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 باره این کتابدر

 
 داليل اهمیت يادگیري الكترونیكي و علم آموزش

جوویی   برای صرفهافزونی طور روز ها به ربرد یادگیری الكترونیكی است. سازمانکادربارۀ  این کتاب
ان نخسوتین  آورنود. در حقیقوت از زمو    زش به یادگیری الكترونیكی روی میدر هزینه و زمان آمو

 ،همزمان رشد کورده اسوت  زمان و ناونیكی در هر دو شكل همویرایش این کتاب، یادگیری الكتر
گیرد. البتوه اگور    ش نیروی کار از این طریق صورت میبیش از یک سوم ارائه آموز که ای گونه به

 است.  اقدام اشتباهی ،هزینه در جویی نحوه کارآموزی منجر به بهبود عملكرد شغلی نشود، صرفه
یوادگیری  توسوعۀ   هوای مفیودی بورای طراحوی و     هوای موجوود در بوازار توصویه     اغلب کتاب
جوای   در این است که به دهیم که ما ارائه می عملیاما تفاوت راهنمای  دهند، ائه میالكترونیكی ار

ابتودا   جدیود  های های تجربی استوار است. از آنجایی که این پژوهش ژوهشبر پ ،شخصی نظرات
بورای متخصصوان   های آن  بخش بسیاری ازلذا ن جامعه علمی پژوهشی توزیع شده است، در میا

های مبتنی بور   پاسخ این کتاب با تلخیص قابل دسترس نیست. آنالینتولید و ارزشیابی یادگیری 
اثربخش، خالء موجود را برطرف  یادگیری الكترونیكیدربارۀ  اندرکاران دستسئواالت  پژوهش به

 کند.    می
 

 الب جديد در ويرايش سوممط
اسوتفاده از راهنماهوای عملوی     تمایل کاربران به ۀدهند نشانمحبوبیت دو ویرایش اول این کتاب 
در هوا   مثوال  تر مواد دیداری، متن، صدا، تمرینات عملوی و مبتنی بر شواهد در چگونگی کاربرد به

، هوای جدیود   پوژوهش  را بوا افوزودن   هوا  بخشهمۀ  ویرایش سوم،یادگیری الكترونیكی است. در 
 بوا ایم. همچنین خواهید دید کوه بخوش جدیودی     رسانی کرده  ها به روز راهنماهای عملی و مثال

سوازی راهنموای عملوی خوود،      شواهد اضوافه شوده اسوت. بورای روشون      مبتنی بر عنوان فعالیت
دروس همزمان و ناهمزموان اکسول و درس ناهمزموان فوروش     عملی جدیدی مانند  سناریوهای

 ایم.  ی را افزودهیدارو
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عنوان کتاب درسی، یک راهنمای معلوم تهیوه شوده     های قبلی به محبوبیت ویرایش ۀدر نتیج
ارتبواط   Pfeifferاست. برای دریافوت آن بوا نماینودگی     ه در وب سایت انتشارات قابل دسترسک

 برقرار کنید.
 

 توانید دست بیابید؟ ن کتاب به چه چیزي ميبا اي 
اده از راهنمای عملی این با استف ؛د کننده یا کاربر یادگیری الكترونیكی هستیداگر شما طراح، تولی

ویوژه  با اصول روانشناسی یوادگیری اطمینوان حاصول کنیود. بوه      دورۀ  توانید از انطباق کتاب می
 د تا: یها را یاد بگیر توانید بهترین روش می

  کنید ارائه تصاویر، صدا و متن ا استفاده ازبمحتوای خود را. 

 اجتناب کنید. ،شود ایجاد می بوطهای نامر رسانه بواسطهاضافی یادگیرندگان که شناختی از بار 

 برای تشویق یادگیری عمیق از ابزارهای حضور اجتماعی بهره بگیرید. 

 های جدیود کموک    دگیرندگان در ایجاد مهارتعملی طراحی کنید که به یاها و تمرینات  مثال
 کند.

