


 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش الکترونیک 

 : ابراهیم کوشکینویسنده
 

 

 

 

 

 برای ارائه انتقادات و پیشنهادات خود برای بهتر شدن این

 کتاب می توانید از طریق ایمیل زیر و یا کد باال اقدام فرمایید

EbrahimKooshki@Chmail.ir 



  

 

 

 پیشگفتار

آدمی از آغاز تا پایان زندگی خویش به طور فطری مورد آموزش قرار می گیرد و به همین 

رو آموزش در زندگی هر فرد نقش به سزایی دارد و هموار یکی از دغدغه های هر فرد 

 در زندگی است.

آموزش الکترونیک نوعی آموزش آنالین است که بیشتر در کشور های غربی مورد استفاده 

است ناگفته نماند که در سال های اخیر سایت ها و عناوین زیادی درون قرار گرفته 

، که هدف ما معرفی آموزش الکترونیک و معرفی کشور شروع به فعالیت کرده اند

 معروف ترین سایت های ایرانی در این بخش می باشد.

ودیگر موضوع درون فصل پایانی ظهور دانشگاه های الکترونیکی می باشد که دیگر 

یگزین آموزش سنتی گذشته خواهد شد که هم معایبی دارند و هم مزایایی که همه جا

 ی آن ها درون بخش خود مورد بررسی قرار می گیرند

در پایان انتظار می رود که دانشجویان با مفاهیم آموزش الکترونیک آشنا شوند و خود 

جهت تدریس  دورن سایت های آموزش الکترونیک آموزش ببینند و آمادگی خود را در

در سایت های آموزش الکترونیک باال ببرند و یا برای خود یک سایت آموزش الکترونیک 

 پایه گذاری کنند

 ابراهیم کوشکی                                                       

 نرم افزار دانشکده دارالفنون بجنورددانشجوی 



  

 

 

نویسندهپیش درآمدی از   

هر وقت صحبت درس و دانشگاه و مدرسه میشه اغلب ما با خاطره های عجیب بزرگترهامون مواجه می 

رسیدن اگه دیر میشیم. خاطره هایی که شاید از نظر ما عجیبن؟! یاد اون روزایی که میرفتن مکتب خونه یا 

تنبیه میشدن، اون روزا که اول مهر میشد با هزاران ذوق می رفتن دفتر و لوازم التحریر می خریدن. داخل 

ی اتاق روی فرش با میزای کوچک چوبی مینشستن و میرزا روی یک تخته ی گچی شروع به درس دادن 

ونی میکرد با یه چوب به حسابش می کرد، هرکس با هر لباسی که دوست داشت می رفت یا اگه کسی شیط

رسیدگی میشد؛ اما وقتی به نسل مامان و باباهامون نگاه میکنیم میبینیم خیلی چیزا تغییر کرده، دیگه 

مکتبخونه در کار نبود همه بچه میرفتن مدرسه، مدرسه هایی با حیاط های بزرگ و میز و نیمکت های 

ا جاشون رو به معلم ها دادن همونا که با همون چوبی،تخته های گچی،دفتر مشق های قشنگ؛ میرزا ه

چوبشون میومدن سر کالس و شروع به درس دادن می کردن، اون موقع بود که میگفتن چوب معلم 

گله،هرکی نخوره خُله!!! همه با لباس یک دست و یک رنگ بودن و این ترکیب زیبایی بود. اما وقتی یذره 

میرسم میبینم بازم فرق هست؛ تخته های گچی تبدیل شدند به میام جلوتر و به خودم و هم سن وساالم 

ست به بهونه گرفتن گچ از دفتر از کالس یک ده دقیقه ای در بره هوشمند و وایت برد. دیگه کسی نمیتون

البته بازم میشه ماژیک و بهونه کرد و در رفت، بعد یه ماژیک مقوا به جای وایت برد بیاری و وقتی معلم 

د و خواست پاک کنه که ادامه درس رو بده ببینه پاک نمیشه!! ماهم ریز ریز بخندیم و تخته رو پر کر

خوشحال باشیم ودیگه خبری از اون چوب نبود و شاید ما بخاطر همین یه ذره خُل شده بودیم،عاخه دیگه 

 تنبیه در کار نبود.

ها که دیگه نه مدرسه ای  به آینده که فکر میکنم، دلم برای نسل های بعد خودمون میسوزه. اون موقع

هست نه میز و نه نیمکتی، اون قدیما بچه ها با معلم هاشون زندگی میکردن ولی االن شاید فقط چندتاشون 

رو بشناسن اونم اون معلم ها و استاد هایی که درسش رو افتادن!! طبیعتا نسل بعد از ما مهره سوخته اس، 

رساش رو یاد میگیره،ارتباط اجتماعیش کمتره، چون همینطور که پشت تبلت یا سیستمش نشسته د

 دوستای کمتری داره و از همه مهم تر دیگه خود معلم هم نیست چه برسه به چوبش!

 و این است شیوه آموزش الکترونیک

 ابراهیم کوشکی



  

 

 

 قدردانی و سپاس

مورد آموزش در خدای بزرگ را بسیار سپاسگزارم که توفیق ویژه اش را نصیب این بنده ساخت تا 

کرده مینه مباحثی را مکتوب زاطالعاتی را بدست آورده و در کنار تجربه کاری در این الکترونیک 

 و به عنوان یک کتاب در اختیار دانشجویان گرامی قرار دهم.

همچنین بر خود الزم می دانم از همه عزیزانی که در به انجام رسیدن این اثر مرا یاری رساندند 

 صمیمانه سپاسگزاری کرده، از خدای کریم پاداشی در خور کرم خویش برای آن مسئلت نمایم. 

تا بتوانم بیش از پیش در این زمینه فعالیت کرده و اطالعاتی را در و از خداوند بزرگ خواستارم 

 اشته باشیم.اختیار مردم و دانشجویان گرامی قرار دهم و فعالیت اثر بخشی در کنار یکدیگر د

با توجه به اولین کار نوشته شده توسط بنده کم و کاستی هایی بوده که امیدوارم به بزرگی خود 

ببخشید و از تمامی دانشجویان و اساتید گرامی خواهشمندم هر گونه انتقادات و یا پیشنهادی در 

رامی در همین جا از شما دوستان گ، با بنده در میان بگذارند  این کتاب دارندزمینه بهتر شدن 

دارم و امیدوارم مطالب طبقه بندی شده در این کتاب باعث باالرفتن سطح علمی  تشکرو  قدیرت

 شما و استفاده شما از آموزش الکترونیک شود

 کی ابراهیم کوش                                                                                                                   

 97تابستان  -آزادشهر
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 چکیده

یادگیری الکترونیکی به مجموعه فعالیت های آموزشی اطالق می شود که با استفاده از ابزار های الکترونیکی اعم از 

الکترونیکی این است که توانایی آن برای صوتی،تصویری،رایانه ای و شبکه های مجازی صورت می گیرد؛ مزیت مهم آموزش 

 پشتیبانی از تعامل فکری مبتنی بر متن است که از فشار زمان و قید مکان مستقل است

از مزایای محتویات الکترونیکی،ایجاد یکباره آن ها و قابلیت مستمرشان می باشد هرچند طراحی و پیاده سازی اجزای آموزش 

که مستلزم تدارک یک گروه کاری و تخصص های فنی و هنری متنوع می باشد. از برخی  آنها فرآیند نسبتا زمان بری است

یادگیری بین المللی با  -2پرورش کلی استعداد فراگیر از قبیل یادگیری  -1فواید یادگیری الکترونیکی می توان اشاره کرد به 

سئولیت پذیر که در جامعه ی اطالعاتی تربیت شهروندانی م -3کمک آموزش الکترونیک در عصر جهانی شدن آموزش ها 

 پیامد های اخالقی و... را به درستی درک می کند 

در آموزش الکترونیکی همه ی مطالب مستقیما به یادگیرنده منتقل می شود در نتیجه مطالب به نوعی تکثیر می شود که 

قرار بگیرد.تعریف حق انتشار باید در سامانه ی مدیریت یادگیری الکترونیکی مورد بررسی   

نظام آموزشی  -4 موسسات آزاد الکترونیکی-3دانشگاه مجازی -2مدارس هوشمند  -1حوزه های کاربرد آموزش الکترونیک 

 الکترونیکی سازمانی

 انواع یادگیری الکترونیکی بر دو پایه استوار است الف( یادگیری آنالین ب( یادگیری آفالین 

شکل  2000میالدی در جهان مطرح شد ولی اولین دانشگاه مجازی در سال  9619اندیشه تاسیس آموزش مجازی از سال 

 گرفت فناوری اطالعات در زمانی کوتاه توانسته زندگی انسان را در سطح باالیی دگرگون سازد 

، آموزش دانش آموزان،دانشجویان،مربیان،اساتید،کاربران پشتیبانی و مدیریت عوامل اصلی در فرآیند آموزش از راه دور هستند

از راه دور با چهار ابزار الف(ابزار های صوتی ب(ابزار های تصویری ج(داده د(چاپ بهره می گیردآموزش آنالین نسبت به 

 آموزش سنتی مزیت هایی دارد که مهم ترین آن ها قابل استفاده بودن در کلیه ی ساعات شبانه روز است.

ان تعامل دارند. دانشگاه آنالین در واقع شکل پیشرفته آموزش از راه دور کالس آنالین کالسی است که دانشجویان با آموزشیار

و روشی نوین است که امروزه روشی پرطرفدار برای آموزش افراد مختلف جامعه به کمک تکنولوژی و اینترنت است.و مزایای 

م دهند دانشگاه آنالین آموزش را به بسیاری دارد امروزه دانشجویان می توانند به اعماق اقیانوس ها سفر کنند و پژوهش انجا

سرعت متحول کرده است،هدف دانشگاه آنالین این است که امکان تحصیل در سطوح باال را برای همه فراهم می سازد به این 

ترتیب که هرکسی بخواهد در هر جا و دانشگاه خوبی درس بخواند اما وزارت علوم هنوز این دانشگاه ها را در ایران به رسمیت 

، در حال حاضر دوره های آنالین پرطرفدارترین شیوه آموزش الکترونیک است.شناخته است ن  

 2011موک دوره آنالینی است که از طریق وب به طور آزاد به شرکت کنندگان نامحدودی ارائه می شود این دوره ها از پاییز 

تنفورد دوره ای را برگزار کردندشروع شده است که دو استاد با عنوان مقدمات هوش مصنوعی در دانشگاه اس  

 اما در آینده ای نه چندان دور آموزش الکترونیک جایگزین آموزش سنتی خواهد شد

 



 

 

  

 آشنایی با آموزش الکترونیک

 :كنم می اشاره آن از مورد چند به كه دارد وجود زمینه دراین متعددي تعاریف

 هاي فناوري خصوص به شده شناخته كامپیوتري فناوري از استفاده با كه پرورش یا آموزش یادگیري، نوع هر

 گرد می ارائه اینترنت شبکه بر مبتنی

 اعم الکترونیکی ابزارهاي از استفاده با كه شود می اطالق آموزشی هاي فعالیت مجموعه به الکترونیکی یادگیري

 از كه را هایی برنامه كلیه دیگر عبارت به. گیرد می صورت مجازي هاي شبکه ، اي رایانه ، تصویري صوتی، از

 .نامند می الکترونیکی یادگیري شود می یادگیري به منجر اینترنت، ویژه به اي رایانه هاي شبکه طریق

 یادگیري الکترونیکی

یادگیري الکترونیکی روشی را براي یادگیري مشاركتی غیر همزمان عملی می سازد 

مزیت  رسیدكه تا اندكی پیش در محیطهاي  آموزشی مفهومی متناقض به نظر می

آموزشی قدرتمند یادگیري الکترونیکی، توانایی آن  براي پشتیبانی از تعامل فکري 

  .است كه از فشار زمان و قید مکان مستقل است مبتنی بر متن

ازدیدگاه یادگیري الکترونیکی، گرایش به خواندن و نوشتن معطوف می شود كه از 

دیدگاه سنتی این دو همراه با فعالیتهاي یادگیري شخصی هستند. این مساله قطعاً در محیط یادگیري الکترونیکی 

  .جاي خود را به خواندن و نوشتن می دهندتغییر میکندزیرا كه گوش دادن و سخن گفتن 

خواندن و نوشتن هر دو روشهاي فردي و مشاركتی براي برقراري ارتباط در تجربه یادگیري الکترونیکی هستند. 

به دیدگاه استاد و فراگیران  "گوش سپردن"خواندن تبدیل به روشی براي به دست آوردن اطالعات و نیز براي 

در محیط یادگیري الکترونیکی نوشتن به روشی براي برسازي دانش و هم براي تبادل  می گردد. به نحو مشابهی

پرسشها و ایده ها با استاد و دیگر فراگیران تبدیل می شود. با یادگیري الکترونیکی از طریق خواندن گوش می 

فتگو و تفکر انتقادي دهیم و با نوشتن صحبت می كنیم. ارتباطات مبتنی بر متن، توانایی ویژه اي براي تسهیل گ

اجماالً یادگیري الکترونیکی باید به گونه اي بنا شود كه فراگیران بتوانند خود را كامالً در تجربه غرق كنند.  .دارند

با تعامل است  .این امر با سرازیر شدن یک سویه اطالعات، چه از سوي فرد و چه به سوي فرد، حاصل نمی گردد

 دهد می رخ هنگامی امر این.شود می ساخته مشاركتی صورت به معنی  شود و كه دنیاي خاص یادگیري خلق می

 نتایج آمدن پدید آن حاصل كه نماید دهی جهت را آن و كند نظارت آن بر و كرده تقویت را پویا تعامل استاد كه

عالیتهاي خود هنگامی رخ می دهد كه فراگیران بتوانند ف همچنینامر  این. بود انگیزخواهد شگفت بسیار یادگیري

را با توجه به هدف مشخص تعیین نمایند. این امر حد نهایی وضعیتی است كه شخص نظارت و مسولیت یادگیري 

با یادگیري . خود را برعهده می گیرد. منحصر بفرد بودن یادگیري الکترونیکی نیز در همین نکته نهفته است

ارتباطات مبتنی بر متن، توانایی ویژه  . بت می كنیمالکترونیکی از طریق خواندن گوش می دهیم و با نوشتن صح

  .اي براي تسهیل گفتگو و تفکر انتقادي دارند
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 الکترونیکی آموزشی محتواي

مستندات و متون نوشتاري از جمله اجزاي آموزشی هستند كه در رویکردهاي سنتی و نوین آموزشی، از اهمیت و 

ذار از شیوه هاي سنتی آموزش به راهکارهاي نوین یادگیري ، ماهیت و جایگاه ویژه اي برخوردار می باشند. در گ

نحوه سازماندهی و ساختار ارتباطی متون نیز دستخوش تحوالت بنیادي و چشمگیري شدند كه بخش زیادي از 

ي آن قابلیتها مرهون تسهیالت و امکاناتی بودند كه فناوریهاي اطالعات و ارتباطات، در اختیار طراحان سیستمها

از مزایاي محتویات الکترونیکی، ایجاد یکباره آنها و قابلیت ویرایش مستمرشان می . آموزشی قرار می دادند

باشد، هرچند طراحی و پیاده سازي اجزاي آموزشی آنها فرایند نسبتاً زمانبري است كه مستلزم تدارک یک گروه 

اي منظومه به دستیابی محتویات، طراحی وصخص  نکتة مهم در .كاري با تخصصهاي فنی و هنري متنوع می باشد

از مفاهیم مناسب و ایجاد ارتباط معنادار میان آنهاست، تا فراگیر ضمن طی 

مسیر تعیین شده، به توانمندي برسازي ساختار مفهومی، مطابق اهداف 

جهت  دید كلی ما از محتواي الکترونیکی .آموزشی تبیین شده، نائل گردد

اي ی، ارائة مجموعه عناوین آموزشیِ تعریف شدهبرگزاري یک دورة آموزش

است كه هریک از آنها در قالب صفحات وب سازماندهی شده كه اجزاي 

هاي گوناگون و با چیدمانی مبتنی بر اصول انتقال مفاهیم، آموزشی، با فرمت

اي از نکتة مهم در این خصوص دستیابی به منظومه .در آن آرایش یافته اند

ایجاد ارتباط معنادار میان آنهاست، تا فراگیر ضمن طی  مفاهیم مناسب و

در  .مسیر تعیین شده، به توانمندي برسازي ساختار مفهومی، مطابق اهداف آموزشی تبیین شده، نائل گردد

و بسط آن جایگاه (Case Study) طراحی مضمون و زمینه هاي تجربه آموزشی موثر، استفاده از مطالعات موردي

رده است. كانون توجه مطالعات موردي مباحثه از منظر جهان واقعی، آن گونه كه فراگیران می ویژه اي پیدا ك

توانند با آن ارتباط برقرار كنند، است. مطالعات موردي می توانند از گروههاي مباحثه كوچک و بزرگ بهره ببرند، 

