
 

  الكترونیك یادگیری مجازی واقعیت و فلسفه
 خانواده تربیت و تعلیم در آن جایگاه و
 2)ایران( دکتر نیلوفر اسماعیلی، 1)ایران( نژادمحمد نوروزی: گاننویسند 

 09/05/1396: پذیرش                           29/01/1396: دریافت
 چكیده

از  یبسیار ،موازات آن گسترش شبکه اینترنتبه  ها وانسان یبا ورود رایانه به زندگ
در حرکت است که هر روزه  ییا به سمت تحول بنیاد خدمات تغییر یافته و تعاریف و

که  یاین جهان مجاز گردد.یبیشتر نمایان مروزمره  یها در زندگیثیرات این دگرگونأت
 یآن یادگیر یدهااز بزرگترین دستاور ییک، شودینامیده م یپدیده هزاره سوم تمدن بشر

اطالعات  از ارتباطات و یرا باید تلفیق یعصر کنون است؛ لذا -یمجاز-یالکترونیک
در زمینه  که با استفاده از منابع متعدد است یمرور ایمطالعه، این پژوهش .دانست

تا  2010ز سال ی ااینترنت و یاکتابخانه یبا جستجو یالکترونیک ییادگیر آموزش و
ثیر پدید آمدن أبیشترین تو به این نتیجه دست یافته که ام شده انجمیالدی  2016

بر این اساس،  .بوده است یآموزش یهابر محیط یارتباط و یاطالعات یهایفناور
به  یآموزش یهاشده محیط موجباطالعات و ارتباطات در آموزش  یکاربرد فناور

طات افراد به منظور شود ارتبایکه این امر سبب م دنشدن سوق پیدا کن یمجاز یسو
با از طرف دیگر  پذیر شود.از طریق رایانه امکانو فزاینده  یاگسترش دانش به گونه آموزش و

 و یاطالعات یهانیازمین أین رسانه به عنوان یك مکمل جهت تا ،گسترش اینترنت ظهور و
 و یرنتاینت یهاسایتفراهم کردن وبتا جایی که  مورد استفاده قرار گرفته است یآموزش
جهت تبادل اطالعات  یدیجیتال و یها را به یك محیط مجازدانشگاه ی،اطالعات یهاپایگاه

 .نمایان است ،در این محیطای به صورت فزایندهآن  یتبدیل کرده است که نقش آموزش
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 و یاطالعات یجامع از فناور یریفپس از ارائه تعتالش نموده  حاضر مقالهبنابراین، 
نقش  آموزش از راه دور و ،یآموزش مجاز ،الکترونیك ییادگیر لهئمس ی،ارتباط
 کید برأت با و قرار دهد یاین آموزش را مورد بررس در یارتباط و یاطالعات یهایفناور

 کند. یمعرف یبه صورت مجاز ی رایادگیر انواع آموزش و ،یآموزش سیستم

 الکترونیك یادگیری مجازی، عیتیادگیری گروهی، واق تربیت، و تعلیم خانواده،: واژگان کلیدی

 مقدمه
تا اطالعات ؛ به نحوی که به اطالعات است یبشر دسترس یترین نیازهایاز اساس

همواره نیز اطالعات  یك از نیازها وجود ندارد. مین هیچأامکان ت ،وجود نداشته باشد
 ر نگرفته است.چندان مورد توجه قرا یانسان ینیازها گسترهبه دلیل  اما ،با بشر همراه بوده

مختلف و ابداعات  یپدید آمدن نیازها ارتباط میان جوامع و یبا برقراراز طرفی 
 بشر که یعصر؛ نامندیکه آن را عصر اطالعات م شد یاانسان وارد دوره ،گوناگون

 یبرا ارتباط یبرقرار و اطالعات داشتن به نیازمند را خود گذشته از بیش آن در
  .داندیم نیاز مورد اطالعات کسب

 پیشرفته، و مختلف یارتباط و یاطالعات یهافناوری داشتن اختیار در با امروزه
تا  است گردیده میسر پیش از بیش اطالعات سریع تبادل و ارتباط یبرقرار امکان

 در را خود نیاز مورد اطالعات آخرین توانندمی ،باشند که کجا هر در افرادجایی که 
 (1385 کامبد،) .کنند دریافت یازمینه هر

 یحاکاست، ی الکترونیک ینسبت به یادگیر فزایندهگرایش همراه با  که دورهاین 
 رایانه و؛ البته است یآموزش یسنت یهامختلف این روش نسبت به روش یاز مزایا

ی جایگزین آموزش حضوربه طور کامل توانند ینم یالکترونیک ییادگیر یهاروش
چه  چیست و دقیقاً  یالکترونیک یه بدانیم یادگیرمهم این است ک؛ چرا که شوند
استفاده از آن  یدر چه موارد که دارد، یهایبا توجه به محدودیت و دارد یمزایای

 (1379 ،نیکنام) ؟شودیتوصیه م



 13/ ... الكترونيك يادگيری ازیمج واقعيت و فلسفه

ترین تعریف عبارت است از انجام فرایند مجازی در سادهیا  آموزش الکترونیک
که آموزش الکترونیکی فناوری ی. با آنآموزشی بر روی بستر ارتباطات الکترونیک

آموزشی را با استفاده از تعامل درگیرانه میان فراگیران و مدرسان دگرگون ساخته 
 است، هنوز گمان بر این است که آموزش الکترونیک در آغاز راه است.

