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Introduction: The present study aimed to review the components of instructional 

design and management of interactive educational process in the context of virtual 

education. 

Materials & Methods: This is an overview review study. The present study 

conduct by searching the keywords instructional design, virtual instructional 

design, e-learning, distance learning, education, blended learning in Science 

Direct, PubMed, SID. In the study, 128 were extracted in the first phase of the 

study. In the second step, 78 articles and reports were reviewed and finally, based 

on the inclusion criteria, 42 articles were used in the present study. 

Results: The results of studies showed that the framework of educational design 

in the process of virtual education is very similar to the stages of educational 

design in the process of traditional education, but in detail, it is necessary to 

consider the features of virtual / e-learning. In the process of designing e-learning, 

it is necessary to pay attention to eight components, including determining the 

audience, determining the goals and expected outcomes, educational content, how 

to organize the content, determining teaching methods and learning activities, 

determining educational media, and assessment and evaluation. Developing a 

lesson / course plan and compiling study guides as a roadmap for faculty and 

learners in the context of e-learning is important to facilitate effective learning for 

learners. In the process of e-learning, it is necessary for the teacher to provide 

learners with the opportunity to analyze and apply what they have learned by 

creating problem-based learning activities such as projects, scenario-based 

questions, analytical assignments and discussion groups. In addition, teachers’ 

feedback on learners' learning activities is defined as the most basic level of 

teacher-learner interaction. Evaluation has been introduced as the last step of 

educational design, the continuous implementation of which is important in the 

growth of the effectiveness of educational programs. 
Conclusion: Designing and managing a virtual learning process is a 

multidimensional issue that has various components such as the eight elements of 

educational design, available educational technologies, collaborative activities and 

creating opportunities for peer learning and growth of teachers' capabilities in e-

learning environment has key role in the success of education program. 
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 یآموزش مجاز یتعامل ندیفرا تیریو مد یطراح یلفه هاؤبر م یمرور
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ر با هدف العه حاضشده است. مط یمعرف یآموزش مجاز تیفیاز عوامل موثر در بهبود ک یکیبه عنوان  یآموزش یطراح مقدمه:

 .انجام شده است یآموزش مجاز یتعامل ندیفرا تیریو مد یطراح یعناصر  و مولفه ها نییتع

 کی یها یژگیو نییو تب یبا هدف بررس ،یطالعات مرورنوع م نیاست. ا Overviewاز نوع  یمطالعه حاضر مرور روش كار:

 کی تیریاجرا و مد ،یدر طراح یاساس یسوال که مولفه ها نیشود. مطالعه حاضر در پاسخ به ا یآن انجام م حیمفهوم و توض

 یدوره ها ایو مداخالت  یزیتواند در برنامه ر یمطالعه حاضر م جیااست، انجام شده است. نت ازیمورد ن یبرنامه آموزش مجاز

  یواژه ها دیکل یجستجو قیشود، کاربرد داشته باشد. مطالعه حاضر از طر یو اجرا م یطراح یکه بستر آموزش مجاز یآموزش
Distance education, virtual education, e-learning, instructional design, e-teaching, 

educational management و   ,e-teacher یکیالکترون یریادگی ،یآموزش مجاز ،یآموزش یآن طراح یمعادل فارس، 

 MagIran, ISCداده یها گاهیدر پا یکیآموزش و مدرس الکترون ،یآموزش تیریآموزش از راه دور، مد ،یکیالکترون سیتدر

, SID ,Scopus, Science Direct, PubMed 2000 یدر سالها یسیو انگل ی. جستجو به زبان فارستانجام شده اس-  

و  یمطالعه استخراج شد. سپس عنوان متون مستخرج بررس 128انجام شده در مرحله اول  یانجام شده است. در بررس 2020سپتامبر 

مطالعه،  42ار ورود یبراساس مع تیدر مرحله بعد وارد شد. در نها دهیچک یمستند شامل مقاله، گزارش و راهنما جهت بررس 78

 .قرار گرفت و در مطالعه حاضر مورد استفاده شد یکامل متن مورد بررس یجهت بررس یسینگلمطالعه ا 24و  یمطالعه فارس 18

 یآموزش یححل طرابه مرا یادیشباهت ز یآموزش مجاز ندیدر فرا یآموزش یمطالعات نشان دادند چارچوب طراح جینتا نتايج:

 ندی. در فراته شوددرنظرگرف یکیالکترون/یمجازآموزش  یها یژگیالزم است و ات،یدارد اما در جزئ یآموزش حضور ندیدر فرا

 ،یآموزش یا، محتومورد انتظار یامدهایاهداف و پ نییمخاطب، تع نییتعالزم است به هشت مؤلفه شامل  یآموزش مجاز یطراح

 یابیارزش و ریفراگ یابیرزنحوه ا ،یآموزش یرسانه ها نییتع ،یریادگی یتهایآموزش و فعال یروشها نییمحتوا، تع ینحوه سازمانده

و  دیساتا یه براعنوان نقشه را به یریادگی یراهنماها نیطرح درس/دوره و تدو نیتوجه داشت. تدو یبرنامه/دوره آموزش

است  الزم یجازموزش مآ ندی. در فرادینما لیرا تسه رانیمؤثر فراگ یریادگیدارد تا  تیاهم یدر بستر آموزش مجاز رانیفراگ

 ،بحث یگروه ها و یلیحلت فیتکال و،یبر سنار یبر مسئله مانند پروژه، سؤاالت مبتن یمبتن یریادگی یتهایفعال جادیمدرس با ا

به عنوان  انریفراگ یریادگی یتهایبه فعال دیبازخورد اسات نیفراهم کند. همچن رانیفراگ یو کاربرد آموخته ها را برا لیفرصت تحل

شده است  یمعرف یآموزش یگام طراح نیبه عنوان آخر یابیاست. ارزششده  فیتعر ریسطح تعامل مدرس و فراگ نیتر یا هیپا

 دارد تیاهم یآموزش یبرنامه ها یبخشمداوم آن در رشد اثر یکه اجرا

ر ند عناصمان یمختلف یاست که مؤلفه ها یموضوع چند بعد ،یآموزش مجاز ندیفرا کی تیریو مد یطراح نتيجه گيري:

شد رمتا و ه یریادگیفرصت  جادیو ا یمشارکت یتهایدردسترس، فعال یآموزش یاه یتکنولوژ ،یآموزش یهشت گانه طراح

 .دارد یدینقش کل یمجاز زشبرنامه آمو تیدر موفق یکیآموزش الکترون طیدر مح نیمدرس یها یتوانمند

 اين مقالهنحوه ارجاع به 
Keshmiri F, Heydari A. Reviewing the components of instructional design and management of an interactive virtual 

education. Horizon of Medical Education Development. 2022;13(1):68-85 
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 مقدمه

و گسترش آموزش  یآموزش یتکنولوژ یریامروزه به کارگ

 یضرورت یآموزش علوم پزشک یها ستمیدر س یمجاز

آموزش را از  ندیفرا یاست. آموزش مجاز ریانکارناپذ

 ران،یو فراگ دیاسات نیب رهمزمانیتعامل همزمان و غ قیطر

 یساختار دوره ها، طرح ها یو ارائه محتوا، سازمانده دیتول

(. از 1کند ) یم لیتسه رانیفراگ یابیارزو  یآموزش

توان به امکان  یم یوسعه آموزش مجازت لیدال نیمهمتر

 ،یآموزش یها یبه محتوا رانیفراگ یرحضوریغ یدسترس

از  یو کاهش برخ یمکان-یزمان یها تیرفع محدود

 ی(. با توسعه روشها2اشاره کرد ) یآموزش های¬نهیهز

استفاده  یبرا مناسب یزیضرورت برنامه ر ،یآموزش مجاز

مورد  شیاز پ شیب یآموزش یها یکارآمد از تکنولوژ

 یآموزش مجاز یروشها یتوجه است. در کنار توسعه کم

برنامه ها  نیا یدر بهبود اثربخش تیفیک یارهایتوجه به مع

نظام  یساز ادهیدر پ تیضرورت دارد. از عوامل موفق

، یفن یرساختهایز تیتوان به تقو یم یآموزش مجاز

(. 1اشاره نمود ) یآموزش یرساختهایو توسعه ز یفرهنگ

 ازمندیآموزش، ن دیورود به عرصه جد یبرا یوزش مجازآم

 ندیروش در فرا نیا های¬تیقابل یو بررس قیعم لیتحل

مناسب در  یآموزش ی(. طراح3است ) یآموزش یطراح

نوع  نیا تیموفق یبرا یعامل ،یآموزش مجاز ندیفرا کی

( و به عنوان محور بهبود 4است ) هشد یآموزش معرف

استفاده از  یبرا یزیو برنامه ر یآموزش یتهایفعال تیفیک

(. 5شده است ) یمعرف یمناسب در آموزش مجاز یروشها

و  یروند خالق طراح یبرا یچارچوب "یآموزش یطراح"