 استفاده کنید.مؤثر طور تنی بر شبكه برای یادگیری بهی مباز امكانات مشارکت 

 های راهنمای یادگیری را برای یادگیرندگان تعیین کنید. بهترین طرح 

 های حول  ه یادگیرندگان را در ایجاد مهارتطراحی کنید ک  یادگیری الكترونیكی ای برایدوره 
 .سازد.... یاری و.مسئله 

 ط با اهداف آموزشی را ارزشیابی کنید.های آموزشی مرتب ها و بازی سازی شبیه 

 

 کتاب چگونه سازماندهي شده است؟
 کواربرد  به مبانی کتاب شوامل تعریوف یوادگیری الكترونیكوی، توصویف چگوونگی       3تا  1فصول 
ای از  ، و خالصوه فراینود یوادگیری  تسوهیل  در یادگیری الكترونیكی به منظور آموزشی های  روش
 پردازد.  شی میهای مبتنی بر شواهد پژوه فعالیت

ای که توسط مایر طی بیست و پنج سال پژوهش در دانشگاه  اصول چندرسانه 10تا  4فصول 
هوایی از   ها، شواهد و مثال ؛ رهنمونها کند. در این بخش یافته است را خالصه میتوسعۀ  نیاکالیفر

را ی الكترونیكوی  و توالی محتوا در یادگیر تقطیعچگونگی استفاده بهینه از تصاویر، متن و صدا و 
 خواهید خواند.
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های آموزشی مهوم در یوادگیری    ها و رویكرد های مرتبط با روش رهنمونبر  15تا  11فصول 
و  ، ابزارهوای هودایت  همیارانوه ها، تمرین و بازخورد، امكانات  ترونیكی از قبیل استفاده از مثالالك

 کند.   میتأکید  توسط یادگیرندگانمسئله  های حل گر ایجاد مهارت راهنمایی کننده و فنون تسهیل
یوادگیری   ها در سازی ها و شبیه روز مرتبط با کاربرد بازی عات بهها و موضو پژوهش 16فصل 

 کند. الكترونیكی را ارائه می
گوونگی  های این کتاب را در یک چک لیست جامع تلفیوق کورده و چ   رهنمونتمام  17فصل 

 کند.  یادگیری الكترونیكی را تشریح می مزمانهمزمان و ناه اشكالکاربرد عینی آنها در 
 به بخش مقدمه کتاب مراجعه کنید. فصلهر  برای اطالع بیشتر از محتوای
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 مقدمه

 
 نكاتي جهت استفاده بهتر و بیشتر از اين منبع

 هدف
تولیود   کوه شوواهد را بوا طراحوی و    ای است  تنی بر باور و خرد عمومی به حرفهمب فعالیتاز  تحولیآموزش، دستخوش سیر  ۀحوز

هوای   حول  ولوویی دیجیتوال بوجوود آموده توا راه     کند. بخشی از انقالب آموزش توسط کاربرد تكن یمحصوالتش تلفیق و عرضه م
موان  اشوكال همزموان و ناهمز  هموۀ   را برای پژوهشیهای مبتنی بر شواهد  رهنمونآموزشی را انتقال و مدیریت کند. این کتاب 

 .گیردسازد تا در طراحی، توسعه، و ارزشیابی یادگیری الكترونیكی مورد استفاده قرار  ونیكی فراهم مییادگیری الكتر
 

 مخاطب
 افزارتوان بوا ملزوموات    یک طراح، تولید کننده، یا کاربر یوادگیری الكترونیكوی هسوتید؛ جهوت اطمینوان از اینكوه درس      شما اگر 

هوای موا در ایون کتواب بور       مثوال  اکثور های این کتاب استفاده کنید. اگرچوه   رهنمونیادگیری تطابق داشته باشد از روانشناختی 
                                تواننود کوامال  از مزایوای آن     علموی و تربیتوی نیوز موی    های  موقعیت د، ولی متخصصان آموزشی دردارتأکید  یادگیری نیروی کار

 مند شوند. بهره
 

 ها مرور فصل
ود موجو  Pfeiffer. راهنمای معلم در وب سایت ی استمنابع گوناگونمل شاما در ویرایش جدید، یک راهنمای معلم را افزودیم که 

 با این سایت تماس حاصل نمایید.توانید  میجهت استفاده از آن  است که 
فعالیوت  اصوول  کوه  اضافه شده اسوت،  محتوای فصول کتاب را خالصه کرده است. فصل سوم در این ویرایش  1جدول الف.
هوای   رسوانی کوردیم و مثوال   ای موجود در تمام فصول را به روزه کند. همچنین پژوهش ف میرا توصی پژوهشیمبتنی بر شواهد 

 فروشندگی افزودیم. راهبردیهای  مهارت جدیدی را برای درس اکسل و

 
 . مرور فصول1جدول الف.

