحی صورابهه توانمیتعمیم یا نمونه  .پردازدیم آموزدانشپاسخ برای 

کوه  2سوؤالی هاست؛ یا به شویو آموزدانشف به مجتلزم گفتن، شرح دادن، یا نشان دادن صر

ه تا با تکمیل کردن عبوارا یوا کواربرد تعمیموی معوین بو رودیمانتظار  آموزدانشدر آن از 

 موردی  ا  پاسخ دهه.

 منظوربوه ؛ ودانوهیمورا ابزار اصلی آمووزش  شههمطرح اولیه ارائهاشکال ( 1444مریل )

بوه  شوههاضافه ارالعواا - ثانویوه ارائوه یهاشوکلان، آموزدانشارالعاا تجهیل پردازش 

 ارائوه ایون اشوکال .دههیمقرار  مورداستفاده را -یادگیریتقویت  اولیه برای ارائه یهاشکل

 :باشنهیمثانویه به شرح زیر 

 ارائوهکون اسوت موهرس مم ،تعمویم ارائوهبعوه از  .ثانویوه تعمویم توضویحی ارائهاشکال 

مفهووم این ارالعاا شوامل تعواری  اتوزا  سوازنهه اگر  را مطلوب بهانه؛ارالعاا اضافی 

ثانویوه  یهائوهارا. شوونهمیقلموهاد  0ازیونشیپارالعواا  عنوانبه ،تعمیم باشنه دهنههتشکیل

 یهواکمکاز  5یادآورنوههثانویوه  یهاارائوه .اسوتتواریخی  یهانوهیزمشیپ شامل 4یانهیزم

 هثانویو یهاارائوه در یادآوری تعمیم تشکیل شهه است. آموزدانشبرای کمک به  یایافظه

ثانویوه بازنموایی  یهاارائوه اسوت.و تصاویر گرافیکوی  هارنگ شامل ابزارهایی ملل 1کمکی

 .هجتفرمول  و تعمیم ملل نمودار، چارا، دیگر ارائه یهاروششامل  7یگزینتا

 شوههمطرحاشکال ارائوه ثانویوه  همهبه روشی مشابه،  .ثانویه نمونه توضیحی ارائهاشکال 

  کمکویه ثانوی یهاارائهتوضیحی مرتب  سا ت. در نمونه توضیحی،  یهانمونهبا  توانمیرا 
بوه  در ربو  دادن نمونوه آمووزدانشتجوهیل توانوایی  منظوربوها به محتو شههاضافهارالعاا 

ثانویوه  یهاارائوه. شوودمی شامل نکواا توانبی تالو  یانهیزمثانویه  یهاارائه .استتعمیم 

                                                 
1. expository 

2. inquisitory 

3. prerequisite information 

4. contextual 

5. mnemonic 

6. help 

7. alternative representation 



لیمر دیوید یآموزش یطراح یلیمطالعه تحل   

 

 

66 

ول
ل ا

سا
، 

ره 
شما

4
ز 

ایی
، پ

44
 

قالو   یوک افته که همان نمونوه از بویش اززمانی اتفاق می هانمونهبرای  بازنمایی تایگزین

 استفاده کنه.

اسوت.  1بواز ورد ،ثانویوه بورای تمورین ارائوه نیتورمهم .سؤالیونه ثانویه نم ارائهاشکال 

ارالعواتی  هوانیاب  باشوه. پیش از پاسخ مورت کمکی ممکن است با ارالعاا ،سؤالی هنمون

 سوؤالینمونوه  .شوونهمیارائوه  سوؤالبوه  آمووزدانش ییگوپاسوخکه برای تجهیل در  هجتنه

 تووایگزین  یهوواییبازنموااز باشووه.  یانوهیزمثانویووه  یهاارائووهدارای  همچنوین ممکوون اسوت

مختلو   یهواقال را در  مجئلهتا بتوانه یک  آموزدانشفراهم کردن فرصتی برای  منظوربه

 .شودمینیز استفاده  ،ببینه

 ،آمووزدانشو بیوان درسوت تعمویم بوه بواز ورد دادن  .سؤالیثانویه تعمیم  ارائهاشکال 

توایگزین   یهواییبازنموااسوت.  سوؤالی یهامیتعمبرای  شههاستفادهارائه ثانویه  نیترفراوان

معمووزً  کمکوی یهوامیتعمگرافیکوی و تصوویری از روابو  اسوت.  یهاارائوهاغل  شوامل 

 یهوامیتعمبرای  یانهیزمشرح و بج   کاربرد تعمیم به یک ملال  ا  است. دهنههشینما

، و ازیوونشیپاا توواریخی، ارالعوواا شووامل ارالعوو توضوویحی( یهووامیتعم، )هماننووه سووؤالی

