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 :از شما عزیزان انتظار می رود پس از این جلسه بتوانید

با اصول کلی و بنیادین آموزش اثربخش آشنا شوید. 

با اصول آموزش مجازی و تدریس آنالین آشنا شوید. 

 تدریس آنالین اثربخش آشنا شویدیک با عناصر. 





 

 آموزش

 یادگیری

 تدریس

 تعاریف اصطالحات



 
 .هر موقعیت آموزشی، یک موقعیت ارتباطی است



 



 

 مدرسان اثربخش؟؟؟



 EFFECTIVE TEACHERS… 

 Know the content 

 Understand the development of the student 

 Value the diversity of the students  

 Use multiple assessments to evaluate progress 

 Create a suitable learning environment 

 Adapt and modify instruction  

 Use effective communication 

 Collaborate with all members of the learning community 

 Engage in sustained professional growth experiences 



 



 



 
 :رویدادهای آموزشی گانیه و بریگز

 توجهجلب ( 1

 آموزشیکردن یادگیرندگان از هدف های مطلع ( 2

 قبلییادآوری آموخته های ( 3

 (یا ارائه مطالب اصلی)محرکارائه ی مطالب ( 4

 (کمک به رمزگردانی)یادگیریراهنمایی برای ( 5

 فراخواندن عملکرد( 6

 عملکردتدارک بازخورد در مورد درستی ( 7

 سنجش عملکرد( 8

 انتقالدست یابی به یادداری و  ( 9









 مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان مجازی

 مهارت در بکارگیری رایانه1.

 مهارت در بکارگیری ابزارها و سامانه ها2.

 مهارت حل مساله3.

 مهارت تفکر انتقادی4.

 مهارت پرسشگری و طرح سوال5.



 مهارت های مورد نیاز یادگیرندگان مجازی

 مهارت در شیوه های مطالعه و یادگیری 6.

 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان7.

 مهارت های فراشناختی باال8.

 مهارت های خوتنظیمی9.



 مهارت های مورد نیاز مدرسان مجازی

 مهارت های مدیریت و راهنمایی1.

 مهارت استفاده از فناوری2.

 مهارت مدیریت بین فرهنگی3.

 مهارت کار گروهی4.

 مهارت ایجاد حس اعتماد5.

 مهارت شبکه ای 6.

 مهارت های هدایت تیمی7.



تدریس آنالینبرای اثربخش آموزشی یازده اصل   

 اساتیدارتباط بین دانشجویان و تشویق و تقویت 1.

 (Engagement)درگیر ساختن فراگیران با مطالب و محتوای آموزشی2.

 داشتن برنامه زمانی مشخص و وقت شناسی3.

 سازماندهی و یکپارچگی4.

 استفاده موثر از فناوری5.

 داشتن انعطاف پذیری 6.



تدریس آنالینبرای اثربخش آموزشی یازده اصل   

 بیان واضح انتظارات و اهداف دوره7.

 پیش بینی و تدارک کار گروهی و تیمی8.

 عملکردمناسب و به موقع از ارائه بازخورد 9.

 .متنوعهای ارائه ی استفاده از سیستم 01.

پروژه های برانگیز، بحثهای چالش ساختاری، فعال در کالسهایی که از تمرینات یادگیری 11.

 .  شودتشویق می کنند، تیمی و انتقادات همساالن استفاده می 



 پنج اصل تاثیرگذار در آموزش آنالین

فراگیرانآنالین و یادگیری آموزش زیاد بین طراحی ارتباط : اصل اول. 

 حجم محتوا

 دشواری مطالب                

 مدت زمان مورد نیاز                                     

 ویژگی ها مخاطبان                                                                    

 



 پنج اصل تاثیرگذار در آموزش آنالین

آنالینآموزشی ارائه اثربخش اطالعات : اصل دوم. 

 تمرکز پایین در کالس آنالین

 سرعت ارائه مطالب



 پنج اصل تاثیرگذار در آموزش آنالین

تدریسکافی توسط اساتید و دستیاران پشتیبانی و حمایت : اصل سوم. 

