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چکیده
این پژوهش بهمنظور بررسی و تبیین نظریهها ،اصوول ،و راهبردهوای ررایوی آموزشوی مطرحشوهه ،توسو
دیویه مریل انجام گرفته است .پژوهش یاضر از نوع توصیفی تحلیلی است ،و بهمنظور درک عمیو تری از
مبایوون نظووری ررایووی آموزشووی مریوول صووورا گرفتووه اسووت .بووا تجووتجو در منووابط مربووو  ،نظری وهها و
رویکردهای ررایی مریول شوامل نظریوه نموایش اتوزا  ،اشویا دانوش ،و راهبورد آموزشوی تکلیو

محوور

موردبررسی و تحلیل دقی قرار گرفت .همچنین ،اصول اولیه آموزش  -اصول تجویزی که بر پایه تجربوه یوا
تحقی برای تجهیل اثربخشی آموزش شناسایی شههانه -مشخص گردیه .افزون بر این ،تالش شوه توا بوه دو
سؤال محووری "چوه چیوزی توهری

شوود " و "چگونوه توهری

شوود " کوه ررایوی آموزشوی نیازمنوه

پاسخگویی بهانها هجت ،پاسخ داده شود .تامعه آمواری ایون پوژوهش را مقالوهها و کتابهوای نوشتهشوهه
توس مریل تا سال  2312تشکیل مویدهوه کوه تعوهاد آنهوا  44منبوط اسوت .محتووای ایون منوابط بوه روش
نمونهگیری ههفمنه انتخاب ،و مورد تحلیل قرارگرفتهانه .ی افته ها یاکی از آن است کوه یادگیرنوهگانی
که در دوره ها ی تکلی

محوری که از اصول اولیه بهره می برنه  ،شرکت کرده انه رضایت و عالقه

بیشتری را در مورد دوره نشان داده انه و درواقط عملکرد بهتری نجبت به دوره ها ی سنتی داشته انه.
در پایان اعتقاد بر این است که اثربخشی ،کارایی ،و گیرایی یک محصوول یوا دوره آموزشوی وا  ،توابط
میزان بهکارگیری این نظریهها ،راهبردها ،و اصول ررایی آموزشی میباشه.

واژگان کلیدی :اشیاء دانش ،اصول اولیه آموزش ،راهبرد آموزشی تکلیف محوور ،ررایوی
آموزشی ،نظریه نمایش اجزاء.
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مقدمه
هماننه همه علوم ،علم آموزش بهویژه ررایی آموزشی ،بر مبنای فرضیاا مشخصی درباره
دنیای واقعی استوار است و فناوری ررایی آموزشی بر پایه اصول علمی اثبااشهه بهوسویله
دادههای تجربی بنیان شهه است .هماننه دیگر علوم ،آموزش توس اکتشاف تأییه و اثبواا
میشود و ررایی آموزشی نیز توس نوآوری و ا تراع گجوترش مییابوه .گوروه پژوهشوی
ررایی آموزشی نجل دوم 1علم آموزش (مریل ،2دریک ،0لیجی ،4پوراا ،)1411 ،5شوالوده
و اساس فناوری ررایی آموزشی را کش

راهبردهای آموزشوی مویداننوه .بوه بواور آنهوا

پژوهش در مورد ررایی شامل ابهاع روالها و فراینوههایی اسوت کوه دربردارنوهه آنچوه از
علوم آموزشی یاد گرفته میشود ،است .این روالهای ررایی آموزشی توس هیچکوهام از
قوانین ربیعی کنتورل نمیشوونه ،بلکوه توسو نووآوری القانوه تولیوه شوههانه ،کوه سوب
میشود بهتر عمل کننه .بااینیال ،این روالهوا بایوه دربرگیرنوهه اصوول علموی موتوود در
راهبردهوای آموزشووی باشوونه .ایوون ممکوون نیجوت مگوور اینکووه رووراح آموزشووی راهبردهووای
آموزشی صحیح را کش

نمایه ،تا بتوان روالها و ابزارهایی برای ررایی آموزشوی ابوهاع

کرد تا یادگیری یادگیرنهگان را ارتقا داد .همانرور که گفته شه ،علم آموزش به کشو
اصول ربیعی موتود در راهبردهای آموزشی میپردازد و ررایی آموزشوی شوامل اسوتفاده
از این اصول علمی برای ابهاع روالها و ابزارهای ررایی آموزشی اسوت .ازتملوه افورادی
که با استفاده از اصول علمی به ابهاع این روالها و ابزارها پردا تهانه ،دیویوه مریول اسوت.
مریل ازنظر بینالمللی چهرهای شنا ته شهه است در ررایوی آموزشوی اسوت کوه بوهعنوان
صووای نظری بووزرد در رشووته تکنولوووژی آموزشووی محجوووب میشووود کووه کتابهووا و
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مقالههای بجیاری در این زمینوه چوا نمووده اسوت و هموایشهوای بینالمللوی بجویاری نیوز

برگزار کرده است .از مهمترین آثار او میتوان به نظریه نمایش اتزا و نظریه شرح و بجو
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آموزش دهه 1493؛ نظریه تبادل آموزش ،ررایوی آمووزش ودکوار و ررایوی آموزشوی
مبتنی بر اشیا دانش دهه 1443؛ و در یال یاضر اصول اولیوه آمووزش و راهبورد آموزشوی
تکلی

محور اشاره کرد .اما با توته به مطال

بیانشهه و اهمیت ررایی آموزشی بوهعنوان

یکی از اتزای اصولی رشوته تکنولووژی آموزشوی ،ایون سوؤال مطورح میشوود کوه مطالعوه
نظریهها و الگوهای مطرحشهه توس مریل تا چه انهازه میتوانه راهگشای فراینوه ررایوی
آموزشی باشه.

روش
پژوهش یاضر ،پژوهشی توصیفی تحلیلی است .بوهمنظور تحلیول دادههوای بهدسوتآمهه و
دستیابی به پاسخهای موردنظر است ،که از روش تحلیل آثار مریل استفاده شهه است .بوه
این صورا که همزمان با ررح و پاسخ به دو سؤال "چه چیزی تهری
تهری

شود " و "چگونوه

شود " نظریوهها ،اصوول ،و رویکردهوای مطرحشوهه توسو مریول موردبررسوی و

تحلیل قرار گرفت و توصیفی پیوسته از آنها ارائه شه .تامعه آماری این پژوهش را مقالهها
و کتابهای نوشتهشهه توس مریل تا سال  2312تشکیل میدهه که تعوهاد آنهوا  44منبوط
است .محتوای این منابط به روش نمونهگیری ههفمنه انتخاب ،و مورد تحلیل قرارگرفتهانه.
این پژوهش بر آن است تا به بررسی و تبیین نظریهها و رویکردهای ررایی آموزشی مریول
شامل :نظریه نمایش اتزا  ،اشیا دانش ،اصول اولیه آمووزش ،و راهبورد آموزشوی تکلیو
محور بپردازد .همچنین تالش بور آن اسوت کوه بوه پرسوشهایی ماننوه ویژگویهوای نظریوه
نمایش اتزا  ،اشیا دانش ،اصول اولیه آموزش ،و راهبرد آموزشی تکلی

محور کهمانه

به اعتقاد مریل (  ) 1449ررایی آموزشی ن یازمنه پاسخ به دو سوؤال اساسوی اسوت
دیهگاه ررایی آموزشی ،اینکه اههاف یادگیری چیجت و دوم اینکه ایون اهوهاف و محتووا
چگونه رراییشهه در ا تیار استفادهکننهگان قرار گیرد .یعنوی "چگونوه توهری
تعیین اینکه چه چیزی  ،چگونه بایه توهری

شوود "

شوود مهم تورین فعالیوت فراینوه ررایوی

آموزشی است .اگور اتوزای دانوش ززم وتوود نهاشوته باشونه ،آنگواه یوادگیری ر
نخواهه داد؛ و اگر اتزا دانش ناقص و نامناس

باشونه ،یوادگیری اثوربخش و کوارا
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نخواهه بود .مریل در پاسخ به سؤال "چه چیزی تهری