 محتويات فصل

هووای یووادگیری   انتظووارات و چووالش  .1
 الكترونیكی

 تعریف یادگیری الكترونیكی 
 اثربخشی یادگیری الكترونیكی دربارۀ شواهدی 

 های یادگیری الكترونیكی انتظارات و چالش 

  رسانی عملكردی در مقابل اطالعاهداف 

  یادگیری الكترونیكی معماریسه نوع 

یوووادگیری دورۀ  درچگونوووه افوووراد  .2
 گیرد؟الكترونیكی یاد می

  یووادگیری انسووان و اینكووهمووروری بوور فراینوودهای 
نود یوادگیری را   نتوا چگونوه موی  آموزشی های  روش

 د.نتسهیل یا مختل ساز

 فعالیت مبتنی بر شواهد .3

 فعالیت مبتنی بر شواهد چیست؟ 

 اثربخشی آموزشدربارۀ  سه رویكرد پژوهشی 

 های تجربی اثربخش های مقایسه ویژگی 
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 . مرور فصول1جدول الف.
 محتويات فصل

 ای بر مفاهیم آماری در این کتاب مقدمه 

ای: از کلمات و  اصل چندرسانه رعایت .4
مات به تنهایی استفاده تصاویر بیش از کل

 کنید.

 که آیا یادگیری در دروس سئوال  شواهدی برای این
یابد یا  یكی حاوی تصاویر و کلمات تحقق میالكترون

 در دروس حاوی کلمات به تنهایی.

      انواع تصاویری که یوادگیری را بوه شویوه اثوربخش
 دهد. ء میارتقا

 کند. ه کسی از تصاویر بهتر استفاده میچ 

 در مقابل انیمیشن تثاب تصاویر 

اصوول مجوواورت: کلمووات و   رعایووت .5
هم قورار   را در کنار بوط به آنرتصاویر م
 دهید.

  و  نوشوتاری شواهدی برای بهترین جاگذاری کلمات
 تصاویر در صفحه

 در  ییا گفتار نوشتاریکلمات  نظیمشواهدی برای ت
 ترکیب با تصاویر

 کوار بورده   هایی که اصل مجاورت بهتور بوه   موقعیت 
 این اصلروانشناختی  ، همچنین مبنایشود یم

حسووی: در صووفحه اصوول چند رعایووت. 6
نمایش بیشتر از کلموات در قالوب گفتوار    

 .نوشتاریاستفاده کنید تا کلمات 

 الب گفتار که تصاویر شواهدی برای ارائه کلمات در ق
 .نوشتاریکنند تا کلمات  را توصیف می

 اصوول چندحسووی و غیرمووؤثر  و مووؤثر کاربردهووای
 این اصل.روانشناختی  همچنین مبنای

: ارائوه کلموات هوم    حشواصل رعایت . 7
و هم بصورت  نوشتاریصورت کلمات هب
 . سازدرا مختل مییادگیری  ،فتارگ

    شواهدی برای استفاده از گفتار جهت شورح تصواویر
 و گفتار باهم. نوشتاریبیش از کلمات 

   در چوووه گفتووار   بوووه نوشووتاری افووزودن کلموووات
 تواند به یادگیری کمک کند. هایی می موقعیت

انسوجام: افوزودن موواد    اصول   رعایت. 8
 تواند یادگیری را مختل سازد. اضافی می

 گیج کننده، ها و تصاویر  شواهدی برای حذف داستان
 های اضافی. و شرح بوطصداهای نامر

       شواهدی برای اسوتفاده از تصواویر سواده بوه جوای
 تصاویر پیچیده.

  ولی جذاب که نامربوط  کلماتشواهدی برای حذف
اسوی یوا بورای فهوم وایگوان      جهت شرح مفاهیم اس

 روند. کار می تخصصی به

سوازی: سوبک    اصل شخصوی  رعایت. 9
های مجازی را به کوار   ای و مربی محاوره
 ببرید.