 .ارالعاتی در مورد اهمیت رواب  است

بووه  شووههارائه یهووارهنمونو  هادسووتورالعمل - 2فراینووهی یهوواشینما( 1444مریوول )

سومین نووع از  -دههیمرا پیشنهاد  شههارائهپردازش آگاهانه ارالعاا  هکه نحو آموزدانش

ممکون  هادسوتورالعملین ا .باشنهیمیه و ثانویه متفاوا که با اشکال اول دانهیم ارائهاشکال 

 ".نیه تعمیم را به زبوان  وود بگوییوهرا ببنهیه و سعی ک تانیهاچشم "است این چنین باشنه:

پوردازش  هتفکور در موورد ارالعواا یوا نحوو هرا در نحوو آموزدانش، که هر نوع ارالعاتی

همچنوین، . شوودمینمایش فراینوهی قلموهاد  عنوانبه ،کنه راهنمایی ارائهارالعاا در یال 

 مورداسوتفادهعملکورد تجهیوزاا  هکوه چگوونگی و نحوو ییهاهیتوص - 0روالی یهاشینما

. کنوهمیمعرفوی چهارمین نوع از اشکال ارائه  عنوانبهرا  -دهنهیممحتوا را نشان  ارائهبرای 

بور رواب  میان این اشوکال نیوز  ،اولیه اضافه کرد ارائهبه اشکال  توانمیعالوه بر موادی که 

                                                 
1. feedback 

2. process displays 

3. procedural displays 
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: واگرایوی، دامنوه دشوواری، از انوهعباراایون روابو  کوه  ؛اسوت رگذاریتأثروی یادگیری 

پاسوخ،  ریتوأ همتاسازی، تفکیک، محوسوازی، تقطیوط، ترتیو  تصوادفی، تووالی، موالک، 

 کنترل یادگیرنهه، تعهاد اقالم.

ررایی آموزشی  ۀنیدرزم ود  یهاتیفعالدر ادامه ( 2332، 2337، 2339، 2334ریل )م

و الگوهای ررایی آموزشی را در تالش برای شناسایی اصول تجوویزی  هاهیاز نظرتعهادی 

دارای  هاآنزیر بنایی مشترک بین این رویکردها بررسی کرد، و به این نتیجه رسیه که همه 

رح زیور ، کوه بوه شوانهشوههدادهنشوان  0در شوکل  اصول مشترکی هجتنه. این اصوول اولیوه

 :باشنهیم

 

 یسازفعال

 

 ادغام

 کاربرد نمایش

 (b2002مریل، )اصول اولیه آموزش . 3 شکل

  که یادگیرنهگان در  ابهییمزمانی ارتقا   : یادگیری1محور-رویکرد تکلی

-محور درگیر شونه. یوادگیری از یوک رویکورد تکلیو -یک رویکرد تکلی 

توالی از تکالی  کامل را بر عههه  که یادگیرنهگان ابهییممحور زمانی افزایش 

 گیرنه.

  کووه یادگیرنووهگان  ابووهییمزمووانی ارتقووا   یووادگیری :2یسووازفعالاصوول

سا تارهای شنا تی متناس  را از رری  یادآوری، توصی ، یا نموایش دانوش و 

زموانی افوزایش  یسوازفعالتجربه مرتب  پیشین، فعال کننه. یادگیری یاصول از 

                                                 
1. task-centered approach 

2. activation 

 محور -تکلیف
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دانش تهیه را باز وانی  یدهسازمانان سا تار ززم برای که یادگیرنهگ ابهییم

 کرده یا فراگیرنه.

 کوه یادگیرنوهگان نمایشوی از  ابوهییم: یادگیری زمانی ارتقا  1اصل نمایش

است یادگرفته شود و با نوع محتوای تهری  شهه سوازگار  که قرار ییهامهارا

کوه شواگردان  ابهییمش زمانی افزای هاشینمااست را مشاههه کنه. یادگیری از 

راهنموایی دریافوت کننوه؛ و همچنوین  هوامیتعمبوا  هانمونهدر مورد نحوه ارتبا  

 رسانه مرتب  با محتوا را مشاههه کننه.