شود " نظریه نمایش اتزا و

نظریه اشیا دانش را ارائه می کنه .
نظریه نمایش اتزا 1بهروشنی اتزای فرآینه آموزشی را تشریح مینمایوه؛ عملکردهوای
یادگیرنهه را تحلیل ،شناسوایی و الصوه میکنوه .همچنوین بوه تحلیول و ترکیو

محتووای

درسی و تطاب ربقهبنهی محتووا بوا عملکردهوای یادگیرنوهه (یعنوی انجوام و یوا رسویهن بوه
اههاف) میپردازد .رب این نظریه ( )1444نتایج آموزشی ،بازنمایی شهه توس اهوهاف یوا
اقالم آزمون ،میتواننه در دو بعه عملکرد دانشآموز (یادآوری -نمونه ،یادآوری -تعمیم،
کاربرد ،و یافتن) و محتوای درسی (یقیقت ،مفهوم ،روال ،و اصل) دسوتهبنهی شوونه .ایون
سیجتم ربقهبنهی در شکل  1آمهه است:
یافتن

سطح عملکرد

کاربرد
یادآوری تعمیم
یادآوری نمونه
یقیقت

مفهوم

روال

اصل

سطح محتوا

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

ربقهبنهی عملکرد .یادآوری 2عملکردی است که در آن نیاز است تا دانشآمووز بورای
تولیه دوباره یا شناسایی ارالعاتی که از پیش میدانه ،در یافظه وود بوه تجوتجو بپوردازد.
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کاربرد 0عملکردی است که در آن نیاز است توا دانشآمووز یوک امور انتزاعوی را در موورد
موضوعی ویژه به کار گیرد .یافتن 4عملکردی است که در آن نیاز است تا دانشآموز یوک
امر انتزاعی تهیه را ابهاع یا استنتاج کنه.

1. component display theory
2. remember
3. use
4. find
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ربقهبنهی محتوا .یقای  1قطعاتی از ارالعاا هجتنه که بهصورا اتفاقی بوه هوم مورتب
شههانه از قبیول نوام واقعوی ،یوک واقعوه ،نوام یوک مکوان ،یوا نمادهوای استفادهشوهه بورای
نامگذاری اشیا  ،بخشها ،یا وقایط ا

 .مفاهیم 2دستهای از اشیا  ،وقایط ،یا نمادها هجوتنه

که همگی دارای بر ی ویژگیهای مشترکانه و توس یک نوام وایوه و یکجوان شونا ته
میشونه .روالها 0ترتیبی منظم از مرایل ضروری تهت تحق یوک هوهف ،یول دسوتهای
از مشکالا ،یا تولیه یوک محصوول اسوت .اصوول 4توضویحاا و پیشبینیهوایی در

ا

مورد "چرایی" اتفاق افتادن چیزها در دنیا میباشنه .درنتیجه اگر محتوای تمام آموزشها را
در ییطه شنا تی مطالعه و بهدقت آنها را تجزیهوتحلیل کنیم ،اتوزا اصولی تشوکیلدهنهه
تمام این موضوعاا تنها شامل چهار عنصر فوق میباشنه.
مریل ( )1444اررنشان میکنه که تمامی اهوهاف و سوؤالهای آزموون را میتووان در
یک یا چنه انه از مواتری

عملکورد -محتووا دسوتهبنهی کورد .شناسوایی ایون دسوتهبنهی

دوبعهی بهعنوان بخشی از عمل تعیین ههف ،صرفاً توز دیگوری از شوکل و قالو

نیجوت

بلکه بعه محتوا (اتزا آموزش) را به این تعیین میافزایه .بهبیاندیگر ،تعیین ایون دسوتهبنهی
امکان نشان دادن شرای

ا  ،رفتار ا  ،و معیارهای اصی که برای یک دسته پیاموه

معین قابلقبولانه ،را فراهم میکنه .اضافه کردن این بعه همچنین ماهیت کار تعیین اهوهاف
را از یک ابهاع به یک انتخاب تغییر میدهه .بنابراین ،کار رراح ل یا ابهاع ههف نیجت،
بلکه انتخاب آن ههفی است که با سطح عملکرد -محتوای موردنظر مشابه است.
مریل (  ) 1444در تهول  1شرای  ،رفتار ،و معیارهای اساسوی کوه هور دسوته از
مات ری

عملکرد  -محتوا را توصی

می کنوه ،الصوه کورده اسوت .ایون دسوته ها در

نشانگر شرای  ،رفتار ،و معیارهایی است که برای تعیین یوک هوهف بورای آن دسوته
عملکرد  -محتوا ضروری است .هور توز بوه دو سوتون تقجویم شوهه اسوت کوه یکوی

1. facts
2. concepts
3. procedurce
4. principles
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ربقوه مشخص شوهه بورای

نشان دهنهه آن بخشی از ات زا است که بوه منظور توصوی

ههف ،ثابت و ض روری انه و دیگری نشانگر آن تنبه هایی از اتزا است که می تواننه
تغی یر کننه و هنوز بر دسته بنهی ههف تأثی ری نهارنوه .بورای ملوال ،بوا وانوهن سوطر
یادآوری  -یقیقت ،یک ههف به صورا زیر بیان می شود :
با در نظر گرفتن یک نقاشی (ستون  )1از چشم ( )Aبا بخشهای که بهصورا تصوادفی
شمارهگذاری شههانه (ستون  ،)2دانشآموز قادر واهوه بوود توا نوام هور بخوش ( )Bرا بوا
نوشتن نام آن روبروی شماره مشابه با آن بخش (ستون  )4بهون هیچگونوه طوا و توأ یری
(ستون  )5به یاد آورد (ستون  ،)0و همانرور کوه نشوان دادهشوهه بوا یوک امتیواز بورای هور
قجمت که بهدرستی نامگذاری شهه و کجر یک امتیاز از نمره در ازای هر  13ثانیه بیشوتر از
 1دقیقه موردنیاز برای تکمیل تمرین (ستون  )1نمره دهی میشود.
جدول  . 1الف :تعیین اهداف ماتریس عملکرد  -محتوا (سطح یادآوری)
شرای

رفتار

با د ر نظر
داشتن:

درباره /
مربو به:

نقاشی ها
تصاویر
نمودارها
اشیا

A
در هر
ترتیبی

کلمه
نماد

نام

یادآوری
روال

کلمه
نماد
دستورالعم
ل ها

نام

بیان رابطه

کلمه
نماد

نام

بیان رابطه

یادآوری
یقیقت

متغیر 1

ثابت

یادآوری
اصل

ثابت
دانش آموز
قادر واهه
بود:
یادآوری B

یادآوری
مفهوم

بیان تعری

معیار
متغیر 2

ثابت

متغیر 0

به وسیله:

با:

نشان داده شهه
به وسیله:
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نوشتن
کشیهن
اشاره کردن
دایره کشیهن
نوشتن
انتخاب کردن
دایره کشیهن
چک کردن
نوشتن
کشیهن
فرمول
نمودار
نوشتن
کشیهن
فرمول
نمودار

بهون طا
بهون تأ یر

یک امتیاز برای
هر نماد درست در
 13ثانیه

طاهای کم
تأ ی ر کوتاه

 1طا برای هر
ویژگی

طاهای کم
تأ ی ر کوتاه

 1طا در هر
رابطه

طاهای کم
تأ ی ر کوتاه

 1طا در هر
رابطه

(مریل)1444 ،
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جدول  . 1ب :تعیین اهداف ماتریس عملکرد  -محتوا ( سطح کاربرد و یافتن)
رفتار

شرای

کاربرد مفهوم
کاربرد روال
کاربرد اصل

متغیر 1

ثابت

با در نظر
داشتن:

درباره/
مربو به:

نقاشی ها
تصاویر
توصیفاا
نمودارها

ملال ها ی
تهیه

ربقه بنهی
کردن

نام
تکلی
تهیه

نمایش دادن

نام
مجائل
تهیه

توضیح
دادن یا
پ یش ب ین ی
کردن

یافتن مفهوم
یافتن روال
یافتن
اصل

کلمه
مواد
تجهیزاا
ابزار
کلمه
توصیفاا
نقاشی ها
تصاویر
نقاشی ها
تصاویر
توصیفاا
نمودارها
اشیا
توصیفاا
نمایش
شرح
مشخصاا
توصی
شرح
مشاههه

