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  پيشگفتار

شيوه زنـدگي، شـيوه     : اي شروع شده است     هاي رايانه    اجتماع توسط شبكه   رفتاربيست و يكم با تغيير      قرن  

  .هاي رفاهي و سرگرمي و ماهيت روابط انساني بطور معناداري تغيير يافته است كار، اقدامات و فعاليت

العــات و ارتباطـات نـام گرفـتــه،         گسترش شبكة جهاني اينترنت در اين قرن، كه دروازه ورود بـه عـصر اط              

ملـل  آوري اطالعات بسيـاري از مرزهــاي موجـود در ارتباطـات بـين افـراد و       بعنـوان مهمترين دستـاورد فن  

ترين    و تأثيرات عميقي بر زندگي انسان داشـته است كه يكي از مهمـترين و عميق              مختلف را از ميان برداشته    

آوري اطالعـات در      عـنوان آمـوزش همـگـام با فــن     گيـري بوده است و ب    ش و ياد  اين تأثيرات در زمـينه آموز    

  . سطح دنيا مطرح شده است

م پژوهـان، چگـونگي انجـا    در اين راستا جهان آموزشي نيز تغيير كرده است، وظايف و تكاليف استادان و دانش            

ير شـده و    ـيـز دسـتخوش تغيـ     وزي ن ـسوادآمـ . اند  ري تغيير يافته  ـ ماهيت يادگي   يادگيري و  آنها، زمان و مكـان   

گيري درگيـر  دهاي يـا  ريقي در فعاليتـند و يا به ط  ـيري مشغول ـراسر زندگي خود يا به يادگ     ـراد در س  ـمه اف ـه

  . هستند

 و  تكنولـوژي بـا پيـشرفت      .ناپذير است    آموزش امري اجتناب   ر تمام ارتباطات نظير   امروزه استفاده از اينترنت د     

هـر  در   آموزشي و تجربيات اساتيد مجرب       ين محتوا دنياز به غني نمو   ،  ع بشري جوامدر   بزرگ   يتحوالتايجاد  

امكانـات آموزشـي ديـداري و    با گنجاندن شده است كه  بيشتر احساس  الكترونيك آوري  فنبا استفاده از    رشته  

  .تر نمودمؤثرتر و  ، ارائه دروس را بسيار جذابتحت عنوان آموزش الكترونيكيشنيداري مختلف 

اي بـه خـود       شـكل تـازه     ارتباطات به ياري ابزارهاي جديـد،       اطالعات، هاي جديد در عصر     آوري  فنيش  با پيدا 

  .گرفته و بسيار گسترده شده است

 نيـز دسـتخوش     در كليه سطوح چه در سطح عـالي و چـه در سـطح عمـومي                 آموزش و يادگيري   بدين ترتيب 

اي كه  گونه ها را تحت تاثير خود قرار داده است، به  تا دانشگاه قرار گرفته و از آموزش كودكان      اي  ييرات عمده تغ

بخـش    ي سنتي در بسياري از جوامع پيشرفته و حتي در حال توسعه، كارآمد، پاسـخگو و نتيجـه                 ها  روشديگر  

  . امري گريزناپذير است، و نياز به آموزش از راه دورندنيست



آوري   هـا بـا اسـتفاده از فـن          ارس و دانـشگاه   مـد  باشـد،   ه در دنيا رايج مـي     ست ك  ا  سالها  آموزش از راه دور هم    

اطالعات امكان يادگيري در هر رشته براي هر فرد، در هر زمـان و مكـان را  فـراهم كـرده و بطـور خالصـه              

  .ها و مدارس از بين برده است هاي فيزيكي، زماني، اقتصادي وسنتي را در دانشگاه توان گفت محدوديت مي

 آمـوزش   نام زش با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از نحوه تدريس به      اين نوع آمو    بدين ترتيب همراهي  

 مـؤثر و كارآمـد اسـت از         حال كه بسيار    آموزش الكترونيكي در عين   .  شده است  ،(e-learning)الكترونيكي  

  .باشد  مي قابل دسترسبراي تمامي افراد از هر قشر و موقعيتيصرفه بوده و  لحاظ اقتصادي نيز مقرون به

ايران نيز چندي است آموزش الكترونيكي مورد بحث قرار گرفته و نظر مساعد عده زيادي را به خود جلـب                    در  

  . كرده است
  

 آن   و مـسائل وابـسته بـه   (e-learning) آموزش الكترونيكي ءمفاهيم و اجزا به بحث پيرامون  راستادر اين   

  .پردازيم مي... ها و سلسله مراتب و  ها، راهكارها، روش نظير مزايا، محدوديت
  

، "آوري اطالعـات  مفاهيم كلـي فـن  "آوري اطالعات كه با موضوعات    نشريه قبلي فن   اين نشريه در ادامه هفت    

بازاريابي "، " سيم تجارت بي"، "امنيت در تجارت الكترونيك"، "تجارت الكترونيك" ، "آوري اطالعات  مديريت فن "

  "شـهر  گروه مهندسين مـشاور ره  ""ع آموزش الكترونيكي توسط     با موضو " شهرداري الكترونيكي " و  " الكترونيكي

هاي الزم، جهت افزايش كارايي و اثـر بخـشي            اميد است اين مجموعه بتواند اندكي از آگاهي       . گردد  منتشر مي 

  .هاي اطالعات نوين براي حصول به اهداف بزرگ در اختيار قرار دهد سيستم

  

  

  

  سعيد شهيدي 

  مدير بخش تحقيق و توسعه

  

  

  



  

  مقدمه

  

آوري، مقوله  و با گسترش فنبشر همواره در طول زندگي خود در حال فراگيري و كسب دانش بوده است               

  .هاي روز هماهنگ و تقويت گرديده است آوري بهره نمانده و گام به گام با فن آموزش نيز از آن بي

ـ   اسي خـود مـي    يكي از نيازهاي اس   بدين ترتيب بشر نياز به تحصيل و در نتيجه پيشرفت را             همچنـين در  . ددان

تـوان   ها بايستي از حداقل دانش روز برخوردار باشند و ايـن حـداقل را نمـي          دنياي امروز توده عظيمي از انسان     

كه اين حداقل از مجموع چندين برابر حداكثر چند قرن گذشته بسيار بزرگتر و بيشتر و داراي                  دست كم گرفت  

