Education
تعلین و تزبیت/آهوسش و پزورش
آٔٛظـ  ٚدطٚضـ یب سؼّیٓ  ٚسطثیز ضا ٔی سٛاٖ اظ زٙٔ ٚظط ٔٛضز ٔالحظ ٝلطاض زازٙٔ .ظط ٘رؿز قىُ ؾبظٔب٘ی آٖ
اؾز و ٝأطٚظ ٜثب ػجبضاسی ٔب٘ٙس ٚظاضر آٔٛظـ  ٚدطٚظـ ،ؾبظٔبٖ آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ،ازاض ٜآٔٛظـ ٚ
دطٚضـ ٘ ٚظبیط آٖ قٙبذشٔ ٝی قٛز .اظ ایٗ ٔٙظط آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ث ٝآ٘چ ٝو ٝزض ٔساضؼ اثشسایی،
ضإٙٞبیی  ٚزثیطؾشبٖ ٔی ٌصضز ٔحسٚز ٔی قٛز  ٚفؼبِیز ٞبیی و ٝزض زا٘كٍبٞ ٜبٔ ،طاوع آٔٛظـ فٙی ٚ
حطف ٝای ،آٔٛظـ ٞبی قغّی ٔ ٚطاوعی اظ ایٗ لجیُ ا٘دبْ ٔی قٛز ث ٝآٔٛظـ  ٚدطٚضـ ٔطثٛط ٘یؿز.
زض ایٗ ٔؼٙب فطزی و ٝاظ عطیك سّٛیعی ٖٛث ٝیبزٌیطی ٔی دطزاظز زض ٔدٕٛػ ٝآٔٛظـ  ٚدطٚضـ لطاض ٕ٘ی
ٌیطز؛ أب آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ضا اظ ظاٚی ٝزیٍطی ٔی سٛاٖ ٍ٘طیؿز؛ اظ ٔٙظط ز ،ْٚآٔٛظـ  ٚدطٚضـ ٘ ٝیه
ؾبظٔبٖ یب سكىیالر ؾبظٔب٘ی ،ثّى ٝثٔ ٝؼٙبی ثؿیبض ٚؾیغ زض ثط زاض٘س ٜسٕبْ فؼبِیز ٞبیی اؾز و ٝزض
ٔ ٕٝٞطاوع ٔطسجظ ثب سؼّیٓ  ٚسطثیز یب ٔطاوعی و ٝثطای ضقس  ٕٝٞخب٘ج ٝافطاز ٔی وٛقٙس ،لبثُ سهٛض
اؾز.ثٙبثطایٗ سؼطیف ،آٔٛظـ  ٚدطٚضـ یب سؼّیٓ  ٚسطثیز ث ٝخطیبٖ یب فطایٙس ٔٙظٓ ٔ ٚؿشٕط ٌفشٔ ٝی
قٛز وٞ ٝسف آٖ ٞسایز ضقس خؿٕب٘ی  ٚضٚا٘ی ،ث ٝعٛض وّی ضقس  ٕٝٞخب٘ج ٝقرهیز افطاز یه خبٔؼٝ
ثٙٔ ٝظٛض وؿت  ٚزضن ٔؼب٘ی ٔؼبضف ثكطی ٙٞ ٚدبضٞبی ٔٛضز دصیطـ خبٔؼ٘ ٚ ٝیع وٕه ث ٝقىٛفب
قسٖ اؾشؼسازٞبی آ٘بٖ اؾز .ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٘شیدٌ ٝطفز و ٝآٔٛظـ  ٚدطٚضـ ،اِعأبً زض ٔطاوع ضؾٕی
 ٚذبل نٛضر ٕ٘ی ٌیطز .آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ٕٔىٗ اؾز سٛؾظ ؾبظٔبٖ ٞبی ذبل ،افطاز ٌ٘ٛبٌ ٖٛیب
حشی ثٕٞ ٝز ذٛز یبزٌیط٘س ٜنٛضر ٌیطز.

Instruction
آهوسش
زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضزٕٔ ،ىٗ اؾز ٔف ْٟٛآٔٛظـ  ٚدطٚضـ (  )Educationثب ٔف ْٟٛآٔٛظـ( )Instruction
یىؿبٖ فطو قٛز .آٔٛظـ زض ٔمبیؿ ٝثب سؼّیٓ  ٚسطثیز یب آٔٛظـ  ٚدطٚضـ ،زض ثط زاض٘س ٜفؼبِیز ٞبی
ضؾٕی سطٙٔ ،ظٓ سط ٔ ٚكرم سطی اؾزٔ .ی سٛاٖ آٔٛظـ ضا فطا ٓٞآٚضزٖ فطنز ٞبیی ثطای ایٙىٝ
زا٘ف آٔٛظاٖ یبز ثٍیط٘س سؼطیف وطز .ایٗ فطنز ٞب ثب ٞسف ٞبی ٔكرم عطح ضیعی ٔی قٛز  ٚزض
اذشیبض یبزٌیط٘س ٜلطاض ٔی ٌیطزٕٔ .ىٗ اؾز ضؾب٘ٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛؿئِٛیز اضائ ٝدیبْ ٞبی آٔٛظقی ٚ
ٔسیطیز فطنز ٞبی یبزٌیطی ضا ثط ػٟسٌ ٜیط٘س؛ ثٙبثطایٗ ٔؿئِٛیز اضائ ٝدیبْ ٞبی آٔٛظقی سٟٙب ثط ػٟسٜ
ٔؼّٓ ٘یؿز؛ ثطای ٔثبَ زا٘كدٛیی و ٝاظ عطیك ایٙشط٘ز  ٚث ٝنٛضر وبٔالً ضؾٕی ،ثب ٚخٛز ٞسف ٞبی
ٔكرم  ٚاظ دیف سؼییٗ قس ،ٜفؼبِیز ٞبی یبزٌیطی ذبنی ضا ا٘دبْ ٔی زٙٞس  ٚدؽ اظ سؼبُٔ ثب ثط٘بٔٝ
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آٔٛظـ اظ ضا ٜزٚض ث ٝیبزٌیطی ٔی دطزاظزٕٔ ،ىٗ اؾز ٞیچٍبٔ ٜؼّٕی ضا ٘جیٙس ،ثب ایٗ حبَ زض ٔؿیط
آٔٛظـ لطاض ٌطفش ٝاؾز .زض ایٗ ٔثبَ ٕٔىٗ اؾز ٘طْ افعاض ،فیّٓ ،قجى ٝایٙشط٘ز ،وشبة یب ٞط ضؾب٘ٝ
٘ٛقشبضی زیٍطی ٚاؾغ ٝا٘شمبَ دیبْ آٔٛظقی ثبقس .ثب زض زؾز زاقشٗ چٙیٗ ٔفٟٔٛی ثٟشط اؾز آٔٛظـ ضا
ٞط ٌ ٝ٘ٛفؼبِیز یب سسثیط اظ دیف عطح ضیعی قس ٜای ثسا٘یٓ وٞ ٝسف آٖ آؾبٖ سط وطزٖ وطزٖ یبزٌیطی
ثطای یبزٌیط٘سٌبٖ اؾز .ای فؼبِیز زض ٔحیغی ٔكرم  ٚثب ٞسف ٞبی آٔٛظقی ٔؼیٗ نٛضر ٔی ٌیطز.

Teaching
تذریس
سسضیؽ ( )teachingثركی اظ آٔٛظـ اؾزٔ .ف ْٟٛسسضیؽ ثیبٍ٘ط آٖ ثرف اظ فؼبِیز ٞبیی اؾز ؤ ٝؼّٓ زض
سؼبُٔ ثب قبٌطز  ٚث ٝنٛضر ض ٚزض ض ٚا٘دبْ ٔی زٞس؛ ثٙبثط ایٗ ٔی سٛاٖ ٚیػٌی ٞبیی ٔب٘ٙس سؼبُٔ چٟطٜ
ث ٝچٟط ٜثٛزٖ ضا ث ٝسسضیؽ ٘ؿجز زازٌ .ب٘یٚ ،ٝیٍطٌ ،الؼ  ٚوّط (  ،2005ث٘ ٝمُ اظ ؾیف )1386 ،اظٟبض
زاقش ٝا٘س و ٝسسضیؽ سٟٙب ثركی اظ آٔٛظـ اؾز ٔ ٚؼّٕی و ٝآٔٛظـ ٔی زٞس ػال ٜٚثط سسضیؽ ،فؼبِیز
ٞبی زیٍطی ٔب٘ٙس ا٘شربة ٔٛاز آٔٛظقی ،آٔبز ٜؾبظی یبزٌیط٘سٌبٖٔ ،سیطیز ظٔبٖ٘ ،ظبضر ثط فؼبِیز ٞبی
آٔٛظقی  ٚسؿٟیُ یبزٌیطی ضا ثط ػٟس ٜزاضزٔ .ف ْٟٛسسضیؽ ث ٝآٖ لؿٕز اظ فؼبِیز ٞبی آٔٛظقی و ٝثب
حضٛض ٔؼّٓ یب ٔطثی زض والؼ زضؼ اسفبق ٔی افشس ،اعالق ٔی قٛز .ثب ایٗ سٛضیح ٔی سٛاٖ زضیبفز وٝ
زض ثطذی ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾز یه ٔؼّٓ زض حبَ آٔٛظـ ثبقسِٚ ،ی ث ٝسسضیؽ ٔكغ٘ َٛجبقس.