 رانیفراگ یآموزش یازهایاز برآورده شدن ن نانیحصول اطم

 ر،یفراگ لیتحل "یآموزش یحطرا" ندیکند و فرا یفراهم م

انتخاب راهبردها و اهداف،  یمحتوا و اهداف، طراح

عملکرد  یابیو ارز یمواد آموزش دیتول ،یابیارزش یابزارها

 یرا شامل م یآموزش یطراح یو سنجش اثربخش ریفراگ

 ازمندین یدر آموزش مجاز یریادگی تیفی(. بهبود ک6شود )

در آن به ارتباط  کهاست  ینظام مند برنامه آموزش یطراح

 یها یفناور یتهایآنها با قابل وندیعناصر و پ نیا نیب

 یساز یشخص ،یاطالعات -یارتباط یتهایمانند قابل یآموزش

در زمان و  یریادگی یتهایقابل ،یتعامل یتهایقابل ،یریادگی

توجه  یارائه چندگانه فناور یهاتیمختلف و قابل یهامکان

و توجه به اصول و  یکیاگوژاصول پد تی(. رعا7شود ) یم

از جمله  یآموزش مجاز یمرتبط با طراح یاستانداردها

مؤثر آموزش  یو اجرا یسازادهیدر پ تیعوامل موفق

 (.9, 8شود ) یمحسوب م یمجاز

 یدر استفاده از عناصر طراح لیمنظور تسه به

 ،یدر بستر مجاز یآموزش یفناور یها تیو قابل یآموزش

 ندیتسلط بر اصول و الزامات مشخص در فرا ازمندین دیاسات

 یزیآن در مراحل برنامه ر یریو بکارگ یآموزش یطراح

 یا دهیچیموضوع پ یآموزش مجاز ندیهستند. فرا یآموزش

از  کیآن در هر یو مولفه ها صراست که شناخت عنا

از  یکیاست.  یضرور یابیاجرا و ارزش ،یزیمراحل برنامه ر

 یآموزش و طراح ندیعوامل مهم و مغفول مانده در فرا

است که الزم  یبه عناصر مهم نیتوجه مدرس ،یآموزش

برنامه آموزش  تیریاجرا و مد ،یزیاست در برنامه ر

 یها ستمیدر س ریلحاظ کرد. با توجه به تحوالت اخ یمجاز

آموزش در  یاز دغدغه ها یکی ،یآموزش علوم پزشک

 یدر بستر آموزش مجاز تیفیدانشگاه ها، ارائه آموزش باک

 بر یاست. لذا در مطالعه حاضر تالش شده است با مرور

آموزش  ندیفرا کی تیریو مد یطراح یعناصر و مؤلفه ها

ارائه  یدارد تا برا ازیمعلم در دانشگاه ن کیآنچه  ،یمجاز

قرار  یمورد بررس یآموزش مجاز ندیفرا کیدر  یآموزش



 یآموزش مجاز یتعامل ندیفرا تیریو مد یطراح یبر مولفه ها یمرور        71
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در بستر  یآموزش یطراح یبرا یعمل یراهنما کیو  ردیگ

 .ارائه گردد یآموزش مجاز

 

 روش كار

است  Overviewنوع از  یمطالعه حاضر مرور

 یژگیو نییو تب یبا هدف بررس ،ینوع مطالعات مرور نی.ا

(. مطالعه 10شود ) یآن انجام م حیمفهوم و توض کی یها

در  یاساس یسوال که مولفه ها نیحاضر در پاسخ به ا

مورد  یبرنامه آموزش مجاز کی تیریاجرا و مد ،یطراح

تواند در  یممطالعه حاضر  جی. نتاتاست، انجام شده اس ازین

که بستر  یآموزش یدوره ها ایمداخالت و  یزیبرنامه ر

شود، کاربرد داشته  یو اجرا م یطراح یآموزش مجاز

  یواژه ها دیکل یجستجو قیباشد. مطالعه حاضر از طر

Distance education, virtual education, e-

learning, instructional design, e-teaching, 

educational management و   ,e-teacher  معادل

 یریادگی ،یآموزش مجاز ،یآموزش یآن طراح یفارس

آموزش از راه دور،  ،یکیالکترون سیتدر ،یکیالکترون

 گاهیدر پا یکیآموزش و مدرس الکترون ،یآموزش تیریمد

 ,MagIran, ISC , SID ,Scopusداده یها

Science Direct, PubMed است. جستجو  دهانجام ش

 2020سپتامبر   -2000 یدر سالها یسیو انگل یفارس به زبان

مرتبط با الزامات  یاز اسناد باالدست نیانجام شده است. همچن

در  یبرنامه آموزش یو اجرا یطراح یو دستورالعمل ها

 یورود مطالعات اریاستفاده شده است. مع یآموزش مجاز

و  یو مراحل طراح هابودند که در رابطه با عناصر، مولفه 

انجام شده است که به زبان  یآموزش مجاز ندیفرا تیریمد

انجام شده  یمنتشر شده بودند. در بررس یفارس ای یسیانگل

مطالعه استخراج شد. سپس عنوان متون  128در مرحله اول 

مستند شامل مقاله، گزارش و راهنما  78و  یمستخرج بررس

 ایشد. مطالعات و  رددر مرحله بعد وا دهیچک یجهت بررس

اشاره نکرده  یآموزش یطراح یکه به مولفه ها یستنداتم

کرده  سهیمختلف را با هم مقا یصرفا روش ها ایبودند و 

 یسازها هیمختلف مانند شب یابزارها یاثربخش ایبودند و 

و  یمورد مطالعه قرار داده بودند اما عناصر طراح یمجاز

 نداشتند از مطالعه یاشاره ا یآموزش مجاز ندیفرا تیریمد

مستند  42ورود  اریبراساس مع تیخارج شدند. در نها

مستند  24و  یمستند فارس 18)مقاالت و گزارشات(، 

قرار گرفت  یکامل متن مورد بررس یجهت بررس یسیانگل

 .و در مطالعه حاضر مورد استفاده شد

 

 نتايج:

متون انجام شده نشان داد مراحل  یبررس جینتا

 یآموزش مجاز دنیفرا یآموزش یطراح یبرا یمختلف

مختلف  یمدلها Triyonoشده است. در مطالعه  شنهادیپ

را مورد بحث قرار داده است و  یآموزش مجاز یطراح

را در چهار بعد  یآموزش مجاز یطراح یبرا یقیمدل تلف

انتخاب و  از،ین لیتحل عهمطال نیکرده است. در ا فیتعر

 یریادگیمورد انتظار، توسعه روش  یهایتوانمند یسامانده

 ندیدر فرا یاساس یبه عنوان اجزا یریادگی یابیو ارز

 یعوامل Czerkawski(. 11شد ) یمعرف یآموزش یطراح

 دگاهیفرصت تبادل د جادیا ر،یمانند جلب مشارکت فراگ

 تیموقع جادیا ،یواقع یریادگیتجارب  جادیمتفاوت، ا یها

برشمرده است  یمسئله محور و ارائه بازخورد را ضرور یها

برنامه  یگانه طراح9در مطالعه خود عناصر  یسراج (.4)

گانه را  9عناصر  یکرده است. و نییرا تع یمجاز یآموزش

 یتهایفعال ،یآموزش یمحتوا ،یآموزش یهاشامل هدف

 ران،یفراگ یگروه بند ،یریادگیمواد و منابع  ،یریادگی

 ریفراگ یابیارز یها وهیو ش یآموزش یزمان، فضا، راهبردها

و همکاران آموزش  Rim گری(. در مطالعه د7)داند  یم

 یطراح ،ینیو اهداف ع یرا شامل اهداف کل یمجاز
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 یشیو بازاند یابیارزش ش،یبازخورد، پا یاستراتژ ،یآموزش

