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 پسشکی گروه آموزش در کامپیوتر کمک با مشارکتی یادگیری
 

 3سپیده فتحی بی طرف  ،2زاده مصطفی فریده ،1آبادی علی خدیجه

 ایراى تْراى، طجبطجبئی ػالهِ داًؽگبُ آهَزؼی تىٌَلَشي گرٍُ ػلوی ّیئت ػضَ داًؽیبر، 1
 ایراى تْراى، طجبطجبئی ػالهِ داًؽگبُ آهَزؼی تىٌَلَشي ريدوت داًؽجَي – اردثیل پسؼىی ػلَم داًؽگبُ ػلوی ّیئت ػضَ هرثی، 2

َلَشي هروس  ،رٍهبتَلَشي فَق تخفؿ 3  ایراى ،بُ ػلَم پسؼىی اردثیلگداًؽ -ٍ درهبًی اهبم خویٌی  آهَزؼیگرٍُ رٍهبت
 

 چکیده

 یبدگیري ظوت ِث حروت حبل در ثبالیی ثعیبر ظرػت ثب الؼور هبدام یبدگیري ٍ آهَزغ وویت ٍ ویفیت حبضر لرى در

 وبر ظخٌراى یب هرثی یه ایٌىِ جبي ثِ ٌٌذیث یه آهَزغ یىذیگر ثب تؼبهل طریك از افراد، یبدگیري ًَع ایي در ثبؼذ یه هؽبروتی

 ثراي وَچه يّب گرٍُ در یبدگیرًذگبى وِ اظت آهَزؼی ؼیَُ یه 1هؽبروتی یبدگیري اـطالح دّذ اًجبمّب  آى ثِ را یبدگیري

 ٍ دٌّذ یه یبد دیگراى ثِ ّن ٍ گیرًذ هی یبد خَدؼبى ّن فرایٌذ ایي در وٌٌذ یه وبر ّوذیگر ثب هؽترن ّذف یه ثِ رظیذى

 از هؽبروتی یبدگیري تؼریف ثِ همبلِ ایي در. ؼذ خَاّذ ًیس یبدگیرًذگبى ظبیر هَفمیت ثبػث یبدگیري یه هَفمیت درًتیجِ

 هَتَرّبي از اطالػبت گردآٍري جْت هرٍري همبلِ در ایي. َدؼ یه پرداختِ پسؼىی آهَزغ در آى فَایذ ٍ وبهپیَتر راُ

ػلوی، ظبیٌط دایروت، گَگل  اطالػبت اظىَپَض، پبة هذ، هگیراى، ًَرهگس، پبیگبُ ازجولِ هؼتجر يّب دادُ پبیگبُ ٍ جعتجَگر

 زهبًی ثبزُ در هرتجطهٌجغ  22 ثررظی ایي طی در. اظت ؼذُ اظتفبدُ، هٌتؽرؼذُ وتت در هَرد اي وتبثخبًِ هطبلؼبتاظىَالر 

ثب ووه  هؽبروتی يّب تیفؼبل .در تذٍیي همبلِ فَق اظتفبدُ ؼذُ اظت ّب آىوِ از  ؼذ یبفت 1332-1331ٍ  2212-2211

ر ، خَاظتبظبختبرگرایی یبدگیري ًظریِ از گرفتِ هٌؽأ، هؽبروتی يّب . رٍغاظت هؤثر یبدگیري وبهپیَتر در ارتمب ویفیت

تؼبهالت هذ ًظر  افـسایػ ثبیـذ هؽبروتی طراحی هحیط یبدگیري. در ثبؼذ یه آهَزؼی فرایٌذ در یبدگیرًذگبى فؼبل هؽبروت

 ٍ اطالػبت ثِ دظترظی ثـراي یبدگیرًـذگبى ثـِ در ایي هحیط جذیذ هرثیبى ٍ یبددٌّذگبى ًمػ جذیذ جْت ووـه. لرار گیرد

 ٍ هؼبیـت ٍ هسایـب ٍ فَایـذ ثـِ ًعـجت ؼَد یهتَـیِ ، حبضر هطبلؼِ ًتبیج ثِ تَجِ ثب. رًذیگ یهرا ثر ػْذُ  ّب آى وبرثرد

ي ػلَم ّب داًؽگبُظطح  در خبؾ طـَر ثـِ هؽـبروتی الىترًٍیىی یبدگیري ٍ ػبم طَر ثِ الىترًٍیىی ي یـبدگیريّب چبلػ

ي ّب طیهحٍ طراحی  آهَزؼیي ّب یطراحهرثیبى در بى. ، هذرظٍیـصُ ثـِ ٍ رًذگبىیبدگی، هذیراى هیبى در، پسؼىی ٍ غیر

 .ثِ رٍغ هؽبروتی ثب ووه وبهپیَتر تَجِ ثیؽتري ـَرت گیرد آهَزؼی

 

 الىترًٍیىی يریبدگی، یبدگیري هؽبروتی ثب ووه وبهپیَتر، هؽبروتی یبدگیري های کلیدی:  واشه
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