
 دشو یام با نا

 ن ی آموزش آنال استراتژی  روش ها در نیبهتر

[ وجود دارد که یکیالکترون  یریادگیدر ]  قاتیاز تحق  یاندهیگزارش داد که »شواهد فزا  مزیتا  یآموزش  مهی، ضم 2002  هیدر فور

 ی در آموزش حضور  خاص  یهایو استراتژ  هاکیدرست همانطور که تاکت  -   دهندیم  شیرا افزا  یریادگ یخاص... آموزش و    یراهبردها

باشد.   «یآموزش  نکات  دوره و  یاز مسائل طراح  یبیشامل »ترک  دی موفق با  یکیالکترون  یریادگید کرد که  یمقاله تاک  نی. اکنند«یم  عمل

ترغ  منظور  شرکت،  دانش  بیبه  به  با  کیآموزان  محرک  ، یگروه   یهاتی»فعال  دی دوره  مربساختار،  توسط  گفتن  سخن  و    انیها، 

 گردد ارائه  ،«شدن نیآنال یبرا ی لیدل ا ی هدف   [و]…همساالن

  یهاهمه جنبه   یبرا  ها وهیش  نیبهتر  شامل  یی هادستورالعمل   جادیباعث ا  نیآنال  طیمح  تیموفق  یبرا  یآموزش  یراهبردها  تیاهم

آموزان دانش یابیو ارزش  یابیارز  یهاکیو تکن  ن، یآنال  س یتدر  یهاکیتکن  ن،یآموزش آنال  تیریو مد   یز یراز جمله برنامه  ،یآموزش  ندیفرآ

 کند:  ی مرور م ریز یرا در بخش ها نیآموزش آنال یموفق برا یها یدر مورد استراتژ یجار اتیادب ،گزارش نیشده است. ا نیآنال

خاص    ی ها  وهیش  نیبخش به بحث در مورد بهتر  نی: انیآموزش آنال  یارهایبر اصول، دستورالعمل ها و مع  یبخش اول: مرور ❖

و    ی فعل  یبر روندها  ژهیو  د یشود. تأک  یمنجر م  نیبر انواع دستورالعمل ها و اصول آموزش آنال  یبا مرور  نیآموزش آنال  یبرا

 مؤثر است. نیدر آموزش آنال ندهیآ

  ند یفرآ  یسه جزء اصل  یاثبات شده را برا  ی ها  یبخش استراتژ  نی: انیآنال  س یتدر  یها  یها در استراتژ  وهیش  نیبخش دوم: بهتر ❖

 دانش آموز. یابیو ارزش  یابیو ارز ،ی واقع س یتدر ندی فرآ ن، یآموزش آنال تیریو مد یزی کند: برنامه ر یم یبررس یآموزش

  زه یبرنده جا نیآنال  یبرنامه آموزش  کیاز   ییموثر: بخش آخر نمونه ها  یها  نیاز تمر  یی برنامه نمونه و نمونه ها   ک یبخش سوم:   ❖

 1دهد.  یرا ارائه م زه یبرنده جا  یسه مرب س یتدر  یها وهیو ش

 

 ن ی آموزش آنال یارهایبر اصول، رهنمودها و مع  یبخش اول: مرور

 است یاسلون، تا موسسه س  ومیمانند کنسرس  کنند، یتمرکز م  نیکه صرفاً بر آموزش آنال  یی هااز آن  ،یآموزش  یهامراکزاز    یاریبس

به   یاسلون در سطح مل  ومی اند. به طور خاص، کنسرسارائه کرده  نیآموزش آنال  یرا برا  یکل   یارهایها و مع دستورالعمل   ،یآموزش عال

 ی ریادگی  نهیدر زم  یابرجسته   یهاکه کمک  یها و مدرسانبرنامه"  یبرا  Sloan-Cساالنه    زیجوا  قیاز طر  نیآنال  شآموز   یبرا  یعنوان منبع

م"اندکرده  نیآنال شناخته  آغازشود ی،  عنوان  به  بهتربحث    یبرا   ی.  ها  نیدر مورد  جا  یکیما    ن،یآنال  سیتدر  یروش  برندگان   زهیاز 

 . میکن ی م ی، عمل معرف  یآموزش یها یاز استراتژ یرا به عنوان نمونه مورد "نیآنالدر آموزش  یتعال" یاسلون برا  ومی کنسرس

 یاهدا کرد. پلز در گزارش  یکانت  مریهرک  یدر کالج محل  یپلز، استاد روانشناس  لیرا به ب  زهیجا  نیا  ومی، کنسرس2003در سال  

 .مؤثر« را به اشتراک گذاشت نیسه »اصول آموزش آنال 2004در سال 

 »هرچه   کند،  یهمانطور که او ادعا م   ( کار را انجام دهند«.شتری)ب  دیاست که »به دانش آموزان اجازه ده  نیا  Pelzاصل    نیاول

را   ییهاتیاز فعال  ی خاص  یهانمونه   Pelz.«  رند یگیم  ادیرا    یشتریب  یرا صرف محتوا کنند، محتوا  یشتریب  «یفیآموزان زمان »کدانش

 : کندیم ی بانیپشت را مربی آن  یا معلم که  ی در حال  دهندیآموزان کار را انجام مکه دانش کندیارائه م

 دانش آموز یرهبر یبحث ها •

 
 دند. در اینجا نیامشگاهی بودند در نتیجه ن ثال های این بخش کامال دام  1



 کنند  ی کرده و در مورد آنها بحث م دا یدانش آموزان منابع وب را پ  •

 (انی )کمک همتا  رندیبگ  ادی کنند تا  ی کمک م گریکدیدانش آموزان به  •

 دهند  یخود را نمره م فیآموزان تکالدانش  •

 یمطالعه مورد لیو تحل هیتجز •

فراتر از   دی که تعامل با  کندیم  دی پلز تأک  Pelzناهمزمان مؤثر است«، اما    یریادگیاست که »تعامل، قلب و روح    ن یاصل دوم ا

 آموز باشد: بحث ساده دانش

  ی هامیت   ای ها  با کل کالس، در گروه  نترنت،یبا استاد، با متن، با ا  گر،یکد یآموزان خواست که با  از دانشمی توان  

 توانندیآموزان م، دانشدوره  یمحتواتعامل داشته باشند. عالوه بر بحث در مورد    رهیو غ  نفر   ک یکوچک، تک به تک با  

بر بحث در مورد محتوا  مایند.دیگر بحث ن   مورد  د،حل شون  دیکه با   یمسائل   ف،یدر رابطه با تکال دوره، دانش    یعالوه 

 حل، پرونده تعامل داشته باشند.  یامشکالت بر ف، یتوانند در مورد تکال یآموزان م

وجود  نیآنال یریادگی یها  طیتالش در مح یحضور« است. طبق نظر پلز، سه شکل از حضور برا   ی»تالش برا Pelz ییاصل نها

 .شرح داده شده است لیبه تفص ها در گزارش پلز دهیا نی. ایا تدریس  یحضور آموزش ا ی ،یحضور شناخت ،یدارد: حضور اجتماع 

جامعه    ک ی  جاد یبه ا  ،خود  یشخص  ی ها  ی ژگیبا طرح و  نی دوره آنال  ک یکه شرکت کنندگان در    ی هنگام  :یحضور اجتماع ❖

 وجود دارد:   یکنند. حداقل سه شکل از حضور اجتماع  یم   یمعرف  "ی افراد واقع"آنها خود را به عنوان    . کنند  ی کمک م  یریادگی

 . یعواطف، احساسات و خلق و خو  انیب :رگذاریتأث •

 .گرانید  یبر خواندن، حضور، درک، تفکر در مورد پاسخ ها یمبن  یشواهد ی:تعامل •

 کند.   یو حفظ م جادیاهداف و مقاصد مشترک را ا ا ی  یکه حس »تعلق«، تعهد گروه  ییپاسخ ها  :منسجم •

  داریگفتمان پا  قیمعنا از طر  دییقادر به ساختن و تأ  )معلم و دانش آموزان(  انیکه استاد و دانشجو  یزانیم  :یحضور شناخت ❖

 هستند.  قی)بحث( در جامعه تحق

 در بحث نشان داد.  یو نظر ی مفهوم ،ی توان با وارد کردن دانش واقع یرا م یحضور شناخت •

 دارد. ی دانش بستگ تیبه منبع، وضوح، دقت و جامع یپاسخ نیارزش چن •

  یشخص  یریادگی  ی امدهایتحقق پ   یبرا  یو اجتماع  یشناخت  ندیفرآ  یو جهت ده   لیتسه  ی حضور آموزش  :یحضور آموزش ❖

توانند  یم انینشان داده شده است، دو روش وجود دارد که استاد و دانشجو ریمعنادار و ارزشمند است. همانطور که در جدول ز

 د.را به بحث اضافه کنن سیحضور تدر

 یحضور آموزش  یمولفه ها: 1دول ج

 م یآموزش مستق بحث  لیتسه

 توافق و مخالفت یها نهیزم ییشناسا

 به اجماع / تفاهم  دنیبه دنبال رس

 مشارکت دانش آموزان تیو تقو قیتصد ق،یتشو

 یریادگی یجو برا جادیا

 یزشیشرکت کنندگان / بحث انگ جهت دهی

 ندیفرآ یاثربخش یابیارز

 ارائه مطالب و سواالت

 متمرکز کردن بحث

 بحث یجمع بند

 درک  دییتا

 ادراک نادرست  صیتشخ

 دانش از منابع مختلف قیتزر

 ی فن  یها  یپاسخ به نگران



(  3دانش آموز، و )-معلم و دانش آموز  -تعامل دانش آموز  جی( ترو2( مشارکت دادن دانش آموز در محتوا، )1سه اصل: )  نیا 

