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Abstract 

Introduction and problem statement 

One of the main issues of any educational system by educators is to make learning 

meaningful for learners and their academic achievement. Because meaningless 

learning is not particularly attractive to learners and will be forgotten. This is 

doubly important when learners want to apply what they have learned in real life 

(Khaghanizadeh and Shokrollahi, 2010). The use of educational tools and 

materials that have a facilitating role in the process of teaching and learning, 

reduces the high cognitive burden and increases motivation in learners and 

enriches their learning (Dehghanzadeh et al., 2016). In addition, it reduces 

learners' anxiety in learning (Kutlutürkan, 2010). The presence of teaching 

materials and necessary facilities will greatly help the teaching process. 

Educational materials are tools and objects that help learners to better and more 

understand the subject of education (Sharma et al., 2015).  

There are other studies that have pointed to the positive impact of educational 

tools and materials on the learning process. These studies include (Dehghanzadeh 

et al, 2016), (Dehghanzadeh et al, 2021), (Zarei zavaraki & Gharibi, 2013), 

Azizinejad and Allahkarami (2019), Khodayari (2019), Karimi shalton (2020), 

(Madadi, 2020) and (Christopoulos et al, 2020), and (Mendoza, 2018). However, 

various studies have focused on achieving better quality educational tools and 

materials in the learning process, such as the research of (Kirschner et al, 2006) 

and (Jang, 2010) that the existence of defects in the efficiency of educational 

materials and the incompatibility of these tools with up-to-date subjects in 
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technology and education have been cited as reasons for their inefficiency. There 

are other researches that have directly focused on how to increase the efficiency 

of educational tools and equipment, which is related to the quality of their design. 

(Dehghanzadeh and Dehghanzadeh, 2018). Selecting propriate educational 

material is a key of meaningful learning (Mukundan et al, 2011). 

This research has been done qualitatively using the methods of grounded theory 

and deductive and inductive content analysis. In this way, first in the form of 

grounded theory, teaching and learning propositions are extracted from each of 

the key concepts and ideas in the field of educational technology, then in the 

deductive process, guidelines are extracted from the propositions and finally by 

conducting an inductive study, design criteria and the production of educational 

tools and materials is extracted.  

In this study, participants were in fact different sources and documents that were 

analyzed. In order to select these sources, reference books related to the field were 

reviewed and among them the encyclopedia of technology and educational 

communication terminology, which was compiled with the support of the 

Technology and Educational Communication Association, the most well-known 

international association in the field of technology and instructional design has 

been selected. In order to collect data to answer the first question of the research, 

after studying the sources and consulting with experts in the field, key concepts 

and ideas were selected. Then, for each of the key concepts and ideas, definitions 

and explanations were extracted from different sources.  

In order to answer the first question of the research, the propositions obtained from 

the analysis of the data related to the first question were considered as data for 

extracting guidelines and the extracted guidelines in order to answer the second 

question of the research. 

The first research question was what guidelines for the production of teaching / 

learning materials and tools can be deduced from each of the propositions of 

instructional design? For example, table 1 provides some guidelines for the design 

and production of educational tools in the field of educational design. These 

guidelines are derived from the propositions of the first research question. 

Guidelines for designing and producing educational tools in the field of educational design 

are shown below: 

Approach: Systematic instructional design 

The second research question was what criteria can be inferred for the production 

of teaching / learning materials and tools from the extracted guidelines? In order 
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to answer this research question, the guidelines extracted in the previous step are 

summarized and presented below:  

Criteria: Training tools and materials should include instructions for use, 

pedagogical standards and examples of the use of tools in order to use them 

effectively in education. 

We extracted 23 criteria for designing educational materials in the process of 

learning for learning different subjects.  

The main purpose of this study was to answer the basic question that according to 

the field of instructional design, what guidelines and criteria can be provided for 

the design, production and use of educational tools and materials? The research 

findings were extracted based on the source used in this study, including 68 

educational propositions and 23 criteria. These findings have used two basic 

approaches in instructional design; Systemic approach and constructivist 

approach. Some research findings on propositions based on a systemic approach 

include: Learner analysis, feedback, various exercises, evaluation, analysis of 

learning topics, use of attention, presentation of learning perspective, 

determination of learners' input behavior, and various example. Some of the 

propositions extracted from the constructivist approach are: learning situationally, 

learning sociality, learning process, providing multiple perspectives on learning, 

evaluation as a tool for self-assessment, learning goals and providing 

opportunities for learners to reflect. 

 

Keywords: Educational Design, Educational Tools and Equipment, Educational 

Technology, Education, Learning 
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 چکیده

طراحی،  منظوربه آموزشیطراحی  معیارهای حوزه تخصصیها و رهنمودهدف از پژوهش حاضر، استخراج 

حلیل تبرای دستیابی به این هدف از روش  .باشدمی آموزشیابزار و تجهیزات  و ارزشیابی کارگیریبه ،تولید

کنندگان تحقیق )منبع اطالعاتی( در این پژوهش شامل مفاهیم شرکتاستفاده شد.  محتوای استقرایی و قیاسی

بود. برای تحلیل  آموزشیدر بخش طراحی  آموزشیشناسی تکنولوژی و طراحی المعارف واژهکلیدی دایره

ها از این منبع، ابتدا استخراج داده منظوربههای قیاسی و استقرایی استفاده شد. ها از ترکیبی از روشداده

هایی شدند که در فرایند یاددهی و مفاهیم کلیدی استخراج شد و این مفاهیم تبدیل به یک سری گزاره

 صورتبهها، در این بخش کدهای استخراج شده ز استخراج گزارهگیرند. پس ایادگیری مورد استفاده قرار می

و عملی برای  آموزشیهای مختلف رهنمودهای مختلف های مرتبط قرار گرفته و از گزارهمنظم و دقیق در طبقه

ر د آموزشیاستخراج گردید. استخراج اصول طراحی و تولید ابزار و تجهیزات  آموزشی تجهیزاتطراحی ابزار و 

تواند راهنمای کارآمدی برای می آموزشیطالعه نشان داد، دستاوردهای تحقیقاتی در حوزه تکنولوژی این م

 فراهم کند.  آموزشیطراحی، تولید و ارزشیابی ابزار و تجهیزات 

 ، آموزش، یادگیریآموزشی، تکنولوژی آموزشی، ابزار و تجهیزات آموزشیطراحی  ها:کلیدواژه

 

به سفارش شرکت  "استانداردسازی ابزار و تجهیزات آموزشی"ی برگرفته از پروژه** این مقاله پژوهشی 

 باشد.می آموزشیصنایع و تجهیزات 
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 مقدمه

یکی از مسائل اصلی هر نظام آموزشی توسط آموزشگران، معنادار ساختن یادگیری برای یادگیرندگان 

ه برای فراگیران جذابیت خاصی نداشتباشد. چرا که یادگیری بدون معنا ها میو پیشرفت تحصیلی آن

های گیرد که فراگیران بخواهند آموختهو فراموش خواهد شد. این امر زمانی مورد توجه قرار می

استفاده از  .(Khaghanizadeh and Shokrollahi , 2010)  خودشان را  در زندگی واقعی به کار گیرند

بین آموزش و زندگی واقعی و معنادار کردن یادگیری توانند در ارتباط می ابزارها و تجهیزات آموزشی

گری در فرآیند آموزش و یادگیری داشته، از بار شناختی نقش تسهیلاین ابزار  نقش مهمی ایفا کنند.

