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مصطفیكنعانی
كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی 
اكرماسکندری

كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی 

كــــــلر
اجرایبرنامةدرسیبا

الـــــــگوی
آمـوزشیانگيزشی

اشاره  
ــادی به بهانه های گوناگون  ــی تحصيلی دانش آموزان زي در دورة راهنماي
ــت دارند وقت خود را در  ــه کالس درس طفره می روند. اينان دوس از ورود ب
محيط هايی غير از کالس درس سپری کنند. اين رفتارها معمواًل نشان از فقدان 
انگيزش الزم برای يادگيری درس در دانش آموزان دارد. اين در حالی است که 
اکثر دست اندرکاران آموزش اذعان دارند که بين پيشرفت تحصيلی و انگيزش 
يادگيری رابطه ای مستقيم وجود دارد. يعنی بسيار مشاهده می شود که با وجود 
فراهم بودن تمام شرايط آموزشی مانند کالس، کتاب، معلم، مدرسه و... باز هم 
يادگيری، آن چنان که بايد، اتفاق نمی افتد. اين مشکل احتمااًل بيشتر به موضوع 
ــواًل در طراحی های  ــود که معم ــزش يادگيری دانش آموزان مربوط می ش انگي
ــود. يکی از الگوهای بسيار مؤثر و مشهور  ــی کمتر به آن توجه می ش آموزش
ــی انگيزشی کلر1« است که هدف از اجرای آن  در اين زمينه »طراحی آموزش
ايجاد انگيزش در يادگيرندگان برای يادگيری بيشتر است که هم در تهيه و توليد 
برنامه های درسی و هم در اجرای آن بايد مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله، 
اين الگو به منظور استفاده در مرحلة برنامة درسی و نيز اجرای موفق برنامه های 

درسی  معرفی می شود. 

استفاده می شوند. »طراحی آموزشی را 
می توان تجويز يا پيش بينی روش های 
مطلوب آموزشی برای نيل به تغييرات 
مورد نظ��ر در دانش ه��ا، مهارت ها و 
عواطف ش��اگردان دانست« )لشين2، 
پوالک3، رايگلوث4، مقدمة مترجم: 5(. 
برای انجام عمل طراحی آموزش 
ب��ه الگو نياز داري��م. می توانيم با توجه 
به ه��دف، مناب��ع، ش��رايط، مخاطبان 
و... الگويی مناس��ب را ب��ه کار گيريم. 
اين الگوه��ا همان طور که از نامش��ان 
مش��هود اس��ت، نقش��ة کار يا طرح از 
پيش تعيين ش��دة فعاليت هايی هس��تند 
که ط��راح آموزش��ی بايد در ش��رايط 
متفاوت از آن ها پيروی کند تا به نتايج 
مورد نظر دس��ت يابد. نتايج، شرايط و 
روش های بی شماری را می توان قصد 
کرد که در انواع موقعيت های آموزشی 
وجود دارند، بنابراين الگوهای طراحی 
آموزشی نيز بس��يار متنوع و متعددند« 

)لشين و همکاران، 1384: 15(. 

کلـی  راهبردهـای  و  ويژگی هـا 
الگوی کلر 

کلر معتقد است که انگيزش تحت 
تأثي��ر ويژگی های ف��ردی، ويژگی های 
محيط��ی و م��واد يادگيری ق��رار دارد. 
کل��ر در طراحی آموزش��ی انگيزش��ی 
خود نظريه ها و راهبردهای انگيزش��ی 
را با طراحی آموزش��ی تلفيق می کند و 
رويکردی کاربردی را شکل می دهد که 
موجب تالش بيشتر يادگيرندگان برای 
رس��يدن به اهداف آموزش��ی می شود. 

کليد واژه ها:

الگویكلر،ویژگیهایالگو،
راهبردهایكاربردی،
راهبردهایارتباطی

طراحی آموزشی و الگوی طراحی 
ب��رای اينك��ه يادگيرن��ده بهتر به 
اهداف آموزشی دست يابد، معلم بايد 
از الگوهای مناسب طراحی استفاده و 
شرايط يادگيری مناسبی را فراهم کند. 
»الگو، نقشة کلی انجام کاری است که 
بنا بر مقتضي��ات وضعيت و جزئيات 