براي فراگیران فراهم كنند تا فراگیران را تشویق به پذیرش مسولیت براي معنی بخشیدن كنند و فرصت هایی 

بتوانند بحث ها را مدیریت نمایند. اگر از مطالعات موردي به این صورت استفاده شود، محیطی عالی براي استاد 

فراهم می شود تا او بتواند چارچوبی سازمان یافته معرفی كند و نکته ها یا ایده هاي مورد نیاز را متناسب وضعیت 

استفاده از هوش مصنوعی نیز در طراحی محتویات آموزشی تحول بزرگی را  . نمایدآموزشی فراگیران اضافه 

ایجاد كرده است. در دانشگاه هاروارد با استفاده از نرم افزارهاي هوش مصنوعی به دانشجویان درس مدیریت می 

نیروي  10دا به شما دهند به طور مثال وقتی شما درس رهبري را در این دانشگاه از روي اینترنت انتخاب كنید ابت

مجازي می دهند. هر نیرو می آید خود را معرفی می كند و میگوید چه وظایفی دارد سپس ساختار سازمانی را به 

شما می دهند و به شما مدیریت یک شركت مجازي را می سپارند بعد از آن یک شركت می آید قرار داد خوبی با 

واع فکس ها و نامه هایی كه باید كارهایش را انجام دهید. دیگر شما می بندد سپس بر سر شما كار می ریزند ان

ندارید ، هر تصمیمی كه بگیرید براي شما نمره اي محسوب می شود و حال اگر  وقتی براي انجام قراداد قبلی

2 



 

 

  

شركت را به ورشکستگی برسانید با آخرین مستندات و مقاالت و استادان بزرگ مدیریت در دنیا اشکاالت شما را 

 .رفته و تصمیمات اشتباهی را كه گرفته اید متذكر می شوندگ

- Hypertext  &  Hypermedia 

مهمترین جزء آموزشی در آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی مستندات هستند كه در آموزش سنتی به شیوه 

باشند. سیستمهاي می hypertext و hypermediaكتاب و نوشتجات خطی و در آموزش نوین بصورت 

hypermedia  وhypertext  بصورت فزاینده اي در محیطهاي آموزشی مورد استفاده قرار گرفته است و

مشاركت فعال فراگیران یکی از فایده هاي عمده این سیستمها می باشد. در این محیطهاي آموزشی، 

hypermedia و hypertextوزش و ، به عنوان ابزارهاي سازماندهی موثر و ارزشمندي براي حمایت از آم

گردند كه به كاربران اجازه می دهند اطالعات را به روشهاي مختلف به دلخواه خود نمایش یادگیري محسوب می

كند و این همان  می نیازهایش ایجاددهند. در واقع كاربر محیط مناسب شخصی خود را براي مواجه شدن با 

 و توصیف كننده واقعی ینمایدم دپسن كاربر و دهد می شخصی جنبه چیزي است كه ارائه اطالعات را

hypermedia و hypertext می باشد. 

 

 

 نمایی از ساختاردهی شبکه اي اطالعات در متون الکترونیکی
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 (LMS)سیستم هاي مدیریت یادگیري 

 شامل ،  LMS: Learning Management Systemsبه طور كلی سیستمهاي مدیریت یادگیري یا  

طراحی می شوند و  آموزشی رخدادهاي مدیریت و ارائه ریزي، برنامه راستاي در كه هستند زیرسیستمهایی

 تمركز اصلی آنها بر مدیریت فراگیران ، پیگیري پیشرفت و توانایی آنها در مجموعه فعالیتهاي آموزشی است.

(  Instruction Planطراحی این مجموعه و بالطبع عملکرد هر یک از زیر سیستمها، بر اساس طرح آموزشی )

است كه از سوي ارائه دهندگان خدمات آموزشی براي برآورده كردن نیاز مخاطبین طراحی و سازماندهی می 

  شود.

 عبارتند از : LMSبرخی امکانات كلی 

 مدیریت منابع آموزشی

 مدیریت اطالعات و گزارشات، بر اساس نقشهاي تعریف شده در سیستم 

   از انواع كاربران  مدیریت روالهاي ارزشیابی عملکرد هر یک
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 یادگیري الکترونیک برخی از فواید

 جوامع وثبات بقا امکان درسی، برنامه و یادگیري دانش، شدن جهانی با ما الکترونیکی یادگیري انواع در.1

 یادگیري فرآیند شدن منعطف یادگیري، جامعه علمی سطح افزایش آموزشی، نظام در عدالت تحقق آموزشی،

 .هستیم روبرو گرایی نخبه بجاي فراگیران استعدادهاي كلیه پرورش فراگیران، سبکهاي و زهانیا دربرابر

 مفاهیم ادغام شدن، جهانی عصر در الکترونیکی آموزش كمک با المللی بین یادگیري ، العمر مادام آموزش .2

 به دستیابی شده، هدایت شخصاً یادگیري بازتركیبی، و تشخیصی هاي مهارت بر تأكید افراد، زندگی با انتزاعی

 خور در هاي مزیت دیگر از تفکرجانبی هاي مهارت پرورش و شناختی فرا و شناختی یادگیري باالي سطوح اهداف

 و تغییر فراگیران، فکري افق ارتقاي به قادر صحیح اجراي و ریزي برنامه درصورت رویکرد این. باشد می آن توجه

 .است آن از ناشی الزامات دادن پوشش براي الشت نهایت ودر آنها دیدگاه مستمر تحول

 و فناوري اجتماعی و فرهنگی اخالقی، پیامدهاي اطالعاتی جامعه در كه پذیر مسوولیت شهروندانی تربیت.3

 .كنند می درک درستی به را گروهی هاي رسانه

 راه هاي بهبود یادگیري و آموزش ازطریق محیط آموزش الکترونیکی

 ها درس مرور امکان (1

 به است ممکن بیماري بر عالوه پژوهان دانش. دهد نمی دست از را درس كالس   نباید پژوهان دانش (2

 :بدهد دست از را آنها از بخشی یا ها درس زیر هاي علت

 وشغلی كاري مسائل واسطه به محدودیت داشتن (3

 یا و بگیرند انكودك نگهداري مراكز از را خود فرزندان باید كه والدینی ویژه به) خانوادگی تعهدات (4

 .(كنند مراقبت خود بیمار ازكودكان

 كنند طی طوالنی هاي مسافت باید حضوردركالس براي پژوهان دانش از بعضی ذهاب و ایاب مشکالت (5

 .نمایند وآمد رفت صرف زیادي وزمان

 .است یافتنی دست اینترنت شبکه راه از فقط كه اطالعات دنیاي به راحت دسترسی (6

 مجازي آموزش سامانه محیط از وري بهره راه از مهم و اساسی  هاي صالحیت ایجاد (7

 الکترونیکی آموزش در (Content Creation) محتوا تولید 

. است برخوردار خاصی اهمیت از (e-Learning )الکترونیکی آموزش بر مبتنی هاي دوره در محتوا تولید مبحث

 الکترونیکی آموزش هاي دوره كنندگان هپیاد اغلب استفاده مجازي آموزش در موجود مشکالت از یکی

(Virtual Training) است كامپیوتر نمایشگر صفحات روي بر آنها استقرار و آموزشی موجود محتویات از .

 براي نمودن كلیک و نمایشگر صفحه روي بر متن خواندن و مطالعه ، فراگیران با متقابل ارتباط میزان حداكثر

 است الزم راستا این در. كرد استفاده متن از باید الکترونیکی آموزش هاي هدور در. است بعد صفحه به رفتن

 یادگیري سامانه یک در.  باشند بیشتري مفهوم داراي متون بعبارتی شود سپرده ها متن به بیشتري مسئولیت

 خط 6 از بیش صفحه هر در موجود هاي متن كه شود می توصیه (Electronic Learning System) الکترونیکی
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 سایر از باید ،LMS مجازي آموزش افزار نرم كاربران و فراگیران مناسب فراگیري منظور به و نباشد صفحه روي بر

   Virtual Learning) مجازي آموزش سامانه یک در. كرد استفاده محتوي و موضوع ارائه امکانات و عناصر

System) آنالین تدریس افزار نرم در. گردند ظاهر حهصف روي بر انیمیشن صورت به نباید شده ارائه هاي متن     

( Online Teaching Software)، فیدبک اخذ به توجه با و زمانی فواصل در ها متن نمایش عدم یا و نمایش 

 تواند می آمده بوجود آموزشی شرایط به توجه با صفحه از دیگري بخش در متن استقرار یا و فراگیران از الزم هاي

 (Virtual Education System) مجازي آموزش سیستم در. باشد داشته بدنبال آموزش امر در ار مثبتی نتایج

 توضیحات یا و متن نمایش با توان می دهند، شده ارائه سواالت به نادرست هاي پاسخ فراگیران صورتیکه در

 تمام براي مجازي آموزش هسامان در. ساخت آگاه ممکن زمان سریعترین در شده انجام اشتباه نوع از را آنها كمکی

 ضرورت یا و تمایل صورت در تا نمود ایجاد مناسبی ایندكس باید آموزشی دوره یک در شده استفاده هاي متن

 .گیرد قرار استفاده مورد جستجو هاي روش از استفاده با فراگیران توسط

 الکترونیکی آموزش در فکري مالکیت حقوق و انتشار حق

 مجاز خاص، اجازه داشتن بدون نشر، حق امتیاز داراي آثار از ها استفاده برخی چهره به چهره آموزش موقعیت در

 می منتقل یادگیرنده به مستقیما مطالب، همه الکترونیکی، یادگیري سامانه در دور راه از یادگیري محیط در. است

 مجازي، آموزش سامانه در مطالب انتقال یا استفاده ارائه، گونه هر. شود می تکثیر نوعی به مطالب نتیجه در شود

 .شود بررسی دقت به باید حقوقی نظر از

 الزمه اما،. گیرد می قرار عمل مالک كشوري قوانین باشد، كشور یک محدوده در دور راه از یادگیري دوره اگر

 به كه كشورهایی. است ذیربط كشورهاي ویژه مقررات نیز و المللی بین قوانین رعایت المللی، بین هاي دوره

 و استفاده ارائه، در و بوده پایبند المللی بین تعهدات همه به باید اند شده ملحق جهانی نشر حق كنوانسیون

 .كنند رعایت را المللی بین مقررات همه آثار، از برداري نسخه

 نشر حق نقوانی رعایت دور، راه از آموزش روشهاي از یکی عنوان به الکترونیکی، یادگیري سامانه در خاص، بطور

 بنابراین، فراوان، نیز اطالعات و است سهل اینترنت در ادبی سرقت. است فراوان دقت نیازمند و پیچیده بسیار

 مالکان و ناشران مؤلفان، حقوق حفظ راستاي در است الزم. است تر برجسته و بیشتر انتشار حق موضوع اهمیت

 :است الزم زیر اقدامهاي انجام  كه باورند این بر كارشناسان. گیرد انجام زمینه این در اقدامهایی آثار

 الکترونیکی یادگیري مدیریت سامانه در انتشار حق تعریف (1

 الکترونیکی آموزش مقاله در «انتشار حق» به مربوط تخلفات و ادبی سرقت از احتراز (2

 نیکیالکترو آموزش سیستم در انتشار حق داراي مطالب از استفاده كیفیت به یادگیرندگان آموزش (3

 تولید روي فرا را فراوانی مشکالت حقوقی جنبه از الکترونیکی، نشر محیط بر حاكم كنونی روند تردید بی

 گذشته مقررات بازبینی و اصالح نیازمند الکترونیکی، محیط در نشر حق مقررات. داده قرار ناشران و كنندگان
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 شامل اند، گرفته كار به نشر حق نقض با مقابله براي عمالً( كنندگان تولید لزوماً  نه و) ناشران كه تمهیداتی. است

 :است موارد این

 و نام ثبت به كاربر الزام شامل مجازي، آموزش سامانه در اطالعات به دسترسی براي حفاظتی سطوح تعیین 1-3

 (است میسر استفاده و دسترسی میزان با متناسب اي هزینه پرداخت با معموال كه) ورود شناسه درج

 و اطالعات تکثیر تولید، باز شرایط ذكر و الکترونیکی محتواي تولید و اطالعات فروش قراردادهاي انعقاد 2-3

 اطالعات فروش

 ضمانت هیچ الزامها این) الکترونیکی یادگیري سامانه در اطالعات به دسترسی شرایط قبول به كاربر الزام 3-3

 (است ناممکن یا مشکل آن پیگیري نقض، صورت در و ندارند اجرایی

 دسترسی، دفعات استفاده، میزان الگوي مانند گذاري، قیمت الگوهاي از استفاده با اطالعات گذاري قیمت 4-3

 ...و

 توجه جلب و كتابشناختی اطالعات ارائه با ناشران این. كاربر درخواست و نیاز اساس بر اطالعات ارائه 5-3

 كنند می ارسال آنان براي الکترونیکی محیط در مناسب مجراهاي از استفاده با را نظر مورد اطالعات كاربران،

 (مستقیم غیر دسترسی)

 از بسیاري در شوند، می منتشر الکترونیکی محیط در كامل صورت به كه اطالعاتی انتشار حق رعایت براي

 مراكز و ها كتابخانه حتی. ندارد وجود دیگري دستاویز اخالقی، هاي توصیه به اتکا جز ایران، در ویژه به و كشورها

 با اي گونه به خود ندارند، سطح باالترین در كاربران براي دسترسی شرایط ایجاد جز هدفی كه نیز رسانی اطالع

 . نیست ساخته دستشان از كاري ضوابط، آوري یاد و اخالقی هاي توصیه جز و اند گریبان به دست معضل این

 اگر ،(گذاري ارزش گونه هر از فارغ) انتشار حق المللی بین قوانین دننش اجرایی و نپذیرفتن دلیل به ما، كشور در

 گذاردن تنگنا در براي حقوقی الزامهاي تدریج به اما آییم، نمی شما به المللی بین تعهدات ناقض ظاهراً چه

 سایر رد خود آثار از حقوقی مستند دفاع امکان عدم خاطر به نیز ما و شود می تر شدید ایران، چون كشورهایی

 است، شده حاكم داخلی عرصه در فکري، مالکیت نقض در كه مرجی و هرج. شویم می متضرر بیش و كم كشورها،

 مطالبی ببنید مدرسی اینکه تصور. است چشانده آن مخالفان مذاق به را انتشار حق قوانین به پایبندي عدم تلخی

 دانشجویان دسترس در الکترونیکی موزشآ سیستم در و الکترونیکی صورت به آموزشی متن عنوان به كه

 ارائه علمی سمینار در دیگران سوي از مطلب، عناوین در تغییر بدون حتی علمی، مقاله عنوان به شده، گذارده

 هاي توصیه رود نمی گمان كه است شده رایج بقدري سرقتها اینگونه. است كننده مأیوس بسیار است شده

 كاربران همه تعهد یادآوري ضمن تا است نیاز مورد شدیدي حقوقی كارهایی و ساز. باشد كارساز چندان اخالقی

 آنان به را تخلف هرگونه پوشی چشم قابل غیر و درخور عواقب آثار، مالکان و كنندگان تولید حقوق رعایت به

 .كند تفهیم
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 متقابل حقوق به نسبت كاربران و ناشران كنندگان، تولید مؤلفان، دیدگاه و بینش كه زمانی تا رود نمی گمان

 وجود به كنونی وضعیت در چشمگیري تغییر نگردد، نهادینه حقوق این رعایت فرهنگ و نشود اصالح یکدیگر

 هرگز خاطیان مجازات عدم و قوانین، به صرف اتکاي و حفاظتی سطوح ایجاد دهد می نشان شواهد چراكه آید؛

 .شود نشر حق نقض مانع نتوانسته

 :جمله از باشد مؤثر آموزشی محیط در تخلف از جلوگیري در تواند می نکات برخی رعایت و آوري یاد

 .است شده وضع قانونی مراجع توسط كه نشر حق مقررات به پایبندي (1

 انواع در آموزشی سیاست و جدید نشر یا انتشار حق قانون مورد در كاركنان و استادان به آموزش ارائه (2

 مجازي آموزش هاي سیستم

 .اینترنتی آموزش در اطالعاتی منابع از مجاز استفاده اصل به پایبندي (3

 شک، بدون كنید می تالش است شده منع آن از استفاده یا خرید كه متن، یک از استفاده براي شما اگر (4

 .اید گرفته قرار قانون از تخطی مسیر در شما

 این دامنه كه داد هشدار دبای یادگیرندگان به شود؛ می كشف یا دارد، وجود تخلف براي راههایی همیشه (5

 و هرج از( طلبان مرج و هرج حتی) كس هیچ. شود كشیده هم ما خصوصی حیطه به تواند می تعرض،

 .برد نمی سود مرج،

 رفتاري الگوي یک منابع، از قانونمند استفاده در آموزشی كادر و مربیان رفتار آموزشی، هاي محیط در (6