 & Dehghanzadeh, Rastegarpour)شوندمیزیاد کاسته و در فراگیران باعث افزایش انگیزه 

Dehghanzadeh, 2016) .د نکاهزان اضطراب فراگیران در یادگیری را نیز میعالوه بر این، می

(Kutlutürkan, Görgülü, Fesci, & Karavelioglu, 2010).  وجود وسایل کمک آموزشی و امکانات

الزم کمک شایانی به فرایند یاددهی خواهد نمود. وسایل کمک آموزشی ادوات و اشیایی هستند که 

  (Sharma, Garg, & Mittal, 2015) شوندفراگیران می موجب تفهیم بهتر و بیشتر موضوع آموزش به

کارگیری حواس مختلف، روند و با بهوسایل کمک آموزشی از نیازهای اولیه و مهم آموزش به شمار می

استفاده از  .(Tatari, Shurvarzi, Hosseini, & Farahbakhshi, 2016) سازندتر میتدریس را اثربخش

آموزان از همه حواس خود جهت یادگیری مطالب شود که دانشوسایل کمک آموزشی موجب می

وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم طور، . همیناستفاده کنند

 سازد. فراهم می

امروزه مسئوالن آموزش وپرورش و معلّمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده وسایل 

اند تا جامعه فردا به سعادت بیشتر را بیش از هر زمان دیگر درک و احساس کردهو مواد کمک آموزشی 

های دیگری نیز هستند که بر تأثیر مثبت ابزارها و  مواد آموزشی در فرایند یادگیری وهشدست یابد. پژ

 اند.اشاره کرده

 & Dehghanzadeh et al, 2016) ، Dehghanzadehتوان به ها میاز جمله این پژوهش 

(Dehghanzadeh,  2018) ،(Zarei zavaraki & Gharibi, 2013)  ،(Azizinejad & Allahkarami, 

2019) ،(Khodayari, 2019)،(Karimi Shaltoni, 2020)  ،(Madadi, 2020)،, Mendoza &  

(Christopoulos, Kajasilta, Salakoski, & Laakso,  (2020) ,(Mendoza, 2018) .در  اشاره کرد

های آموزشی، موارد و وسایل آموزشی و مواد آموزشی باید گفت که امروز در تمام نظام میت ابزارهااه

ای دارد. در کند جایگاه ویژهنقش کلیدی داشته و از این حیث که نظریه و عمل را با هم هماهنگ می
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یادگیری  ستفاده کرده وتر و بهتر از این وسایل اتوانند برای یادگیری عمیقمعلمان می ،فرایند یادگیری

یشتر یابی به کیفیت  بتلفی نیز بر دستخهای ما این حال، پژوهشبدار کنند. را برای فراگیران معنی

توان به تحقیقات اند که از آن میان میابزارها و تجهیزات آموزشی در فرایند یادگیری متمرکز شده

(Kirschner, Sweller & Clark, 2006) 2010و)  (Jang, اشاره داشت که وجود نقص در کارایی ابزارها 

 اند.ها دانستهو عدم تطابق این ابزارها با موضوعات روز تکنولوژی و آموزش را از دالیل ناکارایی آن

توان نام برد که مستقیماً بر چگونگی افزایش کارایی ابزار و تجهیزات برخی دیگر از تحقیقات را هم می

 (Dehghanzadeh et al., 2018).ها مرتبط است با کیفیت طراحی آن اند کهآموزشی تمرکز کرده

) ,Mukundanاست آموزش و یادگیری کننده کیفیـت انتخاب مواد آموزشی در تـدریس، تعیین

, 2011)Hajimohammadi & Nimehchisalem. های اشاره شده به اهمیت و کاربرد مواد وپژوهش 

اند. اگر این ابزارها و مواد آموزشی روی آن تمرکز کرده پی برده وهای آموزش در فرایند آموزشی رابزا

صورت درست و علمی طراحی نشود، برای یادگیری کاربردی توسط فراگیران استفاده نشود یا به

وری به ط یادگیرندگان شود. موجب اتالف هزینه و حتی کاهش یادگیری و ایجاد بدفهمی درتوانند می

 ,Dehghanzadeh, Fardanesh)اشاره شده است. در پژوهش  هاآسیبا به این هکه در برخی از پژوهش

Hatami, Talaee & Noroozi, 2021)  ،اشاره شده است که ناموفق بودن آموزش در برخی دروس

ان کند، که تا پایان سال تحصیل یادگیرندگای تلـخ از ناکامی در یادگیرندگان ایجاد میآنچنـان تجربـه

فراگیر در درس مد نظر شده و در برخی موارد باعث ترک تحصیل  کاهش موفقیتو باعث ادامه یافته 

شـود، استفاده از شود. یکـی از مواردی که باعث سرخوردگی و یـأس فراگیران در یادگیری مـیمی

های علمی قوی طراحی نشده و اغلب به باشد که بر اساس یافتهمواد و ابزار آموزشی نادرست می

لذا این مواد و . (Zolghadrnasb, Ismaili & Nazari Sarem, 2016)شوند سپرده می فراموشی

ها آن طریقتجهیزات باید به نوعی طراحی شوند که در فراگیران ایجاد انگیزه کرده و بتوانند از 

 ای جلو ببرند. یادگیری خودشان را کاربردی و زمینه

اردهایی را برای طراحی این ابزار و تجهیزات فراهم تواند اصول و استاندهایی که مییکی از حوزه

شود ی طراحی آموزشی است. طراحی آموزشی، رکن مهم تکنولوژی آموزشی محسوب میکند، حوزه

،. (Reigeluth, 1983, p 5) ی الگو، راهنماهایی را برای حل این مشکل ارائه دهدتواند با ارائهکه می

راهنماهای روشنی را برای چگونگی کمک به یادگیری و رشد بهتر » کند که طراحی آموزشیبیان می

 ,Fardanesh)شده است. از این میان،  های متفاوتی از طراحی آموزشی ارائهالبته تعریف«. دهدارائه می
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طراحی آموزشی، »دهد: تعریف جامعی را برای طراحی آموزشی به این صورت ارائه می (2015

ی منظور رسیدن به نتایج یادگیراب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص بهها و انتخبینی روشپیش

 (.124ص )«به نحو مؤثر است

تواند رهنمودهایی را برای طراحی و بر اساس تعریف ارائه شده، حوزه طراحی آموزشی می

نند مورد تواهای یادگیری ارائه دهد. این رهنمودها میکارگیری ابزار و تجهیزات آموزشی در محیطبه

صورتی که منجر به یادگیری عمیق و ماندگاری در کنندگان قرار بگیرد؛ بهاستفاده طراحان و استفاده

اده اهداف اصلی استف جزءتر بحث شد یادگیری عمیق و ماندگار طور که پیشیادگیرندگان شود. همان

 های یادگیری است.از این ابزار در محیط

های مختلف مبادرت ارائه اصولی مجزا برای طراحی ابزار و رسانهتا به حال محققان مختلفی به 

دهد به دنبال در سلسله تحقیقاتی که انجام می (Mayer and Mayer, 2005)اند. برای مثال کرده