ثابت
دانش آموز
قادر واهه
بود:

معیار
متغیر 2

ثابت

به وسیله:

با:

نوشتن
انتخاب کردن
اشاره کردن
دسته بنهی
کردن
کنترل
محاسبه
سنجش
یذف
پ یش ب ینی
محاسبه
رسم کردن
کشیهن نمودار

چنه طا
تأ ی ر کوتاه

چنه طا
زمان بنهی شهه
یا زمان بنه ی نشهه

ارتاعاتی از
ربقه های
مشخص
ن شهه

ابهاع
ربقه بنهی ها

دسته بنهی و
مشاهه ه
وی ژگی ها
تعیین و یژگی ها

محصول یا
ر هاد
موردنظر

استخراج
مرایل

تحلیل آزمایش
آزمون  +طا

زمان بنه ی نشهه
نمایش سودمنهی

تحلیل آزمایش
مشاههه
نمایش

زمان بنه ی نشهه
ررح تحقی
یا پژوهش مناس

واقعه یا
ر هاد

کش

فهرست
و ارسی

چنه طا
زمان بنه ی ن شهه
زمان بنه ی نشهه
همبجتگی زیاد
زمانی که دیگران
از مفهوم استفاده
می کننه

رابطه

متغیر 0
نشان
داده شهه
به وسیله:

رفتار متغیر به نوع عملکرد استفاده شهه توس دانش آموز بر ای نشان دادن قابلیت اشاره دارد ) 0 ( .معیار متغیر
به نحو ه نمره دهی یک نوع سؤال ا

اشاره دا ر د (مریل.) 1444 ،

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

توته ) 1 ( :ش ر متغیر به بازنمایی (ارائه) مواد محرک و م شوق داد ه شهه به دانش آموز اشواره دارد) 2 ( .
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پ

از تهوین نهایی نظریه نمایش اتزا  ،مریل سالها به بررسوی رویکردهوای مختلو

به تحلیل دانش در تهوت پاسوخ بوه سوؤال "چوه چیوزی توهری

شوود " پردا وت؛ نتیجوه

تالشهای او گجترش یک سیجتم بازنمایی دانش بر اساس اشیای دانش بود.
شی دانش 1روشی است دقی برای توصی
تهری

محتوای درسی یوا دانشوی کوه قورار اسوت

شود .مریل ( )1449شی دانش را بوهعنوان چوارچوبی بورای شناسوایی اتوزا ززم

دانش؛ و همچنین روشی برای سازماندهی پایگاه داده (پایگاه دانش) منابط محتووایی (موتن،
صوا ،ویهئو ،و گرافیک) به صورتی که یک الگوریتم آموزشی معوین (راهبورد آموزشوی
از پیش رراییشهه) بتوانه برای تهری

مورداسوتفاده قورار

گجترهای از محتواهای مختل

گیرد ،می وانه .یک سا تار شی دانش از پویش تعیینشوهه امکوان وتوود الگووریتمهوای
آموزشی از پیش تعیینشهه و برنامهریزیشهه (راهبردها) را فراهم میآورد.
شی دانش شامل مجموعهای از زمینهها (ظروف) بورای اتوزا دانوش موردنیواز تهوت
اترا و بهکارگیری مجموعه متنوعی از راهبردهای آموزشی است .ایون اتوزا عباراانوه از
نام ،ارالعاا درباره ،و تصاویر( 2نمونه) برای ماهیت؛ نام ،ارالعاا درباره ،و تصاویر بورای
بخشهای ماهیت؛ نام ،ارالعاا درباره ،ارزشها و تصاویر مشابه برای ویژگیهای ماهیت؛
نام ،ارالعاا درباره فعالیتهای مرتب با ماهیت؛ و نام و ارالعاا درباره فراینههای مرتب
با ماهیت .ازنظر مریل ( )1449شی دانش میتوانه دارای پنج تز اصلی زیر باشنه:
ارالعاا .همه اشیا دانش دارای یک نام و یوک تصوویر هجوتنه و ممکون اسوت دارای
ارالعاا مرتب دیگری نیز باشنه .تملوه را بهعنوان یک شی دانش در نظر بگیریه .نوام آن
تمله است .ارالعاا در مورد تمله ممکن است شامل یک تعری

باشه:

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

" گروهی از واژه ها که یک انهیشه کامل را بیان می کننه " .

نیز ماننه ماهیتها دارای یک نام ،ارالعاا مرتب  ،و تصویر هجتنه .بخشها را میتووان توا
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1. knowledge object
2. portray

تصاویر (نمونههای) ممکن بجیاری برای آن وتود دارد (همه تمالا).
" این واژه ها  ،یک تمله هجتنه" .

بخشها .همه ماهیتها را میتوان به ماهیتها یا بخشهای ردتر تقجیم کورد .بخشهوا
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هر سطحی که برای بازنمایی مناس

و کافی ماهیوت موردنیواز باشوه ،بوه بخشهوای دیگور

تقجیم کرد.
برای ملال :تمله دارای دو بخش نهاد و گزاره است.

بخش یک :نام= نهاد
ارالعاا" :می گو ی ه این تمله در مورد چه کجی یا چه چیزی است" .

تصویر :دو کلمه ،این کلماا  ،نهاد تمله روبرو هجتنه " ،این کلماا یک تمله هجتنه".

بخش دو :نام= گزاره
ارالعاا " :بخشی که چیزی در مورد نهاد می گو ی ه " .

تصویر :کلماا ،یک تمله هجتنه ،گزاره تمله روبه رو هجتنه " ،این کلماا یک تمله
هجتنه".

ویژگیها .ویژگیها بهتنهایی نمیتواننه وتود داشته باشنه ،بلکوه همیشوه بایوه هموراه بوا
یک ماهیت ،فعالیت یا فراینوه باشونه .یوک ویژگوی دارای نوام ،مجموعوهای از ارزشهوای
قانونی که ویژگی میتوانه فرض کنه ،تصویر یا شا ص مرتب با هر ارزش است.
برای ملال ،یک تمله می توان ه یک انهیشه کامل یا بیش از یک انهیشه کامول را
بیان کنه.
ویژگی  :تعهاد انهی شه ها ی کامل
ارزش ها :یک ،بیش از یک
تصویر برای ارزش یک " :یک تمله یک انهیشه کامل را بیان می کنه " .

تصویر برای ارزش بیش از یک " :یک تمله یک انهیشه کامول را بیوان کورده ،بوا یورف
ویژگی :ههف
ارزش ها :بیان عبارا ،پرسیهن سؤال  ،بیان در واست ،بیان ایجاس
تصویر برای بیان عبارا  " :تمالا به شما امکان بیان انه ی شه ها ی تان را می دهنه " .
تصویر برای پرسیهن سؤال  " :آیا قادر به بیان انه ی شه ها ی تان در تمالا کامل هجتیه "

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

بزرد شروع شهه  ،و با یک نقطه ،عالمت سؤال  ،یا عالمت تعج

اتمه می ی ابه " .

تصویر برای بیان در واست  " :لطف ا ً یک تمله کامل بنویجیه" .
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تصویر برای بیان ایجاس  " :وقتی از تمالا کامل استفاده نمیکنی من عصبانی م ی شوم! "

انواع .ماهیتها را میتوان به انواع یا دستههای مختلفی از چیزها تقجیم کرد .هرکهام از
ایوون دسووتهها دارای ویژگویهووای ماهیووت والووه ووود هجووتنه ،امووا اعهووا هوور دسووته دارای
ارزشهای متفاوتی در یک یا چنه ویژگی ،نجبت به اعها دسته دیگر هجتنه .عهوویت در
دسته توس ارزشهای این ویژگیهای متمایزکننهه تعری

میشود.