شود. به   ی م  افتیموفق    ن یآنال  سی تدر  یبرا  یی ها   هیو توص  ارها یمربوط به مع  اتیدر ادب  نیهمچن.  جالب توجه است  ،حضور  یتالش برا

 نیموفق، بر تعامل و مشارکت در بهتر  نیآموزش آنال  یارهایدر مورد مع  2000در سال    یعال  موزشآ  استیعنوان مثال، گزارش مؤسسه س

 دارد: د یو توسعه دوره تأک نیآنال یریادگیآموزش/ یخود برا یها وهیش

 نیآنال ی ریادگیآموزش/ ی ارهایمع

 لیمیا  ایو/  یاز جمله پست صوت  یمختلف  یهااست و از راه  یاساس  یژگیو  کی  آموزاندانش  ریو سا  معلم  با  آموزتعامل دانش •

 .شودیم لیتسه

 شود.  یو سواالت دانش آموزان سازنده و به موقع ارائه م فیبازخورد تکال •

 شود.  یوزش داده مآم آموزاناعتبار منابع به دانش یابیموثر از جمله ارز قیتحق حیصح یروش ها •

 توسعه دوره  ی ارهایمع

  ج یکه نتا   ی در حال  شود،یو ارائه دوره استفاده م   یتوسعه، طراح  یحداقل استانداردها برا  وانبه عنه  مربوط  یهادستورالعمل از   •

 . کند یم نییدوره را تع یارائه محتوا  یمورد استفاده برا یفناور ،(موجود ینه در دسترس بودن فناور) یریادگی

 کنند.   یبرنامه را برآورده م ی حاصل شود که استانداردها نانیشوند تا اطم یم یبررس یبه صورت دوره ا یآموزشمواد  •

به   یابیو ارزش  بیترک  ل،یو تحل  هی کند که خود را در تجز  یشده اند که دانش آموزان را ملزم م  یطراح  یدوره ها به گونه ا •

 کنند.  ریاز الزامات دوره و برنامه خود درگ یعنوان بخش

دستورالعمل   نیبهتر،  آموزش از راه دور  تیریمد  نیمجله آنال(  COIL)  «نیآنال  یآموزش تعامل  یبرا   وارسیفهرست  به طور مشابه، »

 ر یهمانطور که در شکل ز  ( رادو و چهار  یهادر رده  ژهیبه و)،  Pelzاصول مشارکت، تعامل و حضور    ساسبر ا  د، یاسات  نیآنال  یابیارز  یبرا

 نمود. یبررس  آمده است،

 ( COIL)  نیآنال  یآموزش تعامل  ستیچک ل: 2جدول 

 COILدسته بندی 

 یدانش آموز  ی رفتارها  اریمع: اولدسته  

  ی کاف  ت یاستفاده از سخت افزار، نرم افزار و وب سا  یخود در ابتدا برا  ازین  شیپ   یفن آور  ی نشان دهند که مهارت ها •

 است.

 .دیدانش آموزان باش ریو سا ی از تعامل با مرب تیبه دنبال فرصت ها و حما •

 . دیشرکت کن نی آنال  یها  تیدر تمام فعال  فعاالنه •

 بر وب )بهبود عملکرد نوشتن دانش آموز(. یمبتن  ینوشتن و تعامل در دوره ها قیفعال از طر مشارکت •

 .دیاستفاده کن ن یآنال یریادگی تیتقو یبرا یارتباط یها کیانواع تکن از •

 آنها را تجسم کنند.   دیکالس اجازه ده   یاعضا  ریتا به سا  دیکن  یساز  یخود را شخص  نیآنال  یها و عکس ها  یوگرافیانتشار ب  با •

 . د یریکمک بگ یریادگیمختلف   یدرک و تسلط بر راهبردها یبرا •

 . دیکن دایپ  یشتریمهارت ب یفناور ی ارتباط یو در مهارت ها د یرا نشان ده ازهاین شیپ  •



 لم و دانش آموزو یا معاستاد و دانشجتعامالت دسته دوم:  

 .د یارائه ده یروشن و کاف  ییراهنما •

 . دیدانش آموزان استفاده کن ی ها ی شکست دوره و رفع نگران/تیموفق یابیارز ی به طور منظم برا ی اقدام پژوه از •

 معلم. -دانشجو و دانشجو-ارتباطات توسط/با دانش آموز یساز یشخص •

استفاده    ییبه تنها  تیو وب سا  لیمیاز ا  شتریب  یشخص   کردیو رو  یهمدل   جادیا  یبرا  یارتباط  یها  کی انواع تکن  از •

 . دیکن

 . دیکن یزیبرنامه ر یسنت  یبا دوره ها سهیدر مقا ییتعامالت دانشجو یزمان برا شیافزا یبرا •

 .دیرا به وضوح مشخص کن یدر مورد تقلب و سرقت ادب  ی سازمان استیابتدا، س در •

 . دیداشته باش یجداگانه ا لیمیوب، حساب ا  یدوره ها یبرا •

 نشود. یتا تکرار دیهمه دانش آموزان فوروارد کن یبه سواالت متداول را برا پاسخ •

 . دی بده یتوسعه مواد درس یبرا ی بانیپشت شیکاهش بار و افزا یعلم  ئتیه یاعضا به •

 . دیمداوم و مکرر و بازخورد ارائه ده یبانیدانش آموزان پشت به •

 داربست. یگفتمان مجاز ساخت •

 د یکن  دیمطالعه خوب در طول دوره تاک ی مهارت ها تیاهم بر •

 .دینظر داشته باش ریهر دانش آموز را ز شرفتیپ  کینزد از •

 دانش دانش آموزان. ساخت لیو تسه یگریمرب یبرا یی فرصت ها جادیا •

 . د یبه دانش آموزان بده یتلفن حایترج یرا به صورت خصوص  یمنف نظرات •

 . دیدوره را به وضوح مشخص کن الزامات •

 ی فناور  یبانی: پشتسومدسته  

 . دیکن نیو ارتباطات را تضم ت یبه وب سا یدر دسترس کی از مشکالت تکنولوژ ینییسطح پا •

 دوستانه، آسان و مستمر.  ،یکاف  یفن یبانیپشت ارائه •

 ی ریادگی طی: محچهارم  دسته

 . د یاستفاده کن نیآنال  یریادگی یموثر برا یارائه چارچوب یبرا افتهیساختار یها تیاز فعال •

با    یآموزش  محتوایارائه    یزمان مناسب برا  دیتا به اسات  دیکن  یاجبار  ن یآنال  یدوره ها  یکوچکتر را برا  یکالس ها  تعداد •

 داده شود. تیفیک

  ی مشکالت فن  حل  آموزان، حفظ ارتباطات و اجازه دادن بهدر دانش  زهیانگ  جادیا  یبرا  ریپذ انعطاف   یهاضرب االجل  از •

 . دیاستفاده کن

 را ایجاد نمایید   باال تیموفق لیتسه یبرا  یگروه  یهمکار قیاز طر یتعامل اجتماع •

 . دیاستفاده کن نیخواندن آنال یبرا یپخش صوت از •

 اطالعات را ساختار دهد.  بیترت بود و یکه به صورت سلسله مراتب دیارائه کن یدوره را به گونه ا یمحتوا •

 تعامل داشته باشد.  یدانش آموزان و مرب ریتا دانش آموز بتواند با محتوا، سا دیکن  یرا سازمانده  تیسا وب •

 . دیکن جاد یو پرورش دهنده ا منیا ر،یدلپذ  نیآنال یطیمح •



 . دیارائه ده نانهیواقع ب نهیزم کیحل مسئله را در  یها تیموقع •

 حاصل شود. نانیسؤال کنند تا از دقت درک اطم ی تا از مرب دیدانش آموزان فراهم کن یرا برا ییها فرصت •

 دوره به اشتراک بگذارند.   یارتباط برقرار کنند تا درک خود را از محتوا  گریکدیتا با    دیکن  جاد یدانش آموزان ا  یبرا  ییها  فرصت •

 . دیمتعدد، بحث و تأمل فراهم کن  یها  دگاهی مشترک دانش بر اساس د جادیا یرا برا ییها فرصت •

 حاصل شود.   نانینظر کنند تا از دقت ساخت دانش اطم  دی و تجد  انیتا تفکر خود را ب دیدانش آموزان فراهم کن  یرا برا   ییهافرصت •

 حاصل کنید.نان  یاطم،  کاهش موانع مشارکت و ارتباطات  ،یریادگی  یدر سبک ها  یتیجنس  یها تفاوت  یعادالنه برا  طیاز وجود مح •

  ی دانش آموزان دختر برا  یحیاز روش ترج تیگروه و حما قیاز طر هافعالیت عیتوز یمشارکت برا ،یمشارکت یریادگیبه  •

 ، توجه نمایید. مرتبط یریادگی

که در صورت مشاهده    دیحال از مردان بخواه  نیو در ع   تشویق نموده  امیزنان به ارسال پ   قیرا با تشو  یتیجنس   یبرابر •

 کنند.  جیرا ترو یتی جنس یسلطه مردان، برابر یالگو

 همه وجود دارد. یعادالنه برا یریادگی طی مح کیکه  دیحاصل کن نانیاطم •

 . د یریتأمل در نظر بگ یرا برا یزمان  ، دوره انی پا در •

 ، آغاز نمایید. است گر یکدیسبک که هدف آنها کمک به دانش آموز در شناخت  نات یتمر و "گرم کردن" را با  دوره •

 . دیرا با همه دانش آموزان به طور همزمان شروع کن نیآنال دوره •

 برابر به مکالمه مشترک در دوره فراهم شود.  یدسترس امکان •

 خود ساختار دهند.  یرا کنترل کنند و آن را برا ن یآنال یریادگی تا  دیآموزان فراهم کندانش یرا برا یی هافرصت •