 قبل از کالس

 حین کالس                       

 بعد از کالس                                             



 پنج اصل تاثیرگذار در آموزش آنالین

یادگیریبرای بهبود وسعت و عمق مشارکت باال و با کیفیت : اصل چهارم. 

 

در آموزش آنالیناتفاقات غیرمنتظره برنامه احتمالی برای داشتن : اصل پنجم. 

 سخت افزاری

 نرم افزاری                        

 .....و                                               



 اصول تدریس آنالین

موقعیتی بودن یادگیری: اصل اول. 

 شرایط فراگیران

 تجارب آنان                     

 ویژگی های آنان                                        

 موقعیت اجتماعی                                                                    



 اصول تدریس آنالین

فعال بودن یادگیرنده در فرایند یادگیری: اصل دوم. 

 

اجتماع محور بودن فرایند یادگیری: اصل سوم. 

 نظریه ویگوتسکی 

 ابزارهای ارتباطی                           

 شبکه های اجتماعی                                                                   



 اصول تدریس آنالین

تاکید بر فعالیت فکورانه در حین یادگیری: اصل چهارم. 

 تامل درحین عمل

 ارائه نظر و نقد                           

 طرح مساله                                                  



 پنج راهبرد آموزشی برای ایجاد تمرکز و تعامل در یادگیرندکان

کوچکترتقسیم محتوای آموزشی به واحدهای : راهبرد اول. 

 از حیث مدت زمان

 از حیث حجم مطالب                     

 از حیث دشواری مطالب                                                  

 



 پنج راهبرد آموزشی برای ایجاد تمرکز و تعامل در یادگیرندکان

آموزشدر  "صدا"تأکید بر استفاده از : راهبرد دوم. 

 ....محدودیت در زبان بدن، چهره، و 

 قابلیت های صدا                                               

 سرعت گفتار                                                                        



 پنج راهبرد آموزشی برای ایجاد تمرکز و تعامل در یادگیرندکان

 بهره مندی از دستیاران تدریس :سومراهبرد. 

 پشتیبانی فنی

 پشتیبانی آموزشی                     

 .....پیگیری ها و اطالع رسانی ها و                                               



 پنج راهبرد آموزشی برای ایجاد تمرکز و تعامل در یادگیرندکان

 طراحی فعالیت های یادگیری و ایجاد یادگیری فعال: چهارمراهبرد. 

 درگیر کردن فراگیران با محتوا

 ارائه فعالیت های یادگیری                                         

 



 پنج راهبرد آموزشی برای ایجاد تمرکز و تعامل در یادگیرندکان

موثرترکیب یادگیری آنالین و خودآموزی آفالین به طور : راهبرد پنجم. 

 کالسیمشارکت محدود در بحث های 

 عمق کم مباحث                                                  



 اشکال تدریس آنالین

تدریس همزمان 

 

تدریس ناهمزمان 



 اشکال تدریس آنالین

تدریس همزمان 

 :قبل از تدریس -1

 .تعیین نقش ها و وظایف هر یک از افراد شرکت کننده در جلسه -1-1

 ...(مدت، روز، ساعت و )تنظیم برنامه زمانی-1-2

سامانه، لینک، اسالید، موارد  )اطالع رسانی درباره موارد الزم برای شرکت در جلسه -1-3