برای ملال :تمالا را می توان به چهار دسته تقجیم کرد :بری ،پرسشی ،امری ،و
تعجبی.
نوع :بری.
ویژگی :ههف ارزش :بیان عبارا
نوع :پرشی.
ویژگی :ههف ارزش :پرسیهن سؤال
نوع :امری.
ویژگی :ههف ارزش :بیان در واست
نوع :تعجبی.
ویژگی :ههف ارزش :بیان ایجاس
همانگونه که قبالً نیوز بیوان شوه ،مریول ( )1449شوی دانوش را بوهعنوان روشوی بورای
سازماندهی پایگاه دانش یاوی منابط محتوایی (متن ،صوا ،ویوهئو ،و گرافیوک) تعریو
کرده است؛ بهروریکه بتووان از یوک الگووریتم آموزشوی معوین بورای توهری
متنوعی از محتواهوای مختلو
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

67

مجموعوه

اسوتفاده کورد .بنوابراین ،پایگواه دانوش مجموعوهای از منوابط

چنهرسانهای است که شی دانش را نمونهسازی میکنه .نمونهسازی 1بوه ایون معناسوت کوه
در پایگاه دانش برای هر نمونه از شی دانوش ،یوک پرونوهه بایگوانی 2وتوود دارد و اینکوه

1. instantiate
2. record
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زمینههای 1موتود در این بایگانیها ،ارزشهایی برای هرکوهام از بخوشهوا و ویژگویهوای
شی دانش فراهم میکننه.

2

برای ملال :در ادامه یک شی دانش و بایگوانیهوای موتوود بورای آن (ملوال تملوه در
مبحن قبل) آمهه است.
اتزا شی دانش
ماهیت تمله
بخش ها
نهاد
گزاره
وی ژگی ها

ارالعاا
" گروهی از کلماا که یک انهیشه کامل را بیان می کننه" .
ارالعاا
" می گو ی ه این تمله در مورد چه کجی یا چه چیزی است "
" بخشی که چیزی در مورد نهاد می گوی ه "
ارزش ها ی قانونی
بیان عبارا

ههف

پرسیهن سؤال
بیان در واست
بیان ایجاس

تعهاد انهی شه ها ی کامل
انواع
بری

یک ،بیش از یک
تعری
ههف= بیان عبارا

پرشی

ههف= پرسیهن سؤال

امری

ههف= بیان در واست

تعجبی

ههف= بیان ایجاس

فعالیتها .فعالیتها اقهاماا انجامشهه توس یادگیرنهه هجتنه .فعالیتها را میتوان بوه
مرایل یا فعالیتهای زیرین تقجویم کورد .مرایول دارای نوام هجوتنه و ممکون اسوت دارای
ارالعاا مرتب نیز باشنه و باعون راهانوهازی یوک فراینوه شوونه (مریول .)1449 ،تعریو
میشود .راهانهازی پیامی است به فراینه ،تهت اترا؛ یا بهعبارادیگر ،تغییر ارزش ویژگی.

1. field
 .2رکورد مجموعه ای از دادههای مرتب به یکهیگر میباشنه ،که با سازمانی معین در یافظه ذ یره میشونه .هر یوک
از اتزای رکورد را «فیله» و مجموعهی فیلههای مرتب به یکهیگر را «فایل» مینامنه.

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

فعالیت در این سیجتم عبارا است از اقوهام دانشآمووز کوه باعون راهانوهازی یوک فراینوه
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فراینهها .تز اصولی فراینوه ،پیاموه آن اسوت .پیاموه بوهعنوان تغییور در ارزش ویژگوی
تعری

میشود .فراینهها شرریانه ،به این معنا که آنها تنها وقتی اترا میشونه که شورو

آنها تأمین شود .شر بهعنوان ارزش یک ویژگی تعری
توانایی نمایش ارالعاا در قال

میشود .یک تز مهوم فراینوه،

اشیا چنهرسوانهای (موتن ،شونیهار ،ویوهئو ،یوا گرافیوک)

است.
مریل (  ) 1449رابطه بین فراینهها ،ماهیت ها  ،و فعالیت ها را شبکه فراینه ،ماهیوت،
فعالیت 1می نامنه .
تا اینجا شیوههای تحلیل محتووای آمووزش (اتوزا آمووزش) را مطورح شوه ،اموا مریول
( )1449اظهار میکنه که ...” :اگر یک راهبورد آموزشوی شوامل ارائوه ،تمورین ،و هوهایت
یادگیرنهه سازگار بادانش و مهارتی که قرار است تهری
چیزی را تهری

شود  -نباشه؛ آنگاه ایون راهبورد

نخواهه کرد ...و اگر محصوولی چیوزی را توهری

نهارد ".که این موضوع به اهمیت سؤال "چگونه تهری
چگونگی تهری

نکنوه ،آنگواه ارزشوی

شود " اشاره دارد.

در نظریه نمایش اتزا از رری اشکال ارائه بیوان میشوود .ربو ایون

نظریه ،همه ارائههای آموزشی از مجموعهای از نمایشها یا ارائههای مجزا تشوکیل شوههانه.
مریل ( )1444ارائه 2را توالی از این اشکال ارائه ،همراه با رواب مشترک بین آنها توصی
کرده است .چهار شکل ارائه اولیه (شکل  )2را میتوان با دو بعه توصی

کرد:

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
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1. PEAnet
2. presentation
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() EG

" یادآوری "

" قانون "
نمونه توضیحی

نمونه

حالت محتوا

تعمیم

تعمیم توضیحی

تعمیم سؤال ی () IG

() Eeg

نمونه سؤال ی ()Ieg
" تمرین "

" ملال "

سؤالی

توضیحی
حالت ارائه

شکل  .2اشکال ارائه اولیه ( مریل)1991 ،

تعمیمها و نمونهها .ازنظر مریل ( )1444تمام محتواهای درسی ییطه شنا تی را میتوان
در دو بعه ارائه کرد .اولین بعه ،تعیین محتوای درسی اسوت .توز اساسوی محتووای درسوی
"مفهوم" است که بهعنوان مجموعهای از اشیا و وقوایط تعریو
اشیا توس یک تعری  1توصی

میشونه .تعری

میشوود .ایون مجموعوه از

بیانی 2است ،کلی که بوه هموه اشویا و

وقایط موتود در دستهای معین اشاره دارد .بوه هموین صوورا ،بیوان یوکروال ،فهرسوتی از
مرایل موتود است؛ این مرایل کلویانوه ،بوه ایون معنوی کوه آنهوا را میتووان در گجوتره
وسیعی از موقعیتهای ا

به کار برد .بهرور مشابه ،بیان یوک اصول نشواندهنهه قوانونی

کلی است که در موقعیتهای ا

بجیاری که آن قانون کلوی در آنهوا قابولاترا اسوت،

بهکاربرده میشود .این بیاناا کلی از تعری  ،روال ،و اصل تعمیم 0نامیهه میشونه.
دریالیکه ،مفهوم ،روال ،و اصل را میتوان توس تعمیم توصوی

کورد ،آنهوا را نیوز

میتوان بهوسیله یک موورد ویوژه (ملوال) شناسوایی کورد .ایون مووارد ویوژه ،نمونوه 4نامیوهه
یا نمونه .یقای تعمیم نهارنه ،یقیقت همیشه یک مورد مشخص است.

1. definition
2. statement
3. generality
4. inatance

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

میشونه .بنابراین یک محتوای درسی مفهومی ا  ،میتوانه یا شکل تعمیم به ود گیرد
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ارائههای توضیحی و پرسشی .مریل ( )1444اظهار میکنه که بعه دیگر ارائوه بوه انتظوار
پاسخ برای دانشآموز میپردازد .تعمیم یا نمونه میتوانه بهصورا توضیحی 1ارائه شود که
مجتلزم گفتن ،شرح دادن ،یا نشان دادن صرف به دانشآموز است؛ یا به شویوه سوؤالی 2کوه
در آن از دانشآموز انتظار میرود تا با تکمیل کردن عبوارا یوا کواربرد تعمیموی معوین بوه
موردی ا

پاسخ دهه.