محوریت فرایند آموزش الکترونیکی بر خالف آموزش سنتی بر فراگیران است و 
مدرسان در تکامل  زیر نظرزیرا فراگیران هستند که باید  ؛ینه محتوای آموزش

محتوای آموزشی مشارکت کنند. آموزش الکترونیکی، علم را به جاهایی برده است 
 (1385 ی،رزقی و زعفران) جا نبوده است.ای از آموزش در آنکه پیش از این سابقه

دگیری بنا به اهمیت این مباحث، در پژوهش حاضر به بررسی مسئله یا
 شود.الکترونیکی و جایگاه آن در نظام خانواده پرداخته می

 الكترونیكی ییادگیر 
، طی سالیان اخیرر مرورد یرساخت مناسب اینترنت برای آموزشاستفاده از بستر و ز

، آمروزش 1. آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر کامپیوترتقبال قرار گرفته استاس
 هراینمونه اسامی انتخاب شده بررای روش 3ی بر وبو آموزش مبتن 2مبتنی بر اینترنت
 . هستندجدید آموزشی 

برا انقالبری برزرو روبررو نیرز طی سالیان آینرده  -یاد دادن و یادگیری -آموزش
خواهد شد. امکانات سخت افزاری و نرم افراری موجود، بشریت را به سرمت یرک 

 دهد.انقالب بزرو آموزشی سوق می
ت و مطرح و همزمان با رشد تجهیزامیالدی  1990 از سال Online هایآموزش

ینرک ثری در این زمینه برداشته شده و اؤهای م، گامامکانات مربوطه در دهه گذشته

                                                           
1. CBT 

2. IBT 

3. WBT 
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ی هرای آموزشری جدیرد برراآشنایی با سیسرتم ؛ لذادر نفطه عطفی قرار گرفته است
 تمامی دست اندرکاران امر آموزش از اهم وظایف است.

وامعی از بشرریت بره توانرایی و خودبراوری ، جروانایی بدانیمگر دانایی را عین تا
های آموزشی خرود انتخراب و برر ساخت مناسبی برای سیستمخواهند رسید که زیر

متفراوت کید بر عناصر أفمند و سیستماتیک آموزشی را با تهمین اساس حرکات هد
 موجود در یک سیستم آموزشی، آغاز نمایند.

دسرت انردرکاران نیکری فرصرت مناسربی بررای هرای الکتروآمروزشبنابراین، 
فراگیر های آموزشی بوجود آورده است تا هر چه سریعتر بتوانند آموزش هایسیستم

 سسات خود آغاز نمایند.ؤها و مهای موجود را در سازمانوریاو مبتنی بر آخرین فن
 (1385 ی،آقازمان)

 آموزش الكترونیكی
پژوهران از زمان و مکران را بررای دانرش آموزش الکترونیکی امکان فراگیری مستقل

رونیکری بسریار حرائز اهمیرت هرای الکتآورد. جایگاه کامپیوتر در آموزشفراهم می
امکان استفاده  -سخت افزار، نرم افزار و شبکه -است. با پیکربندی مناسب کامپیوتر

در گرردد. عملکررد کرامپیوتر مندان فراهم میهای الکترونیکی برای عالقهاز آموزش
برا اسرتفاده و  کره عملکرد موبایل در ارتباطات اسرت های الکترونیکی نظیرآموزش
امکان برقراری ارتباط مستقل از زمان و مکان خاص برای افرراد ، ی مناسبپیکربند

 وجود می آید.ه ب
، شبکه، اینترانت و یا اینترنت CD-ROMتواند مبتنی بر آموزش الکترونیکی می

نظیر متن، ویدئو،  های متفاوتاز عناصر اطالعاتی با فرمت اوبرای ارائه محتو  باشد
 نماید.سازی شده استفاده میهای مجازی و یا شبیه، گرافیک و محیطصدا، انیمیشن

تر از تجرارب های الکترونیکی به مراتب گستردهدست آمده از آموزشه تجارب ب
 هرایری در سیسرتمست آمده در یک کالس درس سنتی است. آهنگ فراگیده آموزشی ب
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آموزشی الکترونیک از یک روند مشخص و سیستماتیک تبعیرت کررده و مخاطبران 
 نماید.خود را با هر نوع سلیقه و گرایش به سرعت جذب می

رمز موفقیت خرود را در شریوه ارائره، نروع محتویرات و های الکترونیکی آموزش
از اغلرب مسرائل هرای الکترونیکری داننرد. در آمروزشمناسب می -عرضه -توزیع

، تعامل و ارتباط ضعیف با طرفههای یکسخنرانی های سنتی نظیرموجود در آموزش
هرای آمروزش گردد. با استفاده از نرم افزارهای مربوط به سیستمفراگیران اجتناب می

