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 مقاله پژوهشی 

 

 ابیخودره یریادگی یهاپرورش مهارت یبرا یکیالکترون یابزارها ییشناسا

 یعلوم پزشک انیدانشجو یدر برنامه درس

 

 سادات خاکباز مهیعظ ،*یفرهاد سراج ،رهنمو یفیشر دیسع

 

 

 چكيده

به  ازمندیخود ن یریادگی یهاراهبرد یاهداف، منابع و اجرا ازها،ین ییشناسا یبرا رانیاست که فراگ یندیفرا ابیخودره یریادگیمقدمه: 

در برنامه  ابیخودره یریدگای پرورش مهارت یبرا یکیالکترون یابزارها ییرو پژوهش حاضر با هدف شناسا نیهستند. از ا نینو یابزارها
 شد. امانج انیدانشجو یدرس

 2006و  1400تا  1385 یه زمانشامل مطالعات انجام شده در باز یبود. جامعه آمار فراترکیبو روش آن  یفیپژوهش، ک کردیروها: روش

مانند؛ مجالت  یداخل یاطالعات یهاگاهیمشخص در پا یهادواژهیبود که با کل ابیخودره یریادگیو  یکیالکترون یدر حوزه ابزارها 2022تا 
پرداخته  یآورجمع به IJET, Google scholar, Eric, Science direct یخارج یهاگاهیگنج و علم نت و پا کا،یلیویس ران،ینور، مگ

با  زیپژوهش ن یهاداده لیحلانتخاب شد. ت یواحد مطالعات 54 تاًینها یمرحله غربالگر نیو پس از چند یمطالعه بررس 239شد که جمعاً 
 انجام شد. یکدگذار وهیمحتوا به ش لیروش تحل

 یکدگذار جیه شده که براساس نتاابزار استفاد 58از  ابیخودره یریادگیپرورش مهارت  یباز نشان داد؛ برا یدر مرحله کدگذار هاافتهینتايج: 

به دست آمده را در  یابزارها زین یانتخاب یمرحله کدگذار جینتا نیشدند. همچنبندی میتقس رهمزمانیهمزمان و غ یدر دو دسته ابزارها یمحور
 نموده است. بندیطبقه هاو ارائه محتوا و موک تیریمنابع، ارتباط و مشارکت، مد یجستجو یابزارها :یاصل قولهچهار م

 یدرسبرنامه یدر طراح تواندمی نموده کهبندی طبقه ،ابزارها را در چهار مقوله ای،رسانه تیو ماه هایژگیپژوهش حاضر براساس وگيري: نتيجه

 فعال استفاده گردد. کردیو رو یابیبا هدف پرورش مهارت خودره یکیالکترون

 

 یپزشک انیدانشجو ،یبرنامه درس اب،یخودره یریادگی ،یکیالکترون یابزارهاهای کلیدی: واژه
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1

مقدمه 

علوم  یهادر دانشگاه یبرنامه درس یاصل تیمأمور

آنان از  به طوری کهپرورش افراد توانمند است؛  یپزشک

 یسالمت تیحفظ و بهبود وضع یدانش و مهارت الزم برا

                                                 
شکده دان ،(، مطالعات برنامه درسیاستاد) یفرهاد سراجدکتر نویسنده مسؤول:  *

  fseraji@basu.ac.ir. رانیهمدان، ا نا،سییدانشگاه بوعلعلوم انسانی، 

دانشکده علوم انسانی،  ،یمطالعات برنامه درس یدکتر یدانشجو ،رهنمو یفیشر دیسع

 مهیعظ (؛ دکترrahnmo.70sh@gmail.com) رانیهمدان، ا نا،سییدانشگاه بوعل

و  ییرا شناسا انیمردم برخوردار بوده، مشکالت مددجو

 راتییبا توجه به تغ نی(. عالوه بر ا1کنند)گیری میتصم

در حوزه  درسیبرنامه امروز، رسالت نروزافزون در جها

روبرو شدن با  یبرا رانیفراگ سازی جهت آماده یپزشک

دانشگاه دانشکده علوم انسانی،  ،مطالعات برنامه درسی (،اریاستاد)سادات خاکباز 

 (khakbaz@basu.ac.ir. )رانیهمدان، ا نا،سییبوعل

 2/6/1401، تاریخ پذیرش: 10/5/1401، تاریخ اصالحیه: 22/3/1401مقاله:  تاریخ دریافت
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رو  ی(. لذا برا2)سازدیو دشوار م نیرا سنگ یاهداف نیچن

 و هااستفاده از روش ،یطیشرا نیبه رو شدن با چن

 یهابرنامه نمودن تراثربخش یبرا دیجد یهافناوری

ن راستا، با توجه به روند روبه ی(. در ا3است) یالزام یدرس

 یو ضرورت آمادگ یمداوم در علوم پزشک راتییرشد تغ

 ابیخودره یریادگی هیالعمر، نظرمادام یریادگی یبرا

(Self-Directed Learningدر برنامه ) به  یپزشک درسی

 (.4کار رفته است)