مریل ( )1444اشکال ارائه اولیه مطرحشهه را ابزار اصلی آمووزش مویدانوه؛ و بوهمنظور
تجهیل پردازش ارالعاا دانشآموزان ،شوکلهای ارائوه ثانویوه  -ارالعواا اضافهشوهه بوه
شکلهای ارائه اولیه برای تقویت یادگیری -را مورداستفاده قرار میدهه .ایون اشوکال ارائوه
ثانویه به شرح زیر میباشنه:
اشکال ارائه ثانویوه تعمویم توضویحی .بعوه از ارائوه تعمویم ،ممکون اسوت موهرس ارائوه
ارالعاا اضافی را مطلوب بهانه؛ اگر این ارالعاا شوامل تعواری

اتوزا سوازنهه مفهووم

تشکیلدهنهه تعمیم باشنه ،بهعنوان ارالعواا پیشنیواز 0قلموهاد میشوونه .ارائوههای ثانویوه
زمینهای 4شامل پیشزمینوههای تواریخی اسوت .ارائوههای ثانویوه یادآورنوهه 5از کمکهوای
یافظهای برای کمک به دانشآموز در یادآوری تعمیم تشکیل شهه است .ارائوههای ثانویوه
کمکی 1شامل ابزارهایی ملل رنگها و تصاویر گرافیکوی اسوت .ارائوههای ثانویوه بازنموایی
تایگزین 7شامل روشهای دیگر ارائه تعمیم ملل نمودار ،چارا ،و فرمول هجت.
اشکال ارائه ثانویه نمونه توضیحی .به روشی مشابه ،همه اشکال ارائوه ثانویوه مطرحشوهه
را میتوان با نمونههای توضیحی مرتب سا ت .در نمونه توضیحی ،ارائههای ثانویه کمکوی
ارالعاا اضافهشهه به محتوا بوهمنظور تجوهیل توانوایی دانشآمووز در ربو دادن نمونوه بوه
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تعمیم است .ارائههای ثانویه زمینهای شامل نکواا توانبی تالو

میشوود .ارائوههای ثانویوه

1. expository
2. inquisitory
3. prerequisite information
4. contextual
5. mnemonic
6. help
7. alternative representation
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بازنمایی تایگزین برای نمونهها زمانی اتفاق میافته که همان نمونوه از بویش از یوک قالو
استفاده کنه.
اشکال ارائه ثانویه نمونه سؤالی .مهمتورین ارائوه ثانویوه بورای تمورین ،بواز ورد 1اسوت.
نمونه سؤالی ،ممکن است با ارالعاا کمکی پیش از پاسخ مورتب باشوه .اینهوا ارالعواتی
هجتنه که برای تجهیل در پاسوخگویی دانشآمووز بوه سوؤال ارائوه میشوونه .نمونوه سوؤالی
همچنوین ممکوون اسوت دارای ارائووههای ثانویووه زمینوهای باشووه .از بازنمواییهووای تووایگزین
بهمنظور فراهم کردن فرصتی برای دانشآموز تا بتوانه یک مجئله را در قال هوای مختلو
ببینه ،نیز استفاده میشود.
اشکال ارائه ثانویه تعمیم سؤالی .دادن بواز ورد و بیوان درسوت تعمویم بوه دانشآمووز،
فراوانترین ارائه ثانویه استفادهشهه برای تعمیمهای سوؤالی اسوت .بازنمواییهوای توایگزین
اغل

شوامل ارائوههای گرافیکوی و تصوویری از روابو اسوت .تعمیمهوای کمکوی معمووزً

نمایشدهنهه کاربرد تعمیم به یک ملال ا

است .شرح و بج زمینهای برای تعمیمهوای

سووؤالی( ،هماننووه تعمیمهووای توضوویحی) شووامل ارالع واا توواریخی ،ارالعوواا پیشنی واز ،و
ارالعاتی در مورد اهمیت رواب است.
مریوول ( )1444نمایشهووای فراینووهی - 2دسووتورالعملها و رهنمونهووای ارائهشووهه بووه
دانشآموز که نحوه پردازش آگاهانه ارالعاا ارائهشهه را پیشنهاد میدهه -سومین نووع از
اشکال ارائه میدانه که با اشکال اولیه و ثانویه متفاوا میباشنه .این دسوتورالعملها ممکون
است این چنین باشنه" :چشمهایتان را ببنهیه و سعی کنیه تعمیم را به زبوان وود بگوییوه".
هر نوع ارالعاتی ،که دانشآموز را در نحووه تفکور در موورد ارالعواا یوا نحووه پوردازش
نمایشهای روالی - 0توصیههایی کوه چگوونگی و نحووه عملکورد تجهیوزاا مورداسوتفاده
برای ارائه محتوا را نشان میدهنه -را بهعنوان چهارمین نوع از اشکال ارائه معرفوی میکنوه.
عالوه بر موادی که میتوان به اشکال ارائه اولیه اضافه کرد ،رواب میان این اشوکال نیوز بور
1. feedback
2. process displays
3. procedural displays
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روی یادگیری تأثیرگذار اسوت؛ کوه ایون روابو عباراانوه از :واگرایوی ،دامنوه دشوواری،
همتاسازی ،تفکیک ،محوسوازی ،تقطیوط ،ترتیو

تصوادفی ،تووالی ،موالک ،توأ یر پاسوخ،

کنترل یادگیرنهه ،تعهاد اقالم.
مریل ( )2332 ،2337 ،2339 ،2334در ادامه فعالیتهای ود درزمینۀ ررایی آموزشی
تعهادی از نظریهها و الگوهای ررایی آموزشی را در تالش برای شناسایی اصول تجوویزی
زیر بنایی مشترک بین این رویکردها بررسی کرد ،و به این نتیجه رسیه که همه آنها دارای
اصول مشترکی هجتنه .این اصوول اولیوه در شوکل  0نشوان دادهشوههانه ،کوه بوه شورح زیور
میباشنه:

ادغام

فعال سازی
تکلیف -محور

نمایش

کاربرد

شکل  .3اصول اولیه آموزش (مریل)2002b ،

 رویکرد تکلی -محور :1یادگیری زمانی ارتقا می یابه که یادگیرنهگان در
یک رویکرد تکلی  -محور درگیر شونه .یوادگیری از یوک رویکورد تکلیو -
محور زمانی افزایش می یابه که یادگیرنهگان توالی از تکالی
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کامل را بر عههه

گیرنه.
 اصوول فعال سووازی :2یووادگیری زمووانی ارتقووا می یابووه کووه یادگیرنووهگان
سا تارهای شنا تی متناس

را از رری یادآوری ،توصی  ،یا نموایش دانوش و

تجربه مرتب پیشین ،فعال کننه .یادگیری یاصول از فعال سوازی زموانی افوزایش

1. task-centered approach
2. activation

مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل

می یابه که یادگیرنهگ ان سا تار ززم برای سازمان دهی دانش تهیه را باز وانی
کرده یا فراگیرنه.
 اصل نمایش : 1یادگیری زمانی ارتقا می یابوه کوه یادگیرنوهگان نمایشوی از
مهارا هایی که قرار است یادگرفته شود و با نوع محتوای تهری

شهه سوازگار

است را مشاههه کنه .یادگیری از نمایش ها زمانی افزایش می یابه کوه شواگردان
در مورد نحوه ارتبا نمونه ها بوا تعمیم هوا راهنموایی دریافوت کننوه؛ و همچنوین
رسانه مرتب با محتوا را مشاههه کننه.
 اصل کاربرد :2یادگیری زمانی ارتقا می یابوه کوه یادگیرنوهگان در کواربرد
دانش یا مهارا تازه فراگرفته شهه کوه بوا نووع محتووای توهری

شوهه سوازگار

اسووت ،درگیوور شووونه .یووادگیری یاصوول از کوواربرد زمووانی کارآمووه اسووت کووه
یادگیرنهگان باز ورد اصوالیی یوا درونوی دریافوت کننوه .عوالوه بور آن ،ایون
یادگیری زمانی افزایش می یابه که یادگیرنهگان تحت آموزش مربوی باشونه؛ و
این مربیگری تهریجاً در تکالی

بعهی یذف شود.

