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 طراحی منظم شرایط یادگیری

معلم قبل از ورود به کالس باید طرحی از پیش تعیین شده را برای اجرای فرایند یادگیری برای خود طراحی کرده 

باشد. از این طرح از پیش تعیین شده در بسیاری از متون تحت نام طرح درس یاد شده است. طرح درس ها که عمدتاً شامل 

د که زمان خود را در طول سال برای انتقال کل مطالب تعیین شده طرح درس ساالنه و روزانه می شود به معلم کمک می کن

در سرفصل درس و در طول یک جلسه ی کالس برای انتقال قسمتی از مطالب که در یک جلسه باید تدریس گردند تقسیم 

ب تنها نموده و نظم دهد. از آن جا که طراحی کامل یک طرح درس موضوع درس روش ها و فنون تدریس است، در این کتا

به عناصر اصلی آن تاکید می شود. ضمن آن که باید گفت طرح درس به شیوه ای که هنوز در ایران رایج است در نظام های 

پیشرفته ی آموزش و پرورش به این دقت متداول نیست. اما عناصری که در این قسمت از آن ها یاد می شود همواره ارزش 

 فنی خود را حفظ کرده است. 

 اهداف در طراحی منظم شرایط یادگیریتدوین 

اهداف کلی؛ اهداف کلی درس یکی از عنصرهای اصلی یک طرح منظم درسی است. این دسته از هدف ها به از دو 

جهت در نظام آموزش و پرورش ایران دچار ضعف و نقصان است. اول آن که هنوز در تعریف مشخصی از هدف کلی متفکرین 

اند و دوم آن که در اثر تاکید بیش از اندازه به اهداف رفتاری و گاه اهداف جزئی هدف کلی در به نتیجه ی واحدی نرسیده 

 حاشیه قرار گرفته است. حال آن که تمامی اهداف جزئی و رفتاری باید در خدمت دستیابی به هدف کلی باشند. 

هدف کلی هدفی است که رویکرد آینده نگر دارد. برای مثال وقتی ما در کالس سوم دبستان به دانش آموزان بدن 

انسان را تدریس می کنیم، هدف کلی ما این است که فراگیران و مخاطبان این درس در آینده بتوانند نگرشی علمی تر در 

ان رسیدن کل جامعه به سالمت و بهداشت در سطحی باالتر مورد سالمتی به دست آورند. هدف کلی از تدریس بدن انس

است. هدف کلی این درس این است که با ارتقای سطح بهداشت و تندرستی در آینده از هزینه های درمانی کاسته شود... 

ا این همچنین وقتی ما در درس دستور زبان انگلیسی فرمول زمان حال ساده را به دانش آموزان یاد می دهیم هدف کلی م

است که در آینده دانش آموز بتواند درک مناسب تری از متون زبان انگلیسی داشته باشد تا بتواند به طور صحیح به این زبان 

صحبت کند، از جمله ای که به زبان انگلیسی می شنود درک صحیح تری داشته باشد یا بتواند یک جمله ی حال ساده را به 

در هنگام تدریس نداند هدف کلی از تدریس این درس چیست یا نگاه خود را به سوی درستی ترجمه کند. حال اگر معلم 
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آخرین عنصری که طرح سیستمی فوق را تکمیل می کند بازخورد است. بازخورد در نظریه سیستم ها معنایی بازخورد؛ 

در مبحث کانال ها و وسیع دارد. همچنین در اصطالح شناسی های تخصصی دارای معنایی متعددی است. اما آن چه که 

رسانه ها از آن به عنوان بازخورد یاد می شود، زمانی است که گیرنده و فرستنده جای خود را با هم عوض می کنند. گیرنده 

ی قبلی، پیام می فرستد و فرستنده ی مرحله ی قبل پیام را دریافت می نماید. معموال )نه همیشه( پیام همان مراحلی را 

طی کرده تا به گیرنده برسد، در هنگام بازخورد هم می گذراند. بنابراین معموال )نه همیشه( همان زمانی  که در مرحله ی اول

که برای رفت پیام سپری شده، برای برگشت آن هم الزم است. هنگامی که پیام از راه یک کانال به گیرنده رسیده، بازخورد 

ارتباط رودرو بوده باشد بازخورد آن هم به سهولت در اختیار فرستنده  آن هم از راه کانال به فرستنده بازمی گردد. اما اگر

قرار می گیرد. بازخورد ها می توانند از جنس نمادهایی مشابه یا متفاوت از پیام اصلی باشند. وقتی معلم در کالس درس به 