 موجب انتشار، حقوق و فکري مالکیت حقوق به آنان پایبندي. گذارد می نمایش به یادگیرندگان براي

 .شد خواهد یادگیرندگان سوي از اخالقی اصل این فراگیري

 حوزه هاي كاربردي آموزش الکترونیکی

   هوشمند مدارس( الف

 اساسی تغییرات درسی، هاي برنامه و اطالعات فناوري تلفیق با كه است آموزشی جدید رویکرد هوشمند مدرسه

 انتقال نه و راهنما عنوان به معلم نقش رویکرد این در. داشت خواهد دنبال به را ريJیادگی و یاددهی فرآیند رد

 مصرف و منفعل عضوي جاي به جو، مشاركت و نقاد خالق، فعال، عضو عنوان به آموز دانش نقش دانش، دهنده

 تحولی هوشمند مدارس. نمود خواهد تغییر ر،محو نتیجه نه محور فرآیند صورت به ارزشیابی، نظام و دانش كننده

 فناوري بود خواهند قادر آموزان دانش كه نحوي به داشت، خواهند دنبال به آموزشی هاي نظام در را عظیم

  .ببندند كار به درسی كالس برنامه و مدیریت جمله از آموزشی، هاي زمینه تمامی در را اطالعات

 اطالعاتی سواد و اي رایانه مهارتهاي به مجهز كاري نیروي تربیت شمند،هو مدارس نمودن فعال از نهایی هدف

 رویکردي هوشمند مدارس رویکرد. كنند برآورده را جدید اطالعاتی دنیاي در زندگی نیازهاي بتوانند كه است

 يروشها با آمـوزان دانـش نیـازهاي بـرآوردن منظور به كه است "جامع" جهت آن از. است تلفیقی و جامع

 تا شد خواهد تالش( عملی و شنیداري كالمی، بصري،) اي چندرسانه ابزارهاي از استفاده و متفاوت یادگیري

 جاي به كه است "تلفیقی" دلیل این به  و ببیند تدارک را آموزان دانش استعدادهاي جانبه همه رشد زمینه
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 به نسبت یادگیري، هاي شیوه و ها روش و یدرس هاي برنامه میان تلفیق با اطالعات، فناوري از ابزاري استفاده

 فعاالنه شركت هوشمند مدارس آموزشی هاي مدل عالوه به. گردد اقدام آموزشی نظام نمودن اثربخش و كارآمد

 .كند می طلب را آموزان دانش

مدارس هوشمند محیط همکاري و رقابت هستند و مواد آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانش 

زان طراحی شده اند. به عبارت دیگر مدارس هوشمند شامل اجزاي درهم تنیده اي است كه به منظور انگیزش آمو

حس كنجکاوي دانش آموزان و مشاركت فعال آنها طراحی شده اند تا با هماهنگ نمودن تالش دانش آموزان، 

یازهاي آموزشی افراد اقدام معلمان و مدیران در محیطی جامع و تلفیقی، نسبت به برآورده نمودن تمامی ن

هدف نهایی از فعال نمودن مدارس هوشمند، تربیت نیروي كاري مجهز به مهارتهاي رایانه اي و سواد  .نمایند

  .اطالعاتی است كه بتوانند نیازهاي زندگی در دنیاي اطالعاتی جدید را برآورده كنند

 :مدارس هوشمند داراي ویژگیهاي زیر هستند

 .زشی گسترده كه تواناییها و نیازهاي متفاوت همه دانش آموزان را در برمی گیردیک برنامه آمو -

 فضاي آموزشی مناسب و سودمند براي یادگیري -

  مشاركت و حمایت سطح باالي والدین و جامعه -

سناریوي اصلی مدارس هوشمند، فراتر از صرف تعامل دانش آموزان، با استفاده از آخرین تکنولوژي روز می  -

 به نیز معلمان. كنند می فعالیت تیمها در مجازي یا فیزیکی طور به  باشد. به جاي آموزش انفرادي، دانش آموزان

. یکنندرایند آموزشی فعالیت كرده و دانش آموزان را در راستاي كسب دانش هدایت مف كنندگان تسهیل عنوان

و پیچیده تر پیشرفت كنند در حالیکه  فراگیران فعال، می توانند با سرعت بیشتري به سمت مطالب جدید

  .فراگیراِن كندتر تا زمانیکه آمادگی كامل پیدا كنند ادامه می دهند

 .موزش، متناسب با توانایی و سرعت خویش می باشدآبه طور خالصه، هر كس داراي فرصتی عادالنه جهت  

 هاي زیر می شونددانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی در مدارس هوشمند واجد توانمندی

 - خالق و نوآور در فرایند تفکر 

 - ماهر در ارتباط با تکنولوژیهاي نوین 

 - قادر به دستیابی و مدیریت اطالعات 
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 ب( دانشگاه مجازي

یادگیري الکترونیکی وارد روند كلی آموزش عالی شده است و به تدریج به عنوان امتیازي اساسی شناخته می 

اینده اي به ضرورت تشخیص كمبودهاي ذاتی آموزش عالی كه ناشی از اتکاي بیش از حد شود. هم چنین توجه فز

  .است گشته معطوف است، فعلی نظام در اطالعات جذب و  به سخنرانی

آموزش سنتی دانشگاهی با تاالرهاي بزرگ سخنرانی و آزمونهاي استاندارد عینی خود، شخصیتی صنعتی پیدا 

براي بهره مند شدن از اطالعات است؛ نه براي تشویق به تفکر انتقادي یا حتی فهم كرده است. سخنرانی اساساً 

ایده ها. مساله اصلی در آموزش دانشگاهی دسترسی به اطالعات نیست. در حال حاضر دسترسی دانشجویان به 

گیـري اطالعات بیشتر از حدي است كه قادر به مدیریت آن باشند. آنچه مورد نیاز دانشجویان است و یاد

الکترونیـکی آن را ارائه می كند، شیـوه هاي بهتـر بـراي پـردازش، دریـافت معنی و خلق مجدد اطالعات است. 

شیوه هاي انفعالی كنونی آموزش عالی براي انتقال اطالعات، با توانایی هاي تعامل و سازاگرایانه یادگیري 

 .الکترونیکی در تضاد هستند

ي چهره به چهره آموزش در كالس درس دانشگاه، غیر قابل توجیه به نظر می رسند. تکرار یا شبیه سازي شیوه ها

شبیه سازي فعالیتهاي سنتی نه تنها موجب از بین رفتن فرصت بهبود تجربیات یادگیري می شود، بلکه فقط در 

است و  آنچه مورد نیاز دانشجویان  .مقابل بهره گیري از ویژگی هاي عصر جدید یادگیري مقاومت می كند

یادگیـري الکترونیـکی آن را ارائه می كند، شیـوه هاي بهتـر بـراي پـردازش، دریـافت معنی و خلق مجدد 

در مطالعه اي درباره كاركرد شناختی و پرسشگري، برتري آشکار كلمات مکتوب در یادگیري در  اطالعات است

ن بیشتري براي تفکر، صراحت بیشتر و نظم سطح باالتر، اثبات شده است. به نظر می رسد چون دانشجویان زما

بخشیدن به محتویات و مطالب دارند، اساتید می توانند پرسش هاي شناختی مکتوبی در سطح باالتر مطرح 

 .نمایند

از طرف دیگر، اجتماع غیر همزمان در محیط هاي آموزش الکترونیکی دانشگاهی، ذاتًا شرایط تفکر )برسازي( و 

اهم می كنند. چالش پیش روي استاد این است كه بداند چه زمانی باید روي هر كدام از گفتگو )مشاركت( را فر

این دو تاكید نماید. در ابتداي تجربه یادگیري به منظور تثبیت حضور شناختی به ساختار و پشتیبانی قابل 

عنی داشته به درک توجهی نیاز داریم. به گونه اي كه دانشجویان تصور روشنی از مسولیت هاي خود در ساختن م

چگونگی و چیستی فعالیتها و وظایف یادگیري نائل شوند. آنچه بسیار ارزشمند است این است كه دانشجویان 

دریابند كه علیرغم این كه در ابتدا، محتوا، موضوعات و مساله ها و نیز تا حد زیادي راهنمایی، براي آنها فراهم 

از آنها انتظار می رود كه به استقالل شناختی و مسولیت بیشتر  است، اما در ادامه راه ضمن طی دوره درسی،

 .دست یابند

به طور خالصه ضرورت بهره گیري از امکانات آموزش الکترونیکی براي برپایی دانشگاههاي مجازي را به دو دسته 

  :می توان تقسیم كرد
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 فضاي و  ین نیروي متخصصاول به عنوان راهکاري براي فائق آمدن بر برخی محدودیتهایی كه در تام 

 دارد؛ وجود آموزشی

 دوم مزایایی كه در خصوص ماهیت یادگیري الکترونیکی قابل برشمردن هستند.  

گرچه ممکن است انگیزش دانشجویان در ابتدا باال باشد، اما مداومت انگیزش در طول دوره مطالعات تا حد بسیار 

سازي براي درگیر كردن افراد بی میل به مشاركت و نیز محدود  باالیی تابع انسجام و مشاركت است باید به زمینه

كردن افراد بیش از حد مشتاق توجه داشت. با اینکه الزم نیست میزان مشاركت تمامی دانشجویان یکسان باشد، 

ایجاد كرد باید آنها را آگاه كرد كه باید بر مبناي قواعد معینی در ارتباط باشند. باید میان تفاوتهاي افراد سازگاري 

 .و به همین دلیل است كه تصمیمات مربوط به امتیاز دهی بر اساس مشاركت، باید با احتیاط اتخاذ شوند

براي فراهم كردن امکان دسترسی آزاد به محتواي بسیاري از دوره هاي درسی خود می  MIT تالش دانشگاه 

این پرسش باشند كه به كدام قسمت باید بها تواند موجب این شود كه متولیان آموزش عالی با جدیت تمام دنبال 

بدهند؟ مساله مهم آن است كه ارزش افزوده واقعی، محتواي دوره درسی نیست، بلکه كیفیت تجربه یادگیري 

است. به بیان دیگر، هدف نوآوري و ایجاد فضاهاي مجازي آموزشی، باید بهبود كیفیت محیط یادگیري و اهداف 

مصروف استمرار حفظ  زیادزمینه كیفیت صورت می گیرد. متاسفانه فرصت و تالش یادگیري باشد. رقابتها در 

 .وضعیت موجود شده است و زمان اندكی براي ایجاد راهبردهاي بهبود كیفیت تجربه یادگیري صرف گردیده است

 ج( موسسات آزاد الکترونیکی

حدود بودن نیازهاي بشر چندان مورد اطالعات عنصري است كه همواره با بشر همراه بوده است، ولی به دلیل م

توجه قرارنداشت. با برقراري ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون،اطالعات نیز 

 اهمیت پیدا كرد و بشر وارد دوره اي شد كه آنرا عصراطالعات نامید.

میزان اطالعات و سرعت تبادل آنها  به دوره حاضر به دلیل گستردگی "عصر اطالعات"علت اطالق اصطالح 

ازطریق محملهاي اطالعاتی مختلف میباشد. دراین دوره، بشر بیش ازپیش خود را نیازمند به داشتن اطالعات و 

برقراري ارتباط با جوامع دیگربراي كسب اطالعات میداند. این حجم گسترده اطالعات و چگونگی تبادل آن، 

 توسعه اصلی محورهاي مادام العمر از  یادگیريفرهنگی قرارداده است كه درآن  جامعه امروزرا درآستانه ورود به

به طور كلی هرفرد درهر لحظه از زمان داراي ساختی ذهنی خاصی است كه دانش او را تشکیل  می باشد. پایدار

افراد  اطراف به دست آمده است و چون محیطمی دهد. این دانش به تدریج و درطول زمان ازطریق تعامل با 

پیوسته ازمحیط پیرامون خود، آگاهانه یا ناآگاهانه، اطالعات كسب میکنند این دانش درحال افزایش و گسترش 

 می باشد. هرچه كه براي فرد چیز تازه اي داشته باشد دانش خواهد بود.

 دانشی را به دودسته می توان تقسیم كرد: چنین 

 .دانشی كه خودش را می شناسیم 

 نیم دركجا میتوانیم اطالعاتی راجع به آن پیدا كنیم.دانشی كه میدا  
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دردنیاي امروز، مورد دوم اهمیت فراوانی پیدا كرده است)بیاموزیم كه چگونه بیاموزیم بیانگراین مطلب 

است(.كسب دانش می تواند به طرق مختلفی صورت بگیرد. اما به طوركلی ازدوطریق می توان به كسب دانش 

 اینکه بدون غیررسمی، اینکه یا ی و محدود دریک مکان و زمان خاص و برنامه اي منظم پرداخت؛ به صورت رسم

ود را به دست آورند. این نوع كسب نیازخ مورد دانش و شوند جمع هم گرد افراد  خاصی زمان و درمکان باشد نیاز

جازه تحصیل مهارتهاي می تواند به شهروندان ا آموزشهایی چنیندانش، همان یادگیري مادام العمر می باشد. 

 صحیح فردي مدیریت انگیزه ها و توانایی جستجو و یکپارچه سازي اطالعات براي حل مسائل را بدهد.

در حال حاضر موسسات آموزشی و آموزشگاههاي كشور، فاقد راهبرد خاصی براي توسعه رویکرد آموزش 

اس تمامی موسسات آموزشی ، اعم از الکترونیکی در بخش خدمات رسانی آموزشی خود می باشند. بر این اس

كه  موسساتی كه به برگزاري دوره هاي آموزشی كمک درسی براي محصلین می پردازند و چه آموزشگاههایی

 با توانند می  كنند، می مختلف آموزشی براي شهروندان عالقمند به یادگیري بیشتر، اقدام به برگزاري كالسهاي 

 غیر و فیزیکی هاي محدودیت از بسیاري و داده گسترش را خود خاطبینم طیف ابزار این از صحیح استفاده

 مستمر طور به را خود آموزشی پشتیبانی خدمات و برداشته رو پیش از را خبره استاد كمبود مانند خود فیزیکی

 اختیار تمامی مخاطبین دور و نزدیک قرار دهند. در

 د( نظام آموزشی الکترونیکی سازمانی

نبع ضروري و پایدار براي مزیتِ رقابتی محسوب می شود. در عصر تحوالت دائمی و عدم امروزه دانش، م

 در بکارگیري قطعیتهاي محیطی، سازمانهایی موفقتر هستند كه به طور مستمر دانش تولید می كنند و آنرا ضمن 

توان رشد و می در همین راستا، تعالی سازمانی را .دهند می اشاعه سازمان سرتاسر در خدمات، و محصوالت

اي كه بـا كسب رضـایتمندي كلیه ارتقاي سطح چنین سازمانهایی، در تمامی ابعاد مختلف آنها دانست، به گونه

 .میدهندمدت افزایش ذینفعان و ایجـاد تعـادل بین آنها، احتمال موفقیت سـازمان را در بلند 

ویی دیگر، تمهیداتی براي نوآوري، خالقیت و خلق دانشِ موجود و تسّري آن به كل سازمان آماده كرد و از س

 .دانشِ جدید، توسط كاركنان سازمان، فراهم نمود

تغییرات سازمانی عمومًا پاسخ به افزایش پیچیدگی ها و تالطمات محیطی می باشند. این مساله، سازمانها را 

امد مستقیم آن، تقویت انگیزه كه پی كرد خواهد  نیازمند پـردازش بیشتـر اطالعات و تصمیم گیـري سریعتر

مدیران براي بازیابی، ذخیره سازي و توزیع اطالعات در سازمانها با استفاده هر چه موثرتر از فناوري اطالعات، در 

راستاي تولید دانش، خواهد بود، دانشی كه از یک طرف باید قابلیت ایجاد زمینه تفاسیِر متنوعِ درون سازمانی را، 

ی شرایط محتمل محیطی داشته باشد و از طرف دیگر، بتواند با همگرا كردن آنها، راهبرد موثر در راستاي پیش بین

در سازمانها در واقع  الکترونیکیرا براي مواجهه سازمان با محیط پیرامونی، ایجاد نماید. استقرار نظام آموزش 

 میباشد.موزش كار و آ تلفیقمستمر و  یادگیري روحیهرواج  تلفیقبراي  استراتژیک رویکرد
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 :مزایاي آموزش مستمر سازمانی

 تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی ●

 بهبود كیفی و كمّی خدمات ارائه شده توسط سازمان ●

 ایجاد هماهنگی در نحوه انجام كارها در سازمان ●

 تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان ●

 كاهش نظارتهاي مستقیم و غیر مستقیم ●

 وگیري از تداخل وظایف و مسولیتها در سازمانجل ●

 شکوفا شدن استعدادهاي نهفته كاركنان ●

 ایجاد حس انعطاف پذیري الزم در كاركنان ●

 ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی ●

  ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی و فردي ●

براي  .اي آموزشی و یادگیري، ایجاد انگیزه نمودشرط اصلی این است كه باید براي شركت كاركنان در دوره ه