است که  یندیفرا یابی( خودرهKnowlzeنولز ) هیطبق نظر

خود ابتکار  یریادگیو اهداف  ازهاین ییاشناس یافراد برا

با حس  یابیخودره رای(. ز5)رندیگیعمل را در دست م

و  یتیریدرک، خودمد تیفیک ،یتفکر انتقاد ،یکنجکاو

 شیرا به افزا رانیدر ارتباط است و فراگ مندیتیرضا

در  انیکه دانشجو ییاز آنجا .(6)سازدمی قادر یعلم تیفیک

 یهابا دوره ییهابه رشته یشکعلوم پز یهادانشگاه

عرصه  نیدر ا تموفقی الزمه و گام نهادهای حرفه یآموزش

بودن آنها است  ابخودرهی و هابه روز بودن دانش، مهارت

 یدرسبرنامه ژهیوبه انیدانشجو یدرس یهادر برنامه دیبا

 ؛(7طور روزافزون از آن استفاده شود)به یکیالکترون

درونداد نظام  نتری عنوان مهم هب یچراکه برنامه درس

 دنبخشی تحقق و هادر حل چالش یینقش بسزا یدانشگاه

 ندیفرا کی درسی اگر برنامه ژهوی (. به8به اهداف آن دارد)

 یکیالکترون یدرس در نظر گرفته شود که برنامه یتعامل

دوره آموزش  کیبوده و به عنوان  یژگیو نیشامل چن

 جادیا ی)ابزارها( برا وبو امکانات  نترنتیاز ا یرسم

و نحوه طراحی  کندمی شده استفاده عیباز و توز یطیمح

و  (9دارد) رانفراگی یادگیری در مهمی نقش آن یهادوره

 و طراحی اصول باید درسی برنامه اندرکاران دست

 ییشناسا یگوناگون ابزارها را به خوب یهاتظرفی شناخت

  (.10)ندیجوبهره  یابخودرهی پرورش جهت هاو از آن

 ،به دنبال آن باشد یدرس یهابرنامه دیآنچه که با نیبنابرا

 یشناخت ابزارها قیاز طر یابیخودره پرورش مهارت

خالء  نتری ی( که اصل11مستقل است) وهیش ای یقیتلف

مربوطه  یابزارها دی. چراکه بااست پژوهش حاضر

 بازخورد و تعامل امکان ،هامتناسب با نوع محتوا، فرصت

(. لذا 12)رندیقرار گ ییمورد شناسا یدرس هبرنام در

 یهاطیبه خصوص در مح درسی عنصر ابزار در برنامه

مورد توجه  ستیبایدارد که م یادیز تیاهم یکیالکترون

 یدانش نیضرورت کسب چن نهیزم نی(. در هم13)ردیقرار گ

( Koehler & Mishra) و کهلر شرایدر مدل م یاز فناور

 بیبه ترک یآموزش امروز دندمشهود است. آنها معتق

 ،ییدانش محتوا یعنی یاز سه دانش اساس یمناسب

مدل  کیدارد. آنان در قالب  ازیو فناورانه ن کیپداگوژ

 - ییسه حوزه را به صورت دانش محتوا نیتعامالت ب

 -یکیدانش پداگوژ ،یکیپداگوژ -ییفناورانه، دانش محتوا

 یبه خوب ناورانهف - یکیپداگوژ -ییفناورانه و دانش محتوا

 (.14)دهندینشان م

امروزه ( Blonder & Rap) طبق پژوهش بالندر و رپ 

و  درسی برنامه ندیفناورانه به شدت بر فرا یابزارها

موجود  یابزارها رای(. ز15است) مؤثر یابیتوسعه خودره

 ،یبه منابع اطالعات یامکان دسترس یمجاز یدر فضا

 سازدمی و مشارکت را فراهمای چندرسانه امیپ ییبازنما

به سمت  درسی برنامه ریمس تیهدا قایدق یامر نیکه چن

نشان  زی( نYadav) اداوی(. 16است) ابیخودره یریادگی

ابزار وبالگ، دانش خود را به  قیاز طر نیداد مدرس

 سیکه وبالگ مهارتشان را در تدر گذارندمی اشتراک

 درسی برنامه نیرو، چن نیا از(. 17)دهدمی شیافزا

 رندگان،یادگی نیتعامل ب ب،یفعال را ترغ یریادگی تواندیم

 یداده، سازوکارها شیرا افزا یریادگیمدرس و منابع 

مدرس  اریرا به سهولت در اخت یانیو پا ینیتکو یابیارزش

 یاساس یهاپرورش مهارت نهیقرار دهد و زم رندهیادگیو 

 ترمهمو از همه  تیخالق ،یقاد، تفکر انتمسألهمثل حل 

 (. 18فراهم کند) را یابیخودره

 ،یکارآمد در برنامه درس یکیالکترون یبا شناخت ابزارها

امروزه نحوه یادگرفتن است که به طور فزاینده در دنیا 

موضوع حلقه  نیانه همتأسفی پیدا کرده اما متربیشاهمیت 
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. ردیمورد توجه قرار گ دیاست که با یمفقوده آموزش عال

