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Introduction: Sedentary lifestyle, poor mobility and decrease physical activity 

in people are considered as the consequences of mechanical life in the present 

century. As to the national studies, women are healthier than men in most areas. 

Regarding the important role of health system staff, especially health workers in 

the first level of referral, this study aimed to investigate the effect of education 

based on trans theoretical model and using the construct of stages of behavior 

change on the level of physical activity in female health workers of 

comprehensive rural health service centers in Mashhad 1 in 1398. 

Materials & Methods: In the present quasi-experimental study, 62 female 

(middle-aged) health workers working in health center number one in Mashhad 

were studied, of which 31 were assigned to the intervention group and 31 to the 

control group. Data were collected using The International Short-Term Physical 

Activity Questionnaire and the Marcus Questionnaire. Following data collection, 

the intervention group underwent educational intervention using the lecture-

question and answer method. SPSS software version 21 was used for data 

analysis. 

Results: The results showed no statistically significant difference between the 

two groups in terms of levels of physical activity and stages of behavior change 

before the training course (P> 0.05), but a significant difference was found 

between the two groups following the training course. (P <0.05). 

Conclusion: The results of the present study showed that training using the 

meta-theoretical model and stages of behavior change construct can improve the 

level of physical activity of employees to higher levels. Therefore, it can be 

effective in educational planning to promote physical activity behaviors in 

employees. 
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مختلف بر  ینقش ها یفایتوانند با ا یهستند که م شیصفحه نما یرو یها تیشخص یعامالن آموزش مقدمه:

از نظام  یخیتار ریس کیدر  یآموزش های¬گذارند. عامل ریتأث رندهیادگی یو رفتارها یریادگی جینتا

انسان حرکت  هیشب یبه سمت آواتارها  یمعلم خصوص های¬ستمیعملکرد و سپس س یبانیپشت یکیالکترون

به  یهوشمند آموزش های¬با نام عامل ،یریادگیو کاربرد آن در  یهوش مصنوع شرفتیکرده و اکنون بعد از پ

قابل  یشده و در آموزش علوم مختلف از جمله پزشک لیدآموزش تب یاز مباحث مطرح در رشته فناور یکی

 .استفاده است

عامل  یمرتبط با نقش ها یشده پژوهش ها یزیمنظم و برنامه ر ق،یدق ییمطالعه با شناسا نیا روش كار:

، Science Direct ،Springer یها گاهیدر پا 2019تا  2010 یسال ها یآن ها در ط ریو تأث یآموزش

Google Scholar  وIEEEXplore انظام مند آن ها پرداخته است. در انتخاب مقاالت تنه یبه بررس 

مقاالت  افتنی یقرار گرفت. برا ینگاشته شده بود مورد بررس یپژوهش تجرب کیکه بر اساس  یسیمقاالت انگل

 .استفاده شده است pedagogical agentو  educational agent یواژه ها دیاز کل

به نسخه کامل مقاله نبود و در  یکه امکان دسترس یاهبرد جستجو و پس از حذف مواردبراساس ر نتايج:

 یمقاله مورد بررس 30مربوط نبود، تعداد  قیتحق نیبه سواالت ا ایبود، و  امدهیاطالعات کامل ن زیآن ن دهیچک

 ،یاز جمله مرب یتمتفاو یامختلف نقش ه یها تیدر موقع یها نشان داد که عامالن آموزش افتهیقرار گرفت. 