شامل ساختار،  یعنصر اساس Cooze 5(. 12کرد ) یمعرف

و بازخورد، تعامل )ارتباط( و مشارکت در  زشیمحتوا، انگ

 یطراح ندیا به عنوان عوامل مهم در فرار یریادگی یتهایفعال

 ی(. عل3کرده است ) یمعرف یآموزش مجاز تیریو مد

 دیمحتوا تاک دیآموزش عمدتا بر تول ندیدر فرا نکهیرغم ا

 یآموزش مجاز ندیفرا کی یگام در طراح نیشود، اول یم

تواند درک  یدانند. اهداف شفاف م یاهداف م نییتع را

فراهم کند و  رانیفراگ یبرا یریادگی یتهایاز فعال یدرست

بواسطه  نیمتمرکز کند. همچن یریادگی ندیمدرس را بر فرا

 نانیاطم یریادگی ندیمحتوا و فرا نیتوان از ارتباط ب یآن م

 ار دیو جد یدانش قبل نیساختار ب جادیحاصل کرد و ا

و مشارکت فعال  زهیانگ جادیا یاز راه ها یکیکرد.  لیتسه

لحاظ گردد،  یآموزش یحله طراحکه الزم است در مر

 نیرابطه ب جادیا تیاست. اهم رانیتعامالت موثر فراگ جادیا

مورد  یاز چالشها یکی یآموزش مجاز طیو مح رانیفراگ

دقت کند  دیبا یمرحله است. طراح آموزش نیتوجه در ا

در  یریادگی یدار و هدفمند برا یمشارکت معن کی جادیا

برنامه  ازمندیامر ن نیرد که ادا تیاهم یآموزش مجاز ندیفرا

 یم زهیانگ جادیفرصت تعامل و ا جادیمناسب است. ا یزیر

 یبرنامه آموزش کیشکست  ای تیتواند موجب موفق

 یبواسطه ارائه بازخورد فور زشیانگ نیشود. همچن یمجاز

 یریادگی یخطاها صیتشخ ندیو فرا یابیارزو مکرر در 

حرکت به سمت  گرید. به عبارت ابدی یم شیافزا رانیفراگ

ادغام آموزش و  قیاز طر "یریادگی یبرا یابیارز" کردیرو

 تیاهم یآموزش مجاز طیدر مح تیبر واقع یمبتن یابیارز

 ینشان داد طراح Díazمطالعه  جیدارد. نتا یا ژهیو

با  یآموزش حضور ندیفرا درآن  یو اجزا یآموزش

(. 13باهم ندارد ) یریتفاوت چشمگ یآموزش مجاز

 یدر بسترها یآموزش یطراح یتوان گفت اجزا یم نیرابناب

 یآموزش یندهایمشابه است. در همه فرا یمختلف آموزش

بزرگساالن و  یریادگی یو تئور یاصول پداگوژ تیرعا

است.  دیمورد تاک یتعامل یریادگی یها یتئور نیهمچن

 لیعمدتا بدل یآموزش یطراح یتیریو مد ییتفاوت اجرا

است. در  یروش آموزش ایبستر و  یهایژگیو ایو  تیماه

مرتبط با  یتفاوت در جنبه ها یآموزش مجاز ندیفرا

زمان، نحوه ارائه برنامه و  تیریمد ،یبرنامه آموزش تیریمد

محتوا  -مدرس -رانیفراگ نیتعامل ب جادیا یراهکارها

آموزش  تیریو مد یوجود دارد که الزم است در طراح

و  یطراح یر، مؤّلفه هالحاظ گردد. در مطالعه حاض یمجاز

اجرا و  ،یدر سه فاز طراح یدر بستر آموزش مجاز تیریمد

سه فاز بر اساس چارچوب  نیشد. ا یطبقه بند یابیارزش

ارتباط متقابل دارند و  گریکدیبا  یآموزش یطراح یکل

 .رندیناپذ کیتفک

 یریبه منزله به کارگ یآموزش ی: طراحیآموزش یطراح فاز

مجموعه  یابیو ارزش دیتول ،ییشناسا یبرا یروش منطق کی

 یبه اهداف آموزش دنیرس یهدفمند برا یاز راهبردها یا

عناصر برنامه به  نیارتباط ب کهیمورد نظر است به طور

مؤثر محقق شود  یریادگی ندیبرقرار گردد و فرا یدرست

 ،یآموزش مجاز یبه مراحل طراح یساختار ده ی(. برا14)

 نی( مخاطب1ده شود که شامل سوال الزم است پاسخ دا 8

حاصل از  یریادگی یامدهای( پ2هستند؟،  یشما چه کسان

 ی( محتوا3 ست؟،یدر دوره چ یموضوعات چندرسانه ا

( محتوا چگونه 4 ست؟،یو موضوع دوره چ یچندرسانه ا

و  یآموزش ی( از چه روشها5شده است؟،  یسامانده

 یرسانه ا( از چه 6استفاده خواهد شد؟،  ریفراگ یتهایفعال

 یابیچگونه ارز رانیفراگ یریادگی( 7استفاده خواهد شد؟، 

 (3شود؟) یم یابیچگونه ارزش ی( دوره آموزش8شود؟،  یم

 یازسنجیپاسخ به سواالت فوق، ن یمهم برا یاز گامها یکی

 یبررس ن،یمرحله شناخت از مخاطب نیاست که در ا
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 امکانات نیو همچن یو اهداف آموزش یآموزش کولومیکور

 یها یژگیدارد. با توجه به و تیدر دسترس اهم یتکنولوژ

در رابطه با تعامل  یذات یتهایو محدود یآموزش مجاز

 یم هیتوص هیگان یآموزش یاز عناصر طراح ادهاستف ر،یفراگ

 نیآغاز یندهایاصول الزم است فرا نی(. براساس ا15شود )

 یفراخوان ،یاز اهداف آموزش رانیشامل مطلع ساختن فراگ

سازمان دهنده ها  شیبر استفاده از پ دیو تأک نیشیاطالعات پ

آموزش  طیدر مح رانیو جلب توجه فراگ ازین جادیو ا

طرح درس و توجه به  نیشود. تدو یزیر امهبرن یمجاز

 یآموزش مجاز یها یژگیو نیو همچن هیگانه گان 9عناصر 

 یتواند به مثابه نقشه راهبرد یدارد و م تیمرحله اهم نیدر ا

(. 15, 4کند ) یرا راهبر یو سیتدر ندیمدرس، فرا کی

 یمناسب برا یو ابزارها یآموزش یمحتوا سازی¬آماده

مرحله توسط استاد  نیالزم است در ا یزشآمو یارائه محتوا

متنوع و  یگردد. استفاده از ابزارها یزری¬و برنامه یطراح

کند  یکمک م رانیبه فراگ یریادگیمختلف  یروش ها

 یآموزش مجاز ندیخود را که در فرا یریادگی ندیرابتواند ف

 ندیکنند. در فرا تیریاستوار است، مد یبر خودآموز

 یبا استفاده از تکنولوژ یریادگیانتقال  ،یآموزش مجاز

و  دیاسات یگردد. لذا توانمندساز یم لیتسه یآموزش یها

است که  یمناسب از عوامل مهم یرساختهایز جادیا

توسعه آموزش  های¬یستگذارایضرورت دارد در س

 ی(. در آموزش مجاز2) ردیمورد توجه قرار گ یمجاز

 تاکند  یکمک م رانیفراگ یریادگی های¬شناخت سبک

 نیمشخص شود. ا رانیمدرس و فراگ یبرا یریادگی ریمس

 نیا تیخود فرد و هدا یریادگی یبرا یزیامر در برنامه ر

 یدارد. شناخت سبک ها تیتوسط مدرس اهم ندیفرا

کند تا با ابزارها و منابع  یبه مدرس کمک م یریادگی

آموزش  ران،یمختلف فراگ یریادگیمتناسب با سبک ها و 

 یطراح نی(. بنابرا3و اجرا کند ) یزیخود را برنامه ر یمجاز

تواند شناخت  یم یآموزش مجاز ندیمناسب و هدفمند فرا

با (. 2کند ) لیتسه رانیفراگ یرا برا ریمس نیو حرکت در ا

 نیتدو ،یآموزش مجاز ندیفرا یها یژگیتوجه به و

 یریادگی ندیفرا ریمس تیتواند در هدا یم یریادگی یراهنما

 ،یراهنماها اهداف آموزش نیباشد. در ا ثرمؤ رانیفراگ

و  یابیدر دسترس، نحوه ارزش یریادگی های¬فرصت

 یمشخص م رانیفراگ -مدرس ان،یتعامل با همتا یفرصتها

به سه سؤال  یریادگی یدر راهنما گریت دگردد. به عبار

و  "د؟یریگ یچگونه فرا م"، "د؟یریگ یفرام یزیچه چ"

 نیشود. که ا یداده م اسخپ "د؟یشو یم یابیچگونه ارزش"

خود  یریادگی ندیفرا تیهدا یرا برا ریفراگ یزیامر برنامه ر

 نیاز نکات مهم در ا گرید یکی(. 16کند ) یم لیتسه

 یریادگیاز  نانیمتناسب جهت اطم یتهایفعال یمرحله، طراح

آموزش  ندیفرا کی یاست که الزم است در طراح ریفراگ

 1(. در جدول شماره 17) ردیمورد توجه قرار گ یمجاز

 یآموزش مجاز ندیفرا یدر مرحله طراح ینکات اصل

 .خالصه شده است
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 (19, 18) یزش مجازآمو ندیدر فرا "یطراح": نکات مهم در مرحله 1 جدول

شامل مشخصات درس/دوره، اهداف عینی، سرفصل مباحث دوره، حیطه )تدوین طرح درس/دوره مناسب  تدوین طرح درس

 (اهداف عینی، روش های آموزش، روش های ارزیابی، نام مدرس، تکالیف و منابع 

 تدوین راهنمای یادگیری

 تعیین مباحث حضوری، مجازی و ترکیبی

 