در  آزمایشی کهها است. او بر اساس تحقیقات آزمایشی و شبهایبهترین حالت یادگیری در چندرسانه

دهد. این اصول، ها ارائه میایای را برای طراحی چندرسانهاست، اصول چندگانهاین حوزه انجام داده 

بود آید و منجر به بهها به حساب میایترین مبانی موجود برای طراحی چندرسانهیکی از پذیرفته شده

دهد، در تحقیقاتی که انجام می (Kapp, 2012)شماری شده است. عملکرد طراحان و آموزشگران بی

سازی آموزش ارائه  وارهای یادگیری مبتنی بر بازی و بازیکند اصولی را برای طراحی محیطمی سعی

ینه مستخرج از پیش برگرفته از حوزه تخصصی تکنولوژی آموزشی کهاصول منظم و دهد. با این وجود، 

ق و خاص ها تهیه و طراحی شوند، به معنای دقیپژوهش باشد و ابزار و تجهیزات آموزشی بر اساس آن

های پژوهشی طراحی اگر مواد آموزشی بر اساس یافته .(Zolghadrnasab et al., 2016)یافت نشد 

توانند باعث تحرک و پویایی نظام آموزشی و فرایند یادگیری شوند. وسایل کمک آموزشی شوند، می

دن عینیت بخشیعامل افزایش بازده آموزشی از لحاظ کمی و کیفی است و نیز این گونه وسایل عامل 

با توجه به اهمیت ابزار و مواد آموزشی در فرایندی  .(Master, 2013) باشدبه محتوای دروس می

ی علمی طراحی و تدوین شوند. بر اساس هایادگیری، ضروری هست که این ابزارها بر اساس یافته

ر که باید طوشود که ابزارآالت و تجهیزات آموزشی آنپیشینه پژوهشی بررسی شده مشخص می

ذا در اند. لها تمرکز کردهشدند، نشده و تحقیقات مختلفی بر افزایش کیفیت و طراحی آنطراحی می

ها و رهنمودهای علمی از رشته مدون تکنولوژی این پژوهش، پژوهشگران به دنبال استخراج گزاره

، یادگیری عمیق آموزشی هستند که اثرات مستقیمی با یادگیری فراگیران داشته و هدف آن ایجاد
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ر های پژوهش حاضسوال بر اساس این هدف،باشد. پایدارتر، و تسهیل یادگیری برای یادگیرندگان می

 : شوندبه این صورت تدوین می

توان برای تولید تجهیزات و چه رهنمودهایی می بر اساس حوزه تخصصی طراحی آموزشی،( 1

 یادگیری استخراج کرد؟ آموزشی وابزار 

توان برای تولید تجهیزات و ابزار اساس رهنمودهای استخراج شده، چه معیارهایی را می( بر 3

 یادگیری استخراج کرد؟و  آموزشی

 پژوهشروش 

و  ییاستقرا وهیبه ش یاسناد یمحتوا لیتحل روش گیری ازصورت کیفی با بهرهاین تحقیق به

به عنوان یک روش در تحقیقات هنگامی  بنیاد داده تحقیق کیفی روش انجام شده است. یاسیق

کنندگان در مورد نظر شما یا به مشارکت چالشهای موجود، به نظریهکند که کیفی کمک می

به همین دلیل  (.,Glaser & Strauss 2017) پردازندمورد مطالعه محققان هست، نمیفرآیندی که 

ا ابتد در این تحقیق از این روش استفاده شده است. روش کار در این پژوهش به این صورت بود که

های کلیدی حوزه های یاددهی و یادگیری از هر کدام از مفاهیم و ایدهصورت داده بنیاد، گزارهبه

ها استخراج و در نهایت تکنولوژی آموزشی استخراج، سپس در فرایند قیاسی، رهنمودهایی از گزاره

ود. شبا انجام یک مطالعه استقرایی، معیارهای طراحی و تولید ابزار و تجهیزات آموزشی استخراج می

 نشان داده شده است. 1فرایند تحقیق حاضر در نمودار 
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بر اساس حوزه تخصصی طراحی  آموزشی. فرایند تحقیق مربوط به استخراج معیارهای طراحی و تولید ابزارهای 1نمودار 

 آموزشی

 ) منابع اطالعاتی( کنندگانمشارکت

کنندگان در حقیقت منابع و اسناد مختلفی بودند که مورد تحلیل قرار در این مطالعه، مشارکت

 هاآنانتخاب این منابع، کتب مرجع مطرح مربوط به حوزه بررسی شد و از میان  منظوربهگرفتند. 

که با حمایت انجمن  )(Richey, 2013 آموزشیشناسی تکنولوژی و ارتباطات المعارف واژهدایره

در زمینه تکنولوژی و طراحی  المللیبینترین انجمن ، شناخته شدهآموزشیتکنولوژی و ارتباطات 

معیار ورود برای تعیین منابع شامل جامعیت محتوا، در بر  شده است، انتخاب شد. تألیف، آموزشی

 هایی از این منبع که به طراحیبخش بود. المللیبینو تعداد استنادات  آموزشیداشتن مباحث طراحی 

حصول اطمینان از انتخاب منابع مناسب، از دو نفر از  منظوربهط بود، استخراج شد. مرتب آموزشی

درخواست شد تا جامعیت منابع مورد نظر را بررسی  آموزشیاعضای هیات علمی رشته تکنولوژی 

 استخراج رهنمودها

 های یاددهی و یادگیریگزاره

 رهنمودها

 استخراج معیارها

 رهنمودها

 معیارها

 فازهای مطالعه
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کردند که منبع انتخاب شده از جامعیت الزم برای هدف تحقیق حاضر برخوردار  تأییدکنند. هر دو 

 است. 

 هاگردآوری دادهروش 

 دهانتخاب ش بعاول تحقیق، ابتدا پس از مطالعه من سؤالها برای پاسخ به گردآوری داده منظوربه

 وزهدر ح چهار نفر از متخصصانو مشورت با  (آموزشیتکنولوژی و ارتباطات  شناسیواژهالمعارف دایره)

 ،هیات علمی مشغول به کار بودندالتحصیل این رشته بودند و به عنوان که فارغ آموزشیتکنولوژی 

یا ) ها در قالب یک نقشه مفهومیهای کلیدی انتخاب شدند. سپس این مفاهیم و ایدهمفاهیم و ایده

د ش دهیسازمانو تعیین ارتباط بین موضوعات مختلف حوزه تخصصی،  دهیسازمانفهرست( برای 

های کلیدی، تعریف و توضیحات از منابع مختلف (. سپس برای هر یک از مفاهیم و ایده1)تصویر 

ینان کسب اطم منظوربهها آماده شد. استخراج گزاره منظوربهاستخراج شد. به این ترتیب داده تحقیق 

ها و توضیحات توسط دو نفر از متخصصان رشته ها و برداشت صحیح از مطالب، تعریفاز صحت تعریف

 قرار گرفت. تأییدی مورد کنترل شد و پس از انجام اصالحات جزئ

اول به  سؤالهای مربوط به های حاصل از تحلیل دادهاول تحقیق، گزاره سؤالپاسخ به  منظوربه

دوم تحقیق  سؤالپاسخ به  منظوربهعنوان داده برای استخراج رهنمودها و رهنمودهای استخراج شده 

 به عنوان داده برای استخراج معیارها در نظر گرفته شد.