 ....(فنی و 



 اشکال تدریس آنالین

تدریس همزمان 

 :حین تدریس -2

 .طرح درس مناسب -2-1

 استفاده از شیوه های متنوع پرسشگری-2-2

 .تعامل با یادگیرندگان و فعال نگهداشتن آنان -2-3

 ارائه بازخورد -2-4

 .جمع بندی و ارائه راهنمایی برای جلسه آتی -2-5



 اشکال تدریس آنالین

تدریس همزمان 

 :بعد از تدریس -3

 .طبقه بندی نظرات یادگیرندگان در مورد تدریس و ارائه بازخورد به آنها -2-1

 .بارگذاری مطالب و محتوای جلسات جهت استفاده های بعدی مخاطبان -2-2



 اشکال تدریس آنالین

تدریس ناهمزمان 

بکارگیری راهبردهای مناسب برای آشنایی یادگیرندگان با یکدیگر و ایجاد فضای  -1-1

 .اجتماعی قابل اعتماد

 .کمک به بسط همکاری و تعامل بین یادگیرندگان -1-2

 .طراحی فعالیت های یادگیری متنوع -1-3

 .معرفی منابع یادگیری بیشتر -1-4

 .آشنا ساختن یادگیرندگان با شیوه های ارتباط ناهمزمان -1-5
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Demographics 

Prior knowledge 

Psychological Development 

Learning styles 

Attitudes 

Motivation 

Needs 

Skills 



 



 

 انگیزه

 درونی

 رضایت خاطر

 احساس خوب

 بیرونی

 محبت

 تایید

 احترام

 نمره



 :روش های ایجاد انگیزه 

 امیدوار کنندهایجاد یک فضای مثبت و 

کاربردی کردن مطالب درسی 

تدریس با شور و اشتیاق 

شوخ طبع باشیم 

پر انرژی باشیم 

 نباشیمخودرأی و مستبد 

ظاهر آراسته داشته باشیم 

اثبات شایستگی خود به مخاطبان 



 :روش های ایجاد انگیزه 

توجه به مخاطبان و نیازهای آن ها 

پاسخ دادن به تمامی سواالت 

گوش دادن به نظرات و انتقادات مخاطبان 

ارائه اطالعات بیشتر در خصوص موضوع درس به مخاطبان 

ارائه تکالیف و پروژه هایی که موجب رشد شود 

 مخاطبانحاالت روحی توجه به 

مشارکت دادن مخاطبان در فرایند تدریس 

مهم جلوه دادن مباحث درسی 



 :روش های ایجاد انگیزه 

تشویق به انجام کار گروهی و پروژه ی مشترگ 

دادن حق انتخاب به مخاطبان 

تشویق در جمع، سرزنش و نصیحت در خلوت 

بیان اهداف یادگیری در هر جلسه 

پرهیز از ارائه مطالب تکراری 

صبور باشیم 

رابطه عاطفی و دوستانه برقرار کنیم 

بازخورد دهید 



 

 شناختی

 حرکتی-روانی عاطفی



 

 دانش

 درک و فهم

 کاربستن

تجزیه و 
 تحلیل

 ترکیب

 ارزشیابی

 دانش دانش دانش دانش دانش

 درک و فهم درک و فهم درک و فهم درک و فهم

 کاربستن کاربستن کاربستن

تجزیه و 
 تحلیل

تجزیه و 
 تحلیل

 ترکیب

 طبقه بندی اهداف در حیطه شناختی



 
 طبقه بندی اهداف در حیطه عاطفی

 دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت

 پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادن پاسخ دادن

 ارزش گذاری ارزش گذاری ارزش گذاری

 سازمان

 تبلور ارزش

 سازمان



 حرکتی-طبقه بندی اهداف در حیطه روانی 

 تقلید تقلید تقلید تقلید تقلید

 اجرای مستقل اجرای مستقل اجرای مستقل اجرای مستقل

 دقت دقت دقت

 هماهنگی حرکات هماهنگی حرکات

 عادی شدن



 انواع حضور در آموزش آنالین



 انواع حضور در آموزش آنالین

 حضور شناختی

 تفکر انتقادی

 حل مساله                

 تفکر سطح باال                               

 پرسشگری                                                       

 



 انواع حضور در آموزش آنالین

 حضور اجتماعی

 محیطی امن

 دوستانه                     

 صمیمی                                     

 حس اعتماد                                                       

 



 انواع حضور در آموزش آنالین

 حضور تدریس 

 طراحی و سازماندهی تجارب یادگیری

 ایجاد محیطی برای گفتگو

 ارائه محتوا

 بسط مطالب پیچیده

 