Training
کار آهوسی
اؾشٕطظ  ٚدبسطیه ( ،1975ث٘ ٝمُ اظ ؾیف )1386 ،وبض آٔٛظی ضا ٌؿشطـ ٍ٘طـ ،زا٘فٟٔ ،بضر  ٚاٍِٞٛبی ضفشبضی
ٔٛضز ٘یبظ یه فطز ثطای ا٘دبْ زازٖ ػّٕىطز ٔٙبؾت زض یه سىّیف یب قغُ ٔؼیٗ سؼطیف وطز ٜا٘س.
ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٚاغ ٜوبضآٔٛظی ضا ثطای آٔٛظـ ٞبیی ث ٝوبض ثطز و ٝثٙٔ ٝظٛض آٔٛظـ ٟٔبضر ٞبی
ذبل ٟٔبضسی  ٚحطف ٝای زض افطاز عطاحی ٔی قٛز .وبض آٔٛظی ػٕسسبً ٔؼغٛف ث ٝوؿت لبثّیز ٞبی
ٔٛضز ٘یبظ ثطای ا٘دبْ زازٖ یه قغُ اؾز .ثبیس سٛخ ٝزاقز و ٝوبض آٔٛظی ٘ؿجز ث ٝآٔٛظـ ذبل سط
اؾز  ٚظیط ٔدٕٛػ ٝآٖ لّٕساز ٔی قٛز.
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Learning
یادگیزی
سؼطیف یبزٌیطی ثٙب ث ٝزیسٌبٞ ٜبی ٔرشّف ٔی سٛا٘س ثب ٔ ٓٞشفبٚر ثبقس .ثط اؾبؼ سؼطیف ضفشبض ٌطایبٖ ،یبزٌیطی
ث ٝفطایٙس ایدبز سغییط ٘ؿجشب دبیساض زض ضفشبض یب سٛاٖ ضفشبضی و ٝحبنُ سدطث ٝاؾزٌ ،فشٔ ٝی قٛز ٕ٘ ٚی
سٛاٖ آٖ ضا ث ٝحبِز ٞبی ٔٛلشی ثسٖ ٔب٘ٙس آ٘چ ٝثط اثط ثیٕبضی ،ذؿشٍی یب ٔهطف زاضٞ ٚب دسیس ٔی آیٙس
٘ؿجز زاضز .ایٗ سؼطیف ث ٝؾجت سبویسی و ٝثط ضفشبض زاضز خعء سؼطیف ضفشبض ٌطایبٖ اظ یبزٌیطی ٔحؿٛة
ٔی قٛز .زض ضٚیىطز قٙبذشی ،یبزٌیطی ػال ٜٚثط سغییط زض ضفشبض قبُٔ سغییط زض فطایٙس ٞبی شٙٞی ٘یع ٔی
قٛز؛ ثٙبثطایٗ ٞطچٙس ٕٔىٗ اؾز و ٝضفشبض لبثُ ٔكبٞس ٜفطز سغییط ٘ىٙس ،ثب ایٗ حبَ اٌط زض شٗٞ
یبزٌیط٘س ٜسغییطاسی ایدبز قٛز وٛٔ ٝخت سغییط  ٚسح َٛزا٘ؿشٞ ٝب ،سٛا٘بیی ٞب ٍ٘ ٚطـ ٞبی ٔربعجبٖ
ٔٛضز ٘ظط قٛزٔ ،ی سٛاٖ ازػب وطز و ٝیبزٌیطی نٛضر ٌطفش ٝاؾز .ؾبذشٗ ٌطایبٖ ٘یع ثط ذّك ٔؼٙبی
قرهی زض یبزٌیطی سبویس ٔی وٙٙس ٔ ٚؼشمس٘س و ٝیبزٌیط٘س ٜثبیس ثشٛا٘س زض فطایٙس اوشكبف  ٚحُ ٔؿبِٝ
ٔؼٙبی ٔٛضز ٘ظط ضا ثؿبظز .سٛا٘بیی وؿت قس ٜزض ایٗ فطایٙس ٕٞبٖ یبزٌیطی اؾز .ایٗ ٘ٛع یبزٌیطی زض
ظٔی ٝٙیب ثبفز  ٚزض سؼبُٔ ثب ٔحیظ  ٚزیٍطاٖ ا٘دبْ ٔی ٌیطز  ٚلبثّیز ا٘شمبَ ثؿیبض ثبالیی زاضز.

System
سیستن/نظام
ؾیؿشٓ ضا ٔی سٛاٖ ٔدٕٛػ ٝای اظ اخعاء ٔدعا ٔ ٚشؼبُٔ و ٝثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ٞسف ٔكرم ٔ ٚكشطن ثب یه
زیٍط ٕٞىبضی زاض٘س سؼطیف وطز .ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٌفز:
 ؾیؿشٓ زاضای ٔدٕٛػ ٝای اظ اخعاء یب ِٔٛفٞ ٝبی سكىیُ زٙٞس ٜاؾز؛ چٙب٘چ ٝایٗ اخعاء ٚخٛز ٘ساقشٝ
ثبقس ؾیؿشٓ ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقز.
 اخعای یه ؾیؿشٓ ثبیس ثب یه زیٍط ٔطسجظ ثبقٙس؛ اٌط ٔیبٖ اخعایی و ٝزض وٙبض یه زٌیط لطاض ٌطفشٝ
ا٘س اضسجبعی ٚخٛز ٘ساقش ٝثبقس  ٚثیٗ آٖ ٞب ٚحسسی حبنُ ٘كٛز ،ؾیؿشٓ ٕ٘ی سٛا٘س وبض وٙس.
 سٕبٔی اخعای یه ؾیؿشٓ ثطای ضؾیسٖ ث ٝیه ٞسف ٔكرم ٔ ٚكشطن ثب ٕٞىبضی ٔی وٙٙس؛ ٞسف
ٔكشطن ٔؿیط فؼبِیز ٞب ضا ٔكرم ٔی وٙس.
 ثیٗ اخعاء یب ػٙبنط یه ؾیؿشٓ سؼبُٔ ٚخٛز زاضز؛ سؼبُٔ ٘ٛػی سبثیط ٌصاضی  ٚسبثیط دصیطی اؾز .ایٗ
اضسجبط ز ٚؾٛی ٝزالِز ثط آٖ زاضز و ٝسغییط زض ٞط یه اظ ػٙبنط ؾیؿشٓ ٔٛخت سغییط زض ؾبیط ػٙبنط ٚ
زض ٘شید ٝسغییط زض ٞسف ؾیؿشٓ ٔی قٛز.
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 ٕٝٞ ػٙبنط  ٚاخعاء ؾیؿشٓ ثب یه زیٍط ٔكبث٘ ٝیؿشٙس.ایٗ سفبٚر ٞب وبضوطز ػٙبنط ؾیؿشٓ ثطای یه
ؾیؿشٓ ضطٚضی اؾزٞ .ط یه اظ ػٙبنط ٚظیف ٝذبنی ضا ثط ػٟسٔ ٜی ٌیطز؛ ثٙبثطایٗ زض ؾیؿشٓ،
سرههی ثٛزٖ اخعا إٞیز زاضز.

Educational System
نظام آهوسشی
ثب سٛخ ٝث ٝسؼطیف ؾیؿشٓ ٔی سٛاٖ ؾیؿشٓ آٔٛظقی ضا ٔدٕٛػ ٝای اظ ػٛأُ یب اخعاءٔ ،ب٘ٙس ثط٘بٔ ٝزضؾیٔ ،سضؾ،ٝ
ٔؼّٓ ،یبزٌیط٘س ،ٜسدٟیعار ٛٔ ٚاز آٔٛظقی زا٘ؿز و ٝزض أط آٔٛظـ ٔكبضوز ٔی وٙٙس ٞ ٚسف آٖ ایدبز
یبزٌیطی اؾز .ثٙبثطایٗ ؾیؿشٕی و ٝثب ٞسف آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی فؼبِیز وٙس ،ؾیؿشٓ آٔٛظقی لّٕساز ٔی
قٛز .آٔٛظـ  ٚیبزٌیطی زض لبِت یه ؾیؿشٓ اخعاء ذٛز ضا ٕٞبٔ ًٙٞی وٙس  ٚثب آضایف سٕبٔی اخعاء
ٔشٙبؾت ثب ٚیػٌی ٞبی یبزٌیط٘س ،ٜقطایظ یبزٌیطی  ٚفطایٙسٞب ضا قىُ ٔی زٞس.

Instructional Design
طزاحیأهوسشی
یا یصٙٞی ،سطؾیٓ ،ؾبذشٗ  ٚآٔبز ٜوطزٖ
عطاحی زض ِغز ثٔ ٝؼٙبی اثساع وطزٖ ،ا٘سیكیسٖ یب سٙظیٓ ٘ظط ٜ
حیـ٘ ٛیؼثط٘بٔ ،ٝاذشهبل زازٖ یب ثٝوبضثؿشٗٔٙبثغ ثطای زؾشیبثی ث ٝیه ٞسف ٚ ،ؾطا٘دبْ سٟیّٝثط٘بٔٝا ی
نحیح ثطای حه َٛآ٘چ ٝاظ دیف سؼییٗ قس ،ٜآٔس ٜاؾز .ثٙبثطایٗ ،عطاحیأٔٛظقی ضا ْیسٛاٖثط اؾبؼ
سؼبضیف فٛق ،سٟیّٝثط٘بٔٞٝب ی ٔكرم خٟز زؾشیبثی ثٞٝسفٞبی آٔٛظقی سؼطیف وطز.ث ٝػجبضسی زیٍط،
ٞطٌب ٜثطای زؾشیبثی ث ٝیه ؾّؿّ ٝاظزا٘فٞب ٟٔ ٚبضرٞبث ٝػٛٙاٖ ٞسف آٔٛظقیٔ ،دٕٛػٝایبظفؼبَیرٞب ٚ
ضٚـٞبیأٔٛظقی دیف اظ سحمك آٔٛظـحیـةیٖی  ٚسٙظیٓ قٛز ،زض ٚالغ عطاحی آٔٛظقی ا٘دبْ قس ٜاؾز.
ثٙبثطایٗ ،عطاحی آٔٛظقی ضاْیسٛاٖ سدٛیع یبحیـةیٖیضٚـٞب ی ٔغّٛة آٔٛظقی ثطای ٘یُ ث ٝسغییطار
ٔٛضز ٘ظط زض زا٘فٞبٟٔ ،بضرٞب ٚػٛاعف فطاٌیطاٖ زا٘ؿز.
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Instructional Design Model
الگوی طزاحی آهوسشی
ٞطٔٛلؼیز آٔٛظقی ٔدٕٛػٝایبظ ػٛأُ ٔب٘ٙسضٚـٞب٘ ،شبیح ٚ ،قطایظ ضا زض ثط زاضز  ٚاظ ؾٛی زیٍط سحمیمبر
آٔٛظقی ثطای ٞطیه اظایٗ ػٛأُ  ٚاضسجبط آٖٞبثب ٔیعاٖ یبزٌیطی قبٌطز یب ٔیعاٖ وبضایی آٔٛظقی
ضاثغٔٝكرهّمضا ث ٝنٛضر ا٘فطازی ثیبٖ وطز ٜاؾز [ٞ]...طٌبٔ ٜدٕٛػٝا ی اظ خٕغثٙسیٞبی سحمیمبر
آٔٛظقی ث ٝنٛضرؾبظٔبٖ یافش ٝزض ثطٌیط٘س ٜسٕبْ ػٛأُ ٔٛثّط زض ا٘ٛاع آٔٛظـٞبث ٝنٛضر ٔٙؿدٓ زض
چٟبضچٛثی ٔكرم اضائْٝیقٛز ،ث ٝعٛضی و ٝث ٝحُ ٘ٛع یب ا٘ٛاع ذبنی اظ ٔؿبئُ آٔٛظقی وٕه
ْیوٙس ،اٍِٛیی ثطای عطاحی آٔٛظـحبنّكس ٜاؾز .ث ٝػجبضر زیٍط ٞط ٌب ٜثب اؾشفبز ٜاظ ٘شبیح سحمیمبر
آٔٛظقیٔ،دٕٛػٝای اظ ضاٜحُٞب  ٚضٚـٞبیالظْ ثطای دبؾدٌٛییجٝؾؤاَٞب ٔكرهی زض ظٔیٝٙضٚـٞب ی
آٔٛظقی زض قطایظ ذبل آٔٛظقی  ٚثطای زؾشیبثی ث٘ ٝشبیح ذبل آٔٛظقی ٌطزآٚضی  ٚؾبظٔبٖز ٜی قٛز،
٘ٛػی اٍِٛی عطاحی آٔٛظقی ث ٝزؾز آٔس ٜاؾز .اٍِٞٛبی عطاحی آٔٛظقیضاٜحُٞب یٕٙبؾت ضا ثطای
ٔكرمیوٙٙس  ٚث ٝنٛضر ٔدٕٛػٝایبظفطَٔٞٛبی
ْ
ضؾیسٖ ث٘ ٝشبیح ٔٛضز ٘ظط زض قطایظ زاز ٜقسٜ
عطاحی ْیسٛاٖاظ آٖٞبزضٔٛلغیرٞبی ٔرشّف ؾٛز خؿز.

