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 چکیده
 یدادهایرو با دانشگاه امیرکبیر یآموزش الکترونیکارائه  نحوه بررسی میزان انطباقهدف تحقیق حاضر 

جامعه آماری این . بود یلیتحل و یفیتوص قیتحق روشبود.  گزیو بر وی طراحی آموزشی گانیهگالآموزشی 
دانشگاه عالمه طباطبایی در سال  یآموزش یتکنولوژ رشتهدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تحقیق 

 یکیالکترون دوره آموزش مهندسی برق و مخابرات رشته یتخصص و یاصل دروس کل و 38-39تحصیلی 
 یگردآورابزار  بود. دسترس در نوع از یریگنمونه روش و 38-39سال تحصیلی در  ریرکبیام دانشگاه

الگوی طراحی آموزشی گانیه  یدادهایرو بر اساسکه  بود یاساخته وارسی محقق فهرستشامل ،هاداده
 کرونباخ یآلفا روش با آن ییایپا بیضر .استفاده شد صوریاز روایی  ابزار ییروابرای بررسی طراحی شد. 

 آفالین صورتبه را بر خط آموزش ،جلسه 5 در متخصصان ،هاداده یآورجمع برایبه دست آمد.  11/1
 لیوتحلهیتجزجهت  .فهرست وارسی کردند کردن پر به مشاهده، اقدام اساس بر سپس کردند، مشاهده

تحقیق  کلی جهینت .شد انجام SPSS افزارنرمو با استفاده از  یاستنباط و آمار توصیفی یهاروشاز  هاداده
 گزیبر وآموزشی الگوی گانیه  یدادهایرو الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  نحوهنشان داد که 

 .مطابقت ندارد

طراحی  یالگو آموزشی، یدادهایرو الکترونیکی، آموزش طراحی آموزشی،: کلیدی واژگان
 گزیو برآموزشی گانیه 

                                                           

ی )نویسنده ئدانشگاه عالمه طباطبا دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ،تکنولوژی آموزشی دانشجوی دکتری. 8
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 مقدمه
 ؛8931 ،)گانیه .کمک کردن به افراد برای اینکه یاد بگیرند باهدفاست  یک اقدام ،آموزش

مستمر شکل ارائه  طوربه همزاد انسان و درگذر زمان آموزش .(98ص  ،یآبادیعل ترجمه
و تربیت  میتعل ،یو فناورتغییر بوده است؛ یعنی با پیدایش هر وسیله یا صنعت  در حالآن 

متناسب با آن دچار دگرگونی شده است. در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر 
نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت  تیو ترب، تعلیم باشدیماطالعات و ارتباطات 
. ورود (8919 مهر محمدی،است )چشمگیری دچار تحول شده  طوربهوهم از لحاظ کیفیت 

 ؛کرده است تحول و تغییر خوشدسترا  بشری زندگی شئون تمامی 8اطالعاتی یهایفناور
از  هانظام دیگر از بیش شانیمعرفت ماهیت دلیل به آموزشی یهانظام میان این در

 .)8911 ،آتشک (اندشده متأثر اطالعاتی یهایفناور
د نیاز به زمان و مکان مشخصی داشتن یریادگیو تا چندین سال پیش افراد برای آموزش 

ته است اینترنت تا حدودی این نیاز از بین رف و شبکهرایانه  یهایفناور ولی امروزه با پیشرفت
 ،هورتون) ردیبگزمانی و هر مکانی یاد  در هرهر چیزی را  خواهد بودقادر  یزودبهو هرکس 

اوم رشد و گسترش مد یازهاینسنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به  یهاروش(. 8915
ه آموزش الکترونیکی را ب یهانظام آموزشی نیستند. کاربرد فناوری در آموزش یهامهارت

تغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است.  و باعثوجود آورده 
. دهدیمبرای یادگیری ارائه  یترجذاببیشتر، جدیدتر و  یهافرصتنوین  یهایفناور

و  دسترسی یمرزها و ارتباطاتآموزش الکترونیکی از طریق کاربرد فناوری اطالعات 
کند یمیادگیری به فراگیران ارائه و ابزارهای جدیدی را برای  شکستهدرهمزمانی را  یمرزها

 .(8913 به نقل از بدریان، ؛9119 ،9هالکت)
تنی بر مب یهاوهیو شکاربردی  یافزارهانرمآموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از 

مجازی  انشگاهدفشرده، شبکه اینترنت و اینترانت  سکتید فناوری اطالعات اعم از کامپیوتر،
ان هر زمان و مک در را برای هر فرد در هر زمینه، یریادگیو که امکان آموزش  شودیمگفته 

 یریادگیتعریفی  در (.8938 ،یو درگاهرضوانی سازد )یمفراهم  العمرمادام صورتبه

                                                           

1. information technology(IT) 

2. Halkett 
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 یآموزش تیفعال مجموعه مدرن، آموزش در دیجد میپارادا کی عنوانبه یکیالکترون
 (.9188 ،همکاران و 8وانگ) ردیگیم صورت یکیالکترون یابزارها از استفاده با که است

را  یریادگیو نظام آموزش  خودخودبهورود فناوری اطالعات در فضای آموزش عالی 
اگیران انتقال دانش نیست، بلکه تبدیل فر صرفاً. هدف آموزش الکترونیکی کندینممتحول 

(. برای دستیابی به این 8911 عطاران،است ) یو فناورعلم  دکنندگانیو تولبه افرادی خالق 
ی خاصی طراحی شوند. ارهایمع استانداردها ودوره آموزش الکترونیکی باید با توجه  مهم

ایجاد یک دوره آموزش  طراحی آموزشی است. یهامدل، استفاده از ارهایمعیکی از این 
 ،افزارنرم یمهندس الکترونیکی موفق حاصل مشارکت چهار عامل اساسی طراحی آموزشی،

 یطراح ی خاصی در ایجاد دوره دارند.هاتیقابل هرکدام ؛ کهاست و اقتصادرسانه  یطراح
عضی تدریس ب تجارب یادگیری الزم برای نییو تعی دهسازمان آموزشی مستلزم انتخاب،

