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وزارت آموزش و پرورش

راهکاری برای تدوین

 طرح واره یاددهی یادگیری )طرح درس( 

مبتنی بر امکانات حداقلی فضای مجازی

به قلم :

 دکتر محمد حسنی
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
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دکتر محمد حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

 این روزها کشور ما با مشکالت مضاعفی دست به گریبان است. از مهمترین این مشکالت شیوع کروناست. این 
شرایط، بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی ما را تحت تأثیر خود قرار داده است. مدرسه و کارکرد مدرسه ازجمله 
اینهاست. مدارس تعطیل شده است، آموزش های کالسی تعطیل شده است و این وضعیت نگرانی های زیادی 
را برای عموم مردم و خانواده ها به ویژه برانگیخته است. باوجوداین در سطح ملی اقدامات قابل تقدیری برای 
مقابله با آثار تعطیلی مدارس صورت گرفته است. در سطوح پایین تر ازجمله مدرسه و معلم مؤسسات و نهادهای 
غیردولتی هم نیز اقدامات قابل تقدیری در حال انجام است. می بینیم که آموزش و یادگیری به کل تعطیل نشده 

است.
معلمان ما باوجود نامرادی های زیادی که در طول سالیان دیده اند، نشان دادند که بسیار حرفه ای هستند. 
مراد من از حرفه ای بودن سطح تخصص نیست بلکه در اینجا سطح تعهد و مسئولیت حرفه ای و پای بندی به 
ارزشهای اخالق معلمی است. آنها این روزها متعهدانه به روشهای گوناگون تالش میکنند تا خأل تعطیلی مدارس 
را تا حد ممکن جبران کنند. ازآنجاکه این شرایط پیش بینی نشده بود، آمادگی برای مقابله با این چالش آن 
چنان نیست. متأسفانه زیرساخت های آنچنان مناسب مانند اینترنت پرسرعت، پلتفرم های آموزشی کالس درس 
مجازی توسط مراجع ذیصالح برای این مواقع در کشور فراهم نشده است. در این وضعیت خالقیت های معلمان 

راهگشای مواجهه با این تعطیالت طوالنی است.
خوب می دانیم که ماهیت و ارزِش تربیتی که در مدرسه و کالس درس رخ می دهد در ارتباط و تعامل رو در رو 
و چهره به چهره است. ارزش تجارب یادگیری مدرسه ای و کالسی در این ویژگی اش نهفته است. آسیب اصلی 
تعطیالت مدارس در حذف شرایط تعاملی بین دانش آموزان و معلم و بین خود دانش آموزان است. در شرایط 
کنونی که به نظر میرسد مهمترین راهبردهای مقابله با آثار تعطیلی مدارس، بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی 

است؛ باید بهره گیری از این فضا به گونه ای باشد که مشکل فقدان تعامل را اندکی کاهش دهد.
فضای مجازی باید به گونه ای در طراحی آموزشی و تدوین طرح درس ها مورداستفاده قرار گیرد که بیشترین 
فرصت تعامل را فراهم کند و دانش آموزان را از حالت انفعال خارج سازد. به همین دلیل تلویزیون آموزشی و 

بسته های آموزشی آفالین از منظر تعامل ضعیف ترین راهکار به شمار میروند.



 (COVID-19)مجموعه مقاالت   ،گزارش های تحلیلی و  یادداشت های منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا

3

راهکاری برای تدوین طرح واره یاددهی یادگیری )طرح درس( مبتنی بر امکانات حداقلی فضای مجازی

 
در این یادداشت کوتاه تالش شده است طرح واره یاددهی یادگیری برای این منظور صورت بندی و پیشنهاد 
شود. این طرح واره پیشنهادی که با استفاده از امکانات شبکه اجتماعی در پیام رسان ها قابل اجراست، 
میتواند حدي از تعامل و جریان بازخورد را بین دانش آموزان و معلم ایجاد نماید؛ زیرا همانگونه که گفته 
شد، عنصر اصلي یادگیری جمعی که در کالس درس رخ میدهد، همین تعامل و روابط است. این طرحواره 
یاددهی یادگیری کاماًل انعطاف پذیر بوده و می تواند در دروس مختلف و پایه های مختلف مورداستفاده 