 ها و اعتباربخشی تحلیلتحلیل دادهروش 

های مختلفی تحلیل شدند. واحد های مطالعه )تعاریف و توضیحات( با روشدر این مطالعه، داده

ها بر های کلیدی بودند. روش تحلیل دادهاول تحقیق، مفاهیم و ایده سؤالپاسخ به  منظوربهتحلیل 

استقرایی صورت گرفت. تحلیل به این  صورتبهGlasser (1992)  اساس روش پیشنهادشده توسط

لیدی های کصورت بود که ابتدا محققان با مطالعه دقیق توضیحات مربوطه و درک عمیق مفاهیم و ایده

 منظوربههای مربوط به هر مفهوم یا ایده کلیدی، طی فرایند کدگذاری باز، انتخابی و نظری، به گزاره

، "ارائه بازخورد"دند. برای مثال از تعریف مفهوم کلیدی استفاده در فرایند یاددهی و یادگیری رسی

های یادگیری، منجر به ارتقای کیفیت آموزان حین انجام فعالیتارائه به موقع بازخورد به دانش "گزاره 

 استخراج شد. "شودمی آموزانیادگیری دانش 

از تحلیل محتوای  دوم، به روش ترکیبی سؤالی مربوط به (هاها )گزارهتحلیل داده منظوربه

های مختلف، رهنمودهای مختلف هر قیاسی، استقرایی عمل شد. در روش قیاسی، بر اساس گزاره
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. روش تحلیل محتوای استقرایی در این ندها استخراج شداز گزاره آموزشیگزاره برای طراحی ابزار 

ان معیارهای طراحی تر قرار گرفت و به عنوتحقیق به این صورت بود که رهنمودها در طبقات کلی

وزان آمارائه به موقع بازخورد به دانش "استخراج شد. برای مثال در روش قیاسی، از گزاره  آموزشیابزار 

 " ، رهنمود"شودآموزان میهای یادگیری، منجر به ارتقای کیفیت یادگیری دانشحین انجام فعالیت

اره آموزان، اطالعاتی دربطراحی شود که هنگام استفاده ابزار توسط دانش ایگونه بهباید  آموزشیابزار 

استخراج شد و در روش استقرایی این رهنمود با چند رهنمود دیگر در  "نحوه عملکرد او ارائه شود.

طراحی و تولید شوند که بتوانند اطالعات و  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات "قالب معیار 

 تعیین شد.  "ارائه دهند. آموزانرا برای عملکرد صحیح و یا غلط دانش  هاییبازخورد
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این  در راستای اییافتهسازماندلیل انتخاب روش تحلیل محتوای استقرایی این بود که دانش مدون و 

در تحلیل استقرایی، رهنمودهای  واحد تحلیل، . (Elo & Kyngäs, 2008) هدف در دسترس نبود

 تأییدهای مختلف های انجام شده در این مطالعه از روشاعتباربخشی تحلیل منظوربه .مختلف بودند

 حل اختالفات استفاده شد.  منظوربهوگو ها توسط متخصصان، و گفتمنابع و تعریف

 هایافته

ها چه رهنمودهایی برای تولید تجهیزات و ابزار اول پژوهش این بود که از هر یک از گزاره سؤال

بر اساس فرایندی که در قسمت روش پژوهش توصیف شد، توان استنباط کرد؟ / یادگیری میآموزشی

. (1)جدول  ارائه شده است آموزشیرهنمودهای طراحی و تولید ابزارهای آموزشی در حوزه طراحی 

باشد که بر اساس دو رویکرد غالب تدوین اول پژوهشی می سؤالهای هاین رهنمودها مستخرج از گزار

 شده بودند. 

آموزشی. رهنمودهای طراحی و تولید ابزار آموزشی در حوزه طراحی 1جدول   

 رهنمودها شماره رویکردها

طراحی 

 آموزشی

 سیستمی

آموزان، طراحی شود که  هنگام استفاده ابزار توسط دانش ایگونه بهباید  آموزشیابزار  1

 .اطالعاتی درباره نحوه عملکرد او ارائه شود

داشته و متناسب با  باید به نیازهای یادگیرندگان توجه کافی آموزشیدر طراحی ابزارهای  3

رندگان در یباشد. در کالس درس احتمال اینکه برخی از یادگ هاآننیازهای مشخص شده 

 دارد.گروه یادگیرندگان استثنائی قرار بگیرند، وجود 

ای قبلی را هباید با دانش قبلی مخاطبان سازگاری داشته و آموخته آموزشیابزارها و وسایل  2

 برای کاربرد در یادگیری موضوعات جدید تحریک نمایند.

ای طراحی شوند که بتوانند در ارزیابی عملکردی باید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  4

 قرار گیرند.موزان مورد استفاده آدانش

ع های متنوطراحی گردند که بتوانند در ارائه تمرین ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  2

 .برای یادگیری بهتر مورد استفاده قرار گیرند

ای طراحی شوند که توجه یادگیرندگان را در یادگیری باید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  2

 نمایند. نظر جلبموضوع مورد 

نیازهای یادگیری )دانشی، ای طراحی شوند که با پیشباید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  2

 مهارتی( فراگیران تناسب داشته باشند.

های متنوع در آموزش یک مفهوم برای ارائه مثال آموزشیامکان استفاده از ابزارها و وسایل  2

ای طراحی شوند که انعطاف الزم در ارائه ابزارها به گونهوجود داشته باشد به عبارتی باید 

 های متنوع برای آموزش یک مفهوم را داشته باشد.مثال

نیازهای یادگیری فراگیران ای طراحی شوند که با پیشباید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  2

 در آموزش یک مفهوم سازگاری داشته باشند.
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ای طراحی شوند که امکان شرح و بسط دادن مفهوم باید به گونه زشیآموابزارها و وسایل  12

 آموزشیبه عبارتی بتوانند در شرح و بسط دادن مفهوم  برای فراگیران از طریق آن باشد.

 استفاده شوند.

 یآموزشباید برگرفته از محیط واقعی برای یادگیری بهتر مفاهیم  آموزشیابزارها و وسایل  11

 طراحی شوند، به عبارتی بتوانند آموزش را به زندگی واقعی افراد ارتباط دهند.

ای طراحی شوند که بتوانند توجه یادگیرندگان را در امر باید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  13

 در فرایند یادگیری باشد. هاآنآموزش درگیر کرده و دنبال مشارکت بیشتر 

ای طراحی شوند که بتوانند در مورد نتایج یادگیری باید به گونه آموزشیابزارها و وسایل  12

فراگیران بازخورد داده و عملکرد صحیح را تقویت و برای عملکرد ناصحیح اطالعات الزم را 

 ارائه کنند.

طراحی شوند که یادگیری تکالیف دشوار را برای  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  14

 آسان سازند. وزانآمدانش 

 هایچالشطراحی شوند که بتوانند برای حل  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  12

 را برای ادامه مسیر یادگیری تشویق نمایند. هاآنیادگیری کمک کننده بوده و 

، آموزانطراحی شود که در اثر استفاده از آن توسط دانش  ایگونه بهباید  آموزشیابزار  12

 ارائه دهد. هاآناطالعاتی را درباره نحوه عملکرد 

کمک  آموزشیای طراحی شوند که برای یادگیری مفاهیم به گونه آموزشیابزارها و وسایل  12

 کننده و راهنما باشند.