 . دیباز و صادقانه فراهم کن یگفتگو قیتشو یگفتگو را برا  یتاالرها •

 ، بسیار مفید است.ها و مشکالت تیبحث در مورد موفق یوره براد  انیدر طول دوره و در پا یکنفرانس تلفن کی یبرگزار •

 . دیاستفاده کن ی کل ی تفکر انتقاد یتوسعه مهارت ها یبرا یوتریکنفرانس کامپ از •

 

موثر، که    نیمورد استفاده در آموزش آنال  ی دیکل  ی ها  یژگی و  یبرا  یی ها   هیبا توص  نیآموزش آنال  یبرا  Pelzاصول    ت، یدر نها

 VOCALشود.    یم  لیمثال( گنجانده شده است، تکم  وسیله  و رهبر به  ل،ی، تحلیدلسوز  ،ی مشاهده، سازمانده  یت)قابل  VOCALدر مخفف  

را با    هاوهی ش  نیو اساس موجود بهتر  هیپا  ن،یو کامالً آنال   یبیبر وب، ترک  یمبتن  یآموزش  یهادر کالس  سیبر اساس ده سال تجربه تدر

مورد بحث   ریدر ز  شتریب  ات یبا جزئ  VOCAL. پنج جزء  کندیادغام م  کند، یم  تیآموز را تقودانش  تیکه مالک  یریادگی   یهاطیمح  یطراح

 . ردیگیقرار م

رو  ،یارتباط حضور نیگزیجا  ی ادیمتن تا حد ز رایمتفاوت است ز یبا کالس درس سنت نیکالس درس آنال مشاهده:  یتقابل ❖

ا  ی م  ی در رو و کالم ا  ییا یپو  نیشود.    ی ریادگی در    یمرب   ییکه گو  کند یتر مآموزان آسان دانش  یاحساس را برا  ن یمتفاوت 

ممکن    قابلیت مشاهده . فقدان  شودیم  شتریداشته باشند، ب  زیمنفعل ن  ینقش  زانآمودانش  نکهیاحتمال ا  نیبنابرا  کند،یشرکت نم

 شود. یعاطف یریادگی تر  نییو سطوح پا یمرب یدانش آموزان نسبت به اثربخش یگرش انتقاداست منجر به ن

 نشان داد، مانند:  یو خصوص  ی عموم یارتباط ی کانال ها قیتوان از طر یرا م قابل مشاهده بودن

 معلم/استاددر مورد  یو حرفه ا یاطالعات شخص مربوط به دوره  تیاز وب سا یبخش •

 و بازخورد.  فیتکالبه موقع ارایه  •



  فیتکال  میتقو  یمنظم برا  یهایروزرسانبه   نیمنظم، و همچن  یآموزش  ی هادوره  تی ساوب  ی هاو پست  هایروزرسانبه •

 مشترک.

 با همه دانش آموزان لیمیا قیاز طر یو شخص یارتباط جمع •

دوره انعطاف    نیکنند که ا  یتصور م  رایکنند ز  یرا انتخاب م  نیدوره آنال   کیمعموالً    نیآنال  رانیکه فراگ  ییاز آنجا  :یسازمانده ❖

رود تا بتوانند    یم  یبدانند که از آنها چه انتظار  دیبا  نیکند، همچن  یشلوغ آنها فراهم م  یبرنامه ها   یرا برا  یشتریب  یریپذ

به   نیهمچن  رنده یادگیزمان    تیریمد  تیمسئول  شیافزا  نی کنند. ا  ی کردن الزامات دوره سازمانده  آوردهبر   یزمان خود را برا

 : ن یآنال انیشود مرب یم  شنهادیدانش آموزان، پ  ی ازهایاست. به منظور رفع ن ی بر عهده مرب  یسازمان تیمسئول  شیافزا یمعنا

موفق را گزارش   ن یآموز آنالدانش  کی  یهایژگیداشته باشند و و  ن یآنال  یابیخودارز  کیکه    دیآموزان بخواهاز دانش •

 کنند. 

  یو چه زمان   یز یتا دانش آموزان بدانند چه چ  دیرا با دقت و از قبل آماده کن   فیتکل  نییتع  ی ها  خیو تار  ی درس  برنامه •

 انتظار داشته باشند.  د یبا

  ی آداب معاشرت وب، ارسال نظرات در تاالرها  نیاز جمله قوان   د،یدوره آماده کن  یبرا  دها«ی و نبا  دها یاز »با  یاسناد •

 خود به مدرس.  یها ی گذاشتن نگران انیگفتگو، و در م

 . دیکن ی نیب ش یرا پ  نیآنال  یبحث ها یبرا یآموزش ریمکان غ  کیبه  ازین •

تا دانش آموزان   دیکن  یو هر کدام را به وضوح برچسب گذار  دیاستفاده کن  نیمنابع آنال  یمختلف برا  یاز قالب ها •

 (.pdf ،html ،doc ،pptاست )مانند  دتریآنها مف یرا انتخاب کنند که برا ی بتوانند قالب

 کنید. کامل استفاده  به طور دانش آموزان یریادگی یارتقا یموجود برا یآموزش یفناور یها تیاز قابل •

 ی خصوص  میاز حر  یبیترک  لیمیباشند، به خصوص که ا  یمی صم  یزیتوانند به طرز شگفت انگ  یم  نیآنال  یها  طیمح  :یدلسوز ❖

نسبت به احساسات  یبه دلسوز  انیمرب ازین تیمیصم نیوجود ندارد. ا یدرس سنت  یدهد که در کالس ها یو فاصله را ارائه م

 : ق زیر افزایش دادتوان از طر ی را م نیدهد. ا یم  شیدانش آموزان را افزا یازهایو ن

 را بدهید  یدانش آموزان با مرب  میاجازه ارتباط مستق •

  کیاز تکن ای دهند،   ی را ارائه م یکنند و اطالعات شخص ی م ی گفتگو که در آن دانش آموزان خود را معرف یتاالرهااز   •

 ، استفاده نمایید. به اشتراک بگذارند  گری کدیرا با  یکنند تا دانش آموزان اطالعات شخص ی استفاده م "شکن خی" یها

 د. یکن  یم یادآوری نشده را   ینیب شیبه مشکالت پ   یدر صورت لزوم، انتظارات کالس از رفتار، مشارکت و پاسخ مرب •

  یم  لیرا تکم   فیحاصل کنند که دانش آموزان تکال  نانیکنند تا اطم  تیریرا مد  نیآنال  یری ادگی  فیتکال  دی با  انی: مربلیتحل ❖

دانش آموزان   یداده ها  لیو تحل  هیتجز  نیو همچن  فیشامل بازگشت به موقع تکال  نی. اابندی  یدست م   یریادگی  جیکنند و به نتا 

 فهیوظ  نیا  کنند، یفراهم م   لیو تحل  هیو تجز  یابیارز  یرا برا  ییدوره ابزارها  تیریمد  یهاستمیاز س  یاریکه بس  یاست. در حال

 عبارتند از: یشنهادیپ  یها ی. استراتژریخ ایمتناسب با موضوع است  یاب یارز ا یکند آ نییاست که تع یمرب

  ران یفراگ  یبرا  ییکاهش اضطراب امتحان و فراهم کردن فرصت ها   یکوچکتر و مکرر در طول دوره برا  فیاستفاده از تکال •

 وره.د یو محتوا میپردازش مفاه یبرا

 .یآزمون حضور  یدر صورت امکان جهت برگزار یاستفاده از دفاتر ماهواره ا •

  یبه آسانحهت کمک    نیارسال شده به صورت آنال  فیتکال  یرا برا  لیفا  ینامگذار  یفرمت و قراردادها مشخص کردن   •

 ا و حروف الفب آسان تر تکالیف بر اساس ی سازمانده

 ارائه بازخورد در مورد دوره. یدانش آموزان برا یبرا ییفراهم کردن فرصت ها •

 مشارکت  یابیارز یروشن برا یارائه انتظارات و رهنمودها •



  یم  نییعملکرد دانش آموز را تع  آهنگتعامالت معلم و دانش آموز    قیاز طر  نیآنال  یا آموزشیار  یمرب   رهبر به عنوان مثال: ❖

  یی آموزان مدل کنند. راه هادانش  یریادگیکمک به    یرا برا  ی عمل  ی راهبردها  نیتالش کنند تا بهتر  دی با  انیمرب  جه،یکند. در نت

 کنند عبارتند از: یخوب را الگوبردار  ن یآنالو رفتار  یریادگی توانند  ی م انیکه در آن مرب

غ   یرا به صورت رسم  یاطالعات شخص  انیکه در آن مرب  یی ها  دیباچه • اشتراک م  یرسم  ریو  به  دانش آموزان    یبا 

 ، مشخص نمایید گذارند

 تعیین کنید  ، یشده ابالغ  نییتع یدر بازه زمان  فیبا بازگرداندن تکال ها راتیمسئول •

 . د یارتباط برقرار کنند، مدل کن نیبه صورت آنال د یرا که دانش آموزان با یروش •

 . دی کناستفاده  قابلیتاز  نانیاطم یبرا یو خصوص یاز ارتباطات عموم •

بود    یریادگیآنچه را که در حال    و  برساند  انی که کالس را به پا  دیو اجرا کن  یزیدوره برنامه ر  انیدر پا  هایی تیفعال •

 کند. تسریعو مشارکت دانش آموزان را  نموده تیتقو

  ی هاکیتکن  ی نیبشیاند، بلکه در پ برجسته شده  ن یآنال  سی برتر تدر  ی سه اصل عمل  ن یا  یفعل   یهاهیدر توص  راتیینه تنها تغ

 اند. ، ادغام شدهنیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت  ندهیکه در دهه آ نیآنال یآموزش

 ی اچندرسانه  یکه عمدتاً به منابع آموزش  یلیتکم  التیدر مؤسسات تحص  رانیو مد   انیاز مرب  ینظرسنج  کیعنوان مثال،    به

 ی ها ی ( تعلق دارند، برآورد کرد که استراتژWCET) یارتباطات آموزش یغرب برا  ی ( و تعاونMERLOT)  نیو آموزش آنال   یریادگی یبرا

مداوم تعامل در   تید. توجه به اهمنکن  یم   فا یا  ن یآموزش آنال  ندهیدر آ  ی نقش مهم  و  بود  هدخوا  را دارا  تیاهم  بیبه ترت  ر،یز  یآموزش

 یم  دهی و بحث د  ییراهنما ای یگریمرب  ،یمشارکت  فیو وظا یمانند حل مسئله گروه یجالب است، همانطور که در عناصر نیآموزش آنال

 شود.