 .رندیگ یدهنده، بازخورددهنده بر عهده م زهیکننده، انگ لیمتخصص، تسه

دهنده،  زهیمتنوع از جمله بازخورد دهنده، مشوق، انگ یبا برعهده گرفتن نقش ها یعامل آموزش نتيجه گيری:

 نیکند. به هم جادیا رندگانیگادی یرفتارها نیو همچن یریادگی جیبر نتا یمثبت ریتواند تأث یم یکننده، مرب لیتسه

 یریادگی تیفیجهت بهبود ک یزشاست از عامالن آمو ازین یکیالکترون یریادگی یها طیمح یطراح یبرا لیدل

 .استفاده شود
 اين مقالهنحوه ارجاع به 
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 مقدمه

 شیصفحه نما یرو یها تیشخص یعامالن آموزش       

. (1)کنند  یم لیتسه رندهیادگی یهستند که آموزش را برا

 رندگانیادگی از تیحما یبرا یوتریکامپ یها تیشخص نیا

را با صوت  یآموزش یها امیپ ،یچندرسانه ا یها طیدر مح

عامل  گر،ی.  به عبارت د(2)کنند  یو حرکت منتقل م

است  شیصفحه نما یرو تیخصش کیمتحرک  یآموزش

 یکمکِ آموزش وتریبر کامپ یکه در هنگام آموزش مبتن

 زهیانگ لیآموزش و تسه شیافزا یکند و برا یارائه م

مورد استفاده قرار  یوتریکامپ یریادگی طیدر مح یریادگی

 یمتحرک ادعا م ی. طرفداران عامالن آموزش(3) رندیگ یم

 یرسازیدرگ لهیرا به وس یریادگیتوانند  یکنند که آنها م

بهبود بخشند  رندهیادگیبه  یو ارائه کمک آموزش رندهیادگی

 یاحساس کند محتوا رندهیادگیشوند  ی. آنها باعث م(4)

 1998و مولر ،  ستیساده است )آندره، ر نیآنال یشآموز

عامل  کیتواند ادعا کرد  یم تی(. در نها(5)به نقل از 

نظر گرفتن  دراست که با  یمتحرک تیشخص ،یآموزش

 یم دیتول یو عناصر آموزش وتریانسان و کامپ نیتعامل ب

 یم یزندگ وتریبر کامپ یمبتن یریادگی یها طیشود، در مح

کمک  رندگانیادگیبه  ییراهنما ایئه آموزش و کند و با ارا

 . (6)کند  یم

 کون،یتوانند به صورت متن، گراف، آ یم یآموزش عامالن

ارائه شوند.  یمجاز تیواقع ای یچندرسانه ا شن،یمیصدا، ان

 یریادگی یها تیشدن در فعال ریدرگ یبرا یعامالن آموزش

شوند  یم یخاص طراح یهدف آموزش کی یبرا یاجتماع

انسان  یریادگیهستند که  یآنها عوامل مستقل نی. همچن(7)