طراحی شوند که بتوانند به انتقال یادگیری فراگیران از  ایگونه بهباید  آموزشی وسایلابزارها  12

 محیط کالسی به محیط واقعی کمک کنند. این امر باید موقع طراحی مد نظر قرار بگیرد. 

یادگیری، فرهنگی و  نیازهایباید به نوعی طراحی شوند که با  آموزشیابزارها و وسایل  12

 اقتصادی فراگیران تناسب داشته باشند.

باشد. به عبارتی باید  آموزانباید متناسب با نیازهای فردی دانش  آموزشیابزارها و وسایل  32

مورد توجه قرار گیرند. این  آموزشیفردی یادگیرندگان در طراحی ابزارهای  هایتفاوت

 باشد. آموزشیفرهنگی و  تواندمی هاتفاوت

مختلف یادگیری بتوان  هایزمانند که در طراحی شو ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  31

 استفاده کرد بدون آن که آسیبی به ابزار برسد و یا زمان یادگیری را اتالف کنند. هاآناز 

 آموزانطراحی شوند که با سرعت یادگیری دانش  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  33

 مختلف تناسب داشته باشد.

را در مراحل مختلف  هاآنطراحی شوند که بتوان  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  32

کوچک یادگیری و  هایگامآموزش مورد استفاده قرار داد. لذا در هر مرحله از یادگیری چه در 

 چه در کل فرایند یادگیری باید قابلیت کاربردی داشته باشند.

فراگیران در  عملکردطراحی شوند که بتوانند درباره  ایگونه بهباید  آموزشیابزارهای  34

 یادگیری اطالعاتی را ارائه دهد.
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طراحی شوند که توجه یادگیرنده را برای یادگیری موضوع  ایگونه بهباید  آموزشیابزارهای  32

 مورد نظر جلب کنند.

ان امکان فهمیدن روابط طراحی شوند که به فراگیر ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  32

 را فراهم سازد. آموزشیبین مفاهیم 

 ایهبحثباشند که به فراگیران در یادآوری  ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  32

 قبلی برای وارد شدن به بحث جدید کمک کنند.

برای زنجیره سازی  هاآنطراحی شوند که بتوان از  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  32

 استفاده کرد. هاآنقطعات اطالعاتی مختلف برای به خاطر سپاری 

به عنوان قیاس در  هاآنطراحی شوند که بتوان از  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  32

 آموزش مفاهیم مختلف استفاده کرد.

را برای مقایسه کردن و  هاییفرصتباید به نوعی طراحی شوند که  آموزشیابزارها و وسایل  22

 یافتن تضادها در یادگیری برای فراگیران فراهم سازند.

عمیم برای ت هاآنطراحی شوند که یادگیرنده بتواند از  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  21

فراگیران کمک کنند تا بتوانند های یادگیری استفاده کند. به نوعی به دادن در محیط

 مشابه تعمیم دهند. هایمحیطیادگیری خودشان را به 

باشند که به فراگیران در به خاطر سپاری و  هایگونهباید به  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  23

 یادآوری اطالعات مهم کمک کنند.

بتوان یک تکلیف را  هاآنطراحی شوند که از طریق  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 چندین بار برای یادگیری بهتر تمرین کرد.

طراحی شوند که یادگیری یادگیرندگان را تقویت  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  24

 انگیزه الزم را ارائه کنند. هاآنکرده و به 

طراحی شوند که امکان تکرار تکلیف یادگیری از  اینهگو بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 طریق آن برای یادگیری بهتر وجود داشته باشد.

رویکرد 

سازنده 

 گرایانه

انجام شود که بتوانند به یادگیری موقعیتی فراگیران  ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارهای  22

کمک کنند. به نوعی که این ابزارها برگرفته از محیط زندگی واقعی باشند تا فراگیر بتواند 

 موقع یادگیری با آن ابزار، حس موقعیتی و کاربردی بودن یادگیری دست بدهد.

 جنبشی را در فراگیران هایفعالیتاشند که ب ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  22

 تقویت کرده و به افزایش تعامالت اجتماعی در یادگیری کمک کند.

شوند که یادگیری اجتماعی را بین  ای طراحیگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 یادگیرندگان تقویت کنند.

باید متناسب با فرهنگ جامعه و فراگیران باشد که مانع استفاده از  آموزشیابزارها و وسایل  22

 آن نشود.

طراحی شوند که به یادگیری فرایندی در فراگیران  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  42

 کمک کرده و تقویت کند.

 شانهایدیدگاهطراحی شوند که فراگیران را برای ارائه  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  41

 ترغیب کرده و مشارکت جمعی را افزایش دهد.
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تعیین شده کمک  آموزشیباید به نوعی طراحی شوند که به اهداف  آموزشیابزارها و وسایل  43

اید ب آموزشیکرده و یادگیرنده را برای رسیدن به این اهداف ترغیب کنند. به نوعی ابزارهای 

 باشند.   آموزشیمتناسب  و سازگار با اهداف 

ی را در یادگیری اکتشاف استفادهباید به نوعی طراحی شوند که قابلیت  آموزشیابزار و وسایل  42

 داشته و به آن کمک کنند.

طراحی شوند که به فراگیران کمک کنند تا مفاهیم  ایگونه بهباید  آموزشی وسایلابزارها  44

 مورد نظر را در محیط یادگیری کشف کرده و با دیگران به اشتراک بگذارند. آموزشی

و تفکر روی یادگیری را  تأملباید به نوعی طراحی شوند که فرصت  آموزشیابزارها و وسایل  42

 فراهم سازند. فراگیرانبرای 

42 

 

و یا چالش یادگیری ، مسئلهطراحی شوند که به حل پروژه،  ایگونه بهباید  آموزشیابزارهای 

 به فراگیران در حل آن کمک کنند.

طراحی شوند که به فراگیران در یادگیری تکالیف  ایگونه بهباید  آموزشیو ابزارهای  وسایل 42

 دشوار کمک کرده و نقش تسهیل گری را در امر آموزش داشته باشند.

تسهیل در یادگیری شده و طراحی شوند که باعث  ایگونه بهابزارها و وسایل باید  42

 یادگیرندگان را برای فعالیت بیشتر در محیط یادگیری تشویق کند.

طراحی شوند که امکان همکاری و بحث گروهی بین  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  42

 را برای اشتراک نظر ترغیب نماید. هاآنفراگیران را فراهم ساخته و 

باید بتوانند منابع اطالعاتی مناسبی را برای یادگیری موضوع مورد  آموزشیابزارها و وسایل  22

 نظر برای فراگیران فراهم آورد.

طراحی شوند که بتوانند موضوع مورد آموزش را برای  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  21

 فراگیران الگوسازی کرده و فراگیر با مشاهده الگو بتواند مفهوم را یاد بگیرد. 

را برای  آموزشی گاهتکیهباید به نوعی طراحی شوند که نقش  آموزشیابزارها  و وسایل  23

را برای رسیدن به مراحل پیشرفته  اهآنفراگیران در یادگیری موضوعات مورد نظر داشته و 

 یادگیری کمک نماید. 