 کوه یادگیرنوهگان در کواربرد  ابوهییمزمانی ارتقا   یادگیری :2اصل کاربرد

سوازگار دانش یا مهارا تازه فراگرفته شهه کوه بوا نووع محتووای توهری  شوهه 

اسووت، درگیوور شووونه. یووادگیری یاصوول از کوواربرد زمووانی کارآمووه اسووت کووه 

یادگیرنهگان باز ورد اصوالیی یوا درونوی دریافوت کننوه. عوالوه بور آن، ایون 

تحت آموزش مربوی باشونه؛ و  که یادگیرنهگان ابهییمیادگیری زمانی افزایش 

 این مربیگری تهریجاً در تکالی  بعهی یذف شود.

 بحن، تأملکه یادگیرنهگان با  ابهییمزمانی ارتقا   یادگیری :0اصل ادغام ،

ادغوام کننوه.  شوانروزمرهیا دفاع از دانش یا مهارا تهیهشان آن را با زنهگی 

تهیوه  یهاراهکه یادگیرنهگان  ابهییمیادگیری یاصل از ادغام زمانی افزایش 

، و کشو  و شخصی برای استفاده از دانوش یوا مهوارا تهیهشوان  لو ، ابوهاع

 عمومی دانش یا مهارا تهیه  ود را نمایش دهنه. صورابه کننه؛ و یا اینکه

از اصول تجوویزی کوه  یامجموعه یآورتمط شناسایی اصول اولیه چیزی بیش از صرفاً

. ایون دهوهیموممکن است برای انتخاب یا ررایی آموزشی کارآمه استفاده شوونه، انجوام 

از آموووزش شووامل:  یامریلووهو یووک چر ووه چهووار  باشوونهیموواصووول بووا یکووهیگر موورتب  

                                                 
1. demonstration 

2. application 

3. integration 
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. ایون مرایول آموزشوی بوه بهتورین دهوهیموسازی، نمایش، کاربرد، و ادغام را تشکیل فعال

 .شونهمیاترا  1تکالی  دنیای واقعی ۀنیدرزمشکل 

( در ادامه تکمیل دستوراا ررایی آموزشی  ود، یوک راهبورد b2337مریل )

. کنوهمیرا ارائوه  2وار به ررایی آموزشیکرد موجشی تکلی  محور به نام رویآموز

 ؛پوردازدیمواصول اولیه آموزش در محصووزا آموزشوی  یسازادهیپاین راهبرد، به 

 نظریهدر  محتوا هاتزا  سازنهو نمایش اتزا   هیاز نظر، تجویزهای راهبردی همچنین

 به ینههای مرتب و فرا ،هاتیفعال، هایژگیو، هابخشماهیت،  متشکل از) اشیا  دانش

ل و یوک تکلیو  کو دهنههتشکیل را در کنار هم قرار داده است تا اتزا  دانش( آن

را و گیورا  ،ی رسویهن بوه آموزشوی اثوربخش، کوارابورااین اتزا  نحوه توالی سازی 

 توصی  کنه.

. در مقایجه با دیگر دههیموار به ررایی آموزش را نشان رویکرد موج 4شکل 

بوه ررایوی محصووزتی کوه  یموؤثرتر روربوهآموزشی این الگو رویکردهای توسعه 

( ایون b2337مریول ) . بوه اظهوارپوردازدیمآموزشی هجتنه، اصول اولیه  دربرگیرنهه

رویکوردی متفواوا بوه تحلیول  ،یسنت آموزشی  توسعه یهاجتمیسدر مقایجه با الگو 

نخجوت بوه  ،لیولآموزشی سنتی در مریلوه تح توسعه یهاجتمیس .کنهمی ارائهمحتوا 

کوه قورار اسوت توهری  و محتوای واقعی  پردازدیمتعیین اههاف در فراینه ررایی 

 انتزاعواتی هجوتنه کوه بیشوتر ،. اهوهافکنوهمیتولیوه تعیوین ن شود را تا زمان مریلوه

. اولوین مریلوه در ایون باشونه  ود محتووای واقعوی آنکه تا محتوا هجتنه دهنههنشان

از این تکلی  را مشوخص  کارشههیای واقعی و ملالی ، یک تکلی  کامل دنرویکرد

دانش  ،سومین مریله ؛ وپردازدیمتکالی   توالی شناسایی به ،دومین مریله؛ کنهمی

 ، روراح. در ایون الگووکنوهمیاین تکوالی  را شناسوایی  دهنههتشکیل یهامهاراو 

ن محتووا را و بعهاً ایو کنهمیمحتوایی که قرار است تهری  شود را از پیش مشخص 

 تا ررایی آموزشی کاملی را ارائه کنه. کنهمیبا یک راهبرد آموزشی ترکی  

                                                 
1. Real-World 

2. a pebble-in-the-pond approach to instructional design 
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 وار به ررایی آموزشیرویکرد موج .1 شکل