 داف آموزشی تعیین اه

  

 پاسخگویی به نیازها و عالیق فراگیران 

 بیان روشن و دقیق اهداف یادگیری

 هماهنگی بین اهداف درس با محتوای درس

 تعریف اهداف آموزشی قابل دستیابی 

 همخوانی طول مدت درس با اهداف تعیین شده 

 انعطاف پذیری اهداف )متنوع و پرورش دهنده خالقیت(

فعالیتهای طراحی 

 آموزشی

 طراحی فعالیتهای یادگیری )مانند تکالیف، گروه/تاالر گفتگو و آزمون( متناسب با اهداف آموزشی

 مدرس -فراگیر، و فراگیر-فراگیر، فراگیر-طراحی فرصتهای تعامل مؤثر محتوا

تدوین برنامه ارزیابی 

 متناسب

 زشیتعریف و تعیین نحوه ارزشیابی درس متناسب با اهداف آمو

طراحی بلوپرینت ارزیابی )تعیین اهداف آموزشی، روش ارزیابی، زمان اجرای ارزیابی، تعیین نحوه ارائه بازخورد به 

 فراگیر(

 درنظر گرفتن کوئیز یا آزمون های قبل، حین و بعد از جلسه آموزشی

 اختصاص بخشی از نمره نهایی به فعالیتهای یادگیری توسط فراگیران

 ارزیابی پایانی تعیین نوع

 راهنمای پزشکی، علوم هایپژوهش در اخالق عمومی راهنمای با رعایت اصول اخالقی در محتواهای الکترونیکی مطابق توجه به مالکیت معنوی

 اخالقی مصوب شورای عالی آموزش مجازی  کدهای و پزشکی علوم پژوهشی آثار انتشار در اخالق کشوری

 ها و ... با ذکر منبعلیه مطالب شامل عکسها، نمودارها، تصاویر، فیلمکسب مجوز صاحب اثر برای ک

 

 یمحتوا دیمرحله، تول نیاز اقدامات مهم در ا یکی

شش  Niegemannبه نقل از  Hillenاست.   یکیالکترون

 یبر ابزارها یآموزش مبتن یطراح ندیعنصر را در فرا

مت، مورد توجه قرار داده است که شامل فر یچندرسانه ا

 یرسانه ها بیبه محتوا، انتخاب و ترک یساختارده

نرم افزار و سخت افزار،  اهرظ ،ییصفحه آرا ،یآموزش

 نی(. ا20است ) یو احترام به اصول اخالق رانیفراگ زشیانگ

 یمحتوا دیو تول یعناصر الزم است در مرحله طراح

 یمحتوا ی. در طراحردیمورد توجه قرار گ یآموزش مجاز

 ویو سنار یچندرسانه ا یاستفاده از ابزارها ،یکیالکترون

 تیو هدا یواقع یتهایمشابه با موقع یتهایموقع جادیجهت ا

گردد. استفاده  یم هیتوص یشناخت یبه سطوح باال رانیفراگ

مانند  یشناخت یراهبردها یریبه کارگ ،یکاربرد یهااز مثال

 یمطالب مهم(، بسط ده ی)برجسته ساز نیتکرار و تمر

 یسرواژه و ...(، سازمانده ،یرسازیتصو ،یه ساز)خالص

بر  دیبه مطالب و ...(، و تأک یچارچوب ده ای ی)نقشه مفهوم

 رانیفراگ یآموزش یسازگارانه در اثربخش یریادگیاصول 

 یمحتوا یدر طراح نی(. همچن7شده است ) شنهادیپ

 تیحائز اهم زین یمعنو تیحقوق مالک تیرعا یکیالکترون

 (.2شماره  باشد )جدول یم
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 (15, 7, 6) یکیالکترون یمحتوا یاصول طراح :2جدول 

 

 : يآموزش مجاز نديفرا يو اجرا تيريمد

 زه،یانگ جادیو همکاران ا Yenginمطالعه  در

 یدر اجرا یبازخورد به عنوان عناصر اصلفعال و  یریادگی

و  زهیانگ جادیشده است. به منظور ا یمعرف یآموزش مجاز

تعارض  جادیسوال و ا جادیمانند ا ییجلب توجه راهبردها

استفاده از مثالها و نشان دادن  ،یقبل یدر آموخته ها

 ،یمفهوم، پرسشگر کیبحث به صورت  دموضوعات مور

فعال، استفاده از  یریادگی قیطراز  رانیجلب مشارکت فراگ

 نیدر ب زهیانگ جادیا یبرا یو چندرسانه ا یتعامل یابزارها

 نیدر ا ن،ی(. عالوه بر ا21شده است ) هیتوص رانیفراگ

 -و مدرس  انیارتباط همتا یالزم برا یبسترها جادیمرحله، ا

همتا و ارائه بازخورد به  یریادگی کردیاز رو تفادهاس ر،یفراگ

و چند رسانه  یتعامل یمحتوا جادیدارد. ا تیاهم رانیفراگ

 یبرا یدر بستر آموزش مجاز یاستفاده از تکنولوژ ،یا

 یتوجه به تفاوتها ،یمشارکت یریادگی یتهایفعال یاجرا

انتخاب  یبرا رانیفراگ تیو هدا یریادگیآنها در  یفرد

 نیاست. بد یدر مرحله اجرا ضرور یریادگی ناسبم ریمس

 یفرد یزم است با درنظر گرفتن تفاوتهامنظور مدرس ال

 یو تکنولوژ زاتیآنها، تجه یآموزش یازهایو ن رانیفراگ

مهم در  یتا گام ردیدر دسترس را به کارگ یآموزش یها

 (. 22تحقق آموزش موثر بردارد ) یراستا

است که  یمجاز یریادگی ندیبخش فرا نیاجرا مهمتر مرحله

-ریفراگ-یآموزش یمحتوا یتحقق مثلث تعامل ازمندین

موضوع در شکل  نیمرتبط با ا اتی(. جزئ23مدرس است )

 (.24, 19, 2نشان داده شده است ) 1

نکات آموزشی در 

طراحی مؤثر محتوای 

 الکترونیکی

ای: ارائه همزمان تصاویر و کلمات به منظور ایجاد الگوهای ذهنی، کالمی و تصویری و رعایت اصل چندرسانه

 برقراری ارتباط بین آنها

رفتن کلمات و تصاویر ارائه شده به طور همزمان و مجاور یکدیگر به منظور حفظ بازیابی : قرار گرعایت مجاورت زمانی

 های ذهنی در حافظه فعال فراگیران و یادگیری بهتر

: ایجاد ارتباط بین اشکال ارائه شده و اهداف آموزشی و حذف مطالب اضافی و رعایت اصل انسجام و پیوستگی

 غیرضروری

ستفاده از انیمیشن وگفتار به منظور یادگیری بیشتر و خودداری از استفاده بیش از حد از متن : ارعایت اصل افزودگی

 نوشتاری

 : تقسیم بندی مطالب به بخش های کوچکتر به منظور یادگیری بیشتررعایت اصل بخش بندی

 دی موضوع آموزشی: اطمینان از آشنایی فراگیران با مفاهیم و ویژگی های اصلی و کلیرعایت اصل پیش آموزی

 : استفاده از جمله بندی و بیان محاوره ای مؤدبانه به جای سبک رسمیرعایت اصل شخصی سازی

اصول فنی محتوای 

 الکترونیک

 : ارائه اطالعات به طور مختصر با استفاده از تصاویر، مدلها، نمودارها و فونت و رنگهای محدودرعایت اصل سادگی

 : بیان و تأکید بر هدف و پیام اصلیگیرعایت اصل وحدت و هماهن

تأکید بر کلمات و عبارات مهم با استفاده از تکنیک هایی مثل بولدکردن، مورب نویسی و  رعایت اصل برجسته سازی:

 یا زیرخط دار کردن، چشمک زن و یا با اندازه متفاوت

 : خودداری از گذاشتن فضای خالی اضافی در محتوارعایت اصل تناسب فضا

 کلمه 6: هر اسالید کمتر از شش سطر و هر سطر کمتر از 6در  6رعایت اصل 

 : ترازبندی عناصر طراحی با یک یا چند عنصر دیگر )مانند شکل و متن و تصویر( رعایت اصل همترازی
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 (19) : برنامه ریزی و اجرای تعامالت مدرس، محتوا و فراگیر در فاز اجرای آموزش مجازی2شکل شماره 