تعیین نیازهاي آموزشی كاركنان، بایستی اهداف سازمانی، نیازهاي اجتماعی و از همه مهمتر، نیازهاي رشد و 

تعالی كاركنان را مد نظر داشت تا برنامه هاي آموزشی كاركنان بدون هدف طراحی و اجرا نشود. نیاز آموزشی 

تا  آیدرات مطلوبی كه در فرد یا افراد یک سازمان از نظر دانش، مهارت و یا رفتار باید به وجود عبارتست از تغیی

مسولیتهاي مربوط به شغل خود را در حد مطلوب، قابل قبول و منطبق با     فرد یا افراد مزبور بتوانند وظایف و

ی كاركنان را در ابعاد مختلف به وجود استانداردهاي كاري انجام دهد و در صورت امکان زمینه هاي رشد و تعال

 .آورد

به طوركلی ازدو طریق میتوان به كسب دانش پرداخت، به صورت رسمی و محدود دریک مکان و زمان خاص و 

برنامه اي منظم یا اینکه غیررسمی، بدون اینکه نیاز باشد درمکان و زمان خاصی افراد گرد هم جمع شوند و دانش 

 .آورند. این نوع كسب دانش،یادگیري مادام العمر هم نامیده شده است مورد نیازخودرا به دست

 ابعاد آموزش الکترونیکی

 (Asynchron) غیرهمزمان یا (Synchron) همزمان هاي دوره شکل به الکترونیکی یادگیري سامانه در تعامل

 یکدیگر با مستقیم روش هب فراگیران همه همزمان درآموزش. شود می Log in همزمان شکل به و شود می برگزار

  .الکترونیکی پست با ارتباط مانند شود می برقرار باتأخیر ارتباط ، ناهمزمان درآموزش كه حالی در. اند ارتباط در
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 الکترونیکی یادگیري انواع

 نوع می توان از آن نام برد :  2در 

 (Online)الف ( یادگیري الکترونیکی به صورت 

 (Offlineصورت ) ب( یادگیري الکترونیکی به

 Onlineیادگیري الکترونیکی به صورت 

به كلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی كه از طریق    

)همیشه در دسترس( یا روي  Onlineشبکه )وب( به صورت 

 می گویند. onlineخط و بدون وقفه ارائه می گردد آموزش 

ش هاي از به آن دسته از آموز onlineبه عبارت دیگر آموزش 

راه دور گفته می شود كه به وسیله مجموعه وسیعی از نرم 

افزارهاي كاربردي و روش هاي آموزشی مبتنی بر فناوري و 

شامل آموزش رایانه اي ، وب ، اینترنت و همچنین مدرسه ، 

  كالس و دانشگاه مجازي باشد

 (Offline) تیادگیري الکترونیکی به صور

و با  webونیکی كه بدون استفاده از شبکه بخشی از آموزش هاي الکتر  

( گویند. از ویژي offlineهاي آموزش انجام می گیرد آموزش ) CDتولید 

، آموزش خودكار با خودآموز بدون ارتباط مستمر  offlineگهاي آموزشی 

، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندي از با معلم

  ( می باشدteleconfdon( كردن، )chatامکاناتی همچون )

 

 : E-Learningبر  مقدمه اي

 بین هاي شبکهاطالعات است. با توسعه اطالعات و  فناوريبر  مبتنیآموزش  E-Learning آموزش الکترونیک

 تدریجبه  آموزشیمؤسسات  مرزهايشده است.  ايعمده  تغییراتدچار  نیز یادگیريآموزش و  فرآیند،  المللی

الکترونیکی، گستره ي خواهد رفت. اصطالح آموزش  بینخانه و مدرسه از  بینفاصله  تنهایمحو شده و در 

 كامپیوتربر  مبتنی( آموزش Web Based Trainingبروب ) مبتنیه آموزش جمل از – كاربردهااز  وسیعی

(Computer Based Training )مجازي كالسهاي (Virtual Classes و )الکترونیکی هاي همکاري (Digital 

Corporation گیرد می( را در بر .  
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E-Learning ؟ چیست 

شده  تشکیلاز دو قسمت  E-Learningي  كلمه

است و  Electronicي  كلمهاول واژه ي  Eاست. 

 وسایلاز  شکلیشامل هر  مفهومیاز نظر 

. گیرد می را در بر كامپیوتري هاي شبکه طریقارائه شده از  آموزشیمنابع  یاآموزش  كهاست  الکترونیکی

Learning بیافتداتفاق  كسیهر  برايو  مکانتواند در هر زمان ، هر  می كهاست  آموزشی  

 E-Learningتاریخچه 

 شاگردش و افالطون زمان به نظران صاحب از بعضی عقیده به و داشته قدیم هاي زمان در ریشه دور راه از آموزش

 مبادله و پستی شیوه به دور راه از آموزش اولین باشد، یم دست در كه شواهدي اساس بر اما !رسد می دیونسیس

 280 حدود یعنی) است گرفته انجام میالدي 1728 هاي سال در پست طریق از پاسخ و پرسش و آموزشی مواد

 از آكادمیک و ارشادي ترویجی، هاي صورت به آموزش از مختلفی هاي شکل حال به تا زمان آن از!!!( قبل سال

 .است پذیرفته انجام... و اي ماهواره اخیرا و ویدیویی تلوزیونی، هاي برنامه صوت، بطض مکاتبه، طریق

 اینترنت مهمتر همه واز كامپیوتري نوین تکنولوژي از گیري بهره با یعنی جدید شیوهاي به دور راه از آموزش اما

 .است نو اي پدیده

 شدن مجازي سوي به

 نیاز گذشته هاي زمان به نسبت بشر آن در كه عصري. دانست طالعاتا و ارتباطات از تلفیقی باید را حاضر عصر

 به دسترسی توانایی و فناوري پیشرفت با. دارد نیاز مورد اطالعات كسب براي ارتباط برقراري و اطالعات به

 .كنند پیدا دسترسی خود نیاز مورد اطالعات به راحتی به توانند می باشند داشته قرار كه هرجا در افراد اینترنت،

. است بوده آموزشی هاي محیط در وارتباطات، اطالعات فناوري ورود تاثیر بیشترین گفت توان می تردید بدون

 از استفاده مستلزم امر این البته. است شده شدن، مجازي سمت به آموزشی هاي محیط سوق به منجر كه چرا

 .باشد می...  و جامع اطالعاتی منابع و سرعت پر اینترنت كامپیوتر، نظیر اي پیشرفته امکانات

 مجازي آموزش تاسیس

 2000 سال در مجازي دانشگاه اولین ولی شد مطرح جهان در میالدي 1996 سال از مجازي آموزش تاسیس اندیشه

 بار اولین براي آمریکا، عملی صورت به اما گردید مطرح انگلستان در نخست مجازي، آموزش اولین.  گرفت شکل

  .كرد تجربه را مجازي آموزش

 

15 



 

 

 

 تفاوت آموزش شبکه اي و آموزش مجازي چیست؟

آموزش رایانه اي اگر از طریق اینترنت باشد آموزش شبکه اي و اگر از طریق فناوري اطالعات باشد آموزش 

 اولین ولی شد مطرح جهان در میالدي 1996 سال از مجازي آموزش تاسیس اندیشه. مجازي نامیده می شود

 .گرفت شکل 2000 سال در مجازي دانشگاه

 مجازي آموزش توسعه

 گرفته شکل مجازي آموزش كه هاست سال جهان هاي كشور از بسیاري در

 كه گردد برمی زمانی به ن ایرا در آموزش این واقعی توسعه اما شده اجرا و

 !شد جهانی اینترنت

 و مشهد فردوسی وصنعت، علم كبیر، امیر شریف، صنعتی هاي دانشگاه

 مناسب قبیل از دالیلی اما. هستند پیشگام راه این در طباییطبا عالمه

 متخصص انسانی نیروي وجود عدم مخابراتی، بستر زیر هاي شرایط نبودن

  نشدن همگانی و آموزش محتواي كیفیت مشخص، استراژي تدوین عدم آموزشی،  هاي برنامه تدوین  جهت

 .آید می شمار به مجازي آموزش تحقیق موانع جزء كه است عواملی جمله از  (IT) از استفاده

 یادگیري در آن نقش ، ارتباطات و اطالعات فناوري

 دگرگون زیادي  بسیار سطح در را انسان زندگی توانسته كوتاهی، زمان مدت طی در ارتباطات و اطالعات فناوري

 چرخه در ارتباطات و اطالعات فناوري نقش. نیست مستثنا روند این از نیز  آموزشی امور و یادگیري. سازد

 و كمبود نیازها، شناخت با مرور به است توانسته وارتباطات اطالعات فناوري. باشد می پررنگ بسیار یادگیري

 در ارتباطات و اطالعات فناوري از كارگیري به علت. ببرد بین از را سنتی هاي آموزش مشکالت، موجود نواقص

 افراد براي را یادگیري از جدیدي  شیوه ارتباطات و اطالعات ناوريف. باشد می تر وسریع بهتر آموزش یادگیري،

 از غیر هاي محیط در یادگیري و درس كالس در استاد فیزیکی حضور به نیاز عدم  مهم نکته و كند می ایجاد

 اتاطالع از و گدارند می اشتراک به سایرین با را خود اطالعات افراد ترتیب، بدبن. باشد می پذیر امکان كالس

 شوند می مند بهره نیز دیگران

 مجازي آموزش

  تمام در...  و كارها به بخشی سرعت و مکان و زمان هزینه، كاهش دلیل به اینترنت

 روند این. دارد اي ویژه جایگاه ارتباطاتی امور سایر و تجارت آموزشی، هاي زمینه

 به نیز را نیجها جامعه است شده زندگی  در زیادي تغییرات سبب كه رشدي به رو

 همچنین. است ساخته ضروري را امر این و دهد می سوق دور، راه از آموزش  سمت
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 مندي بهره جهت مناسب شرایط ایجاد براي تري پیشرفته آموزشی كمک وسایل  روز به  روز استقبال، به توجه با

  .گردد می  ارائه مجازي صورت به یادگیري از

 مختلف رشناسانكا دیدگاه از مجازي آموزش تعاریف

: Howard block باشد می اینترنت طریق از یادگیري به توجه مجازي آموزش. 

: elit trondsen  تکنولوژي به كه كسانی براي گیرد می كار به را شبکه نیروي(  )الکترونیکی مجازيآموزش 

 .كند می یادگیري به قادر نیز را ها آن شبکه با كار ضمن در كه دارند تکیه اینترنتی هاي

 : كامل E-Learning مشخصات یک

 شود. كارآیی باعث افزایش 

 باشد. كاربر براي كننده تشویق 

 هدفمند باشد. 

 باشد. به صورت یکپارچه 

 را داشته باشد. سازي شخصی قابلیت 

 را داشته باشد. جمعیبه صورت  یادگیري امکان 

 و ارائه دانش را داشته باشد. ذخیرهاخذ و  قابلیت 

 آسان و گسترده به اطالعات را داشته باشد. دسترسی قابلیت 

 

 آموزش از راه دور : فرآینددر  عوامل اصلی

 مشاركت زیر عوامل دور راه از هاي آموزش فرآیند در

 : دارند

 تسهیل اساتید، و مربیان ، دانشجویان و آموزان دانش

 مدیریت پشتیبانی، ارتباطی،كاركنان كنندگان
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 از راه دور: یادگیريآموزش و  روشهاي

 تدریس روشهاي یعنی) یاددهیو  یادگیري سنتی هاينظام  جایگزین زیر نوین امروزه نظام هاي

 :اند( شده سخنرانی،  خصوصی

،  پیوست مجازي سمینارهاي،  مکتوب، آزمون  پیشرفته رتباطیا  كارهاي، ساز و  دروس چند رسانه اي

 هوشمند دانشگاهی، عوامل  مشاركتی مجازي آزمایشگاههاي

 شود؟ آموزش از راه دور چگونه ارائه می

 :گیرند میقرار  اصلیابزارها در چهار گروه  این.  گیرد میبهره  مختلفی آموزش از راه دور از ابزارها و وسایل

 صوتی الف( ابزارهاي 

 تصویري ب( ابزارهاي 

 پ( داده 

 ت( چاپ 

 : سنتینسبت به آموزش  الکترونیکی آموزشی هاي مزیت

اشاره  زیرتوان به موارد  می كلیبه طور خالصه و  سنتینوع آموزش نسبت به آموزش  این با امتیازات در رابطه

 نمود :

 سادگیبه  نتایجبودن  قابل ارزیابی 

 ساعات شبانه روز قابل استفاده بودن در كلیه 

 بیشتر پیوستگیباالتر و  كیفیت 

 رفت و آمد هزینهدر زمان و  جوییبودن و صرفه  خودكار 

 آموزش طیاطالعات دلخواه  نگهداري لیتقاب 

  آموزش فراگیري هايدوره  برايمناسب  هزینه 

 آموزش : سیستم یک طراحی

 باشد: زیرشامل موارد مهم  باید آموزشی سایت یک

دوره ، امتحان ،  كاتالوگ، پرونده دانش آموزان ، مشاوره ، ثبت نام ،  (Instructions Profile) پرونده مدرسان

   گواهینامه،  الکترونیکی پیک،  كتابخانهدانش آموزان، تابلو اعالنات ،  شخصیس ، محدوده در كالس
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 (Virtual Classroom) مجازي كالس

با هم در تعامل  آموزشیارانو  دانشجویاندر آن  كه Online محیطی

ي  وسیلهرا به  معمولی كالس یک نوعیبه  محیط اینباشند .)  می

 شبیه ايچند رسانه  هاي سیستمو  ویدئویی كنفرانس نظیر امکاناتی

 .(نمایند می سازي

 مجازي دانشگاه هاي

 دنیامختلف  كشورهايدر  اخیراً از راه دور هستند و  هايآموزش  اشکالاز  یکی مجازي دانشگاه هاي 

 را در امر آموزش جوانان به عهده دارند. بسزایینقش 

 كنند می شركت اي رایانه هاي كنفرانسبه صورت  هاییدر دوره  دانشجویان مجازيدرس  هاي در كالس 

 میاستفاده  افزارهاییشوند و از نرم  میارائه  جهانی وب هاي شبکهو  اینترنت طریقدوره ها از  این. 

 سازند .  میفراهم  دانشجویان برايارتباط را  برقراري امکان كه كنند

 مجازي هايدانشگاه  اجزاي

 ز :عبارتند ا مجازيدانشگاه  اجزاي

 Information Booth  دروس و  هاي، خدمات آن ، سر فصل  مجازيدر فهم دانشگاه  دانشجویان:به

 .كند می كمک تحصیلیمدارج 

 : Teaching Unit  نامه  پایانة  آزمایشگاهها،  سمینارها،  درسی واحدهاي كه آموزشی واحدهايدفاتر و

 دهند. میها و برنامه امتحانات را ارائه 

 : Student Office  امتحانات و  سمینارهامانند ثبت نام دروس ،  اداريو  اجراییمسئول خدمات ،

 است. كارگاهها

 : Library  كند میرا فراهم  اي كتابخانهو  اطالعاتی هايبه فهرست  دسترسی امکان. 