گیرری از را برا بهررها های آموزشی موثر و کرارتوان به سرعت محیطالکترونیکی می
 (1379، نیکنام) ی ایجاد کرد.عناصر متفاوت آموزش

 سطوح آموزش الكترونیک
سرطوح متفراوت  کره گررددبندی مریآموزش الکترونیکی در چهار گروه عمده طبقه

 یراهبر شورای دبیرخانه) نمایند:آموزشی از ابتدایی تا سطوح پیشرفته را تضمین می
 ی(بهداشت ارتباطات و اطالعات یفناور

 های دانشپایگاه .1
شروند. عنوان یک آموزش واقعی در نظر گرفته نمریه دانش و اطالعات بهای پایگاه
ای هرایرن بانرک. هسرتندای از آموزش الکترونیکی های اطالعاتی شکل اولیهبانک

 اینترنت مشاهده نمود.  از یهای نرم افزاری متعددتوان در سایتاطالعاتی را می
رائرره توضرریحات و ادر برره اهررای اطالعرراتی برا یررک روش سیسررتماتیک قربانرک
 .هستنداالت مطرح شده در رابطه با نرم افزار ؤهای ضروری در ارتباط با سراهنمایی

منظور انجام عملیات خاص توسط یرک ه های الزم بدر این راستا دستورالعمل
 هایبانکاین  گیرد.صورت مرحله به مرحله در اختیار متقاضیان قرار میه نرم افزار ب
 نمایند.ورت متعامل با کاربران خود ارتباط برقرار میصه اغلب ب اطالعاتی
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 کننرد توانند کلمات مورد نظر خود را در بخش مربوطه تایر کاربران می به عنوان مثال؛
موضوع تا زمینه جستجو در بانک اطالعاتی فراهم گردد. در این راستا امکان انتخاب 

 .نیز وجود دارد -فباییموضوعی یا ال -های مرتب شدهمورد عالقه بر اساس لیست
 Onlineحمایت فنی  .2

 هاییکه در مواردی شباهت استنوع خاصی از آموزش الکترونیکی  Onlineحمایت 
هرای از روش Onlineهرای فنری سازی حمایتدارد. برای پیاده های دانشبا پایگاه

، پسرت  BBSهرای ، سیسرتمگروهرای گفت، اتراقمتعددی نظیرر تاالرهرای مباحثره
ه تعامرل بر هراسیستماین شود. ی و یا ارسال پیام فوری و زنده استفاده میالکترونیک

 نمایند.برقرار می با مخاطب ،های دانشمراتب بیشتری نسبت به پایگاه
 آموزش نامتقارن .3

امکان روش این گردید. در های اولیه الکترونیکی استفاده میسیستم در آموزشاین 
 گردد. می آموزی با محوریت فراگیران فراهمخود

 هرای متعرددی نظیرراز امکانرات و روش ایرن سیسرتمسازی و اجرای برای پیاده
گردد. دسرتیابی ، اینترانت و یا اینترنت استفاده میCD-ROMهای مبتنی بر آموزش

منظرور انجرام یرک عملیرات خراص از طریرق ه ها برای از دستورالعملبه مجموعه
 هاییت مباحثه و پست الکترونیکی نمونهاوها و تاالرهای متف، گروهBBSهای سیستم

 .هستند هاسیستماین از امکانات ارائه شده توسط 
هرای آموز بوده و از لینکخود صورت کامالً ه ب هاسیستمنیز این در برخی موارد 

از  هراایرن نروع سیسرتم گرردد. درخاصی برای مراجعه به منابع متفاوت استفاده می
 ،نماینردهای آموزشی فراگیران را مدیریت مریزنده فعالیتصورت ه مربیان آموزشی که ب

صرورت ه اغلرب بر اچوب و سراختار ارائره موضروع و محتروگردد. چاراستفاده نمی
 .تعریف شده در موضوعات متفاوت استهای با هدایت لینکو خودآموز 
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 همزمانآموزش  .4
صورت زنده ه با کمک یک مربی آموزشی که بو صورت بالدرنگ ه آموزش باین نوع 

، مسیسرتایرن گیررد. در انجرام مری ،های آموزشی فراگیران اسرتناظر تمام فعالیت
فراگیران با ورود به کالس مجازی قادر به برقراری ارتباط مسرتقیم برا مربری و سرایر 

 فراگیران موجود در کالس خواهند بود. 
ی صورت مجازه های یک کالس درس ب، تمام ویژگیدر این نوع آموزش مجازی

ه توان بمی به عنوان مثال؛. گیردو در اختیار مربی و فراگیران قرار میشده سازی شبیه
ال کردن باال برده و یا حتی از یک تخته سریاه ؤصورت مجازی دست خود را برای س

چنرین ؛ هرمه شده بر روی آن را مشاهده نمودو محتویات نوشت کرد مجازی استفاده
هرا، ندازه یک جلسه بروده و یرا هفترهدر حد و ا جلسات آموزشی ممکن است صرفاً 

 به طول انجامد.ها ها و یا حتی سالماه
های صوتی ، کنفرانسهای اینترنتاز طریق وب سایت ها معموالً این نوع آموزش