اجرايی می توان در آن تغييراتی ايجاد 
کرد و بر حسب نوع کار، انواع متفاوتی 
دارد« )فردان��ش، 1384: 54(. ب��رای 
انجام کار ب��ه صورت نظام مند بايد از 
نقش��ه ای کلی پيروی کنيم. فعاليت ها 
را يک��ی پس از ديگ��ری انجام دهيم 
تا به نتيجة الزم برس��يم. معمواًل برای 
اين کار به س��راغ الگوها می رويم و با 
توجه به هدف م��ورد نظر الگويی را 
انتخاب می کنيم. هرگاه برای آموزش 
موضوع��ی خاص از قبل نقش��ه تهيه 
کني��م، در حقيقت طراحی آموزش��ی 
کرده اي��م. ب��رای طراح��ی آموزش��ی 
انواع��ی از الگوها به وج��ود آمده اند 
که هر يک با توجه به ش��رايط خاصی 

درسیآموزشی وبرنامه   
ریزی
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وی برای ايجاد انگي��زش در يادگيری 
چهار عامل عالقه5، ارتباط6، اعتماد7 و 
رضايت8 را مطرح می کند. در مورد هر 
يک از اين عوامل زير ش��اخه هايی را 
هم می آورد که ب��ه صورت خالصه در 

جدول 1 می آيد. 

راهبردهای کاربردی انگيزشی 
يکی از ويژگی ه��ا و نکات مثبت 
الگ��وی کل��ر اين اس��ت ک��ه وی در 
الگوی خ��ود راهبردها و رويکردهايی 
کارب��ردی را برای طراحان بيان می کند. 
کلر )1987( چهار عامل عالقه، ارتباط، 

اعتماد و رضايت را مطرح می کند. 
ال�ف( عالقه: از ابتدايی ترين مس��ائل 
در يادگيری توج��ه و عالقه به آموزش 
اس��ت. عالقه باعث می شود يادگيرنده 
بر آموزش تمرکز داشته باشد. بنابراين، 
ايجاد و حفظ عالقه و توجه به موضوع 
درس��ی خيلی مه��م اس��ت. در ايجاد 
عالقه طراح آموزش��ی )معل��م( با اين 
س��ؤال مواجه می ش��ود که چگونه در 
يادگيرندگان عالقه ايج��اد کنم و از آن 
مهم تر عالقة ايجادشده را تداوم بخشم؟ 
مواردی از راهبردهای ايجاد عالقه در 

يادگيرندگان معرفی می شوند: 
 ناهماهنگی و تضاد: واقعيتی که در 
ظاهر با تجربة گذشتة يادگيرنده در تضاد 
است، بيان شود. مثالی مطرح شود که در 
ظاهر با مفهوم مورد نظر در تضاد باشد. 
دو واقعيت يا قاعدة به ظاهر درست و 
منطقی بيان شوند، در حالی که يکی از 

آن ها درست باشد. 
عينی سازی: ايده ها و روابط مهم به 
صورت ديداری ارائه شوند. در آموزش 
اص��ول و مفاهي��م از ارائ��ة مثال های 
مناسب استفاده شود. در حين آموزش 
از حکايت ه��ای کوت��اه و خواندن��ی، 
مطالعة موردی و ش��رح ح��ال و غيره 
استفاده ش��ود، به طوری که با محتوای 

مطالب آموزشی مرتبط باشند. 
ــوع: در هن��گام آم��وزش از زبان  تن
بدن )حرکات بدن(، مکث های مناسب 
و غيره اس��تفاده شود و هر از گاهی ُتن 

و آهنگ صدای معلم در حين آموزش 
تغيير يابد. براس��اس مدت زمان توجه 
يادگيرندگان به درس و با هدف تمرکز 
ح��واس آن ها ب��ر درس، در آموزش و 
نحوة ارائة آن تنوع ايجاد ش��ود. هر از 
گاهی رس��انة آموزش��ی و سبک انتقال 
درس به طور کلی در کالس عوض شود. 
مواد چاپی آموزش��ی به قس��مت های 
کوچک تری تقس��يم ش��وند و با تعبية 
فضاهای خالی سفيد در بين متون، تغيير 
در ش��کل حروف و غي��ره به صورت 
جذابی ارائه شود. مثال: تا حد امکان در 
کالس های درس از وسايل شنيداری و 
ديداری اس��تفاده شود. حداقل می توان 
شرايطی فراهم ساخت تا دانش آموزان 
درس را از طري��ق ن��وار ضبط صوت 
گوش بدهن��د. اين نوار می تواند باعث 
جذابيت موضوع درس��ی شود. البته در 
اس��تفاده از آن بايد هر از گاهی تنوع و 