  .كيفيتي كامالً متفاوت است

  نيـز گردد، خواه نـاخواه از كيفيـت تـدريس و تعلـيم       داوطلبان تحصيل افزوده مي    تعدادت هر قدر بر     بديهي اس 

 بـسياري از آنهـا از   ه به خصوصيات فردي و ذوقـي فراگيـران  از طرف ديگر به علت عدم توج . كاسته مي شود  

ها كرده و افراد كم سـواد  مانند و بدليل عدم موفقيت در درس و امتحان مدرسه را ر تعقيب منظم برنامه باز مي    

  .آيند در مي

، اين حقيقت مسلمي است كه بايستي هر ساله مبلغ قابل توجهي بـر بودجـه                 نيز از نقطه نظر  هزينه و مخارج      

دهد كه وقتي به كيفيت  آمار و ارقام نشان مي  . آموزش و پرورش افزود تا صرفاً بتوان وضع موجود را حفظ كرد           

 آموزش و پرورش افزايش يافتـه و بـر بودجـه مملكـت بـيش از انـدازه سـنگيني            هزينه  شود،    توجه فراوان مي  

  .كند مي

. آيد  و دلسوز نيز يكي ديگر از معضالت به حساب ميعالقمند و كادر آموزشي آموزگارمشكل انتخاب و تربيت    

س را بخـصوص در     معلميني كه تدري   كمبودشود،     افزوده مي  آموزگارها و مراكز تربيت       هر قدر بر تعداد دانشگاه    

گيرند تعليم    نقاط عقب افتاده و دور دست دوست داشته باشند و از همه مهمتر براي كار خطيري كه بعهده مي                  

  .خورد كافي ديده باشند كامالً به چشم مي

  :تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد بحران آموزشي جنبه هاي ديگري نيز دارد كه مي

هـاي كهنـه و        و تشكيالت صحيح براي بكارگرفتن منابع و اسـتفاده از روش           مسائل ديگري چون فقدان اداره    

  .اند هاي آموزشي قرار گرفته قديمي براي آموزش و تعليم نيز از موانع و مشكالتي هستند كه بر سر راه سيستم

با اين . دباشن شود و بيشتر مربوط به سيستم آموزشي مي اران مربوط ميـاي از اين مشكالت كمتر به آموزگ پاره

 بـي ترديـد تـأثيرات ايـن موانـع و      ، جزئي از يـك سيـستم آموزشـي اسـت    آموزگاريايي كه هر ـهمه، از آنج 



هاي از ميان بردن و يـا الاقـل           به همين دليل الزم است كه با راه       . ار او نيز مشهود خواهد بود     ـمشكالت در ك  

  .تخفيف آنها آشنا باشد

 بحران ياد شده برونـد، فـراوان و         مقابلهتوانند به     هاي آموزشي مي    مهايي كه به كمك آنها مسئوالن سيست        راه

توان بهتر   را مي آموزگارانبطور مثال   . اي از اين راهها معمولي و به اصطالح سنتي هستند           پاره. متفاوت هستند 

به نحـو   توان محل و وسايل آموزشي را         توان بر ساعات تعليم و تدريس آنها افزود و مي          مي. آمده تدريس نمود  

  .تر بكار گرفت تر و منطقي صحيح

اند، اما فراموش نكنيم كه با وجود بكار گرفتن اين گونه             مواردي از اين قبيل در تخفيف دادن بحران مؤثر بوده         

روشهاي معمولي و سنتي، مشكل هنوز به جاي خود باقي است و شايد بتوان گفت كه روز به روز بر سـنگيني                  

  .آن افزوده خواهد شد
  

بكـارگرفتن  هاي جديد آموزش الكترونيكي و        اين نشريه سعي شده تا با بيان مفاهيم و استاندارهاي سيستم          در  

 رفـع مـشكالت    درتا حدوديهاي نوين تدريس،  آوري آموزشي و روش  فن از فوائد    يمند   و بهره  هاي جديد   راه

  .مفيد واقع گرديمياد شده 

  

  

  

  صالحي مالليال 

   داخليIT       مدير بخش 
 
 



 ١

  دامنه آموزش الكترونيكي 

 مراجعه و ثبت نام و ارائه مدارك كه سابقأ مرسوم بـود خـارج               با نياز به طي مراحل اداري مرتبط        آموزش از 

اي   هـاي ارتبـاطي بطـور پيـشرونده         آوري  فن ،تغيير يافته است كه در آن      به يك قلمرو اطالعاتي   گرديده و اكنون    

. باشـد   ير كرده است، اما اين تغيير با سرعت كافي در حال وقوع نمـي             هرچند كه آموزش تغي   . شوند  اهميت دار مي  

روشن است كه در آينده بسيار نزديكي شاهد ساختاردهي مجدد جوامع، صنعت و مؤسسات آموزشي خواهيم بود و 

 براي كارهاي آموزشـي متكـي   )telecommunications(  و ارتباط از راه دوررايانهبطور خيلي زيادي روي  

     .بودخواهيم 

  

  موزش الكترونيكي گامي نخست در توسعهآ

در كشور ما با توجـه بـه جمعيـت    . يابد پيشرفت و توسعه جز در سايه آموزش تمامي افراد جامعه تحقق نمي   

با ايجاد   .آموزش الكترونيكي بهترين روش جهت حل اين مشكل خواهد بود          گسترده و كمبود فضاهاي آموزشي،    

 در اختيار    آموزش منحصراً  ،چرا كه ديگر   شود، يز در بين تمامي افراد جامعه برقرار مي       آموزش الكترونيكي عدالت ن   

يكـي از   . توانند از آموزش با كيفيت يكساني برخـوردار شـوند           گيرد و تمامي افراد جامعه مي       افراد خاصي قرار نمي   

 در ايـن زمينـه   هـاي خـصوصي    همكاري دولت و مـشاركت بخـش  ،هاي ارتقاء آموزش الكترونيكي     نخستين گام 

مسائلي نظير تجهيز مدارس و اتصال آنها به شبكة اينترنت، تغييـر و بـه روز رسـاني محتـواي مطالـب                       .باشد  مي

   .   درسي از عمده مسائلي است كه بايد به آنها توجه داشت

ـ   و آموزگـاران  شود، آشـنا نبـودن اسـاتيد،       يكي از مهمترين مشكالتي كه در اين زمينه به وضوح ديده مي            ش  دان