 مشترک؛  فیو وظا  یحل مسئله گروه •

 ؛سئلهبر م یمبتن یریادگی •

 بحث؛ •

 ؛یمورد یها یاستراتژ •

 نقش؛  یباز ای یساز هیشب •

 شده توسط دانش آموزان؛  دیتول یمحتوا •

 ؛ ییراهنما ای نگیکوچ •

 شده؛  تیهدا یریادگی •

 ;یکشف ا ی ی اکتشافیادگیری  •

 شود. ی م ت یکه توسط معلم هدا یی ها تیفعال ای یسخنران •

 راه حل.  ند یفرآ یمدل ساز •

 یپرسش سقراط •

مورد بحث قرار   ن یآنال  سی روش تدر  نیکه قبالً در مورد بهتر  یاستفاده از اصول  یشتریب  اتیگزارش با جزئ  نیا  یبخش بعد

 شوند.  ی مربوط م یآموزش ندیآنها به هر جزء از فرآ رایکند ز یم یگرفته است را بررس

 



 ن یآنال سی تدر  یها  یها در استراتژ وه یش نیبخش دوم: بهتر

  ی سازمانده  یآموزش  ندیفرآ  یتوان در سه جزء اصل  ی را م  نیآنال   سی تدر  یها  یها در استراتژ  وهیش  نیمربوط به بهتر  اتیادب

 ی سه مولفه با هم به طور قابل توجه  ن یداده ها. ا  ی ابیدانش آموز و ارز  ی ابی( ارز3( آموزش در عمل، و )2و توسعه، ) یزی( برنامه ر1کرد: )

مورد بحث قرار   یبعد  یهاکه در بخش س، یتدر یراهبردها نیاز بهتر انیمرب ی آگاه موجب  و گذارند،یم  ریتأث نیالآن طیمح یبر اثربخش

 . می شود رند، یگیم

 و توسعه  یزیها در برنامه ر  وه یش  نیبهتر   2-1

  ف ی است که اگرچه ط  تیواقع  نیاز ا  و معلمان  دیدرک اسات  ن، یآنال  یهادوره  تیریو مد  یزیرعناصر برنامه  نیتراز مهم  یکی 

با موضوع   هایفناور  نیدر دسترس هستند، اما همه ا  نیآموزش آنال  یدوره برا  تیریمد   یو ابزارها  یآموزش  یهایاز فناور  یاگسترده

حاصل کنند که اصول   نانیاطم  انی مهم است که مرب  اریبس  ب،یترت  نی به ا  مطابقت ندارند.  ،معلم   یو راهبردها  ی تیو سبک تربشده    سیتدر

 ی کنند، برا  یم  سیآن تدر  قیکه از طر  یبدون توجه به رسانه ا  دیبا  انی. مرببرعکس   و نه  کند  یم  تیرا هدا  ی، استفاده از فناوریآموزش

  ستمیو س  یمدرسان فناور  نکهیقبل از ا  د یدوره با   یزیبرنامه ر  ل،یدل  ن یتالش کنند. به هم  ی خاص  یریادگی  ی به استانداردها  یابیدست

 انتخاب کنند، انجام شود. ،شود ی دوره استفاده م یرا که برا یدوره ا تیریمد

و ارتباطات در سراسر    یریادگیتوسعه هدف    تیاست. اهم  یریادگی شامل توسعه اهداف    یزیبرنامه ر  ند یمرحله در فرآ  نیاول 

 برجسته شده است. یریادگی اهداف  جادیا یبرا Parkدانشگاه  یاز جمله دستورالعمل ها ،منابع

ارتباط   یبرقرار  یز افعال واضح و هدفمند براا  دیقابل مشاهده نوشته شود. با  یرفتار  جیبر اساس نتا  دی با  یریادگیاهداف    رفتار: ❖

 استفاده شود.  یریادگی یها تیمورد انتظار فعال جیبا دانش آموزان در مورد نتا

اهداف    دانش آموز محور: ❖ و درک    د یبا  یریادگیتمام  عملکرد  رفتار،  از  انتظارات  مؤثر،  اهداف  متمرکز شود.  آموز  دانش  بر 

 . دهندیم حیآموز را توضدانش

کمک    ایهدف شامل ابزارها، مراجع و/  طیهدف قرار دهد. شرا  ،جنبه از درک را  کیمشخص باشد و    د یبا  یریادگی اهداف    :طیشرا ❖

 . ردیگ یدانش آموز قرار م اریاست که در اخت یی ها

دانش آموز باشد. استانداردها مهم    ی ابیارزش  یارهایباشد و شامل مع  یریقابل اندازه گ  د یبا  یهر هدف آموزش  استانداردها: ❖

  نیا یریاندازه گ یرا در مورد چگونگ ینشیحال ب نیکنند و در ع  ی دانش آموزان را از انتظارات عملکرد آگاه م هم  رایهستند ز

 دهند.  یانتظارات ارائه م

)به عنوان مثال در نظر گرفتن    خاص  دانش آموزان  ژه یو  یازها ی شده و ن  ف یه وضوح تعرکه ب  یریادگیبه دنبال توسعه اهداف  

ممکن است شروع به  انیمرب را نیز در بر می گیرد، در صورت ثبت نام در دوره( یی نایاختالالت ب ای تیمعلول  یدانش آموزان دارا یازهاین

 دوره کنند.  یمناسب برا یفن آور نهیانتخاب گز

  نیآنال  انیدر دسترس مرب  یآموزش  یهایدر فناور  یاالعادهاست که اگرچه تنوع فوق   تینکته حائز اهم  نیحال، توجه به ا  ن یا  با

نوظهور را به   یروندها  ران،یو مد  انیالزم است مرب  نیاست، و بنابرا  رییآموزش از راه دور به سرعت در حال تغ  یوجود دارد، حوزه فناور

مدت   یطوالن  یفیک  یقاتیپروژه تحق  کی،  Horizonمرتبط به عنوان مثال، گزارش ساالنه    یها  وهیش  نیو بهتر  باشند  هنظر داشت  ریدقت ز

  ، یی ایجغراف  یهاداده  ،یمحاسبات ابر  ل،یموبا  یهایکه فناور  ییهانوظهور است، پروژه  یآموزش  یهایفناور  فیو توص  ییکه به دنبال شناسا



بر انتخاب   ژی ها، را بررسی نمایند.قطعا این تکنولوهوشمند  اءیو اش  یی معنا  یآگاه از معنا  یکاربرد  یها برنامه  ،یوب شخص  یهابرنامه

 گذارد. ی م ریتأث ندهیدر پنج سال آ یمؤسسات آموزش

مانند    نیآنال  یهایدر حال ظهور هستند، فناور  یعنوان ابزار آموزشهنوز به    نیدر آموزش آنال  یشش فناور  نیکه ا  یدر حال

جا    نیآموزش آنال  نهیدر زم  یبه خوب  یی ویدیو  یو ابزارها  یصوت  یدوره، ابزارها  تیریمد   ی هاستم یگفتگو، س  ی هاصفحات وب، انجمن

مهم است که در هنگام توسعه دوره  نیآنال  ان یمرب  یوجود دارد که برا  یزیمالحظات برنامه ر  یتعداد  ،یحال، با هر فناور  نیاند. با اافتاده

 ها، درباره آنها فکر کنند.  یفناور  نیخود و انتخاب مناسب تر یها

  ی ، به تعدادکرده استفراهم    ن یمدرسان آنال  یرا برا  یکمک  ی تیدانشگاه واشنگتن، وب سا  "یو پژوهش  یریادگی   یها  یتکنولوژ"

 شده است. یبررس ریز جدول در وپردازد  ی م یفن آور مالحظات نیاز ا

 ن یآنال یها یفناور ی: مالحظات برا3شکل 

 ی زیمالحظات برنامه ر گزینه فناوری 

-یامکان را م  نیبه معلمان ا  وب:  ات صفح

مکان    کیاطالعات را در    یدهد که به راحت

، مطالب را به روز کنند و  قرار دهند  یمرکز 

پورتال عنوان  به  صفحه    ر ی سا  ی برا  یاز 

کالس    یها   یفناور در  استفاده  مورد 

 استفاده کنند.