 هاآنباید به نوعی طراحی شوند که به فراگیران کمک کنند تا  آموزشیابزارها  و وسایل  22

 خودشان را به محیط یادگیری واقعی تعمیم دهند. هایآموختهبتوانند دانش و 

طراحی شوند که بتواند یادگیرندگان را در امر  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  24

 را به فرایند یادگیری جذب نماید. هاآنیادگیری درگیر کرده و توجه 

طراحی شوند که امکان اکتشاف در یادگیری را برای  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 فراگیران فراهم سازند.  

 آموزشیطراحی شوند که به شرح و بسط مفهوم  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 مورد نظر به فراگیران کمک نمایند.

طراحی شوند که بتوانند در ارزیابی عملکردی دانش  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 دتوانمیمورد استفاده قرار گیرند. رسم شکل هندسی در جعبه شنی توسط فراگیر  آموزان
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دسی هن هایشکلرای سنجش عملکرد او برای ارزشیابی در نظر گرفته شود. اگر ارزشیابی از ب

 مدنظر باشد.

طراحی شوند که مشارکت بین فراگیران را افزایش  ایگونه بهباید  آموزشی وسایلابزارها و  22

 .را برای انجام کارهای مشارکتی ترغیب نمایند هاآنداده و 

طراحی شوند که یادگیری اکتشافی را در فراگیران  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

  را در فرایند کاوشگری همراهی کنند. هاآنتقویت کرده و 

در فراگیران  راطراحی شوند که روحیه کاوشگری  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

 اوشگری تشویق نماید.را برای ک هاآنافزایش داده و 

طراحی شوند که مفهوم ذهنی و انتزاعی را برای  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  21

 یادگیرندگان ملموس و عینی سازند. این امر به خصوص در سنین پایین اهمیت بسزایی دارد.

 کمک آموزانباید به نوعی طراحی شوند که به روند یادگیری دانش  آموزشیابزارها و وسایل  23

  را در روند یادگیری کمک نمایند. هاآنکرده و 

گیری یاد مسئلهباشند که به فراگیران در حل  ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  22

 تقویت نماید. هاآنکمک کرده و روحیه حل مسائل را در 

 برگرفته از زندگی آموزشیطراحی شوند که با اهداف  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  24

، ابزارها باید بتوانند در حل سائل زندگی واقعی دیگرعبارتیبهواقعی سازگاری داشته باشند. 

 باشند. اثربخش

ا یاس مناسبی را در رابطه بطراحی شوند که بتوانند ق ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  22

و بهتر مفهوم مورد نظر قیاس  ترسادهمورد نظر ارائه کنند. لذا برای آموزش  آموزشیمفهوم 

 خیلی کاربردی و مهم است.

در  هااز آنباشند که فراگیران بتوانند  ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  22

  استفاده کنند.اصیل  هایفعالیتیادگیری تکالیف و 

یادگیری فراگیران  هایپروژهباشد که با  ایگونه بهباید  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل  22

 کمک کنند. هاپروژهرا در حل  هاآنسازگاری داشته و 

 

آیتم  22در  هاگزارهکه از جدول باال نیز مشخص هست رهنمودهای مستخرج از  طورهمان

 و به زبان ساده تشریح گردیده است.  شده آوریجمع

/ آموزشیبرای تولید تجهیزات و ابزار  توانمیدوم پژوهش این بود که چه معیارهایی  سؤال

پژوهشی،  سؤالپاسخ به این  منظوربهیادگیری از رهنمودهای استخراج شده استنباط کرد؟ 

مطالعه تحلیل محتوای رهنمودهای استخراج شده در مرحله قبل، تجمیع شده و بر اساس یک 

 (.3)جدول شوندمیمعیار ارائه  32استقرایی در قالب 
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 آموزشی. معیارهای استخراج شده از رهنمودهای حوزه طراحی 3جدول 

شماره  هاگروهزیر معیارها ردیف

 رهنمود

باید شامل راهنمای استفاده، استانداردهای پداگوژیک و نمونه  آموزشیابزار و تجهیزات  1

 در آموزش شوند. هاآن مؤثرکاربرد  منظوربهابزار  کارگیریبه

 24 ضمیمه کردن اطالعات مرتبط 

 21 توصیه شده آموزشی هایروش

32 

 و هاتمریندر  هاآنطراحی و تولید شوند که بتوان از  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  3

 استفاده کرد. آموزانارزشیابی دانش 

 4 و ارزشیابیتمرین  

2 

21 

22 

ای باشند که شامل ( باید به گونهایچندرسانه)محتواهای  آموزشیطراحی ابزارها و وسایل   2

 راهبردهایی برای تسهیل به خاطر سپاری و یادآوری اطالعات مهم شوند.

به خاطر سپاری و  هایاستراتژی 

 حافظه

22 

طراحی و تولید شوند که قابلیت استفاده در عناصر  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  4

 مختلف آموزش )ارائه، تمرین و ارزشیابی( داشته باشند.

راهبردهایی برای عناصر مختلف  

 آموزش 

32 

ان را و تفکر یادگیرندگ تأملباید به نوعی طراحی شوند که بتوانند  آموزشیابزارها و وسایل  2

 برانگیزانند.

و  تأملراهبردهایی برای تحریک  

 تفکر

42 

طراحی شوند که بتوانند  ایگونه به( باید ایچندرسانه)محتوای آموزشیابزارها و وسایل  2

موضوع مورد آموزش را برای فراگیران الگوسازی کرده و فراگیر با مشاهده الگو بتواند مفهوم 

 را یاد بگیرد. 

مختلف  هایموقعیتالگوسازی برای  

  آموزشی

22 

طراحی شوند قابلیت تنظیم برای یادگیرندگان با  ایگونه بهباید  آموزشیابزارها و وسایل  2

 سطوح مختلف دانشی و مهارتی باشند. 

برای پشتیبانی  آموزش  راهبردهایی

 سازنده گرایانه  هایمحیطدر 

22 

ان فردی یادگیرندگ هایتفاوتطراحی و تولید شوند که  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  2

 ه شود.اضاف هاآندر نظر گرفته شود و تمهیداتی برای جبران نقص احتمالی یادگیرندگان به 

تطبیق با سرعت یادگیری دانش 

  آموزان

32 

 3 نیازهای ویژه و اختالالت یادگیری  

 2  نیازپیش هایمهارتدانش و  

2 

13 

22 

 33 فرهنگ و بافت 

43 

 32 و عالیق  نیازها 

تخصصی پژوهش  هایروشو دانش تخصصی و  ابزارهابر اساس  آموزشیابزار و تجهیزات  2

 در موضوعات محتوایی مختلف پیشنهاد و طراحی شوند.

