
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه

. درطرفدا ان زیادی د  کشو های مختلف پیدا ک« یادگیری برای همه د  هر زمان و مکان » یادگیری الکترونیکی با شعاا   

گاا  الکترونیکی بر صو تبهآنالین و آفالین سعریی مخترر کیی  اا هاا ان دو ه آموزشی که   هایدو هبا ه د  اسع   کافی

 هشدطراحی هایدو هبرای سرچ این  ایسداگانهحدی اسع  که مواو  ستتووهای   به هادو هااداد این  ا ببییی .  شعوند می

 اس .

 

 

 اهآموزشگاهآموزش عالی و  مؤسعتععات با فراه  شعدن بتعتر یادگیری الکترونیکی د  حاح حا عر ااداد زیادی از مدا       

 این اندازی اهحضعععو ی بر پا کردند و بتعععیا ی از مراکا طرحی برای  هایدو هیادگیری الکترونیکی  ا د  کیا   هایدو ه

ستفاده مختلف بتوانید از آموزششان ا هایویژگیشرایط و  باوسودته باشید که که بتوانید مخاطبان بیشتری داش دا ند. هادو ه

 کیید.

 

 

1 

 الزم داریم... ایچندرسانهچیز که برای تولید  4

 

 Sabzamooz.com سباآموز 

http://sabzamooz.com/


 

 میتشر کرده اس : talentlms.comطبق آما ی که سای  

 الکترونیکی ا ائه خواهید داد. صو تبهآموزشی خود  ا  هایدو هبیش از نیمی از مراکا یادگیری   9102اا ساح   

 اس . یافتهافاایش د صد 211آموزش الکترونیکی  هایدو هاا امتاح فروش  9111از ساح   

 .کییدمیآموزش الکترونیکی احریل  هایدو هدانشوو  از طریق  میلیون 3بیش از فقط د  آمریکا   

 .اندگذ اندهنفر از دانش آموزان حداقل یک دو ه آموزش آنالین  ا  میلیون 6.4  

 

 

 

  کدام نوع بگویی اوانی نمی لاوماًآفالین و  صو تبهه   شوندمیآنالین برگاا   صو تبهآموزشی الکترونیکی ه   هایدو ه

 ماایبشان  ا ک  کرد. اوانمیماایا و ماایب خاص خود  ا دا ند. که البته با ادبیرهایی  هرکدامبهتر اس  زیرا 

آموزشی مختلفی  های سانهاز  هادو هاین د  اس .  شدهطراحیآفالین  صعو ت بهآموزش الکترونیکی  هایدو هبتعیا ی از  

 . شودمیاستفاده 
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 هایابکتمختلفی مثل  های سععانهمایا هایشععان از با اوسه  یادگیری الکترونیکی   هایدو هبرای طراحی  مراکا یادگیری

  .کییدمیها استفاده  اییید سانهو یا صوای  هایفایل    انیمیشن ها  هافیل الکترونیکی  

 

                 

                                                              

 

 

وب یاد  فرانش  وب آموز و  هایسای )مثل  اس  شدهاستفاده هافیل آفالین بیشعتر از   هایدو هد  کشعو  ما برای طراحی  

 ؟یرا کییدمیفکر  ایج نشده اس .  که باید  طو آن ها اییید سانهو هیوز استفاده از  غیره(

 

 د  سه مو د خالصه کرد: اوانمی ا  ها اییید سانهعدم استفاده از دالیل  ارینمه اا یید ساح گذشته از 

 هادو هباالی اولید این  هاییه 

  خاطبان به  ایانه شخری و اییترن نداشتن ااداد زیادی از مدسترسی 

  سرع  اییترن  پایین بودن 

 :یوناس   شدهفراه ها  اییید سانهبتتر بتیا  خوبی برای طراحی  اخیر یید ساح که طی  بیییدمیولی 

 زمان صرفبهاس  که مثل سابق نیاز  اولیدشدهها  اییید سانهبرای اولید  اریساده افاا هاینرم 

 .و هاییه باال ندا د

 

 

 

 

مختلف در  هایقالب

 آموزش الکترونیکی
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 به اییترن  دسترسی دا ند ساالنبا گاز کودکان گرفته اا  اکثر افراد

 و سرع  اییترن  د  حد قابل قبولی بهتر شده اس . 

 

 

این  سانه  باالی هایظرفی شوی  و از  کا بهدس اس  و وق  آن  سیده اا  شدهفراه ها  اییید سانهبیابراین بتتر اولید 

 ییا د  اولید محتوای الکترونیکی  رو ی اس : 6 آموزشی استفاده کیی .