 اصل ادغام :0یادگیری زمانی ارتقا می ی ابه که یادگیرنهگان با تأمل  ،بحن،
یا دفاع از دانش یا مهارا تهیهشان آن را با زنهگی روزمره شوان ادغوام کننوه.
یادگیری یاصل از ادغام زمانی افزایش می ی ابه که یادگیرنهگان راه ها ی تهیوه
و شخصی برای استفاده از دانوش یوا مهوارا تهیهشوان لو  ،ابوهاع  ،و کشو
کننه؛ و یا اینکه به صورا عمومی دانش یا مهارا تهیه ود را نمایش دهنه.
شناسایی اصول اولیه چیزی بیش از صرفاً تمطآوری مجموعهای از اصول تجوویزی کوه
اصووول بووا یکووهیگر موورتب م ویباشوونه و یووک چر ووه چهووار مریلووهای از آموووزش شووامل:

1. demonstration
2. application
3. integration
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فعالسازی ،نمایش ،کاربرد ،و ادغام را تشکیل مویدهوه .ایون مرایول آموزشوی بوه بهتورین
شکل درزمینۀ تکالی

دنیای واقعی 1اترا میشونه.

مریل ( ) 2337 bدر ادامه تکمیل دستوراا ررایی آموزشی ود ،یوک راهبورد
آموز شی تکلی

محور به نام روی کرد موج وار به ررایی آموزشی 2را ارائوه می کنوه .

این راهبرد ،به پیاده سازی اصول اولیه آموزش در محصووزا آموزشوی موی پوردازد؛
همچنین  ،تجویزهای راهبردی از نظریه نمایش اتزا و اتزا سازنهه محتوا در نظریه
اشیا دانش ( متشکل از ماهیت ،بخش ها ،وی ژگیها ،فعالیت ها ،و فرا ینههای مرتب به
آن) را در کنار هم قرار داده است تا اتزا دانش تشکیل دهنهه یوک تکلیو

کو ل و

نحوه توالی سازی این اتزا بورا ی رسویهن بوه آموزشوی اثوربخش ،کوارا ،و گیورا را
توصی

کنه.
شکل  4رویکرد موج وار به ررایی آموزش را نشان میدهه  .در مقایجه با دیگر

رویکردهای توسعه آموزشی این الگو بوه رور موؤثرتری بوه ررایوی محصووزتی کوه
دربرگیرنهه اصول اولیه آموزشی هجتنه ،می پوردازد  .بوه اظهوار مریول ( ) 2337 bایون
الگو در مقایجه با سی جتم های توسعه آموزشی سنتی ،رویکوردی متفواوا بوه تحلیول
محتوا ارائه می کنه  .سی جتم های توسعه آموزشی سنتی در مریلوه تح لیول ،نخجوت بوه
تعیین اههاف در فراینه ررایی می پردازد و محتوای واقعی کوه قورار اسوت توهری
شود را تا زمان مریلوه تولیوه تعیوین ن می کنوه  .اهوهاف ،انتزاعواتی هجوتنه کوه بیشوتر
نشان دهنهه محتوا هجتنه تا آنکه ود محتووای واقعوی باشونه  .اولوین مریلوه در ایون
رویکرد  ،یک تکلی
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کامل دن یای واقعی و ملالی کارشهه از این تکلی

می کنه؛ دومین مریله ،به شناسایی توالی تکالی
و مهارا های تشکیل دهنهه این تکوالی

را مشوخص

می پردازد؛ و سومین مریله ،دانش

را شناسوایی می کنوه  .در ایون الگوو  ،روراح

محتوایی که قرار است تهری

شود را از پیش مشخص می کنه و بعهاً ایو ن محتووا را

با یک راهبرد آموزشی ترکی

می کنه تا ررایی آموزشی کاملی را ارائه کنه.

1. Real-World
2. a pebble-in-the-pond approach to instructional design

مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل

کل

تکلی

توالی
اتزا
راهبرد
واس
تولیه
طراحی آموزشی موج وار

شکل  .1رویکرد موج وار به ررایی آموزشی

تعیین تکلی

دنیای واقعی .اولین مریله در این الگو به شناسایی مجموعهای از تکوالی

دنیای واقعی میپردازد .تکالی

دنیای واقعی تکالیفی هجتنه که یادگیرنهگان بتواننه انتظوار

داشته باشنه که بعه از آموزش ،در زنهگی با آنها مواته شونه .این مریلوه ،یوک تکلیو
تولیه میکنوه .تکلیفوی

کامل نمونه را شناسایی کرده و ملالی کامالً یلشهه از آن تکالی

کامل است که یهاقل شامل سه تز زیر باشه( :ال ) درونهاد -مفروضواا تکلیو ( ،ب)
ههف -شناسوایی محصوول یوا فعوالیتی کوه از اتورای آن تکلیو

یاصول میشوود ،و (ا)

راهیول -مجموعووهای از فعالیتهووا کووه مفروضوواا را بووه هووهف تبووهیل مویکننووه .تکلیو
همچنین شامل تصویری از فراینه یل مجئله یا بازنمایی از آنچوه فورد واقعواً در زموان انجوام
تکلی

انجام میدهه ،است.

بهترین بازنمایی از تکلی  ،بوه یادگیرنوهگان امکوان مویدهوه توا تکلیو
ربیعی ود انجام دهنه .تعیوین تکلیو

را در شورای

دنیوای واقعوی ،همچنوین بایوه شوامل معیواری بورای

شناسایی توالی تکالی  .دومین مریله ،توالی از تکالی
یال افزایش هجتنه را مشخص میکنه .در یک توالی مناس

مشابه کوه دارای پیچیوهگی در
هر تکلی

قبلی ود پیچیوههتر اسوت .اولوین تکلیو  ،سوادهترین نجوخه تکلیو
تکالی  ،معرف تکالی
هر تکلی

بعهی ،از تکلیو
کول اسوت .آ ورین

پیچیههای هجتنه که بایه در دنیای واقعی اترا شونه .ممکن اسوت
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تمامی تکالی
تکالی

در توالی ضروریانه ،نباشه .بااینیال ،کلیوه مهاراهوای سوازنهه موردنیواز

نهایی ،بایه در مجموعه پایانی تکالی

موتود در توالی وتود داشته باشنه.

در این رویکرد توالی دارای دو مریله است .در مریله اول ،بخشوی از تکلیو
ابتهای توالی ارائه میشود و هر تکلی
دوم ،بعه از اینکه اولین تکلیو

بعهی بر پیچیهگی این تکلی

کول در

میافزایه .در مریلوه

یواد گرفتوه شوه بوه یادگیرنوهگان بایوه فرصوت تعامول بوا

ملالهای کامل اضافی از این تکلی

پیچیههتر داده شود.

رب نظر مریل ( )2337 bمرایل زیر در تعیین توالی تکوالی

کامول سوودمنه تشوخیص

داده شههانه.
 )1مجموعووه ای از تکووالی

می توووان

کاموول مشووخص ،را تمووط آوری کنیووه .اغل و

دست سا ته ها (محصووزا مصونوعی) را در محول کوار تموط آوری کورد .بورای
فراینهها امکان فی لم برداری از نمونه های ف راینه در محل کار وتود دارد.
 )2اتزا موردنیاز برای هر تکلی
 )0با قرار دادن تکالی

را شناسایی کنیه.

دارای کمترین مقهار پیچیهگی در ابتهای تووالی و تکوالی

بعهی که دارای اتزا د انش و مهارا شرح و بج داده شهه بیشتر یا مهارا های
سازنهه بیشتری نجبت به تکالی

قبلی هجتنه ،تکالی

را مرت

کنیه.

 )4تا تایی که نیاز است به منظور داشتن یک توالی ی کدست و فراهم آورد ن نمایش
و کاربرد هر مهارا تشکیل دهنهه تکلی
کرده یا تکالی

بوه بهتورین شوکل ،تکوالی

را تعوهیل

تایگزین انتخاب کنیه .