Instructional Systems Design
طزاحی سیستن های آهوسشی
زض ازثیبر عطاحی آٔٛظقی ٔؼٕٛالً انغالحبر عطاحی آٔٛظقی(  ،)Instructional Designعطاحی ٘ظبْ
ٞبی آٔٛظقی ( )Instructional Systems Designث ٝخبی  ٓٞث ٝوبض ٔی ض٘ٚس (ٌٛؾشبفٚ ٖٛ
ثط٘چ .)2002 ،أب ٛٙٞظ ثطذی اظ ٘ٛیؿٙسٌبٖ(ٔثُ ،اِؿی  ٚسطِٚیخ1991 ،؛ وٕخٛٔ ،ضیؿ ٚ ٖٛضُظ1996 ،؛
ؾیّع ٌّٛ ٚؾى1998 ،ٛ؛ اؾٕیز  ٚضاٌبٖ )2005 ،ثیٗ ٔسَ ٞبی عطاحی آٔٛظقی ٔ ٚسَ ٞبی عطاحی
٘ظبٕٔٙس آٔٛظقی ا٘سوی سفبٚر

لبئُا٘س .اظ ٘ظط ایٗ ٔؤِفبٖٔ ،سَ ٞبی عطاحی ٘ظبٕٔٙس

آٔٛظقی(ٌ)ISDؿشطزٜسطٔسَ ٞبی عطاحی آٔٛظقی ٞؿشٙسٔ .سَ ٞبی عطاحی

٘ظبْٔٙس آٔٛظقی دٙح

ٔطحّ ٝضا دٛقف ْیزٙٞس :سحّیُ ،عطاحی ،اخطا ،حیازٜؾبظ ی  ٚاضظقیبثی .ایٗ زض حبِی اؾز ؤ ٝسَ ٞبی
عطاحی آٔٛظقی ٔؼٕٛالً سٟٙب زٔ ٚطحّ ٝا َٚعطاحی ٘ظبْٔٙس آٔٛظقی -سحّیُ  ٚعطاحی -ضا قبُٔ
ْیق٘ٛسٔ .سَ ٞبی عطاحی ٘ظبْ ٔٙس آٔٛظقی ٔحشٛا(چ ٝچیعی ثبیس آٔٛظـ زاز ٜقٛز) ،ضٚـ ٞبی
آٔٛظقی (ایٗ ٔحشٛا ثبیس چٍ ٝ٘ٛآٔٛظـ زاز ٜقٛز) ٕٞ ٚچٙیٗ ضٚـٞبی اضظقیبثی ضا سؼییٗ ْیوٙٙس .أب
ٔسَ ٞبی عطاحی آٔٛظقی ثط ضٚی سدعی ٚ ٝسحّیُ یه ٟٔبضر یب زا٘ف و ٝثبیس وؿت قٛز  ٚسجسیُ ایٗ
سدعی ٚ ٝسحّیُ ث ٝضاٞجطزٞبی آٔٛظقی سأویس زاضز .ث ٝػجبضسی زیٍط ،عطاحی ؾیؿشٓ ٞبی آٔٛظقی ثٝ
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فطایٙسی ؾیؿشٕبسیه ثطای عطاحی  ٚسٛؾؼ ٝآٔٛظـ اقبض ٜزاضز و ٝث ٝعٛض وّی قبُٔ فؼبِیز ٞبی
سحّیُ ،عطاحی ،سٛؾؼ ،ٝدیبز ٜؾبظی/اخطا ٚ ،فطایٙس اضظقیبثی اؾز.

Cognitive Load
بارشناختی

ثبضقٙبذشی ث ٝوٛقف شٙٞی حبفظ ٝفؼبَ فطز ،زض ٔٛاخ ٟٝثب ٔٛاز یبزٌیطی اقبض ٜزاضز .ثبضقٙبذشی ث ٝػٛٙاٖ یه
ٔف ْٟٛوّیسی  ٚاثجبر قس ٜزض ظٔی ٝٙیبزٌیطی  ٚآٔٛظـ قٙبذش ٝقس ٜاؾز .زض زٞ ٝٞبی ٌصقش ٝزض ظٔیٝٙ
اثؼبز ٔرشّف دسیس ٜثبضقٙبذشی سحمیمبر ٔشؼسزی نٛضر ٌطفش ،ٝو ٝث ٝقىُ ٌیطی ٘ظطی ٝثبضقٙبذشی
ٔٙدط قس ٜاؾز .سٛخ ٝث ٝسٛنیٞ ٝبی ٘ظطی ٝثبضقٙبذشی زض عطاحی دیبْ ٞبی آٔٛظقیٔ ،ی سٛا٘س اظ
سحٕیُ ثبضقٙبذشی اضبفی ثط حبفظ ٝفؼبَ یبزٌیط٘سٌبٖ دیكٍیطی وٙس .ثب سٛخ ٝث ٝایٗ ٘ظطی ،ٝزض نٛضسی
و ٝاعالػبر ٚاضز قس ٜث ٝش ٗٞاظ ظطفیز حبفظ ٝوبضی ( ٔ 7±2بز ٜاعالػبسی) سدبٚظ وٙس ،ظطفیز حبفظٝ
دط ٔی قٛز  ٚاظ یبزٌیطی خٌّٛیطی ٔی وٙس .عجك ایٗ ٘ظطیٝ؛ عطاح آٔٛظقی ثبیس ٔحسٚزیز ٔؼٕبضی
قٙبذشی ا٘ؿبٖ ضا زض ٘ظط زاقش ٝثبقس ،سب اظ سحٕیُ ثبض غیط ضطٚضی ث ٝحبفظ ٝوبضی یبزٌیط٘س ٜاخشٙبة وٙس.
زض ایٗ ٘ظطی ٝاظ ؾٛ٘ ٝع ثبضقٙبذشی نحجز ثٔ ٝیبٖ آٔس ٜاؾز :ثبضقٙبذشی زض٘ٚی ،ثبضقٙبذشی ثیط٘ٚی ٚ
ثبضقٙبذشی ٔغّٛة.

Intrinsic Cognitive Load
بارشناختی درونی
ایٗ ٘ٛع ثبضقٙبذشی شاسبً ثب دیچیسٌی ٔٛضٛع زضؾی ٕٞطا ٜاؾزٔ .یعاٖ ایٗ ثبضقٙبذشی ثٚ ٝؾیّ ٝعطاحی آٔٛظقی
ٕ٘ی سٛا٘س زؾشىبضی قٛز ،ثّىٔ ٝی سٛاٖ آٖ ضا ٔسیطیز وطز .ث ٝػجبضسی زیٍط؛ ثبضقٙبذشی زض٘ٚی ،آٖ
ثرف اظ سالـ ٞبی شٙٞی  ٚقٙبذشی حبفظ ٝفؼبَ فطز اؾز و ٝػٕسسبً ٘بقی اظ دیچیسٌی ٔٛاز یبزٌیطی
ٔی ثبقس .ایٗ ٘ٛع ثبضقٙبذشی ،ثٔ ٝبٞیز اثؼبز  ٚػٙبنط سكىیُ زٙٞس ٜیه ٔٛضٛع ٔ ٚیعاٖ سؼبُٔ آٖ ٞب
ثب یىسیٍط ٔطثٛط ٔی قٛز .ثبضقٙبذشی زض٘ٚی ٔغبِت ٔرشّف ثب یىسیٍط ٔشفبٚر اؾز .زض یه ٔٛضٛع
زضؾیٞ ،طچ ٝسؼساز ػٙبنط سكىیُ زٙٞس ٚ ٜاضسجبعٟبی ٔشمبثُ آٖ ٞب ثیكشط ثبقس؛ آٖ ٔٛضٛع زاضای
ثبضقٙبذشی ثیكشطی اؾز  ٚیبزٌیطی  ٚث ٝیبزؾذبضی آٖ ٔكىُ سط ذٛاٞس ثٛزٔ .ثالً یبزٌیطی ٘بْ ػٙبنط
قیٕیبیی٘ ،ؿجز ث ٝیبزٌیطی یه ٔؼبزِ ٝقیٕیبیی یب ضیبضی زاضای ثبضقٙبذشی وٕشطی اؾز؛ ظیطا سؼبُٔ
ثیٗ ػٙبنط قیٕیبیی وٕشط اظ سؼبُٔ ثیٗ ػٙبنط یه ٔؼبزِ ٝضیبضی اؾز .عطاحبٖ آٔٛظقی ٔی سٛا٘ٙس ثب
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ضٚـ ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙس سمؿیٓ ثٙسی ٔحشٛا ث ٝاخعاء وٛچه سط (سمغیغ) ،اضائٔ ٝغبِت ثب سٛاِی ٔٙغمی
 ٚاظ ؾبز ٜثٔ ٝكىُ ،اضائ ٝؾط ٘د ٞب  ٚضإٙٞبیی ٞبی ٔٙبؾت ،ثبضقٙبذشی زض٘ٚی ضا زض خٟز سؿٟیُ
یبزٌیطی ٔسیطیز وٙٙس.
Extraneous Cognitive load
بارشناختی بیزونی
ایٗ ٘ٛع ثبضقٙبذشی نطفبً ث ٝؾبظٔب٘سٞی اعالػبر ٔطثٛط ٔی قٛز ،و ٝثبیس وٕشطیٗ ٔمساض حبفظ ٝوبضی ضا ث ٝذٛز
اذشهبل زٞس .زض ٚالغ ایٗ ٘ٛع ثبضقٙبذشی ٔی سٛا٘س ث٘ ٝح ٜٛاضائ ٝیب سسضیؽ یه ٔٛضٛع ذبل ٔطثٛط
ثبقس .ث ٝثیب٘ی زیٍط؛ ضٚـ ٞبی ٔرشّف اضائ ٝیه ٔٛضٛع ٔكرمٔ ،ی سٛا٘س یبزٌیطی  ٚث ٝیبزؾذبضی آٖ
ضا ثطای یبزٌیط٘س ٜآؾبٖ یب ٔكىُ ؾبظز ٚ ،ث ٝػجبضر زیٍط؛ ثبضقٙبذشی ثیط٘ٚی آٖ ٔٛضٛع ضا وٓ وطز ،ٜیب
افعایف زٞس .سٛضیحبر دیچیس ،ٜوٓ ٘ ٚبلم ،یب ظیبز  ٚغیط ضطٚضی؛ آٚضزٖ سهبٚیط یب ٔغبِت غیط
ضطٚضی ،وٛٔ ٝخت حٛاؼ دطسی ٔی ق٘ٛس ،ثٟطٌ ٜیطی ٘بٔٙبؾت اظ ظطفیز ٔدطاٞبی زیساضی  ٚقٙیساضی
 ٚایدبز سطافیه زض یه ٔدطا  ٚذبِی ٌصاقشٗ ظطفیز ٔدطای زیٍط ٚ ،اؾشفبز٘ ٜبزضؾز اظ زٔ ٚدطا ،ثٝ
ٌ ٝ٘ٛای و ٝزضیبفز اعالػبر اظ یىیٔ ،رُ ٌطفشٗ اعالػبر اظ زیٍطی قٛزٍٕٞ ،ی ؾجت افعایف
ثبضقٙبذشی ثیط٘ٚی ٔی قٛز .عطاحبٖ دیبٟٔبی آٔٛظقی ،ثبیس ثىٛقٙس سب ثطای سفٟیٓ ثٟشط ٔغبِجی ؤ ٝبٞیشبً
ٔكىُ ٞؿشٙس ،یؼٙی ثبضقٙبذشی زض٘ٚی آٖ ٞب ثبالؾز ،ضٚـ ٞبی ٔٙبؾت اضائ ٝضا ثیبثٙس؛ یؼٙی ثبض
قٙبذشی ثیط٘ٚی ٔغبِت ضا وبٞف زٙٞسٕٞ .چٙیٗ عطاحبٖ آٔٛظقی ٔی سٛا٘ٙس اظ عطاحی ٞبی چٙس ضؾب٘ٝ
ای  ٚقٙبذز ٌطا ثطای وبٞف ثبضقٙبذشی ثیط٘ٚی اؾشفبز ٜوٙٙس.