که  بانیپشت هینظر کیبه عنوان  یفاصله مبادالت هیحال نظر

 یها( مطرح شده باور دارد؛ برنامهmoore) توسط مور

و فاصله  رندهیادگیه استقالل مؤلفبر دو  یکیالکترون یدرس

 درسی برنامه یاستوار است و اگر محتوا یمبادالت

 انیم یباشد، گفت وگو یساختار غن یدارا ،یکیالکترون

 شیافزا یکاهش و فاصله مبادالت رندهیادگی - اددهندهی

آنان  یابیبر استقالل و خودره زانیو به همان م افتهی

 مهم برنامه یژگیو هینظر نی(. در ا19)شودمی افزوده

بلکه مفهوم  ست،یمعلم و شاگرد ن ییجدا یکیالکترون درسی

 فیررا تع اددهندهیو  رندهیادگی نیارتباط ب یتبادل نوع

مطلب به  نی. استیکه به زمان و مکان وابسته ن کندمی

کارآمد و  یشناخت و استفاده از ابزارها نیب قیارتباط عم

 یمیهش مستقپژو نهیزم نیدرا کنیاشاره دارد. ل یریادگی

 یدر برنامه درس یکیالکترون یاز ابزارهابندی جهت طبقه

به  هااز آن یانجام نگرفته و تنها تعداد یعلوم پزشک

 زانیابزارها جهت مشخص کردن م یاستفاده از برخ

 یریادگی مهارت پرورش نهاند آن پرداخته یاثربخش

 یکردیاساس پژوهش حاضر با رو نی. براابیخودره

سؤال است که  نیبه دنبال پاسخ دادن به ا بیفراترک

 یریادگی یهاپرورش مهارت یبرا یکیالکترون یابزارها

 .امندکد انیدانشجو ابیخودره

 

 هاروش

از نوع روش هفت  بیفراترکدر پژوهش حاضر از روش 

 & Sandelowskiو باروسو ) یساندالوسکای مرحله

Barrosoهدف از این مطالعه،  رای( استفاده شده است. ز

 یاصل سؤال نهیگذشته در زم قاتیتحق یهاافتهی بیترک

در  یکیالکترون یابزارها نتری مهم ییشناسا یعنیپژوهش 

به منظور  یابیجهت پرورش مهارت خودره یبرنامه درس

 و هدف جامعه به هاآن یمعرف جهیو در نت هامیخلق تعم

 ادامه در که( 21و20)است یبرنامه درس نمتخصصی

 در خصوص هر مرحله ارائه شده است. یحاتتوضی

 گام اول: تنظیم پرسش پژوهش

، باید پرسش اصلی فراترکیبدر گام اول اجرای روش 

پژوهش مشخص شود که در مقدمه پژوهش به آن اشاره 

 .شده است
 

مند ادبیات و انتخاب مطالعه نظامگام دو و سه: 

 های مناسبپژوهش

جامعه آماری شامل مطالعات انجام شده مرتبط در بازه 

تا  2006های داخلی و برای پژوهش 1400تا  1385زمانی 

که جهت انجام است های خارجی برای پژوهش 2021

)یادگیری الکترونیکی،  جستجو از ترکیب کلمات کلیدی مانند

علوم پزشکی، آموزش از راه دور، یادگیری برنامه درسی 

خودرهیاب، برنامه درسی الکترونیکی، ابزارهای 

های اطالعاتی داخلی مانند الکترونیکی در آموزش( در پایگا

 نور، مگیران، مرجع دانش پایگاه مجالت تخصصی

)سیویلیکا(، پایگاه گنج و موتور جستجوی علم نت و 

 Googleو ،IJETهای خارجیپایگاه

scholar،Eric،Scopus،Science direct  جستجوی

مطالعه مورد بررسی  239مند صورت گرفت که جمعاً نظام

مورد  61ی تکراری به تعداد هاپژوهش سپسقرار گرفت. 

جهت بررسی  پژوهش 178مشخص و حذف گردید. تعداد 

از روند بررسی  پژوهش 58و عنوان و چکیده مشخص شد 

جهت بررسی متن کامل انتخاب  ژوهشپ120خارج شد. لذا 

به دلیل  پژوهش 66گردید. پس از بررسی متن کامل نیز 

ارتباط اندک با هدف اصلی مطالعه از روند بررسی خارج 

 (.1جدول ) تحلیل شد پژوهش 54 تعدادو در نهایت 
 

 مرور  در شده داخل مقاالت مشخصات :1 جدول

 موضوع سال نویسنده منبع کد سند

1 20 Sandelowski 2022  blended learning  
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2 21 Sandelowski 2022 blended learning 

3 12 Harel-Sterling 2022 blended learning 

4 22 Bobbink & Teixeira 2022 E-Learning 

5 4 Zheng 2022 E-Learning 

6 23 Palaniappan & Noor 2022 Gamification 
7 10 Subekti 2022 L2 learning online 
8 24 Luu 2022 Online Learning 
9 25 Ibrahim 2022 via Blended 
10 26 Xanthopoulou & Svarna 2022 distance education  
11 9 Zhu 2022 MOOCs 
12 8 Palve 2022 Mobile 
13 27 Orakci 2022 Distance Education 
14 28 Tsai 2020 online learning 

15 29 Lasfeto 2020 online learning 

16 30 Zhu. Bonk & Doo 2020 MOOCs 
17 31 Toh 2020 video games 
18 32 Viberg 2020 Mobile 

19 33 Pan 2020 Technology and learning 
20 34 Geng 2019 blending learning 

21 35 Zhu and Bonk 2019 MOOCs 
22 36 Premkumar 2018 medical students 

23 37 Mentz 2018 computer 

24 38 Sumuer 2018 technology and learning 
25 39 Lee 2017 technology and learning 

26 40 Yilmaz 2017 Technology and learning 
27 41 Gokcearslan 2017 Learning with Technology 

28 42 Khodary 2017 Edmodo 

29 43 Beckers 2016 e-Portfolios 

30 44 Mello 2016 online resources 

31 45 Rashid and Asghar 2016 Technology and learning 

32 46 Clements 2015 Facebook 
33 47 Sriarunrasmee, 2015 Blended 
34 48 Ozdamli 2013 Social Networks 
35 49 Bagheri 2013 Project-based Learning 