( را با نمادهای کالمی شفاهی تدریس شفاهی مشغول است )نماد کالمی شفاهی( شاگرد نیز می تواند سواالت خود )بازخورد

بپرسد. اما همچنین معلم می تواند از باال و پایین رفتن ابروی فراگیران متوجه شود که آن ها درس را فهمیده اند یا هنوز 

نگاه پرسشی به معلم دارند. حتی واکنش های طبیعی تر فراگیران می تواند به معلم برساند که هنوز آماده ی فراگرفتن مطلب 

ند یا خسته و بی حوصله شده اند. در ارتباط های رودررو سرعت حرکت جریان اطالعات پردازی به اندازه ای زیاد است هست

که گیرنده و فرستنده در هر ثانیه در معرض بازخوردهای یکدیگر قرار دارند و گاه نمی توان مسیر حرکت پیام را به درستی 

رزش واالیی برخوردار هستند. چنان که بعدًا توضیح مفصل داده خواهد شد یکی معلوم کرد. رسانه ها در قسمت بازخورد از ا

 از کاربردهای رسانه این است که سواالت بیشتری را برای گیرنده به وجود می آورند. 

 7طرحواره ی  
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 بخش دوم

 کانال ها یا مواد آموزشی و رسانه ها یا مواد کمک آموزشی

 

  

شرایط

گیرنده

دهفرستن
کانال

پارازیت پارازیت شرایط
فرستنده

نماد

پیام

پارازیت 
کانال

پارازیت

پارازیت پیام نماد

پارازیت
گیرنده

 بازخورد         

 رسانه

رس

 انه

رس

 انه

 الگوهای فرهنگی

 

 

 

 

 

 های زندگی متن

 قسمت بندی

 قرارداد در رابطه و درک

 کنش زبانی

 محتوا



 

4 

 

 تابلوهایی با چند خروجی

به جای داشتن تنها یک خروجی اطالعاتی در تابلوی الکتریکی می توان تعداد زیادی خروجی داشت. این وضع هم دارای 

 حالت های مختلف است. نمونه هایی از تابلوهای الکتریکی  با تعداد زیادی از خروجی ها در این قسمت توصیف می شوند.

تابلویی که در زیر مشاهده می کنید، از لحاظ نوع اطالعات آن با تابلویی که در نوع اول )تک خروجی( تشریح شد تفاوت 

در حالت اول هر سوال صحیح تنها یک چراغ را روشن می کرد. اما در این چندانی نمی کند. فرق این دو در این است که 

حالت فشاردادن کلیدهای قسمت سوال چراغ های مقابل کلید های جواب را روشن می کند. قابل پیش بینی است که نوع 

دوم نیز تفاوت اندکی با اول می تواند برای آزمون هم به کار آید اما نوع دوم تنها جنبه ی آموزشی دارد. نحوه ساخت نوع 

نوع اول دارد. و به این نحو است که به جای استفاده از پیچ ها، از کلید هایی استفاده شود که در یک سوی صفحه قرار می 

گیرند. درسوی دیگر به جای پیچ از دیودهای نوری استفاده شود. از منبع انرژی )باطری ها( یک سیم فاز و یک سیم نول 

می کلید ها از یک سر به سیم جدا شده از فاز باطری وصل می شوند و از یک سر به فاز دیود نوری. همچنین جدا می شود. تما

از تمامی کلید ها یک سیم دیگر به نول دیود ها وصل می شود و از تمامی نول های دیودهای نوری یک سیم به سیم جدا 

دیودی روشن می شود که پاسخ همان سوال یا طبق  شده از نول باطری متصل می گردد. حال به محض فشاردادن کلید

 مثال فوق تلفظ همان نماد است. به تصویر های زیر توجه فرمایید 

                                                     

 حالت دیگری از تابلوهایی که دارای چند خروجی هستند به شرح زیرند. 

ا روی یک نقشه ی الکتریکی نشان دهیم. این نقشه می تواند یک نقشه ی جغرافیای، وقتی برای مثال می خواهیم اطالعاتی ر

نقشه ای از بدن انسان یا هر تصویر دیگری باشد. در این حالت اطالعاتی را که می خواهیم روی نقشه قرار دهیم در قسمتی 

مطالب مربوط به هریک از توضیحات از صفحه نشان می دهیم و در کنار هریک مطالب مورد نظر یک کلید نصب می کنیم. 