Germane Cognitive load
بارشناختی هطلوب
ایٗ ٘ٛع ثبضقٙبذشی ٔؿشمیٕبً ث ٝؾبذز عطح ٚاضٔ ٜطثٛط ٔی قٛز .ث ٝػجبضسی زیٍط؛ ثبضقٙبذشی ٔغّٛة ،ػجبضر اؾز
اظ ٔیعاٖ سالـ ٞبی قٙبذشی و ٝیبزٌیط٘س ٜث ٝعٛض زاٚعّجب٘ ٝنطف ؾبذشٗ  ٚسثجیز عطح ٚاضٞ ٜبی شٙٞی
ذٛز ٔی وٙس .ثبضقٙبذشی ٔغّٛة ث ٝوٛقف شٙٞی یبزٌیط٘سٔ ٜطثٛط ٔی قٛز  ٚزض اضسجبط وبُٔ ثب زٛ٘ ٚع
ثبضقٙبذشی لجّی اؾزٞ .سف عطاحبٖ آٔٛظقی ٔ ٚؼّٕبٖ ثبیس ایٗ ثبقس و ٝؾغح ثبضقٙبذشی ٔغّٛة ضا سب
خبیی ؤٕ ٝىٗ اؾز ،افعایف زٙٞس .زض ٚالغٔ ،ی سٛاٖ ثب ٔسیطیز ٔٙبؾت ثبضقٙبذشی زض٘ٚی ،زض خٟز
افعایف ثبضقٙبذشی ٔغّٛة ٌبْ ثطزاقز.
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Instructional Media
رسانهأهوسشی
ٞط آٔٛظقی قبُٔ ٔحشٛایی اؾز و ٝثطای ا٘شمبَ آٖ ث ٝفطاٌیط ثبیس اظ ٚؾیّ ٚ ٝاثعاضی و ٝضؾب٘ ٝآٔٛظقی ٘بٔیسٔ ٜی
قٛز اؾشفبز ٜوطز .ثٙبثطایٗ ،ثٙب ث ٝسؼطیف ضؾب٘ ٝآٔٛظقی اثعاضی اؾز ثطای اضائ ٝآٔٛظـ ث ٝفطاٌیط  ٚعجیؼشبً
خعئی اظ فطایٙس آٔٛظـ  ٚسىِٛٛٙغی آٔٛظقی ٔحؿٛة ٔی قٛز ٝ٘ ،سٕبْ آٖ .ث ٝػجبضسی زیٍط ،ضؾب٘ٝ
آٔٛظقی ٚؾیّ ٝیب ػبّٔی اؾز و ٝآٔٛظـ اظ عطیك آٖ ث ٝفطاٌیط اضائٔ ٝی قٛز .ثطای ٔثبَ زض ثؿیبضی اظ
ٔٛاضز و ٝػبُٔ انّی آٔٛظـ ٔؼّٓ اؾز ٔ ٚحشٛا ضا ث ٝزا٘ف آٔٛظ ٔٙشمُ ٔی وٙس ،ضؾب٘ ٝآٔٛظقی ٕٞبٖ
ٔؼّٓ اؾز.

Educational Tools
وسایل آهوسشی
انغالح «ٚؾبیُ آٔٛظقی» یب «ٚؾبیُ وٕه آٔٛظقی» اغّت اقشجبٞبً ٔشطازف ثب «ضؾب٘ ٝآٔٛظقی» ث ٝوبض ٔی
ض٘ٚس .ایٗ ٚؾبیُ وّی ٝازٚار  ٚاقیبئی ٞؿشٙس و ٝزض وٙبض ضؾب٘ ٝآٔٛظقی ثطای سفٟیٓ ثٟشط  ٚثیكشط
ٔٛضٛع آٔٛظـ ث ٝفطاٌیطاٖ ث ٝوبض ٔی ض٘ٚس .ثطای ٔثبَ اٌط ٔؼّٕی ثطای سفٟیٓ ثٟشط ٔفبٞیٓ خغطافیب اظ
٘مك ٝاؾشفبز ٜوٙس ،زض ایٗ نٛضر ضؾب٘ ٝآٔٛظقی ٔؼّٓ ٚ ٚؾیّ ٝوٕه آٔٛظقی ٘مك ٝاؾز.

Educational Materials
هواد آهوسشی
ٔٙظٛض اظ ٔٛاز آٔٛظقیىّی ٝأىب٘بر  ٚدیبْ ٞبی آٔٛظقی اؾز و ٝاظ عطیك یه ثط٘بٔ ٝضیعی ٔحشٛایی  ٚعطاحی
٘ظبْ ثطای اضائ ٝدیبْ ٞبی ذبل ،اعالػبسی ث ٝفطاٌیط ٔٙشمُ ٔی وٙس .ث ٝػجبضر زیٍطٛٔ ،از آٔٛظقی
ػجبضر اؾز اظ ٘ٛػی ضٚـ ثط٘بٔ ٝضیعی ثطای ضؾیسٖ ث ٝاٞساف آٔٛظقی .ثسیٗ سطسیتٛٔ ،از ٔشطازف ٔی
قٛز ثب اعالػبر ٔحسٚز  ٚذبل زض ٔٛضز یه ٞسف  ٚثط٘بٔ ٝزضؾی ٚیػ ٜثب یه ٔٛضٛع یبزٌیطی ٔحسٚز.
وشبة زضؾی ثطای ٔثبَ ٔی سٛا٘س ٕ٘ ٝ٘ٛذٛثی ثطای ٔٛاز آٔٛظقی لّٕساز قٛز ،أب ٞط وشبة زیٍطی اِعأب
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ٕ٘ی سٛا٘س .ػس ٜای  ٓٞوّٕٛٔ ٝاز آٔٛظقی ضا ٔشطازف ثب ٔٛاز چبدی یب ٞط ضؾب٘ ٝای زا٘ؿش ٝا٘س وٞ ٝسفف
ضؾب٘سٖ ضٚیسازٞبی آٔٛظقی ثبقس .ػبزَ یغٕب زض سؼطیف ٔٛاز آٔٛظقی ٔی ٌٛیسٛٔ« :از آٔٛظقی ػجبضر
اؾز اظ ٔٛاز الظْ ثطای زا٘ف آٔٛظاٖ ثٙٔ ٝظٛض سحمك اٞساف آٔٛظقی  ٚدیكطفز سحهیّی آٖ ٞب زض یه
ؾغح لبثُ لج ٚ َٛزض ٔسر ظٔب٘ی ٔؼیٗ»ٌ.طٞٚی  ٓٞزض یه ؾغح وّی سط ٔٛاز آٔٛظقی ضا ػجبضر اظ ٞط
چیعی زا٘ؿش ٝا٘س و ٝثطای سسضیؽ ث ٝوبض ٔی ضٚز (افضُ ٘یب.)1390 ،
Learning Materials
هواد یادگیزی
ٔٛاز یبزٌیطی ٔٛازی ٞؿشٙس و ٝث ٝفطاٌیط زض فطایٙس یبزٌیطی  ٚقٙبذز وٕه ٔی وٙٙس  ٚیبزٌیطی ٔغبِت ضا ثطای
ا ٚآؾبٖ ٛٔ ٚثط ٔی ؾبظ٘س .ایٗ لجیُ ٔٛاز ثب ٔٛاضزی ؤ ٝؼّٓ اظ آٖ ٞب ثطای سؿٟیُ زض آٔٛظـ اؾشفبزٜ
ٔی وٙس ،سفبٚر زاضزٛٔ .از یبزٌیطی ثب سٛخ ٝث ٝسفبٚر ٞبی ٘یبظ یبزٌیط٘سٌبٖ زض ؾطػز  ٚؾجه یبزٌیطی
فطزی ث ٝوبض ٔی ض٘ٚس ٕٝ٘ٛ٘ .اغّت ایٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛاز ضا زض فطایٙس یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی یب قطایظ اؾشفبز ٜاظ
ػٛأُ ٔ ٚحیظ ٞبی چٙس ضؾب٘ ٝای ٔی سٛاٖ یبفز و ٝثیكشط ث ٝنٛضر قجى ٝای  ٚسؼبّٔی ث ٝزأٝٙ
ٚؾیغ سطی اظ ٔحشٛای اعالػبسی حٛظ ٜذٛز اسهبَ زاض٘س.