36 50 Saks 2013 Distinguishing 
37 51 Morrison 2011 Modules 
38 52 Timothy all 2010 learning and technology 

39 53 Kicken 2009 portfolio 

40 54 Deepwell 2008 learning technologies 
41 55 Puzziferro 2008 Online Technologies 

42 56 Song & Hill 2007 Online Environments 

43 57 Seaton 2006 Computer and learning 
 در برنامه درسی اواف 1400 حاجتی 58 44

 یکیالکترون یریادگی و خودراهبر یریادگی 1400 یمصرآبادو  انیدیفر 59 45
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 یخودراهبر وآموزش معکوس  1399 دادگری، باقری و سلمانی 60 46

 یادگیری الکترونیکی  و یادگیری خودراهبر 1399 فالحی و جاسمی 61 47
 کالس معکوس 1397 یسعدالله و اریصاحب  ،یریپ 62 48
 یکیالکترون یفناور سواد 1396 مصطفویابیلی، نارنجی ثانی و  63 49

 یخودراهبر و یکیالکترون یریادگی 1395 قریشی 64 50

 آموزش به روش معکوس 1395 نژادجوشقان ی وباقر 65 51
 ناورانهف مهارت 1391 عشورنژاد خزایی و 66 52
 نترنتیا یسواد اطالعات 1389 راستگو 67 53
 های اجتماعیشبکه 1399 خشنود 68 54

 

های در چهار ستون درمورد مشخصات پژوهش 2 جدول

 . استتحلیل شده 
 

 ها گام چهار و پنج: استخراج اطالعات از پژوهش

عنوان داده شده بههای انجام، متن پژوهشبیفراترکدر 

شود. بنابراین اجرای پژوهش با این روش، محسوب می

به این  .(21)ها استهای پژوهشیافته مستلزم تحلیل کیفی

به شناسایی شواهد گفتاری و استخراج  صورت که ابتدا

ها خلق و مفاهیم مفاهیم اولیه پرداخته و سپس مقوله

 جنس در یک مقوله قرار داده شد.هم
 

 گام شش: کنترل کیفیت

های برای بررسی صحت و تأیید روایی و پایایی در پژوهش

پذیری، چهار معیار اعتبار، انتقالتوان از کیفی می

که در پژوهش  تأییدپذیری استفاده نمود پذیری واطمینان

 حاضر نیز استفاده شده است.

برای اعتبار بخش کیفی پژوهش حاضر از بررسی  اعتبار:

های حاصل از ابزارهای مختلف گردآوری داده مستمر داده

 و خودبازبینی محقق استفاده شد. 

پذیری سعی شد در پژوهش حاضر برای انتقال پذیری:انتقال

 های کلی و جزئیات اسناد مورد مطالعه ارائه شود.تا ویژگی

پذیری شبیه پایایی از نظر مفهومی، اطمینان پذیری:اطمینان

ها شود که محقق، دقت علمی یافتهزمانی حاصل می است و

 برداری ازلذا محقق به یادداشت .(21)باشدرا اثبات کرده 

 ها را به متن تبدیل نمود. متن مقاالت پرداخت و یادداشت

در پژوهش حاضر جهت تأییدپذیری، تمامی  تأییدپذیری:

ها های پژوهش و چگونگی تفسیر و تحلیل آنیافته

 مستندشده و در هر مرحله ثبت شده است.
 

 هاگام هفت: ارائه یافته

 شود.می های پیش ارائهدر این مرحله، نتایج حاصل از مرحله
 

 نتایج

های حاصل از در این قسمت جهت تجزیه و تحلیل داده

مورد بررسی قرار گرفت و سعی شد  سند 54 اسنادمطالعه 

های اصلی اجرا شود. تا مراحل تجزیه و تحلیل در گام

ین ابزارهای اشاره شده جهت پرداختن به ترمهمبنابراین 

 یادگیری خودرهیابی ارائه گردیده است:
 

 مرحله اول: کدگذاری باز

 

 ابزارهای الکترونیک برای پرورش مهارت یادگیری خودرهیاب )کدگذاری باز( :2جدول 

 سال ابزارها کد سند

 2022 (Adobe flashو  Html تیوب سا تألیفابزار )سخنرانی آنالین، فیلم آموزشی،  ترکیبییادگیری  1

 2022 های کنفرانس وب مانند زوم(های ویدیویی و سیستم)سمینار و وبینارآنالین، تماس یادگیری ترکیبی 2

 2022 (ارائه شده است(p2sk.ca) وب سایت برنامه های آموزشی که از طریق یک)منابع آنالین ناهمزمان مانند فیلم یادگیری ترکیبی 3
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 2022 (Director)تاالر گفتگو آنالین، فیلم آموزشی، انیمیشن و  یادگیری ترکیبی 4

 2022 های آموزشی، ابزارهای خودارزیابی آنالین، ابزارهای مدیریت سیستم و پست الکترونیکیفیلم 5

 2022 بازی سازی الکترونیکی 6

 2022 )ادوب کانکت( آنالینهای کالس 7

 2022 (توتوروم) های آنالینکالس 8

 2022 های آموزشی(،سخنرانی آنالین، فیلم آموزشی، عکسweb Authoringدوره  تألیفیادگیری ترکیبی )ابزار  9