 . دیکن  یپوشه جمع آور  کیدر وقت هنگام ساختن صفحه وب، تمام محتوا را در    ییصرفه جو  یبرا  •

 . دیریشده است در نظر بگ  جادیا  آموزش،را که توسط    ی گر ید  نیقوان  ایوب    یطراح  یالگوها  •

(. برنامه  رهیو غ یبرنامه سخنران ف،یتکال ،ی)مانند برنامه درس دی کن یمحتوا را در بخش ها سازمانده •

از    دیبا  ندیفرآ  نی. ادیده  وندیو به هم پ  یصفحات را سازمانده  دی خواه  یکه چگونه م  دیکن  یزیر

 آغاز شود.   تینقشه سا  جادیا  قیطر

 دارند؟   ازین  ی: دانش آموزان به چه اطالعاتدی ریمخاطبان خود را در نظر بگ  دگاهید •

 است(.   یمنبع خوب  یجهان  ی)تاالر سخنران  نید.سایر مربیان نیز استفاده کایده های  ز  ا •

 رجا دهید.، نیز اکتابخانه موسسه  یکیالکترون   ریاز جمله ذخا  گر،یبه منابع د •

 . دیریدر نظر بگ  زیرا ن  نایافراد کم ب  یاما مسائل مربوط به دسترس  د،یاررا کوچک نگه د  ریتصاو •

 . دیکن  تیهدا  یضرور   یکمک  یبرنامه ها  ایها    نیدانش آموزان را به پالگ •

  ن یترو در دسترس  نیتراز ارزان  یکیچاپ:  

برا  ها  محتوا   یرسانه    ی ها دوره  یارائه 

 آموزش از راه دور. 

آموزش زبان ها    یثابت هستند و ممکن است برا  یدر نظر داشته باشند که مطالب متن  دیمعلمان با •

 کمتر مناسب باشند.   ،یبصر   میو مفاه

 یکه در ط  دیرا انتخاب کن  یمتون و مطالب  د،یکن  یو کتابخوان استفاده م  یدرس  یاگر از کتاب ها •

که زمان    دیوره، مطمئن شوخواننده د  کی  جادیسال مرتبط و در دسترس باشند. در صورت ا  نیچند

 وجود دارد.   تیرا  یکپ  یکردن مجوزها   منیا  یبرا  یکاف

 دوره باشد.   یمحتوا  یسازمانده  یبرا  یمطالعه ممکن است راه خوب  یو راهنما  یچاپ  یدوره ها •

 خود راهنما استفاده کرد.   یبه عنوان دوره ها  ای  یمواد درس  لی تکم  یتوان برا  یکار را م  یکتاب ها •

 مطالب دوره آموزش از راه دور استفاده کرد.   لیتکم  یتوان برا   یم  یدوره ا  اتیاز نشر •

ساعته به   24 ی دسترسخواندن دوره در وب: 

 کند یدانش آموزان فراهم م یمطالب را برا

 .دهند  رییتغ  یخواندن را به راحت  ستیدهد تا ل  یبه معلمان اجازه م •

انتقال اطالعات توا  یم:  ریتصاو که   یند در 

صدا دشوار    ایآنها با استفاده از متن    حیتوض

 باشد   دی است مف

در دسترس دانش    ،تیوب سا  کیدر  توانند    یو عکس ها م  انیجر  ینمودارها  ،یمفهوم  ینقشه ها •

 گیرند. آموزان قرار  

 د یکن  نییرا تع  ری تصاو  یمناسب برا   لیفرمت فا •



 ر یبا وضوح تصو  لیدر اندازه فا  ییصرفه جو •

 دیریرا در نظر بگ  تیرا  یمسائل مربوط به کپ •

دانش آموزان    یرا برا   یری انعطاف پذ:  صوت 

 کند   یپرمشغله فراهم م

 استفاده شود:   ریز  یصوت  یممکن است از دستگاه ها 

 یکنفرانس تلفن •

 یپست صوت •

 ی صوت  ینوارها •

 وب   قیصدا از طر •

ه به چهره با دانش  امکان تعامل چهر:  دئویو

 کند   یآموزان را فراهم م

بورد    یاستفاده از استور  دیممکن است بخواه  ،یآموزش  یویدی و  کی  دیتول  یبرا   یزیهنگام برنامه ر •

 . دیریرا در نظر بگ  لمنامهیو ف

 دیکن  یز یدانش آموزان برنامه ر  یقبل و بعد از مشاهده را برا   یها  تیفعال •

دهد تا  ی به دانش آموزان اجازه م: نیبحث آنال

 ارتباط برقرار کنند   یو با مرب   گریکد یبا    یبه راحت

 . بحث شده است  لیبه تفص  یدر بخش بعد •

م به دانش:  انیهمتا  یبررس اجازه    دهدیآموز 

را مشاهده کند و نظرات خود    نیهمان سند آنال 

 را به صورت ناهمزمان ارسال کند 

در    یحال در زمان مرب  ن یمساالن خود بهره مند شوند و در عدهد از ه  یبه دانش آموزان امکان م •

 می نماید.   ییارائه بازخورد صرفه جو

 

مورد توجه قرار   ن یآنال  سیتدر  یو توسعه استراتژ  یزیدر برنامه ر  د یکه با   ی مهم  اریحال بس  نیو در ع   یی نها   یاز فاکتورها  یکی

 کند.  جاد یا یدانش آموزان و مرب نیرا در ب یریادگی  است که جامعه یبه گونه ا نیآنال یبه ارائه دوره ها ازین  رد،یگمی

  شوند،یآموزان نمدانش یریادگی یموفق به ارتقا ،آموزش از راه دور یهادوره  یاز موارد یاریبس در که دهدینشان م قاتیتحق

موفق، پروتکل   نیآنال  یعامل انزوا، دوره ها  نیاست. به منظور مبارزه با ا  آموزاندانش  یخودراهبر   نییسطح پا  ایآن احساس انزوا    لیدل

ا  جادیا  یها ارز  جاد،یا  یبرارا    یشده    یهاکنند. روشیم  جادیا  معلمبا    آموزاندانشو    آموزاندانش  اب  آموزدانشتعامالت    یابیحفظ و 

 ت ی را تقو  یانتقاد  یوگوکه گفت  یآموزش از راه دور، آموزش تعامل   شرکت کننده در  آموزاندانش  یبرا  یاز جمله آموزش فناور  یآموزش

ا  یگروه   یهاتیفعال  ان،ی همتا  یمشارکت  یریادگی  ، ییراهنما  کند،یم از   یبرا  ینترنتیا  یهاهیاطالع   ای  لیمیخارج از کالس، و استفاده 

 مورد توجه قرار گیرد.دانش آموزان  یریادگی  شیافزا یبرا نیدر دوره آنال  دیبا  ، تعامل یهاآموزان در مورد فرصتبه دانش یرساناطالع

 آموزش در عمل  ی ها  وه یش  نیبهتر    2-2

 نیدر آموزش آنال  ژهیبه و  یدانش آموزان و مرب  نیدانش آموزان و ب  نیگزارش بحث شد، سطح تعامل ب  نیکه قبال در ا  همانطور

 ن یتراز جمله دو مورد از متداول  کند،یفراهم م  ی»کالس درس« تعامل   کی  تیتقو  یرا برا  یادیز  یهادارد. آموزش از راه دور فرصت  تیاهم

 . ی باشد، م فیآموزان در تکالدانش ی( همکار2و ) نی آنال یگفتگو ی ( تاالرها1تعامل: ) یارتقا یبرا یآموزش یهاک یتکن

  یی توانا  ل یبه دل  یا حدهستند، ت نیدر کالس آنال  یریادگیتعامل و   لیتسه  یها براراه   نیاز بهتر  یک ی  نیآنال  یگفتگو  ی تاالرها

از تجرب  جیآنها در ترو انتقادشودیساخته م  یشخص  اتیتفکر سازنده )که در آن دانش  خالقانه و    و تفکر درجه باالتر )تفکر  ،ی(، تفکر 

 .همراه است ،همه دانش آموزان کالس نیب دانش  اشاعهکه با حل مسئله(،   ای یریگ میتصم یوهیبه ش یانتقاد



توان از  یرا م یتعامل یری ادگیاست. به عنوان مثال،  نیآنال طیتعامل در مح قیتشو ینسبتاً ساده برا یبحث روش  ن،یعالوه بر ا

می    ین موارد. در اودتشویق نم  دانشگاه واشنگتن،  GoPost  ستیمانند ابزار کاتال  ، یکیبحث الکترون  یابزارها  ا ی   لیمیاستفاده از ا  قیطر

 مهیبحث کنند، ضم  ف یکنند، در مورد تکال  سهیها را مقا   ادداشتی توانند    ی م  نبر وب که در آن دانش آموزا  ی بحث مبتن  یتابلو  کی  از  توان

 یکه به افراد اجازه م هایی در اختیار قرار می دهندابزار ، یکیپلتفرم گوگل، و. استفاده نمود ،انجام دهند با همکار را   ایها را ارسال کنند، 

 باشد.  شیرایقابل مشاهده و و  تیسا یکنند که توسط اعضا جادیا ییها   تیدهد تا وب سا

  لیسؤاالت متفکرانه و مرتبط و تعد  جادیبدون ا  نیآنال  یگفتگو  یمورد استفاده، تاالرها  یها ینظر از فناورحال، صرف  نیبا ا

 ه یتوص نیعنصر مهم تفکر سازنده در بحث و آموزش آنال جیترو یبرا ریز ی. رهنمودهادهند یخود را از دست م ییمدرس، کارا یهاپاسخ

 شود  یم

 د،یکننده مطرح کن کیسوال تحر کی (1

 تشویق نمایید.  را به سوال یپاسخ طوفان فکر (2

 د یکن سهیها را با هم مقا  دهیا (3

 نید. کرتبطشان ، میبه برنامه درس (4

 سته یدارد، شا  نیجهت بحث آنال  نییکه در تع  ینقش مهم  لیبه دل  واست    کننده«ک ی»پرسش تحر  ند،یفرآ  نیقدم در ا  نیاول

 ت یسواالت، وضع  یسطوح شناخت  ن،یسواالت بحث آنال  یدر هنگام طراح  انیشود که مرب  یم  هیتوص  ب،یترت  نیاست. به ا  ژهیتمرکز و