 

 
 

 

 

 

فکر  طو ینااولید محتوا  ا یاد بگیرید؟ اگر  افاا نرمیعک   اسععع  کعافی برای اولیعد محتوای الکترونیکی   کییعد میفکر 

 …د  اشتباهید کییدمی

   !؟ اما چرا

 

یغات به موسی از ابل ماموالًسدید  های سانهبا ظهو  که  بییی میاگر اا یخ استفاده از فیاو ی د  آموزش  ا بر سی کیی  

 . کیدمیاستفاده از آن  شد  سرع بهو  افتدمی اه 

 ...دا ی  الزم اییید سانه اولید برای که ییا یها 

 

Sabzamooz.com سباآموز 

4 

http://sabzamooz.com/


 

بدنیاح اختراع هر اباا  آموزشععی سدید  : » "مبانی نظری اکیولوژی آموزشععی"به نقل از دکتر هاشعع  فردانش د  کتاب 

 . کیدمیاباا  سدید فرایید یادگیری  ا متحوح که  کییدمیادعا  گونهایناغلب مهیدسان کامپیوار و برق 

 

 ابتدایی و دبیرستان  هایدو هآموزش  ٔ  د زمییهآموزشی  ایج شد و کا ش  ا  الویایون 0361برای مثاح د  ساح 

  شروع کرد.

 

همان کال  د   بود یایی یک مال  و زیده  کییدهمیاکسآموزشععی  الویایوناین  

. شاگردان د  مدا   باید یش  کردمیبه همان  وش سخیرانی  د  قالب فیل  اد یس 

داش . ن اااملبود و امکان  کییدهکتل و یکیواخ که  الویایونبه صفحه  دوختیدمی

 این پروژه با شکت  مواسه شد.

 

 
 وسود نداش . هابرنامههیچ طراحی آموزشی برای محتوای آن این بود که  عل 

ف مبالغ که نتیوه آن صر کییدمی اأکیدبه اسعتفاده از اباا های الکترونیکی   صعرفاً مبلغان اباا های سدید بدون آگاهی   

 اس .هیگف   و باد از مدای خا ج از  ده شدن آن 

 

 هایفاالی و باعث باال  فتن  اندمان  کییدمیبه اتهیل امر آموزش کمک  شیآموزکمکآموزشی و  اباا هایوسایل و 

  ... شودمیآموزشی 

 

 « و اصوح طراحی آموزشی. هابه  وشد  صو ت اوسه  ولی
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بیراهه  ها ما  ا به اییید سانه ایانه و اا ابلیغات اغواکییده د با ه استفاده از  باید مواظب باشیمد  حاح حا ر 

 نبرد.

 فراموش نکیید که

 

 هدف ارائه آموزشی اصولی در قالب جدید است. .نیستاستفاده از رایانه در آموزش هدف 

 

 ؟این اس  که یطو  با این اصوح آشیا شوی  شودمیکه مطرح  سؤالیحاح 

 مختلف مثل متن  ارویر  صدا  فیل   انیمیشن و غیره وسود دا د.  عیاصر ها ایدانید د  یید سانهمیکه  طو همان

 د  مو د اییکه

 ؟یه موقع از این عیاصر بهتر اس  استفاده  شود 

 ؟یه ارکیبی از عیاصر د  یک اسالید مفید اس 

 ؟کرد ارملمو آموزش  ا  اوانمییطو   

 ؟یه  اهکا هایی وسود دا د اییید سانهبرای باال بردن ااامل 

 ؟کدام ویژگی مخاطبان  ا باید د  نظر گرف 

 ؟دهیدمی ا ارسیح  بیدیارکیبمختلف یه نوع محتوا و  ینسیفراگیران د  

  مطرح اس . اییید سانهدیگر د  مو د طراحی آموزشی  سؤاح هادهو 

 ...دا ی  الزم اییید سانه اولید برای که ییا یها 
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همچیین د  این زمییه    گذا ی مید  سععباآموز د  اختیا اان د  مو د این اصععوح  ا   وزبهمتععتمر مطالب  صععو تبهما 

 اا بتوانید کیفی  کا اان  ا باال ببرید.. کیی می ا به شما مارفی  هاکتاببهترین 

 

 

 

 

 

 شما کا  و دا د ینویتبرنامه دانش به نیاز و اس  اخرری بتیا  کا ی اییید سانه اولید که کیید ارو  طو این شاید