 2022 (Flash Adobe(، محتوای تلوزیونی و لوکاوتهای اجتماعی)آموزش از راه دور)شبکه 10

 2022 هاموک 11

 2022 موبایل 12

 2022 های آنالین)ادوب کانکت((، کالسSchoology Learningآموزش از راه دور) 13

 2020 یادگیری آنالین)سخنرانی(، وورد، پاورپوینت 14

 Flash Adobe 2020و  Adobe's Photoshop Elementsی کیگراف ریتصاو تهیهابزار  15

 2020 موک 16

 2020 های آموزشیفیلم 17

 2020 موبایل 18

 2020 پوشه کار الکترونیکی و وب سایت 19

 2019 یادگیری ترکیبی)وورد، پاور پوینت و فیلم آموزشی( 20

 2019 موک 21

 2018 برنامه درسی الکترونیک، پست الکترونیکی 22

 2018 های کامپیوتری، وورد، پاور پوینت، پست الکترونیکی، چت آنالینبرنامه 23

 2018 2ابزارهای وب 24

 2017 رایانه، وورد، پاور پوینت، پست الکترونیکی، چت آنالین، گوگل میت 25

 WebEx 2017و  Black boardهای کامپیوتری مانند فناوری برنامه 26

 2017 تبلت 27

 2017 ادمودو 28

 2016 پورتفولیو 29

 2016 موک 30

 Microsoft Live Meeting 2016رسانه ارتباط جمعی  31

 2015 فیسبوک 32

 2015 (، پشت الکترونیکی(تامبلرهای اجتماعی)یادگیری ترکیبی )ادوب کانکت، فیلم آموزشی، شبکه 33

 2013 های اجتماعیموبایل و شبکه 34

 2013 پوشه کار الکترونیکی 35

36 LMS 2013 

 2011 های یادگیریماژول 37

 2010 ویکی، وبالگ، پست الکترونیکی 38

 2009 پورتفولیو 39

40 LMS 2008 

 2008 وبینار() محیط آنالین 41

 2007 وبینار() محیط آنالین 42

 2006 رایانه، وورد، پاور، پست الکترونیکی، چت آنالین، گوگل میت 43

 1400 یادگیری ترکیبی )سمینار آنالین، آفیس، وبالگ، ویکی، فیلم آموزشی( 44

 1400 آموزشی، وورد، پاور پوینتادوب کانکت، فیلم  45

 1399 های آموزشی آنالین و آفالین(افزارنرم ای،)فیلم آموزشی، ابزارچندرسانه آموزش معکوس 46

47 LMS 1399 
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 Adobe captivate 1399و  Camtasiaهای آموزشی افزارنرمهای اجتماعی، فیلم آموزشی و شبکه 48

 1397 های آموزشی آنالین و آفالین(افزارنرم ای،ابزارچندرسانه)فیلم آموزشی،  آموزش معکوس 49

50 LMS1396 های اجتماعی، ویکی، رسانه 

 1395 دانشگاه آزاد اصفهان بومی یادگیری الکترونیکی مدلمحقق ساخته  افزارنرم 51

52 LMS ،1395 اکسلهای آموزشی و افزارنرم 

های ترجمه، گوگل، پست الکترونیکی،گوگل افزارنرمآفیس مثل وورد و پاور پوینت،  افزارنرمجستجوی اطالعات در گوگل،  53

 OneNoteهای فشرده آموزشی و اسکالر، لوح
1391 

 1389 های اجتماعی، فیلم آموزشیشبکه 54

 

دهد، نشان می 2های پژوهش در جدول همچنان که یافته

 58های موردمطالعه پژوهش، در مجموع در بین نمونه

یادگیری خودرهیاب  زار الکترونیکی برای پرورش مهارتاب

ین ترمهمها مورد استفاده قرار گرفته است که از میان آن

های فیلمابزارهای الکترونیکی احصائی عبارتنداز؛ 

آموزشی، ابزارهای خودارزیابی آنالین، ابزارهای مدیریت 

)ادوب  های آنالینکالس، الکترونیکیبازی سازی  سیستم،

 آموزش از راه دور،، یادگیری ترکیبی، (توتوروم کانکت و

 Schoologyآموزش از راه دور)، موبایل، هاموک

Learningهای اجتماعی، پوشه شبکه، (، ورد، پاورپوینت

، Adobe flash تیوب سا تألیفابزار ، کار الکترونیکی

کنفرانس وب مانند زوم،  هایهای ویدیویی و سیستمتماس

، ابزار Director، انیمیشن و (p2sk.ca) وب سایت برنامه

 های آموزشی،، عکسweb Authoring دوره تألیف

Flash Adobe . 

بندی های محوری و انتخابی به طبقهدر ادامه طی کدگذاری

 ابزارها براساس نوع ارتباط پرداخته شد.

 

 انتخابیمرحله دوم و سوم: کدگذاری محوری و 

 نتایج تحلیل کدگذاری باز هر کدام از  3در جدول 

به تفکیک ذکر شد. در ادامه تحلیل کیفی، کدهای  هاپژوهش

به دست  و نوع ابزار هاکنار هم قرار گرفته و مقوله باز در

 را و انتخابی نتایج کدگذاری محوری 4و  3 جدولآمدند. 

کدهای دهد. برای مشخص شدن هر کد محوری، نشان می

که در مرحله اول استخراج شد در کنار هم قرار گرفت  بازی

بندی شدند، آنگاه با دسته ،که شبیه به هم بودند هاییو آن

. گذاری شدنام ،ها بودبیانگر مفهوم آن کد محوری که

جنس نیز در ابعاد مختلف قرار سپس کدهای محوری هم

  گرفت.