قرار گیرد.
امید که این راهکار پیشنهادی در این شرایط برای هدایت و نظم بخشی به تالش های همکاران پرتالشم 
مفید افتد. گرچه اطمینان دارم کم وبیش این فعالیت ها در جریان است و توسط همکاران در سطح کشور 
برای  یادآوری است که حداقل موردنیاز  این نوشتار نظم بخشی است. شایان  تنها ارزش  دنبال می شود. 
اجرای این الگو برای طراحی درس ایجاد یک گروه در پیام رسان هاست. برای اجرای و یادگیری یک واحد 
درسی پیاده کردن نقشه با شش گام  زیر مناسب است. ضمناً این طرح واره در هر شرایط دیگری که معلمان 

به آن نیاز داشته باشند قابلیت اجرایی دارد.
گام نخست

تعیین و مشخص کردن یکی از واحدهای یادگیري کتاب درسی، پیشنهاد و ارائه منابع و محتوای متناسب 
با آن. این منابع می تواند متن ها، فیلم ها، فایل های صوتی و تصویری، اسالیدها، گیف ها و نرم افزارهای 
این گام  نیاز کشیده می شود. در  یادگیری مورد  اولیه فعالیت های  باشند. نقشه  با هدف درس  متناسب 
درواقع معلم اقدام به تولید یک بستة فعالیتی می کند. تا طبق محتوای بسته، دانش آموزان درگیر فعالیت 
های یادگیری شوند. بسته فعالیت چیز پیچیده ای نیست. به سادگی میتواند شامل چند فعالیت یادگیری 

نه چندان پیچیده باشد مثاًل:
گوش دادن به فایل صوتی،  -

خالصه کردن درس،  -
کشیدن یک نقشه مفهومی از درس،  -

بلند خواندن یک متن،  -
طرح چند پرسش از درس،  -

پاسخ به چند پرسش،  -
حل یک مسئله،  -

رسم شکل و نمودار  -
و...

در این گام همچنین هدف یادگیری واحد درسی هم برای همه دانش آموزان به اشتراک گذاشته می شود. 
تا آگاهانه فعالیتهای پیشنهادی انجام شود.

گام دوم
های  فعالیت  انجام  با  منزل  در  آموزان  دانش  تا  است  فعالیت  بسته  دادن  قرار  اختیار  در  و  رسانی  اطالع 

پیشنهادی و درگیر شدن با آن محتوای مشخص شده گام های اولیه یادگیری را بردارند.
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گام سوم
بسته فعالیت توسط دانش آموزان در منزل بازشده و فعالیت های خواسته شده انجام می گیرد. دانش آموزان 
در این مرحله در صورت لزوم با کمک والدین بستة فعالیت را عملیاتی و اجرا می کنند البته روشن است که 
در این گام دانش آموزان همچنین میتواند از برنامه های تلویزیون آموزشی و سایر منابع کمک درسی و کمک 

آموزشی که در اختیاردارند، بهره ببرند. این به امکانات موجود در منزل و توانایی والدین نیز بستگی دارد.

گام چهارم
همانگونه که در بسته فعالیت آمده معلم از دانش آموزان می خواهد که بعد از انجام فعالیت های پیشنهادی 
درک و فهم خود را از درس و محتوای مشخص شده در گروه مجازی )کالس مجازی( که با مدیریت معلم ایجاد 
شده است به اشتراک بگذارند. این گام در وهله اول نوعی یادگیری دانش آموز از دانش آموز محسوب میشود. 
در این مرحله معلم میتواند فرصت هم سال سنجی هم فراهم آورد تا اگر دانش آموزان نقد و نظری نسبت 
به درک و فهم همدیگر از محتوا دارند بیان کنند. مطالعه نظرات و جمع بندی های دانش آموزان در گروه به 
معلم کمک می کند تا از کیفیت یادگیری دانش آموزان )فهم ها و بدفهمی های آنان( اطالعاتی کسب کند. بر 
اساس این درک و فهم از وضعیت یادگیری دانش آموزان، ممکن است معلم برای دادن چند فعالیت یادگیری 
مکمل نیز فکر کند. این نشست لزوماً نباید در یک زمان مشخص صورت گیرد. بلکه دانش آموزان می تواند در 
هر زمان مناسب خودشان یادگیری های خود را به بگذارند تا دیگران ببیند و در صورت لزوم نظر بدهند. بی 
تردید اگر این نشست در یک زمان مشخص صورت گیرد سودمندتر و اثربخش تر خواهد بود. این گام ماهیت 