استفاده    نیآنال  انیکه توسط مرب  بحثانواع سؤاالت    ی. بررسرندیآموزان را در نظر بگ  شدان   یازهایو ن  یاهداف و مقاصد آموزش  ،یآموزش

 کرد:  یدسته بند ریز یتوان در دسته ها ی نشان داد که سؤاالت را م  فشود یم

  د یشو  یکه متوجه م  یزیچ  نیاول  د،یشو  داریاز خواب ب  2399اگر در سال  ": مثال:  اینده را جلب می نمتوجه و عالقکه  سواالت   ❖

 "ست؟یچ

 "داند؟ یم  رندهیادگیاصول پنج گانه سنگه را در مورد سازمان  ی کس ای آ": مثال: کننده یو بررس یصیتشخ سواالت  ❖

 "را نام ببرد؟ کید یموب  یاصل یها تیتواند شخص یم  یچه کس": مثال: خاص یاطالعات ا ی قیحقا یادآور ی  ی برایسواالت ❖

 د؟ یکرد  دیدرخواست تمد فیتکل نییتع دیدر سررس ا ی: مثال: »آیتیر یسواالت مد ❖

چه  م،یرا مورد بحث قرار داد ینیتکو یابیارزش یها تیو محدود ایاکنون که مزا": مثال: یری ادگی ساختار   رییتغ جهت  سواالت  ❖

 "انجام دهد؟  یجمع یابیارزش یکار را برا نیتواند هم ی م یکس

دهند مهمان    یخود انجام م   یبه پا  کیشل  یبرا  انیکه مرب  یده کار  ستیدر مورد ل": مثال:  دی را بده  یسواالت عاطف  ان یاجازه ب ❖

 "د؟یداشت یما چه احساس نیآنال

هفته    ی و آنچه در پست ها  د، یبا توجه به آنچه خوانده ا": مثال:  دیکن  قیسطح باالتر را تشو  یفکر  یندهایفرآ  ی کهسواالت ❖

 "د؟یموثر وجود دارد، خالصه کن  یغلبه بر موانع کار گروه  یرا که برا   ییتمام راه ها  دیتوان  یم  ایرار گرفت، آگذشته مورد بحث ق

کنند. با   لیکرده و تعامالت را تسه تیریدانش آموزان را مد یها  ده ی به طور مداوم ا  انیبحث، مهم است که مرب  ندیدر طول فرآ

 ی شوند تا پاسخ هانوارد بحث    و رود، اغلب بهتر است معلمان منتظر بمانند    ی م  شی خوب پ   یبدون بازخورد مرب  ن یحال، اگر بحث آنال  نیا

نند تا دوباره بحث را را مطرح ک  یسواالت  ایرا خالصه کنند    یدینکات کل  انیکه مرب  شودیم  هیآن مرحله، توص  ردانش آموزان کم شود. د

 شارژ کنند.



جلسات   یسازه ی شب  یبرا  یآموزش  یهایبر استفاده از فناور  "آموزان،دانش  یهمکار  قیتشو"تعامل:    لیتسه  یدوم برا  راهبرد

 است. یمتک  کنند، یکار م   فیآموزان با هم در تکالکه دانش ی زمان ،یحضور 

- رندهیادگی تعامل    انیکه مرب  ی در حال  می دهد کرد که نشان    ییرا شناسا  یامطالعه  ،اتیتوجه داشت که مرور ادب  دیحال، با   نیبا ا

متفاوت   ،مورد مهم بودن تعامل   آموزان دردانشظر  ن  دانند،یم  تیفیباک   نیدر آموزش آنال  یدیرا عوامل کل  رندهیادگی  -رنده یادگی معلم و  

 نیو همچن  تیو شخص  یریادگیها در سبک  آموز به تفاوتتفاوت در نظرات دانش  نیکه ا  کنند یم   شنهادیمطالعه پ   نیا  ن سندگای. نوبود

دانش انتظارات  از ک کاهش  آنال  تیفیآموزان  آموزش  م  نیتعامل در  مرب  کنند یم  د یتاک  هاافتهی  نیا  .شودیمربوط   یازهاین  د یبا  انیکه 

آنالدانش  یآموزش آموزش  در  خود  شنا  ن،یآموزان  و هم    کنندیم  شنهادیپ   نیآنها همچنکنند.    ییسارا  معلمان  توسط  تعامل هم  که 

 یت می باشد. اهمآموزش در درجه اول  یبر اثربخش یرگذاریتأث یآموزان برادانش

  شیکه ب  ا،یلوانیپنس  یالتیدانشگاه ا   یجهان  بخش  ن،یآموزش آنال  تیموفق  شیافزا  یبرا  یاصل  یآموزش  یدو استراتژ  نیفراتر از ا

  یآموزش یها هیها و توص یاستراتژ  نیاز بهتر یقیدق ی، راهنماکرده است دتولی نیآموزش از راه دور و آنال برایو مدرک را برنامه  50از 

 یمرتبط را برا  یهای و استراتژ  ها ه یتوص  نیاز بهتر  یامجموعه  شود،یم  ی بررس  ریراهنما که در ز  نیدهد. ا  ی ارائه م  نیآنال  آموزش  یبرا

آنها مستق  کند، یارائه م  س یتدر  ندیفرآ اکثر  ن   ی اتی ادب  ماًیکه  ادانش  یهمکار  ،یبه تعامل، حضور مرب  ازیرا که  جامعه   کی  جاد یآموز و 

 . مورد توجه قرار می دهند  کند،یم  د ییرا تأ  یریادگی

 د یآماده کن نیآنال یریادگ ی یدانش آموزان خود را برا  ☺

  ،مورد استفاده در دوره  یآموزش  یو روش ها  یدانش آموزان در مورد تکنولوژ  گیآماد  یبرا  یکاف   یبرنامه  دی با  نیآنال  انیمرب

 تواند توسط: یم  نیارائه دهند. ا

 شروع.  یکمک به دانش آموزان برا یبرا یی خوش آمدگو امیارسال پ  ❖

 دوره.  تیریمد ستمیمورد استفاده در س یو ابزارهابا اصطالحات   ییآشنا جهتدانش آموزان  یمختصر برا  آموزش کی ❖

اطالعات    نی( و همچنرهیاعالم دوره و غ   ل،یمیا  ،یمختلف )برنامه درس  رت هایبه صو  یکمک فن   یاطالعات تماس را برا ❖

 .دیارائه ده یحیترج ی ارتباط یاستاندارد و روش ها ییزمان پاسخگو ،یتماس شخص

  انیو دانشجو  د یحال، اسات  ن یکنند. با ا  میمورد نظر خود تنظ  یرا به حساب ها  لیمیکه ارسال ا  د یکن  یادآوریبه دانش آموزان   ❖

 دوره حفظ کنند تا محرمانه بماند.  تیریمد ستمیتمام ارتباطات مربوط به دوره را در س د یبا

 .دیرا ارائه ده نی آنال یساعات ادار ازیدر صورت ن ❖

ارائه رهنمودهاساختا ❖ با  موثرتر   یریادگیکمک به دانش آموزان در    یها برا  یخط مش  ریمشارکت و سا   یبرا  ییر دوره را 

 . دیکن میتنظ

کالس درس    یریادگیبا    نیآنال  یریادگیکه چگونه    دیده  حیو توض  دیارائه کن  نیآنال  یریادگی  یرا برا  ییها  یمنابع و استراتژ ❖

 متفاوت است.

 شود.و نرم افزار  یمواد درس  ،یمال   یکمک ها ه،یدوره ها، ثبت نام، شهر شامل مواردی مانندسواالت متداول  ❖

 د یدوره را مشخص کن یها  استیاهداف، انتظارات و س  ☺

عناصر معموالً   نیدوره مهم است. ا  یربوطه در ابتدادوره/بخش/سازمان م  یها  یاهداف دوره، انتظارات، ساختار و خط مش  ارائه

 . اطالعات مهم شامل: رندیقرار گ  یگرید یشوند، اگرچه ممکن است در جا یگنجانده م  یدرس  یدر برنامه درس



 از جمله شرح ساختار دوره. ،یاهداف دوره و اهداف آموزش ❖

 .یاریو اخت ازیمورد ن  یکتب درس ا ی یمواد درس ❖

 . یلیتحص  یکپارچگی یها ی خط مش و سطح بندی  مشخص سیاست های ❖

بحث   یبه تابلوها امی)ارسال پ  نیارتباط آنال یبرا هیاز جمله هرگونه توص ،آموزاندانش یمشارکت و همکار یهادستورالعمل  ❖

 ی وب برا  در  ب معاشرتآدا  یهاو دستورالعمل   ،یدهو نمره  فیارسال تکال  یهایمش(، خطرهیدوره، و غ   لیمیارسال ا  ن،یآنال

 . نیآنال  یهادوره

 یدبه وجود آور یریادگیجامعه   کی  جادیا یکننده برا حمایت گرم و   یفضا ک ی  ☺

. جوامع  کندیم  انی ب  کند،یم  ریآموزان را درگکه دانش  یریادگیجوامع    جادیا  یرا برا  نیآنال  انیمرب  ازی ن  پژوهش،ی    یشنیهپ   انواع

 کرد:  جادیا ریتوان با موارد ز ی را م یریادگی

یا  دوره    انی پس از پا  دیبا  یی خوشامدگو  نیا  هیاعالم.  دورهاعالن    ای  لیمیا  قیاستقبال از دانش آموزان قبل از شروع دوره از طر ❖

 ارسال شود. باره، دو نیز آن شدن قطعو  اضافه

 .یرسم ریبا لحن غ   یشخص یمعرف کیارسال  ❖

  ل یمیا  قیاز طر  یاست که به صورت خصوص  یشامل بازخورد مثبت  ن یدوره. ا  یدر ابتدا  ژهیفراوان، به و   تیو حما  قیارائه تشو ❖