 ،رايانـه تـسلط نـسبي بـر      ،۲۰۰۱براساس مصوبه سازمان ملـل در سـال          (باشد، اينترنت مي پژوهان با كامپيوتر و     

 آمـوزش اسـتفاده از   ، در اين راسـتا .)باشد  و تسلط در زبان انگليسي از معيارهاي سواد مي        ICDLداشتن مدرك   

البتـه يـك    .باشـد  د آمـوزش الكترونيكـي مـي   نيازهاي ايجا  سطح عمومي از مهمترين پيشرآوري اطالعات د   فن

هـا     بلكه بايد از تمام بخـش      نخواهد بود ريزي جامع و دراز مدتي        دستگاه اجرائي خاص قادر به ايجاد چنين برنامه       

  .دولتي ياري جستهاي  بخشخصوصي و هاي  بخشاعم از 

  



 ٢

  توسعه و آموزش الكترونيكي

هـاي   هـاي اسـتراتژيك و برنامـه     سياست شور در بخشبرنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ك       

  :   بند را به رهنمودهايي اختصاص داده است كه عبارتند از۱۲ اطالعات، آوري فنعملياتي 

   در كشور،ITبهبود نظام آموزش دانشگاهي  -۱

 ،ها دانشگاه در اي رايانهي ها آموزش الزم جهت ي زيرساخت ارتباطي و اطالعاتتأمين -۲

 مهندسي، هاي علوم و  اطالعات در آموزش ساير رشتهآوري فني ترويج كاربردها -۳

  اطالعات،آوري فندانشگاهي  گسترش آموزش پيش -۴

  اطالعات،آوري فنگسترش سوادآموزي عمومي  -۵

  اطالعات،آوري فنهاي بازآموزي  ارتقاء كمي و كيفي برنامه -۶

  اطالعات،آوري فناندازي و ترويج تحقيقات آموزشي در زمينه  راه -۷

 افزارهاي آموزشي كامپيوتر، ش كمي توليد و ارتقاء كيفي نرمگستر -۸

  اطالعات،آوري فنترويج و گسترش فعاليتهاي آموزشي از راه دور به كمك ابزار  -۹

 فرهنگي ايه ي متصدي سياستها ازمانس اطالعات در آوري فنكمك به ترويج استفاده از كاربردهاي  -۱۰

  ميراث فرهنگي، اطالعات در سازمانآوري فن از مؤثراستفاده  -۱۱

 .بدني  اطالعات در سازمان تربيتآوري فنارتقاء كميت و كيفيت بكارگيري  -۱۲

 

  )Inforce Infrastructures( ها تقويت زيرساخت

 ارتقـاء اصـولي      و  نياز به تقويت   ،در راستاي تحقق اهداف ذكر شده جهت ايجاد آموزش الكترونيكي كارآمد          

  :  اشاره شده است و راه تقويت آنهاها  ساخت  اين زيردر زير به برخي از. باشد  ميها زيرساخت

 توسعه خطوط فيبرنوري و نوسازي و تجهيز خطوط قديمي و فرسوده، :  هاي مخابراتي زيرساخت -۱

  آموزشي،نابعروز رساني م تغيير و به:   آموزشينابعهاي م ساخت زير -۲

انيدن آن بـه  ـــ  آموزشـي كـشور و رس      امـاني نظـ  ـرس     روز  ر و به  ـتغيي:   آموزشي  امـاي نظ ـه  اختـزيرس -۳

 .سطح باالي آموزشي



 ٣

  مزاياي آموزش الكترونيكي

  : ها كاهش هزينه -۱

ـ  دار  نياز ها  كالسي فيزيكي جهت برگزاري     ي به ايجاد فضا   ي رايج ي درس ها  كالس ايـن فـضاي آموزشـي        كـه  دن

پژوهان مجبور   يد و دانشاسات ،ها كالسعالوه براي شركت در اين      به .باشد  هايي هنگفت مي    مستلزم صرف هزينه  

مـشكل محـدوديت   ،  on-line بصورتها كالسبا برگزاري  .باشند آمد مي هايي جهت رفت و به پرداخت هزينه

 هـا    هزينـه  گونـه  اين  بدون پرداخت  دنيااي از     پژوهان و اساتيد از هر نقطه       رود و دانش     از بين مي   ها  كالسفيزيكي  

  .ي درس شركت نمايندها كالسانند در تو مي

 : سازي آموزش يكسان -۲

شوند و ايـن     هاي يكساني برخوردار مي     در اين نظام آموزشي، دانشجويان از منابع درسي، امكانات آموزشي و دوره           

  .باشد معه بسيار مفيد و كارآمد ميامر در باال بردن سطح علمي همة افراد جا

 : زادي در انتخاب موضوعاتآ -۳

ي آن شركت ها كالس اي مختلف را انتخاب و درـه ون محدوديت، رشتهتوانند بد  افراد مي،در اين روش آموزشي  

  .نمايند

 :  عدم وابستگي كالس به زمان خاص -۴

 اين امكـان آموزشـي    .  قادر به مراجعه به سايت و استفاده از دروس خواهند بود           يدانشجويان در هر زمان دلخواه    

  .باشد  بسيار مفيد و كارآمد مي،براي افراد شاغل

 : علمي جامعهارتقاء سطح  -۵

 و همينطـور  هـا  دانـشگاه  متقاضـيان ادامـه تحـصيل در        تعـداد زيـاد    و در كشور    ها  دانشگاهبدليل ظرفيت محدود    

اسـتفاده  بدين ترتيب با . مانند  هرساله تعداد زيادي از افراد از ادامه تحصيل محروم مي       ،هاي باالي آموزشي    هزينه

  . ببينندآموزش خود  در رشته مورد عالقهن هيچگونه محدوديتي بدوتوانند  از آموزش الكترونيكي اين افراد مي

  :افزايش بازدهي آموزش  -۶

  آموزش گروهي، اثر متقابل دانشجويان و اساتيد بريكديگر و همچنين امكان استفاده مجدد از اطالعـات بـراي                  

  .شود اعث افزايش بازدهي آموزشي ميدانشجويان به دفعات دلخواه، ب

  : د زيادي از دانشجويان از كالسامكان استفاده تعدا -۷



 ۴

 از ميان برداشته شده است و افراد زيـادي  ها كالسدر اين روش آموزشي مشكالت مربوط به محدوديت ظرفيت         