ارزشیابی تکوینی نیز دارد.
گام پنجم

معلم  استفاده  مورد  گام  این  در  اند  اشتراک گذاشته  به  آموزان  دانش  آنچه  بررسی  از  آمده  به دست  تصویر 
ایجاد نشست های مجازی در گروه )در زمانی مشخص که حتی امکان همه  با  قرار میگیرد. معلم می تواند 
حضورداشته باشند( در گروه فرصت را به حل و فصل مشکالت یادگیری و پاسخگویی به مسائل دانش آموزان 
اختصاص دهد. در این مرحله یادگیری دانش آموزان به دلیل ایجاد نوعی تعامل، تعمیق مییابد. در این گام 
همچنین معلم میتواند به ارائه فعالیت یادگیری مکمل از نوع تمرینی، ترمیمی و بسط دهنده، به صورت گروهی 
یا فردی اقدام نماید. این تکالیف نیز به تعمیق یادگیری کمک می نماید. برای دریافت نتیجة اجرای این تکالیف، 

بازه زمانی مشخص شده تا دانش آموزان آنها را به معلم برسانند.
گام ششم

بررسی تکالیف و فعالیت های یادگیری است. این فعالیت ها توسط معلم بررسی میشود. معلم می تواند برای 
بازخورد دادن به صورت فردی یا گروهی اقدام نماید. معلم میتواند فعالیتهای یادگیری انجام شده، ذخیره نموده 
تا بعدها شواهدی برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان باشد. به ویژه دورة متوسطه که معلمان نیازمند نمرة 
مستمر هستند. این شواهد میتواند منبعی برای نمره گذاری تکوینی یا مستمر باشد. درواقع عملکرد دانش 

آموزان در پوشةکار الکترونیکی ذخیره و مدیریت می شوند.
نگارة فوق شش گام بحث شده را به اجمال به نمایش گذاشته است. بی تردید هنر معلمی در این است که 

چنین راهکارهایی را با موقعیت کاری خود متناسب نموده و از آن استفاده میکند. امید است این یادداشت 
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کوتاه برای معلمان عزیز مفید افتد. در پایان به حکم اخالق بر خود می دانم که از خانم پُرسا، خانم 
جاماسبی، خانم فاضلی )از استان فارس(، خانم عضایی)از استان اصفهان( و آقای دکتر نویدی ) عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش ( که با ارائه نظرات خودشان در اصالح و تنقیح این متن یاریگر 

من بودند، تشکر کنم.
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دانش  توليد  از:  عبارتست  پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  اصلی  ماموريت هاي  از  يكي 
کاربردی، نشر و اشاعه يافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش 
و ارتقاء سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسايل آموزش و پرورش کشور از رهگذر تسهيل 
اجرای  و  به طراحی  اقدام  ماموريت،  اين  راستاي  پژوهشگاه در  پژوهشی.  يافته های  فرايند کاربست 
پژوهش های مورد نياز آموزش و پرورش کشور و انتشار يافته هاي پژوهشي مي نمايد و کاربران نتايج 
پژوهش هاي آموزشی و تربيتی که تصميم سازان/ تصميم گيران، مجريان آموزش و پرورش کشور، 
آخرين  جريان  در  مستمر  بطور  هستند،  ذيربط  گروه های  ساير  و  والدين  مدارس،  معلمان  مديران، 
يافته های پژوهشی قرارگرفته و اميد می رود از اين رهگذر، فرايند تصميم گيری و عمل در تعليم و 
تربيت، از کيفيت مناسب تری برخوردار شود. از سوی ديگر، اشاعه يافته های پژوهشی، به منزله يكی 
از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربيت پژوهش بنياد، فاصله بين پژوهش و اجرا را 
کاهش داده و زمينه گفتگوی موثر بين پژوهشگران و دست اندرکاران آموزش و پرورش و دستيابی 

به فهم مشترک در مورد پديدارهای تربيتی را شكل می دهد. 
هدف اين نشريه که با عنوان کارنامه پژوهش منتشر می شود، معرفي يافته هاي پژوهش های مهم ، 
اساسی و مآالً تسهيل مسير تاثير تحقيقات بر تصميم سازي هاي ارکان نظام آموزش و پرورش کشور 
و اعتالء فرهنگ پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در اين قالب انتشار می يابد خالصه کاربردی 
مهمترين پژوهش هاي انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. لطفاً نظرات ارزشمند 

خود درباره اين نشريه و محتوای آن را برای ما ارسال فرماييد. 