 : Cafeteria  ث را گفتگو و بح نیزدور از دسترس و  دانشجویان برايرا  دانشجوییارتباطات و اجتماعات

 آورد. میآن ها فراهم  براي

 Black Board  :دهد .  قرارمیاخبار  را در جریان دانشجویان 

 Research Center :دهد و  میو انتشارات اطالع  تحقیقاتی هاي فعالیتدرباره  دانشجویانبه  مركز این

 سازد . میو محققان را فراهم  دانشجویان بینارتباط  امکان نیز

 Shop  است . میسر درسیمنابع  خرید امکانمحل  این:در  

19 



 

 

 

 تعریف دانشگاه آنالین:

 كه است نوینی روش و( (Distance education  دور راه از آموزش پیشرفته شکل واقع در آنالین دانشگاه

 افراد روش این در. است اینترنت و تکنولوژي كمک به جامعه مختلف افراد آموزش براي پرطرفدار روشی امروزه

 آموزشی فرایند در زمانی و مکانی فاصله و كنندمی شركت مختلف هايدوره در غیرحضوري و نفراديا صورت به

 تعلم و تعلیم اصول با منطبق و علمی و آكادمیک صورت به فراگیري و آموزش آنالین دانشگاه. ندارد تأثیري هاآن

 فیزیکی حضور هیچگونه بدون یا حضور حداقل با توانندمی دانشجویان روش این در اما است سنتی هايدانشگاه

 دروس میان از را خود نظر مورد دروس نموده، نام ثبت دانشگاه در اینترنت و نوین هايتکنولوژي با كالس، در

 ارتباط همکالسیهایشان و استاد با و داده امتحان نمایند، استفاده دروس جلسات از نمایند، انتخاب شده ارائه

 بتوانند كه دهدمی قرار استادان و مدیران اختیار در را ابزارهایی دانشگاه. كنند برقرار تصویري و صوتی نوشتاري،

 ارائه نیز قبول قابل مدارک آنالین دانشگاه. دهند انجام آنالین صورت به و اینترنت طریق از را خود وظایف

 .كندمی

 : آنالین هايدانشگاه مزایاي

برود و  دنیا ترین مناطقبه دور افتاده -سفر كند و پژوهش انجام دهد نوسهااقیا تواند به اعماقمی دانشجو امروزه

وارد شود و كتاب یا  هاكتابخانه و یا به مهمترین مانند موزه بریتیش یا لوور برود هاي مشهوريموزه به داخل

وتر خود دور شود هاي علمی مورد نظر را انتخاب و تحقیقات انجام دهد بدون اینکه از پشت مانیتور كامپیمجله

شود. مدارس و مراكز انجام می كامپوتر مانیتورهمه این گشت و گذارها فقط در فضاي مکانی میز كار و در

هاي سنتی مزایاي بسیار زیادي دارند. نیم میلیون كالس آنالین در مقایسه با دانشگاه هايدانشگاه آموزشی و

 معتبر مدارک –ام آي تی  -فینکس -استنفورد -كالیفرنیا  دانشگاهآنالین و هزاران رشته تحصیلی وجود دارد

  .دهندمی

 صرفه جویی در وقت -1

 صرفه جویی در هزینه -2

 آرامش بیشتر -3

 تحقیقات عمیق تر و بهره گیري افزون تر -4

 فراگیر بودن -5

 عدم محدودیت هاي جسمی و سنی -6

 :جهشی هايدگرگونی

 -هاروارد مانند معتبري هايدانشگاه به ورود. اندكرده متحول بسرعت را عالی آموزش - آنالین هايدانشگاه

 درس امکان تکنولوژي دستاوردهاي همت به اینک اما. نبود مقدور كسی هر براي …و استنفورد -آكسفورد

 شدن ترساده باعث سایتها وب و اینترنت در جهشی پیشرفت. شودمی میسر همه براي را دانشگاه این در خواندن
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 را آنالین دانشگاه اولین جونز دانشگاه 1996 درسال[ 6.]استشده معنوي یا مجازي وزشآم موسسات افزایش و

 .كرد اندازي راه

 این اما دارد هزینه دانشجو یک براي دالر هزار 160 استنفورد در ساله چهار تحصیلی دوره یک عادي حالت در

 پوند 500٬000 از بیستر است پژوهشی ساً اسا كه دكترا دوره یک هزینه آكسفورد در. است رایگان تازه هايدوره

 شدمی باعث را زیادي وقت اتالف و هاهزینه كه داشتمی حضور محل در باید دانشجو سال 5 حدود و است؛

 عوض در و نموده رها را دانشگاه فضاهاي در دانشجو فیزیکی حضور بر تأكید سنتی هايدانشگاه امروزه

 كد گرفتن اختیار در با دانشجو باشند داشته دانشگاه مجازي فضاهاي در رحضو كه كنندمی تشویق را دانشجویان

 حضور …و مجازي تدریس هاياتاق آزمایشگاه - كتابخانه مانند هادانشگاه مجازي موسسات به ورود رمز و

 اولین جزو یودسیتی آنالین دانشگاه. كنندمی تبدیل مجازي و روحی حضور به را دانشگاه در خود جسمانی

 دانشگاه این در. پزیرد می دانشجو آنالین نیز پزشکی و مهندسی و فنی هايرشته در كه است هاییانشگاهد

 .كنندمی تحصیل كامپیوتر علوم دانشجوي هزار 100 از بیش شودمی نامیده Udacity كلیک یودَسیتی كه آنالین

 : هدف

 هر كهطوريبه. كند فراهم همه براي را باال سطوح در تحصیل امکانات كه است این آنالین هايدانشگاه هدف

 دسترس در نباید در فقط خوب دانشگاهی امکانات. كند تحصیل خوبی دانشگاه در بتواند دنیا جاي هر از كسی

 چند گذراندن و آن فراگیري و آنالین دوره سري یک تماشاي از است عبارت درسی واحد هر. باشد خاصی عده

 آموزاندانش از بسیاري براي معمولش شکل به درس هايكالس. شود فرستاده و انجام باید كه تکالیفی و امتحان

 ترپایین یادگیریشان سرعت كه آنهایی. است كم هم گاهی و زیاد گاهی هاآن براي تدریس سرعت. نیست مناسب

 دست از را خود انگیزه زمان مرور به و گیرندمی پایینی نمره شود،می رویشان بیشتري كار كه آن با است،

 كه افرادي. برود پیش خود سرعت با فرد هر كه كنیم كاري یودسیتی دارددر سعی آنالین هايدوره. دهندمی

 در خوبی شغل زیاد احتمال به روند، پیش به مدرک گرفتن و كار انتهاي تا كه دارند كافی عالقه و پشتکار

 هايكالس برگزاري خرج كه این به توجه با. كندمی کكم هم یودسیتی بودجه تأمین به كه چیزي است انتظارشان

 گیریم،می هاشركت از كه كم مبلغ همان با ما است، ترپایین خیلی معمولی هايكالس با مقایسه در آنالین

 شامل آموزشی تجهیزات عمده استنفورد دانشگاه استاد ترون، سباستین ".كنیم تأمین را هاهزینه همه توانیممی

 .دهندمی قرار وب روي و چسبانندمی هم به را تصاویر ضبط از بعد. است میکروفون و دوربین یک با تبلت یک

 : نظر پژوهشگران

 روي آنالین آموزش بودن تأثیرگذار: است كاراتر و مؤثر بسیار آموزش روش این معتقدند پژوهشگران از بسیاري

 چین و بنگالدش از گوناگون كشورهاي از و مختلف سنی يهاگروه از دانشجویان. است انکار قابل غیر دانشجویان

 سرپرستی را فرزندانشان تنهایی به كه مادرانی تا بیمارستان كاركنان از بزرگی دامنه. هستند جنوبی آفریقاي تا

 ،آنالین دانشگاه از جهانی استقبال به توجه با. شودمی شامل را آیندبرنمی دانشگاه هايهزینه پس از و كنندمی

 دارد نام یودمی هادوره این از دیگر یکی. است افزایش حال در روز به روز آنالین فشرده آموزشی هايدوره تعداد

21 



 

 

 

 آموزشی هايدوره تواندمی كسی هر كه آموزش رقابتی بازار نوع یک. است آموزش كردن دموكراتیزه هدفش كه

 ازاي در كه است دیگري نمونه هم فینیکس نشگاهدا. بگذارد سایت روي دارد نظر در كه ايهزینه با را خودش

 تیآيامدانشگاه. دهدمی دانشجو به معتبري مدرک دوره انتهاي در و ارائه آموزشی هايدوره مشخص ايهزینه

 این تعداد به زودي به كه است گذاشته MITx كلیک اكس تیآيام روي را رایگانش آنالین دوره اولین اخیراً  هم

 بخش در تحصیلی رشته هزاران در آنالین كالس میلیون نیم حدود اینها همه بر عالوه. شد خواهد دهافزو هادوره

 آموزش كه اندكرده جزم را خود عزم اساتید. است موجود تیونزآي روي اپل كاربران براي iTunesU یو تیونزآي

 سنتی آموزش هايروش براي قدر رقیبی دن،بو نوپا رغمعلی كه اندكرده آغاز را كاري هاآن. كنند متحول را عالی

 .است

 : ایران و دانشگاه هاي هوشمند

 ایران در آموختگان دانش مدارک ارزشیابی روش. است نشناخته رسمیت به را آنالین دانشگاه ایران، علوم وزارت

 در دارد غایرتم نیز علوم وزارت اساسنامه و اهداف با و نبوده سازگار حدودي تا كشورها دیگر معیارهاي با

 در مستمر صورت به دانشجو حضور و اقامت براي ضرورتی امروزه غربی ممتاز و معتبر هايدانشگاه خود حالیکه

 مدرک دانشجو كه است الزم خارجی دانشگاه در دكترا دوره براي مثال بطور ایران در هنوز اما بینندنمی دانشگاه

 دیگري كشور هیج در امروزه گذاري ارزش براي شرطی چنین. كند هارائ كشور آن در سال سه اقامت براي را الزم

 صرفاً جهان معتبر هايدانشگاه در انسانی علوم در ویژه به دكترا دوره امروزه كه است حالی در این. ندارد وجود

 نیاز پیش واحدهایی كهصورتی در دارد استاد ارزیابی به بستگی دانشجو اقامت و حضور مدت و است پژوهشی

 شركت حضوري كالسهاي در كه است ناچار باشد نداشته الزم توانایی نیاز مورد زبان زمینه در دانشجو یا باشد

 صورت در. گیرد قرار استاد مجدد تأیید و ارزیابی مورد و كند ارائه زبان توانایی ارتقاء بر دال مدركی یا كند

 را خود كار پیشرفت و ارزیابی هايفرم دانشگاه در رحضو با یکبار سال هر فقط است كافی دانشجو باالي توانایی

 براي حضور به فقط تواندمی استاد ارزیابی اساس بر دانشجو حضور یعنی. برساند اساتید یا استاد تأیید به و پر

 .شود ترطوالنی اقامت مدت یا یابدو تقلیل كار پیشرفت ارزیابی و ساالنه نام ثبت تجدید

 مجازي؟ دانشگاه چرا

 هاي سیستم توسعه و گسترش به توجه اب

 چشم به گذشته از بیشتر موضوع این مجازي

 افزار نرم سمت به افرادي چه كه آید می

 نگاه در. شوند می جذب LMS مجازي آموزش

 كه رسند می نتیجه این به افراد از بسیاري اول

 می پیدا تمایل ها دانشگاه این به دانشجویانی

 دانشگاه به ورودي آزمون طریق از عادي دانشجویان مانند كه توانند نمی و دارند عفض درسی زمینه در كه كنند

22 



 

 

  

 كه آماري به توجه با اما. شوند می كشیده مجازي دانشگاه سمت به خاطر همین به و كنند پیدا راه معتبر هاي

 ترین باهوش از اريبسی حاضر حال در و است اشتباه تفکر طرز این است شده ارائه زمینه این كارشناسان توسط

 .اند شده جذب مجازي هاي دانشگاه و ها سیستم سمت به جهان سراسر در افراد

 تکمیلی تحصیالت به مندان عالقه و دانشجویان افزون روز افزایش گرایش، این دالیل ترین مهم از یکی شاید

 هر و مدارس در آموزان دانش و دانشجویان تمامی امروزه كه گرفت نادیده توان نمی را نکته این همچنین. باشد

 از دسته آن جزء هم شما اگر. دارند دسترسی آسانی به اینترنتی امکانات و ها رایانه به باشند كه آموزشی پایگاه

 مسلما شوید، مشغول هم تحصیل به كار حین در كه دارید دوست و اید شده كار بازار وارد اول كه باشید افراد

 به و بوده مستقل مکان و زمان از آموزش براي تا كرد خواهید انتخاب خود تحصیل براي را مجازي دانشگاه یک

 آموزشی پایگاه یک وجود دالیل دیگر از! نشوند حذف ترم یک در شما دروس حد، از بیش هاي غیبت دلیل

 .كرد اشاره دانشجویان براي تر ارزان و جدید آموزشی نظام یک وجود به توان می مجازي

 ها دانشگاه این در تحصیل هاي هزینه آیا كه دارد وجود بحث رابطه این در هنوز تحصیلی هاي هزینه مورد در

 براي حقیقی آموزش محرومیت كه این بر عالوه كه این یا است عادي دانشگاه یک در تحصیل هاي هزینه از كمتر

 فواید دیگر از. شد واهدخ صرف دانشجو توسط عادي شرایط از هم بیشتري هاي هزینه آید، می وجود به افراد

 رفت براي را زیادي هزینه مختلف هاي دانشگاه و موسسات بود نخواهد نیازي دیگر كه است این مجازي دانشگاه

 توانند می دانشجویان مجازي، سیستم از استفاده با مورد این بر عالوه و كنند صرف پروازي استادان آمد و

 .باشند داشته اختیار در زمان هم ورتص به را برجسته و معتبر استادان تجربیات

 و آید می وجود به شان علمی سطح با رابطه در مختلف هاي رشته استادان میان در جالبی رقابت ترتیب این به

 بیشتر روش این در البته. كرد خواهند نیاز احساس شان كارایی و علمی سطح بردن باال براي ها آن باشید مطمئن

 هاي دانشگاه دانشجویان آموزشی توان كه شد خواهد باعث موضوع این و بود خواهد دانشجو خود عهده به كار

 در كه است این خورد می چشم به میان این در كه جالبی نکته و باشد عادي دانشجویان از باالتر بسیار مجازي

 نیست ومیلز و شوند می هماهنگ هم با متفاوت ذهنی هاي كشش و توانایی با دانشجویان مجازي سیستم یک

 .باشند داشته حضور كالس یک در متفاوت علمی سطح با دانشجویانی سنتی، روش یک مانند كه

 یادگیري در مجازي آموزش نقش

 است اي خالقانه فراگیري LMS مجازي آموزش افزار نرم

 مدیریت و یادگیري  و آموزش پروسه در تغییر ضمن كه

 نقش ICT فرهنگی نمودن پایدار و گسترش در اطالعات،

 .دارد محوري و كلیدي

 فناوري صنعت رشد از استفاده با مجازي آموزش سامانه

 عدالت گسترش جدید كارهاي راه از ارتباطات و اطالعات

 بر بنا و رود می شمار به حاضر حال دنیاي در آموزشی
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 فضاي بر نیمبت آنالین آموزش سال چند تا ارتباطات و اطالعات فنآوري متخصصان و كارشناسان اعالم

 .بود خواهد جهان در آموزشی متعارف روش الکترونیک

 را موجود اطالعات میتوان آن در كه كند می مهیا به را شرایطی الکترونیکی یادگیري افزار نرم كارشناسان نظر به

 فتدریا اطالعات بازگرداندن نه است نوین محصوالت تولید متد، این در آموزش.  كرد متحول یا كرد دستکاري

 فناوري پایه بر آموزش. شود می پیدا مسائل جهت نوینی هاي حل راه آموزش نوع این در. تحول بدون و شده

 نوآورانه و فعاالنه صورتی به كه دهد می فراگیران دانش به را امکان این مجازي، آموزش سیستم متد به اطالعات

  .كنند استفاده مشترک صورت به ها ایده این از و بیندیشند

 پیشرفت با امروزه ولی داشتند مشخصی مکان و زمان به نیاز یادگیري، و آموزش براي افراد پیش سال چند ات

 زودي به كسی هر و است رفته بین از نیازها این تاحدودي مجازي آموزش گسترش و اینترنت و رایانه هاي فناوري

 .بگیرد یاد مکان و زمان هر در را چیزي هر بود خواهد قادر

 آموزش سیستم. میشود نامیده الکترونیکی آموزش كه گیرد می صورت آموزش از جدیدي نظام سایه در مرا این

. كند حمایت را خالقانه تفکر یادگیري هاي موقعیت در گشا مشکل راهبردهاي كارگیري به با تواند می مجازي

 اند گرفته سرچشمه معتبر و اصیل هاي فعالیت از كه مشکالتی و تنگناها موضوعات، ارائه با تواند می فناوري

 .آورد فراهم را بهتر یادگیري براي امکانی

 :جمله از است بوده مطرح متنوعی ساز تصمیم پارامترهاي همواره حضوري و مجازي آموزش مقایسه در

 را اي بودجه چه دانشگاهی اس ام ال خرید و است چقدر آنالین مجازي آموزش سامانه اندازي راه هزینه 

 د؟طلب می

 چیست؟ حضوري آموزش با قیاس در مجازي آموزش معایب و مزایا 

 الکترونیکی آموزش سیستم بهترین lms است؟ سیستمی چه 

 برخط مجازي كالس مجازي، دانشگاه وب، بر مبتنی آموزش كامپیوتر، بر مبتنی یاددهی و یادگیري هاي فناوري

 آموزش نوین هاي شیوه ظهور بر را راه اند، تهگش پذیر امکان جهانی گسترده هاي شبکه توسعه سایه در كه

 مدنظر شاگردي معلم، شیوه همان به یادگیري دیگر ها فناوري این رشد با امروزه بنابراین. اند ساخته هموار

 .هستیم مجازي آموزش سیستم هاي شیوه بکارگیري با خالق یادگیري دنبال به بلکه نیست

 هوشمند : آموزشی سیستم

 هاي سیستمآنها  ترین پیشرفته ولیشود  میگرفته  كاربه  دنیادر  متنوعی آموزشی هاي یستمدر حال حاضر س

مختلف دانش ،  تکنیکهاي كارگیريبا به  كههستند  كامپیوتر مبنايبر  هاي سیستم( ITSهوشمند ) آموزشی

( CAI) كامپیوتر كمکه آموزش ب تلفیقها از  سیستم این. كنند میرا به دانش آموزان منتقل  گوناگونی مهارتهاي

با  كاربرها ارائه آموزش به هر  سیستمنوع  این طراحی. هدف از  اند( به وجود آمده AI) مصنوعیهوش  فناوريو 

 كارخارج شده و با به  عملیاز حالت دستور  كامپیوترها ترتیب بدیناست  كاربرمنحصر به فرد  نیازهايتوجه به 
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را در  تصمیماتیدارند  كاربرهر  تواناییدانش و  میزاناز  كه اطالعاتی بر اساس مصنوعیهوش  هاي تکنیک گیري

  كنند میآموزش او اتخاذ  چگونگیمورد 

 در نظر گرفت زیربه صورت  میتوانرسد  میبه نظر  یکپارچهدر ظاهر  را كه ITS اجزا یک

 آموزشی ماژول (Pedagogical Module) 

 (مدل دانش آموزStudent Model ) 

 محدوده ي د( انشDomain Knowledge) 

 ( مدل خبرهExpert Model) 

 :زیرساخت هاي آموزش الکترونیکی

وقتی صحبت از زیرساخت هاي آموزش الکترونیکی به میان می آید عمومًا اذهان به سمت زیرساخت هاي سخت 

العات ریشه در افزاري و شبکه اي موردنیاز معطوف می گردند. گرایش سخت افزاري به امر فناوري ارتباطات و اط

تاریخ صنعت انفورماتیک این كشور دارد. از سوي دیگر عدم توجه كافی به مفاهیم بنیادین فناوري ها، باعث عدم 

 .كارآمدي در بخش هاي مختلف تصمیم گیري از جمله در زمینه آموزش الکترونیکی گردیده است

 1 .منطق توسعه شبکه 

اي كه آنرا پشتیبانی و روي هر شبکه TCP/IPراساس پروتکل اي سیستم آموزش الکترونیکی بزیرساخت شبکه

 كند قابل اجرا خواهد بود.