 یک حتی اا اس  شدهطراحی( نتبتاً) ایساده و کا برپتعید  افاا هایینرم. نیتع   طو این که بگویی  باید ولی نیتع  

 .کید عر ه شاگردانش به بالفاصله و کرده اولید  ا اییید سانه بتواند مال 

 ماایب و ماایای خاص خود  ا دا ند.  هرکداممتیوع و زیادند و  اییید سانهلید او افاا هاینرم

رای شاید ب گوی میربه خودم گیج شوید. د  ادامه از او مو دنیازاان افاا نرمبرای انتخاب  شما ه  ابتدا ممکن اسع   

 باشد. شما مفید

 

 

 ک ک  ساح اوح دانشگاهبتیا  عالقه دا م از  اییید سانه شته اکیولوژی آموزشی هتت  و به اولید  آموختهدانشاز آنوا که 

 ا  رکدامه هایقابلی د گیر شععدم و سععای کردم  هاآنو با  کردممیمختلف اولید محتوای الکترونیکی  ا پیدا  افاا هاینرم

 پیدا کی . 
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 Captivate  نگا ا و Multimedia Bilder  Auto Play studio   Flash professionalمثل  افاا هایینرم 

بهتر اس   افاا نرممطلق گف  کدام  طو به اواننمی ا امتحان کردم. گریه  Storyline Articulate افاا نرمو د  آخر 

 استو ی الین و کپتیوی  اس . افاا هاینرماولید محتوای الکترونیکی  میدانعالقهاما پیشیهاد من به 

 

 افاا نرم مشاهده کردم کهاستماعی اخرری  هایشبکهالبته این فقط نظر شخری بیده نیت  با سریی د  صفحات وب و 

Captivate  وstoryline ارندساده افاا هاینرمزیرا این . هتتید این حوزه افاا هاینرم کا برپتیدارینو  ارینبوبمح 

 کیید. سوییصرفه هاهاییهد  زمان و  اوانیدمیمتیوع خود  هایفرضپیش باوسودو   نیاز به کد نویتی ندا ند 

 

 

 

 

 

 

د   Instructional Design Central (IDC)استماعی) مانید گروه  هایشععبکهد   هانظرسععیوینظر کا بران نیا د  

 هایدو هزیادی نیا برای طراحی  هایکمپانی. د  حاح حا عر  دهدمیشعبکه استماعی لییکدین( ه  همین نتیوه  ا نشعان   

 .کییدمیستفاده ا افاا هانرمموازی خود از این 
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 Articulate.comد  سععای   اوانیدمی ا  کییدمیاسععتو ی الین اسععتفاده  افاا نرمکه از  هاییشععرک برای مثاح نمونه 

 مشاهده کیید:

 

 

مختلف و طبق اصععوح آموزشععی   آموزش دهی  و   هایقالباولید محتوای الکترونیکی  ا د   افاا هاینرمما د  نظر دا ی  

 استو ی الین و کپتیوی  اس . افاا هاینرمبیشترمان بر  اأکید

 

 

 

 

 

عکس  فیل  یا صدایی هتتید ولی باد از صرف وق  زیادی د  صفحات  دنباح بهحتما برای شما ه  پیش آمده که 

 ا ید.کیا  بگذ  ا آنگوگل باز ه  به نتیوه نرسیدید و ارمی  گرفتید  از عیرر دیگری استفاده کیید یا 

 ...دا ی  الزم اییید سانه اولید برای که ییا یها 
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نیاز به مها ت   عیرر وسود دا د و پیدا کردن آنچه د  ذهن دا ی  میان این حو  زیاد هامیلیونستعتووگر   مواو هاید  

 :کیی میاکییک مه  د  سرچ عیاصر مختلف  ا بیان  1د  اییوا  به دلیل اهمی  این مو وع  دا د.

 

 ا  اریتیوعمو  اردقیقاستفاده کیید اا گوگل نتیوه انگلیتی  هایواژهاین اس  که د  سرچ از  ها اه ارینمه یکی از  .1

 برایتان به نمایش بگذا د.
یهاد زیادی استفاده کیید اما پیش هایسای از اپلیکشن ها و  اوانیدمی دانیدنمیکه مدنظراان اس   ا  ایواژهاگر ماادح 

 اس . translate.google.comما سای  

  اا بهتر به نتیوه برسید. سرچ کیید applauseبرای مثاح اگر به دنباح صدای اشویق کردن هتتید  اگر با واژه 

 
 ا  رادفمت هایکلیدواژه حتماًاز سرچ دس  نکشید  کلیدواژهباد از سعرچ یک   مختلف اسعتفاده کیید.  هایکلیدواژهاز  .2