 یتهایفعال جادیالزم است مدرس با ا یدر آموزش مجاز

و کاربرد آموخته ها را  لیمختلف، فرصت تحل یریادگی

 فیتکال قیاز طر دیبا نیفراهم کند. همچن ریفراگ یبرا

رشد تفکر نقاد و خالق، امکان رشد  یتهایوقعمتنوع، م

را فراهم کند. پروژه،  یریگ میو تصم یصیتشخ یمهارتها

بحث  یو گروه ها یلیتحل فیتکال و،یبر سنار یسؤاالت مبتن

نکات مهم  یکی(. 7, 2مورد توجه است ) یتهایاز جمله فعال

به استفاده از  ریفراگ تیهدا ،یآموزش مجاز ندیدر فرا

 ادی ریبر شواهد است که در آن فراگ یتنمب کردیرو

به پاسخ، سوال مناسب  دنیرس یکه چگونه برا ردگی¬یم

آنها  یابیمنابع را انجام دهد و با ارز یکند، جستجو یطراح

 ریمس تیکند. نقش مدرس در هدا دایپاسخ سوال خود را پ

 رییو مشاور تغ لگریبر شواهد، به نقش تسه یمبتن یریادگی

 یریادگی یتهایدر استفاده از فعال یدینکته کل(. 25کند ) یم

 رانیارائه بازخورد به فراگ ،یریادگی ییبه عنوان فرصت طال

 ریفراگ یبدفهم ایرود مشکالت  یآن انتظار م یط کهاست 

. ابدی شیافزا یریادگی یتهایفعال یرفع گردد و اثر آموزش

فرصت  انیاز مدرس و از همتا یارائه بازخورد فور

 یم جادیرا ا یاست که تعامالت چند جانبه ا یارزشمند

و درک بهتر از  یریادگیتواند به اصالح  یکند و م

کند. ارائه بازخورد به  یانیشا کموضوعات آموزش کم

 یمعرف زین ریسطح تعامل مدرس و فراگ نیتر یا هیعنوان پا

مدرس نقش ارائه  ،یآموزش سنت ندی(. در فرا21شده است )

 ندیدر فرا کهیبر عهده دارد، در حالاطالعات را  یکننده 

 یریادگی یتهایفعال یطراح قیمدرس از طر یآموزش مجاز

و ارائه  یشیبازاند ،یبه سمت جستجوگر تیمناسب، هدا

 لیرا تسه یریادگی ندیفرا ،یبازخورد در بستر آموزش مجاز

آموزش  ندیدر فرا "اجرا"کند. نکات مهم در فاز  یم

 ن داده شده است.نشا 3در جدول شماره  یمجاز
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 (32-26, 18, 8, 7) یآموزش مجاز ندیدر فرا "اجرا"نکات مهم در مرحله  :3جدول 

شناسه 

 درس

تکمیل پنل مدرس در سیستم مدیریت یادگیری با حداقل الزامات ارائه مجازی شامل طرح درس، منابع و 

 فعالیتهای یادگیری

 در یک صفحه  )مالکیت ناشر، مدرس، نویسنده، مخاطب، مشخصات درس )عنوان،تعریف 

 تعیین تاریخ تولید درس

معرفی 

 درس/دوره

 اعالم طرح درس و اهداف آموزشی به فراگیر

 بیان پیش نیازهای آموزشی به شکل مناسب

 تهیه ساختار درختی درس با عناوین و زیر عناوین مناسب

 تعریف دروس و رئوس مطالب

 استفاده از ابزارهای بصریسازماندهی مناسب محتوای درس با 

 ایجاد انگیزه در فراگیران برای توجه به درس

 ارائه قوانین و مقررات آموزشی و انضباطی مرتبط با استفاده از دروس مجازی 

 بیان نکات کلیدی جهت یادگیری مؤثر دروس  ارائه محتوا

 ارائه محتوا با بیان شیوا و رسا 

 فعال از طریق به کارگیری تکنولوژی های آموزشی یادگیری و مشارکت به دانشجویان ترغیب

 استفاده از راهبردهای خالقانه )نقشه مفهومی، چارت، دسته بندی و ...(

 وجود سازماندهی و ایجاد ارتباط بین مفاهیم مختلف درس

 ارائه جمع بندی و خالصه در انتهای محتوای درسی

شویق فراگیران به یادگیری فعال مانند نوشتن گزارش، انجام پروژه، انجام بحث، حل استفاده از روش های متناسب برای ت

 مسئله 

درنظرگرفتن فعالیتهای یادگیری مستقل، مشارکتی و گروهی برای ایجاد تنوع در فعالیتهای آموزشی و متناسب سازی با 

 استعداد های فردی

 وردهای جدید علمی استفاده از محتواهای علمی به روز و مطابق با دستا

روش 

تدریس 
تعاملی و 

 فعال

 طراحی پیش آزمون مناسب قبل از شروع درس 

 به تناسب اهداف آموزشی استفاده از روشهای متنوع در تدریس مطالب )سخنرانی، بحث گروهی و بارش مغزی(

به تناسب اهداف  هبر و ...(به کارگیری راهبردهای یادگیری )مسئله محوری، دانشجومحوری، یادگیری مستقل، خودرا

 آموزشی

 مدرس و دانشجویان با یکدیگر دانشجو با بین های تعاملی مؤثرتعیین کانال

 ارائه راهنماهای الزم جهت استفاده از ابزارهای تعاملی

 برنامه ریزی برای فرصتهای حمایتی در فرایند یادگیری

 از نظر زمان و سرعت یادگیری، سبک یادگیری و...(های فردی فراگیران در یادگیری )توجه به تفاوت

 به تناسب اهداف آموزشی استفاده از تکنولوژی های آموزشی )شبیه سازی، بازی های جدی، واقعیت مجازی و ...(

فعالیتهای 

یادگیری 
 فراگیران

نند تکالیف، پروژه ها، آزمون طراحی فعالیتهای یادگیری متنوع متناسب با تعداد واحد درسی، محتوا و اهداف آموزشی )ما

 و گروه بحث(

 روز(  10تا  7توجه به ارائه بازخورد فردی به فعالیتهای یادگیری فراگیران در بازه زمانی قابل قبول )

 توجه به بازاندیشی فراگیران و به اشتراک گذاری آن بین فراگیران
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ارزیابی 

 تکوینی

 بر بازاندیشیاستفاده از کارپوشه الکترونیکی با تأکید 
 طراحی و اجرای پروژه های مشارکتی، تکالیف و یا سنجش توسط همتایان

 طراحی و اجرای سؤاالت ارزیابی تکوینی

 استفاده از انواع آزمون های مجازی متناسب با اهداف آموزشی 

 ارزشیابی از طریق ارزیابی تکوینی با آزمون های متنوع و سنجش بودن مداوم

 زخورد در هر آزمون به فراگیر جهت ترغیب و تشویق برای یادگیری بیشتر ارائه با

ارزیابی 

 پایانی

 منابع یادگیری و محتوا اهداف، با ارزشیابی و سنجش تناسب و هماهنگی

 )نوع ارزشیابی نمره دهی و نحوه ی نظر از(مجازی  یادگیرنده ی ارزشیابی برای و سنجش معیارهای واضح تعیین

سمتی از نمره نهایی به انجام فعالیتهای یادگیری )مانند ارجاع به جستجو و مطالعه منابع بیشتر، مشاهده ویدئو، تعیین ق

 تمرین در آزمایشگاه مجازی و ...(

 تهیه بانک آزمون

 نرم افزارهای تخصصی آزمون ساز برای برگزاری آزمون های رسمی نهایی انتخاب

 برگزاری امتحانات و کوئیزها، تمرین ها و سمینارهاتدوین راهنمای فراگیران برای 

 ارزشیابی خود و سنجش فرایند در مجازی یادگیرنده ی مشارکت

 ارائه بازخورد در بازه زمانی مناسب به صورت مجازی 

 

 :يآموزش مجاز نديكردن فرا یتعامل

استفاده از  یبرنامه آموزش مجاز یاجرا در

 تیتواند در هدا یم یارکتمش یریادگیو  یتعامل یروشها

 ی(. استفاده از روش ها11مؤثر باشد ) رانیفراگ یریادگی

 یریادگیبه  ریفراگ زهیاست و انگ یریادگیمحرک  یتعامل

 ندیفرا تیکند. تعامل مؤثر روند رشد و تقو یم تیرا تقو

و  هیبخشد و قدرت تجز یرا سرعت م رانیفراگ یفکر

 شیافزا یواقع یایا به دنآنان ر یو انتقال آموخته ها لیتحل

توان به  یم یتعامل یریادگی(. از عناصر 33دهد ) یم

 ،یفرد تیمسئول ،یفرد نیمتقابل، تعامل ب یوابستگ

 یاشاره کرد. برا یو پردازش گروه یکالم یمهارتها

 هیمانند شب ییها یفناورتوان از  یعناصر م نیا تیتقو

گفتگو،  یاتاق ها ،یآموزش یجد یها یباز ها،یساز

(. 2استفاده کرد ) یو بحث گروه یگروه یپروژه ها

 یریادگیدر  یو انتخاب نوع ابزارها و منابع تعامل یطراح

 رانیبه اهداف مورد انتظار توسط فراگ دنیمؤثرتر و رس

روزآمد،  یکیکمک کننده است. استفاده از منابع الکترون

 یها شگاهیو آزما هایساز هیشب ،یچندرسانه ا یابزارها

 ی(. از روشها33شده است ) هیمرحله توص نیدر ا یمجاز

به استفاده از  توان¬یم یآموزش مجاز ندیکردن فرا یتعامل

بازخورد  افتیهمراه با در یپرسشگر کیتکن ایو  زیکوئ

 یافزارها رماشاره کرد که با استفاده از ن رانیتوسط فراگ

 (.  19است ) یقابل طراح یکیالکترون یمحتواها دیتول

و  یساز هیشب ،ییانمایپو لم،یمانند ف یمنابع آموزش از

 ندیکردن فرا یتوان به منظور تعامل یم یجد یهایباز

 حیبا هدف توض یآموزش لمیبهره برد. ف یآموزش مجاز

قابل  یچندمرحله ا ندیفرا کی یو آموزش یعلم نیقوان

 یها یساز هیشب ایو  ییانمای(. پو34استفاده است )