گردد در این بخش از پروژه توسعه براساس نیاز واقعی صورت گیرد. تنها در صورتی شبکه مورد توصیه می

سترش شبکه و استفاده قرار خواهد گرفت كه كاربران بصورت طبیعی و فطري به آن احساس نیاز نمایند. صرف گ

هاي فرهنگی باعث ایجاد مطالباتی خواهد شد توزیع امکانات ارتباطی نظیر پست الکترونیکی بدون ایجاد زمینه

كه مجموعه را در ادامه كار ملزم به انجام حركات شتابزده خواهد كرد و بدون شک معضالت فرهنگی و اطالعاتی 

 .به بار خواهد آورد

 2محتوا . 

هاي بزرگ هزینه هاي الکترونیکی گسترده در حجم آموزش و پرورش و دانشگاه هاي آموزشدر سیستم

از هزینه ها مربوط به محتواي تهیه شده است.  %80دهد و بیش از هزینه ها را تشکیل می %20زیرساخت كمتر از 

ا در نظر گردد و در طراحی آن باید مالحظاتی ر( محسوب میAssetها جزء دارایی)لذا محتوا در این سیستم

گرفت كه با تغییر شرایط زمانی و مکانی، تغییرات محتوا به حداقل ممکن برسد و قسمت عمده محتوا همواره قابل 

  استفاده باشد.
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 مراحل تولید محتوا به شرح زیر است: -

 الف(طراحی

 زیر است: كه خود شامل مراحل

 1 نیاز سنجی . 

گیري طراحی شود در غیر اینصورت ارزیابی ص و قابل اندازهباید در پاسخ به یک نیاز مشخ RIOو یا  RLOهر 

 میزان یادگیري ممکن نخواهد بود.

 2تحلیل كارها . 

گیرد و هاي سیستم در نظر میدر این مرحله نویسنده در پاسخ به هر نیاز شناسایی شده كاري را مطابق با قابلیت

كند. در این کی و حاشیه اي الزم می داند اضافه مینیاز و یا مطالب كممطالبی را كه ذكر آنها به عنوان پیش

 گردند.هاي موردنیاز مشخص می RIOو  RLOمرحله تقریبًا ساختار 

 3تعیین اهداف آموزشی . 

آموز شوند. این اهداف به دانشجو یا دانششناسایی می RIO, RLOپس از انجام مرحله قبل اهداف آموزشی هر 

و كند كه چه نوع تمرین اري را باید انجام دهند و براي نویسنده مشخص میمی گوید براي فراگیري مطلب چه ك

 ه است یا خیر در نظر باید گرفت. یآزمونی را براي ارزیابی اینکه یادگیرنده به هدف آموزشی دست یافت

هاي اصلی كه هر زیرساخت آموزش مجازي باید دارا باشد بصورت خالصه ویژگی

 :عبارتند از

 :كه هر زیرساخت آموزش مجازي باید دارا باشد بصورت خالصه عبارتند از هاي اصلیویژگی

 1( قابلیت استفاده مجدد از محتوا .Reusability) 

اي به محتواي آموزشی تهیه شده براي شبکه، قابلیت استفاده مجدد فاكتوري است كه با توجه به نگرش سرمایه

 .به طرز چشمگیري كاهش می دهد هزینه ها و زمان توسعه و ایجاد محتواي آموزشی را

 2( قابلیت در هم كنش .Interoperability) 

در یک شبکه گسترده آموزشی از ابزار و برنامه هاي كاربردي بسیار متنوعی بهره می بریم. همگی این ابزارها در 

ه شده هستند. یک شبکه اینترنتی نیازمند استفاده از محتواي آموزشی، اطالعات كاربران و سایر اطالعات تهی

یکی از مهمترین قابلیت هایی كه باید در زیرساخت آموزش مجازي مد نظر قرار گیرد این است كه تمامی این 

 ابزارها باید بتوانند از طریق شبکه محتواي خود را مابین یکدیگر به اشتراک گذاشته و تبادل كنند. 
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 3 قابلیت .( اگسترش بعادScalability) 

افزاري كه بتواند توسعه كاربرد سیستم را همزمان با گسترش شبکه از نظر ابعاد ب نرمطراحی یک قالب مناس

افزارها را متناسب با توسعه نیاز و فرهنگ افزاري تضمین نماید، امکان خرید تدریجی سختجغرافیایی و سخت

اردي حاصل از افت كاربرد شبکه آموزشی با حفظ كارایی مناسب، مقدور خواهد ساخت. بدین طریق از ضرر میلی

افزارهاي استفاده نشده نیز جلوگیري خواهد شد. به منظور دستیابی به كارایی مورد قبول در چنین قیمت سخت

افزاري و ارتباطی نیاز است. امکان دستیابی به چنین افزاري، نرمهاي مناسب سختاي به زیرساختشبکه

 .افزاري در كشور وجود داردهاي نرمن آوريافزاري و چه از بعد فهایی چه از بعد سختزیرساخت

 :براي دستیابی به این منظور الزم است زیرساخت داراي قابلیت هاي زیر باشد 

 هاي بسیار بزرگ در هنگام نیازتوزیع اطالعات و محتوا در حجم* 

 توزیع مدیریت سیستم و مدیریت محتوا* 

 توزیع خدمات و برنامه هاي كاربردي* 

 افزاريهاي قابل توسعه نرمآوريفناستفاده از * 

 (Security. امنیت )4

 توجه به امنیت در چنین زیرساختی بسیار حیاتی است. باید به امنیت در دو سطح كلی نگریست:

 افزاري شبکه(* امنیت ارتباطی )امنیت بستر سخت

 زشی(* امنیت كاربري سیستم )دسترسی در سطوح مختلف به محتوا و سرویس هاي مختلف آمو

 .افزارهاي مناسب و مطمئن تامین خواهد شددر بعد ارتباطی این امنیت با استفاده از پروتکل هاي امن، سخت

 (Standards Compliance. سازگاري با استانداردها )5

لزوم استفاده و تدوین استانداردهاي مختلف در بخش هاي مختلف این سیستم با توجه به گستردگی و تنوع 

 بر كسی پوشیده نیست.  كاربري شبکه

 * بسته بندي و ارائه اشیاء مختلف آموزشی در كنار یکدیگر

 * اطالعات مدیریت كاربران

 افزاري* ارتباط الیه هاي نرم

 * ارتباطات مختلف در سیستم

 گردند.استانداردها در بخش هاي زیر تدوین می

  هاي مربوط به اشیاء آموزشی* ابرداده
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 ه از حداكثر امکانات موجود با حداقل هزینه ها. بهره برداري بهین6

 افزاري و ارتباطی است.گرا نسبت به كلیات زیرساخت نرمانتزاعی و صد البته شی

 استانداردها عمده ترین

 IMS محتویاتمطالب و  مشخصه بسته بندي 

 IMSساده  دهی ترتیبو  مشخصه زمان بندي 

  كامپیوتربر  مبتنی شیآموز سیستمهايجهت  AICC هاي توضیحو  راهبردها 

 SCORMاستاندارد  

 شود استاندارد  میو سنجش مطرح  ارزشیابیدر رابطه با  كه استانداردي عمده ترین 

IMS Question & Test Interoperability Specification = Q & TI باشد. می 

 آینده آموزش الکترونیک

 :آزاد آنالین هاي دوره عظیم گسترش. 1

 تلفن عبارتی، به یا ها فون اسمارت. است الکترونیک آموزش شیوه پرطرفدارترین آنالین هاي هدور حاضر حال در

 از توانند می افراد. كنند می پشتیبانی را تصویر و صوت از مختلفی هاي فرمت امروزه ها تبلت و هوشمند هاي

 روند رسد می نفر 36000 به سكال یک آموزان دانش تعداد وقتی اما كنند دنبال را آنالین هاي آموزش طریق این

 !شد خواهد متفاوت كمی

 دانشگاه الکترونیک آموزش دوره اولین در نفر 36000 از بیش

 از بیشتر هاروارد آنالین كالس یک بیانی به اند، كرده شركت هاروارد

 دانشگاه را، تجربه همین است، داشته متقاضی موسیقی كنسرت یک

 آنالین هاي كالس برگزاري اند، داشته نیز دنیا دیگر سرشناس هاي

 به را زیادي مخاطبین ،...  و Caltech و MIT مانند هایی دانشگاه

 با. است رسیده نفر 30000 از بیش به ها آن تعداد كه كرده جذب خود

 در تغییرات وجود كه رسد، می نظر به طور این استقبال، سطح این

 منابع جدید، هاي كالس برگزاري در. است تغییر حال در گسترده طور به سنتی هاي دانشگاه تدریس هاي روش

 بابت را كمتري هاي هزینه افراد تا شود می موجب تدریس نوع این دیگر طرف از شده، كم تدریس براي موجود

 .كنند پرداخت ها دوره

 

28 



 

 

  

  :الکترونیک آموزش گذاران سرمایه به وام ارایه .2

 زودي به الکترونیک آموزش در عظیم رقابت این وجود با كنند می برگزار آنالین هاي كالس كه هایی دانشگاه

 تر كیفیت با چه هر برگزاري منظور به مختلف هاي تکنولوژي از و! دهند ارایه رایگان امکانات شوند، می مجبور

 ادایج مشاركت و بحث ها كالس در یا و گیرند كار به را حاذق هاي مربی چنین هم كنند، استفاده خود هاي كالس

 الذكر فوق موارد تمامی مطمئنا. است دانشجویان از كثیري تعداد به دادن نمره و ارزیابی بحث نهایت در كنند،

 از و دهند ارایه شما به را معتبر مدركی باید مسئولین و كنندگان برگزار آموزش نوع این در و  دارد، بر در هزینه

 !یابد كاهش امکان حد تا نیز ها هزینه طرفی

. شوند تركیب یکدیگر با صنعت و الکترونیک آموزش رسیده آن زمان كه یافت خواهید مختلف مقاالت العهمط با

 دومین پس. شود تامین نحوي به آنها هاي هزینه كه اي گونه به و هستند وام گرفتن نیازمند ها دانشگاه بیانی به

 دولت و صنعت همکاري كه كند می جادای بزرگی تغییراتی الکترونیک آموزش روند در گفت توان می كه مورد

 .شود می داده قرار الکترونیک نوع از آموزش براي اي بودجه احتماال آینده در حقیقت در هاست،

 شد خواهد متداول كوتاه هاي فرمت با ها آموزش ارایه .3

 شركت در وصخص به آینده در الکترونیکی آموزش بخش در را رشدي به رو محبوبیت كه روندهایی از دیگر یکی

 5 فیلم یک دیدن راحتی به توانید می شما. است كوتاه هاي فرمت با ها آموزش ارایه دارد، همراه به بزرگ هاي

 خود پرمشغله و روزمره زندگی در را پذیر انعطاف هاي فعالیت سري یک یا و اي، صفحه 1 متن خواندن اي، دقیقه

  .بگنجانید

 یادگیري براي زمانی كه شود نمی باعث این اما نداریم طوالنی مطالعات براي وقتی ما امروز، شلوغ دنیاي در

 یادگیري براي تا شود می باعث كوچک هاي اندازه با آموزش. نیست دیر یادگیري براي وقت هیچ باشیم، نداشته

 ماشايت و موبایل گوشی با حتی توان می كه چرا باشیم، داشته مدت طوالنی تمركزهاي به كمتري نیاز موضوع یک

 الکترونیک آموزش محبوبیت و انگیزه ایجاد موجب خود كه بیاموزیم را جدیدي موضوع آموزشی، كوتاه فیلم یک

 .شود می

 یافت خواهد افزایش غیررسمی یادگیري شناخت و اهمیت .4

 آموزش از ها آن از استفاده با و كرده پیدا بیشتري شناخت خود دسترس در ابزارهاي به نسبت بتوانند باید افراد

 مورد اطالعات آوردن دست به و اجتماعی هاي رسانه از استفاده به افراد تشویق همچنین. برند بهره الکترونیک

 موضوع این. باشد داشته الکترونیک آموزش از استفاده رفتن باال در موثر نقشی تواند می طریق این از نیازشان

 فیلم ها، پادكست رایگان، هاي آموزش از اي مجموعه كه چرا (شد خواهد تکمیل به) و كرده پیدا ادامه آینده در

 به را جدید هاي دانش رسمی غیر صورت به و كار محل در كه آموزند می افراد و شده برگزار... و ها كنفرانس ها،

 .آورید دست
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 كرد خواهد تغییر اساتید نقش .5

 صورت به كه كند می فراهم را رایگان تحصیلی عمناب كه دارد را فردي نقش استاد الکترونیک آموزش آینده در

 نقش كه معناست بدان این. گیرد می قرار افراد دسترس در مختلف موضوعات و ها بخش در مستندات یا صوت

 براي تاثیرگذار و خالقانه گسترده، صورت به افراد اختیار در هاي دانش و كرد خواهد تغییر كامال سنتی اساتید

 .گیرد می قرار استفاده مورد سنتی درس هاي كالس از خارج در آموزش از پشتیبانی

  یابد می ارتقاء پژوهش مفهوم .6

 نوشته و ها كالس كافی، اطالعات وجود عدم طوالنی، هاي سخنرانی. است ارتباط در مدرس نقش با موضوع این

 پژوهان دانش كه رسیده آن وقت و است دسترس در راحتی به دانش شد، خواهد تمام عمرشان كننده خسته هاي

 .باشند داشته فعال تعامل یادگیري در و آورده دست به خودگردان صورت به را دانش تا باشند داشته را اجازه این

 بود خواهند بینند می آموزش خود كشور محدوده از خارج در( فراگیران) اكثر .7

 الکترونیک آموزش گسترش با! بینند مین آموزش خودشان كشور در و هستند دریاها سوي آن فراگیران اكثریت

 چنین هم بپردازند، آموختن به خود كشور در توانند می افراد و نیست دیگر كشور به مهاجرت به نیازي دیگر

 توانند می ها آن. است گذشته هاي روش از متفاوت كامال كنند می كسب زمینه این در اساتید كه اي تجربه

 .باشند داشته را باالتر حتی یا سطح همان در دانشجویانی

 .زمانی هم و مالی زمینه در هم شود می ذخیره پژوهان دانش و اساتید آمد و رفت در بسیاري هاي هزینه

 داشت خواهیم را یادگیري جوامع رشد به رو نفوذ .8

 وظایف ،یابد می افزایش درسی هاي برنامه و ها كالس فعالیت. باشد داشته چندبخشی تاثیري تواند می مورد این

 و كنند حمایت یادگیري از توانند می ها آن و یافت، خواهد تغییر مدیران و اساتید با ها آن تعامل و فراگیران

 چشم و كنند ایجاد مشترک هاي ارزش با یادگیري هاي گروه و دهند ترویج را مشترک رهبري و جمعی خالقیت

 .دهند تغییر جهانی دیدگاه در را هایی شیوه و اندازها
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 معرفی چند سایت آموزش الکترونیک ایرانی