 است و و آموزش سیتدر ابزار یآموزش یطراح (.8915 هورتون،است )به افراد  زهایچ

 9طراحی آموزشی (.8911 ،یرضو) باشند کارآمدتر و مؤثرتر ،یآموزش مواد شودیم باعث
مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در  یهاروش ینیبشیتجویز یا پ توانیم را

 ترجمه ؛8911، رایگلوث و پوالک ؛لشین)دانست و عواطف شاگردان  دانش، مهارت
از این الگوها،  یکی .زمینه طراحی آموزشی الگوهای مختلفی وجود دارد در .فردانش(

از یک الگوی تخصصی  یانمونه الگواین  است. 1گزیو بر 9الگوی طراحی آموزشی گانیه
محیط یادگیری  یاز انواع موضوعات آموزشی و طراح کی با هراست که شیوه برخورد 

 و الگوی طراحی آموزشی گانیه .کندیمترسیم  جداگانه صورتبهرا  هرکداممناسب برای 
 یهاازدهباز موضوعات آموزشی یا  کیهر از یک الگوی پیشرفته است که  یانمونهبریگز 

. برای مثال در این الگو شرایط دهدیمقرار  موردتوجهتخصصی  کامالً طوربهیادگیری را 
درونی و بیرونی الزم برای آموزش و یادگیری اطالعات کالمی با شرایط یادگیری 

 هرکدامآموزشی مورد نیاز برای  یدادهایرواساس  نیا بر ذهنی متفاوت است. یهامهارت
 گریدعبارتبه الگو بر فرایند پردازش اطالعات استوار است. نیا نیز شکل خاصی دارد.

 و بریگز یک الگوی شناختی است و مباحثی از قبیل حافظه، الگوی طراحی آموزشی گانیه

                                                           

1. Wang 

2. instructional Desigen 

3. Gagne 

4. Briggs 
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. از دهدیمرا مورد توجه قرار  فراشناختشناختی و  راهبرد ،شناخت ذهنی، ندیفرا ،یابیباز
رایند را در ف و تکرار مجاورت تقویت، ازجمله انهیرفتارگراسوی دیگر اصول یادگیری 

 .(8931 ،ی)نوروزی و رضوکندیملفیق یادگیری شناختی ت
را که معلم باید در حین آموزش انجام دهد  یهاتیفعال گزیو برهمچنین الگوی گانیه 

حل تدریس مرا مثابهبهآموزشی را  یدادهایرو توانندیمو مربیان  معلمان کند. تعیین وضوحبه
را اجرا  شدههیتوص یهاتیفعالتدریس خود  یاثربخشقرار دهند و برای افزایش  مورداستفاده

ی یکی از الگوها عنوانبهکنند. از طرفی دیگر الگوی طراحی آموزش گانیه و بریگز 
 اصول عناصر عمومی یک آموزش موفق است خواه آن آموزش، دربردارندهکالسیک 

لسله مراتبی س صورتبهیادگیری در این الگو  الکترونیکی باشد خواه آموزش سنتی. آموزش
 هاهارتمو  هادانشکه یادگیری برخی از  دهدیمویژگی نشان  نیا فته شده است.در نظر گر

مثال  یبرا .دیگر است یهابازدهیادگیری برخی از  ازینشیپ یادگیری، یهابازدهیا به عبارتی 
بل از حل مسئله( بپردازد الزم است قباال )یادگیرنده بخواهد به یادگیری قواعد سطح  چنانچه

از عناصر  کیهر که  دهدیمنشان  نیا حقایق مورد نیاز را آموخته باشد؛ آن مفاهیم و
بلکه  ذهنی یهامهارت تنهانه ذهنی از نظر یادگیری به یکدیگر وابسته هستند. یهامهارت

 .اندهگوننیاحرکتی نیز  یهامهارتشناختی و  یراهبردها ازجملهیادگیری  یهابازدهسایر 
مبنایی برای توالی آموزش مورد استفاده طراحان  عنوانبهخود ساختار سلسله مراتبی  نیا

ی هابازدهی بندطبقه-8: اندعبارتاصلی دارد که  مؤلفه نیالگو چند نیا آموزشی است.
و ی حرکتی هامهارت کالمی، اطالعات شناختی، یراهبردها ی ذهنی،هامهارت یادگیری:

نه  واسطهبهآموزش  این الگو در آموزشی:مراحل -9 یرونیبو شرایط درونی -9 هانگرش
از:  اندعبارتکه  نامندیمی آموزشی دادهایرورا  هاآنکه  شودیمفعالیت آموزشی انجام 

 ،بازخورد تدارک مؤلفه ،محرک ارائه، مطلع کردن یادگیرنده از اهداف، توجهجلب
 یابیارز مؤلفه، عملکردفراخوان ، یریادگی ییراهنماتدارک  ،قبلی یهاآموخته یادآوری

 (8931 ،ی)نوروزی و رضوو انتقال  یدار ای شیافزا و عملکرد
 جدید مهم فناوری کاربردهای از یکی عنوانبه مجازی آموزش اخیر یهاسال در

 آغاز راستا این در یاگسترده یهاتیفعال و مطرح است جهان در ارتباطات و اطالعات

 است یریگشکل حال در آموزشی محیط در کهسریعی  تغییرات به توجه با است. گردیده

 در جدید یهایفناور و خدمات یارائه منظوربه الکترونیکی مجازی و یهانظام اجرای
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(. 8913 ،یعیرب (است شده مطرح اساسی نیاز یک صورتبه یادگیری و تدریس ینهیزم
 با مناسبی برای بسیاری از مشکالت آموزشی باشد. حلراه تواندیمآموزش مجازی 

ه ب که به تحصیالت دانشگاهی مندانعالقهاز این نوع آموزش تعداد زیادی از  یمندبهره
 مورد پوشش قرارسنتی محروم هستند  یهادانشگاه یهاکالسدالیل مختلف از حضور در 

 هانآ زمینه برای یادگیری مستقل یو مکاناز میان برداشتن محدودیت زمانی  و با رندیگیم
 (.8911رضایی، شود )میفراهم 
بر وب معطوف  یدور مبتنتوجه خود را به آموزش از راه  هادانشگاهاغلب مروزه ا
هم و اندکردهآموزش مجازی برگزار  هایبرنامهآموزش عالی  مؤسسات. بسیاری از اندکرده

با شتاب در حال تدارک دیدن و آماده نمودن  هادانشگاهدیگر و  مؤسساتاکنون بسیاری از 
 (.8938 و همکاران، )مرتضوی اقدم باشندمیمجازی  هایبرنامه

 یاعمده یایمزا یدارا یسنت آموزش به نسبت یکیالکترون آموزش یهادورهاین 
 یهادوره در شرکت یبرا نهیپرهز و موردیب یترددها حذف و یریپذانعطافهستند. 
در کنار توسعه کمی  .(8931 ،یو نظر شاه بیگی) دیآیم شمار به هاآن نیترمهم از آموزش

 ارهایعماین نوع آموزش با  هایبرنامهکیفی و انطباق  یاستانداردها آموزش مجازی، توجه به
بودن طراحی  نوظهوربه دلیل  و اهداف و الگوهای طراحی آموزشی نباید فراموش شود.