 گیرد.اینترنت تلفنی انجام مییا و تصویری و 

 روانشناسی یادگیری
وجود ه ، بزمان فراگیریتی در مغز انسان در چه نوع تحوالت و یا اتفاقا -

 آید؟می
، امنظرور فراگیرری مروثر و کراره بکه های الزم است آموزش در ابتدا نیازمند محرک

موجود  عصبی های سیستم؛ چرا که بایست نگهداری گردندمحرک های موجود می
، بره هسرتندسازی اطالعرات در حافظره ها و ذخیرهدر مغز که مسئول کنترل محرک

نیازمنرد بازسرازی در  پس از گذشت چند دقیقرهو گردند ی میسرعت دچار خستگ
صرورت میرزان پاسرخگویی و  در غیرر ایرن ؛دباشرنفواصل بین سه تا پنج دقیقه می

 .گردندها به سرعت بازسازی میآندر عین حال، گردد. ها دچار افت میفراگیری آن



18  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020) 

 

وجرود ه به سرعت با خستگی و دلزدگری بر بایدسیستم آموزشی از طرف دیگر، 
وجرود ه ثرتر برؤتا امکان یادگیری مر باشد فراگیران برخورد مناسب داشته آمده برای

 (1374ی، شریعتمدار) آید.
گرردد. در ایرن ثرترین مدل یادگیری محسروب مریؤیادگیری بر اساس الگوها، م

گردنرد. الگوهرایی کره ای به مجموعه دیگرر جابجرا مریروش، الگوها از مجموعه
، از اطالعرات ود را مسئول پاسخگویی خواهند کردخه مربوط ب های عصبیسیستم

 .نمایندهای متفاوت مغز استفاده میمتفاوت در محل
که آرد با تخرم مررغ ترکیرب ی زمان. گوش دادن به یک حقیقتبه عنوان مثال؛ 

منظرور ایجراد ه تروان آن را بره قطعراتی بروجود می آید که میه خمیری ب ،گرددمی
 .نیز چنین است ارتباط یک مفهوم با یک حقیقت د.ماکارونی برش دا

های ورزشی به انرژی سریع نیراز تیم است؛تجسم دو چیز بایکدیگر مثال دیگر، 
قبل از بازی یک وعده غذا  ؛ لذانمایندمین میأته و آن را از طریق کربوهیدرات تداش

 مناسب خواهند داشت.
حافظره را  هرم، ریق همکراری برابا یکدیگر مرتبط بوده و از طنیز  هاسیستماین 

ای طراحری گونرهه اطالعاتی که ب است؛ پسیادگیری  که همانشکل خواهند داد 
یی ادیگرر حرکرت نماینرد، دارای کراربه سیسرتم  عصبیتا از یک سیستم  گردندمی

   .هستندبیشتری در رابطه با یادگیری 

یادگیری الکترونیکی به چه صورت نگهداشت اطالعات را بهبود  -
 بخشد؟یم

، مسرتلزم اسرتفاده از مرورد نیراز عصربیهای آموزش عالوه بر استفاده از سیستم
. یرادگیری الکترونیکری برا است بازخور، تخیل و ارتباط متقابلنظیر  یعناصر دیگر

، فرآینرد گرردداستفاده از عناصر متفاوت که باعث ایجاد عناصر جدید آموزشی مری
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ایجاد جذابیت در یادگیری یکری از دالیرل که  ؛ چراتر خواهد کردذابجفراگیری را 
 های الکترونیکی است.موفقیت آموزش

زش الکترونیکری اسرتفاده هرای آمروکه از عناصر جدیرد در سیسرتمی در صورت
 .رودمیهای الزم برای آموزش از دست جذابیت نگردد، عمالً 

 :ر گیردمورد توجه قرا بایدهای الکترونیکی نکات زیر برای موفقیت در آموزش
، صدا و متن و ترکیب مناسب استفاده از تصاویر ؛بررسی نوع محتویات -

 ها با یکدیگرآن

استفاده از با  های الزمایجاد محرک تضمین ؛ارتباط متفابل با فراگیران -
سریع از فراگیران برای  بازخورمدت برای اخذ امتحانات کوتاهیا  هایباز

 سنجش میزان موفقیت در آموزش

در  ترین زمان ممکن؛ به منظور اصالح در سریعهای سریعزخورباایجاد  -
ش آموزش در هر مرحله بر اساس آموزو  صورت اشکال و یا عدم موفقیت

 در مرحله قبل

 هایاستفاده از اتاق ؛ر فراگیران و مربیان الکترونیکیارتباطات صمیمی با سای -
در ایجاد  های فوری و پست الکترونیکی، پیامگفتگو، تاالرهای مباحثه

 Onlineهای ایجاد کمیته، مثل ط متقابل با فراگیران الکترونیکیارتبا

های الکترونیکی به فراگیران این امکان را خواهد داد تا هرر آموزشبه طور کلی، 
مشرخص نمایرد. در چنرین ، آهنگ یرادگیری را با توجه به مسایل و توانایی خود فرد