تغيير ايجاد کرد. 
شوخ طبعی: درس با لطيفه ای جالب 
شروع شود و در توضيح و خالصه کردن 
مطالب درس��ی از مثال ها و قياس های 

جالب و خنده دار استفاده شود. 
پرسش�گری: ب��ه ط��ور متن��اوب 
در فعاليت ه��ای کالس��ی تکالي��ف و 
تجربه های مربوط به حل مسئله به کار 
گرفته شود. فنون خالقيت برای قياس ها 
و تداعی ه��ای غيرمعم��ول در ارتباط 
با محت��وای درس به کار گرفته ش��ود. 
ب��ه يادگيرندگان اجازه داده ش��ود تا در 
انتخاب موضوع برای تکاليف کالسی، 
پروژه ها و س��اير تکاليف دلخواه حق 

داشته باشند. 
مشارکت: از بازی ها، ايفای نقش و 
س��اير فعاليت هايی که مستلزم درگيری 
يادگيرن��دگان در فعاليت های کالس��ی 

است، استفاده شود. 
ب(ارتباط: هر ق��در محتوای آموزش 
با نيازها و تجربه های يادگيرنده ارتباط 
بيشتری داشته باشد، انگيزش يادگيرنده 
هم برای يادگيری بيش��تر می ش��ود. در 
جريان آموزش بايد سعی شود که ارتباط 
منطقی و مناس��بی بين اي��ن دو برقرار 

شود. طراح در ايجاد ارتباط با اين سؤال 
روبه رو می شود که چگونه بايد موضوع 
درسی را با دانش و تجربه های گذشته 
و فعلی يادگيرنده مرتبط سازد؟ مواردی 
از راهبردهای ايجاد ارتباط توضيح داده 

می شود: 
ê تجربه: در مورد اينکه چگونه موضوع 
آموزش بر پاية مهارت ها و دانش فعلی 
يادگيرنده بنا شده اس��ت، توضيح داده 
ش��ود. قياس هايی به کار گرفته شود که 
با تجربة گذشتة يادگيرنده شباهت داشته 
باشد. عالقه های يادگيرندگان شناسايی 
بين آن ها با آموزش ارتباط ايجاد شود. 

رضايت اعتماد ارتباط عالقه 
ناهماهنگی
نيازمندیهایتجربه وتضاد

يادگيری 
پيامدهای
طبيعی

ارزشعينیسازی 
تقويتهایمشكل بودن درحالحاضر

غيرمنتظره
پيامدهایمثبتانتظارات سودمندی آينده تنوع 

ازپسنيازشوخطبعی 
پيامدهایمنفی نسبت دادنبرآمدن

برنامةزمانی اعتماد به خودالگوسازیپرسشگری
انتخاب مشاركت 

جدول 1. راهبردهای انگيزشی )کلر، 1987( 
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ارزش  درم��ورد  کنون�ی:  ارزش   ê
ذاتی يادگيری موض��وع با يادگيرندگان 
گفت وگو شود. به آن ها توضيح داده شود 
که چگونه اين يادگيری در حال حاضر 
می تواند برای آن ها مفيد باشد. در اين 
قس��مت بر ارزش کنونی اين يادگيری 
بدون ارتباط آن با آيندة يادگيرنده تأکيد 
است. برای مثال: معلم از دانش آموزان 
می پرس��د که يادگيری اين قس��مت از 
درس زبان )زمان گذشتة سادة بی قاعده( 
چه تأثيری در نمرات پايان سال و پايان 
ترم آن ها دارد. پس از بحث و گفت وگو 
و شنيدن پاسخ های دانش آموزان دربارة 
ارزش و اهميت اين درس در پايان سال 

و قبولی دانش آموز توضيح می دهد. 
ê س�ودمندی آينده: در مورد اينکه 
اين آم��وزش چگونه ب��ه فعاليت های 
آيندة يادگيرنده مرتبط اس��ت، توضيح 
داده شود. از يادگيرندگان خواسته شود 
آم��وزش کنونی را با اهداف آيندة خود 
ارتباط دهند و مشخص سازند که به نظر 
آنان چه ارتباطی می تواند بين آموزش 
در ح��ال حاضر و اه��داف آيندة آنان 
وجود داشته باشد. برای مثال، معلم از 
دانش آموزان می پرسد که يادگيری درس 
زب��ان در آيندة آنان چه تأثيری می تواند 
داشته باش��د. پس از بحث و گفت وگو 
و ش��نيدن پاس��خ ها، درمورد ارزش و 
اهميت اين درس در آيندة دانش آموزان 