دستاوردهای تجربی اندک در این زمینه طراحی آموزش  نیو همچنمجازی  یهاآموزش
 مشکالتی یکیالکترون آموزش نهیزم در تبدیل شده است. هاچالشمجازی به یکی از 

 را یافهیوظخود  نیا که است اثربخش یریادگی به یابیدست مانع که دارد وجود یاریبس

 کردن برطرف یپ در و کرد فکر موانع به هادوره نیا یطراح از قبل که کندیم جادیا

 در یاساس یهاینگران از یکی .میباش ارانیآموزش یبرا هم و رندگانیادگی یبرا هم هاآن

و راد  یمؤمناست ) یریادگی مواد و یریادگی یطراح آموزش، تیفیک بحث حوزه نیا
 (.8938 ،یآبادیعل

رح یکی از مشکالت اساسی مط عنوانبهطراحی ضعیف دوره آموزش الکترونیکی اغلب 
 شده است. برای طراحان دوره، بدون دانش قبلی در زمینه طراحی آموزشی، بسیار سخت

 ند.یادگیری الکترونیکی استفاده کن یهادورهبرای  اثربخشاست که از راهبردهای آموزشی 
کی از ی از طرفی توجه ناکافی به طراحی آموزشی و فنی به فناوری و جنبه ازحدشیبتوجه 

 یاارهچکه برای آن باید  باشدیمآموزش الکترونیکی  یهادورهمشکالت اساسی در طراحی 



 95 پاییز، چهل و یکم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                              111 

است ، استفاده از طراحی آموزشی و الگوهای مربوط به آن هاحلراهاندیشید. یکی از 
ی شود مستلزم طراح ختم داریپابرای آنکه آموزش به یادگیری . (8939 کردوانی، رسولی و)

. مستلزم وجود برنامه از قبل تعیین شده است اثربخشیادگیری  آموزش است. یبندسازمانو 
 توانیمطراحی آموزشی را طراحی آموزشی نامید.  توانیمرا  شدهنییتعاین برنامه از قبل 

 کهیرحالد .کاربردآموزش الکترونیکی به  یهاطیمحمحیط یادگیری سنتی، در  بر عالوه
 یهاطیمحتدریس و آموزش مبتنی بر وب در آموزش عالی بسیار رایج است طراحی و ایجاد 

نی بر زمانی که از آموزش مبت خصوصبهآموزش الکترونیکی بیشتر مورد توجه بوده است، 
اگر (. 8913مالکی، شود )مییاد  تیفیباکروشی برای دستیابی به آموزش  عنوانبهوب 

محیط  یهاتیقابلو  هایژگیوکترونیکی با شناخت دقیق از طراحان محیط یادگیری ال
یط قرار دهند، مح کنار همدر  هاآنبا توجه به اصول طراحی آموزشی  عناصر را الکترونیکی

ف عالوه بر تقویت یادگیری موضوع، بسیاری از موانع را برطر تواندیم یکیالکترونیادگیری 
. تحقیقات مختلف (8911 سراجی،) دیینمارا تضمین  یریادگیو نماید و کیفیت آموزش 

ه توسط ک یامطالعهدر  .اندکردهبررسی  طراحی آموزش را در آموزش الکترونیکی کیفیت
نجام ا تجربه یادگیری الکترونیکی برای ارزیابی کیفیت( 9188) 8یودو؛ بگچی و کیرز

، و بودنجوابگو همدلی با دیگران،  فهم ،نیابعاد تضم نتایج تحقیق نشان داد که گرفت،
 یکیکترونالنقش مهمی در پذیرش کیفیت یادگیری  یتساوبمحتوای  و قابلیت اطمینان

 از آموزش الکترونیکی کیفیتابعاد ( به بررسی 9181) 9که جانگ یامطالعهدر  .کندیمایفا 
 سازمانیفیت ، تضمین کیکارکنان، تعامل ابعاد: کنندگانشرکت ،پرداخت یادگیرنده دیدگاه

را  ظایفوآموزش  و و تبلیغات، اطالعات پشتیبانی، یادگیرنده سازمانی اعتبارمکانیزم، 
ارزیابی محیط یادگیری پژوهشی به  در 9111در سال  9ایساک و االین سنتنی پیشنهاد کردند.

نشان  هاآن تحقیق جینتا انجام دادند. اصول رویکرد شناختی بر اساساز راه دور مبتنی بر وب 
ه کمی بر به انداز ارزشیابی در دوره آنالین یهاکیتکنو  تعامل داد که تجربیات یادگیری،

 تیفیکارزیابی  منظوربه( که 9119) 1تحقیق ماسی در بود. گرفتهانجاماساس رویکرد شناختی 
ی از توجهقابلتحقیق او نشان داد که درصد  جینتاآموزش الکترونیکی انجام داد 

                                                           

1. Udo, Bagchi & Kirs 

2. Jung 

3. Issak & Alain senteni 

4. Massy 
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 راد یمؤمن .یادگیری الکترونیکی را متوسط یا ضعیف ارزیابی کردند تیفیک دهندگانپاسخ

 یکیالکترون آموزش دوره اطالعات یفناور رشته تیفیک یبررس( به 8938) یآبادیعلو 
 یکیالکترون آموزش یاستانداردها اساس بر یطوس نیرالدینصخواجه یصنعت دانشگاه

 آموزش دوره اطالعات یفناور رشته تیفیک که ها دادآننتایج تحقیق  پرداختند.