ده ننماینرد و ، چند روزی از سیستم استفایلیکه به دالی مواردی، فراگیران در صورت
قادر به ادامه آمروزش  از آموزش دور باشند، پس از برطرف شدن مشکالت، مجدداً 

 خواهند بود. 
 اسرتهای آموزشی مبتنی بر آموزش الکترونیکی دارای عناصر قابل کنترلی دوره

ی آمروزش هراعناصرر کنترلری در کرالسایرن گردند. که توسط کاربران استفاده می
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، فراگیران قادر های الکترونیکیمعمولی استفاده نشده و با استفاده از آنان در آموزش
نیز به کنترل فرآیند آموزش خواهند بود. قابلیت تنظیم آهنگ آموزش توسط فراگیران 

 .های الکترونیکی استبودن آموزش ثرؤیکی از دالیل مهم در رابطه با م
، نماینردهرای الکترونیکری از آن اسرتفاده مرییکی دیگر از عناصری که آموزش

 . میرزان و نحروه ارتبراط متقابرل براو تعامل متقابل با فراگیران اسرت برقراری ارتباط
، شرروع ال اسرتؤکلیک کردن بر روی یرک سر فراگیران از حاالت ساده که صرفاً 

 .یافتو تا اجرای یک فایل انیمیشن و یا اجرای یک پردازه ادامه خواهد  شودمی
های آموزشی را بر اساس محتویرات دوره ای که پیامههای محاوریاستفاده از باز

 یهای موجود برای ارتقادهند نیز از جمله روشآموزشی در اختیار فراگیران قرار می
  .های الکترونیکی استآموزش سطح کیفي
سرال  30عمرل آمرده طری ه آموزش مجازی از تجارب و تحقیقات بکه نتیجه آن

منظور ارتقای سرطح ه ب هایی که؛ آموزشته در امر آموزش استفاده نموده استگذش
 ، راهکارهای زیر توصیه شده است:فی آموزش و سرعت در انتقال آموزشکی

 ها و ترکیبات خاص رنگاستفاده از رنگ -

 ترکیب تصاویر و کلمات -

 ، موزیک با تصاویرکیب صدا، صوتتر -

 ی آموزشیاستفاده از چندین نوع عناصر اطالعات -

.   با حرکت طبیعی چشم مشاهده جهتاستفاده از چارچوپ مناسب  -
 (1384ی، کردتودشک)

 زایای آموزش مجازیم
 کرهای اسرت های سنتی دارای مزایرای عمردهآموزش الکترونیکی نسبت به آموزش

هرای مرورد و پرر هزینره بررای شررکت در دورههای بریپذیری و حذف ترددانعطاف
 :باشددارای مزایای دیگری نیز میچنین ؛ هماست مزایااین ن تری، از مهمآموزشی
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های آموزش الکترونیکی گران نبوده و با استفاده از نرم هزینه تولید دوره -
، اقدام به یه نرم افزار مربوطهتوان پس از تهافزارها و ابزارهای موجود می

 های آموزش الکترونیکی کرد.تولید دوره

 آهنگ یادگیری خواهند بود.  فراگیران قادر به تنظیم -

ها توان در زمان نیاز به آنهای آموزش الکترونیکی را میبرنامهغالب  -
 .استفاده کرد

مراتب ه های سنتی بسرعت فراگیری آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش -
نبال خواهد داشت ده در صد بهبود و سرعت را ب 50بیشتر بوده و حداقل 

توانند موضوعات و مطالبی را ش الکترونیکی میهای آموز. فراگیران دوره
بر روی موضوعاتی  ها آنشایی دارند، مطالعه نکرده و صرفاً که نسبت به آن

 .ها آشنایی وجود نداردمتمرکز گردند که نسبت به آن

 ؛ مثلنمایندمنظور ارتباط با مخاطب استفاده میه های یکنواخت باز پیام -
 .های سنتیقایسه با آموزشدی در محذف سالیق و تجارب فر

 توانندمستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر زمان و هر محل می -
 د.استفاده قرار گیرمورد 

های مبتنی بر آموزش الکترونیک به سرعت و به سادگی سازی دوربهنگام -
گیرد. موضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت بر روی انجام می

مند بوطه قرار گرفته و فراگیران بالفاصله از نتایج آن بهرهسرویس دهنده مر
در زمان نیز  CD-ROMهای الکترونیکی مبتنی بر خواهند شد. آموزش

سسه آموزش ؤبر سازمان و یا مهای باالیی هزینه ،سازی و توزیعبهنگام
در  اشاره شدهروش که در عین حال،  دهنده و فراگیران تحمیل خواهد کرد

 صرفه خواهد بود.ه ای مقرون بهای مکاتبهآموزش مقایسه با



22  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020) 

 

در این  و گرددباعث افزایش قدرت نگهداشت اطالعات در فراگیران می -
، مدت، امتحانات کوتاهصوت، تصویرراستا از عناصر متفاوتی نظیر 

کید مجدد در فراگیری أل با فراگیر و سایر موارد برای تارتباط متقاب
هایی از یک که فراگیران بخشی در صورت پس؛ گرددهدفمند استفاده می