 یریادگی یها طیدر مح رندگانیادگیتعامل با  لهیوس بهرا 

اغلب  یعامالن آموزش گریکنند. به عبارت د یم لیتسه

 یارائه تعامل سفارش یهستند که برا یوتریکامپ یرابط ها

از  یکیگراف شینما کیبا  وترهایانسان و کامپ نیشده ب

از  ی. آنها درک کاف(8)شوند  یها استفاده م تیخصش

درک به آنها اجازه  نیدارند و ا یریادگی نهیمموضوع و ز

 وتریبر کامپ یمبتن یها طیدر مح یدیمف یدهد نقش ها یم

روش  کیرفتار خود را در  دیبا نیکنند. آنها همچن یباز

 یکنند و به انواع محرک ها تیریثابت و سازگار مد

 شیقابل پ ریو غ یغن طیدر مح دیدهند. آنها با پاسخ یطیمح

 کیتوانند در  یداشته باشند. آنها م یقورفتار  ینیب

 یشرکت کنند و جنبه ها رندهیادگیمداوم با  یگفتگو

 ماتیرا در تنظ رندهیادگیو  اددهندهی نیمختلف گفتگو ب

توانند  یمتحرک م یکنند. عامالن آموزش دیتقل یآموزش

 یانواع مختلف راهبردها قیرا از طر یشناخت یندهایفرآ

احساس  نیا دی. آنها با(9)کنند  تیو حما کیتحر ،یبانیپشت

 یو قابل اعتماد هستند و رفتار یرا به کاربر بدهند که واقع

 یراهنما ای یمرب کینقش  یارائه کنند که به نظر کاربر برا

 یبرا ییو مناسب است. بهتر است رفتارها یعیطب یمجاز

و نگران )عالقه  دیشود که آگاه، مراقب، مف فیعامل تعر

عامالن  ،یابزار آموزش کی. به عنوان (10) برسدمند( به نظر 

هستند که در  ییبه آن ها هیشب ییها تیمتحرک شخص



 100و همکاران      محمدرضا نیلی احمدآبادی 
  

 

                                                                                                                                                                                               

 http://hmed.mums.ac.ir                                                            1400، تابستان 2،  شماره 12شکی، دوره مجلة افق توسعه آموزش علوم پز

 

 لیرا تسه یریادگی ندیشوند و فرآ یم افتیروزمره  یزندگ

 .(5)کنند  یم

 هدگایاز د یدر مورد عامالن آموزش قاتیابتدا تحق در

 دگاهیاز د 1990شد اما از اواخر دهه  یانجام م یفناور

هم مورد مطالعه قرار گرفته اند. هر ساله عامالن  یآموزش

. چشم انداز و نقش عامالن ابندی یتوسعه م شتریب یآموزش

کرده  رییگذشته تغ یسال ها یدر ط یریادگیدر  یآموزش

وان آموزش هوشمند در ابتدا به عن ستمیکه س ی. در حالتاس

 یشناخت یاریقادر به  یهوشمند انتزاع یها ستمیس

ارائه پاسخ سواالت مربوط  لهیمثال به وس یبرا رندگانیادگی

به  یعامالن آموزش راًیدانش آموزان بودند، اخ فیبه تکال

شوند و  یم دهید یو ارتباط یعنوان مصنوعات اجتماع

. (11) رندیگ یرا در بر م یمتعدد یها و نقش ها یژگیو

 یکه انجام شده عامالن آموزش یاریبس قاتیاساس تحقبر

ها  یژگیو نیداشته باشند و ا یمتنوع یها یژگیتوانند و یم

در آن  یکه عامل آموزش یریادگی طیمح تیفیبه بهبود ک

کنند که  یم شنهادیپ قاتیکند. تحق یوجود دارد کمک م

 طیدر مح یادیز یتوانند نقش ها یم یزشعامالن آمو

کنند مانند شرح دادن،  یباز یرسانه اچند یریادگی

. با یو آزمون ساز یمدل ساز ،یداربست ساز ،یگریمرب

اغلب نقش  یعامالن آموزش قات،یحال در همه تحق نیا

 یو فرنل لی. کم(12) رندیگ یمعلم را م کی ای یمرب کی

را معلم  حرکمت یعامل آموزش ی( نقش ها2006)

سخنران،  ،یمشاور علم ،یمرب ،یشخص اریدست ،یخصوص

. به (13) کنند¬یم یسرگرم کننده، دوست و همکار معرف

ارائه دهنده  کیعامل ها ممکن است نقش  نیا یطور کل

 یراهنما ،یشخص اریدست ،یوتریکامپ اریاطالعات، دست

را  یمجاز تیواقع اریدست کیمشاور و  ،یمرب ،یآموزش

 یدر ط دیبا یعامالن آموزش گری. از طرف دکنند یباز

 لیدهنده و مشوق، سرگرم کننده و تسه زهیش، انگآموز

کدام نقش ها  یعامالن آموزش یکننده باشند، اما در طراح

بر  یرینقش ها چه تأث نیدر نظر گرفته شده اند و ا شتریب

 نهیزم نیدر ا ییدارند و تا کنون چه پژوهش ها یریادگی

 انجام شده است؟

 یبر رو مطالعه نظام مند کی میمقاله قصد دار نیا در

)ده  2019تا  2010 یسال ها یانجام شده ط یپژوهش ها

 یم یکه عامالن آموزش ییسال( در خصوص نقش ها

مقاله  نی. امیانجام ده یریادگی یآن ها بر رو ریو تاث رندیپذ

 جهیها، و بحث و نت افتهیبخش مقدمه، روش کار،  4در 

 .است رفتهشکل گ یریگ

 