. ردیگیم قرار مطلوب نسبتاً دامنه یطوس نیرالدینصخواجه یصنعت دانشگاه یکیالکترون
( در تحقیق خود به بررسی میزان انطباق برنامه آموزش الکترونیکی 8911مشعوف )طالیی 

طوسی با طراحی آموزشی مبتنی بر اصول  نیرالدینصخواجهریاضیات دانشگاه صنعتی 
تحقیق او  جینتا ه است.گرایی و ساختن گرایی پرداخت شناخت ،ییرفتارگرا یکردهایرو

طوسی  نیرالدینصخواجهبرنامه آموزش الکترونیکی ریاضیات دانشگاه صنعتی  نشان داد:
 اندازههب و ییرفتارگراطراحی آموزشی مبتنی بر اصول رویکرد  بر اساسزیادی  اندازهبه

کمی  اندازهبه ومتوسطی بر اساس طراحی آموزشی مبتنی بر اصول رویکرد شناخت گرایی 
 راکزاز ماخیر یکی  یهاسال. در بر اساس طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی است

یق حاضر در این راستا تحق است. ریرکبیام، دانشگاه یدرزمینه آموزش الکترونیک دهندهارائه
ا دانشگاه امیرکبیر ب آیا نحوه ارائه آموزش الکترونیکی که شودیمبا این هدف انجام 

 مطابقت دارد؟ گزیو برآموزشی الگوی گانیه  یدادهایرو
 پژوهش یهاسؤال
 کلی سؤال

وی آموزشی الگ یدادهایروبا  ریرکبیامارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه  نحوهآیا 
 مطابقت دارد؟ گزیو بر طراحی گانیه
 جزیی سؤاالت

 توجهلبجرویداد آموزشی  الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشآیا نحوه ارائه -8
 مطابقت دارد؟

ردن رویداد آموزشی آگاه ک الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  آیا نحوه-9
 یادگیرنده از اهداف دارد؟

ادآوری یالکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویداد آموزشی  آموزشارائه  ینحوهآیا -9
 مطابقت دارد؟ قبلی یهاآموخته
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 رائهاالکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویداد آموزشی  آموزشارائه  ینحوهآیا -1
 مطابقت دارد؟ محرک

 دارکتآموزشی  رویداد الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا -5
 مطابقت دارد؟ یریادگی ییراهنما
راخوان فآموزشی  رویداد الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا -1

 مطابقت دارد؟
 ازخوردب تدارکرویداد  الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا -3

 مطابقت دارد؟
 یابیرزا رویداد آموزشی الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا -1

 مطابقت دارد؟ عملکرد
 ادیسهیل ترویداد آموزشی  الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا -3

 مطابقت دارد؟ و انتقال یدار

 پژوهش روش
 با .شودیم استفاده یلیتحل یبررس و یفیتوص قیتحق روش از پژوهش تیماه به توجه با

ی از هاجنبهاین روش  در یک برنامه را بررسی و تحلیل کرد. توانیماستفاده از این روش 
 نیا یآمار جامعه (.8938 و حجازی، بازرگانسرمد، ) رندیگیممحتوا مورد تحلیل قرار 

دانشگاه عالمه  یآموزش یتکنولوژ رشته ندانشجویا الف :است قسمت دو شامل پژوهش
سطح کارشناسی ارشد و دکتری مشغول  دو که در 38-39طباطبایی در سال تحصیلی 

سال در  مهندسی برق و مخابرات رشته یتخصص و یاصل دروس کل ب( .بودندتحصیل 
 نمونه .بود آن یمجر ریرکبیام دانشگاه که یکیالکترون دوره آموزش 38-39تحصیلی 

 از دانشجویانمورد  : دردانشجویان الف( :است قسمت دو شامل پژوهش نیا یآمار

 لیتحو یپژوهش جامعه افراد به نامهدعوت اساس نیا بر شد. استفاده دسترس در یریگنمونه
 با یهمکار یآمادگ و رفتهیپذ را محقق با یهمکار دعوت که هاآن از نفر 95و  شد داده

 واحد انتخاب یبرا واحد درسی:ب(  انتخاب شدند. نمونه عنوانبه کردند اعالم را او

دوم  درترم شدهارائهکه از میان دروس  شدهاستفاده دسترس در یریگنمونه از زین یدرس
 مهندسی برق و مخابرات در رشتهدرس تئوری مخابرات دیجیتال  38-39سال تحصیلی 
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 اساسبر وارسی که  فهرست کیاز ، یآموزش برنامه یلیتحل یبررس منظوربه انتخاب شد.
اده استف بود شدهیطراحتوسط محقق  الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزشی یدادهایرو

بسته  سؤالبا  فهرست وارسی نهیزم نیا در گوناگون منابع مطالعه با به این صورت که شد.
 که یاسیمق. شد هیته از متخصصین توسط محقق با راهنمایی استاد راهنما و چند تن پاسخ

شامل ت وارسی است. این فهرس کرتیل اسیمق شد، گرفته کار به وارسیفهرست  نیا در
 مؤلفهمربوط به  9تا  8 سؤاالت است. مؤلفه 3 رندهیدربرگکه  باشدیم گویه بسته پاسخ 19

 یادگیری،هدف  امطلع کردن یادگیرندگان از مؤلفهمربوط به  1تا  1سؤاالت  ،توجهجلب
مربوط به  85تا  88 سؤاالت ،قبلی یهایادآوری آموخته مؤلفهمربوط به  81و  3سؤاالت 

 ارائه راهنمای یادگیری، مؤلفهمربوط به  91تا  81سؤاالت ، مطالب محرک ارائهمؤلفه 
ارائه  مؤلفهمربوط به  99تا  91سؤاالت ، عملکردفراخوان  مؤلفهمربوطه به  99 تا 98سؤاالت 

 شیافزا مؤلفهبه  19تا  91سؤاالت  و عملکرد یابیارزمربوط به  93تا  99 سؤاالتبازخورد و 
یار بس) کرتیل یادرجهپنجبر اساس مقیاس  سؤاالتنمره دهی به این  و انتقال. یدار ادی

( 8ضعیف با نمره، اریبس ،9نمره با  فیضع ،9نمره با  متوسط ،1نمره با  خوب ،5خوب با نمره 
 به استفاده شد. قضاوتی محتوایی از روایی فهرست وارسی ییروابرای بررسی . گرفت انجام