 ده،یچیپ لهیوس کیکارکرد  یساز هیشب دفبا ه یوتریکامپ

مورد استفاده قرار  یعملکرد های¬سمیمکان ایبدن انسان و 

 راتیینشان دادن روند تغ یبرا یساز هی. از شبردیگ یم

استفاده  زیارگان ن کی ای تیمدت در مکان، موقع یطوالن
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 ییامکان بزرگنما یوتریکامپ یها یساز هیشود. شب یم

کند و  یرا فراهم م دنید رقابلیو غ یکروسکوپیم میمفاه

ها و  سمیمکان نیبا مشاهده ا ریکنند تا فراگ یم جادیا یفرصت

 یابزار، تعامل نیداشته باشد. در ا یبهتر یریادگی ندها،یفرا

موجب  ریتوسط فراگ یانتخاب و دستکار تیکردن و قابل

امکان را فراهم  نیا نیشود. همچن یآنها م یریادگیبهبود 

 یبه سطوح باال نیبا تکرار و تمر رانیفراگ کهکند  یم

و اعتماد به  ابندیو کسب مهارت تفکر نقاد دست  یشناخت

(. 35) ابدی شیافزا یریادگی ندیآنها در فرا تینفس و رضا

به منظور  یآموزش کردیرو کی یآموزش یجد یها یباز

و  ییدئویو یها یاست که از باز رانیدر فراگ زهیانگ جادیا

شود. در  یاستفاده م یریادگی یها طیدر مح یعناصر باز

کند که  یمعنادار شرکت م ندیفرا کیدر  ریفراگ وهیش نیا

(. 36شود ) یم یو یریادگی جادیمنجر به ا تیدر نها

 یها وهیاز ش گرید یکیبه عنوان  یتعامل یدهایاسال

عمدتا با هدف انتقال اطالعات و رشد  یتعامل یریادگی

 نی. تدوردیگ یاستفاده قرار م ردمو یشناخت نییسطوح پا

در  زین یریادگی یمکتوب مانند راهنما یمنابع آموزش

ابزار در  نیمؤثر است. ا یریادگیدانشجو به سمت  تیهدا

با  ریکند تا فراگ یکمک م یآموزش مجاز یاجرا ندیفرا

و نحوه  یریادگی یروش ها ،یاطالع از اهداف آموزش

 ندیدردسترس، فرا یریادگی یاستفاده از منابع و فرصتها

آموزش  ی(. در فاز اجرا37کند ) تیریخود را مد یریادگی

همزمان استفاده کرد.  یتوان از آموزش مجاز یم یمجاز

 یریادگی یبرا یهمزمان فرصت بهتر یآموزش مجاز

کند. روش  یفراهم م رانیو جلب مشارکت فراگ یتعامل

 یجازآموزش م ندیتواند در فرا یمورد استفاده که م یها

ارائه  4در جدول شماره  ردیهمزمان مورد استفاده قرار گ

  شده است.

 (37, 19) یمجاز یکردن کالسها یتعامل ی: انواع روشها4جدول 
 فعالیت یادگیری  تکنیک روش ارزیابی

 فعالیتهای فردی
 

 :فراگیران توسط سؤال طراحی تکنیک پرسشگری
 دادن متن/ویدئو یا صوت به دانشجویان -
 ح پنج سؤال مهم از مواد مذکور توسط فراگیر طر -
 بیان دلیل طراحی پنج سؤال و اهمیت آن توسط فراگیر -

 :کوتاه متن و گرافیک از ترکیبی از استفاده با کارت فلش تدوین تکنیک فلش کارت
 انتخاب موضوع/سؤال توسط مدرس -
 اگیرانایجاد فلش کارت ها شامل مهمترین نکات یا خالصه درس توسط فر -
 به اشتراک گذاری فلش کارتها بین فراگیران -

تکنیک اینفوگرافیک/نقشه 
 مفهومی 

 

 :مطالب ارائهجهت  اطالعات و گرافیک از ترکیبی استفاده
 انتخاب موضوع یا سؤال -
 ایجاد اینفوگرافیک /نقشه های مفهومی توسط فراگیران  -
 رس و سایر فراگیراناشتراک گذاری اینفوگراف/نقشه های مفهومی با مد -

 :نظر مورد موضوع درباره  پروژه گزارش یا نوشته دست ارائه  تکنیک پروژه/دست نوشته
 انتخاب موضوع توسط مدرس -
 ارائه چارچوب یا دستورالعمل نوشتن پروژه  -
 نوشتن و ارائه کردن پروژه/دست نوشته توسط فراگیر -

فعالیت های 
 گروهی

Think-pair-share بین فراگیران: اطالعات گذاری اشتراک به و کردن بحث رایب روشی 
 مشخص کردن موضوع -
 فکر کردن فراگیر در مدت زمان مشخص در مورد موضوع مشخص  -
 حضور فراگیران به صورت دو به دو و بحث در اتاق گفتگو مجازی درباره موضوع -
 به اشتراک گذاری نتایج بحث در اتاق گفتگوی عمومی -

 :نتایج گذاری اشتراک به و یادگیریهای متنوع  فعالیت در مشارکت  ازی های آموزشیتکنیک ب
 مشخص کردن موضوع -
 ایجاد کردن بازی درباره موضوع توسط فراگیران -
 ضبط کردن بازی -
 به اشتراک گذاری نتایج یادگیری  -

 گزارش های متقابل
 

 ، انجام فعالیتهای گروهی و گزارش دهی آنها:تفاوتم نقشهای در فراگیران گرفتن قرار برای فرصتی ایجاد
 مشخص کردن موضوع یا سؤال  -
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انجام وظایف متفاوت توسط فراگیران مانند )خالصه کردن مطلب، طرح سؤال، پاسخ به سؤال، بیان تغییرات آینده درمورد  -
 موضوع( 

 تغییر و توزیع وظایف در گروه ها -
 برگزاری جلسات گروهی آنالین  -
 ارائه گزارش گروهی توسط فراگیران -

 :مختلف های دیدگاه از بحث برای فرصتی ایجاد بحث پانلی 
 تشکیل دو گروه موافق و مخالف  -
 بحث درمورد موضوع مورد نظر  -
 نتیجه گیری و مدیریت بحث توسط مدرس -

تکنیک یادداشت یک دقیقه 
 ای 

(One Minute Note 
Paper) 

 :فراگیران توسط اشکال رفع و بندی جمعصه نویسی، خال برای فرصتی ایجاد
 ارائه سؤاالت کوتاه درمورد مباحث مطروحه در پایان کالس -
 نوشتن خالصه و اهم مباحث مطروحه توسط فراگیران - 
 مرور پاسخ ها توسط مدرس در حین پاسخگویی فراگیران و ارائه بازخورد به آنها -
 دریافت بازخورد توسط فراگیران -

 :درس کالس پایان یا وسط در کوتاه سؤال یک کردن مطرح تکنیک کوئیز یک سؤالی
 مطرح کردن سؤال توسط مدرس -
 ارائه پاسخ های کوتاه توسط فراگیران -
 مرور پاسخ ها توسط مدرس در حین پاسخگویی فراگیران و ارائه بازخورد به آنها -
 ارائه بازخورد گروهی و فردی -

فعالیتهای 
 ربیفردی/تج

 ایجاد فرصت نوشتن داستان یا سناریو: مطالعه موردی 
 معرفی سناریو به صورت مکتوب، شفاهی یا به صورت ویدئوکلیپ -
 تحلیل محتوا  -
 بازگذاشتن انتهای سناریو و تکمیل آن توسط فراگیر -

 ها از سناریوها:   شبیه مطالعه موردی با تاکید بر توضیح فراگیر در رابطه با آموخته کیسهای حیاتی و مهم
 ارائه اتفاق یا داستان کلیدی به فراگیران توسط مدرس -
 درک مطلب و توضیح آموخته های فراگیران -