 روش كار

 ریپاسخ به دو سوال ز یمطالعه در تالش برا نیا

 است:

 یرا برعهده م ییچه نقش ها ی. عامالن آموزش1

 رند؟یگ

 یبا نقش ها یاستفاده از عامالن آموزش ری. تأث2

  ست؟یچ یریادگیمختلف بر 

( 1مطالعه به صورت نظام مند در سه مرحله ) نیا

( گزارش 3( انجام مطالعه، و )2مطالعه، ) یبرا یزری¬برنامه
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انجام شده مربوط به  یپژوهش ها یبه بررس (14)مطالعه 

 Science یها گاهیکه در پا یعامل آموزش ینقش ها

Direct ،Springer ،Google Scholar  و

IEEEXplore یالدیم 2019 تا 2010 یسال ها یط 

منتشر شده، پرداخته است. در انتخاب مقاالت تنها مقاالت 

ه بود نگاشته شد یپژوهش تجرب کیکه بر اساس  یسیانگل

ورود مقاالت داشتن  یاصل اریقرار گرفت. مع یمورد بررس

نمره  رنده،یادگیشامل عملکرد  یریادگی جیوابسته نتا ریمتغ

و زمان  یریادگی شیزااف ،یریادگی یها تیفعال رنده،یادگی

 ،یشامل خودباور رندهیادگی یو رفتارها ،یریادگی

، اضطراب جان،یه ت،یرضا زه،ینگرش، انگ ،یخودکارامد

 یواژه ها دیمقاالت از کل افتنی یو ... بود. برا یریدرگ

educational agent  وpedagogical agent  استفاده

 یردشده است. براساس راهبرد جستجو و پس از حذف موا

 دهیبه نسخه کامل مقاله نبود و در چک یکه امکان دسترس

 قیتحق نیبه سواالت ا ایبود، و  امدهیاطالعات کامل ن زیآن ن

 .قرار گرفت یمقاله مورد بررس 30مربوط نبود، تعداد 

 نتايج

انجام  یاز پژوهش ها لیتحل یها افتهیبخش  نیدر ا       

ها از روش  افتهی ریو تفس یابیارز یشود. برا یشده ارائه م

 نیبخش ارتباط ب نیاستفاده شده است. ا یرآماریغ یها

فاده شده وابسته است یرهایو متغ یعامالن آموزش ینقش ها

شده  افتیکه  یمقاله ا 30کند و بر  یم فیرا توص جیدر نتا

 آورده شده است تمرکز دارد.  1در جدول شماره  و

 رندهیادگیو رفتار  یریادگی جیآن بر نتا ریو تاث یعامل آموزش ینقش ها :1جدول 
 شماره رفرنس متغیر وابسته نقش عامل آموزشی پژوهشگر

 معلم/ هدایت کننده (2019بادن و همکاران )-ساوین

 بازخورد دهنده/ مشوق

 فعالیت های یادگیری

 عملکرد یادگیرنده

15 

 بازخورد دهنده/ مشوق (2019روت و همکاران )

 متخصص/ مربی

 عملکرد یادگیرنده

 افزایش یادگیری

16 

 تسهیل کننده (2019هایاشی )

 پیشنهاد دهنده فراشناخت

 17 عملکرد یادگیرنده

 18 افزایش یادگیری انگیزه دهنده (2018اران )محمدحسنی و همک

 فعالیت های یادگیری بازخورد دهنده/ مشوق (2017زی و لوو )

 رفتارهای یادگیرنده

19 

 معلم/ هدایت کننده (2017کیم و همکاران )