 راهنما استاد ازجمله متخصص از نفر چند از نظرات آن این صورت که برای بررسی روایی

محاسبه  یبرا .استفاده شدی آموزش تکنولوژی نیمتخصص از تن چند نیهمچن و مشاور و
برآورد  11/1 ضریب آلفای و استفاده شد کرونباخ یآلفا روش ازفهرست وارسی  نیا پایایی

طراحی  درباره الگوی دانشجویانچند جلسه به  یط ،هاداده یآورجمعبرای  گردید.
ی هاآموزش مرکز با یهماهنگ با ازآنپسگانیه و بریگز مطالبی آموزش داده شد و  آموزشی

را  نیآفالجلسه از درس برنامه آموزش الکترونیکی  5 محقق ،ریرکبیام دانشگاه یکیالکترون
 درس تئوری مخابرات دیجیتالرا از  بر خط آموزش از جلسه 5 انیدانشجو .دریافت کرد

 بر سپس آفالین مشاهده کردند صورتبه متخصص شرکت داشتند، 5در هر جلسه که 

 .نمودند فهرست وارسی کردن پر به اقدام مشاهده، افراد اساس
ول جد) لیقبی آمار توصیفی از هاروشاز  شدهیآورجمعی هاداده لیوتحلهیتجزجهت 

با استفاده  د وش ( استفادهیانمونهی )تی تک استنباط( و آمار درصد ،نیانگیم ،نمودار فراوانی،
 عنوانهب، نقطه متوسط در مقیاس لیکرت هادادهبرای تفسیر  انجام گرفت. spss افزارنرماز 

جمع نمرات لی اص محاسبه میانگین یبرا .گرفته شد در نظر، (میانگین فرضیانطباق )نقطه 
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ین فرضی با میانگ تقسیم شد و میانگین اصلی مؤلفهآن  سؤاالتبر تعداد  مؤلفههر  سؤاالت
 مقایسه شد.

 (فرضیمیانگین  = در مقیاس لیکرت ارزش متوسط] 9 [) 
 = میانگین اصلی مؤلفههر  سؤاالتجمع نمرات 

 مؤلفههر  سؤاالتتعداد 

 ی پژوهشهاافتهی
ل و تجزیه تحلی شدهیآورجمعاطالعات  یبنددستهدر این قسمت در دو بخش جداگانه به 

 صان،توصیفی یافته )جدول توزیع فراوانی متخص لیوتحلهیتجزآن پرداخته شده است ابتدا 
سپس  ( وویژگی پرسشنامه جدول میانگین و انحراف استاندارد گویه ها، جدول

 آموزش ئهارا نحوه انطباق یبرا یانمونه تک یت آزمون) هاافتهیاستنباطی  لیوتحلهیتجز
به که  اندبودهنفر  95 متخصصان تعداد شده است. ارائهی( موزشآ یدادهایرو با یکیالکترون

 آمده است. 8تفکیک جنسیت و مقطع تحصیلی در جدول شماره 

 مقطع و تیجنس کیتفک به متخصصان و درصد یفراوان عیتوز .1 جدول

 درصد فراوانی جنسیت متخصصان

 ارشد
 

 زن
 مرد

1 
81 

99% 
51% 

 %89 9 مرد دکتری

فهرست وارسی  هایمؤلفه مورد در دانشجویان ارزیابی میانگین و انحراف استاندارد
 آمده است. 9در جدول شماره  . نتایجمحاسبه شده است

 هامؤلفهمیانگین و انحراف استاندارد  .2 جدول

 هاشاخص
 مؤلفه

 انحراف استاندارد اصلی میانگین

 559/1 91/8 توجهجلب -8
 111/1 11/8 یادگیریاهداف  مطلع کردن یادگیرندگان از-9

 91/8 11/1 قبلی یهایادآوری آموخته -9
 191/1 11/8 مطالب محرک یارائه -1
 31/8 91/1 یریادگیارائه راهنمایی  -5
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 هاشاخص
 مؤلفه

 انحراف استاندارد اصلی میانگین

 89/8 31/1 عملکردفراخوان  -1
 111/1 11/8 ارائه بازخورد-3

 8 11/5 عملکرد یابیارز -1
 31/8 91/5 و انتقال یدار ادی شیافزا -3

 یدادهایرواز  مؤلفه که برای هر باشدیم سؤال 19وارسی  فهرست سؤاالتتعداد 
 آمده است. 9در جدول شماره  نتایجبه تفکیک مشخص شده است آموزشی گانیه و بریگز 

 پرسشنامه یژگیو .3 جدول
 سؤاالتتعداد  مؤلفه

 9 توجهجلب -8

 5 یادگیریهدف  امطلع کردن یادگیرندگان از-9

 9 قبلی یهایادآوری آموخته -9

 5 مطالب محرک ارائه -1

 5 یریادگی ییراهنماتدارک  -5

 9 عملکردفراخوان  -1

 3 ارائه بازخورد-3

 5 عملکرد یابیارز -1

 5 و انتقال یدار ادی شیافزا -3

 19 جمع
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میانگین  آموزشی یدادهایروبا  کیانطباق نحوه ارائه آموزش الکترونیبررسی میزان  برای
 متوسط ،1نمره با  خوب ،5بسیار خوب با نمره ) کرتیلی ادرجهپنجمقیاس میانگین   )یفرض

 .است در نظر گرفته شده مؤلفههر  یبرا (8ضعیف با نمره، اریبس ،9با نمره  فیضع ،9نمره با 
بررسی  یو برامقایسه شده است  9 یعنی با میانگین فرضی آمدهدستبهاصلی میانگین 

 داریبررسی معنا 1جدول شماره  در استفاده شده است. یانمونهاز آزمون تی تک  یمعنادار
 آمده است. مؤلفههر 

 یآموزش یدادهایرو با یکیالکترون آموزش ارائه نحوه انطباق یبرا یانمونه تک یت آزمون. 4 جدول
میانگین  شاخص