  .توانند بطور همزمان از يك كالس استفاده نمايند مي

  : به كتابخانه ديجيتال on-lineدسترسي  -۸

شـود، بطـور    هاي مراكز آموزشي مشكالتي ايجاد مي ابخانههاي يك كتاب در كت      بدليل محدوديت در تعداد نسخه    

هاي يك كتاب در امانت افراد باشند، افراد ديگـر امكـان اسـتفاده از آن كتـاب را نخواهنـد                       مثال اگر كليه نسخه   

ولـي در سـايت     . رونـد   كيفيت خود را از دست داده و از بين مـي          ،   طي گذشت زمان   ها  كتابداشت، همينطور اين    

در اختيـار    on-lineرونيكي بـا اسـتفاده از كتابخانـه ديجيتـال، تمـامي كتـب و مقـاالت بـصورت                    آموزش الكت 

  .رود آنها نيز از بين مي محدوديت تعداد نسخ و فرسودگي گيرد و مشكل دانشجويان قرار مي

 : افزايش كيفيت آموزش -۹

تنـوع  م هـاي مـدرن و      ريآو  فـن شـوند و بـا اسـتفاده از           هاي مجرب تدريس مـي      ين شيوه، دروس توسط تيم    ادر  

  .شوند اي ارائه مي چندرسانه

  :ايجاد عالقه و انگيزه در ميان دانشجويان  -۱۰

پذيري آن و همگـام شـدن دانـشجو بـا              در اين روش بدليل تنوع دروس، جذابيت صفحات، نوع آموزش، انعطاف          

  .شود  ميها كالسويان براي شركت در  موجب ايجاد عالقه و انگيزه  در دانشج،استاد

  :  مجدد از اطالعاتهامكان استفاد -۱۱

بـه سـادگي ممكـن     ،در كالسقبلي  روي مباحث ذكر شده   برگشت مجدد بر  امكان   ،ي درس سنتي  ها  كالسدر  

  .خواهد بود ميسر  بصورت بسيار ساده، در حاليكه در آموزش الكترونيكي اين امرنيست

  

  : مشكالت آموزش الكترونيكي در ايران

  مشكالت فني
  

پژوهـان ايرانـي از زبانهـاي خـارجي       عات فارسي در اينترنت و نيـز عـدم آگـاهي كـافي دانـش              كمبود اطال 

جهت حل اين مشكل بايد آشنايي  .باشد بخصوص انگليسي يكي از مشكالت آنان در امر آموزش الكترونيكي مي          



 ۵

 در  سطح بااليي لي را در    المل   آموزش زبانهاي بين    قرار داد و   ها  اين دوره با زبان انگليسي را يكي از شروط ورود به          

  . ارتقاء دادجامعه

همچنـين   .باشـد  هـاي تخصـصي مـي    كمبود اطالعات فارسـي در زمينـه       پژوهان ايراني،   از ديگر مشكالت دانش   

 .باشـد   مـشكل مـي  ، اندك و در اكثر موارد دستيابي بـه اطالعـات صـحيح         ، فارسي گر بصورت هاي جستجو   موتور

  .دباش حل اين مشكل  درند كمك بزرگي فارسي ميتواگرهاي جستجو ساخت موتور

  

  مشكالت اقتصادي

  

 از  رايانـه اي از افـراد جامعـه در خريـد            هزينه باالي دسترسي به شبكه اينترنـت و همچنـين نـاتواني عـده             

ايجاد مراكـزي بـراي افـراد بـا امكانـات و آمـوزش ارزان و يـا رايگـان،          .دنباش  مياقتصادي اين روشمشكالت  

  .تواند اين مشكل را حل نمايد  تسهيالتي جهت رايگان شدن استفاده از اينترنت ميهمچنين فراهم نمودن

  

  مشكالت فرهنگي

  

در حاليكـه  .  اينترنـت متفـاوت اسـت   آوري فـن گيـري از   هاي فرهنگي و اعتقادي افراد نسبت به بهره   زمينه

 خود به اينترنت    ان از دسترسي فرزند   اي نيز   دانند عده   گيري از دانش مي     اي اينترنت را بهترين ابزار براي بهره        عده

روي فرهنـگ     گـذاري بـر       تـأثير ها جهت     اي توسط رسانه    بنابراين الزم است فعاليت گسترده    . نمايند  جلوگيري مي 

  .هاي فرهنگي، اجتماعي و فكري، آغاز شود ها در زمينه جامعه و خانواده

  

  مشكالت اجتماعي

  

هاي بزرگ امكان استفاده از اين         همانند شهر  ،اهاي دور افتاده  افراد در روست   با ايجاد چنين سيستم آموزشي،    

تـوان در      مي  نيز براي حل اين مشكل   . ترتيب عدالت اجتماعي برقرار نخواهد شد       آموزش را نخواهند داشت، بدين    



 ۶

استفاده  مانند ، اينترنت را داشته باشند شبكهروستاها و مناطق دور افتاده مراكزي را داير نمود كه امكان اتصال به   

  .در برخي كشورها telebus از سيستم 

  

  مشكالت سياسي

  

 افراد كشور ما براي يافتن اطالعات موردنظر خود با        ، غرب  از سوي  هاي سياسي و اقتصادي     به لحاظ تحريم  

بخـصوص سـايتهاي      هـاي علمـي و تحقيقـاتي          بعنوان مثـال بـسياري از شـبكه       . مشكالت زيادي روبرو هستند   

  .كنند اري ميد اطالعات به ايرانيان خوديي از ارائهآمريكا

 هـا  روشه در زيـر بـه بيـان ايـن     ـپـذيرد كـ   اي گوناگوني صورت ميـه ، يادگيري به شيوه   on-lineدر آموزش   

  : خواهيم پرداخت

  

  :هاي آموزش الكترونيكي ي يادگيري دورهها روش

  

 عالقـه   لب، پيرامون رشته مورد در اين روش فرد خود در اينترنت به جستجو و تحقيق مطا       : يادگيري شخصي  -۱

  .پرسد  مياتيدپردازد و سؤاالت خود را بصورت غيرمستقيم از اس خود مي

حـضور پيـدا     (chat rooms)هاي گفتگـو  اساتيد در اتاق پژوهان و  در اين روش دانش: يادگيري گروهي -۲