 بازخورد دهنده/ مشوق

 زمان یادگیری

 رفتارهای یادگیرنده

20 

 21 رفتارهای یادگیرنده قبازخورد دهنده/ مشو (2017لیو و همکاران )

 22 رفتارهای یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2017تامپسون و مک گیل )

 23 افزایش یادگیری بازخورد دهنده/ مشوق (2016مارتین و همکاران )

 تسهیل کننده (2016هایاشی )

 پیشنهاد دهنده فراشناخت

 24 عملکرد یادگیرنده

 25 رفتارهای یادگیرنده مشوقبازخورد دهنده/  (2016گو و گوه )
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 بازخورد دهنده/ مشوق (2016کیم )

 معلم خصوصی

 26 افزایش یادگیری

 27 رفتارهای یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2016الله و همکاران )

 معلم/ هدایت کننده (2016ترزیدو و همکاران )

 دستیار/ دوست و همکار

 انگیزه دهنده

 تسهیل کننده

 28 رندهرفتارهای یادگی

 29 رفتارهای یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2016بوچت و همکاران )

 معلم/ هدایت کننده (2016ازودو و همکاران )

 بازخورد دهنده/ مشوق

 انگیزه دهنده

 افزایش یادگیری

 رفتارهای یادگیرنده

30 

 31 عملکرد یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2015یانگ و پاس )

 32 رفتارهای یادگیرنده انگیزه دهنده (2015همکاران ) ون در میج و

 عملکرد یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2015شیبان و همکاران )

 رفتارهای یادگیرنده

33 

 انگیزه دهنده  (2015دافی و ازودو )

 بازخورد دهنده/ مشوق

 فعالیت های یادگیری

 رفتارهای یادگیرنده

34 

 نگیزه دهندها (2014ترزیدو و سیاتسوس )

 تسهیل کننده

 35 رفتارهای یادگیرنده

 عملکرد یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2014تزنگ و وانگ )

 رفتارهای یادگیرنده

36 

 متخصص/ مربی (2014گو و همکاران )

 معلم/ هدایت کننده

 37 رفتارهای یادگیرنده

 معلم/ هدایت کننده (2014عثمان و لی )

 دستیار/ دوست و همکار

 انگیزه دهنده 

 متخصص/ مربی

 عملکرد یادگیرنده

 نمره یادگیرنده

38 

 39 رفتارهای یادگیرنده متخصص/ مربی (2014مکدونیا و همکاران )

 3 نمره یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2013لین و همکاران )

 5 رفتارهای یادگیرنده بازخورد دهنده/ مشوق (2013ازگل و همکاران )

 2 افزایش یادگیری معلم/ هدایت کننده (2012ا )مایر و داپر

 انگیزه دهنده (2011آریو و همکاران )

 بازخورد دهنده/ مشوق

 40 رفتارهای یادگیرنده

 معلم/ هدایت کننده (2010مورای و تننبام )

 انگیزه دهنده 

 متخصص/ مربی

 افزایش یادگیری

 رفتارهای یادگیرنده

41 
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را برعهده  ییچه نقش ها ی: عامالن آموزش1سوال  پاسخ

 رند؟یگ یم

 یعامالن آموزش یمقاالت به دست آمده، نقش ها براساس

 ،یکرد: معلم خصوص میدسته تقس 8توان به  یرا م

دوست و  /اریکننده، دست تیمعلم/ هدا ،یمتخصص/ مرب

 زهیکننده، انگ لیهمکار، بازخورد دهنده/ مشوق، تسه

دهند  یها نشان م یفراشناخت. بررس شنهاددهندهیدهنده، و پ

نقش  رند،یپذ یم یعامالن آموزش هک ینقش نیشتریب

نقش را  نیمطالعه تنها ا 12بازخورد دهنده/ مشوق است. 