از تکوالی   یامجموعهمریله در این الگو به شناسایی  اولین .تعیین تکلی  دنیای واقعی

بتواننه انتظوار که یادگیرنهگان واقعی تکالیفی هجتنه  دنیای الی تک .پردازدیمدنیای واقعی 

 تکلیو مریلوه، یوک ه. این ونش مواته هاآنبا  ، در زنهگیبعه از آموزش کهداشته باشنه 

. تکلیفوی کنوهمیاز آن تکالی  تولیه  شههیلکامل نمونه را شناسایی کرده و ملالی کامالً 

مفروضواا تکلیو ، )ب(  -ه: )ال ( درونهادزیر باشکامل است که یهاقل شامل سه تز  

، و )ا( شوودمیشناسوایی محصوول یوا فعوالیتی کوه از اتورای آن تکلیو  یاصول  -ههف

. تکلیوو  کننووهیمووکووه مفروضوواا را بووه هووهف تبووهیل  هوواتیفعالاز  یامجموعووه -یولراه

انجوام  در زموان فورد واقعواً آنچوهمجئله یا بازنمایی از همچنین شامل تصویری از فراینه یل 

 ، است.دههیمانجام تکلی  

توا تکلیو  را در شورای   دهوهیموبوه یادگیرنوهگان امکوان  ،بهترین بازنمایی از تکلی 

همچنوین بایوه شوامل معیواری بورای  ،تعیوین تکلیو  دنیوای واقعوی ه.نربیعی  ود انجام ده

 باشه. قبولقابلعملکرد 

مشابه کوه دارای پیچیوهگی در  دومین مریله، توالی از تکالی  .شناسایی توالی تکالی 

از تکلیو   ،بعهی هر تکلی  در یک توالی مناس  .کنهمییال افزایش هجتنه را مشخص 

رین اسوت. آ وکول تکلیو   نجوخه نیترسواده ،اولوین تکلیو اسوت.  ترههیوچیپ  ود قبلی

ممکن اسوت هجتنه که بایه در دنیای واقعی اترا شونه.  یاههیچیپمعرف تکالی   ،تکالی 

و بورای تکمیول  باشونهیموکه ههف آمووزش  یاسازنهه یهامهارا هتکلی  شامل همهر 

 تکلی  کل

 توالی

 اتزا 

 راهبرد

 واس 

 تولیه

 طراحی آموزشی موج وار
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 ازیوموردن هسوازنه یهوامهارا ه، کلیویالبااین، نباشه. انهیضرورتمامی تکالی  در توالی 

 بایه در مجموعه پایانی تکالی  موتود در توالی وتود داشته باشنه. ،تکالی  نهایی

در کول تکلیو  بخشوی از  ،مریله است. در مریله اول در این رویکرد توالی دارای دو

. در مریلوه هیافزایمو هر تکلی  بعهی بر پیچیهگی این تکلی   شودمیابتهای توالی ارائه 

یواد گرفتوه شوه بوه یادگیرنوهگان بایوه فرصوت تعامول بوا  که اولین تکلیو بعه از این ،دوم

 ود.داده ش ترههیچیپز این تکلی  کامل اضافی ا یهاملال

ودمنه تشوخیص ( مرایل زیر در تعیین توالی تکوالی  کامول سوb 2337رب  نظر مریل )

 .انهشههداده 

 توووانمیکنیووه. اغلوو   یآورتمووطرا  از تکووالی  کاموول مشووخص، یامجموعووه (1

کورد. بورای  یآورتموطرا در محول کوار )محصووزا مصونوعی(  هاسا تهدست

 راینه در محل کار وتود دارد.ف یهانمونهاز  یبردارلمیففراینهها امکان 

 برای هر تکلی  را شناسایی کنیه. ازیموردناتزا   (2

با قرار دادن تکالی  دارای کمترین مقهار پیچیهگی در ابتهای تووالی و تکوالی   (0

 یهامهارابیشتر یا  شههدادهانش و مهارا شرح و بج  بعهی که دارای اتزا  د

 تکالی  را مرت  کنیه. ،بیشتری نجبت به تکالی  قبلی هجتنه هسازنه

ن نمایش و فراهم آورد دستکیداشتن یک توالی  منظوربهتا تایی که نیاز است  (4

بوه بهتورین شوکل، تکوالی  را تعوهیل  تکلی  دهنههتشکیلو کاربرد هر مهارا 

 .کرده یا تکالی  تایگزین انتخاب کنیه

دو صورا بازنمایی به  توانمیدرسی را  محتوای .تکلی  هتعیین دانش و مهارا سازنه

یوا مووارد  هواتیموقع. ارالعاا کلی و توامط اسوت و بوه تصاویر یا ارالعاا عنوانبهکرد: 