Learning Resources
هنابغ یادگیزی
ٔٙبثغ یبزٌیطی آٖ ٔٙبثؼی ٞؿشٙس ؤٕ ٝىٗ اؾز فطاٌیط٘س ٜثٙٔ ٝظٛض سؿٟیُ یبزٌیطی اظ آٖ ٞب اؾشفبز ٜوٙس .اظ ایٗ
ٔٙبثغ ٔی سٛاٖ ث ٝسٟٙبیی یب ث ٝنٛضر سطویجی اؾشفبز ٜوطز .ثٙبثطایٗ قبیس ثشٛاٖ زض یه حبِز غیط ضؾٕی
ثطای سؿٟیُ زض أط یبزٌیطیٙٔ ،بثغ یبزٌیطی ضا ٔٙبثؼی زا٘ؿز ؤ ٝب٘ٙس دیبْ ٞبی ا٘ؿب٘یٛٔ ،از ٚ ٚؾبیُ ٚ
حشی ضٚـ ٞب  ٚفٚ ٚ ٖٛٙضؼیز ٞبی ٔرشّف ضا ث ٝعٛض ٔحسٚز  ٚثب خغطافیب ٙٞ ٚسؾ ٝذبل اعالػبسی ثٝ
ٔربعت ا٘شمبَ ٔی زٙٞس .ثطای ٔثبَ اٌط ٔٛلؼیشی ضا زض ٘ظط ثٍیطیٓ و ٝزض آٖ زا٘ف آٔٛظاٖ ثٔ ٝكىّی ثط
ذٛضز٘س  ٚثٔ ٝؼّٕبٖ ذٛز ٔطاخؼٔ ٝی وٙٙس ،زض ایٗ حبِز ٔؼّٕبٖ ث ٝػٛٙاٖ ٔٙبثغ یبزٌیطی ٔحؿٛة ٔی
ق٘ٛسٔ .دٕٛػ ٝضؾب٘ٞ ٝبی آٔٛظقی ،قبُٔ ا٘ٛاع وشبة ٞبی چبدی غیط زضؾی ،ضٚظ٘بٔٞ ٝبٛ٘ ،قشٞ ٝبی
ؾبظٔبٖ یبفش ٝزض لبِت ٌعاضـ ٞب ،سحممبر ،وٙفطا٘ؽ ٞب  ٚوٍٙطٞ ٜب  ٚؾغح أطٚظی أىب٘بر اعالع
ضؾب٘ی اِىشط٘ٚیىی ایٙشط٘ز زض ایٗ ظٔط ٜلطاض ٔی ٌیط٘س .دؽ ٔٙبثغ یبزٌیطی ثؿش ٝث ٝقطایظ یبزٌیطی زض
ٔدٕٛػ ٝای اظ ٔٛاز یب ٔٛلؼیز ٞب اعالق ٔی قٛز و ٝث ٝلهس سٛا٘ب ؾبذشٗ فطاٌیطاٖ ثطای یبزٌیطی ایدبز
یب زایط قس ٜثبقٙس .ػبزَ یغٕب (  )1377زض یبزٌیطی ٞبی ٌطٞٚی  ٚخٕؼی ،ؾبیط ٔٙبثغ آٔٛظقیٔ ،ب٘ٙس
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اقیبءٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،بٙٔ ،بثغ ٔٛخٛز زض خبٔؼٙٔ ،ٝبثغ ٔٛخٛز زض ٕ٘بیكٍبٟٞبٚ ،ؾبیُ  ٚاثعاضٞبی ثبظی ،نفحٚ ٝ
٘ٛاض وبؾز  ٚؾی زی ٞبی ؾرٙطا٘ی ٞب  ٚافطاز نبحت ٘ظط ضا زض ظٔطٙٔ ٜبثغ یبزٌیطی لّٕساز وطز ٜاؾز.

Educational Resources and Material Center
هزکش هواد و هنابغ آهوسشی
ایٗ ٔطاوع ؤ ٝطاوع ٔٛاز ٙٔ ٚبثغ وٕه آٔٛظقی ٘ ٓٞبٔیسٔ ٜی ق٘ٛس ،ػجبضر اؾز اظ یه ٔطوع فؼبَ ثٙٔ ٝظٛض
ٍٟ٘ساضی  ٚفطا ٓٞوطزٖ ٔدٕٛػٛٔ ٝاز آٔٛظقی ٙٔ ٚبثؼی و ٝث ٝقىُ ضؾب٘ٞ ٝبی آٔٛظقی  ٚیب وٕه
آٔٛظقی ایدبز قس ٜاؾشٔ ٛطوع ٔٛاز آٔٛظقی ٔطوعی اؾز و ٝزض آٖ ٔٛاز چبدی  ٚغیطچبدی ضا ثطاؾبؼ
٘یبظٞبی آٔٛظقی ٔؼّٕبٖ ٌطزآٚضی  ٚعجم ٝثٙسی ٔی وٙٙس .ثطای ایٗ وبض ،وبضقٙبؾبٖ  ٚوبضٔٙساٖ ایٗ
ٔطاوع ثبیس زض ظٔی ٝٙثط٘بٔ ٝضیعی زضؾی  ٚعطاحی آٔٛظقی  ٚانٍٟ٘ َٛساضی  ٚعجم ٝثٙسی ٔٛاز زیساضی
قٙیساضی  ٚا٘ٛاع ضؾب٘ٞ ٝبی آٔٛظقی سرهم  ٚآٔٛظـ وبفی وؿت وطز ٚ ٜزض اضظقیبثی  ٚاضظیبثی ایٗ
ٔٛاز ،وبض ثط٘بٔ ٝضیعی  ٚسِٛیس ،ذطیس  ٚاخطای عطح ٞبی اؾشفبز ٜاظ ٔٛاز آٔٛظقی ثط دبی ٝاٞساف آٖ ثطای
ٔؼّٕبٖ فطا ٓٞآٚض٘س .ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛطاوع ثٙٔ ٝظٛض سالـ زض ظٔی ٝٙثٟجٛز ٘ ٚیُ ث ٝاٞساف خسیس آٔٛظقی ثبیس
فؼبِیز ٞبی ذٛز ضا ثب اخطای آٔٛظـ ٞبی خبضی زض یه ٔٛؾؿ ٝو ٝثساٖ ٚاثؿش ٝا٘س ٕٞبٔ ٚ ًٙٞطسجظ
ؾبظ٘س.

Learning Center
هزکش یادگیزی
ٔؼٕٛالً ایٗ ٔطاوع ثٙٔ ٝظٛض ثط٘بٔ ٝضیعی ،عطاحی  ٚثٟطٌ ٜیطی اظ ٔدٕٛػ ٝای اظ ٔٙبثغ ٔ ٚطاخغ یبزٌیطی خسیس ثب
اؾشفبز ٜاظ ضؾب٘ٞ ٝب٘ ،طْ افعاضٞب ،ؾرز افعاضٞب ٛٔ ٚاز ٙٔ ٚبثغ اعالػبسی ا٘دبْ ٚظیفٔ ٝی وٙٙس .ایٗ ٔطاوع
ٔی سٛا٘ٙس ثركی اظ یه اسبق ،یه ؾبذشٕبٖ  ٚیب ثركی  ٚؾبذشٕب٘ی ٔؿشمُ ٔ ٚدٟع ثبقٙسٔ .طوع
فطاٌیطی ضا آٖ عٛض و ٝزض ضاثغ ٝثب یبزٌیطی آظاز  ٚفطاٌیطی ػٕٔٛی  ٚذٛز ٔحٛضی خٟز سغبثك ثب
٘یبظٞبی فطزی افطاز  ٚثطای زؾز یبفشٗ ث ٝاعالػبر ٔٛضز ٘یبظ زض یه فطایٙس یبزٌیطی ٔبزاْ اِؼٕط عطاحی
وطز ٜا٘سٔ ،حُ یبزٌیطی فطاقٙبذشی فؼبِی اؾز و ٝزض آٖ ضؾب٘ٞ ٝبٛٔ ،از ٚ ٚؾبیُ چبدی ،ؾٕؼی ٚ
ثهطی ،ضایب٘ ٝای  ٚغیط ٜثط اؾبؼ ٘یبظ فطاٌیطاٖ فطا ،ٓٞعطاحی ،ثط٘بٔ ٝضیعی ،اخطا  ٚاضظیبثی ٔی قٛز.
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ٞسف انّی چٙیٗ ٔطاوعی فطا ٓٞؾبذشٗ أىب٘بر یبزٌیطی ثطای ٔغبِؼٔ ٝؿشمُ  ٚذٛز خٛـ فطاٌیطاٖ ٚ
اضائ ٝذسٔبر یبزٌیطی ضایٍبٖ آؾبٖ ِ ٚصر ثرف ثطای وبضثطاٖ اؾز .یه ٔطوع یبزٌیطی ثط اؾبؼ
وبضثط-فطاٌیط ٔحٛضی عطاحی ٔی قٛز و ٝفطاٌیط قرهبً ٔٙبثغ آٖ ضا ث ٝوبض ٔی ثط٘س ،زض حبِی و ٝیه
ٔطوع ٔٛاز آٔٛظقی یب ٔطوع ٔٛاز ٙٔ ٚبثغ وٕه آٔٛظقی نطفب ثطای وٕه ث ٝأط آٔٛظـ عطاحی ٔی
ق٘ٛس .ثٙبثطایٗ ،ایٗ لجیُ ٔطاوع فطاٌیطی ،یبزٌیطی ٔحٛض٘س ٘ ٝآٔٛظـ ٔحٛض.زض ٔدٕٛع ایٗ ٔطاوع ثٝ
ٔٙظٛض فطاٌیطی ضا ٜا٘ساظی ٔی ق٘ٛس .زض ؾبَ ٞبی اذیط ث ٝزِیُ دیكطفز ٞبی ضخ زاز ٜزض ظٔی ٝٙفٙبٚضی
ٞبی اعالػبسی  ٚاضسجبعی ،ایٗ ٔطاوع اظ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٔرشّف یبزٌیطی ث ٝوٕه ا٘ٛاع ٘ظبْ ٞبی
اِىشط٘ٚیىی ضایب٘ ٝای  ٚچٙس ضؾب٘ ٝای اؾشفبزٔ ٜی قٛز  ٚوٕشط اظ ٔٙبثغ چبدی اؾشفبزٔ ٜی قٛز.