توانند در زمان دلخواه ، مینگرفته باشنددوره آموزشی را به درستی فرا 
 بخش مربوطه را مطالعه نمایند. مجدداً 

های زیادی از های آموزش الکترونیکی برای گروهمدیریت برنا مه -
موزشی سادگی انجام خواهد شد. دنبال نمودن وضعیت آه ، بدانشجویان

یان و میزان پیشرفت ب بندی و اختصاص ، زمانوجود آمدهه دانشجو
آموزشی برای پرسنل و کارمندان یک اداره و دنبال نمودن  هایدوره

به نیز ها و سایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی وضعیت پیشرفت آن
 (1385، اقدم یجابر) گردد.سرعت و به سادگی محقق می

یزی دوررنامهب  آموزشیهای ر
. انتقال محتویرات زشی استترین مرحله ایجاد هر نوع برنامه آمو، مهمریزیبرنامه

، بزرگتررین رتی بر روی صفحات نمایشرگر کرامپیوتهای سناستفاده شده در آموزش
 هرایهمحتویرات دور ؛ چرا کهدنبال خواهد داشته ب یپیامدهای منفی و نتایج اشتباه

استفاده از عناصر مربوطره بره درسرتی انتخراب و  بایست باآموزش الکترونیکی می
 طراحی شده و در محیط مورد نظر نصب گردند. 

برا  نیرز ماهیت و نوع ارائره موضروع و محتروی در آمروزش هرای الکترونیکری
بایست دقت گردد کره همران متفاوت بوده و می سنتی با یکدیگر کامالً  هایآموزش
 (1384ی، کردتودشک) ی استفاده نگردد.های سنتی به نام آموزش الکترونیکآموزش

مخاطبران آموزشری  باید، که چیزی روی کاغذ قرار گیردقبل از این، اولین مرحلهدر 
های آموزش الکترونیکی با آشرنایی برا مشخص گردند. طراحان و پیاده کنندگاه دوره
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هرا ، قادر بره ارائره برنامره آمورشری مناسرب بررای آنآنان مخاطبان و میزان توانایی
، قادر ی بیمارییک پزشک قبل از مالقات بیمار و بررس؛به عنوان مثابل، خواهند بود
 .سخه دارویی مناسب نخواهند بودبه تجویز ن

هرای هرای دورهعناصرر و آیرتم الزم اسرت ،مرواردایرن از مشخص نمرودن پس 
آشرنایی الزم را داشرته  هراآنمخاطبان آموزشی نسبت به  و آموزشی مشخص گردند

عنوان ابزار در یک سیستم آموزش الکترونیکی استفاده ه عناصر باین که  چرا ؛ندباش
 گردند نه هدف.یم

استفاده از ابزارهای ناشناخته برای آموزش نتایج مثبتری بررای فراگیرران بنابراین، 
 .دنبال نخواهد داشته الکترونیکی ب

هرای ارائره شبایست در ابتردا روش و یرا روهای آموزشی طراحی شده میبرنامه
آمروزش مبتنری برر وب، ؛ مثرل را برای مخاطبان مشخص نمایرد( اطالعات )توزیع

  .CD-ROMآموزش مبنتی بر  یا آموزش مبتی بر شبکه
های سخت افزاری فراگیران نیز توجه گردد. در این راستا الزم است به محدودیت

وزش الکترونیکی های آمپهنای باند موجود دارای نقش مهمی در میزان موفقیت دوره
   نمایند.ای استفاده میرسانههای چنداست که از برنامه

 های آموزشیدوره سازماندهی
هرای مجرزا تقسریم به بخش بایدمحتویات و موضوعات مورد نظر جهت آموزش را 

 .های مورد نظر، نمایش دادها را با استفاده از عناصر و آیتمتا بتوان آننمود 
های مبتنی بر ستفاده از نرم افزارهای موجود برای طراحی دورهبا ابه عنوان مثال؛ 

توان برنامه آموزشی خود را به چنردین کتراب تقسریم و هرر آموزش الکترونیکی می
ای از نمونرهنیرز ها و صرفحاتی باشرد. کتراب ، فصرل و صرفحه کتاب شامل فصل

 .استسازماندهی محتویات برای ارائه به فراگیران الکترونیکی 
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دار هرای مفهرومبه بخش الزم استمحتویات مورد نظر جهت ارائه  جموع،در م
را در یک دوره آموزشی الکترونیکی  گفته شدههای و در ادامه تمام بخششده تقسیم 

نباید زمانی بریش  نیزهای ایجاد شده . ماژولکندبا توجه به جایگاه مربوطه استفاده 
انند با عالقه و رغبت بیشتر و بردون خسرتگی دقیقه را دارا بوده تا فراگیران بتو 20از 

 مطالب دوره آموزشی را دنبال نمایند.
، یکی دیگرر از نکرات حتویات یک دوره آموزش الکترونیکیروش حرکت بین م

که حرکت برین ی در صورت ت؛ چونمان سازماندهی یک دوره آموزشی اسمهم در ز
ی به ادامه دادن نداشته و برا ، فراگیران تمایلدوره به سختی انجام گیرد محتویات یک