محهود بوده و بوه یوک موورد یوا ملال دنیای واقعی ) ریتصاو کهیدریال؛ بجیاری اشاره دارد

اموا  ،نه ارالعاا را به  ارر بیاورنوهتوانمیموقعیت وایه  ا  اشاره دارنه. یادگیرنهگان 

دنیوای واقعوی  یهواملالدر را این ارالعاا کاربرد برای استفاده از این ارالعاا ززم است 

 اقعی نیاز دارنوهدنیای و یهاملالبا  فرصتی برای استفاده از این ارالعاا)نمایش( و به  ببیننه

و خیص ارالعواا برای اینکه تحلیل محتوا در آموزش سوودمنه باشوه بوه تعیوین و تشو)کاربرد(. 
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آمووزش  درنتیجوه تووانمیکوه ( پنج نوع دانش یا مهوارتی را 1447مریل ) .تصاویر نیاز است

، 2از-یی، بخوش هوا1یدربوارهارالعواا از:  انوهعباراشناسایی کرده است کوه  ،فراگرفت
هور یوک  2تهول (. b2337)به نقل از مریل،  5افتهیم یتفاقا ، چه4، نحوه انجام0از -یانواع

 .کنهمیدانش توصی   شی  را بریج  اتزا  ز نتایج آموزشیا

 اجزاء دانش و مهارت برای نتایج یادگیری مختلف .2 جدول

 مهارا() ریتصاواعمال ارالعاا به  دانش(ارالعاا )یادآوری  یادگیری ه()پیام نتیجه

 آوریه. ه یادرا بتوصی  یک ماهیت  یدربارهارالعاا 
معین از  یانمونه، یک توصی  با فرض

 ناسایی کنیه.اهیت را شیک م

 از-یبخش های
 مختل  یهابخشو توصی   هانام

 یک ماهیت را به یاد آوریه.

را  هابخشیت معین، برای یک ماه

 ت( کل قرار دهیه.)باف نهیدرزم

 از-یانواع

 یهاارزش -تعری  را به یاد آوریه

که یک دسته ماهیت را  ،ویژگی

 .کنهمیتعری  

تصاویر  -یهکن بنهیدستهرا  هاملال

به یک دسته ماهیت  ا  ماهیت را که 

 را شناسایی کنیه.تعل  دارنه، 

 نحوه انجام
از توالی یک  -مرایل را به یادآوریه

 و توصیفاا عمل. هانام

اعمال را به ترتی   -تکلی  را انجام دهیه

 انجام دهیه.

 .افتهیم یاتفاق چه
نام، توصی ، شرای  و پی آمه 

 وریه.فراینه را به یادآ

 ینیبشیپشرای ، یک پیامه را  با فرض

شرای  ناقص  ،یک پیامه یا با فرض کنیه،

 یا کم شهه را پیها کنیه.

 (b 2337)مریل، 
راهبرد آموزشی  ( چهار1444مایش اتزا  )مریل، ن نظریه .تعیین راهبرد آموزشی

تعمویم ، حینمونه توضوی، تعمیم توضیحی از: انهعبارارده است که را شناسایی ک اولیه

هوای گذشوته مریول بوه و ری سال باشنهیمبجیار مبهم  هاواژهالبته این  .سؤالی، نمونه سؤالی

کوه اسوتفاده از این رغومیعل -غیرمبهم زیر استفاده کنه  یهاواژهاز این نتیجه رسیهه است تا 

: شوونهمی سو برداشوتبه  ارر داشتن معانی ضمنی اغلو  منجور بوه  روزمره یهاواژهاین 

 .فوتن( نموایش )نشوان دادن(، بواز وانی )پرسویهن(، و کواربرد )انجوام دادن(ارائه )گ

                                                 
1. information-about 

2. parts-of 

3. kinds-of 

4. how-to 

5. what-happens 
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وع نتایج از پنج ن هرکهامهر یک از این چهار تز  راهبرد آموزشی را برای  0تهول 