 (:faradars.org) فرادرس -1

 هدف با كه است اینترنتی بستر یک فرادرس

 اینترنت، طریق از ایران دانشگاهی آموزش توسعه

 یک مشترک همکاري حاصل فرادرس. دهدمی قرار عالقمندان اختیار در را متعددي آموزشی هايدوره

. اندكرده تبدیل ایران در اینترنتی آموزشی هايدوره مراجع از یکی به را آن كه است متعهد كاري گروه

 دروس از بسیاري تا مصنوعیهوش حوزه موضوعات از متنوعی بخش آن آموزشی هايدوره كه فرادرس،

 اسماعیل دكتر توسط پروژه یک قالب در و 1387 سال در گیرد،می بر در را مهندسی هايرشته كالسیک

 دسترس در دانش فردادرس، شعار.  شد اندازيراه هِریس كالمی مصطفی سید دكتر و گرگري پزآتش

 آن بین از كه كرده ارائه آموزش ساعت هزاریک به نزدیک كنون تا فرادرس است، جا همه و همیشه همه،

 باید آن تهیه براي عالقمندان كه هستند هاییدوره بقیه و باشدمی رایگان هاآموزش از ساعت صد چند

 .كنند پرداخت كمی هزینه

 (:maktabkhooneh.org) خونهمکتب -2

خونه سایتی براي ویدئوهاي آموزشی  مکتب

دانشگاهی رایگان است. بخش وسیعی از 

محتواي مکتبخونه با همکاري و اجازه دانشگاه 

صنعتی شریف تهیه شده است. دانشگاه شریف 

 هاي یکی ازبا این كار امکان استفاده از درس

ها شامل هاي ایران را براي دانشجویان در سراسر جهان فراهم كرده است. این درسبهترین دانشگاه

هاي فنی مهندسی دانشگاه شریف است كه هاي ریاضیات و فیزیک و رشتهها در دانشکدهبهترین كالس

علمی تحقیقاتی  ها و مراكزبا تالش دانشجویان و اساتید این دانشگاه ضبط شده است. از سایر دانشگاه

توان در مکتبخونه یافت. مثالً از دانشگاه تهران دروس فلسفه علم و دروس ریاضی؛ ایران نیز دروسی می

 درس هايكالس از ویدئوهایی همچنین…از دانشگاه صنعتی همدان درس اخالق فناوري اطالعات و 

 .است دهش داده قرار مکتبخونه در نیز تی.آي.ام مثل دنیا معروف هايدانشگاه

 :(kelasedars.org) درس كالس -3

اي براي همه است. شعار كالس درس، مدرسه

ویدئوي  420كالس درس داراي بیش از 

آموزشی در موضوعات مختلف دبیرستانی و 

دانشگاهی است. ویدئوهاي كالس درس 

 .اندشدهصورت رایگان ارائهبه

 : )takhtesefid.org( سفید تخته -4

 به سرویس یک اینترنتی پایگاه این جوان، نگارانخبر باشگاه گزارش به

 تماشاي بر عالوه و است آموزشی ویدئوهاي گذارياشتراک

 آموزشی ویدئوهاي توانیدمی شما سایت، این در موجود هايلینک

 .كنید آپلود آن در نیز را موردنظرتان
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 و مکانیک مانند مهندسی هايرشته از متنوعی گستره سایت این در موجود آموزشی ویدئوهاي

 ازجمله گوناگون هايمهارت حتی و نقاشی و گرافیک مانند هنري هايرشته تا گرفته الکترونیک

 .است رایگان كامالً آن در نامثبت و اندبرگرفته در را جوشکاري و تراشکاري

 : (elearnpars.org( پارس مجازي آموزش توسعه مركز -5

 در گرفته صورت تمطالعا طبق مركز این ایجاد اولیه ایده

 در موجود دكتري و ارشد كارشناسی فنی هايپروژه

 برلین اشتنبایس دانشگاه و امیركبیر صنعتی دانشگاه

 فارسی، مودل فارسی، پرس ورد هايسامانه همچون متنوعی هايسیستم و است گرفته صورت آلمان

 جهت در اجالس وب و سرویسوب ساز، آزمون متنوع، هاي CMS و اختصاصی هاينویسیبرنامه

 آموزشی مركز خود از نقل به .شودمی اجرا و سازيپیاده مركز سایتوب در سایتوب این توسعه

 سایر و عربی متحده امارات تاجیکستان، افغانستان، عراق، كشورهاي از پذیرانیدانش اكنونهم

 استفاده مركز هايآموزش از مالزي و ژاپن آمریکا، و اروپایی كشورهاي و فارسخلیج حاشیه كشورهاي

 كه است انگلیسی زبان متنوع هايدوره ارائه پارس مجازي آموزش مركز جالب هايآموزش از .كنندمی

 .اندداده اختصاص مبحث این به را آموزشی دوره 10

 ( :(elearning.ghasam.ir تهران سپاه مجازي فضاي قرارگاه مجازي آموزش سامانه -6

 بحث به جدي توجه مجازي، فضاي قرارگاه در اول اولویت

 توان افزایش و كیفی و كمی توسعه اصلی ركن عنوانبه آموزش

 محمد حضرت سپاه ايرسانه و فرهنگی نخبگان عملیاتی

 در روشنیبه مسئله این كه است بزرگ تهران )ص( اهللرسول

 قرارگرفته تأكید مورد مجازي فضاي قرارگاه راهبردي اسناد

 جدیدترین از همچنین مجازي آموزش سامانه این است.

 ریزيبرنامه و محتوا ٔ  حوزه در پژوهشی و علمی دستاوردهاي

 .گیردمی بهره آموزشی

 :  )iksna.com( كائسنا -7

 براي ، باز متن دانش ترویج هدف با 1386 سال از ”كائسنا“

 سطح گسترش منظور به و یادگیري یکسان فرصت ایجاد

 كائسنا .نمود كار به آغاز انزب فارسی جامعه علم و آگاهی

 كه افرادي كائسنا.است دانش تبادل و یادگیري براي فضایی

 در را دارند مشخص هاي زمینه در كاربردي دانش و توانایی

 كنار در را تدوین و تولید تیم و كرده همراهی تولید فرایند

 تجاري غیر یا تجاري اهداف از نظر صرف .دهد می قرار آنها

 باند، پهناي هزینه نمایش، پلتفرم پرداخت، پلتفرم هاي دغدغه كائسنا در محتوا تولیدكنندگان

 روي تمركز با بتوانند تا است؛ شده برطرف كنندگان تولید براي … و بازخورد دریافت ماركتینگ،

  .كنند منتشر و تولید را خود آموزشی ویدئوي محتوا،

 (:behamooz.com( آموز به -8
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 .كرد فعالیت به شروع آزمایشی صورت به1391 سال از عمالً  آموزبه سایت وب

 اطالعات فناوران شركت افزاري نرم بستر عمومی قابلیتهاي برمبناي آموزبه

 مواد دادن قرار دسترس در آموزبه هدف .یابدمی توسعه و است شده بنا وستا

 هیچ كه داریم اعتقاد ما .است ایرانیان يهمه براي مناسب كیفیت با آموزشی

 و سن نباید .شود محروم كاربردي مهارتهاي و دانش و علم كسب از نباید كس

 آموزبه در. دارد باز موفقیت و سازندگی گرفتن، یاد از را افرادي مالی، امکانات و موقعیت و مکان یا سال

 كنید جادای را خود درس توانیدمی هستید، آموزگار یا استاد اگر .بگیرد یاد و بدهد یاد تواندمی كس هر

 يدرباره و كنید شركت دلخواهتان هايكالس در هستید، گیرنده یاد اگر و بدهید یاد نفر هزاران به و

 .بگیرید یاد موضوع هزاران

 : )academy.org-iran(آكادمی ایران -9

 و كارشناسان بخصوص جامعه افراد امروزي هاي دغدغه از یکی

 آموزش، جانبی اردمو رنج همواره اما .باشد می یادگیري مدیران

 و ایاب مانند جانبی هاي هزینه آموزش، مکان دوري زمان، مانند

 این .باشند نداشته دسترسی كاربردي هاي آموزش به مندان عالقه از بسیاري تا شده باعث … و ذهاب

 سایت وب كاربردي، كامالً صورت به آنهم آموزش، سازي آسان و ارتقاء راستاي در شد باعث امر

 و پویا محیطی ایجاد سایت وب این در ما هاي تالش تمام كنیم اندازي راه را آكادمی ایران آموزشی

 .هستند مند عالقه یاگیري به كه است كه كسانی تمام براي آموزشی

 : )cetkaacademy.ir(ستکا -10

 غیر آموزش سایت یک ستکا مجازي اكادمی

 می آنالین هاي دوره برگزاري به كه حضوري

 يحوزه 6 ابتدا در سایت این ايه دوره.پردازد

 سرمایه شخصی، توسعه افزار، نرم بازاریابی، مدیریت، گذاري

 آموزشی استودیو در ها دوره .داریم ها حوزه این گشترش به تصمیم آینده در كه باشد می زبان و

 ترینرگبز به شدن تبدیل ما انداز چشم .شوند می تولید استاندارد كامال طور به ستکا مجازي آكادمی

 با همکاري ما، هاي ارزش و 1395 سال تا ایرانی پذیراندانش و مدرسین براي آنالین آموزش مرجع

 تعهد گفتار، در صداقت خالقانه آموزشی ابزارهاي توسعه مفید هايآموزش ارائه مدرسین ترینشایسته

 .باشد می عمل در
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 كنیم؟ برگزار مجازي كالس چگونه

 web كنفرانس وب یا مجازي كالس- 1

 conferenceسازمان ویژه آنالین جلسات یا 

 بزرگ هاي

 كنفرانس وب سیستم برگزاري سیستم یک توانیدمی

 conference webمؤسسسه خاص ، مجازي كالس یا 

 :كنید طراحی خود

 فرد به رمنحص این بابت البته و باشید فرد به منحصر و خاص خواهیدمی و هستید معتبر و بزرگ مؤسسه یک اگر

 خود سازمان براي سفارشی سیستم یک بخواهید شاید كنید، هزینه تومان میلیون ده چند توانیدمی بودن،

 .اندداده انجام ( ...كشور داخل  در معتبر هايدانشگاه برخی كه كاري مانند دقیقاً .بنویسید

 چنین ساخت سفارش اگر مثال طور به .كنید انتخاب توانیدمی كه است روشی برترینزمان و ترینگران راه، این

 طول آن طراحی ماه شش حداقل و بود خواهد تومان میلیون 50 قرارداد يهزینه حداقل بدهید، را سیستمی

 .كشید خواهد

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري مزایاي

 تواندمی همین و (شماست خاص و نشده ستفادها دیگر كجاي هیچ سیستم این یعنی) هستید فرد منحصربه- 

 .باشد شما سازمان براي بزرگ امتیاز یک

 مشکالت احتمال باشند داشته اختیار در همه و باشد عمومی كه سیستمی) .است تر اعتماد قابل امنیت لحاظ از- 

 (بود خواهد بیشتر بسیار آن در امنیتی

 .بود خواهد تغییر قابل شما خواست و دلخواه به چیز همه سازي،سفارشی لحاظ از- 

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري معایب

 .است الزم باالیی بسیار هزینه طبیعتاً-  

 .باشد برزمان است ممکن آن تست و طراحی-  

 نظر در باید هم ...و افزاررمن براي اختصاصی سرور طراح، تیم توسط افزارنرم نگهداري و پشتیبانی هايهزینه  -

  .شود گرفته

 كوچک و متوسط مؤسسات ویژه مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب- 2
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 .كنید استفاده اختصاصی سرور یک روي بر آماده افزارهاينرم از توانیدمی

 اكثر كه هاآن همه لغو روزها این اما دارد، وجود مجازي كالس برگزاري براي مختلفی افزارهاينرم چند هر

 .استConnect Adobe   كنند،می استفاده آن از مؤسسات

 حتی یا كنید اجازه كار این مخصوص اختصاصی سرور یک باید باشد، زیاد آن در حاضر افراد و شما هايكالس اگر

 برگزار آن با را هاكالس و كنید نصب آن روي را افزارنرم این و دهید قرار ISP یک در یا خود سازمان در و بخرید

 میلیون دو تا یک حدود سرور، و افزارنرم هزینه .است مناسبی روش متوسط، هايسازمان براي روش این .كنید

 سرور حتی و فروشندمی را افزارنرم این الیسنس كه هستند ایران در هاییشركت .شد خواهد تمام ماه در تومان

 شركت خدمات، ارائه ي زمینه در ها شركت این ترین شناخته و ترین برجسته از كه كنندمی تهیه شما براي هم

 یا LMS مجازي آموزش افزار نرم به تواندمی كانکت ادوبی هزینه، صرف با .برد نام را (پافکو) فردا افزار پژوهش

 .شوند وارد رافزانرم این به خود عبور رمز و دانشجویی شماره همان با كاربران مثالً و شود متصل شما اس ام ال

 مجازي كالس برگزاري افزارهاي نرم دیگر

 آزمون برگزاري امکان سرور یک روي نصب با كه دارند وجود نیز دیگري افزارهاينرم كانکت، ادوبی بر عالوه

 :مثال طور به كنند؛می فراهم را آنالین

 Blackboard شركت توسط افزارنرم این ظاهراً كه كردمی استفاده Live Elluminate از هاروارد دانشگاه- 

 !است شده بلیعده و خریداري

 .كنید استفاده توانیدمی كه هست هم Sakai سورساوپن و رایگان افزارنرم- 

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري مزایاي

 .آیدمی حساب به (بزرگ حتی و) متوسط مؤسسات براي هاروش همه بین روش اعتمادترین قابل و بهترین- 

 .هستید خدمات از استفاده آماده كوتاهی بسیار زمان در-  

 .باشد معتبر رسدمی نظر به و داده پس را خود امتحان كانکت ادوبی افزارنرم- 

 .دارد خوبی پشتیبانی هم تبلت و گوشی در ظاهراً- 

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري معایب

 !(بسازید هست كه چه هر با باید) .ندارد وجود شما هايخواسته به نسبت محیط سازيسفارشی امکان - 

 كالسی هیچ كه مدتی در خصوص به سرور اجاره هزینه است ممکن باشید، نداشته زیادي مجازي كالس اگر - 

 . است آسوده خیالتان احتماالً باشید، هداشت خود سازمان در سرور یک اگر اما .كند اذیت را شما ندارید،

 در وگرنه باشید داشته سرور مدیریت براي ايحرفه پشتیبان یک باید بگذارید، سرور خود سازمان در اگر - 

 35 .باشید شاهد را مشکالتی است ممکن نفر چند همزمان حضور



 

 

 

 مؤسسات ویژه  Onlineبرخط جلسات یا مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب-  3

 مدرسین و كوچک

 كنید اجازه سرویس، این يدهنده ارائه هايسایت از را آنالین كالس سرویس توانیدمی

 براي توانیدمی شما و اندكرده نصب خود سرور روي بر را كانکت ادوبی كه دارند وجود ایران در هاییسایت

 تومان هزار 300 حدود پرداخت با مثال طور به .دبگیری كمک هاآن سرورهاي از كمتر، يهزینه با كالس، برگزاري

 .كنید برگزار را نفر صد تا پنجاه نهایتاً حضور با آنالینی هايكالس توانیدمی ماه در

 برگزاري براي سفارشی سیستم یک خودشان و كنندنمی استفاده كانکت ادوبی از كه هستند هم هاییسایت اما

 .فروشندمی شما به را سایتشان تخدما و اندكرده طراحی آنالین كالس

 روش این در مجازي كالس یا كنفرانس وب برگزاري مزایاي

 نفر 25 حداكثر حضور با كالس نهایتبی توانیدمی (تومان هزار 200 حدود) ماه در دالر 33 با مثالً :پایین هزینه - 

 (بدهید پول بیشتر دالر 1 مثالً  نفر هر ازاي به باید بخواهید بیشتري افراد اگر) .كنید برگزار

 با كاربران چت سفید، تخته) .دارد باشید داشته نیاز مجازي كالس براي كه امکاناتی نوع هر :كامل امکانات - 

 ...(و فیلم و اسالید پخش همه، به مدرس دسکتاپ نمایش خود، بین و استاد

 روش این در مجازي كالس یا كنفرانس وب برگزاري معایب

 .شودنمی متصل شما آموزش سیستم به شید،با مؤسسه اگر - 

 .كند اذیت را كاربران شاید آن سرعت - 

 دانشجویان براي خواهندمی كه خوردمی مدرسینی و آنالین آموزشی هايسایت در به بیشتر روش این كل، در

 .كنند برگزار (خصوصی كالس مثالً) آنالین كالس خود
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 مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري براي روش ترینارزان- 4