 در اينترنت حضور پيـدا      در اين شيوه دانشجويان بصورت همزمان     . شود  كرده و آموزش بصورت گروهي انجام مي      

. پردازنـد  ها وتحقيقات ارائه شده از طرف استاد به بحث و گفتگو مـي  كرده و درمورد موضوعات درسي و يا تمرين     

نمايـد و     ها را براي گفتگو و تبادل نظـر مطـرح مـي             ت و محور بحث   سؤاالراهنما نكات،    يك نفر به عنوان استاد    

 .يابد ارتقاء مي نيز افرادتعامل بين صورت ميزان  بدين

 آوري فـن رود و برپايـه   ترين شيوه آموزش الكترونيكي بشمار ميمؤثر اين روش بهترين و    : ي مجازي ها  كالس -۳

 تصوير يكديگر را ديده و به بحـث و  آموز آموزگار و دانش  در اين روش    . هاي ويدئويي شكل گرفته است      كنفرانس

 .پردازند تبادل نظر مي

 



 ٧

  : يكيپارامترهاي آموزش الكترون
  

گـردد كـه بـه ترسـيم و تـشريح             هاي متداول در كشورهاي مختلف برگزار مـي         همواره جلسات و كنفرانس   

  .پردازند  ميe-learning و موضوعات كليدي در باب مبحث گسترده ها روش

ي يـادگيري در آن  هـا  روش هر مهارتي الزم است ابتـدا  ءبايد به اين موضوع توجه كرد كه براي پيشرفت و ارتقا       

 و مكـانيزه شـدن       توسـعه  رو شدن با تغييـرات محـيط و         همواره افرادي وجود دارند كه از روبه      . زمينه را ارتقاء داد   

اين گونه افراد همواره مخالف مطـرح شـدن حقيقـت انكارناپـذير        . ي كاربردي روزانه وحشت دارند    ها  روشبرخي  

 برخــي از پارامتــرهاي مطـرح شـده در زمينـه      متن زير بطور خالصـه به بيان. باشند مي" ها روشروز رساني    به"

 اسـتراليا مطـرح   Networking 2000پردازد كه در كنفـرانس    ميe-learningپيشرفت سلسـله مراتـب 

  .شده است

  

  تغييرات سريع محيط
  

  ند؟ا هادد  هاي هميشگي و قديمي محيط آموزشي را تغيير آيا بحث

هايي  ، همان بحث)on-line )on-line teachingصورت  تدريس بپيرامونها و مذاكرات  بسياري از بحث

  .اند وجود داشتههستند كه عموماً از ابتدا در آموزش و پرورش 

رو شـوند،        رهـاي جديد مـورد بحـث روبـه        تا با پارامت    هستند ان در تالش  ـمربي ط،ـرات سريع محي  ـهمواره با تغيي  

e-learner  ) در اين روش نقش يك مربي بطـور بنيـادي متفـاوت             چه كسي است؟ آيا   ) يادگيرنده الكترونيكي 

  شود؟ مي

  

   مورد نياز است؟on-lineهايي براي آموزش   و ويژگيها مهارتچه 

 بـراي مقابلـه بـا برخـي     هـا  مهارتپذير باشد، ولي آيا اين   و استعدادها امكانها مهارت از  فهرستيشايد گردآوري   

د؟ مهاتما گاندي   نباش  كافي مي ) كه دائمي است  ( on-line ي آموزش ها  روشهاي هميشگي با تغيير در        مخالفت

  ".در مقابل هر حقيقت ژرفي، حقيقت ژرف ديگري وجود دارد ":گفته است



 ٨

وجود ندارد كه بهتـرين باشـد، در عـين حـال            وشي  ست كه هيچ ر    ا بدين معنا  e-learningمورد    اين مطلب در  

  .ن راه استتري  مشورت و آگاهي مناسب،براي رسيدن به اهداف مشخص

  

  موضوعات كليدي

• e-teacher) الكترونيكيآموزگار ( 

• e-learner )آموز الكترونيكي دانش( 

• e-manager) آمدهاي مديريت و پي) مدير الكترونيكي 

• e-environment) و پشتيباني) محيط الكترونيكي 

• on-line design)  طراحي بصورتon-line( 

 

  .كنند  ناگزير تغيير مي،مواردجه قطعي و نهايي نيست و برخي و بندي به هيچ بايد توجه داشت كه اين گروه

  

  on-line بصورتآموزش و ارزيابي : )e-teacher(الكترونيكي آموزگار 

  : ها و خصوصيات ، گرايشها مهارت

شايـستگي در رعايـت اصـول و قواعـد           مـورد نيـاز اسـت؟        on-lineچه مواردي جهت توانا ساختن يك مربي        

  ؟on-line ي تخصصي در طراحي بصورت ها مهارتها يا  ها و گرايش ي خاص، كيفيتها مهارت، مربوطه

بر سـر برخـي از مـسائل بحـث و مـشاجره پـيش           ،  e-learningهاي مربوط به      معموال در جلسات و كنفرانس    

  :اين مسائل عبارتند از. آيد مي

اشد، بطوريكه داشتن توانايي تعديل ب تغيير دادن نقش آموزگار و درك اين مطلب كه محيط تدريس بسيار پويا مي     

يـك آموزگـار   . دنباش ميمهم ي جديد ها مهارت پيشرفت  در جهت اين عوامل   . ست ا  امري ضروري  ،و قبول تغيير  

آموز الكترونيكـي بـوده باشـد و پيچيـدگي            تواند يك مربي الكترونيكي موفق باشد مگر آنكه خود يك دانش            نمي

  .را درك كند on-lineها و مشكالت يادگيري بصورت   رقابت

  ؟داردنياز يي ها مهارت چه  بهبنابراين يك مربي الكترونيكي
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افزار به  اين نرم"عامل متمركز روي مسائل فني نياز ندارند،  افزار يا سيستم برخي معتقدند كه مربيان به شناخت نرم

 برخـي ديگـر      امـا " دهد  مي را آموزش    whiteboardها و تخته       ترتيب قرار دادن صندلي    ،شبيهمربيان مسائلي   

ي فنـي دارد مـثال اينكـه        هـا   مهـارت   آگـاهي از   معتقدند كه مربي الكترونيكي جهت درك برخي مسائل نياز بـه          

