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 آماده سازي فراگيران

 يادگيري الكترونيكي براي  
 دکتر علیرضا کیامنش، مرجان لرکیانترجمه: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشياطالعات مؤسسه توسعه فناوري 

 مدارس هوشمند 
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 سالمي ايرانفهرست نويسي پيش از انتشار كتابخانة ملي جمهوري ا

 يادگيري الكترونيكيآماده سازي فراگيران براي 

 )از مجموعه کتابهای یادگیری الکترونیکی(     

 

 مدارس هوشمند   موسسه توسعه فناوري آموزشي

  :مدارس هوشمندموسسه انتشارات ناشر 

 علیرضا کیامنش، مرجان لرکیان :ینمترجم  

 شرف نسا بابایی آرایی: صفحه 

  :چاپ عروجچاپ و صحافی 

 :964-8915-08-3 شابک 

       :021 -66300807تلفن 

 کلیه حقوق این اثر برای مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند محفوظ است 
 42شماره  زندیه، شهرک ولیعصر، خیابان حیدری شمالی،کوچه شهید محمد تهران، نشانی:      

 

 ريال  200000قيمت : 
 
 

 
  1950 -  ، م ورج ، ج چ وری ک س ی پ : سرشناسه

 Piskurich, George M  

،  ش ن ام ی ا ک رض ی ل ع  ده ن س وی / ن ی ک ی رون ت ک ال  ری ی ادگ ی  رای ب  ران ی راگ ف  ازی س اده آم : عنوان و نام پدیدآور 

  ان ی رک ل  ان رج م

 .1385د،  ن م وش ه  دارس م  ی وزش آم  اوری ن ف  ه ع وس ت  ه س وس : م  ران ه ت : مشخصات نشر 

 210  ص : مشخصات ظاهری 

 : ال ری 320000-08-8915-964  : شابک 

  ی ل ب ق  ی س وی ن ت رس ه ف : وضعیت فهرست نویسی 

 ا پ ی ف  ات اطالع  اس راس ب  ی س وی ن ت رس ه ف : یادداشت 

  ت دم خ  ن ی ح  وزش آم : موضوع 

  م رج ت ، م - 1323ا ،  رض ی ل ، ع ش ن ام ی ک : شناسه افزوده 

  ان رج ، م ان ی رک ل : شناسه افزوده 

 1385 884 پ8آ/ HF5549/5 : رده بندی کنگره 

 6058/31240285 : رده بندی دیویی 

 47498-84 م  : شماره کتابشناسی ملی 
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  داشت  ياد

  (e-Learning)الکترونیکی  یادگیری گروه   کوشش  به  دارید  روی  پیش  که  کتابی

 و آموزگاران تقدیم (SMSC) هوشمند مدارس آموزشی اطالعات فناوری توسعه مؤسسه
 در ارتباطات و اطالعات فناوری بکارگیری  به مند هعالق که گردد می محترمی دبیران

 .  باشند می آموزشی نظام
 از یکی (آماده سازي فراگيران براي يادگيري الكترونيكي) کتاب موضوع

 هوشمند مدارس آموزشی اطالعات فناوری توسعه موسسه فعالیت عمده محورهای
 و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزش نظام ریزان برنامه توجه حاضر حال در که است

 .است نموده جلب خود به را ارتباطات
 و ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی آموزشی های فعالیت مشخصات از صحیح درک

 این در کمی تجربه کهدانش آموزانی  برای زمینه این دریادگیری  های مهارتکسب 
معلملت  آشنایی در تواند می کتاب این مطالعه نتیجه در. است مشکل بسیار دارند حوزه

 که چرا. باشد مفید بسیاربرای یادگیری الکترونیکی دانش آموزان در نحوه آماده سازی 
ماده سازی آز نحوه ا صحیح درک و شناخت برای موجود فارسی منبع تنها اثر این

 و گسترش برای که آموزگاری هر و باشد میدانش آموزان برای یادگیری الکترونیکی 
 مالکهای گرفتن نظر در بدون تواند نمی دارد، فعالیت  یادگیری، روش نوع این توسعه
 .آورد ارمغان به عرصه این دررا  چشمگیری موفقیت آن برای شده تعریف