 

 کدگذاری محوری ابزارهای الکترونیک :3جدول 
 کد سند ابزارها مقوله اصلی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,37,38,40 های کنفرانس وب مانند زومسیستم

 Adobe flash 1،6،11و  Html تیوب سا تألیفابزار 

 2 های ویدیوییتماس

 3 (p2sk.caبرنامه ) تیوب سا

 5 ابزارهای خودارزیابی آنالین

 web Authoring 9دوره  تألیفابزار 

 1،2،3،4،9،42،43 نیتاالر گفتگو آنال

 7،9،29،41 های آنالین)ادوب کانکت(کالس

 8 (توتورومهای آنالین)کالس

 9 (Schoology Learningآموزش از راه دور)

 ،1،10،37،38 یادگیری آنالین)سخنرانی(

 Microsoft Live Meeting 27ارتباط جمعی  رسانه
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 20 2ابزارهای وب همزمان 1

 21،39 گوگل میت

 7،12،17،26 موک

 24 ادمودو

 29 تامبلر

 1،3،15 آنالین تیوب سا

 19،21،39 چت آنالین

 47 دانشگاه آزاد اصفهان بومی یادگیری الکترونیکی مدل افزارنرم

 28 فیسبوک

 30،44 اسکایپ
LMS 32،36،43،46،48 

 2،37،38 محیط آنالین)وبینار(

 42،45 های آموزشی آنالینافزارنرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناهمزمان

 1،3،4،5،9،13،16،29،40،42،44،45،50 های آموزشیفیلم

 8،14،30 موبایل

 25،35 پورتفولیو

 15،31 پوشه کار الکترونیکی

 34،40،46 ویکی

 9 عکس آموزشی

 34،40 وبالگ

 Adobe's Photoshop Elements 11ی کیگراف ریتصاو تهیهابزار 

 Flash Adobe 11ی کیگراف ریتصاو تهیهابزار 

 1،2،3،4،9،16،29،40 یادگیری ترکیبی

 

 

 

2 

 4 شنیمیان

 Camtasia 44آموزشی  افزارنرم

 Adobe captivate 44 یآموزش یهاافزارنرم

 6 محتوای تلوزیونی
Flash Adobe 6 

 18 برنامه درسی الکترونیک
Director 4 

 5،18،19،21،34،39،50 پست الکترونیکی

 5 ابزارهای مدیریت سیستم

 49،50 گوگل

 50 گوگل اسکالر

 6 بازی سازی الکترونیکی

 6،9 تلوزیونی(آموزش از راه دور)محتوای 

 16،19،21،41،49 پاور پوینت

 23 تبلت

 49 های ترجمهافزارنرم

 33 های یادگیریماژول
OneNote 49 

 Black board 22کامپیوتری  برنامه

 WebEx 22 یوتریبرنامه کامپ

 49 های فشرده آموزشیلوح
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 10،16،19،21،39،41،49 وورد

 48 اکسل

 42،45 های آموزشی آفالینافزارنرم

 

کند براساس نوع روشن می 3نتایج به دست آمده از جدول 

توان ارتباطی که در یادگیری الکترونیکی حاکم است می

ابزارها را براساس همزمانی و غیرهمزمانی تقسیم نمود. 

های یادگیری مهارتبنابراین ابزارهای الکترونیکی پرورش 

خودرهیاب در برنامه درسی دانشجویان علوم پزشکی نیز 

شود اما نکته حائز میبندی براساس چنین شاخصی طبقه

های اهمیت این است که برخی از ابزارها مانند شبکه

، گوگل میت براساس LMSهای یادگیری، اجتماعی، محیط

طبقه توانند در هر دو ماهیتی که برخوردار هستند می

همزمانی و غیرهمزمانی جای گیرند که در پژوهش حاضر 

 بدان توجه شده است.

 

 کدگذاری انتخابی ابزارهای الکترونیک :4جدول 
 کد سند ابزار مقوله اصلی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزارهای ارتباطی مشارکتی

 24 ادمودو

 28 بوک سیف

 30،44 پیاسکا

 29 تامبلر

 5،18،19 لیمیج

 21،34،39،50،،5 یاهو

 5،18،19،21،34،39،50 لوکاوت

 21،39 گوگل میت

 6،9 تلوزیون

 8،14،30 موبایل

 34،40،46 ویکی

 25،35 ویپورتفول

 33 یریادگی هایماژول

 21،39 گوگل میت

 20 2ابزارهای وب

 Microsoft Live Meeting 27ارتباط جمعی  رسانه

 9 (Schoology Learningآموزش از راه دور)

  

 1،2،3،4،9،42،43 نیتاالر گفتگو آنال

 7،9،29،41 های آنالین)ادوب کانکت(کالس

 8 (توتورومهای آنالین)کالس

 5 ابزارهای خودارزیابی آنالین

 2 های ویدیوییتماس

LMS 32،36،43،46،48 

 34،40 وبالگ

 2،37،38،40 های کنفرانس وب مانند زومسیستم

 

2 

 

 ابزارهای جست و جوی منابع

 49،50 گوگل

 50 گوگل اسکالر

 49،50 هاپایگاه داده
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 ابزارهای ارائه و تولید محتوا

  