شبیه سازی ارزیابی 
  توانمندی های اساسی

 شده شبیه سازی محیط مطالعه موردی  با تاکید بر نقش تصمیم گیرندگی فراگیران درمشابه با 
 برای انجام یک وظیفه/فعالیتالعمل خاص به فراگیر رشده بدون ارائه دستو شبیه سازی فرصت ایجاد -
 ارائه اطالعات تکمیلی به دانشجو توسط مدرس -
 تولید اطالعات، ارزیابی و تصمیم گیری توسط فراگیر -
 فراگیرات بیان دالیل تصمیم -

 

و  یتعامل یتوان از روشها یم یآموزش مجاز ندیدر فرا

استفاده  Naiduاستفاده کرد. در مطالعه  زینبر مسئله  یمبتن

 یمشارکت یریادگیبر مسئله، روش  یمبتن یریادگیاز روش 

بر هدف  یمبتن یوهایو روش سنار یاتیح یبر خطاها یمبتن

 ادهبر مسئله با استف یمبتن یریادگیشده است. روش  یمعرف

بر  یمبتن یریادگی طیبر حل مسئله در مح یمبتن یاز استراتژ

 نیقابل اجرا است. ا یوتریدر بستر شبکه کامپ یهمکار

 ای سیمورد/ک کی قیمشکل از طر کیبا ارائه  ندیفرا

 یبرا یبه طور انفراد رانیگردد و فراگ یآغاز م ویسنار

و  دیگام، تول نیکنند. در طول ا یمسئله تالش م لیتحل

. شود¬یانجام م ویمشکالت مورد/سنار یساز شفاف

 یحل مشکل/مسئله ارائه م یبرا هیاول یندهایفرا نیهمچن

 یبستر مجاز قیاز طر رانیفراگ یفرد یجستجو جیشود. نتا

 رانیگردد. سپس فراگ ی)مانند اتاق گفتگو( به گروه ارائه م

را  هیاول یها یساز هیمجدد مسئله انجام و فرض یابیارز

بحث و  قیاز طر یجمع بند تیکنند. در نها یم یربازنگ

گروه انجام خواهد شد. مراحل مذکور  نقادانه در یشیبازاند

بر حل  یمبتن یروش ها یبه مراحل اجرا یادیشباهت ز

تفاوت که  نیو رودررو دارد با ا یمسئله در آموزش سنت

 یآموزش مجاز یکرده است و از بسترها رییبستر تعامل تغ

استفاده کرد. در  یتعامل یبخش ها یبرا توان یهمزمان م

 ،یاتیح یبر خطاها ینمبت یمشارکت یریادگیروش 

و به  یشیبازاند ادداشت،ی یبرا یفرصت یبسترآموزش مجاز

کند. در  یفراهم م رانیفراگ اتیتجرب یاشتراک گذار

 رانیفرصت تعامل فراگ زیبر هدف ن یمبتن یوهایروش سنار

روش  نیگردد. ا یشده فراهم م یساز هیشب یها تیدر موقع

د. سپس مراحل شو یآغاز م یواقع یویسنار کیبا ارائه 

کردن راهکار،  دایپ یو درک مشکل، جستجو برا لیتحل



 یآموزش مجاز یتعامل ندیفرا تیریو مد یطراح یبر مولفه ها یمرور        81
  

                                                                                                                                                                    
 

 http://hmed.mums.ac.ir                                                1401، بهار 1، شماره13مجلة افق توسعه آموزش علوم پزشکی، دوره 

 

آن و در  یبه گروه و جمع بند یشنهادیپ یارائه راهکارها

حل مسئله در بستر آموزش  یبرا یبرنامه ا نیتدو تینها

ذکر شده فرصت  ی(. روشها38شود ) یاجرا م یمجاز

و خود  یریادگی ندیدر فرا ریمشارکت فراگ یمناسب را برا

 یکند و موجب رشد مهارتها یاز همتا فراهم م یریادگی

 یخودراهبر م یریادگی یو مهارتها یشناخت یسطوح باال

 شود. 

 : یابيارزش

 یآموزش یطراح ندیاز فرا یبخش مهم ،یابیارزش

دار است که نظام ندیفرا کی یابیشود. ارزش یمحسوب م

ه را در هر مرحله، عالو یآموزش یطراح ییو کارا تیفیک

(. نکته قابل توجه، 14کند ) یمشخص م ،یینها یابیبر ارزش

که  یاست به نحو یمراحل طراح یدر تمام یابیانجام ارزش

و به بهبود برنامه کمک  لیرا تسه نفعانیاز ذ ردارائه بازخو

 یمراحل م نیتر ییدر ابتدا یحت یابیارزش قتیکند. در حق

و  یزشاهداف آمو یو نادرست یدرست ییتواند در شناسا

کمک کننده باشد  رانیفراگ یازهایتناسب آن با ن زانیم

 یمهارتها تیچون تقو ییهاهدف ی(. آموزش مجاز31)

 یمذاکره، برقرار یحل مسأله، پرورش تفکر نقاد، مهارتها

 یها تیدر فعال ریفراگ یارتباط، مشارکت و خودراهبر

 همه جانبه و یابیارزش نیکند، بنابرا یرا دنبال م یریادگی

و بازخورد منتج از  کیبراساس سطوح مختلف کرک پاتر

کمک  یمجاز یآموزش یتواند به بهبود اثربخش یآن م

 یبرنامه ها یدر رشد اثربخش یابیمداوم ارزش یکند. اجرا

مرحله مشابه با مراحل  نی(. ا14دارد ) تیاهم یآموزش

 ندیتفاوت که در فرا نیاست با ا یآموزش حضور یاجرا

 یمرتبط با آموزش مجاز یسنجش مؤلفه ها لزوم یابیارزش

داده به طور متناسب انتخاب و اجرا  یجمع آور یو روشها

 شود.  یم

  بحث

آموزش  تیریو مد یطراح ندیدر فرا دیکه با یاز نکات یکی

 ندیمدرس در فرا کیاست که  ییتوجه کرد نقشها یمجاز

 یریادگی یها طیبر عهده دارد. هدف مح یآموزش مجاز

 قیو سطح باال، فهم عم دهیچیپ ی، توسعه مهارتهاقدرتمند

 نیبه ا یابیدست یاست. برا یفراشناخت یو مهارتها میمفاه

دانش، نگرش و  یکاردان و متبحر دارا دیهدف، وجود اسات

برخوردار از  نیدانشجو، همچن تیهدا یالزم برا یمهارتها

 یها یها و تکنولوژ یو آگاه از استراتژ سیتدر یمهارتها

آموزش  طیدر مح دی(. اسات2است ) یضرور یزشآمو

را  یو فن یاجتماع ،یتیریمد ،یچهار نقش آموزش یمجاز

محتوا،  یمانند طراح یفیالزم است وظا آنهاکند.  یم فایا

و رفع مشکالت مربوط به استفاده  یبرنامه آموزش تیریمد

آنها به  نیرا انجام دهند. همچن یدر آموزش مجاز یاز فناور

 تیمسئول رانیفراگ یریادگی ندیفرا ریو مد لگریهعنوان تس

به  ریفراگ بیجهت مشارکت در بحث ها، ترغ بیترغ

 ندیدر فرا لیتسه ر،یاز فراگ تیحما ،یتمشارک یریادگی

, 5و بازخورد را بر عهده دارند ) یابیارزش ر،یفراگ یریادگی

توان توجه به اصول  ینقش معلم را م نی(. مهمتر23

دانست، که مستلزم درک  یآموزش یو طراح یپداگوژ

 طیو مح یمحتوا، آموزش، فناور نیاز روابط ب قیعم

 یهانقش Karachristos(. در مطالعه 39است ) یریادگی

 یدر دو طبقه توانمند ،یآموزش مجاز ندیفرا لگریتسه

 نییتب تالیجید یپداگوژ یو توانمند یتالیجید یرسانه ها

 یی)شامل آشنا یکیتکن یمطالعه مهارتها نیشده است. در ا

)شامل  یارتباطات اجتماع ی( و مهارتهانیآنال زاتیبا تجه

 یلگریتسه یروشها ربردو کا نیدرک اصول ارتباطات آنال

( مورد رانیفراگ یازهایبراورده ساختن ن یبرا یکیالکترون

 یی)توانا یتیریمد/یزیبرنامه ر یمهارتها نیتوجه بود. همچن

کار  شیپا ییتوانا ،یموزشبرنامه دوره آ شبردیپ یبرا

 یو متدولوژ یپداگوژ ی(، مهارتهایاز لحاظ زمان رانیفراگ
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 یریادگیاز  تیماح ،یآموزش یطراح ی)مهارتها