طراحی بر  اساس نوع موضوعات 

 مختلف 

2 

 2 جلب توجه  12
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حتوایی و م شناسیزیباییطراحی و تولید شوند که از نظر  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  

 ارائه دهند. آموزانی را برای برانگیزاندن توجه دانش هایچالشجذاب باشند و بتوانند 

32 

 ائهارپذیری الزم را در طراحی و تولید شوند که انعطاف ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  11

 ی متنوع و سطح دشواری مختلف داشته باشد.هامثال

  

 

 2 متنوع  هایمثال 

 34 قابلیت استفاده مجدد 

22 

22 

 23 قیاس در آموزش و یادگیری  

22 

22 

طراحی و تولید شوند که امکان  ایگونه به( ایچندرسانه)محتوای  آموزشیابزار و تجهیزات  13

روابط بین مفاهیم را فراهم  سازیشفافیادگیری عمیق را با استفاده از ارائه، شرح و بسط و 

 کند

 11 شرح و بسط  

22 

 32 روابط بین مفاهیم  

 هایموقعیت االمکانحتیطراحی و تولید شوند که  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  12

 کنند و بر اساس تجارب  اصیل طراحی شوند سازیشبیهواقعی را 

)یادگیری گراییواقع

  (authentic learningاصیل()

12 

22 

21 

 22 یادگیری موقعیتی  

 24 انتقال یادگیری 

22 

طراحی و تولید شوند که امکان استفاده از ابزار را در  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  14

 و تسهیل یادگیری مشارکتی را داشته باشند. هاگروه

 12  آموزانمشارکت دانش 

23 

 42 تعامل اجتماعی 

 41 یادگیری اجتماعی  

 44 چندگانه هایدیدگاه ارائه

 22 بحث گروهی  

، مفاهیم و روش هاپدیدهطراحی و تولید شوند که  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  12

 عینی و ساده شده ارائه دهند. صورتبهکارهای پیچیده را 

 12 تکالیف دشوار  سازیآسان

 22 عینی کردن مفاهیم انتزاعی 

طراحی و تولید شوند که بتوانند اطالعات و  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  12

 ارائه دهند. آموزانرا برای عملکرد صحیح و یا غلط دانش  بازخوردهایی

 12 بازخورد  

12 

 32 عملکرد  دربارهاطالعات  

1 

 31 انتقال یادگیری  و خارج از کالس درس را داشته باشند.  آموزشیرسمی های غیرقابلیت استفاده در موقعیت 12

طراحی و تولید شوند که  ایگونه به( ایچندرسانه)محتوای آموزشیابزار و تجهیزات  12

یادگیری تقسیم شده و امکان یادگیری مستقل از  ترکوچکبه قطعات  آموزشیموضوعات 

 فراهم باشد. هاآن

 21 زنجیره سازی قطعات اطالعاتی 
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طراحی و تولید شوند که از عناصر بازی وار سازی مانند  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  12

 امتیاز، بازخورد فوری و تشویق استفاده کنند.

 22 تقویت یادگیرندگان  

طراحی و تولید شوند که عالوه بر  آموزش موضوعات  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  32

 کمک کنند. آموزانش و نحوه یادگیری دان حل مسئله هایمهارتمختلف به تقویت 

 42 یادگیری فرایندی  

امکان یادگیری انفرادی و  طراحی و تولید شوند که ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  31

 ( و خود سنجی را فراهم کنند.self studyخودآموز )

 42 خود ارزیابی  

کاوشگری، اکتشاف و  روحیهطراحی و تولید شوند که  ایگونه به آموزشیابزار و تجهیزات  33

 را برانگیزانند. آموزانخالقیت دانش 

 42 یادگیری اکتشافی 

42 

22 

22 

 چالش  
 

22 

12 

 23 درگیری 

22 

 24 ی کاوشگری روحیه 

 22 حل مسئله  

باید به نوعی طراحی شوند که امکان ساختن و دستکاری جزئیات  آموزشیابزارها و وسایل  32

 تسهیل کند. آموزانرا برای دانش 

 22 یادگیری از طریق انجام دادن

 

 گیرینتیجهبحث و 

 طراحیهدف اصــلی این پژوهش، پاســخگویی به این ســؤال اســاســی بود که با توجه به رشــته 

ـــی ابزار و تجهیزات  کارگیریبهتوان برای طراحی، تولید و را می معیارهاییها و رهنمود، چـه آموزش

 22 بع مورد استفاده شده در این مطالعه شامل ابر اساس من های پژوهشـیارائه داد؟ یافته آموزشـی

ــیگزاره  ــدمی طراحی و تولیدعیار م 32و  آموزش ــی در طراحی . این یافتهش ــاس ها از دو رویکرد اس

ر های پژوهشی دگرایی. برخی از یافتهسـیسـتمی و رویکرد سـازنده ؛ رویکرداندگرفتهبهره  آموزشـی

از: تحلیل یادگیرندگان، ارائه بازخورد، ارائه  اندعبارت ســـیســـتمیها بر اســـاس رویکرد مورد گزاره

ــتفاده از جلب توجه، ارائه تمرین ــوعات یادگیری، اس ــیابی، تحلیل موض ــمهای متنوع، ارزش  اندازچش

ده استخراج ش یهابرخی از گزاره. های متنوعارائه مثال و یادگیری، تعیین رفتار ورودی یادگیرندگان

ـــازنـده از از: موقعیتی بودن یادگیری، اجتماعی بودن یادگیری، فرایندی  اندعبـارتگرایی رویکرد س

ـــنجی، های چندگانه در یادگیری، ارزیابی به عنوان ابزارگاهدبودن یـادگیری، ارائه دی ی برای خود س

 برای یادگیرندگان.  تأملسازی فرصت فراهمو  اهداف یادگیری
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ـــابه هدر دو رویکرد برخی یـافت . بوداز منظر دو رویکرد متفاوت  هاآنکه نوع ارائه بودند ها به هم مش

وع و نحوه بازخورد و نتبازخورد و ارزشـــیابی در هر دو رویکرد مطرح شـــده اســـت، ولی  ،برای مثال

 امری متفاوت هستند.  کامالًشیابی از دیدگاه دو رویکرد ارز

وتحلیل یادگیرنده جنبه مهمی از طراحی آموزشی است و به عنوان یک فرآیند تکراری، تجزیه

 سازدانتها تا ارزشیابی را مطلع می-وتحلیل ابتداتصمیمات حیاتی طراحی آموزشی را از تجزیه

(Edmundson, 2007) ؛ (Morrison et al., 2004).  مخاطبان و  هایهها و روحیتوجه به ویژگیلذا

نیز  (Khaghanizadeh and Shokrollahi, 2010) و ),Oliver 2000( با پژوهش  هاآن شرایط محیطی

های گروهی و ارتباط همساالن با یکدیگر را به عنوان یک عامل مؤثر در توجه به فعالیتهمسو است. 