  ."از ميان برداشته شوند whiteboardهاي ) قلم(ها بايد كنار گذاشته شوند و ماژيك ندليص"

آمـوز يـاد    بايد الفبا را به دانـش     وي  را كه هنوز هم     كند چ   در فرآيند تعليم و تربيت چندان تغيير نمي       آموزگار  نقش  

 سـپس وي را بـه اسـتفاده از ابزارهـاي پيـشرفته               و دهد و به او مفاهيم اوليه رياضيات و علوم مختلف را بياموزد           

  .آموزشي ترغيب و راهنمايي كند

دانش و علـم بـه      " هانتقال دهند "بعنوان يك   آموزگار   به اين معنا نيست كه نقش        در اين روش   آوري  فنگسترش  

    هاي خود، نه تنها وظيفـه        در كنار آموزش و انتقال دانسته     وي  ست كه    ا كند، بلكه به اين معنا      آموز تغيير مي    دانش

نيـز   گيـري از اطالعـات را       آموز در بهره     دانش  به  "دهي  سمت و سو  "و  " نظارت"بلكه وظايفي چون    " گري  تسهيل"

  .گيرد خود به خود بر عهده مي

كـه   نادرسـت         مسلماً در ميان انبوهي از اطالعات كه در شبكه جهاني اينترنت قابل دسترسـي اسـت، اطالعـات                     

 الزم بعنـوان نـاظر و راهنمـا    آموزگار  بنابراين. دنشو  يافت مينيز مغايرت اصولي و مفهومي با اهداف درس دارند،       

  .و آنها را راهنمايي نمايدكرده دهي  دمند را جهتپژوهان به منابع مفيد و سو جستجو و دستيابي دانش ،است

  

  در كشورآموزگاران آموزش استفاده از رايانه به 
  

باشـد ايـن اسـت كـه هنـوز بـسياري از               مل مي بل تأ ناپذير قا   كه در اينجا بعنوان يك واقعيت انكار      اي    نكته

هاي   شيوه استفاده و كاركرد شبكه آشنايي بارسد بهبدانند، چه  ايران طرز استفاده و كاربرد رايانه را نمي   آموزگاران  

  .جهاني كه مستلزم بكارگيري رايانه است

 ، از قبيل عدم احساس نياز، مشكل مالي در پرداخت بهاي نسبتاًيدليل ن تاكنون به هر   آموزگاراچه بسا بسياري از     

كليـد رايانـه را    ك بار هم صـفحه ي حتي ..هاي كاري، دانشگاهي و  گزاف رايانه و يا كمبود و نبود رايانه در محيط 



 ١٠

 رايانـه و امكانـات      تأمينهايي ابتدا بايد به      رسد براي پياده كردن چنين طرح       بنابراين بنظر مي  . لمس نكرده باشند  

  .ان پرداخته شودآموزگارآن و سپس به آموزش 

  

  on-line آموزگارهاي يك  ويژگي

 قـدرت ابـراز   ، شوخ طبعي،قدرت بيانايي، ـ صبر و شكيب    جهت تدريس بايد داراي    on-line ارـآموزگيك  

  .اشدـ ب...احساسات و

  : اشاره شده است  بايد دارا باشد،on-line آموزگاريي كه يك ها مهارتدر زير به برخي از 

 on-line بصورتتوانايي گفتگو  •

 on-lineآموزان در محيط  قدرت پاسخگويي به دانش •

 فراگيري علم مربوط به تدريس سيستم عامل •

 ...)دهنده و  آموز، راهنما، جهت دانش (e-learningايي بعهده گرفتن هر نقشي در محيط توان •

 آنها )simulation( سازي ت و همگونسؤاالارتقاء  •

 on-lineم يـك مربـي   يخـواه   چـرا مـي   ( on-line آموزگـار اي نقش يك    ـعالقمند بودن به ايف    •

 )م؟يباش

  

رسـد، بـراي مثـال داشـتن توانـايي دفـع              اي بنظر نمي    ادهكار س  on-line   در محيط  ها  مهارتبكارگيري برخي   

  . ترجمه جهت تدريس ين داشتن مهارت همزمان و همچنهمكاري چند راغتشاش د

ي هـا   مهـارت  ، الكترونيكي توقع داريم در محل كار خـود        آموزگارآيا ما از    بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه         

  اشد؟ داشته بيشبيشتري به جز مهارت تخصصي خو

  

  (professional development)اي پيشرفت حرفه
 

را تعيين كرده و نيـز بـا آنهـا         ،  on-line آموزگار و خصوصيات يك     ها  مهارتبنابراين حتي اگر ما برخي از       

نيـاز   در رابطـه بـا آمـوزش مـورد    . دانيم  را نميها مهارتموافق باشيم باز هم بهترين راه، جهت بدست آوردن اين  
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تدريس " در قلمرو    آموزگاراناز آنجا كه جهت پرورش       .هاي گوناگوني وجود دارد     نظريه،  on-lineجهت تدريس   

  .سازمان به پشتيباني بيشتري نياز دارد هم سازمان و هم افراد در كنار يكديگر مسئول هستند،" الكترونيكي

  

  آموخته شوندon-line  توانند بصورت يي كه ميها مهارت
  

  .آموخته شوند on-lineتوانند بصورت  ي دشوار ميها مهارتقابل در متر  ي آسانها مهارت

ه روش  ـرسـد كـ     ه بنظـر مـي    ـ رويهمرفت : هستند on-lineابي بصورت   ـابل ارزي ـيي ق اـه  ارتـمهچه   •

on-line  اربردي ـامه كـ ـ است كه يك برنيات و دانش فردـابي معلومـيك رسانه سودمند جهت ارزي

 .كند  تقويت ميالًـرا عم

آمـدهاي يـادگيري اسـتفاده      پـي  تواند جهت معتبر ساختن همه   آيا رسانه مي   : on-line ار ارزيابي اعتب  •

 جهت ارزيابي وجود دارد؟  on-lineهاي  آوري فنآيا حد و مرزي در ميان  شود؟

ي  از رودر واقـع دهد را ارزيـابي كنـيم؟        چگونه مهارت كسي كه آزمون مي      : آموز  ارزيابي مهارت دانش    •

 برتر آوري فنيا با استفاده از  on-line بوسيله اختيارات ارزيابي غير     دهد  ني كه فرد آزمون مي    مدت زما 