 انواع تعامل در آموزش الکترونیکی



 
 تجارب و فعالیت های یادگیری



 
 تجارب و فعالیت های یادگیری



 گروه بندی یادگیرندگان

 :سه عامل تاثیرگذار در گروه بندی مجازی

 میزان حضور همزمان یادگیرندگان در یک دوره1)

 اهداف یادگیری دوره 2)

 میزان دسترسی به فناوری3)



 گروه بندی یادگیرندگان

 :روشهای گروه بندی یادگیرندگان

 روش جیگ ساو1)

 مباحثه گروهی ساختارمند 2)

 مدل هفت مرحله ای حل مساله3)

 مشارکت نوشتاری جفت های دو نفره4)



 ابزارها و فناوری های تدریس آنالین



 بازخورد در آموزش الکترونیکی

 :بازخورد روش انتخاب در موثر عوامل

 (تاخیری یا فوری)بازخورد زمان(الف 

 (توضیحی یا کوتاه)بازخورد مقدار(ب

 (نمایشی یا کتبی یا شفاهی)بازخورد طریقه(ج

 (عمومی یا گروهی انفرادی،)بازخورد مخاطب(د

 ......و 



 بازخورد در آموزش الکترونیکی

 :انواع بازخورد

 بازخورد فوری یا لحظه ای

 بازخورد تاخیری 

 بازخورد نوشتاری

 بازخورد توضیحی یا اطالعاتی

 بازخورد کوتاه

 بازخورد عملکری

 :انواع بازخورد

 بازخورد راهبردی

 بازخورد فرایندی 

 بازخورد رسمی  

 بازخورد غیررسمی

 بازخوردهای تکوینی 

 بازخوردهای تراکمی



 نکات پایانی و جمع بندی



 نکات پایانی و جمع بندی

 باشیدطرح درس داشته 

 کنیدآموزش هم زمان و غیر هم زمان را تلفیق 

 کنیدانتظارات خود را به طور مشخص بیان 

 باشیددر دسترس 

 بدهیدبه کالس چاشنی تنوع و نشاط 

  کنیدرا فراهم فراگیران زمینه ی مشارکت 

برای مشارکت بهتر از ترکیبی از ابزارهای یادگیری استفاده کنید 

 



 نکات پایانی و جمع بندی

 بدهیدبازخورد 

 بگیریدبازخورد 

 کنیدپیش از نوشتن یا صحبت کردن خوب فکر 

 بی وقفه نکنیدسخنرانی در کالس آنالین! 

 کنیداز وب کم برای ایجاد حس حضور استفاده 

  کنیدرا فراهم فراگیران زمینه ی مشارکت 

پرسش سوال را فراموش نکنید 



 نکات پایانی و جمع بندی

تاالرهای و ها روم چت مانند محیطهای در بحث ارایه و منابع، گذاری اشتراک به از  

 کنید استفاده دیگران نظرات شنیدن و انتقادی تفکر پرورش برای گفتگو

 تن صدای خود را برای تزریق هیجان و جلب توجه یادگیرندگان در طول ارایه تغییر

 دهید

 کنیدخود را به طور مشخص بیان انتظارات 

 کنیدتدریس خود را ضبط 

لباس مناسب بپوشید 



 نکات پایانی و جمع بندی

 کنیدفیلم ها را کوتاه ضبط 

 کنیدشرایط الزم برای برگزاری کالس را فراهم 

 آنالین را فراموش نکنیدمدیریت زمان در کالس 

محتوا را به بخش های کوچک تقسیم کنید 

 شویدآشنا با فراگیران بیشتر 

 و پروژه های معنادار و کاربردی تعیین کنیدتکالیف 



 نکات پایانی و جمع بندی

 بسازیدکالس آنالین را کوتاه و شیرین 

 کنیدبا استفاده از گیمیفیکشن در برگزاری کالس آنالین خود، آن را سرگرم کننده 

 یک مقدمه ماهرانه، توجه فراگیران را به موضوع جلب کنیدبا 

 قبلی افراد را مرور کنیددانش 

 بسنجیدفراگیران کالس آنالین را بشناسید و 

 و..... 
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