 اصلی
میانگین 
 فرضی

انحراف 
 استاندارد

درجه  
 آزادی

 معناداری
 t مؤلفه

 کل رویدادهای
 آموزشی

19/8 9 85/9 31/8 91 15/1<p 

 p>15/1 91 191/1 /559 9 91/8 توجهجلب

مطلع کردن 
یادگیرندگان از 

 اهداف
11/8 9 111/1 855/8 91 15/1<p 

های آموختهیادآوری 
 قبلی

11/1 9 91/8 99/1 91 18/1>p 

 p>15/1 91 11/8 191/1 9 11/8 مطالب محرک ارائه

 ییراهنماتدارک 
 یریادگی

91/1 9 31/8 11/1 91 18/1>p 

 p<18/1 91 19/5 89/8 9 31/1 عملکردفراخوان 

 p>15/1 91 911/1 111/1 9 11/8 بازخورد تدارک

 p<18/1 91 91/1 8 9 11/5 عملکرد یابیارز

و  یدار ادی شیافزا
 انتقال

91/5 9 31/8 11/1 91 18/1>p 

 کل برای آمدهدستبه tنتایج آزمون حاکی از آن است که  1جدول شماره  بر اساس
با درجه آزادی  جدولtکه از  باشدیم 31/8با برابر  91 یآزادبا درجه ی آموزشی دادهایرو
نحوه  درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ نیست داریمعن 15/1کمتر است و در سطح  (111/9) 91
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تایج آزمون ن آموزشی انطباق ندارد. یدادهایروبا  ریرکبیام آموزش الکترونیکی دانشگاه ارائه
 یهاآموختهیادآوری  یهامؤلفهبرای  آمدهدستبه tحاکی از آن است که  هامؤلفهبرای 
و  یدار ادی شیافزا و عملکرد یابیارز ،عملکردفراخوان ، یریادگی ییراهنماتدارک  ،قبلی

این  که باشدیم 91/1،11/1 ،11/1،19/5 ،99/1برابر  به ترتیب 91با درجه آزادی  انتقال
؛ است داریمعن 15/1است و در سطح  بیشتر (111/9) 91جدول با درجه آزادی   tاز مقادیر

 یدادهایرو با ریرکبیام الکترونیکی دانشگاهآموزش  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با 
 یابیارز ،عملکردفراخوان ، یریادگی ییراهنماتدارک  ،قبلی یهاآموختهیادآوری  آموزشی
حاکی  اهمؤلفهنتایج آزمون برای  نیهمچن دارد.انطباق  و انتقال یادداری شیافزا و عملکرد

 ،مطلع کردن یادگیرنده از اهداف ،توجهجلب یهامؤلفهبرای  آمدهدستبه tاز آن است که 
، 855/8، 191/1ترتیب برابراست با  به 91با درجه آزادی بازخورد  تدارک و محرک ارائه

 15/1کمتر است و در سطح  (111/9) 91با درجه آزادی  جدول  tکه از 11/8،911/1
 دانشگاهآموزش الکترونیکی  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ نیست داریمعن
 حرکم ارائه ،، مطلع کردن یادگیرنده از اهدافتوجهجلب آموزشی یدادهایروبا  ریرکبیام
 .انطباق ندارد بازخورد تدارک مؤلفه و

 یریگجهینتبحث و 
 ریرکبیمای ارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه نحوه هدف تحقیق حاضر بررسی میزان انطباق

رح زیر تحقیق به ش یهاافتهیبو د که  گزیبرو  گانیهالگوی طراحی  ی آموزشیدادهایروبا 
 است:

 یدادهایروبا  ریرکبیامارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه  ینحوهآیا  کلی تحقیق: سؤال
 مطابقت دارد؟ گزیو بر الگوی طراحی گانیه آموزشی

ی دادهایرو برای آمدهدستبه tکه  بودآزمون حاکی از آن  جینتا 1 بر اساس جدول
 (111/9) 91جدول با درجه آزادی  t که از باشدیم 31/8با برابر  91 یآزادبا درجه  آموزشی

آموزش  ارائهنحوه  درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ نیست داریمعن 15/1کمتر است و در سطح 
انطباق  گزیرو ب الگوی طراحی گانیهآموزشی  یدادهایروبا  ریرکبیام الکترونیکی دانشگاه

 ندارد.



 95 پاییز، چهل و یکم، شماره دوازدهمسال  ،ی تربیتیشناسروانفصلنامه                                              151 

موزشی رویداد آ الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشنحوه ارائه  ایآ :8 یجزئ سؤال
 جلب مطابقت دارد؟

اول با  مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1جدول بر اساس 
کمتر  (111/9) 91ا درجه آزادی ب جدول tاز  ؛ کهباشدیم 191/1برابر با  91 یآزاددرجه 

آموزش  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ نیست داریمعن 15/1است و در سطح 
 انطباق ندارد. توجهجلب مؤلفهبا  ریرکبیام الکترونیکی دانشگاه

ویداد ر الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  آیا نحوه :9 ییجزتحقیق  سؤال
 اهداف مطابقت دارد؟آموزشی آگاه کردن یادگیرنده از 

با  دو مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1جدول بر اساس 
کمتر  (111/9)91با درجه آزادی جدول  tکه از  باشدیم 855/8برابر با  91 یآزاددرجه 

 آموزشارائه  نحوهدرصد اطمینان،  35با  نیبنابرا؛ نیست داریمعن 15/1است و در سطح 
 رویداد آموزشی آگاه کردن یادگیرنده از اهداف در الگوی الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با

 .مطابقت ندارد گزیو بر گانیه
الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویداد آموزشی  آموزشارائه  ینحوهآیا  :9 یجزئ سؤال

 مطابقت دارد؟ قبلی یهایادآوری آموخته
سه با  مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1جدول  بر اساس

بیشتر است  (111/9) 91با درجه آزادی  جدول tاز که  باشدیم 99/1برابر با  91 یآزاددرجه 
آموزش الکترونیکی  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ است داریمعن 15/1و در سطح 

 انطباق دارد. قبلی یهاآموختهیادآوری  مؤلفهبا  در حد مطلوب ریرکبیام دانشگاه
الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویداد آموزشی  آموزشارائه  ینحوهآیا  :1 یجزئ سؤال

 مطابقت دارد؟ محرک ارائه
 چهار مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1جدول  بر اساس

کمتر  (111/9) 91با درجه آزادی  جدول tکه از  باشدیم 11/8برابر با  91 یآزادبا درجه 
 آموزشارائه  ینحوهدرصد اطمینان،  35بنابراین با ؛ نیست داریمعن 15/1است و در سطح 

 گزیبر و در الگوی گانیه محرک ارائهالکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با رویداد آموزشی 
 مطابقت ندارد.