 از دوره خارج خواهند شد. ،یک کلید ن صرفاً فشرد
تست و بررسی آن از ابعاد  مناسب برای حرکت بین محتویات و سازوکارطراحی 

چنان ؛ همدر سازماندهی یک دوره آموزشی استترین مراحل ، یکی از مهممتفاوت
و امکانات مربوطه نتایج مثبتی را  بینی تسهیالتتوجه به خواست فراگیران و پیشکه 

 (1384ی، کردتودشک) .دنبال خواهد داشته ب

 اده مناسب از رسانه های اطالعاتیارتباط متقابل با فراگیران و استف
مه نحوه ایجاد تعامل در ادا باید ،ریزی و سازماندهی یک دوره آموزشیپس از برنامه

ک برنامه آموزشری مشرخص کررد. در و را در یئ، صوت و ویدپویانمایی، با فراگیران
هرای متفراوت ارائره مطلرب این راستا الزم است ، برای بیان یرک حقیقرت از روش

 تا هر یک با توجه به جایگاه خود، سهمی در آموزش داشته باشند.شود استفاده 
صورت یک متن ساده برر ه توان موضوع و یا آیتم مورد نظر را بمی به عنوان مثال؛
ایرن هرای صروتی و تصرویری مررتبط برا داده و در ادامه از فایرل روی صفحه نشان

موضوع برای ایجاد ارتباط با موضوع و کمک به درک و شناخت حقیقت و یا موضوع 
 مورد نظر استفاده کرد. 
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ستنباط و برداشت خرود را ، اشرایطی فراهم نمود که فراگیران الزم استدر ادامه 
مردت تروان از امتحانرات کوتراهدر این راستا می که ، ایجاد و ارائه نماینداز موضوع

و از فراگیران درخواست کرد که استنباط و برداشت خود را از ترکیب دو کرد استفاده 
 حقیقت به دو شکل متفاوت را بیان نمایند. 

متفاوت با توجه بره میرزان مفیرد  سازوکاردر زمان آموزش از دو و سیستم این در 
 :استفاده شده بودن هر یک است

اصل حقیقت و یا ؛ مغز عصبیموج اول یادگیری و استقرار در سیستم  -
 .اطب قرار گیردخموضوع در ذهن م

با استفاده از امکانات ؛ مغز عصبیموج دوم یادگیری و استقرار در سیستم  -
صوتی و تصویری سعی شده ارتباط منطقی با اصل موضوع برای فراگیران 

 .ها قرار گیرددر ذهن آنایجاد و از این طریق موارد جدیدی 
 

، موج اول و دوم ایجاد شده را به یک های الزمبا ایجاد محرک الزم استدر نهایت 
 ، اطالعرات فرراتا با فعال شدن مروج جدیردنمود جریان موجی همگن در مغز تبدیل 

  .شودهای متفاوت مغز باعث فراگیری موارد جدید و ترکیبی گرفته شده و مستقر در بخش
، بره سررعت و برا دقرت و سیسرتماین گرفته شده بر اساس  ی اطالعات فرابازیاب

 (1385، اقدم یجابر) صحت باال انجام خواهد شد.

 اطالعات یبر فناور  یمبتن ییادگیر  انواع آموزش و
نظرر گرفتره شرده  چهار شیوه در ،اطالعات یبر فناور یمبتن ییادگیر آموزش و یبرا

 :ها عبارتند ازاین روش؛ است
 1ییادگیر خود .1

 :استسه عنصر زیر  و نرم افزار ،شامل یك دستگاه رایانه یمحیط آموزش ،این حالت در

                                                           
1. Self-Learning 
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 یاانتقال منابع چندرسانه -

 یآموزش از مفاد یجویمشاوره -

 .مجموعه نتایج آزمون -
یا و  2، ناپیوسته1تواند به صورت پیوستهیم ینرم افزار آموزش ی،خود یادگیر یراب

 یه شود.این دو ته از یامجموعه
 ییرا شربکه آموزشر یرایانه یادگیرنده به یرك پایگراه اطالعرات ،حالت پیوسته در

شود یفشرده ارائه م یهانرم افزار از طریق لوح ،در حالت ناپیوستهو  شودیمتصل م
ثر مفاد ؤانتقال م ،در حالت سوم قابل کنترل تشکیل شده است و یکه از مفاد آموزش

فشررده بره  یهراهم ناپیوسرته باشرد. لروح پیوسته و به صورتهم تواند یم یآموزش
 ارائه شوند. یاینترنت یهاسایتاز طریق وب توانندیمنیز عنوان ضمیمه 

 آموزش از راه دور .2
یك یا چنرد آمروزش گیرنرده را کنتررل  یك آموزش دهنده از راه دور، ،در این حالت

 شوند.یها فعال محمایت از آن یبرا ،صورت نیاز آموزش گیرندگان در کند ویم
 :زیر استشرح  بهعناصر تشکیل دهنده این نوع آموزش 