 49 های فشردهلوح

 1،3،4،5،9،13،16،29،40،42،44،45،50 های آموزشیفیلم

 9 عکس آموزشی

 6،9 محتوای تلوزیونی

 6 بازی سازی

 22 رایانه

 18 برنامه درسی الکترونیکی

 23 تبلت

 49 های فشرده آموزشیلوح

 Black board 22سامانه 

OneNote 49 

Director 4 

 49 ابزارهای ترجمه

Flash Adobe 11 

 Adobe captivate 44 یآموزش یهاافزارنرم

 Adobe flash 1،6،11 تیوب سا تألیفابزار 

 Camtasia 44آموزشی  افزارنرم

 Adobe's Photoshopی کیگراف ریتصاو تهیهابزار 

Elements 
11 

 WebEx 22 یوتریبرنامه کامپ

 web Authoring 9دوره  تألیفابزار 

 3 (p2sk.caبرنامه ) تیوب سا

  

 Html 1،6،11 تیوب سا تألیفابزار 

 22 های کامپیوتریبرنامه

OneNote 49 

 16،19،21،41،49 پاورپوینت

 10،16،19،21،39،41،49 وورد

 48 اکسل

 

4 

 

 هاموک
xMOOCs 7،17 

cMOOCs 12،17،26 

 

براساس فرایند کدگذاری  4آمده از جدول نتایج به دست 

توان ابزارهای دهد میانتخابی ابزارهای الکترونیکی نشان می

های ای به چهار مقولهموردنظر را براساس ماهیت رسانه

ی جستجوی منابع، ابزارهای ارتباط و ابزارها یابزارها: اصلی

ی بندها طبقهمشارکت، ابزارهای مدیریت و ارائه محتوا و موک

های نمود. بر این اساس، ابزارهای الکترونیکی پرورش مهارت

های الکترونیکی از یادگیری خودرهیاب دانشجویان در محیط

مقوله اصلی مذکور  4نظر اسناد مرتبط با سؤال پژوهش در 

 گذاری گردید.جای

 

 بحث

 یکیالکترون یابزارها ییپژوهش حاضر با هدف شناسا

در برنامه  ابیخودره یریادگی یهاپرورش مهارت یبرا

 .رفتیانجام پذ یعلوم پزشک انیدانشجو یدرس

 یهاپرورش مهارت ینشان داد برا یاحصائ یهاافتهی

 58از  انیدانشجو یدر برنامه درس ابیخودره یریادگی

گفت؛ براساس  توانمی مورد ابزار استفاده شده است. حال

 ستحاکم ا یکیالکترون یکه در برنامه درس ینوع ارتباط
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 میتقس یرهمزمانیو غ یابزارها را براساس همزمان توانمی

 یهاپرورش مهارت کیالکترون یابزارها نیبنابرانمود. 