 شود. یم رسالدانش آموزان ا یبرا

توان   یم  گریکوتاه از خود به انجمن گفتگو. از طرف د  یمعرف  کیارسال    ایخود،    یصفحه اصل  جادیا  یدانش آموزان برا   قیتشو ❖

 کرد. قیتشو ی اجتماع  یفضا جادین را به ادوره، دانش آموزا تیخارج از سا ای گروه در داخل  کی جاد یبا ا

 . آن مناسب دانش آموزان به انجام قیدوره و تشو تیآپلود هر گونه عکس مربوطه در سا ❖

 ج نمایید.یترو را فعال یریادگی   ☺

  ی انیتوان توسط مرب  یرا م   ن یکند. ا  تیتقو  یریادگیمشارکت فعال و سازنده دانش آموزان را در    د ی با  ن یآنال  س یتدر  یاستراتژ

 انجام داد که: 

  ای  میکه با آموزش مستق  ی نقش  د، نکنمی  دی تأک  یریادگی  ت یبه دانش آموزان بر اهم  ،یریادگی  ندینقش فعال در فرآ  ی فایبا ا ❖

 متفاوت است.  یدرس سنت  یدر کالس ها یسخنران

 خاص را نقد و تأمل کنند. یتا بتوانند موضوعات درس مایند ن  میدانش آموزان فراهم   یرا برا ییفرصت ها ❖

  نمایند می   ی ادآوریبه آنها    و استفاده کنند،    یدر مورد موضوعات درس  قیتحق  یبرا  نترنتیتا از ا  می کنند   قیدانش آموزان را تشو ❖

 باشند.  یگذارند انتقاد یکنند و به اشتراک م  یم  دایکه پ  یکه در مورد اطالعات 

  ق یها، دانش آموزان را تشو  ی میبا هم ت  یبه موقع، شرکت در بحث ها و همکار  فیدوره، ارسال تکال  ت یبا ورود منظم به سا ❖

 فعال باشند.   رندگانیادگیتا   نموده

 . دنکنمی  فراهم    یحل مسئله فعال و کار گروه یرا برا ییفرصت ها ❖

  یها دگاه یتر، و با اشاره به د قیطح عمپاسخ دادن به سواالت در س یدانش آموزان برا قیتشو ز، یآم کیسواالت تحر یبا طراح ❖

 . نمایند می قیرا تشو نیمخالف، مشارکت فعال در بحث آنال



  ی مدت کوتاه  ی« )دو نفر درباره موضوع برادو نفری  یهاکوچک، »گروه  ی گروه  یهااز جمله بحث   ،بحث چندگانه  یهااز قالب ❖

موضوع را مورد   ک یاز    ییهابخش  ها رگروهیکه در آن ز  «خرد   یها»گروه  ، یمیت  ی هابحث  ، ی(، مطالعات موردکنندیبحث م

 . کنند یهمکار  فای نقش،ایخود و  یها افتهیدر و سپس   ، استفاده نموده دهند یمبحث قرار 

 ایجاد کنید. را  موثر نیمدل تعامل آنال  ☺

 : مدل کنند زیر رتبه صو تعامالت مکرر با دانش آموزان قیا از طرتوانند تعامل موثر ر ی م انیمرب

کند   رییتغ یزمان  یهابازه نی. اگر اد یدوره پاسخ ده یشده در ابتدا نییتع یزمان یبه نظرات و سواالت دانش آموزان در بازه ها ❖

 . دهندیآموزان اطالع محتماً به دانش انیدر طول ترم در دسترس نباشند، مرب  یمدت یبرا ای

دانش آموزان.   یبرا  یو نظرات فرد  قیحال تشو  نیخاص و در ع   یبحث ها  ای  فیبه کل کالس در مورد تکال  یارائه بازخورد کل ❖

 بهبود ارائه دهد.  یبرا یشنهاداتیدهد و پ  صی کار خوب را تشخ  دی شده با یدرجه بند فیبازخورد در مورد تکال

  ی زمان  یو مهلت ها  یبر برنامه درس  یرا با مرور  دیهفته جدو    دیده  نجاما  یقبل از درس بعد  یهفتگبه صورت    یجمع بند  کی ❖

 . دیکن شروع

 کنید.  قیتشورا راهنمایی و  دانش آموزان عقب ماندهو   نمایید نظارتدانش آموزان  شرفتیبر پ   ☺

را که عقب    یو کسان   رندی نظر بگ  ریآموزان را زدانش  د یبا  انیدارند، مرب  ی متفاوت  یریادگی  یها آموزان سبک که دانش  ییآنجا  از

 نظارت عبارتند از:  ندیکمک به فرآ یکنند. نکات مهم برا یی اند شناسامانده

  یمال  یممکن است کمک ها  وکه عقب مانده اند در خطر کامل نکردن دوره هستند    یدانش آموزان  هنکیبر ا  یمبن  انیمرب  یآگاه ❖

 .ندازدیآنها را به خطر ب

  ت یدانش آموزان در فعال  شرفتیپ   یریگیپ   یدوره، برا  تیری مد   ی ها  ستمیموجود، مانند س  یآموزش  یفناور  یاستفاده از ابزارها ❖

 شان.  یدرس یها

با    یمشکالت  ای   یمشکالت فن  ا یکه آ  دیتا بپرس  د یریاند تماس بگنشده  ستمی هفته است وارد س  کیاز    شیکه ب  یآموزانبا دانش ❖

  یتوانند شرکت کنند، آنها را فورا به کمک فن  ی نم  ی مشکالت فن  ل یدوره دارند. اگر دانش آموزان به دل  یهاتیفعال/ی محتوا

 . دیوصل کن

 . د یریتلفن تماس بگ ای لیمیا قینکرده اند از طر لیرا تکم فیتکالکه  یبا دانش آموزان ❖

مترین برای کنار گذاشتن کدانش آموزان    هب  نداجازه دا  ی عنی)  دیلحاظ کن  ی را در نمره ده  یریدر صورت امکان انعطاف پذ  ❖

 (ره یو غ  فیتکال کردن بنتخاا ،نمره

 د یکن یابیارز نیدانش آموزان را در بحث آنال یها  امیپ    ☺

  ن یکنند. ا  ی ابیخاص ارز  ی ارهای از مع  یمجموعه ا  قیاز طر  نیآنال  یگفتگو  یدانش آموزان را در تاالرها  ی ها  ام ی پ   د یبا  انیمرب

 :بحث گنجانده شود فیتکل یهادر دستورالعمل   ای دوره،  هیدوره، اطالع   یدر برنامه درس دی با نی بحث آنال یبرا ی ابیارز یارهایمع

 سنجد.  یرا م نیآنال ام یپ  تیفیو هم ک تیهم کم یاب یارز یارهایکه مع دیمطمئن شو ❖

 . د یبده ازیامت کنندیم قیرا تشو یاضاف  یهاکه پست یی هاامیبه پ  ❖

 خوب عبارتند از:  هایسرفصلاز  یی. نمونه هادیاستفاده کن در تحقیقاتشده  هیتوص هایسرفصلاز  ❖



پنج دسته را   هاسرفصل  نی. انیآنال  یهاآموزان در بحثمشارکت دانش  یاثربخش  یابی( ارز2002و ادواردز )  نیادلشتا •

، ارتباط  محتوا یا مطلب  لی: سرعت و ابتکار عمل، تحومهم هستند  یریادگیجامعه    کی  جادیا  یکه برا  ردیگ یدر نظر م

 . رنده یادگیو کمک به جامعه ت مطلب سدر انی، بمحتوا در

• o Garrison's, et al( .2001مقوله ها )باشد:    د یپست ها مف  تیفیک  یابی. ممکن است هنگام ارزیپردازش شناخت  ی

(  4)ارائه راه حل(، و ) یساز کپارچهی(  3(، )یاطالعات و اشتراک گذار ی( کاوش )جستجو 2)پرسش(. ) ی( راه انداز1)

 (. یشیآزما  یراه حل )راه حل ها

 دهد.  یرا ارائه م قیدق یدرجه بند یارهای. معنی مشارکت در بحث آنال ی( برا2005) نمنیکل کیکالس یدرجه بند •

 ایه دهید. ار آنها هب یبانیبازخورد و پشت و  را حفظ نمایید دانش آموزان  زهیانگ  ☺

وجود    نیآنال  طیفعال در مح  یریادگی  یدر دانش آموزان برا  زهیانگ  جاد یو ا  یی راهنما  ت،یحما  یبرا  یمتنوع   یآموزش  یراهبردها

 دارد، از جمله:

 .Breezeمانند   ییو ابزارها یمشارکت یریادگی ی ندهایفرآ لیدانش آموزان و تسه  یهمکار یبرا یی فرصت هاجاد ای ❖

  جاد یکنند و ضمن ا  یاحساس راحت  نیآنال  یریادگی  طیشود دانش آموزان در مح  یکه باعث م  ناسبی ملحن مکالمه  خاب  نتا ❖

 کند.  جادیاعتماد را در ارتباطات ا ،یریادگی جامعه  کی

 و نظرات فیهمه تکال یبرا معناداررد ایه بازخو ار ❖

 تیفیو ک تیها از نظر کم  امیپ   یابینشان دادن مشارکت خود و ارز یاز موضوعات بحث برا یهفتگ یخالصه اایه ار ❖

 :نمودکمک  به آنها ریموارد ز قیاز دانش آموزان از طر تیارائه بازخورد و حما میتوان با به طور مشابه،

 ها. تیفعال یدستورالعمل ها ای ها، الزامات دوره، پروژه یمشکل خود در مورد محتوا ا ی یسردرگم انیب یآموزان برادانش قیتشو ❖