 های مشی خط و اهداف راستای در هایی حرکت مشوق چنین، این آثاری که است امید

 .باشد نزدیک درآینده مؤسسه
 

 نژاد ملك غالمرضا
 آموزشي اطالعات فناوري توسعه مؤسسه مدير

 هوشمند مدارس
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 مطالب فهرست 

كي براي ياادگيري  فصل اول: آماده سازي يادگيرندگان الكتروني
  خود راهبر

 

  گفته های یادگیرندگان الکترونیکی
  مسئله / مشکل

  مشکالت مفهومی
  موانع یادگیری خودراهبر

  آماده سازی یادگیرندگان برای خودراهبری
  راهکارهای آماده سازی برای یادگیری خودراهبر

  هفت اصل
  راهبرد مستقیم

  راهبرد غیرمستقیم
  خالصه

  پی نوشت
 

فصاال دو : شناسااايي يادگيرناادگان كااه آماااده ي يااادگيري  
 الكترونيكي هستند و پشتيباني موفقيت آنها

 

  نظرات یادگیرندگان الکترونیکی
  مراحل آماده سازی یادگیرنده برای یادگیرندگان الکترونیکی

  آمادگی فنی برای یادگیری الکترونیکی
  نگرش های فنی
  مهارت های فنی
  عادت های فنی

  آماده شدن برای یادگیری خودراهبر
  SDLدانش 

  SDLنگرش های 
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  SDLمهارت های 
  SDLعادت های 

افزایش میزان موفقیتت یتادگیری الکترونیکتی از لحتاظ آمتاده ستازی و       
 پشتیبانی یادگیرنده

 

  پی نوشت
 

فصل سو : راهنماهاي يادگيري در افزايش يادگيري الكترونيكي 
 در دانشگاه متوروال

 

  نظرات یادگیرندگان الکترونیک
  سوال های تحقیق

  طرح تحقیق
  یافته های تحقیق

  پی نوشت
 

فصل چهار : به كارگيري يك رويكرد كالسي به منظاور آمااده   
 كردن يادگيرندگان براي يادگيري الكترونيكي

 

  نظرات یادگیرندگان الکترونیکی
  خودراهبریسه گام در جهت تقویت 

  هدف های فصل
  عوامل مربوط به آماده سازی یادگیرنده برای یادگیری الکترونیکی

  موسسه ای  
  تکنیکی

  مدیریتی
  فردی

  خودراهبری
  رویکرد مدل کالسی

  جلسه اول
  جلسه دوم
  جلسه سوم

  جلسه چهارم
  خالصه
  ضمیمه

  پی نوشت
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يادگيري الكترونيكي ديدگاه مدير فصل پنجم: آماده سازي براي 
 يادگيري يك شركت

 

  مقدمه
  پیشینه

  سازمان: آماده سازی محیط یادگیری الکترونیکی  
  یادگیری الکترونیکی بر همه چیز تاثیر دارد

  کسب دانش و مهارت های یادگیری الکترونیکی
  تغییر فرایندها در جهت انطباق با یادگیری الکترونیکی

  برنامه یادگیری انطباق
  بستن قرارداد

  استانداردها
  ارزشیابی  و ارزیابی کیفیت

  یادگیری الکترونیکی
  آماده کردن یادگیرنده الکترونیک

  ترکیب بهترین است
  مدیران را آماده کنید

  هدف های کم برای یادگیری الکترونیکی
  انتظارات را مجدداً تنظیم کنید

  نتیجه
  پی نوشت

 

فصل ششم: بهترين تمرين هاي ساازماني باراي آمااده ساازي     
 يادگيرندگان الكترونيكي

 