 .تشآموز دا توان ارزيابي از مهارت دانش مي

  .آمد نيست بلكه كمترين حد از يك ارزيابي خوب است شدن يك پي on-line : نكته

  

   )(e-learnerآموز الكترونيكي  دانش

  .باشد آموز الكترونيكي مي هاي يك دانش ويژگي ي مطرح در آموزش الكترونيكي،ها از مهمترين مقوله

كند؟ آموزش الكترونيكي براي نسل جديـد         دارد؟ داراي چه سني است؟ و چطور تحصيل مي         آوري  فن اينكه چه   

ـ     )... وSega, Nintendo( اي رايانههاي  هاي الكترونيكي مثل بازي كه با رسانه د زيـاد  سـر و كـار دارنـد نباي

 در  كنند  ميها خود آموزش الكترونيكي را انتخاب       e-learnerهاي قبل چطور؟      دشوار باشد اما در رابطه با نسل      

هـاي   برگـزاري امتحانـات و آزمـون   . شـوند  انتخاب مـي  e-learningن جهت كار در محيط اآموزگارصورتيكه  
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توانـد از هـر مكـاني آزمـون را       ميوزگارآم از اين طريق  كهروي صفحه نمايش راه بسيار خوبي است       ورودي بر 

  .برگزار كند

  

د باشن  ميبه آنها نياز داشته باشند و قابل گسترش on-line بصورتآموزان  يي كه شايد دانشها مهارتبرخي از 

  : عبارتند از

ــدي  داده ــي كلي ــرم، )keyboarding(ده ــصب ن ــزار  ن ــدايت، )Setting up Software(اف ــري  ه گ

)Navigation( ،تن استعداد و مهارت جهت يادگيري مستقل و مطالعهداش.  

اگـر شـما يـك      . آموز از همان ابتدا اجتماع را حـس كنـد           حس مطالعه در انزوا و تنهايي بايد از بين برود و دانش           

يابيد كه ممكـن اسـت در هـيچ            اي جالب دست مي      تجربه پس از آن به      ،ايجاد كنيد  on-lineاجتماع صوتي يا    

  .دين دست نياببه آكالس درسي 

، ولـي   اند  شده و از نظر روحي آماده       اند   داده شده  موزشآ on-lineجهت يادگيري بصورت    ان  آموز  تا اينجا دانش  

بينـد    آموزش مـي on-lineآموز از آنجا بصورت       در اختيار دارند؟ آيا محيطي كه دانش        را ابزار الزم و صحيح   آيا  

  باشد؟ گيرد مقرون بصرفه مي ي كه اين نوع آموزش در بر ميا هاي خاص باشد؟ آيا هزينه بايد داراي ويژگي

  

  :on-line آموزان  جلب حمايت دانش

 كمـي شـبيه بـه       on-lineن و ديگر افراد جهت پذيرفتن يـك محـيط يـادگيري             اآموزگارجذب كاربران،   

 را  جديـد آينـد و محـصول خـوراكي          هـا مـي     مـشتري . هاي يك محصول جديد در يك سوپرماركت اسـت          نمونه

بـرداري از يـك    ولـي نمونـه    امتحان يك بسته از آن را هم خريـداري كننـد،  برايچشند و ممكن است حتي   مي

  !شود محصول هميشه منجر به استفادة تحميلي از آن نمي

اي ناچـاراً   عده نويسي كنند و ظرفيت تكميل شود،  نامon-lineهاي   آموزان به تعداد كافي در دوره       وقتيكه دانش 

حفظ يادگيرندگان از حذف شـدن بـصورت تـصادفي بـراي            . ها شركت كنند    توانند در اين دوره     نمي وگردند    بازمي

  .يك رقابت است، on-lineن و فرهيختگان اآموزگاربسياري از 
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هايي هستند كه باعث ايجاد انگيزه جهـت شـركت در             بسياري از طراحان آموزشي بطور متداول بدنبال استراتژي       

  . شوندon-lineدنياي يادگيري 

  

  پيامدهاي مديريت   و(e-manager)مدير الكترونيكي 

 اين پيام را در ،آمدهاي مديريت  درباره پيon-lineها و اجتماعات   chat roomنتايج بحث و گفتگو در 

  .ايجاد كنند e-learning  بايد موفقبر دارد كه مديران جهت كسب و كار

  

  : و صفاتي كه براي مديران الزم استها مهارت

 نيـاز دارنـد تـا بتواننـد     on-lineافي در محيط يـادگيري  ـداشتن تجربه ك ان بهارـآموزگانند ـمديران نيز م  

آنهـا نيــاز دارنـد تـا        . هاي سـازمان را هدايت و رهـبري كرده و مشـكالت را ارزيابـي كنند             درحـد خود فعـاليت  

هاي  راتژيك و استراتژي دستورات است،سيرهارا در زمينه بودجه، ساعت كاري كاركنان، م e-learning مفاهيـم

ـادگيري تـسليم و مـايوس گردنـد          ) شخصاً( اگر مديران خود     در اين راستا   .درك كنند ارتباط    ايـن مـوج     ،در امر ي

  .شود سمت پايين و به سراسر سازمان نيز سرازير مي  نااميدي به

بطـور مرتـب در حـال        الزم در اين زمينـه       يها  مهارت چرا كه باشد     تغييرات در رسانه آموزشي امري طبيعي مي      

  .دنباش ميارتقاء 

  

  چگونه مديران را پيشرفت دهيم؟

ي متفاوت مديريتي را در نواحي صنفي و آموزشي توسعه          ها  مهارتمنظور از پيشرفت اين است كه       در اينجا   

 بـر روي كاركنـان و       ترير كه قـادر بـه اعمـال مـديريت مـؤث           باال رود اي   ادراك مديران به اندازه    دانش و و  داده  

مواجـه   كمبـود زمـان    بـا در اين امر بايد همواره به اين موضوع توجه داشت كه مديران غالباً           . هاي خود شوند    تيم

  .هستند
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 : ها نكات كليدي جهت پيشرفت كيفيت

كه در زيـر بـه برخـي از      وجود دارد    on-line اتـها در اجتماع    در زمينه پيشرفت كيفيت   چند نكته كليدي    