Multimedia
چنذ رسانه ای
اضائ ٝاعالػبر ثٚ ٝؾیّ ٝسطویجی اظ ضؾب٘ٞ ٝب ،سهبٚیط ،دٛیبٕ٘بیی ،نسا ٚ ٚیسی .ٛایٗ زازٞ ٜب ٔی سٛا٘ٙس ثٚ ٝؾیّ ٝا٘ٛاع
ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ ضٚـ ٞب؛  ٓٞثط ضٚی یه زیؿه ضایب٘ ٝای ٓٞ ،ثب اؾشفبز ٜاظ یه وبٔذیٛسط ٔشهُ ث ٝقجىٝ
اضائ ٝق٘ٛسٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝزض ایٗ سؼطیف زیسٔ ٜی قٛز ،زض چٙس ضؾب٘ ٝای ،ػُٕ سّفیك  ٚسطویت چٙس ٘ٛع
ضؾب٘ ٝنٛضر ٔی ٌیطز.

Instructional Multimedia
چنذ رسانه ای آهوسشی
چٙس ضؾب٘ ٝای آٔٛظقی ٘ٛػی چٙس ضؾب٘ ٝای اؾز و ٝثب ٔمبنس آٔٛظقی سٟیٔ ٝی قٛز .ث ٝػجبضسی زیٍط چٙس ضؾب٘ٝ
ای آٔٛظقی سطویجی ٟٔیح ؾرز افعاض ٘ ٚطْ افعاض ضایب٘ ٝای اؾز و ٝث ٝقٕب اخبظٔ ٜی زٞس ٚیسی،ٛ
دٛیبٕ٘بیی ،نساٌ ،طافیه ٔ ٚشٗ ضا ثب یه زٌیط سطویت وطز ٚ ٜثط٘بٔ ٝآٔٛظقی ؾبذش ٝقٛز و ٝاظ عطیك
نفحٕ٘ ٝبیف ضایب٘ ٝلبثُ ػطض ٝثبقسٞ .سف انّی اظ عطاحی چٙس ضؾب٘ ٝای ٞبی آٔٛظقی ،سطویت
اثعاضٞب ث ٝثٟشطیٗ ٚخ ٝاؾز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثشٛا٘س زؾشیبثی ث ٝاٞساف آٔٛظقی ضا ٔحمك وٙس .اظ خّٕ ٝزٚ
ٚیػٌی و ٝثطای چٙس ضؾب٘ ٝای ضطٚضی زا٘ؿش ٝا٘س ٔی سٛاٖ ثٚ ٝیػٌی سؼبّٔی  ٓٞ ٚافعایی (ث ٝایٗ ٔؼٙی
و ،ٝچٙسضؾب٘ ٝای ثٔ ٝطاست ثٟشط اظ اثعاضٞبی  ٚضؾب٘ٞ ٝبی ٔدعا  ٚخسا اظ  ٓٞػُٕ ٔی وٙٙس) آ٘بٖ سٛخٝ
وطز.
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Web 1.0
وب 1.0
ٚة  1.0اِٚیٗ ٔطحّ ٝزض سٛؾؼ ٝایٙشط٘ز (  )Wwwاؾز و ٝوبٔالً اظ نفحبر ٚثی سكىیُ قس ٜثٛز و ٝثب ِیٙه
ٞبی ثٔ ٓٞ ٝشهُ قس ٜثٛز٘س .ایٗ ٘ٛع اظ ٚة قبُٔ نفحبر ٚة ایؿشبیی ثٛز و ٝث ٝوبضثطاٖ اخبظ ٜسؼبُٔ
ثب نفحبر ضا ٕ٘ی زاز  ٚوبضثطاٖ سٟٙب ٔی سٛا٘ؿشٙس آٖ ٞب ضا ٔكبٞس ٜوٙٙس .زض ٚالغ ٚة  1.0ث ٝدطسبَ ٞبی
اعالػبسی اقبض ٜزاضز و ٝوبضثطاٖ ث ٝنٛضر ٔٙفؼال٘ ٝای اعالػبر ضا اظ آٖ ٞب زضیبفز ٔی وٙٙس ،زض حبِی
و ٝث ٝآٖ ٞب فطنشی ثطای اضؾبَ زیسٌبٞ ٜب٘ ،ظطار  ٚثبظذٛضز ضا ٕ٘ی زٞس.

Web 2.0
وب 2.0
ٚة  2.0ث ٝؾبیز ٞبیی ( )Wwwاقبض ٜزاضز ،و ٝاظ فٙبٚضی ٞبیی فطاسط اظ نفحبر ایؿشبی ٚة ؾبیز ٞبی اِٚیٝ
(ٚة  )1.0اؾشفبزٔ ٜی وٙس .یه ٚة ؾبیز ٔجشٙی ثط سىِٛٛٙغی ٚة ٔ 2.0ی سٛا٘س ث ٝوبضثطاٖ اخبظ ٜزٞس
سب زض ضؾب٘ٞ ٝبی اخشٕبػی ثب  ٓٞزیٍط  ٚثب ٔحشٛا سؼبُٔ ٕٞ ٚىبضی(ثط ذالف ٚة ؾبیز ٞبیی و ٝافطاز ثٝ
نٛضر ٔٙفؼُ نطفب ٔحشٛا ضا ٔی ثیٙٙس ٔ ٚی ذٛا٘ٙس) زاقش ٝثبقٙس.زض ٚة  2.0وبضثطاٖ زض قجىٌ ٝؿشطزٜ
خٟب٘ی (ایٙشط٘ز) ثب ٔكبضوز  ٚ ٓٞث ٝنٛضر سؼبّٔی اعالػبر ضا ذّك ٔی وٙٙس  ٚثب ؾبیطیٗ ث ٝاقشطان
ٔی ٌصاض٘سٔ .ثبَ ٞبیی اظ ٚة  2.0ػجبضسٙس اظ :ؾبیز ٞبی قجىٞ ٝبی اخشٕبػی (ٔب٘ٙس ،فیؿجٛنٌٌُٛ ،
دالؼ ،سٛیشط) ،ثالي ٞبٚ ،یىی ٞب ،ؾبیز ٞبی ث ٝاقشطان ٌصاضی ٚیسی ٚ ٛسهبٚیط (ٔب٘ٙس ،ی ٛسیٛح،
ٔشبوبفی ،فشٛثٛوز ،فّیىط) ذسٔبر ٔیعثب٘ی ،ثط٘بٔٞ ٝبی وبضثطزی ٚة (ثطای ٔثبَ ،دطزاظقٍط ٚضز،
نفحبر ٌؿشطز ،ٜاثعاضٞبی اضائٚ ،ٝیطایف فیّٓ) ٔف آح ٞب  ٚفٛوؿٔٛ٘ٛی ٞب (ثٔ ٝؼٙبی ایدبز ٔ ٚسیطیز
سً ٞب/ثطچؿت ٞب ث ٝنٛضر ٔكبضوشی ثطای زؾش ٝثٙسی ثٙسی ٔحشٛا).

Hypertext
فزا هتن
فطأشٗ قجى ٝای ٔشكىُ اظ اعالػبر ٔشٙی ِ ٚیٙه ٞب اؾز ،و ٝوبضثط ضا لبزض ٔی ؾبظز ثطاؾبؼ ٘یبظ  ٚا٘شربة
ذٛز ،اظ ٔشٗ یب نفح ٝای ،ثٔ ٝشٗ یب نفح ٝای زیٍط ثطٚز .ث ٝایٗ سطسیت ٔؿیط ٘بٚثطی زض فطأشٗ ٞب اظ
ٔؿیط ذغی ذبضج قسٔ ٚ ٜی سٛا٘س زاضای سٛٙػی اظ ٔؿیطٞبی قبذ ٝای ٌ٘ٛبٌ ٖٛثبقس .ضٚـ ٞبی اضائٝ
ذغی ،خطیب٘ی اظ حمبیك ضا زض اذشیبض یبزٌیط٘سٌبٖ لطاض ٔی زٞس ،ؤ ٝؼٕٛالً ٔی سٛا٘س ثطای آٖ ٞب قىُ
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زٙٞس ٜاعالػبر ثبقس .اظ آٖ ض ٚو ٝزا٘ف ،سٟٙب حبنُ سدٕغ حمبیك زض ش٘ ٗٞیؿز ،فطأشٗ ٞب ثب قبذٝ
ای ثٛزٖ  ٚفطا ٓٞؾبذشٗ أىبٖ ا٘شربة ٘ ٚیع فؼبَ ؾبظی یبزٌیط٘سٌبٖٔ ،ی سٛا٘ٙس سؿٟیُ وٙٙس ٜؾبظٔبٖ
یبثی اعالػبر زض ؾبذشبضٞبی قجى ٝای ،ثطای قىُ ٌیطی ٔفبٞیٓ خسیس  ٚزض ٟ٘بیز زا٘ف خسیس ثبقٙس.

Blended Learning
یادگیزی تزکیبی
یبزٌیطی سطویجی ،ث ٝسطویجی اظ حسالُ ز ٚضٚیىطز ٔشفبٚر ثطای یبزٌیطی اقبض ٜزاضز .زض ایٗ ٘ٛع یبزٌیطی ٔی سٛاٖ
اظ سطویجی اظ ٔٙبثغ ٔدبظی  ٚفیعیىی ثٙٔ ٝظٛض اضائ ٝآٔٛظـ ٞب اؾشفبز ٜوطز .ث ٝػجبضسی زیٍط؛ ایٗ ٘ٛع
یبزٌیطی ػجبضر اؾز اظ یبزٌیطی و ٝثب ث ٝوبضٌیطی آٔیعقی اظ ضٚـ ٞبی ؾٙشی ٔ ٚسضٖٔ ،ب٘ٙس ؾرٙطا٘ی
 ٚآٔٛظـ غٙی قس ٜثب سىِٛٛٙغی اضائٔ ٝی قٛز.

)Virtual Learning Environment (VLE
هحیط های یادگیزی هجاسی
ٔحیظ ٞبی یبزٌیطی ٔدبظی ( )VLEیه ؾیؿشٓ ٘طْ افعاضی اؾز و ٝثطای وٕه ثٔ ٝؼّٕبٖ زض ٔسیطیز زٚضٜ
ٞبی آٔٛظقی عطاحی قس ٜاؾز .ایٗ ؾیؿشٓ اغّت ٔی سٛا٘س دیكطفز  ٚػّٕىطز زا٘ف آٔٛظاٖ ضا دیٍیطی
٘ ٚظبضر وٙس  ٚاغّت ثٙٔ ٝظٛض سىٕیُ فؼبِیز ٞبی والؼ ٞبی چٟط ٜث ٝچٟط ٜاؾشفبزٔ ٜی قٛز .ایٗ
ؾیؿشٓ ٞب اثعاضٞبیی ضا ثطای اضظیبثی ،دیٍیطی  ٚاضسجبط ٔ ٚكبضوز زا٘ف آٔٛظاٖ فطأ ٓٞی آٚض٘س.
ٞVLEب ٕٞچٙیٗ ث ٝػٛٙاٖ ؾیؿشٓ ٞبی ٔسیطیز زٚض ٚ )CMS ( ٜؾیؿشٓ ٞبی ٔسیطیز یبزٌیطی
( )LMSقٙبذشٔ ٝی ق٘ٛس.