)به سطر سوم  شودمی وانهه . این تهول به این صورا آموزشی  الصه کرده است

از گفوتن یوک  عبوارا اسوت، ارائوه از-یتهول رتوع کنیه(: بورای محتووای انوواع

 )تصوویر(؛ بواز وانی یعنوینشوان دادن یوک ملوال  شامل تعری  )ارالعاا(؛ نمایش

یک ملال تهیه )تصویر(  بنهیدسته به معنای یادآوری تعری  )ارالعاا(؛ و کاربرد

 به همین صورا  وانه. توانمیسطرهای دیگر را  .است

 (b 2002)از مریل،  نوع نتیجه آموزشیراهبردهای آموزشی برای هر  .3 جدول

 
 گفتن ارالعاا

 (ارائه)

نشان دادن 

 (نمایش) ریتصو
 یادآوری )پرسیهن(

 (باز وانی) ارالعاا

ارالعاا  (دادن اعمال )انجام

 (کاربرد) به تصویر

ارالعاا 

 یدرباره
 -------- ارالعاا -نام -------- ارالعاا -نام

بخش 

 از-یهای
 -------- محل -نام -------- محل -نام

 تعری  از-یانواع
 ،هاملال

 هاملال ریغ
 هاملال بنهیدسته تعری 

 انجام تکلی  مرایل و توالی نمایش تکلی  توالی -مرایل نحوه انجام

 یاتفاق چه

 افتهیم

 -بیان شرای 

... اگر پیامه

 آنگاه

 رآینهفنمایش 
 پیامه -بیان شرای 

 ... آنگاهاگر

یافتن  پیامهها یا ینیبشیپ

 شرای 

 

( تعریو  یوک راهبورد b 2337) نظور مریول ربو  ،واردر رویکورد مووج ریله چهوارمم

نوه بوا هوم ترکیو  شوونه توا یوک راهبورد توانمیآموزشی است. این اتزا  دانوش چگونوه 

آموزشی تکلی  محور را شکل دهنه  به اعتقاد او راهبرد آموزشوی تکلیو  محوور زموانی 

یوک  5شکل مقایجه شود.  تریسنتکه با یک راهبرد آموزشی  دشومیبه بهترین وته درک 

معوین  هایون راهبورد هور موضووع در یوک ییطو. در دهوهیمراهبرد آموزشی سنتی را نشان 

موتود در این شکل ارائه/ نمایش ارالعواا، مفواهیم، و  یهافلش. شودمیتهری   نوبتبه

فعالیوت تمورین یوا آزموون  متنواوب روربوه. دهنوهیمنوع را نشان  فراینههای موتود در هر

ارزیابی میزانی که یادگیرنهگان در یال کجو  اتوزا  دانوش و مهوارا توهری   منظوربه
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بوه  وع دومموضو ،آمووزش موضووع اول کامول شوه کهنیا از بعهشهه هجتنه، وتود دارد. 

وایه یا دوره اغل  یوک تجربوه تکووینی وتوود  . در انتهایشودمیصورا تهری   همین

توهری   هواآنکوه بوه  و دانشوی هامهارا یریکارگبه که در آن یادگیرنهگان ملزم به دارد

 شهه است، هجتنه.

 
 (b 2002. یک راهبرد آموزشی سنتی )از مریل، 5شکل 

 هیرنوهگان ایون مهوارا یوا دانوش سوازنهروشن نیجت که یادگ سنتی، اغل در آموزش 

 اگیری اتزا  دانش و مهوارا  وارج ازبه کار  واهنه بجت. فرچگونه را در نهایت  تکلی 

کاربرد این ارالعواا در دنیوای  هدادن الگوهای ذهنی در مورد نحوشکل  آن، بافتزمینه و 

 .سازدیمواقعی را برای یادگیرنهگان بجیار دشوار 

. این رویکرد یادگیرنوهگان دههیمیک راهبرد آموزشی تکلی  محور را نشان  1شکل 

( تووالی وقوایط b 2337. مریول )کنوهمیی درگیور تکلیو  کامول را در اوایل توالی آموزش

 :کنهمیتشریح  گونهنیادر این شکل را  شههمیترسآموزشی 

 یانوهیزم. ایون نموایش شوودمیآموزش با نمایش اولین تکلی  کامل در تووالی شوروع 

قوادر که بعوه از آمووزش  دههیم، و به یادگیرنهگان نشان کنهمیبرای یادگیرنهگان فراهم 

. در اغل  موارد دههیم واهنه بود. این نمایش، ههفی برای دوره شکل  یکارچهبه انجام 

ایون  چراکوهبرای یادگیرنهگان قابول فهوم نیجوتنه،  انهشههرسمی بیان  صورابهاههافی که 