 زین یعلوم پزشک یدر برنامه درس ابیخودره یریادگی

در  یعنی. شودمی بندیطبقه یشاخص نیبراساس چن

همزمان، دانشجو و استاد همزمان در  یریادگی یابزارها

که دانشجو و  یمکان قرار دارند. بعنوان مثال زمان کی

 کیکنفرانس وب مانند زوم در  رابزا کی قیاستاد از طر

 یسؤاالت دهدمی امکان رندهیادگیبه  کنندمی کالس شرکت

بتوانند فوراً به آنها پاسخ دهند. در مقابل  دیبپرسند و اسات

با تعامل  یخودآموز کردیرو کیناهمزمان  یریادگی

 ،یکیاست. پست الکترون یریادگی تیتقو یبرا رهمزمانیغ

 یریادگیهستند که از  یو ... منابع یکیو ،یآموزش لمیف

به دست  یهاافتهی رونی. از اکنندمی یبانیناهمزمان پشت

با  کیالکترون یآمده به لحاظ استفاده از انواع ابزارها

دارد. به  ییسو( هم61و  60و  25و  23و  22) یهاپژوهش

ساختن  ری( جهت درگ23و 22) یهاعنوان مثال پژوهش

از  یعلوم پزشک انینشجودا نیدر ب یابیمهارت خودره

 لمیف ،ییویدیو یهاتماس ن،ینارآنالیمانند وب یابزارها

 حاضر افتهی نتبیی در. اند و زوم استفاده نموده یآموزش

است  ییرهایاز متغ یکی ابیخودره یریادگیگفت  توانمی

و  یهمزمان یکیالکترون یو ابزارها یریادگیکه با 

اطالق  یهدفمند ندیکامالً مرتبط است و به فرا یرهمزمانیغ

 یکیالکترون رانهیدرگ یابزارها لهیکه معموالً به وس شودیم

 یریادگیمنابع و اطالعات  یو جست وجو ییدر شناسا

 تیبه صورت آگاهانه مسئول رندهیادگیو  کندمی کمک

 . ردپذیمی را هاتیمربوط به اهداف و فعال یهامیمتص

 ینمود ابزارها حیبه دست آمده تصر جینتا نیهمچن

در چهار ای رسانه تیو ماه هایژگیبراساس و یاحصائ

منابع، ارتباط و مشارکت،  یجستجو یابزارها :اصلی مقوله

 نیاند. بر اشدهبندی طبقه هاو ارائه محتوا و موک تیریمد

 یکیالکترون یشده از ابزارها لیتحل یهااساس، پژوهش

در هر  انیدانشجو ابیخودره یریادگی مهارت تیتقو یبرا

 در مثال عنوان به. اند استفاده کرده یچهار مقوله اصل

از مجموعه  زنی( 66 و 63 و 53 و 10 و 25) مطالعات

در  یابیمهارت خودره تیکه جهت تقو یابزارها

 قابل تاملبندی طبقه نچنیاند استفاده کرده انیدانشجو

ارائه شده از  یهادر آموزش کهصورت  نیبد است

 ،یرتعاملیو غ یونیتلوز یمحتوا ،یاجتماع یهاشبکه

مانند اداوب  انهیو را نترنتیا یبر بسترها یمبتن یابزارها

کانکت، وورد، موک و ... استفاده شده است تا مهارت 

 نهینهاد انیدانشجو یبرنامه درسدر  ابیخودره یریادگی

 یاز ابزارها یریگبا بهره انیدانشجو رایشود. ز تیو تقو

خود  ییرا براساس توانا یابیخودره توانندمی کیالکترون

 و نظارت داشته باشند.  تیتقو

نوآورانه اقدام به  یپژوهش حاضر با نگاه قتیحق در

 یجهت طراح کیالکترون یابزارهابندی و دسته ییشناسا

و  دینموده تا اسات یو استفاده در بستر برنامه درس

 دیاسات رازی. گردند مندآن بهره یایاز مزا رندگانیادگی

آموزش به طور مستمر با استفاده از  ندیدر فرا دتواننمی

 یریادگی تیوضع یابیمختلف به آموزش و ارزش یاابزاره

آنان، نقاط  شتریبپردازند و ضمن شناخت ب رانیفراگ

 رندگانیادگی نیبشناسند. همچن زیضعف و قوت خود را ن

مختلف  یهااز جنبه یابزارها نیبا کمک چن توانندمی زین

 یریادگیخود یرا برا نهیخود آگاه شده و زم یریادگی

چهارگانه ابزارها بندی دسته قیاز طر نیفراهم کنند. همچن

 یکیالکترون یریادگی ستمیو س ینقاط ضعف برنامه درس

 نیتا از ا شودمی امکان فراهم نیو ا شناسایی هادانشگاه

 یبرا ییهاحل به دنبال راه استگذارانیو س رانیمد قیطر

 کارگیریبهبا شناخت و  یدانشگاه یهابهبود آموزش

 برنامه شودمی شنهادیرو پ نیادرست ابزارها باشند. از

اصالح و  دیو اجرا با یدر مراحل طراح انیدانشجو درسی

بر  یدرس یهابرنامه یو اجرا یشود و در طراح یبازنگر

شود و با استفاده  دیتاک ریفراگ تیبر فعال یمبتن یابزارها

و  یمشارکت ،یبه منابع اطالعات ی)دسترس یاز ابزارها

 یجذاب، محتواها یهاتیفعالو ارائه محتوا(  دیتول

 یهایابیو ارزش سازی هیشب ،یتعامل ای،چندرسانه
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گردد که  یانیپا یهایابیارزش نیگزیجا ینیخالقانه تکو

 ابیخودره یریادگیمهارت  یاز برنامه درس یطراح نیچن

 .دهدمی پرورش رانیرا در فراگ

 

 گيرينتيجه

 یریادگیپرورش مهارت  ینشان داد برا یلیاسناد تحل جینتا

 یریادگی تیریمد ستمیو س یدر برنامه درس ابیخودره

 ییشناسا یبرا خاصی چارچوب هادانشگاه یکیالکترون

نشده لذا پژوهش  شناسایی هاابزارها برحسب کارکرد آن

ابزارها را در  ای،رسانه تیو ماه هایژگیحاضر براساس و

 تیریمنابع، ارتباط و مشارکت، مد یجستجو ؛قولهچهار م

در  تواندمی نمود کهبندی طبقه هاو ارائه محتوا و موک

 هدف با هادانشگاه یکیالکترون یدرسنمونه برنامه یطراح

مورد استفاده قرار  ابیخودره یریادگی مهارت پرورش

 .ردیگ

 

 قدرداني

با ارائه نظراتشان  را ما کهساتید عزیزی ا هیکل از لهینوسیبد

 پژوهش نیدر انجام ا هاداده ریو تفس لیتحل وهیش نهیزم در

 .میینمایمی سپاسگزار کردند،ی اری
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Abstract 

 
Introduction: Self-directed learning is a process where learners need new instruments to identify their needs, 

goals, resources, and implement their learning strategies. Therefore, this study endeavored to identify 

electronic tools for developing self-directed learning skills in students' curriculum. 

Methods: This qualitative study was meta synthesis. The studies were select from among the studies conducted 

in the years 2006 to 2021 and 2006 to 2022 in the field of electronic tools and self-guided learning, with 

specific keywords in internal databases such as; Noor, Mogiran, Civilika, Ganj and Alamnet magazines and 

foreign databases IJET, Google Scholar, Eric, Scopus, and Science Direct were collected, and a total of 239 

studies were reviewed and after several stages of screening, 54 study units were selected. The data analysis 

was also done with the method of content analysis through coding method. 

Results: The findings in the open coding stage showed; 58 instruments were employed to develop self-guided 

learning skills, which were divided into two groups of simultaneous and non-simultaneous instruments based 

on the results of axial coding. Besides, the results of the selective coding stage also included the obtained 

instruments in four main categories; instruments for searching resources, communication and participation, 

management and presentation of content and Moqs have been classified. 

Conclusion: Based on the characteristics of the media, the study divides the instruments into four categories; 

searching for resources, participation, management and presentation of content and classified MOOCs that 

can be used in the design of electronic curriculum to develop self-discovery skills and active approach. 

 

Keywords: electronic tools, self-directed learning, curriculum, medical students. 
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