   ای، کیفیوت صودا، و    شواهدی برای سوبک محواوره
 به منظور بهبود یادگیریمؤدبانه  سخنرانی

 بهتور   در آن سوازی  صل شخصوی هایی که ا موقعیت
 شود. کار برده می به

  آموزشووی  عاموولشووواهدی بوورای طراحووی مناسووب
 ارتقای یادگیری. منظوربه ای رایانه

 بووه مؤلووف  سوواختنرؤیووت  شووواهدی بوورای قابوول
 یادگیرنده. 
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 . مرور فصول1جدول الف.
 محتويات فصل

آمووزش:   تقطیع و پیشاصل  رعایت .10
پیچیدگی را از طریق تجزیه مطالوب بوه   

 اجزای آن مدیریت کنید.

 ای تجزیه واحد درسی بزرگ به قطعوات  هدی برشوا
محتوایی کوچک و اجازه دادن به یادگیرندگان جهت 

 مطالعه آنها با سرعت خودشان.

  اهیم اساسوی در یوک درس   شواهدی برای ارائه مفو
 ها و فرایندها.کار از روش قبل

در یوادگیری  ها  مثال استفاده ازتأثیر  .11
 الكترونیكی

 و كوالیف سواختارمند  هوای حول شوده بورای ت     مثال 
 تكالیف استراتژیک.

  بوه  هوا   مثوال  گوذر از هوایی بورای    رهنمونشواهد و
 تمرینات عملی.

  توضوویحی وخودهووای  سووئوال از طریووق افووزودن 
را قابول  هوا   مثوال  محرک مشاهده فعوال، های  روش

 فهم سازید.

 اسوتراتژیک  هوای   مهارت تسهیل یادگیری به منظور
 یم؟را چگونه طراحی کنها  مثال باید

. آیووا تموورین، یووادگیری را کامووول    12
 سازد؟ می

        شواهدی برای تعوداد و نووع تمورین موورد نیواز جهوت
 اهداف یادگیری پشتیبانی

  هووایی بوورای طراحووی بووازخورد   رهنمووونشووواهد و
 اثربخش در تمرین

 در بنوودی تمرینووات  شووواهدی بوورای توزیووع و گووروه
 دروس

یوووادگیری همیارانوووه در محووویط    .13
 الكترونیكی

 بر بهبود یادگیری از طریق تكوالیف  تأثیرگذار  املعو
 همیارانه

 بوا پشوتیبانی   همیارانوه ای از انواع یوادگیری   خالصه 
 رایانه

 یوادگیری  دربوارۀ   هایی از مطالعوات پژوهشوی   نمونه
 همیارانه با پشتیبانی رایانه

   عنووان یوک روش    هاستفاده از مباحثه سواختارمند بو
 همیارانهمناسب یادگیری 

 کسوووی در کنتووورل اسوووت؟ چوووه . 14
هووایی بوورای هوودایت یووادگیری  رهنمووون
 الكترونیكی

 تمایز بین کنترل یادگیرنده و کنترل برنامه 

 جای کنترل  چه زمانی کنترل یادگیرنده را به بایستی
 د؟کار بر برنامه به

 آموووزش بووا نیازهووای  انطبوواقهووایی بوورای  تكنیووک
 یادگیرنده

 رنودگان  ایی و هودایت یادگی هایی برای راهنم تكنیک
 ای.فرارسانههای  محیط در

 ایجواد یادگیری الكترونیكی با هدف  .15
 تفكرهای  مهارت

 سه نوع مهارت تفكر 

 هوای   مهارت های آموزش برنامهتأثیر  شواهدی برای
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 . مرور فصول1جدول الف.
 محتويات فصل

 تفكر

 تكلیف -ها و شواهدی برای آموزش کل ویژگی 

 هایی برای آشكارسازی فرایندهای تفكور در   رهنمون
 یادگیری الكترونیكی

 ای بوورای تحلیوول تكلیووف شووناختی جهووت   قدمووهم
 تفكر متخصصهای  مهارت شناسایی

ها در یوادگیری   ها و بازی سازی شبیه .16
 الكترونیكی

 ها چیست؟ سازی ها و شبیه بازی 

 ها سازی ها و شبیه شواهدی برای اثربخشی بازی 

 از  تضومین اثربخشوی یوادگیری    هایی بورای  تكنیک
 ها سازی ها و شبیه بازیطریق 

 ها . کاربرد رهنمون17

 های ارائه شده در این کتاب ای از رهنمون خالصه 

   در هووا  سووه بحوو  از چگووونگی کوواربرد رهنمووون
 های یادگیری الكترونیكی نمونه

 
 

 