توضيح می دهد. 
ê از پس ني�از برآمدن: فعاليت های 
س��ازمان دهی  ط��وری  درس  کالس 

ش��ود که برای مسئوليت داشتن، اقتدار 
و تأثيره��ای بي��ن ف��ردی يادگيرندگان 
فرصت هايی فراهم شود. بايد شرايطی 
فراهم ش��ود تا يادگيرن��دگان بتوانند با 
داش��تن اعتماد متقابل ب��ه يکديگر، در 
موقعيت ه��ای ب��دون خط��ر، تعامل و 

همکاری را تجربه کنند. 
فارغ التحصي��الن  از  الگوس�ازی:   ê
هم��ان رش��ته، دوره ي��ا کالس دعوت 
شود در کالس حضور يابند و در جمع 
يادگيرندگان تجربيات خود را بيان کنند. 
در اين مورد بهتر است از افرادی دعوت 
ش��ود که خودشان مشتاقانه اين دعوت 
را بپذيرن��د. در فعاليت ه��ای کالس��ی 
اگر يادگيرندگانی هس��تند که زودتر از 
بقيه تکالي��ف محول ش��ده را به پايان 
می رسانند، از اين افراد به عنوان معاون 
و کمک يار معلم برای کمک و راهنمايی 
به س��اير يادگيرندگان استفاده شود. در 
مورد موضوع و مطلب درسی با اشتياق 
و گرم��ی و عالقه صحبت ش��ود. برای 
مث��ال، می توان يکی از فارغ التحصيالن 
موفق همان مدرسه را به کالس دعوت 
کرد تا در مورد وضعيت خود و اهميت 
درس زبان انگليس��ی در آيندة ش��غلی 
دانش آم��وزان توضي��ح ده��د. از وی 
خواسته شود برای دانش آموزان توضيح 
دهد که چگونه يادگيری زبان به موفقيت 

وی کمک کرده است. 
ê انتخ�اب: برای رس��يدن به اهداف 
آموزشی مورد نظر روش های معنی دار 
به کار گرفته ش��ود. فرصت هايی برای 

يادگيرندگان فراهم ش��ود تا بتوانند در 
انتخاب فعاليت ها و کارهای کالس��ی 

سهمی داشته باشند.
 ج( اعتم�اد: »هر قدر فرد براس��اس 
س��ابقه و تجربة قبلی خود برای کسب 
موفقيت بيش��تر اطمينان داش��ته باشد، 
در عمل نيز به موفقيت بيش��تری دست 
خواه��د يافت و برعک��س، اگر فرد به 
دنبال شکس��ت های تحصيلی قبلی يا 
تلقين های خود و ديگران از خود سلب 
اطمينان کند و خود را فاقد توانايی الزم 
برای کسب موفقيت تصور کند، ميزان 
شکس��تش افزايش می يابد« )فردانش، 
1384: 154(. طراح در طراحی راهبرد 
اطمينان با اين س��ؤال مواجه می ش��ود 
ک��ه آيا يادگيرندگان انتظ��ارات معلم و 
نيازمندی ه��ای درس را می دانن��د؟ تا 
چه حدی يادگيرندگان انتظار موفقيت 

دارند؟
د( رضاي�ت: هر ق��در يادگيرندگان از 
نتاي��ج انج��ام کاری يا تکليفی بيش��تر 
رضايت داشته باشند، انگيزش آنان هم 
برای يادگيری و انجام آن تکليف بيشتر 
می شود. ممکن اس��ت اين رضايت به 
ص��ورت درونی باش��د و يادگيرنده از 
خودش خشنود ش��ود يا اينکه بيرونی 
باش��د و يادگيرن��ده تقويت��ی دريافت 
کند و باعث رضايت مندی وی ش��ود. 
در طراح��ی راهب��رد رضاي��ت، طراح 
 ب��ا اين س��ؤال روبه رو می ش��ود که آيا

 يادگيرن��دگان از نتيجة کار خود راضی 
هستند؟ 

هر قدر محتوای 
آموزش با نيازها 
و تجربه های 
یادگيرنده ارتباط 
بيشتری داشته 
باشد، انگيزش 
یادگيرنده هم 
برای یادگيری 
بيشتر می شود

پي نوشت .......................
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