 دانش آموزان. یمشکالت فن  ایها   یبه نگران عیپاسخ سر ❖

 .علمانم یحال کاهش حجم کار نیو در ع  آموزانبه دانش یارائه بازخورد اضاف یهمتا برا یابیاستفاده از ارز ❖

 ی ری جلوگ  یتصورات غلط برا  یفور  صیتشخ  ن، یآنال  یهادر بحث  درسترسمشوق های در    قیاز طر  نیمشارکت در بحث آنال ❖

سردرگم اضاف  ،یاز  منابع  تشو  ی ارائه  مثالدانش  قیو  از  استفاده  به  موردآموز  مطالعات  از    تیحما  یبرا  تحقیقات  ا ی   یها، 

 خود.  یهااستدالل

 کنند  میخود را تنظ یریادگی تا  دیکن قیدانش آموزان را تشو  ☺

 شونده« شوند.  میخود تنظ رندگانیادگیشوند تا » قیتشو د یدانش آموزان با ت،یموفق یبرا

معلمان.    یاز قدرت سنت  یبا کنار گذاشتن بخش  نیدر دوره آنال  "ندیفرآ  ریمد"شدن به    لیتبد  یاجازه دادن به دانش آموزان برا ❖

 . رندیرا بر عهده بگ نیآنال یریادگی  اتیتجرب تیهدا ،به عنوان مثال، ممکن است دانش آموزان به نوبت

آموز از در مورد انتظارات دانش  یبا سؤاالت  یمقدمات  ینظرسنج  کیگنجاندن    قی آموزان از طربه بازتاب و بازخورد دانش  قیتشو ❖

 .توسط یادگیرندگاندوره  ی ابیدوره و مشارکت در ارز

 گفتگو  یهاانجمن   قیخودشان را از طر زیهمساالن خود و ن یریادگی تیمسئول برای پذیرشآموزان به دانشازه دادن اج ❖

 انی همتا یبررس یبرا ییفرصت هافراهم کردن   ❖

 



 دیدرک کن را  ی چندفرهنگ ریتاث  ☺

از طر  نیآنال  یهادر کالس  یفرهنگ   یهاتفاوت  نیآنال  انی است که مرب  مهم باشند و  از آن آگاه  استفاده    قیرا درک کنند و 

 :موارد زیر انجام شودبه وسیله تواند  ی م  نیپرورش دهند. ا یکیالکترون یریادگی را در  یفرهنگ تیحساس ،یمناسب از فناور

  ا ی  یاسیس  یو هم در نسل، مذهب، باورها  تیقوم/تیهم در مل  یتنوع فرهنگ  نکهیاز ا  یو آگاه   ضیاستفاده از زبان بدون تبع ❖

 وجود دارد. یاقتصاد-یاجتماع  تیوضع

  ن ی. در ع دیکن  یاریبحث را اخت ای   د یاستفاده کن  یموضوع   ی بحث ها  ا یاز چت    ز، یبحث برانگ  ا ی  یموضوعات دشوار، احساس  یبرا ❖

 دعوت به بازخورد و تأمل در مورد موضوع استفاده کرد یبرا مرتبط با هم  یتوان از بحث ها ی حال، م

 شوید.  یفرهنگ نیب لیتسه موجب مختلف یها نهیاز دانش آموزان با زم ییها  م یت جاد یدر صورت امکان، با ا ❖

 اقدام کرد.  متضاد   یها  دگاهید حیتوض یباال برا تیفیارائه منابع با کمی توان با  ❖

 ریتأث ن یآنال یریادگیممکن است بر تجربه  ی عامل مرتبط فرهنگ ک یکه امر  نیمشکوک به ا مناسب در صورت یبانیه پشتارائ ❖

 بگذارد. یمنف

 ی قرار گرفتن در معرض و ارتباط با جامعه جهان یبرا ،یحرفه ا یآموزش یکنفرانس ها  ایبه جوامع  وستنیپ  ❖

 د یها مقابله کن یریبه سرعت با درگ  ☺

تعارض    تیریمد  ی ها  یها برخورد کرد. استراتژ   یریبه سرعت با درگ  د یدانش آموزان با  یبه حداقل رساندن حواس پرت  یبرا

 عبارتند از: 

 آداب وب. یارائه دستورالعمل ها ❖

از    یی توانند به تنها  ینم  گر یکه دانش آموزان د  یی شود تا جا  ی م  د یها تشد  یریکه درگ  رت پذیردصو  ی زمان   باید   مداخله فقط  ❖

 استقبال کرد.  رندهیادگیاز توسعه جامعه  یاز تعارض به عنوان نشانه ا دیصورت، با نی ا ری. در غ ندیموضوع برآ  نیپس ا

  ی هایمشخط   یآموزکه دانش  دیو اگر مشکوک هست  کنندینامناسب ارسال م  یهاکه پست  یآموزانبا دانش  یارتباط خصوص ❖

 . دیر یرا نقض کرده است، با بخش مربوطه تماس بگ یلیتحص یکپارچگی

 کنند.  انیتا دانش آموزان بتوانند برداشت خود را در مورد نحوه عملکرد گروه ب د یفراهم کن انیهمتا  یابیعملکرد منظم ارز کی ❖

 داده ها   یابیدانش آموزان و ارز  یابیها در ارز  وهیش  ن یبهتر    2-3

 عبارتند از: نیآنال طیآموز در محدانش یریادگ ی  یابیارز یبرا هاه یتوص نیبهتر

دانش آموزان   یریادگی  یرا برا  یخاص  یکند و استانداردها  یروش استفاده م  نیکه از چند  یابیارزش   ندیفرآ  قیاز طر  یابیارزش  ❖

 کند.  ی اعمال م

 آنها  بودن و مناسب بودن دیاز وضوح، مف نانیاطم یمورد نظر برا یریادگی ج یمنظم نتا یبررس ❖

 دانش آموزان. یدروس برا یر یانعطاف پذ شیافزا یبرا نیمع ی به موقع در فواصل زمان  یابیارزش  ❖

 آموز.های یادگیری دانشهای نظارت/تحقیق در طی ارزیابیاطمینان از وجود سیاست ❖

 . یلیتحص یکپارچگیاز  نانی اطم یبرا د ییروش تأ  یادغام نوع ❖

  ی ابیخود را ارز  شرفتیپ   دهند یامکان م  رندگانیادگیهستند و به    یریادگیتجربه    نفکیجزء ال  که  یابیارزش  یراهبردهاتدوین   ❖

 کنند.   جادیرا دوباره ا یفور ی هادرس ای یریادگیکنند و اهداف   ییشناسا  ینیبازب یرا برا ییهاکنند، حوزه



اهداف    هماهنگ( و  رهیپروژه ها، امتحانات، و غ   ،ینوشتار  فی آزمون ها، مجالت، تکال  ،یی)خودآزما  ها متنوع  یاستراتژ ستفاده از  ا ❖

 ی آموزش

 ی ابیارز یارهایمعیان واضح ب ❖

 ی آوربه جمع   انیمرب  ازیبر ن  ایلوانیپنس  یالتی دانشگاه ا  نیآنال  سیتدر  وهیش  نیبهتر  یراهبردها  یفوق، راهنما  یهاه یعالوه بر توص

از   توانیآموز را مدانش  یها. دادهکند یم  دیدوره و آموزش تأک  یبهبود محتوا  یبرا  آموزان  دانش   یابیارزش  ی هاداده  لیو تحل  هیو تجز

و پاداش دادن   قیبازخورد دوره ناشناس، تشو  یبحث برا  یتابلو  کیو استفاده کرد، از جمله استفاده از    ی آورجمع  ی ادیز  یهاروش  قیطر

 ی برا دیاسات  یهایابیارز  یبررس  قیاز طر  مجدد  یطراحو    کنند،یگزارش م  یدرس  یدر محتوا  یکه اشتباهات قابل توجه  آموزانی  به دانش

 . ندهیدوره آ یارائه بازخورد برا

 ی معنو  ت یمالک  ی مراقب باشند که دستورالعمل ها  دی با  انیکند که مرب  ی م  انیب  نیها در آموزش آنال  وهیش  نیربهت  ت، ینها  در

 کنند.  تیریکه زمان را به طور موثر مد  رندیبگ ادی و   رند،یبگ ادی انیشرکت کنند تا از همتا  نیآنال یجامعه آموزش کیدر را دنبال کنند، 

وجود ندارد   نیآموزش آنال  یبرا  یساعت مشخص  چیه  رایمهم است ز  ژهیموثر زمان و حجم کار به و  تیریمد  یبرا  انیمرب  ییتوانا

استفاده    ریز  یاز دستورالعمل ها  انیشود مرب  یم  شنهادیموثر زمان، پ   تیریغرق شوند. به منظور مد  نیمعلمان آنال  شودیامر باعث م   نیو ا

 کنند: 

 ت، یمحدود نییتع •

 د، یآموزان نباش دانشدر دسترس  شهیهم •

 ها،  ام یبرخورد با پ  یروشن برا یها تیاولو نییتع •

 د،یقائل شو  یزمان تیبحث محدود یبرا •

 د، یآموزان قرار ده دانش اریبه سواالت متداول در اخت یشده ا نییتع ش یاز پ  یاسخ هاپ  •

 ابند، یب ی محل انیتا معلمان و مرب دیکن قیرا تشو رانیفراگ •

 تا به دانش آموزان پاسخ دهد،  دیاستخدام کن کمک کیدر صورت امکان،  •

 که در آن بازخورد بازگردانده شود.   دیکن نییرا تع یو مدت زمان  دیکن  دییسؤال دانش آموز را تأ  افتیفوراً در  دیکن یسع •

 

 1400آبان ماه 