از  یبیمطالعه ترک 7در نظر گرفته اند و  یعامل آموزش یبرا

را انتخاب کرده اند. طبق نظر  گرید ینقش و نقش ها نیا

 لهیارائه شده به وس یاجتماع ی( نشانه ها2012و داپرا ) ریما

تعامل  کیتواند احساس حضور، تحر یم یشعامالن آموز

 شیو به دنبال آن افزا یبا عامالن آموزش رندگانیادگی

 ی. عامالن آموزش(2)کنند  تیرا تقو یریادگی زهیانگ

از  یتوانند دانش آموزان را در سطح باالتر یمتحرک م

کنند و آن  دهند و سرگرم زهیانگ یریادگی یها طیمح ریسا

را درک  یمواد آموزش شتریتالش ب اکنند تا ب قیها را تشو

اجتناب از  یدانش آموزان به جا ب،یترت نی. به ا(6)کنند  

 کیرا به عنوان  یعامالن آموزش ،یریادگی طیورود به مح

و مراحل پردازش داده ها را در  رندیگ یدوست در نظر م

ارکت فعال مش لهیروش بدون مشکل و کارآمد به وس کی

که  ینقش نی. کمتر(5)کنند  یم یط یریادگی ندیدر فرآ

در مطالعات در نظر گرفته شده نقش  یعامالن آموزش یبرا

در  یمطالعه عامل آموزش کیاست. تنها در  یمعلم خصوص

 لیبه آن دل نیا دیظاهر شده است و شا ینقش معلم خصوص

 یدر نقش معلم خصوص یباشد که وجود عامل آموزش

 یو معلم خصوص دباش یم یاستفاده از هوش مصنوع مندازین

و پس از آن ارائه کمک به  رندهیادگیشناخت  ازمندین

 باشد.  یم رندهیادگی

 یبا نقش ها یاستفاده از عامالن آموزش ری: تأث2سوال  پاسخ

  ست؟یچ یریادگیمختلف بر 

 یریادگی جیدو عنوان نتا لیمطالعه ذ نیمورد نظر ا یرهایمتغ

گرفته اند. در عنوان  یجا رندهیادگی یو رفتارها ندهریادگی

 رنده،یادگیوابسته شامل عملکرد  ریمتغ 5 ،یریادگی جینتا

و  یریادگی شیافزا ،یریادگی یها تیفعال رنده،یادگینمره 

 رندهیادگی یرهارفتا نی. همچنرندیگ یقرار م یریادگیزمان 

 ت،یرضا زه،ینگرش، انگ ،یخودکارامد ،یشامل خودباور

 یرهایمتغ نیباشد. از ب یو ... م یریاضطراب، درگ جان،یه

 ریتاث نیشتریب رندهیادگیعملکرد  رنده،یادگی یریادگی جینتا

 ریتاث نیاست و کمتر رفتهیپذ یعامل آموزش یرا از نقش ها

که تنها در  یمعن نیبوده است؛ به ا یریادگیمربوط به زمان 

زمان  زانیر مب یعامل آموزش ریتأث یمطالعه به بررس کی

از مقاالت  %40در  نیپرداخت شده است. همچن یریادگی

تنها بر رفتار  یمختلف عامل آموزش یشده، نقش ها افتی

و رفتار  یریادگی جیاز مقاالت بر نتا %23و در  رندهیادگی

 %74در  نکهیا گریجالب د تهداشته است. نک ریتأث رندهیادگی

زخورددهنده/ در نقش با یکه عامل آموزش یاز مطالعات

مشاهده  رندهیادگیدر رفتار  رییمشوق ظاهر شده است، تغ

 .شده است

 

 و نتيجه گيری بحث

شده است  جادیا یکه در تکنولوژ ییها شرفتیپ        

و  یریادگیو به دنبال آن امکان  یعامل آموزش یطراح

 یبررس کیمقاله  نیاست. ا دهیانتقال دانش را بهبود بخش

طالعات انجام شده در خصوص نقش م ینظام مند بر رو

 جیآن ها بر نتا ریو تأث ردیپذ یم یکه عامل آموزش ییها

انجام داد و مشخص شد عامل  رندهیادگیو رفتار  یریادگی
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متنوع از جمله  یبا برعهده گرفتن نقش ها یآموزش