 موونتومریون یوا آز

 1موضوع 

 پروژه نهایی

 2موضوع 

 توالی سنتی برنامه درسی

 ارائوه

 0موضوع 

 4موضوع 
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نوه توانمیاههاف انتزاعاتی از محتوا هجتنه. از سوی دیگر یادگیرنهگان بوا رایتوی بیشوتری 

ز تکلی  کامل را درک کننه. اولین نمایش بایه یک تکلی  کامل باشوه اموا ایون نمایشی ا

ایون  اگرچوهدارای یوهاقل پیچیوهگی در ایون تووالی باشوه.  هتکلی  کامل بایه یک نجوخ

بایجوت در به تشریح کلی تمام اتزا  تکلی  کامل بپردازد اما این کار می جتیبایمنمایش 

ادگیرنوهگان را در روول ایون نموایش اولیوه در تزئیواا سطح بازیی انجام گیرد، چنانکوه ی

 نکنه. ورغوره

 
 (b 2002از مریل، )یک راهبرد آموزشی تکلیف محور  .6شکل 

یوک رویکورد سوا تاریافته اسوت و شوکلی از ، شههارائهبرد آموزشی تکلی  محور راه

روی  هیوتأک. در اینجوا کنوهمیبازنموایی  مجوائل دنیوای واقعوی راۀ نویدرزمآموزش مجتقیم 

از مشوارکت در  توانمیقطعاً  اگرچه( است تا اکتشاف یا کاوش. کارشهه یهاملالنمایش )

این رویکرد اسوتفاده کورد اموا ایون امور بخوش ضوروری و اصولی در ایون رویکورد نیجوت. 

نوهه مجوزا و یوک یادگیر عنوانبهنه یک رویکرد تکلی  محور را هم توانمیان آموزدانش

 راهبـرد آموزشـی تکلیـف محـور

 . یک تکلی  کامل تهیه را نشان دهیه.1

 . اتزا  موضوع مخصو  به تکلی  را ارائه کنیه.2

 . اتزا  موضوع را برای تکلی  نمایش دهیه.0

 تهیه دیگر را نشان دهیه.. یک تکلی  کامل 4

 . یادگیرنهگان را وادار کنیه اتزا  موضوعی را که قبالً یادگرفته انه، در این تکلی  به کار گیرنه.5

 . اتزا  موضوع اضافی مخصو  به این تکلی  را ارائه کنیه.1

 . کاربرد این اتزا  موضوع اضافی را نمایش دهیه.7

 ( را برای تکالی  بعهی تکرار کنیه.7-4 . چر ۀ کاربرد، ارائه، نمایش )مرایل9

موضو

 5ع 

موضو

 0ع 

موضو

 2ع 

موضو

 1ع 

موضو

 4ع 

1 2 

A B C D E 

7 5 0 

4 9 

ـــدگا   یادگیرن

بدو   توانندیم

آمــوزب بیرــتر 

یـــک تکلیـــف 

جدید را کامل 

 کنند.

 
1 
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محوور فراگیوری این رویکورد تکلیو   که،در نهایت این هم در یک گروه بر عههه گیرنه.

 .کنهمی را با انجام تکالی  کامل و پیچیهه ادغام محتوا همهارا و دانش سازنه

 بحث

فرض کوه اکتجواب انوواع مختلو  دانوش و مهوارا بوه مریل با این  ،شهبیان که  رورهمان

تشریح اتوزا  فراینوه  نظریه نمایش اتزا  به ارائهیادگیری نیاز دارد؛ با  ی  متفاوا برایشرا

یادگیرنوهه، همچنوین تحلیول و ترکیو  محتووای  یعملکردهواآموزشی، تحلیل و شناسایی 

البتوه ایون نظریوه  .پوردازدیمومحتووا بوا عملکردهوای یادگیرنوهه  بنوهیربقهدرسی و تطاب  

 :استزیر  یهاتیمحهوددارای ، کنهمیکه مریل  ود نیز اذعان  گونههمان

 همچنوین وستهیپهمبهکل  یهابخش رد تمرکز دارد تا  یتحلیل محتوا بر اتزا ،

 ردیگیممجتقل از بقیه مرایل انجام  آموزشی تولیههر مریله از مرایل 

  ارتباری با بحن فراگیری دانش نهاردتحلیل محتوا این 

  و نوه دانوش  ، و بوه توهری  اتوزا مانوهیمومنفعل بواقی  معموزًآموزش یاصله

 پردازدیمتلفیقی  یهامهارا

  اساسی بجازد. یرا از اتزا یاارائهرراح آموزشی نیز بایه هر 

توصی  محتوای درسوی، نظریوه اشویا  دانوش  منظوربه ود  یهاتیفعال، در ادامه سپ 

ماهیوت، و مورتب  بوا  یهاتیفعالماهیت،  یهایژگیوماهیت،  یهابخشز ماهیت، ا متشکل

و  هاهیوواز نظربووا بررسووی تعووهادی  . همچنووینکنووهمیای موورتب  بووا ماهیووت را ارائووه فراینووهه