بنابراین توجه به یادگیری دو طرفه بین  ).(Bofill, 2013 سازدیادگیری فراگیران مطرح می

ها با مدرس در فرایند یادگیری به خصوص در زمانی که امکان یادگیری یادگیرندگان و همکاری آن

ر سازد. تتواند به ایجاد جامعه یادگیرندگان کمک کرده و فرایند یادگیری را عمیقحضوری نیست، می

اند، در پژوهش حاضر نیز به عنوان یکی از های مختلفی مطرح کردهپژوهشطور که البته همان

ع از بازخورد در جریان یادگیری قدر نظر گرفته شده است، استفاده درست و به مو رهنمودها و معیارها

باشد. لذا در جامعه یادگیری نیز اگر بازخورد از طرف مدرس و یا افراد ماهر ارائه نشود، خیلی مهم می

انگیزه سازد. لذا مهم هست که مدرس بتواند و فراگیران را بی دچار چالش کردهتواند یادگیری را می

بر اساس نوع یادگیری بازخورد را در زمان مناسب یادگیری ارائه کرده و روند یادگیری را بهبود سازد 

 ,Er؛ Morris et al., 2021؛ 2005Vollmeyer & Rheinberg ,؛ 2004Askew ,برای مثال، )

2021 Dimitriadis, & Gašević,)  . 

های یادگیری، مراحل اگر ابزار و تجهیزات آموزشی با انواع نیازها، عالئق، استعداد، هوش، سبک

ایش باعث افزهای فرهنگی و جنسیتی یادگیرندگان سنخیت داشته باشد، پیشینه ،سنی، رشدی

اگر ابزار  انجامد.افزایش کیفیت یادگیری می های یادگیری شده و بهدرگیری یادگیرندگان در فعالیت

وزش  و مآتواند به معلم در آموزشی بتواند با روش معلم در کنار یادگیری فراگیران استفاده شود، می

یادگیری آزادی عمل داده و منجر به افزایش کیفیت یادگیری شود. سنخیت ابزار و وسایل آموزشی با 

توان به عنوان های آنان و محتوای درسی را میعالئق و تواناییهای مخاطبان یعنی توجه به ویژگی

از طرفی میزان  .(Khaghanizadeh & Shokrollahi, 2010) معیاری برای انتخاب این وسایل برشمرد

ها نسبت به گردد آنآموزان باعث میآموزشی بر ایجاد عالقه و انگیزه در دانش تأثیر وسایل کمک

استفاده از این ابزارها راغب شده و انگیزه بیشتری در جهت انجام تکالیف درسی خود داشته باشند. 



322   یادگیری جهت آموزشی تجهیزات و ابزار تولید و طراحی  در تخصصی معیارهای و رهنمودها استخراج 

 

ل آموزان با استفاده از وسایاند که میزان سهولت انتقال مطالب درسی به دانشمعلمان نیز که پی برده

آموزان نقش داشته باشد، لی دانشتواند در بهبود عملکرد تحصیکمک آموزشی تا چه اندازه می

در ضمن  .(Pali & Soghari, 2021)نمایند آموزان را ترغیب به استفاده از این وسایل آموزشی میدانش

زمانی که میزان ابزارهای موجود کمک آموزشی در مدارس و میزان استفاده از این ابزارها روز به روز 

سازی دانش آموزان امیدوار بود. درنهایت جهت بهینهتوان در پیشرفت تحصیلی بیشتر شود بهتر می

های های رشتهبازخورد آموزشی و تأثیرات مثبت این ابزارها نیاز هست که بر اساس آخرین یافته

 مرتبط طراحی شوند.

دهی منظم و ترین نوآوری و دستاوردی که ممکن است برای این تحقیق مطرح شود، سازمانمهم

های مختلف بود. طور نزدیک شدن به موضوع از دیدگاهاردها و همینچارچوب مند این استاند

اند. در این تحقیق، با تحلیل صورت های متفاوت یادگیری مطرح شدههایی که برای موقعیتدیدگاه

گرفته، این اصول و استانداردها به طراحی و تولید ابزار و تجهیزات آموزشی تسری داده شد. برای 

ای طراحی و ابزار و تجهیزات آموزشی به گونه"مطرح شده به این صورت بود: مثال، یکی از اصول 

ه آموزان ارائتولید شوند که بتوانند اطالعات و بازخوردهایی را برای عملکرد صحیح و یا غلط دانش

های آموزشی . توجه به بازخورد و اصالح یادگیری که یکی از اصول پذیرفته شده در موقعیت"دهند

با استفاده از این معیار، به ابزار و تجهیزات آموزشی تسری داده شده است.  ،(Fardanesh, 2015)است 

 ای طراحیممکن است طبق این اصل، طراحان و تولیدکنندگان، ابزار و تجهیزات آموزشی را به گونه

صورت،  به اینو تولید کنند که خود این ابزار بتوانند بازخوردهای خودکار به یادگیرندگان ارائه دهند و 

 یادگیری مستقل یادگیرندگان را تسهیل کنند.

المعارف تکنولوژی و ارتباطات گانه استخراج شده از مطالعه عمیق منبع دایره 32معیارهای 

های تواند مالک خوبی برای طراحی و تولید ابزارها و تجهیزات آموزشی باشد. سازمانآموزشی می

طور طراحان و تولیدکنندگان بخش خصوصی ات آموزشی و همینمتولی مانند سازمان صنایع و تجهیز

صورت علمی در کار طراحی و تولید خود به کار گیرند. افزون بر این، معلمان توانند از این معیارها بهمی

ها منظور ارزشیابی ابزارها و تجهیزات آموزشی، از این مالکتوانند بهکنندگان این ابزارها میو استفاده

هیه ت ده کنند و به این صورت ابزارهایی را به کار بگیرند که از معیارهای الزم برخوردار هستند.استفا

های ضمیمه به عنوان راهنماهای همراه با ابزار آموزشی با رعایت اصول آموزشی، تدوین طرح درس
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ت ولوژی واقعیافزاری )مانند تکنافزاری و نرمهای دیجیتال سختنمونه کاربرد و استفاده از قابلیت

 تواند تا حد زیادی کمک کننده باشد.افزوده( در کنار ابزار و تجهیزات آموزشی می

ترین این هایی داشت. یکی از مهمبا این حال، این پژوهش مانند هر پژوهش دیگر محدودیت

یگر ع دکنندگان مطالعه یا همان منابع اطالعاتی بود. استفاده از منابها، محدودیت در شرکتمحدودیت

تواند در تحقیقات آتی مورد این حوزه که از تعداد باالی استناد و سندیت کافی برخوردار هستند، می

شود تحقیقات آینده مطالعاتی را در زمینه تبدیل این معیارها طور، پیشنهاد میتوجه قرار گیرد. همین

. همچنین، تحقیقات آینده به استانداردهای طراحی و تولید ابزار و تجهیزات آموزشی ترتیب دهند

های واقعی با این ابزار سروکار دارند در قالب توانند از منابع دیگر مانند معلمان که در کالسمی

توان های کیفی استفاده کنند و نتایج را با این معیارها ترکیب کنند. به این صورت، میتحقیق

هایی طراحی پرسشنامه این معیارها داشت. معیارهایی برجسته از زمینه و بافت آموزشی ایران در کنار

تواند پیشنهاد دیگری باشد که به پیشبرد این بر اساس این استانداردها و ارزشیابی ابزار موجود می

 تر کردن آن کمک کند.تحقیق و کاربردی

 حامی مالی

ارش ه سفب "استانداردسازی ابزار و تجهیزات آموزشی"ی ** این مقاله پژوهشی برگرفته از پروژه

 باشد که توسط این شرکت مورد حمایت مالی بوده است. می آموزشیشرکت صنایع و تجهیزات 

 تعارض منافع

ای اعم از داخلی و خارجی چاپ در هیچ نشریه پیش از اینمقاله حاضر فاقد تعارض منافع بوده و 

 ارسال شده است.پژوهی نشده است. این مقاله جهت بررسی و چاپ صرفاً به فصلنامه تدریس
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