ممکن است در یک یا چند نقطه از نقشه دیده شوند. فرض کنیم سازنده ی تابلو  می خواهد دستگاه تنفس و دستگاه گوارش 

را روی نیم تنه ی باالی یک نقشه از بدن انسان نشان دهد. همان طور که می دانیم دستگاه های تنفس و گوارش هریک 

مت هستند و سازنده قصد دارد با فشار دادن کلید دستگاه تنفس، چراغ هایی روی بینی، دهان، و ریه ها دارای چندین قس

روشن شود. اما چراغ های تعبیه شده روی معده، روده کوچک و روده ی بزرگ، روشن نشوند. و بالعکس وقتی کلید مقابل 

اه گوارش روشن شوند و الغیر. برای این کار طبق روش کلمه ی دستگاه گوارش فشارداده می شود چراغ های مربوط به دستگ

قبلی عمل می شود، منتها با این تفاوت که از تمامی دیود های نوری مربوط به دستگاه تنفس سیم هایی جدا و همه به هم 

ر طبق وصل و به یک رشته تبدیل می شوند. همین کار نیز برای دیودهای نوری دستگاه گوارش انجام می شود. و بقیه کا

 روالی است که در بند باال توضیح داده شد. 

 تابلوهای شفاف الکتریکی
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 موقیعت های آموزشی 

 

درس یکی از نمود های جدید کالس های درس است که در آن ها ارتباط میان معلم و شاگردان با  –درس؛ کالس  –کالس 

درس تالش کردند  -استفاده از کانال ها و رسانه های زیادی شکل می گیرد. تعداد معدودی از مدارس برای تشکیل کالس

از به تعداد زیادی کالس در مدرسه و یک سیستم درس نی -که اغلب در این زمینه ناموفق بوده اند. زیرا برای تشکیل کالس

 درس هاست.  –برنامه ریزی دقیق و منسجم برای تشکیل کالس ها در کالس 

درس تشکیل شده از تعداد زیادی کانال و رسانه های آموزشی مربوط به یک ماده ی درسی که دانش آموزان تنها  –کالس 

ل اگر قرار باشد در یک مدرسه یک کالس درس جغرافیا  تشکیل دهیم برای همان درس به این کالس می آیند. برای مثا

باید یک کالس را به طور کامل به این درس اختصاص داده و همیشه کالس های جغرافیا را در همان کالس برگزار نماییم. 

آن وجود دارد. عکس  در این کالس تمام دیوارها پوشیده از نقشه های جغرافیایی است. تعداد زیادی کره ی جغرافیایی در

هایی از کشورهای مختلف، تعداد مناسبی فیلم و مواد آموزشی دیداری درباره ی کشورهای دیگر و غیره وجود دارد. لذا وقتی 

 درس جغرافی قرار می گیرد به طور کامل در فضای جغرافیایی قرار دارد.  –دانش آموزی در کالس 

ایی در نظر بگیرید. در این کالس درس تمامی وسایل آزمایشگاهی مربوط به درس علوم را در مقطع راهنم -حال یک کالس 

علوم مانند وسایل گرماساز و سرماساز. وسایل آزمایشی برای پدیده های انبساط و انقباظ، ابزارهای آموزشی سنتر فیوژ یا 

گردش خون، عضالت، استخوان بندی،  گریز از مرکز، ماشین های درون سوز، تصاویر و نقشه هایی از بدن انسان مانند سیستم 

تعدادی گلدان گل برای آزمایش و مشاهده، تعداد زیادی از ماکت ها و موالژها، تعداد قابل توجهی از انواع فیلم های مربوط 

 به علوم، و سایر وسایل آموزشی چیزهایی هستند که در کالس درس علوم راهنمایی قرار می گیرند. 

از درس ها می توان تشکیل داد. حتی درس هایی مثل ادبیات یا ریاضی که معموالً به صورت  کالس درس را برای بسیاری

درس باشند. در کالس ادبیات می توان تعداد زیادی از عکس های  –سخنرانی برگزار می شوند نیز می توانند دارای کالس 

ه آن  می شوند،  تعداد زیادی نوارهای شنیداری شعرا که در زیر آن ها سبک، تاریخ تولد و وفات، دوره ی ادبی که مربوط ب

از اشعار ایرانی، فیلم هایی از سخنرانی های ادیبان و شعرا، تعداد زیادی از دیوان  های اشعار و کتب ادبی، دائره المعارف های 

 ره قرار داد. ادبیات و یا ابیاتی از اشعار که با خط خوش تحریر شده یا به صورت چاپی به دیوار چسبیده باشند و غی

درس کار مشکل و پرهزینه ای است. اما در عوض این کالس ها برای آموزش دروس از کارایی های  –اگرچه تشکیل کالس 

 بسیار باالیی برخورداند. 

 