تعیین دانش و مهارا سازنهه تکلی  .محتوای درسی را میتوان به دو صورا بازنمایی
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

کرد :بهعنوان ارالعاا یا تصاویر .ارالعاا کلی و توامط اسوت و بوه موقعیتهوا یوا مووارد
بجیاری اشاره دارد؛ دریالیکه تصاویر (ملال دنیای واقعی محهود بوده و بوه یوک موورد یوا
موقعیت وایه ا

اشاره دارنه .یادگیرنهگان میتواننه ارالعاا را به ارر بیاورنوه ،اموا

برای استفاده از این ارالعاا ززم است کاربرد این ارالعاا را در ملالهوای دنیوای واقعوی
ببیننه (نمایش) و به فرصتی برای استفاده از این ارالعاا با ملالهای دنیای واقعی نیاز دارنوه
(کاربرد) .برای اینکه تحلیل محتوا در آموزش سوودمنه باشوه بوه تعیوین و تشوخیص ارالعواا و
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تصاویر نیاز است .مریل ( )1447پنج نوع دانش یا مهوارتی را کوه میتووان درنتیجوه آمووزش

فراگرفت ،شناسایی کرده است کوه عباراانوه از :ارالعواا دربوارهی ،1بخوش هوایی-از،2
انواعی -از ،0نحوه انجام ،4چه اتفاقی میافته( 5به نقل از مریل .)2337b ،تهول  2هور یوک
از نتایج آموزشی را بریج

اتزا شی دانش توصی

میکنه.

جدول  . 2اجزاء دانش و مهارت برای نتایج یادگیری مختلف
نتیجه (پیامه) یادگیری
ارالعاا درباره ی
بخش هایی -از

یادآوری ارالعاا ( دانش)
توصی

نام ها و توصی

را به یاد آوریه  -ارزش های

ویژگی ،که یک دسته ماهیت را
تعری

نحوه انجام

چه اتفاقی می افته.

بخش ها ی مختل

با فرض یک توصی  ،نمونه ای معین از
یک م اهیت را ش ناسایی کنیه.
برای یک ماه یت معین ،بخش ها را

یک ماهیت را به یاد آوریه.
تعری

انواعی -از

یک ماهیت را ب ه یاد آوریه.

اعمال ارالعاا به تصاوی ر ( مهارا)

درزم ی نه (باف ت) کل قرار دهیه.
ملال ها را دسته بنهی کن یه  -تصاویر
ماهیت را که به یک دسته ماهیت ا

می کنه.

مرایل را به یادآوریه  -یک توالی از
نام ها و توصیفاا عمل.
نام ،توصی  ،شرای و پی آمه
فراینه را به یادآ وریه.

تعل دارنه ،را شناسایی کنیه.
تکلی

را انجام دهیه  -اعمال را به ترتی
انجام دهیه.

با فرض شرای  ،یک پیامه را پی ش ب ی نی
کنیه ،یا با فرض یک پیامه  ،شرای ناقص
یا کم شهه را پیها کنیه.

(مریل)2337 b ،

تعیین راهبرد آموزشی  .نظریه ن مایش اتزا (مریل ) 1444 ،چهار راهبرد آموزشی
اولیه را شناسایی ک رده است که عبارا انه از :تعمیم توضیحی ،نمونه توضویحی  ،تعمویم
سؤالی ،نمونه سؤالی .البته این واژهها بجیار مبهم میباشنه و ری سالهوای گذشوته مریول بوه
این واژههای روزمره به ارر داشتن معانی ضمنی اغلو

منجور بوه سو برداشوت میشوونه :

ارائه (گ فوتن) نموایش (نشوان دادن) ،بواز وانی (پرسویهن) ،و کواربرد (انجوام دادن).
1. information-about
2. parts-of
3. kinds-of
4. how-to
5. what-happens

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

این نتیجه رسیهه است تا از واژههای غیرمبهم زیر استفاده کنه  -علیرغوم اینکوه اسوتفاده از
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تهول  0هر یک از این چهار تز راهبرد آموزشی را برای هرکهام از پنج ن وع نتایج
آموزشی الصه کرده است  .این تهول به این صورا وانهه می شود (به سطر سوم
تهول رتوع کنیه) :بورای محتووای انوواعی -از  ،ارائوه عبوارا اسوت از گفوتن یوک
تعری

(ارالعاا)؛ نمایش شامل نشوان دادن یوک ملوال (تصوویر)؛ بواز وانی یعنوی
(ارالعاا)؛ و کاربرد به معنای دسته بنهی یک ملال تهیه (تصویر)

یادآوری تعری

است  .سطرهای دیگر را می توان به همین صورا وانه.
جدول  . 3راهبردهای آموزشی برای هر نوع نتیجه آموزشی (از مریل)2002 b ،
گفتن ارالعاا

نشان دادن

یادآوری (پرسیهن)

اعمال (انجام دادن) ارالعاا

(ارائه)

تصو ی ر ( نمایش)

ارالعاا (باز وانی)

به تصویر ( کاربرد)

نام  -ارالعاا

--------

نام  -ارالعاا

--------

نام  -محل

--------

نام  -محل

--------

ارالعاا
دربارهی
بخش
هایی -از
انواعی -از
نحوه انجام

تعری
مرایل  -توالی

چه اتفاقی
می افته

ملال ها،
غی ر ملال ها
نمایش تکلی

بیان شرای -
پیامه اگر ...
آنگاه

نمایش ف رآینه

دسته بنهی ملال ها

تعری
مرایل و توالی
بیان شرای  -پیامه

انجام تکلی
پ یش ب ین ی پیامهها یا یافتن
شرای

اگر  ...آنگاه

مریله چهوارم در رویکورد مووجوار ،ربو نظور مریول ( )2337 bتعریو
آموزشی است .این اتزا دانوش چگونوه میتواننوه بوا هوم ترکیو
سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

آموزشی تکلی

یوک راهبورد

شوونه توا یوک راهبورد

محور را شکل دهنه به اعتقاد او راهبرد آموزشوی تکلیو

محوور زموانی

به بهترین وته درک میشود که با یک راهبرد آموزشی سنتیتر مقایجه شود .شکل  5یوک
راهبرد آموزشی سنتی را نشان میدهوه .در ایون راهبورد هور موضووع در یوک ییطوه معوین
بهنوبت تهری

میشود .فلشهای موتود در این شکل ارائه /نمایش ارالعواا ،مفواهیم ،و

فراینههای موتود در هر نوع را نشان میدهنوه .بوهرور متنواوب فعالیوت تمورین یوا آزموون
66

بهمنظور ارزیابی میزانی که یادگیرنهگان در یال کجو

اتوزا دانوش و مهوارا توهری
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شهه هجتنه ،وتود دارد .بعه از اینکه آمووزش موضووع اول کامول شوه ،موضووع دوم بوه
همین صورا تهری

میشود .در انتهای وایه یا دوره اغل

یوک تجربوه تکووینی وتوود

دارد که در آن یادگیرنهگان ملزم به بهکارگیری مهاراها و دانشوی کوه بوه آنهوا توهری
شهه است ،هجتنه.
توالی سنتی برنامه درسی

تومریون یوا آزموون

ارائوه

پروژه نهایی

موضوع 1
موضوع 2
موضوع 0
موضوع 4

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

در آموزش سنتی ،اغل
تکلی

روشن نیجت که یادگیرنوهگان ایون مهوارا یوا دانوش سوازنهه

را در نهایت چگونه به کار واهنه بجت .فراگیری اتزا دانش و مهوارا وارج از

زمینه و بافت آن ،شکل دادن الگوهای ذهنی در مورد نحوه کاربرد این ارالعواا در دنیوای
واقعی را برای یادگیرنهگان بجیار دشوار میسازد.
شکل  1یک راهبرد آموزشی تکلی

کامول میکنوه .مریول ( )2337 bتووالی وقوایط

آموزشی ترسیمشهه در این شکل را اینگونه تشریح میکنه:
آموزش با نمایش اولین تکلی

کامل در تووالی شوروع میشوود .ایون نموایش زمینوهای

برای یادگیرنهگان فراهم میکنه ،و به یادگیرنهگان نشان میدهه که بعوه از آمووزش قوادر
به انجام چهکاری واهنه بود .این نمایش ،ههفی برای دوره شکل میدهه .در اغل