 هوواآنرک بووین الگوهووای ررایووی آموزشووی بووه شناسووایی اصووول تجووویزی زیربنووایی مشووت

، نموایش، کواربرد، و ادغوام را یسوازفعالاز آموزش شوامل  یاچر هاین اصول پردازد. می

تکوالی  دنیوای واقعوی اتورا  ۀنیدرزممرایل آموزشی به بهترین شکل که این  کنهمیتعیین 

در الگوهوا و  تنهانوهکوه اصوول اولیوه  رسوهیمو، به نظور ذکرشههبا استناد به منابط  .شونهمی

بوا  هواآنبلکوه  انهشوههتجوویز  هواآنو توس   انهجیراررایی آموزشی متعهدی  یهاهینظر

که با ایون  همچنین، هیچ نوع اصلی آموزش سازگارنه. ۀنیدرزمتحقیقاا تجربی بجیاری نیز 

 .انهنشهه، شناسایی اصول در تهاد باشنه



 نامه فناوری آموزش و یادگیریفصل
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اصوول اولیوه  یسازادهیپبه  یک راهبرد آموزشی تکلی  محور، ارائهدر نهایت، با مریل 

را بوا  ییوه نموایش اتوزاتجویزهای راهبردی نظر آموزش در محصوزا آموزشی پردا ته؛

یوک تکلیو  کامول و نحووه تووالی دانش  یتا اتزا ؛کنار هم قرار دادهر دش دانایهه اشیا  

 و کارا توصی  کنه. اثربخشسازی این اتزا  را برای رسیهن به آموزشی 
 مریل یهاهینظرتلفیق  .1 جدول

پیامه یادگیری/ 

 نوع محتوا
 اتزا 

 تصویر )نمونه( ارالعاا

 ارائه

 )گفتن(

 یادآوری

 )پرسیهن(

 نمایش

 ن()نشان داد

 کاربرد

 )انجام دادن(

 دانش یقیقی
ارالعاا 

 یدرباره

بیان یقای  یا 

 هایتهاع

یادآوری یقای  

 هایتهاعیا 

نشان دادن 

 هایتهاع
----- 

 دانش مفهومی

 از-بخشهایی
بیان نام و 

 تعری 

یادآوری نام و 

 تعری 

حل منشان دادن 

 مورد
----- 

 وری تعری یادآ بیان تعری  از-انواعی
 هاملال نشان دادن

 هاملالو غیر 

 یهانمونه بنهیدسته

 تهیه

 نحوه انجام دانش رونهی
مرایل و بیان 

 هاآنتوالی 

مرایل و  یادآوری

 هاآنتوالی 

نشان دادن روال 

چنهین  کار در

 موقعیت مختل 

 کار درروال  انجام

 تهیه یهاتیموقع

 دانش فراینهی
چه اتفاقی 

 افتهیم

بیان شرای  و 

پیامه موتود 

 فراینهدر 

شرای  و  یادآوری

پیامه موتود در 

 فراینه

نشان دادن فراینه 

در چنهین 

 ختل موقعیت م

پیامه یا یافتن  ینیبشیپ

در ناصواب شرای  

 تهیه یهاتیموقع

 اقتباس از مریل

تکلیوو   یهووادورهی کووه در یادگیرنووهگانیوواکی از آن اسووت کووه  هاافتووهی، در ضوومن

رضوایت و عالقوه بیشوتری را در  انهکردهشرکت  - برنهیمکه از اصول اولیه بهره -محوری

 .انهداشتهسنتی  یهادورهعملکرد بهتری نجبت به  درواقطو  انهدادهمورد دوره نشان 

 هوا،این نظریه هییتأبیشتری برای  یهاپژوهشکه  کننهیمتصهی   اندر پایان، پژوهشگر

 یهوافرهنگمخاربوان مختلو  در متفواوا دیگور، بورای  یهاتیموقعدر  ، و اصولالگوها

 موضوع درسی دیگر باقی مانهه است.ررایی آموزشی و  یهاطهییو در متفاوا، 

 

 



لیمر دیوید یآموزش یطراح یلیمطالعه تحل   
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