 ه  امتحان کیید. 
  Planets and the Sunو    solar system هایواژهمیظومه شمتی هتتید.  د با همیشیی برای مثاح اگر انی

 ستتوو کیید. اوانیدمی ا  Our solar systemو  

 
به این مثاح اوسه کیید  فرض کیید به صدای اشویق کردن نیاز دا ید. وا د کیید.  کلیدواژه ا باد از  مو دنظراان فو م  .3

 :شودمیو سایر عیاصر ه   هافیل شامل  ستتوویتان ا سرچ کیید نتیوه  applause soundsاگر واژه 
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 ا افه کیی : مانکلیدواژه ا به   mp3واژه  اس  کافیحاال 
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  سایا آن  کیفی  میاسبی ندا د مثالً  که مدنظراان اس  اس  ییاینیت  ولی  استفادهقابلاگر ارویری دا ید که  .4

 خیلی با گ یا خیلی کویک اس  یا  وی آن نوشته یا لوگویی قرا  دا د گوگل امکان سالبی  ا د  نظر گرفته اس .

 کلیک کیید.  Imageد  گوگل  وی 

 

     
 (د  قتم  ستتوو بکشید.) ا د گ و د اپ کیید.  مو دنظرااناز پوشه  عکس 
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 ذخیره کیید.  از بین اراویر انتخاب و عکس  ا با کیفی  خوب اوانیدمیحاال 

  

 
 

 ییدک پیدا  ا  ایگان هایصوت و ها انیمیشن آموزشی  هایفیل   هاعکس مرسع هایسای  ارینبا گ و بهترین  .5

 .برسید نتیوه به سریع خیلی هاسای  این داخل د  سرچ با اا

 

ه یه و اییک گیردمی شکله از قرا  گرفتن عیاصر د  کیا   اییید سانهسرچ کردن  ا نباید ساده گرف    بنابراین

 عیاصری  ا انتخاب کیی  بتیا  مه  اس .

پیام ما  شودمیو باعث  آو دمیآموزشی  ا پایین  افاا نرم  صداهای نامیاسب و غیره سذابی  کیفی بیاستفاده از اراویر 

 میتقل نشود. خوبیبه
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اولید  کیید. وخطاآزمونبرای  سیدن به نتیوه مطلوبتان باید با ها و اما گام یها م که بتعیا  مه  و اساسی اس .  

مختلف دا د و مثل هر کا  اصععولی  های اهمطالاه و امتحان کردن نیاز به  مطمئیاًاااملی و اصععولی  اییید سععانه

 . آیدنمی دس  به شبهیکدیگری 

اعث  شد سازنده باشد و ب اواندمیناامید نشوید  هر انتقاد  انتقادهاقرا  گرف  از  مو دانتقاداگر کا ی اولید کردید و 

 کا  شما شود.

 

 
 

یاسب دس  از کا  بکشید و د  فرصتی م موقتاًحین اولید محتوا به اشعکاالت فیی برخو د کردید ناامید نشوید   اگر 

 باشید. حل اهاح به دنب

 

 طبیای اس . اما مطمئن باشید شما اولین کامالًو این  خو یدبرمیبه مشکالت فیی  حتماًد  ابتدای کا   مخروصاً 

رسید  اا از شخری متخرص بپ کیید  سرچ کیید یا وخطاآزمون باحوصلهنفری نیتتید که به آن مشکل برخو دید 

  به نتیوه برسید.

 

 ...دا ی  الزم اییید سانه اولید برای که ییا یها 
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 کیی یماستماعی االش  هایشبکهاز ای  ما ه  کمک بگیرید  ما از طریق سای   ایمیل و  اوانیدمید  این زمییه 

  کیی . ارشیرینو  ارکوااهاا متیر یادگیری شما  ا 

 

 

 

اسععع  که برای اولید محتوای   ایزمییه 6د  هر   وزبهکا بردی و  هایآموزشهعدف سعععایع  سعععباآموز ا ائه   

 خود به ما د  این متیر کمک کیید. هایپیشیهادامیدوا ی  با انتقادات و  الکترونیکی به آن نیاز دا ید.

 

 همکا ان و دوستانتان به اشتراک بگذا ید. لکترونیکی برای شما مفید بود بااگر این کتاب ا

 

 

 مؤثربه امید اولید محتواهای آموزشی ا زشمید و 

  زیانسمیه 

 سای  سباآموزمدیر 

 ...دا ی  الزم اییید سانه اولید برای که ییا یها 
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