 151                                               .. با ریرکبیدانشگاه ام یکیانطباق نحوه ارائه آموزش الکترون زانیم یبررس

آموزشی  ادروید الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا  :5 یجزئ سؤال
 مطابقت دارد؟ یریادگی ییراهنما تدارک

با  پنج مؤلفهبرای  آمدهدستبه tنتایج آزمون حاکی از آن است که  1جدول  بر اساس
بیشتر است  (111/9) 91 با درجه آزادی جدولtاز  ؛ کهباشدیم 11/1برابر با  91 یآزاددرجه 

الکترونیکی آموزش  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ است داریمعن 15/1و در سطح 
 انطباق دارد. یریادگی ییراهنماتدارک  مؤلفهبا  ریرکبیام دانشگاه

آموزشی  ادروید الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا  :1 یجزئ سؤال
 مطابقت دارد؟ عملکردفراخوان 

با  شش مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1جدول  بر اساس
بیشتر است  (111/9) 91با درجه آزادی  جدول tکه از  باشدیم 19/5برابر با  91 یآزاددرجه 

الکترونیکی آموزش  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با ؛ است داریمعن 15/1و در سطح 
 انطباق دارد. عملکردفراخوان  مؤلفهبا  ریرکبیام دانشگاه

 تدارکاد روید الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا  :3 یجزئ سؤال
 مطابقت دارد؟ بازخورد

 هفت مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1بر اساس جدول  
کمتر ( 111/9) 91 با درجه آزادی جدول tکه از  باشدیم 911/1برابر با  91 یآزادبا درجه 

آموزش  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35با  نیبنابرا؛ نیست داریمعن 15/1است و در سطح 
 انطباق ندارد. بازخورد تدارک مؤلفهبا  ریرکبیام الکترونیکی دانشگاه

 اد آموزشیروید الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا  :1 یجزئ سؤال
 مطابقت دارد؟ عملکرد یابیارز

 هشت مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1بر اساس جدول 
( 111/9) 91با درجه آزادی  جدول tکه از  باشدیم 91/1برابر با  91 یآزادبا درجه 

آموزش  درصد اطمینان، نحوه ارائه 35بنابراین با است؛  داریمعن 15/1بیشتراست و در سطح 
 مطابقت دارد گزیبر ودر الگوی گانیه  عملکرد یابیارز مؤلفهبا  ریرکبیام الکترونیکی دانشگاه

اد آموزشی روید الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزشارائه  ینحوهآیا  :3 یجزئ سؤال
 مطابقت دارد؟ و انتقال یدار ادیتسهیل 
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با  نه مؤلفهبرای  آمدهدستبه tآزمون حاکی از آن است که  جینتا 1بر اساس جدول 
بیشتراست و در  91 با درجه آزادی جدولtکه از  باشدیم 11/1برابر با  91 یآزاددرجه 
آموزش الکترونیکی  نحوه ارائه درصد اطمینان، 35بنابراین با است؛  داریمعن 15/1سطح 

 دارد.انطباق  و انتقال یدار ادی شیافزا مؤلفه با حد مطلوبدر  ریرکبیام دانشگاه
 هاینامهبرکیفی و انطباق  یاستانداردها در کنار توسعه کمی آموزش مجازی، توجه به

یل به دل و اهداف و الگوهای طراحی آموزشی نباید فراموش شود. ارهایمعاین نوع آموزش با 
دستاوردهای تجربی اندک در این  نیو همچنمجازی  یهاآموزشبودن طراحی  نوظهور

 آموزش نهیزم در تبدیل شده است. هاچالشزمینه طراحی آموزش مجازی به یکی از 

 که است اثربخش یریادگی به یابیدست مانع که دارد وجود یاریبس مشکالتی یکیالکترون

 در و کرد فکر موانع به هادوره نیا یطراح از قبل که کندیم جادیا را یافهیوظ خود نیا

 از یکی .میباش ارانیآموزش یبرا هم و رندگانیادگی یبرا هم هاآن کردن برطرف یپ

 یریادگی مواد و یریادگی یطراح آموزش، تیفیک بحث حوزه نیا در یاساس یهاینگران
 (.8938 ،یآبادیو علراد  یمؤمناست )

 را متحول یریادگیو نظام آموزش  خودخودبهورود فناوری اطالعات در فضای آموزش 
ه افرادی انتقال دانش نیست، بلکه تبدیل فراگیران ب صرفاً. هدف آموزش الکترونیکی کندینم

دوره  دستیابی به این مهم یبرا (.8915است )عطاران، یو فناورعلم  دکنندگانیو تولخالق 
از این  یکیخاصی طراحی شوند.  یارهایمعآموزش الکترونیکی باید با توجه استاندارد و 

ود که ب بر آندر این راستا تحقیق حاضر  طراحی آموزشی است. یهامدل، استفاده از ارهایمع
 یدادهایورارائه آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با  ینحوهبررسی میزان انطباق به 

ارائه  ینحوه یطورکلبهنتیجه تحقیق نشان داد که  بپردازد؛ گزیو بر آموزشی الگوی گانیه
مطابقت  گزیرو بآموزشی الگوی گانیه  یدادهایرو الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر با آموزش

 جانگ (،9188) بگچی و کیرز ،ودوی(، 8911مشعوف )این یافته با تحقیقات طالیی  ندارد که
( و 9119ماسی )تحقیقات  و با است رهمسویغ (8938) یآبادیعلو  راد یمؤمن ،(9181)

 ( همسو است.9111)و االین سنتنی  ایساک
اشد آن ب تواندیمیکی از این دالیل عدم انطباق  توانیم بر اساس مشاهده متخصصان

را ترونیکی دوره آموزش الک آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر که به دلیل آنکه مجریان
 طراحی آموزشی چندان به کار که در آموزش سنتی اصول اندکردهسنتی طراحی  صورتبه
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تواند با نظریه رفتارگرایی است که نمی از . همچنین آموزش سنتی منبعثشودینمگرفته 
رویدادهای آموزشی الگوی گانیه که یک مدل منبعث از نظریه شناختی است انطباق داشته 