)Course Management System (CMS
سیستن هذیزیت دوره
یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز زٚضٔ )CMS ( ٜدٕٛػ ٝای اظ اثعاضٞبی ٘طْ افعاضی اؾز و ٝیه ٔحیظ آ٘الیٗ ضا ثطای
سؼبٔالر افطاز زٚض ٜثب  ٓٞفطأ ٓٞی آٚضز .ؾیؿشٓ ٔسیطیز زٚضٔ ٜؼٕٛالً ا٘ٛاع ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اظ اثعاضٞب ٔ ٚحیظ
ٞبی آ٘الیٗ ضا زض ثط ٔی ٌیط٘س؛ ٔب٘ٙس:
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 فضبیی ضا ثطای ایٙى ٝاؾشبزاٖ فطأ ٓٞی آٚضز سب ٔٛاز آٔٛظقی ٔطثٛط ث ٝزضؾكبٖ ضا (ٕٞچ ٖٛثط٘بٔٝ
زضؾی زٚض ٚ ٜخعٚار) آ٘دب ثٛٙیؿٙس یب اضؾبَ وٙٙس.
 فضبیی ضا ثطای زا٘كدٛیبٖ فطأ ٓٞی آٚض٘س سب ٔمبالر  ٚزیٍط سىبِیفكبٖ ضا آ٘دب اضؾبَ وٙٙس.
 یه زفشط ٔطثٛط ث ٝثجز ٕ٘ط ٜضا ثطای اؾشبزاٖ فطأ ٓٞی آٚضز سب ٕ٘طٞبی زا٘كدٛیبٖ زض زض آٖ ثجز
وٙٙس ٞ ٚط یه اظ زا٘ف آٔٛظاٖ ٕ٘طٞ ٜبیكبٖ ضا ٔكبٞس ٜوٙٙس.
 یه اثعاض اضؾبَ ایٕیُ ٌطٞٚی ضا فطأ ٓٞی آٚضز و ٝثٔ ٝكبضوز وٙٙسٌبٖ ایٗ أىبٖ ضا ٔی زٞس سب
دیبْ ٞبی ذجطی ثطای وُ والؼ یب ثطای سؼسازی اظ افطاز والؼ اضؾبَ وٙٙس.
 یه اثعاض ٌفشٍٛی  ٚثحثطا فطأ ٓٞی آٚضز و ٝث ٝوبضثطاٖ اخبظٔ ٜی زٞس سب ث ٝعٛض ٕٞعٔبٖ ثب ٓٞ
اضسجبط ثطلطاض  ٚثحث وٙٙس.
ٔؼٕٛالً یه ؾیؿشٓ ٔسیطیز زٚض ٜثب زیٍط زیشبثیؽ ٞبی زض زا٘كٍب ٜازغبْ ٔی ق٘ٛس سب ٍٙٞبٔی و ٝزا٘ف
آٔٛظاٖ زض یه زٚضٚ ٜیػ ٜثجز ٘بْ وطز٘س ،ث ٝنٛضر ذٛزوبض زض ؾیؿشٓ ٔسیطیز ٔحشٛای زٚض٘ ٜیع ثٝ
ػٛٙاٖ ٔكبضوز وٙٙس ٜقطوز وٙٙس.

Learning Management System
سیستن هذیزیت یادگیزی
 LMSیه ؾیؿشٓ ٔجشٙی ثط ٚة ثطای اخطا  ٚدیبز ٜؾبظی ،اضظقیبثی ٚ ،دیٍیطی یبزٌیطی یبزٌیط٘سٌبٖ زض ؾطسبؾط
یه زٚض ٜاؾز .ث ٝػجبضسی زیٍط ،یه LMSیه ثط٘بٔ ٝوبضثطزی اؾز و ٝاظ عطیك آٖ ٔی سٛاٖ فؼبِیز
ٞبی یبزٌیطی یبزٌیط٘سٌبٖ ضا ثطای ٔسیطیزٔ ،ؿشٙس ؾبظی ،دیٍیطی وطزٔ .طاوع آٔٛظقی اظ ٞLMSب
ثطای اضائ ٝزٚضٞ ٜبی آٔٛظقی آ٘الیٗ اؾشفبزٔ ٜی وٙٙس .قطوز ٞبی وبضآٔٛظی اظ ٞLMSب ثطای اضائٝ
وبضآٔٛظقی آ٘الیٗ ،ث ٝػال ٜٚثٙٔ ٝظٛض ٍٟ٘ساضی ؾٛاثك  ٚثجز ٘بْ وبضوٙب٘كبٖ اؾشفبزٔ ٜی وٙٙس .اظ ٘طْ
افعاضٞبی ٔؼطٚف ٔسیطیز یبزٌیطی ٔی سٛاٖ ث ٝؾیؿشٓ ٔسیطیز یبزٌیطی ٔٙجغ ثبظ

E- ٚ Moodle

 frontاقبض ٜوطز.

E-Portfolio
کارپوشه الکتزونیکی
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ٚاغ( portfolio ٜوبضدٛق )ٝاظ سطویت زٚ ٚاغ ٜالسیٗ "( "portareحُٕ وطزٖ ) ( folium ٚثطي ٞب/اٚضاق،
ؤ ٝؼٕٛالً زض یه ٔدٕٛػٔ ٝجشٙی ثط ٔؼیبض خٕغ قس )ٜسكىیُ قس ٜاؾز.وبضدٛق ٝاِىشط٘ٚیىی قىُ سبظٜ
سط وبضدٛقٞ ٝبی ؾٙشی اؾز .وبضدٛق ٝؾٙشی ٘ٛػبً ٔدٕٛػ ٝای اظ وبضٞبی یه زا٘ف آٔٛظ اؾز وٝ
وٛقف ،دیكطفز ٛٔ ٚفمیز سحهیّی ا ٚضا زض یه ٔی ٝٙذبل ٘كبٖ ٔی زٞس .زض ؾبَ ٞبی اذیط ث ٝزِیُ
دیكطفز ٞبیی و ٝزض ظٔی ٝٙفٙبٚضی ٞبی اعالػبسی  ٚاضسجبعی نٛضر ٌطفش ٝاؾز ،وبضدٛق ٝاظ قىُ
ؾٙشی ث ٝنٛضر اِىشط٘ٚیىی زض آٔس ٜاؾزٚ .اغ ٜوبضدٛق ٝاِىشط٘ٚیىی (  )e-Portfolioثٔ ٝدٕٛػ ٝای
زیدیشبِی اظ یه وبض فطزی اقبض ٜزاضز ،ؤ ٝؼٕٛالً ثطای دكشیجب٘ی اظ ضقس فطزی ،اضظقیبثی سطاوٕی ٚ
سىٛیٙی ٔٛضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز .یه وبضدٛق ٝاِىشط٘ٚیىی "یه ٔدٕٛػ ٝاِىشط٘ٚیىی اظ ٔساضن
اؾز ،و ٝفطایٙس ضقس یبزٌیطی فطز ضا زض عی ظٔبٖ ٘كبٖ ٔی زٞس .وبضدٛقٔ ٝی سٛا٘س ث ٝظٔیٞ ٝٙبی
سحهیّی ذبل یب یبزٌیطی ٔبزاْ اِؼٕط ٔطثٛط ثبقسٔ .ساضن ٕٔىٗ اؾز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٘ٛیؿٙسٌی ،سهبٚیط،
ٚیسیٞٛب ،عطح ٞبی دػٞٚكی ضا قبُٔ قٛز".

Pedagogical agents
عو اهل تزبیتی/آهوسشی
ػبُٔ آٔٛظقی ٔؼٕٛالً ث ٝنٛضر یه قرم ٔشحطن اؾز و ٝلؿٕشی اظ ٘مف یه ٔؼّٓ ذهٛنی یب یه اٍِٛ
ٕٞچ ٖٛیه قرهیز سبضیری ضا ثبظی ٔی وٙٙس .ایٗ ٔف ْٟٛاغّت زض سطویت ثب زیٍط ٚاغٞ ٜب ٘یع ث ٝوبض
ٔی ضٚز :ػبُٔ ضاثظٚ/اؾظ  ،ػبُٔ ٔشحطن/دٛیب  ،ػبُٔ ٛٞقٕٙس  ،ػبُٔ آٔٛظقی  ،أب انغالح ػبُٔ
سطثیشی/آٔٛظقی اظ  ٕٝٞضایح سط اؾز .ػبُٔ آٔٛظقی ث ٝػٛٙاٖ "یه قرهیز ٔشحطن عطاحی قس ،ٜوٝ
زض ٔحیظ ٞبی آٔٛظقی ثطای حٕبیز  ٚسؿٟیُ یبزٌیطی ػُٕ ٔی وٙس " سؼطیف ٔی قٛز .ث ٝعٛض ذالنٝ
ػبُٔ ٔشحطن آٔٛظقی یه قرهیز قجٚ ٝالؼی اؾز ،و ٝثطای افعایف یبزٌیطی اظ عطیك ٘طْ افعاضٞبی
ی وبضآٔٛظی سؼجیٔ ٝی قٛزٔ .ؼٕٛالً یه ػبُٔ ٔشحطن آٔٛظقی نٛضسىی
آٔٛظقی ،زض ثط٘بٔٞ ٝبی آٔٛظـٚ
ثٕٞ ٝطأ ٜشٗ یب ضٚایز ثط ضٚی نفح ٝاؾز ،ؤ ٝشٙبؾت ثب ٞسفی ذبل ظبٞط ٔی قٛز .ثیكشط سؼطیف ٞب
ثط ایٗ ٘ىش ٝسبویس ٔی وٙٙس و ٝػٛأُ آٔٛظقی؛ ٔشحطن  ٚسب حسی ٛٞقٕٙس ٞؿشٙس .آٖ ٞب ٔی سٛا٘ٙس
حطوز وٙٙس  ٚحطف ثع٘ٙس  ٚث ٝعٛض ا٘غجبلی ثب وبضثط سؼبُٔ ثط لطاض وٙٙس.