و  یکننده، مرب لیدهنده، تسه زهیبازخورد دهنده، مشوق، انگ

 یرفتارها نیو همچن یریادگیبر  یمثبت ریتواند تأث ی... م

 یعامالن آموزش یکند. در نقش مرب جادیا رندگانیادگی

 یپردازند بلکه با ارائه بازخوردها ینم اتتنها به ارائه اطالع

تر  قیکنند تا موضوع را دق یکمک م رندگانیادگیالزم به 

 رندهیادگیدر دسترس  شهینوع عامالن هم نیدرک کنند. ا

 یریادگی جادیو مشاوره موجب ا یهمفکر هستند و با ارائه

 یکه عامل آموزش یریادگی یها طیشوند. در مح یمثبت م

 ردیگ یو مشوق را به عهده م یندگده زهینقش انگ

 یدوست در نظر م کیعامل را به عنوان  رندگانیادگی

 یم یریادگیبه  ییو تنها أسیو بدون احساس  رندیگ

کننده با  لیر نقش تسهتوانند د یم یپردازند. عامالن آموزش

 تیرا به سمت حل مشکل هدا یو رنده،یادگیاز  تیحما

شده در مقاالت  وانعن یهمه نقش ها تیکنند و در نها

مؤثر هستند.  یریادگی تیفیدر بهبود ک یمختلف به نوع

 یدهد نقش ها یانجام شده نشان م یپژوهش ها یبررس

 جیبر نتا یتواند بهبود قابل توجه یم یعامل آموزش

 . رندهیادگی یریادگی

شود  یم شنهادیمشخص شده پ جیها و نتا افتهیبا توجه به 

مثبت در  یرفتارها جادیو ا یریادگی جیبهبود نتا یبرا

 ،یریدرگ ،یمیخودتنظ ،یخودکارامد رینظ رندگانیادگی

 یریادگی یها طیمح یدر آن ها، در طراح زهیانگ و تیرضا

متنوع دوست  یقش هابا ن یاز عامالن آموزش یچندرسانه ا

و ...  یدهنده، بازخورد دهنده، مرب زهیو همکار، مشوق، انگ

که بتواند با ارائه انواع  یعامل آموزش یاستفاده شود. طراح

 ایکمک کند و  رندگانیادگی زهیانگ شیبازخوردها به افزا

و  دینما یریادگی طیبه حضور در مح بیرا ترغ رندهیادگی

شود  رندهیادگیمشارکت  شیموجب کاهش اضطراب و افزا

 یم یریادگی یها طیاست که طراحان مح یاز جمله موارد

 یعامل آموزش کی یطراح نی. همچنرندیدر نظر بگ ستیبا

کند موجب احساس  جادیتعامل ا رندهیادگیکه بتواند با 

 شود.  یم رندهیادگیتر در  ثبتتجربه م

 یولگا یبا عنوان طراح یمقاله برگرفته از رساله دکتر نیا

 آن جیباشد و نتا یم یبر عامل آموزش یمبتن یریادگی طیمح

 یمؤسسات و سازمان ها یبرا یتواند منبع موثق یم

 یریادگی یها طیکننده مح دیکه طراح و تول یآموزش

 نیمحققان عالقه مند به ا نیهستند و همچن یکیالکترون

 .دحوزه باش

 تقدير و تشكر:

طرح  نیکه در ا یکسان یاز تمام سندگانینو

 .دنینما یم یو مساعدت داشتند، تشکر و قدردان ییراهنما

 تضاد منافع:

مقاله حاضر تضاد منافع وجود ندارد. انیسندگبین نو
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