 اصول آن دربر بگیرد. باشد و
 یجزئ صورتهب هامؤلفهبا  ریرکبیامنحوه آموزش الکترونیک دانشگاه  در بررسی انطباق

، مطلع جهتوجلبآموزشی  یدادهایرو با ریرکبیام آموزش الکترونیکی دانشگاه نحوه ارائه
 گزیرو ب در الگوی گانیه بازخورد تدارک مؤلفه و محرک ارائه ،کردن یادگیرنده از اهداف

ن باشد که آ تواندیماین عدم انطباق  دلیل گفت توانیم. در تبیین این نتایج انطباق ندارد
 از .اندنکردهدوره آموزش الکترونیکی در طراحی دوره از الگوی خاصی پیروی مجریان 

اره آموزش درب بازاندیشی ساززمینهالکترونیکی عالوه بر آنکه  هایمحیطظهور طرف دیگر 
ی طراحان آموزشی قرار داده است که بتوانند بسیار اختیار درو یادگیری بوده است، امکاناتی 

. یادگیرنده محور بودن و فعال بودن یادگیرنده کارگیرندبهخود را در عمل  هایاندیشهاز 
 ثربخشیا وجود دارد. هاآناست که در محیط الکترونیکی امکان تحقق  هایپتانسیل ازجمله

ن بستگی ی زیادی به کیفیت طراحی آو کیفیت یادگیری از طریق محیط الکترونیکی تا حد
یادگیری اثربخش تصادفی نیست و نیازمند انتخاب هوشمندانه عناصر  هایمحیطدارد. ایجاد 

 وزشیفرایند طراحی آم در راستای نیازهای واقعی مخاطبان است. یکدیگر با هاآنو ترکیب 
 هاییطمحزشی در آمو طراحی و تعیین تجارب یادگیری است. دهیسازمان مستلزم انتخاب،

تفاده سنتی اس هایمحیطالکترونیکی تا اندازه زیادی از اصول و مبانی طراحی آموزشی در 
 هایتداللالکترونیکی  هایمحیطنوین  الزامات و هاتوانمندیاین تفاوت که  با ؛کندمی

اطالعاتی و ارتباطی  هایفناوری کاربرد طراحی آموزشی دارند. بر راخاص خود 
 هاناوریفدارد. بدون شک این  یادگیری واندکی بر کیفیت تدریس  تأثیر خودخودیبه

 هافناوری. هرچند این آورندمییادگیری فراهم  هایمحیطمتعددی برای ایجاد  هایفرصت
فیت یادگیری کی تنهاییبه توانندنمی تعامل آموزشی چشمگیری به وجود آید، شوندمیسبب 

 ،یکیالکترون محیط یادگیریدر مسئله بدان معنا است که  این .دهندو تدریس را افزایش 
سنجش  دفراین یادگیری، هایفعالیتاجرای  چگونگی یادگیرنده، هایفعالیت محتوا، ارائه

کل ش متناسب با اصول طراحی آموزشی ایگونهبهو فرایند بازخورد  یادگیرندگان عملکرد
نوروزی و ) نداردغیر این صورت تضمینی برای تحقق اهداف آموزشی وجود  در ؛گیرد

 (.8938رضوی،
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 رکبیر بادانشگاه امینحوه ارائه آموزش الکترونیکی از یافته دیگر تحقیق آن است که 
فراخوان ، یریادگی ییراهنماتدارک  ،قبلی یهاآموخته یادآوری آموزشی یدادهایرو

مطابقت  زگیو برالگوی گانیه  و انتقال یادداری شیافزا و عملکرد یابیارز مؤلفه، عملکرد
 ،بلیق یهاآموخته یادآوریگفت رویدادهای آموزشی  توانیمیافته فوق  نییتبدر  ؛دارد

انتقال  و یدار ادی شیافزا و عملکرد یابیارز ،عملکردفراخوان ، یریادگی ییراهنماتدارک 
آموزشی سنتی و رفتارگرا هستند و از طرفی نحوه آموزش  یهانظام از عناصر اصلی و کلی

ه با این سنتی است و دور از انتظار نیست ک یهامدلبه سبک  ریرکبیامالکترونیکی دانشگاه 
آموزش الکترونیکی تنها به ارائه مواد  هایدورهبسیاری از  .رویدادها انطباق داشته باشد

ی از دالیل امر یک که این پویایی برخوردار نیستکه در بیشتر موارد از  پردازندمیآموزشی 
آموزشی  هایبرنامهساختار نامناسب  .آموزشی مبتنی بر وب است هایدورهناکامی بسیاری از 

ه ارائه اطالعات کرده است و ک کنندهارائهرا تنها  هادورهمبتنی بر شبکه وب، بسیاری از این 
باید گفت طراحی آموزشی یادگیری الکترونیکی  بنابراین ؛اطالعات با آموزش فرق دارد

نوروزی و ) گیردمیقرار  مورداستفادهاز امکانات و ابزاری است که  ترمهمبسیار 
ان یادگیری مناسبی برای یادگیرندگ هایفرصتطراح آموزشی باید بکوشد  (.8938رضوی،

شنهاد پی موارد زیر مجریان دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه امیرکبیر به .فراهم آورد
 :شودمی
وزشی آم ی در کنار سایر متخصصان در طراحیاستفاده از متخصص تکنولوژی آموزش. 

 دوره یادگیری الکترونیکی
 طراحی آموزشی در طراحی یادگیری الکترونیکی یهامدلاستفاده از . 9
دقیق و مشخص بیان  صورتبههر درس هر آنچه را که باید یاد گرفته شود  یهاهدف. 9

 شود به اطالعات را فراهم کند.
نده دقت یادگیر و تمرکز توجهجلباطالعات مهم باید برجسته و نمایان شود تا موجب . 1

 شوند.

و مرتبط برای یادگیری بهتر  مستمر سازنده، یبازخوردها دوره، یهادرسدر طول ارائه . 5
 در نظر گرفته شود.

فعال کردن انتظارات و نیز فعال کردن ساختار فعلی دانش فعلی یادگیرنده از  منظوربه. 1
 استفاده شود. آزمونشیپ سؤاالت
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