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44

را در اوایل توالی آموزشی درگیور تکلیو

محور را نشان میدهه .این رویکرد یادگیرنوهگان

موارد

اههافی که بهصورا رسمی بیان شههانه برای یادگیرنهگان قابول فهوم نیجوتنه ،چراکوه ایون
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اههاف انتزاعاتی از محتوا هجتنه .از سوی دیگر یادگیرنهگان بوا رایتوی بیشوتری میتواننوه
نمایشی از تکلی
تکلی

کامل را درک کننه .اولین نمایش بایه یک تکلی

کامل باشوه اموا ایون

کامل بایه یک نجوخه دارای یوهاقل پیچیوهگی در ایون تووالی باشوه .اگرچوه ایون

نمایش میبایجت به تشریح کلی تمام اتزا تکلی

کامل بپردازد اما این کار میبایجوت در

سطح بازیی انجام گیرد ،چنانکوه یادگیرنوهگان را در روول ایون نموایش اولیوه در تزئیواا
غورهور نکنه.
راهبـرد آموزشـی تکلیـف محـور
 .1یک تکلی

کامل تهیه را نشان دهیه.
به تکلی

 .2اتزا موضوع مخصو

 .0اتزا موضوع را برای تکلی
 .4یک تکلی

را ارائه کنیه.

نمایش دهیه.

کامل تهیه دیگر را نشان دهیه.

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

 .1اتزا موضوع اضافی مخصو

به کار گیرنه.

را ارائه کنیه.

میتوانند بدو
آمــوزب بیرــتر

 .7کاربرد این اتزا موضوع اضافی را نمایش دهیه.
 .9چر ۀ کاربرد ،ارائه ،نمایش (مرایل  )7-4را برای تکالی

یادگیرنـــدگا

یـــک تکلیـــف

بعهی تکرار کنیه.

جدید را کامل
کنند.

1

2
موضو

1

4

A

9
C

B

D

E

موضو
ع1
موضو
ع2
موضو
ع0
موضو
ع4
ع5
0
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شکل  .6یک راهبرد آموزشی تکلیف محور ( از مریل)2002 b ،

راهبرد آموزشی تکلی

محور ارائهشهه ،یوک رویکورد سوا تاریافته اسوت و شوکلی از

آموزش مجتقیم درزمینوۀ مجوائل دنیوای واقعوی را بازنموایی میکنوه .در اینجوا تأکیوه روی
نمایش (ملالهای کارشهه) است تا اکتشاف یا کاوش .اگرچه قطعاً میتوان از مشوارکت در
این رویکرد اسوتفاده کورد اموا ایون امور بخوش ضوروری و اصولی در ایون رویکورد نیجوت.
دانشآموزان میتواننه یک رویکرد تکلی

محور را هم بهعنوان یوک یادگیرنوهه مجوزا و

مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل

هم در یک گروه بر عههه گیرنه .در نهایت اینکه ،این رویکورد تکلیو
مهارا و دانش سازنهه محتوا را با انجام تکالی

محوور فراگیوری

کامل و پیچیهه ادغام میکنه.

بحث
دانوش و مهوارا بوه

همانرور که بیان شه ،مریل با این فرض کوه اکتجواب انوواع مختلو

شرای متفاوا برای یادگیری نیاز دارد؛ با ارائه نظریه نمایش اتزا به تشریح اتوزا فراینوه
آموزشی ،تحلیل و شناسایی عملکردهوای یادگیرنوهه ،همچنوین تحلیول و ترکیو

محتووای

درسی و تطاب ربقهبنوهی محتووا بوا عملکردهوای یادگیرنوهه مویپوردازد .البتوه ایون نظریوه
همانگونه که مریل ود نیز اذعان میکنه ،دارای محهودیتهای زیر است:
 تحلیل محتوا بر اتزای رد تمرکز دارد تا بخش های کل به هم پی وسته  ،همچنوین
هر مریله از مرایل تولیه آموزشی مجتقل از بقیه مرایل انجام می گی رد
 این تحلیل محتوا ارتباری با بحن فراگیری دانش نهارد
 آموزش یاصله معموزً منفعل بواقی موی مانوه و بوه توهری

اتوزا  ،نوه دانوش و

مهارا های تلفیقی می پردازد
 رراح آموزشی نیز بایه هر ارائه ای را از اتزا ی اساسی بجازد.
سپ  ،در ادامه فعالیتهای ود بهمنظور توصی

محتوای درسوی ،نظریوه اشویا دانوش

متشکل از ماهیت ،بخشهای ماهیت ،ویژگیهای ماهیت ،فعالیتهای مورتب بوا ماهیوت ،و
فراینووههای موورتب بووا ماهیووت را ارائووه میکنووه .همچنووین بووا بررسووی تعووهادی از نظریوهها و
الگوهووای ررایووی آموزشووی بووه شناسووایی اصووول تجووویزی زیربنووایی مشووترک بووین آنهووا
میپردازد .این اصول چر های از آموزش شوامل فعالسوازی ،نموایش ،کواربرد ،و ادغوام را
میشونه .با استناد به منابط ذکرشهه ،به نظور مویرسوه کوه اصوول اولیوه نوهتنها در الگوهوا و
نظریههای ررایی آموزشی متعهدی رایجانه و توس آنهوا تجوویز شوههانه بلکوه آنهوا بوا
تحقیقاا تجربی بجیاری نیز درزمینۀ آموزش سازگارنه .همچنین ،هیچ نوع اصلی که با ایون
اصول در تهاد باشنه ،شناسایی نشههانه.

سال اول ،شماره  ،4پاییز 44
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مریل در نهایت ،با ارائه یک راهبرد آموزشی تکلی

محور ،به پیادهسازی اصوول اولیوه

آموزش در محصوزا آموزشی پردا ته؛ تجویزهای راهبردی نظریوه نموایش اتوزای را بوا
ایهه اشیا دانش در کنار هم قرار داده؛ تا اتزای دانش یوک تکلیو

کامول و نحووه تووالی

سازی این اتزا را برای رسیهن به آموزشی اثربخش و کارا توصی

کنه.

جدول  . 1تلفیق نظری ه ها ی مریل
پیامه یادگیری/
نوع محتوا
دانش یقیقی

ارالعاا
اتزا

ارائه

یادآوری

نمایش

کاربرد

(گفتن)

(پرسیهن)

(نشان دادن)

(انجام دادن)

ارالعاا

بیان یقای یا

یادآوری یقای

نشان دادن

دربارهی

تهاعی ها

یا تهاعی ها

تهاعی ها

بیان نام و

یادآوری نام و

نشان دادن محل

بخشهایی  -از
دانش مفهومی
انواعی -از

دانش رونهی

دانش فراینهی

تصویر (نمونه)

نحوه انجام

چه اتفاقی
میافته

تعری

تعری

بیان تعری

یادآوری تعری

بیان مرایل و

یادآوری مرایل و

توالی آنها

توالی آنها

مورد

---------

نشان دادن ملالها

دستهبنهی نمونههای

و غیر ملالها

تهیه

نشان دادن روال
کار در چنهین
موقعیت مختل

انجام روال کار در
موقعیتهای تهیه

بیان شرای و

یادآوری شرای و

نشان دادن فراینه

پیشبینی پیامه یا یافتن

پیامه موتود

پیامه موتود در

در چنهین

شرای ناصواب در

در فراینه

فراینه

موقعیت مختل

موقعیتهای تهیه
اقتباس از مریل

در ضوومن ،یافتووهها یوواکی از آن اسووت کووه یادگیرنووهگانی کووه در دورههووای تکلی و
محوری-که از اصول اولیه بهره میبرنه  -شرکت کردهانه رضوایت و عالقوه بیشوتری را در
مورد دوره نشان دادهانه و درواقط عملکرد بهتری نجبت به دورههای سنتی داشتهانه.
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در پایان ،پژوهشگران تصهی میکننه که پژوهشهای بیشتری برای تأییه این نظریههوا،
الگوها ،و اصول در موقعیتهای متفواوا دیگور ،بورای مخاربوان مختلو

در فرهنگهوای

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

مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل
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