 یگروه ییایپو تیهدا ،یو همکار زهیانگ جادیخودراهبر، ا

 Bjekić(. 40( مورد توجه است )یریادگی ندیفرا یابیو ارز

 یزیدرس را، برنامه رمهم م یاز نقشها یکیدر مطالعه خود 

و  یآموزش یابزارها ،یآموزش یجهت ارائه محتوا

 نی. همچنردک نییتب یکیالکترون یریادگی یها یاستراتژ

 تیفعال یجهت سازمانده یالزم است مدرس از مهارت کاف

 ،یکیآموزش الکترون نهیدر زم رانیخود و فراگ یها

ش آموز یمحتوا و روش ها ،یارتباط یکانال ها یریبکارگ

 دیو تول نی(. نقش تدو41برخوردار باشد ) یکیالکترون

 یوهایو سنار یکیبرنامه آموزش الکترون ،یآموزش یمحتوا

 یو نیبر عهده مدرس است. همچن زین یکیالکترون آموزش

ارتباطات  قیاز طر رانیفراگ یبرا یآموزش اریدر نقش هم

کند. مدرس در  ینقش م یفایو ارائه بازخورد ا میمستق ریغ

 ندیفرا تیهدا فهیوظ اب،یکننده و ارز تیهدا ،یقش مربن

آنها را هم در سطح  یابیو ارز شیپا ران،یفراگ یریادگی

 تیریبر عهده دارد. مد یآموزش امدیو هم در سطح پ ندیراف

در رابطه  یریو گزارش گ یشامل طبقه بند یبرنامه آموزش

 و یریادگی ندیمشارکت آنها در فرا ران،یفراگ شرفتیبا پ

 یریادگی یو رفع مشکالت مرتبط با منابع و ابزارها یریگیپ

نقش مورد توجه است. مدرس نقش  نیدر ا یکیالکترون

ها و  یتکنولوژ ،یآموزش یبا محتوا ریفراگ نیب ابطر

بر عهده دارد.  زیرا ن یو  چندرسانه ا یکیالکترون یابزارها

 دجایبهتر و ا یریادگی یبرا تگرینقش مشاور به عنوان حما

(. 41بر عهده مدرس است ) رانیفراگ نیدر ب زهیانگ

Bjekić  به نقل ازDenis 11 مدرس  کی ینقش را برا

 ینقش اصل 7کرده است که  نییتب یکیدر آموزش الکترون

و  رگریتفس ،ییمحتوا )متخصص محتوا لگریشامل تسه

 یراهبردها لگریارائه مفهوم مورد نظر(، تسه قیراهنما از طر

و  یریادگی یتهایبر فعال یشیاز بازاند تیما)ح یفراشناخت

 لگری(، تسهرانیمطالعه فراگ یآن و توسعه مهارتها یامدهایپ

 تیریو مد رانیفراگ یریادگی یاز راهبردها تی)حما ندیفرا

 یو معرف یروان-یکننده عاطف تیزمان و ...(، مشاور )حما

و  ینیکننده تکو یابیمرتبط(، ارز یتیحما یها ستمیبه س

 یابیارز ف،یو تکال یلیتحص شرفتیپ یابی)ارز یمتراک

 به بازخورد دهنده¬ارائه ران،یفراگ یریادگیکننده 

ها و  یفناور بانی)راهنما و پشت ستیتکنولوژ(، رانفراگی

کننده منابع  دی( و ارائه دهنده منابع )تولیریادگی یابزارها

شامل  یجانب ی. در نقشهاردیگ ی( را دربرمیریادگی یبرا

سوابق و  ینگهدار ،یدوره آموزش تیریدوره )مد ریمد

دوره  یدوره )کمک به طراح یثبت نام و ...(، طراح یبررس

و  رانیفرگ یریادگی یماژول دوره، پنل درس(، همتا ای

بهبود عملکرد مدرس در  یبرا یدانش پژوه )پژوهشگر

در  Uzule(. 41شده است ) نیی( تبیآموزش مجاز ندیفرا

 /یمعلم آموزش مجاز یاساسمطالعه خود سه نقش 

منابع  دیکردن )تول سیرا شامل تدر یکیالکترون

 جادیا ،مختلف یهاطیدر مح سیتدر ،یکیالکترون

در  رانیفراگ نیخودراهبر در ب یریادگی یبرا یهافرصت

در رابطه  ی)دانش فن ستی(، تکنولوژیآموزش مجاز طیمح

در رابطه با دانش  ،یکیو الکترون یمنابع چند رسانه ا دیبا تول

ابزارها، منابع و بستر  نیو همچن یضرور ینرم افزارها

و  تارتباطا یتکنولوژ ،یکیالکترون/یآموزش مجاز

 ستمیس ،یمجاز تیاطالعات، دانش در رابطه با واقع

شده( و هوش  یساز ی)شخص یبر سازگار یمبتن یریادگی

)شامل نگرش مثبت نسبت به  ی( و نقش فردیمصنوع

و توجه به  یکیالکترون/یآموزش مجازآموزش در بستر 

(. در مطالعه 42کرده است ) فی( تعرنیابعاد ارتباطات آنال

BJEKIĆ یقیرا تلف یکیمدرس آموزش الکترون یتوانمند 

 یو توانمند یارتباط یتوانمند ،ییمحتوا یاز توانمند

در  نیاست مدرس یکرده است. لذا ضرور یمعرف یآموزش
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آموزش  یمهارتها یریگعالوه بر بکار یآموزش مجاز

منابع  دیخود را در حوزه تول یهایتوانمند ،یحضور

دوره آموزش  تیریمد ،یکیالکترون/یآموزش مجاز

 طیدر مح یریادگی یو توسعه تعامالت و روشها یمجاز

 توسعه دهند.  یمجاز /یکیآموزش الکترون

 تیتوان، محدود یمطالعه حاضر م یها تیمحدود از

 نیاشاره کرد. همچن یو فارس یسیجستجو به زبان انگل

به متن کل مقاله وجود نداشت از  یکه دسترس یمقاالت

در مطالعه حاضر مولفه ها  نکهیمطالعه خارج شدند. نظر به ا

آموزش  ندیفرا تیریو مد یو مراحل طراح

 یم شنهادیمورد بحث قرار گرفت، پ یکیالکترون/یمجاز

 یآموزش یمختلف طراح یمدل ها یا سهیمقا یگردد بررس

 ندهیدر مطالعات آ یو مجاز یکیدر حوزه آموزش الکترون

 .ردیانجام گ

 

 نتيجه گيري

مهم که الزم  یدر مطالعه حاضر عناصر و مولفه ها        

آموزش  ندیفرا کی تیریو مد یآموزش یاست در  طراح

 ازین لیشد. تحل یبررس رد،یمورد توجه قرار گ یمجاز

ابزارها و منابع  زات،یامل تجهو منابع در دسترس ش رانیفراگ

. توجه به عناصر ردیگ یدر گام اول انجام م یکیالکترون

شده  نییاهداف و توجه به اهداف تع نیمختلف شامل تدو

طرح  نیدارد. تدو تیاهم یدر سطوح مختلف در گام طراح

 یبه عنوان نقشه راه برا یریادگی یدرس/دوره و راهنماها

دارد تا  تیاهم یآموزش مجازدر بستر  رانیو فراگ دیاسات

 لیرا تسه رانیمؤثر فراگ یریادگیو  تیهدا ،یزیبرنامه ر

بر  یو مبتن یمشارکت یریادگی ندیفرا یو اجرا ی. طراحدینما

 یبرنامه ها یدر طراح دیمتناسب با یمسئله با ابزارها

باشد. به منظور  نیمدرس ژهیمورد توجه و یآموزش مجاز

و  انیارتباط دانشجو شیافزا یآموزش مجاز تیفیک یارتقا

ارائه بازخورد  ران،یفراگ انیم یاریو هم یهمکار د،یاسات

اهداف و  نییبر زمان انجام کار و تب دیمناسب و به موقع، تأک

 یریضرورت دارد. بکارگ یانتظارات دوره آموزش

با استفاده از  یکردن آموزش مجاز یتعامل یکهایتکن

به  یریادگی یتهایالفع نیو تدو یآموزش های¬یتکنولوژ

گردد  یم هیتوص یآموزش یدر برنامه ها یلیعنوان ابزار تکم

سطوح  یها ییاز آنها بتوانند توانا تفادهبا اس رانیتا فراگ

 تیخودراهبر را تقو یریادگی یو مهارتها یشناخت یباال

و  ینیتکو یابیارز ندیکنند. نقش ارائه بازخورد در فرا

 یزیالزم است برنامه ردارد و  یادیز تیاهم یتراکم

و  یبرنامه آموزش یابیآن انجام شود. ارزش یبرا یمناسب

مرحله  کیمختلف به عنوان  نفعانیذبازخورد از  افتیدر

آموزش  ندیفرا کی یو اجرا یطراح یگامها یمهم در تمام

 یتا فرصت ارتقا ردیالزم است مورد توجه قرار گ یمجاز

 .کند جادیآموزش را ا
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