  گفته های یادگیرندگان الکترونیکی
  پیوستن به نیازهای واقعی یادگیرندگان

  پشیبانی سرمایه داران را جلب کنید
  ارزش ها و انگیزه های یادگیرنده را تطبیق دهید

  محیط کار را آماده کنید
  پاداش منظور نمایید

  یک پورتال یادگیری تهیه کنید
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  راهبردهای فراشناختی را بررسی کنید
  مطلوبیت محیط را تعیین کنید

  جلسات آزمون تکنیکی منظور کنید
  نتیجه

  پی نوشت
 

فصل هفتم: آماده سازي و پشتيباني يادگيرنادگان الكترونيكاي   
 ضرورت تغيير سازماني

 

  دگیرندگان الکترونیکیگفته های یا
  یادگیری الکترونیکی عرصه تجارت و صنعت را احاطه کرده است

  گسترش مدل نوآوری
  ویژگی های نوآوری و تصمیم گیری های یادگیری الکترونیکی

  مزیت نسبی -1
  سازگاری -2
  پیچیدگی -3
  قابلیت آزمون -4
  قابلیت مشاهده -5

ری: آمتاده ستازی پشتتیبانی یادگیرنتدگان     فرآیند نوآوری ت تصمیم گیت  
 الکترونیکی

 

  دانش   -1
  باور -2
  تصمیم -3
  انجام -4
  تایید  -5

  ویژگی های پذیرنده: یادگیرندگان الکترونیکی چه ویژگی هایی دارند؟
  یادگیرندگان 

  فرهنگ
  فن آوری

 

 فصل هشتم: نقش يادگيرنده و مربي در يادگيري الكترونيكي
 

  گفته های یادگیرندگان الکترونیکی
  نقش فناوری

  نقش دانش آموز در یادگیری الکترونیکی موفق
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  خودآگاهی
  جهت گیری به سمت آن الین شدن

  تهیه یک طرح درس
  مهارت ها و دانش ضروری برای مربیان الکترونیکی 

  برقراری تماس: تماس با دانش آموز
  برقراری ارتباط آن الین

  مربی به عنوان ایجاد کننده محیط آن الین
  اهمیت انعطاف پذیری

  ارزش آزمایش و شکست
 

فصل نهم: مربي ياادگيري الكترونيكاي ايجااد كنناده م اي       
 ت صيلي و تسهيل كننده يادگيري مستقل 

 

  گفته های یادگیرندگان الکترونیکی
  مقدمه

  مروری بر استقالل یادگیرنده
  های هدایت گر به سوی یادگیریایجاد محیط 

  حیطه یادگیری الکترونیکی مسیر بیراهه یادگیری نیست
  هم کالسی ها  و استقالل

  ایجاد محیط های تحصیلی
  مدلی برای ایجاد محیط های تحصیلی در حیطه یادگیری الکترونیکی  

  پی نوشت
 

فصل دهم: آمااده ساازي يادگيرنادگان شاما باراي ياادگيري       
 رونيكي من ديدگاه يك فروشنده يادگيري الكترونيكيالكت

 

  گفته های یادگیرندگان الکترونیکی
  چرا باید نگران یادگیرندگان الکترونیکی باشیم؟

ارزیابی یادگیرندگان الکترونیکی ت یا اینکه آیا یک شیوه برای همته آنهتا    
 مناسب است؟

 

  چه انتظاری دارید؟ هدایت یادگیرندگان الکترونیکی ت به آنها بگویید
  زمان
  مکان
  محتوا

  روش آموزشی
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  فناوری
  پشتیبانی

  برطرف کردن موانع یادگیری الکترونیکی پشتیبانی تکنیکی
  مربی در یادگیری الکترونیکی کجا قرار دارد؟

  پشتیبانی متخصص موضوع
  ارزش یابی آموزش از دیدگاه یادگیرندگان الکترونیکی

  خالصه
 

 فصل يازدهم: از ديدگاه يادگيرنده يادگيرندگان الكترونيكي 
 

  نقل قول هایی از یادگیرندگان الکترونیکی
  در مورد اتمام درس
  در مورد طرح درس

  در مقایسه با کالس درس
  در مورد شیوه برخورد کاربر

  در مورد آمادگی
  به طور کلی

  
 