1

to carry
agentinterface
3
animated agent
4
intelligent agent
5
instructional agent
6
pedagogical agent
2
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)Sharable Content Object Reference Model(Scorm
هذل هزجغ دهی شی ء هحتوای قابل اشتزاک گذاری (اسکورم)
اؾىٛضْ یه ٔدٕٛػ ٝاؾشب٘ساضز فٙی ثطای ٘طْ افعاض ٞبی یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی اؾز .اؾىٛضْ ث ٝثط٘بٔٛ٘ ٝیؿبٖ ٔی
ٌٛیس عٛضی وساٞبیكبٖ ضا ثٛٙیؿٙس و ٝثشٛا٘ٙس ث ٝذٛثی ثب زیٍط ٘طْ افعاضٞبی یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی وبض
وٙٙس .زض ػُٕ اؾىٛضْ اؾشب٘ساضزی اؾز ثطای ایٙى ٝؾیؿشٓ ٞبی یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی ثب  ٓٞاضسجبط
زاقش ٝثبقٙس.
ذهٛنبً،اؾىٛضٔجطچٍٍ٘ٛیجطلطاضیبضسجبعٕحشٛاییبزٌیطیأ٘الیٛٙؾیؿشٕٟبیٕسیطیشیبزٌیطیجبٕٞسیٍط٘ظبضسساضز.
ثبیسسٛخٟساقشىٟبؾىٛضٔسضثبضٞغطاحیأٔٛظقییب ٔؿبئّشطثیشیسیٍط ٞیچ نحجشی ٕ٘ی وٙس .ثطای ٕ٘ٚ ،ٝ٘ٛلشی
و ٝقٕب فیّٕی ضا ذطیساضی ٔی وٙیس و ٝثط ضٚی یه زی ٚی زی اؾز ٘یبظی ٘یؿز و ٝچه وٙیس وٝ
وبض ٔی وٙس یب ٘ !ٝیه زی ٚی زی
آیب ایٗ زی ٚی زیجط ضٚی ثط٘سٞبی ٔرشّف زی ٚی زی دّیط
ٔؼِٕٛی ث ٝنٛضر یىؿب٘ی  ٓٞثط ضٚی دّیط "سٛقیجب"  ٓٞ ٚثط ضٚی یه دّیط "دب٘بؾ٘ٛیه" وبض ٔی وٙس.
ایٗ ثربعط ایٗ اؾز و ٝیه فیّٓ زی ٚی زی ثب اؾشفبز ٜاظ یه ٔدٕٛػ ٝاؾشب٘ساضز سِٛیس قس ٜاؾز.
ثس ٖٚایٗ اؾشب٘ساضزٞب درف وطزٖ ایٗ فیّٓ خسیس ثط ضٚی زی ٚی زی ٔی سٛا٘س ٔكىُ ثعضٌی ضا ایدبز
وٙس .ثٙبثطایٗ زض ایٗ نٛضر ثطای ٞط فطٔز زی ٚی زی ثبیس یه ثط٘س ذبل ایدبز قٛز .ایٗ چیعی اؾز
و ٝلجُ اظ ثٚ ٝخٛز آٔسٖ اؾىٛضْ ثطای یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی اسفبق ٔی افشبز .ثٙبثطایٗ ٔی سٛاٖ ٘شیدٝ
ٌطفز و ٝاؾشب٘ساضز یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی ثبػث ٔی قٛز ؤ ٝغٕئٗ قٛیٓ سٕبْ ٔحشٛاٞبی یبزٌیطی
اِىشط٘ٚیىی  ٚؾیؿشٓ ٞبی ٔسیطیز یبزٌیطی ٔی سٛا٘س ثب ؾبیط ؾیؿشٓ ٞبی یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی وبض وٙس؛
ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاؾشب٘ساضز زی ٚی زی ثبػث ٔی قٛز اعٕیٙبٖ حبنُ وٙیٓ و ٝسٕبْ زی ٚی زی ثب ٕٝٞ
زی ٚی زی دّیطٞب وبض ذٛاٙٞس وطز .زض نٛضسی و ٝیه ؾیؿشٓ ٔسیطیز یبزٌیطی ٔغبثك ثب اؾىٛضْ ثبقس،
آٖ ؾیؿشٓ ٔسیطیز یبزٌیطی ٔی سٛا٘س ٔ ٕٝٞحشٛاٞبیی ضا ؤ ٝغبثك ثب اؾىٛضْ اؾز اخطا وٙس .ثٗاثط ایٗ
ٔی سٛاٖ ٘شیدٌ ٝطفز و ٝاؾىٛضْ ٔی سٛا٘س ث ٝوبٞف ٞعی ٚ ٝٙظٔبٖ زض یبزٌیطی اِىشط٘ٚیىی وٕه
قبیب٘ی وٙس.

(Learning Objects Repository (LOR
هخشن اشیاء یادگیزی
یه ٔرعٖ اقیبء یبزٌیطی ٘ٛػی وشبثرب٘ ٝزیدیشبَ اؾز ٔ ٚؼّٓ ضا لبزض ٔی ؾبظز سب ٔٙبثغ ضا ث ٝاقشطان ثٍصاضز ،آٖ
ٞب ضا ٔسیطیز وطز ٚ ٜاظ ایٗ ٔٙبثغ ث٘ ٝحٛی ٔفیس اؾشفبز ٜوٙسٔ .دٕٛػ ٝای اظ اقیبء یبزٌیطی و ٝاظ
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عطیك ایٙشط٘ز لبثُ زؾشطؼ ٞؿشٙس .ایٗ ٔرعٖ ٞب؛ ٘ظیط دطسبَ ٞبیی ثب یه ٚاؾظ وبضثط ٔجشٙی ثطٚة،
یه ؾطٚیؽ خؿشد ٚ ٛیه فٟطؾز ثطای ٔٙبثغ ٔٛخٛز ػُٕ ٔی وٙٙس .یه ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٔرعٖ اقیبء
یبزٌیطی ضا زض ایٗ آزضؼ ٔی سٛا٘یس ٔكبٞس ٜوٙیس
https://medschool.vanderbilt.edu/lor/

Learning Object
اشیاء یادگیزی
یه قیء یبزٌیطیٚ،احسی ثب یه ٞسف یبزٌیطی ث ٝنٛضسی زیدیشبِی ٔ ٚؿشمُ اؾز و ٝاظ عطیك فطازازٞ ٜب ثٝ
ٔٙظٛض اؾشفبزٔ ٜدسز زض ظٔیٞ ٝٙب  ٚؾیؿشٓ ػبُٔ ٞبی ٔرشّف ث ٝوبض ٔی ضٚز .زض ٚالغ اقیبء
یبزٌیطی؛ٔدٕٛػ ٝای اظ الالْ ٔحشٛا ،الالْ سٕطیٗ  ٚالالْ اضظیبثی ٞؿشٙس ،و ٝثط ٔجٙبی یه ٞسف
یبزٌیطی ثب  ٓٞسطویت قس ٜا٘س .ة  ٜعٛض ؾبزٔ ٜی سٛاٖ ٌفز اقیبء یبزٌیطی وٛچىشطیٗ ٚاحس اظ ٔٛاز
آٔٛظقی اؾز و ٝث ٝسٟٙبیی لبثّیز آٔٛظـ یه ٞسف یبزٌیطی ضا زاضز  ٚثٛٔ ٝاز ٔ ٚحشٛایی زیٍط ٚاثؿشٝ
٘یؿزٔ .ثالً یه وّیخ آٔٛظقی و ٝیه ٞسف یبزٌیطی ضا دٛقف ٔی زٞسٔ ،ی سٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ یه قیء
یبزٌیطی زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .یب یه سهٛیط ،یه ا٘یٕیكٗ ،یه فبیُ نٛسی...

Metadata
فزاداده
اعالػبر وسٌصاضی قس ٜزض ٔٛضز اقیبء یبزٌیطی ،وٞ ٝسف آٖ ایٗ اؾز سب اقیبء یبزٌیطی ضا زض ٔرعٖ اقیبء
یبزٌیطی (  )LORسٛنیف ٔ ٚسیطیز وٙس .فطازازٔ ٜؼٕٛالً زض یه فبیُ  XMLوسٌصاضی ٔی قٛز ٚ
ثطای سٛنیف یه قی ء یبزٌیطی ٙٔ ٚبثغ زیدیشبِی ٔكبثٛٔ ٝضز اؾشفبز ٜلطاض ٔی ٌیطز.
Learning Strategies
راهبزدهای یادگیزی
اؾشطاسػی یب ضاٞجطز زض ِغز ثٔ ٝؼٙبی «قی ٜٛػُٕ زض ٔٛلؼیز ذبل» ث ٝوبض ٔی ضٚز .ضاٞجطزٞبی یبزٌیطی ،ضٚـ
ٞب  ٚقیٞ ٜٛبیی ٞؿشٙس و ٝقبٌطزاٖ زض حیٗ یبزٌیطی ث ٝوبض ٔی ٌیط٘س سب ثٞ ٝسف ٞبی آٔٛظقی ٔٛضز
٘ظط زؾز یبثٙس .ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛقبٌطزی و ٝدؽ اظ ذٛا٘سٖ یه ٔشٗ آٖ ضا ز ٚیب چٙس ثبض ثب ذٛز سىطاض ٔی
وٙس ،زض ٚالغ زض حبَ اؾشفبز ٜاظ یه ضاٞجطز یبزٌیطی اؾز.
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Need Assessment
نیاس سنجی
ثطای زضن ٔف٘ ْٟٛیبظؾٙدی ثبیس لجُ اظ سؼطیف آٖ زیس و٘ ٝیبظ ث ٝچٔ ٝؼٙبؾز٘ .یبظ ضا زض ؾبز ٜسطیٗ قىُ آٖ،
فبنّ ٝثیٗ آ٘چٛٔ ٝخٛز اؾز  ٚآ٘چ ٝثبیس ٚخٛز زاقش ٝثبقس سؼطیف وطز ٜا٘س .یؼٙی سفبٚر ؾغح زا٘ف ٚ
ٟٔبضر ٌ ٚطایف ٞبی یه فطز یب ٌطٞٚی اظ افطاز زض ا٘شٟبی یه زٚض ٜآٔٛظقی .ثٙبثط ایٗ ثب سٛخ ٝثٝ
سؼطیف ٘یبظ ٔی سٛاٖ ٘یبظ ؾٙدی ضا "فرایىذ مطخص کردن تفايت تًاوایی َا ،داوص َا ي گرایص
َای فراگیر یا فراگیران در ابتذا ي اوتُای آمًزش " تعریف کرد .بىابرایه بایذ دقت کرد کٍ ویاز
سىجی تىُا در مًاردی مطرح است کٍ راٌ ي يسیلٍ برآيردٌ ضذن ي رفع ویازَا در ارائٍ آمًزش
است ي ایه مفًُم با مفًُمی کٍ در محیط َای آمًزضی برای ایه ياشٌ بٍ کار می بروذ متفايت
است .در محیط َای آمًزضی گاَی بٍ اضتباٌ کمبًد ویريی اوساوی ،امکاوات فیسیکی ،فضای
آمًزضی ،بًدجٍ ،کتاب َاب درسی ي غیرٌ را در زمرٌ ویازَای آمًزضی می آيروذ.
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