 اتصال به سیستم یك آموزش دهنده -

 موزش دهنده بر آموزش گیرندگاننظارت آ -

 آموزش گیرندگان یپاسخ به نیازها -

 آموزش گیرندگان یهاپایانه یرو ینمودن مفاد آموزش یبنددسته -

 .از نتایج یامجموعه -
این است که یك نفر به عنوان  در یاه دور با خود یادگیرتفاوت آموزش از ر

زیرا الزم  ؛آموزش است محتاجو نیز این نظام وجود دارد که خود ا آموزش دهنده در
 تواند پاسخ الزم را ارائه نماید.آموزش گیرندگان را بشناسد تا ب یهااست نیاز

                                                           
1. Online 

2. Offline 
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 2یانشست شبکهیا  1کنفرانس ویدئو یها، نظاماین نوع آموزش از یهاینمونه
به اشتراك گذاشتن  کاربران و یشنیدار -یارتباط دیدار یکه امکان برقرار است

 یاز طریق پست الکترونیک چنین افرادهم؛ سازدیها را فراهم ممدارك مورد نیاز آن
 با یکدیگر در ارتباط باشند. توانندینیز م

  3یکالس مجاز  .3
در ولی  یرنده به صورت همزمانچند یادگ یك آموزش دهنده و ،یدر کالس مجاز

ها از طریق ، مکاندر این نوع روش هم در ارتباط هستند. متفاوت با یهامکان
معلم  ،کندیبه هم مرتبط هستند، استاد با دانشجویان صحبت م یارتباط یابزارها

کند و تعامالت دانشجویان را یدانشجویان ارسال م یبرا کرده و یمنابع را معرف
 یهادر پایانه یممکن است کاربران بسیار یند. دریك کالس مجازکیمدیریت م

 مختلف قرار گیرند.
 4یگروه ییادگیر  .4

 مدیریت افراد را یاین تفاوت که فرد خاص با ،است یاین روش مشابه کالس مجاز
یکدیگر دیدار  مختلف با یهااز مکان فراگیران به صورت همزمان و، عهده ندارد بر
 پردازند.یم ییادگیربا هم به  کنند ویم

است که در کالس  یمشابه همان موارد یعناصر مورد نیاز این نوع یادگیر
 ؛به وجود آید یادر سطح گسترده ،باید ارتباطی گروه ییادگیر یبود. برا یمجاز

 افراد گروه به تبادل اطالعات بپردازد. زیرا هر فراگیر باید با سایر
؛ به این معنا که فیت آموزش را ارتقا دهدباید کی ی نیزمحیط آموزش الکترونیک
 بپردازند. یزمان به فراگیر هر در فراگیران بتوانند از هر مکان و

                                                           
1. Videoconferencing 

2. Net Meeting 

3. Virtuai Class 

4. Group Learning 
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ثیر گذاشتن بر سرعت أت و یآموزش یکه تعامل فراگیران با محتواله دیگر اینئمس
 یرا با نیازها یجریان یادگیر فراگیر،؛ چرا که شودی، باعث رشد فراگیر مییادگیر

 شود.یم او یهااین امر باعث افزایش انگیزه وکند یود هماهنگ مخ یفرد
را  یآموزش یمحتوا باید بتواند یاطالعات یفناور بر یمبتن ییك نظام آموزش

چنین باید کنترل نماید. هم را ارائه و یآموزش یهادوره کند و یبازبین تولید و
 را انتخاب نموده و یموزشمنابع آ وکند  یرا بازیاب یمختلف دوره آموزش یهاقسمت

 (1385ی و حمیدی، نافاص) مشاوره فراگیران را فراهم کند. زمینه
و محیط  یالکترونیک یشود که در محیط یادگیریبه این ترتیب مشاهده م

 یارتباط یابزارها ،از منابع مورد نیاز فراگیران یابه مجموعه بر شبکه یمبتن ییادگیر
 .نیاز است ،داردیریت فراگیران را بر عهده یك آموزش دهنده که وظیفه مد و

 گیرینتیجه
 یامقوله ،یتعامل آن با آموزش سنت و -یمجاز -یالکترونیک ییادگیر آموزش و
تهران،  مثل یشهرهای. هر روزه در کالنبیش از پیش به آن توجه نمود بایداست که 

 دانشجویان، یشهر آمد رفت و جهت فراوانی یهاشیراز هزینه و تبریز اصفهان، مشهد،
 ؛گرددیپرداخت م هاسایر هزینهمخارج تحصیل ی، صوت و یمحیط یآلودگ

 نباید از ذهن دور داشت. را یبین الملل و یهمچنین اثرات مخرب مهاجرت بین شهر
 چونهم یمناسب یهازیر ساخت نمودنبایست با فراهم یدولت مدر چنین وضعیتی، 

 ،ارزان مناسب و ینرم افزار و یات سخت افزارارائه خدم ،رسرعتخطوط اینترنت پ  
در  یالکترونیک یبلیغ یادگیرنیز ت و یعلم یهاگونه پروژهسسین اینؤحمایت از م

 به وجود آورد. جامعه یسطح علم یارتقا رشد و یبرا یبستر مناسب ،مردم میان
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