 آن هايمشابه و TeamViewer افزارنرم از استفاده

 یا كنفرانس وب بابت ايهزینه هیچ خواهیدنمی اگر

 كنید، پرداخت conference web آنالین كالس برگزاري

 سایت یا ویورتیم در Presentation  امکان از توانیدمی

 چندین و دهند می ارائه خدمات زمینه این در كه هاي

 كنندمی ارائه رایگان به را خدمات این كه دیگر سایت

 تخته مانند الزم امکانات افزارهانرم این .كنید استفاده

 خیلی و همزمان چت دسکتاپ، و صدا اشتراک سفید،

 كنار در البته .كنندمی فراهم رایگان به را دیگر امکانات

 شدن وصل و قطع یا كم سرعت خاطر به بار هر چون است، الزم هم (تلگرام مثل) چت سیستم یک معموالً هااین

 .بفرستید همه براي را جدید كد باید و ریزدمی هم به شما جلسه اینترنت،

 ...نیست دردسريكم راه كل، در

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب مزایاي

 رایگان :پایین بسیار هزینه - 

 روش این در مجازي كالس یا conference web كنفرانس وب برگزاري معایب

 .شودمی جلسه قطع باعث هاآن سرورهاي پایین سرعت گاهی- 

 به راآن لینک یا كد و بسازید جلسه دوباره باید و جلسه اتمام یعنی این و پریدمی بیرون جلسه از بار هر - 

 ...بگذارید اشتراک

  دارند قصد كه مؤسساتی و مدرسین براي سوم روش و باشد مناسب مؤسسات اكثر براي دوم شرو رسدمی نظر به

 گزینه ترین مناسب كنند برگزار خود براي خصوصی صورت به آنالین كالس یا conference web كنفرانس وب

 انتخاب براي همواره حتی كه دارد وجود online جلسات برگزاري افزار نرم یک در متنوعی امکانات .باشد

 :مثال بطور .است بوده مطرح هم كنفرانس ویدئو افزار نرم بهترین

 كنفرانس وب افزار نرم در اسالیدها وصفحه و نمایش صفحه گذاري اشتراک به امکان 

 وبینار افزار نرم در مدرس تصویر نمایش امکان 

 وبینار سایت در مدرس صداي پخش امکان 

 آنالین آموزش سیستم رد مدرس شده نوشته متن نمایش امکان 

 آنالین جلسات برگزاري افزار نرم در اختصاصی چت امکان 

 كنفرانس وب مدیریت سیستم طریق از صوتی فایلهاي پخش 
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 مجازي كالس برگزاري افزار نرم یک در هایشان سوال پرسیدن براي كنندگان شركت به مجوز امکان 

 :گردد می بررسی كنفرانس وب مزایاي ذیل در

 وبینار آموزش طریق از آمد و رفت در ها نههزی كاهش 

 دور راه از جلسات در شركت امکان 

 وب افزار نرم یا كنفرانس ویدئو سامانه كمک با برگزاري محل در حضور براي زمان اتالف از جلوگیري 

  connect adobeكنفرانس

 كانکت ادوبی سیستم از گیري بهره با  برگزاري محل ظرفیت در محدودیت عدم 

 دیگري خدمات هر مثل نیز گردد می برگزار ویینار سرویس یک با كه كنفرانس وب یک اما

 :دارد هم معایبی

 وب یا و وب تحت كنفرانس ویدئو یک در شود نمی راحت خیلی ندارد، وجود فرد به فرد ارتباط اینکه جمله از

 .گرفت بازخورد connect adobe كنفرانس

 وب هاي افزار نرم از یکی یا و  وب تحت كنفرانس ویدیو از استفاده مهنگا در اینرنت است ممکن اینکه دوم

 ویدئو افزار نرم در لیکن .نیست پررنگ خیلی پیشرفته كشورهاي در مساله این البته كه شود قطع كنفرانس

 ددانلو به اقدام توانند می افراد و گردد می ضبط جلسات رایگان كنفرانس وب افزار نرم حتی و adobe كنفراس

 .نمایند كنفرانس وب افزار نرم رایگان

 با هم فارسی زبان به سیستمها برخی از پشتیبانی عدم مشکل حتی دور راه از آموزش معایب و مزایا مقایسه در 

 بعضی .گردد می رفع زیادي حد تا نقیصه این كند می رشد تکنولوژي كه مرور به و هست مدیریت قابل خالقیت

 وب تهیه یا و رایگان مجازي كالس افزار نرم بدنبال هم برخی و كنند می وبینار اجاره به ماقدا كنندگان برگزار از

 جهت اندروید كنفرانس ویدئو افزار نرم و كنفرانس ویدئو سیستم قیمت كه چون هستند رایگان كنفرانس

 .نیست بصرفه مقرون برایشان آنالین آموزش برگزاري

 

 چیست؟ آنالین موزشآ یک در شركت براي نیاز مورد ابزار

 است ممکن ، connect adobe افزار نرم یا كنفرانس ویدیو افزار نرم خدمات دهنده ارائه شركت به بسته

 :باشد می زیر موارد هست، متداول وبینارها در كه چیزي آن معموال لیکن باشد، نیاز مورد متفاوتی ابزارهاي

 .است نیاز دمور تبلت یک یا و هوشمند تلفن یک یا كامپیوتر یک .1

 سرعت همین واسطه به .باشد واقعی 256 سرعتش حداقل اینکه ویا پرسرعت اینترنت یک ترجیجاٌ .2

 .بود خواهد میسر عالی و واضح خیلی بصورت اسالیدها و تصویر مشاهده امکان
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 صحبت كننده شركت تا باشد الزم كه زمانی میکروفن البته .است نیاز مورد نیز میکروفن و بلندگو یک .3

 و ندارد وجود اصال فرصت این ها كالس از بسیاري در كه هرچند گیرد، می قرار استفاده مورد كند

 .داشت خواهند بلندگو یا اسپیکر یک به نیاز فقط كنندگان شركت

 (Course Online Open Massive( برخط انبوه آزاد دوره

 به آزاد طور به وب طریق از كه است آنالینی دوره( MOOC) موک 

 هايدوره مشابه معموالً هادوره این. شودمی ارائه نامحدود كنندگانیركتش

 هاموک. دارند مشخصی پایان و شروع زمان آنها اغلب. هستند دانشگاهی

 فضاي مسایل، مجموعه و متون ویدئوها، نظیر درسی رایج محتواي بر عالوه

 در آموزشی دستیار و استادان آموزان، دانش كه آورندمی وجود به تعاملی

 از را مردم از مختلفی هايگروه توانستند هادوره این. كنند شركت آن

 به كه كیفیت با هايدوره. كنند جذب خود به جهان كشورهاي از بسیاري

 هايفرصت از استفاده براي را مهمی گام شد،می تدریس دنیا مطرح هايدانشگاه از بسیاري اساتید وسیله

 خط یک و كامپیوتر دستگاه یک تنها هادوره این از بسیاري در شركت نیازپیش تنها. برداشت آموزشی برابر

 اروپا هايدانشگاه و استرالیا كانادا، آمریکا، هايدانشگاه موک تولیدكنندگان بیشترین .است اینترنت

 ایجاد هم نایرا و مالزي هند، در تدریجاً  و نشد محدود پیشرفته كشورهاي مرزهاي به موكها ایجاد. هستند

 .شدند

 پیشینه تاریخی

 دانشگاه استاد دو تران سباستین و نورویگ پیتر آقایان سال آن در. شدند شروع 2011 پاییز از هادوره این

 جذب خود به را دانشجو هزار 160 توانست كه كردند برگزار مصنوعی هوش مقدمات عنوان با را ايدوره استنفورد

 همان در كه اینگ آندرو آقاي. كردند تأسیس را Udacity شركت تران و نورویگ موفق تجربه این از بعد. كند

 استنفورد دانشگاه از دو هر كولر، دافنی خانم همراه به بود كرده برگزار را ماشینی یادگیري موفق دوره زمان

 دانشگاه سال نهما بهار در و كرد تأسیس را MITx تی، آي ام دانشگاه 2012 مارس در. كردند تأسیس را كورسرا

 غیررسمی آموزش از جدیدي شکل ترتیب این به. داد نام تغییر Edx به شركت و پیوست جمع این به هاروارد

 .گرفت لقب موک سال تایمز نیویورک نظر از 2012 سال و كرد كاربه شروع

 ویژگی هاي موک

 پرداخت به نیازي و دندارن خاصی مؤسسه و مدرسه در نام ثبت به نیازي افراد: آزاد پذیري دسترس .1

 .نیست هم هزینه

 صورتی در گیرد دربر را یادگیرندگان از نامحدودي تعداد تواندمی موک گشتردي علت به: پذیزي مقیاس .2

 .شدمی تعریف معلم و آموز داشن محدود تعداد سنتی هايدوره رد كه
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 مزایاي موک

 درس وینتپ پاور اسالیدهاي همراه به اساتید توسط شده ثبت ویدئوهاي 

 اجتماعی و داوطلبانه یادگیري 

 درس امکان و مالی و زمانی و مکانی هايمحدودیت به توجه بدون دنیا سراسر از همه براي آموزش 

 دنیا سراسر از دانشجویان با خواندن

 اساتید و آموزشی موسسات شدن معروف 

 حضوري هايدوره در نام ثبت آمار افزایش 

 كتابها خواندن و اساتید هايكتاب فروش افزایش 

 موک عایبم

 تحصیل ترک باالي آمار 

 اساتید با رو در رو ارتباط نداشتن 

 مؤلف حق مسائل 

 كشورها بین در زمانی اختالف 

 آموزشی هايداده ایجاد در در موک نقش

 دتعدا هايداده به دسترسی طریق این از. آوردند فراهم را دانشجویان از زیادي تعداد به آموزش امکان وكهام

 از برخط محیط در كه رفتاري تا گرفته ملیت و جنسیت سن، مثل هاییویژگی از. شد ممکن دانشجویان از زیادي

 درس به مربوط هايآزمون آیا بینند،می را ویدئوهایی چه خوانند،می را صفحاتی چه كه این. دهندمی نشان خود

 این به دارند؟ مشاركت هابحث در آیا كنند؟می بالدن مرتب طوربه ايهفته چه تا را دوره دهند؟می انجام را

. نداشت وجود شکل این به هاداده این برخط آموزش دوران از قبل كه شد ایجاد هاییداده به دسترسی ترتیب

 .شد فراهم باال ایجاد سرعت و باال حجم با كالن ابعاد در هاداده این این، برعالوه

 وجود ابعاد این در این از پیش تا كه گرفت شکل الکترونیکی آموزش رد پژوهش براي بستري ترتیب این به

 رسمی آموزش كیفیت بهبود به هم و غیررسمی آموزش كیفیت بهبود به هم تواندمی پژوهشی بستر این. نداشت

 امکان و شوندمی ارائه تركیبی ٔ  شیوه به اكنون دانشگاهی رسمی آموزشی هايدوره از بسیاري. كند كمک

 هايكالس مزایاي از شودمی سعی هادوره این طراحی در كه ترتیب این به. آورندمی فراهم را تركیبی ريیادگی

 برنامه تواندمی موكها هايداده تحلیل ترتیب این به. شود استفاده توأمان صورتبه الکترونیکی آموزش و حضوري

 .دهد بهبود نیز را هادانشگاه درسی

      است معکوس كالس تشکیل اندداشته نقش آن پیشرفت در هم موكها كه دیگري امکان
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 موک كلمه حروف تک تک تفسیر

 

 موک آموزشی هاي رویکر

 اصلی رویکرد. اند شده تحریک موسسات یادگیري و آموزشی هاي رویکرد سراسر در گسترده مباحث با ها موک

 و نوشتاري منابع ، ویدیویی تولیدات كلی طور هب و است انالین دور راه از آموزش هاي دوره به شبیه خیلی موک

.است خودكار بازخوردهاي با الکترونیکی هاي ارزیابی  

 این در تجربه و موجود علم آموزان، دانش به نهادن ارزش با یادگیري اجتماعی ماهیت ها موک ابتدا در چند هر

 موضوع این بررسی براي بیشتري هاي فرصت یول گرفت بر در را جایگزین آموزشی هاي دوره از استفاده با  ها دروه

 .دارد وجود آینده در

 دنیا در موک معروف هاي دوره از نمونه چند معرفی

 از كالر دافنی چون كسانی  توسط كه انتفاعی آموزشی فناوري شركت یک:  كورسرا

 دلیل به. است واقع كالیفرنیا ویو، مانتین در و  است شده تاسیس استنفورد دانشگاه

 آنالین هاي دوره در شركت امکان ایرانی دانشجویان ، ایران علیه آمریکا هاي حریمت

.ندارند را كورسرا  

 كه است فیوچرلرن كورسرا، بریتانیایی معادل دنیاست سراسر در دانشگاه 100 از هاییدوره میزبان كورسرا

  .دهندمی ارائه پلتفورم نای طریق از را هاییدوره بریتانیا برتر دانشگاه 40 از نیمی اكنونهم
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 توسط كه است غیرانتفاعی و باز فرمپلت یکاي دي ایکس: 

( تیآيام) ماساچوست تکنولوژي انستیتوي و هاروارد دانشگاه

 و آنالین آموزشی هايدوره سرویس، این. است شده اندازيراه

 ارائه مختلف آموزشی هايموسسه و هادانشگاه توسط كه رایگانی

 بودن دسترس در.دهدمی قرار مندانعالقه اختیار در را شودمی

 از كشورها تمامی اهالی و سنین تمامی براي آموزشی هايدوره

 این  edX كند؛ پیدا دست آنها به دارد قصد edX كه است اهدافی

 :است داده قرار كارش سرلوحه را شعار

 وقت همه در و جاهمه همه، براي آنالین؛ تحصیالت آینده

 هاكنندهشركت به دوره پایان نامهگواهی قبولی، نمره دریافت صورت در هم، هاكالس از بعضی پایان در همچنین

 .شودمی ارائه

ه چندان دور دوره هاي آموزش به صورت الکترونیک و مجازي جانشین دوره هاي سنتی در پایان در آینده اي ن

بیشتر دانشگاه ها و سایت هاي فنی در خارج از كشور با  .خواهد شد كه این خود داراي مزایا و معایبی می باشد

اند شور خود جا انداخته را درون ك (آموزش آنالینارائه ي آموزش و اهداي مدرک هاي معتبر این تکنولوژي )

انتظار میرود با كه در این بخش فعالیت دارند طور چند نمونه سایت ایرانی كه در جلوتر معرفی شدند  همین

دند تا دیگر محدودیت هاي مکانی و   طرح اكثر دانشگاه هاي كشور نیز به این تکنولوژي بپیونگسترده شدن این 

یا زمانی باعث دور از تحصیل مانند قشر هاي مختلف جامعه نشود قابل به ذكر است كه دانشگاه شیراز نمونه از 

آموزش عالی در دانشگاه ها به صورت آموزش  شیوهار ذگزي در كشور می باشد كه خود بنیاندانشگاه هاي مجا

 دانشجو می پذیردكارشناسی ارشد  رشته تحصیلی در مقطع هاي كارشناسی و 15در بیش از است كه  الکترونیک
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Abstract 
 
E-learning is a collection of educational activities that is carried out using electronic tools such as audio, 

video, computer and virtual networks; the important advantage of e-learning is its ability to support text-

based interactions That is from the pressure of time and the constraint of the independent location 

The advantages of electronic content are their one-stop-shop and their continuous capability, although 

the design and implementation of their training components is a relatively time-consuming process that 

involves the provision of a diverse range of work and technical and artistic expertise. Some of the 

benefits of e-learning include the following: 1. The development of comprehensive talent such as 

learning 2. International learning with the help of e-learning in the era of globalization of education 3. 

Educating responsible citizens who have moral consequences in the information society correctly 

understands 

In e-learning, all content is passed directly to the learner. As a result, the content is reproduced in such a 

way that the definition of the right to publish should be investigated in the electronic learning 

management system. 

E-learning application areas 1-Smart schools 2-Virtual universities 3-Free e-institutions4. Organizational 

e-learning system 

Types of e-learning are based on two bases: a) online learning b) offline learning 

The idea of establishing virtual education has been launched since 1996, but the first virtual university 

was formed in 2000. Information technology in a short time has been able to transform human life at a 

high level. 

Students, students, trainers, professors, users support and manage the main factors in the process of 

distance learning, distance learning with four tools, a) audio tools, b) video tools, c) data, d) prints, uses 

online education Traditionally, there are advantages to traditional education, the most important of 

which is to be used throughout the day. 

The online classroom is a class that students interact with educators. Online university is a form of 

advanced distance education and a new method that today is a popular way of educating various people 

through the use of technology and the Internet. And there are many benefits Today students can go to 

the depths of the oceans and do research online. Education has quickly transformed education, the goal 

of the university is to provide high-level education for all, so that everyone wants to study at any place 

and university, but the Ministry of Science still has these universities in Iran. Not officially recognized, 

currently the most popular online courses E-learning. 

The course is an online course offered free-to-open on the web through the Web. Courses start in the fall 

of 2011, with two professors from the Department of Artificial Intelligence at Stanford University. 

But in the near future, e-learning will replace traditional education 
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