  :گردد  ميها اشاره آن

  و ارزيابي آموزش تئوري،)  الكترونيكيآموزگار( e-teacherتعريف كار     •

        ن در آمـوزش اارآموزگـ  (workload) ايهـايي جهـت ارزيـابي و تنظـيم كاربارهـ      يـافتن مـدل   •

on-lineد،ن كه قابل تغيير باش  

ي هـا   مهـارت بـرروي گـسترش      را كه    on-lineي يادگيري   ها  گروه،  مسئوالن  و آيا مديران اينكه   •

 كنند؟  تشويق مي هستندتخصصي متمركز

 و اينكه به چه چيزي نياز دارند،كاربران ت اساسي درباره سؤاالپشتيباني، بازخورد، ارتباط، پرسيدن     •

 آموز،  ارتباط مناسب ميان آموزگار و دانش •

 .فاقد انگيزه الزم on-line آموزگاربكارگيري اجتناب از  •

شود ايـن اسـت       ان كنوني پيشنهاد مي   آموزگارغير از      به on-lineن  اآموزگار براي بكارگيري ديگر     استراتژي كه 

  . هستندe-learning قرار دهيم كه مدافعين on-lineين و مديران آموزگاربيشتر كساني را در زمره  كه

س مطلـوب را بـه      هاي يـك تـدري      ، بسياري از كيفيت   on-line  يك تدريس  ،رسد با رعايت اين نكات      نظر مي ب

  .ي مختلف صورت گيردها روش از راه دور و به ،، حتي اگر اين تدريسگذارد اشتراك مي

  

  :  تغييرمديريت فرهنگ

 اما در مورد برخي افراد نسل گذشته عصر انديشه       ندپذير   را بعنوان يك امر حقيقي مي      آوري  فنآموزان    دانش

اين مسائل در محيط آمـوزش و پـرورش   . اند مانده باقي پاسخ  بي بسياري وجود دارد كه      تسؤاال  و ها   نگراني هنوز

  .داري كنند  خودon-lineشود كه افراد از پذيرش آموزش  گاه باعث مي
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  : چند توصيه

 متناسـب    سـفارش دهنـده     نياز دارند كه با شرايط هر شـركت        on-lineهاي     دوره :  كاربر نيازسازي  بي -۱

 . قرار دهندتوجه  ي عملي را تحتها مهارتشوند و مشكالت و 

هـاي    اي باشند كه به دور از مـسائل اداري و در بخـش              گونه   اطالعات بايد به    تغييرات : تغييرات اساسي  -۲

 . قابل انتقال باشند نيزكوچك

              كـاران   انـدر    و تجربيـات دسـت     هـا   مهـارت  در صورتيكه تخصص مـا نـسبت بـه           : كارگيري منابع شيوه ب  -۳

e-learning و تجربيات را كسب نمودها مهارت اين ،توان بوسيلة تدريس خصوصي ميباشد يز چ  بسيار نا . 

 . با ديگر همكاران جهت جذب مشتريon-lineشراكت جهاني بصورت  : همكاري و رقابت -۴

  

  : مورد توجه قرار گيرند on-lineآموزش شود جهت  چند نكته كه پيشنهاد مي

  را فعال كنيم،تخيلقدرت  •

  وجود دارد،on-lineهايي در داخل سازمان، حالت  ه موقعيتتوجه كنيم كه در چ •

 طرح استراتژيك سازمان وجود دارد، هايي به  ها اتصال آيا در اين مكان •

 منابع را تخصيص دهيم، •

 .به مسائل مشمول طرح استراتژيك توجه كنيم •

  

   و پشتيباني)e-environment(محيط الكترونيكي 
  

هـاي    و رسانهها روش ما را قادر به ارائه مفاهيم در داخل ساختارها،           ،آوري  فنبوسيله   e-learningمحيط  

 اين اجازه را بدهد تـا راهنمـايي و رهبـري     رايانهتواند آنها را انتخاب كرده، يا به           مي آموزگارسازد كه     متفاوتي مي 

ه وسيعي از ارتباطـات   فراهم كننده دامن  on-line آموزش   .آموز را به عهده گرفته و مورد ارزيابي قرار دهد           دانش

 و يا كنفرانس ارتباط بر قرار e-mailديگر و يا با استاد خود از طريق        توانند به راحتي با هم      فرگيران مي . باشد  مي
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كنند، ميتوانند با والدين خـود در ارتبـاط           همچنين فراگيراني كه در خارج از منزل به سر برده و تحصيل مي            . كنند

  .اگيران ميتوانند با صاحبنظران رشته خود به راحتي و بسرعت تماس حاصل كننددر پهنه وسيعتر، فر. باشند

  

  :  )اتاق گفتگو( هاي يادگيري انجمن
  

  .ندا ه مورد بررسي قرار گرفتon-lineعنوان قسمت الزم و ضروري يادگيري هاي يادگيري ب انجمن

  : نكاتي چند در اين مورد

 .شوند ها براساس عالقه ساخته مي انجمن •

 بايـد  محـيط     ايـن  در. آل باشـد     شرايط بايد متناسب با شرايط يك كالس خـوب وايـده           on-line محيط   در •

                                            .بخش نخواهد بود نصورت موفق و نتيجهخصوصيات يك كنفرانس علمي وجود داشته باشد، در غير اي

 .هاي آنها و توجه به توصيه e-learningكاران اندر  آسان به دستدسترسي و مراجعه •

 

  :  دسترسي و برابري
  

وجـود  ، مـشكالتي    افراد  با توجه به  نيازهاي متفاوت و اطالعات پايين         on-lineجهت استفاده از آموزش     

 ها در حال كاوش و اكتشاف هـستند       كه بسياري از اين پتانسيل     تجربيات مختلف اين موضوع را اثبات كرده      . دارد

ن الزم از د كه در بخش طراحي مطرح گردنـد تـا اطمينـا      ن اصول و قواعد كلي نياز به اين امر دار         ئناًهر چند مطم  

  ).رجوع فرماييد on-lineبخش مربوط به طراحي به  (.جامعيت آنها حاصل گردد

  

   :on-line بصورتارتباط 
  

راحتـي بيـشتري    احـساس آسـايش و   on-line از طريق صحبت بطور زنـده و  افراد  كه تجربه نشان داده  

 افـراد طـوري بـا       ،در يك گفتگوي زنـده    . كند  صدق مي  آموز الكترونيكي نيز    اين امر در مورد يك دانش     . كنند  مي

  .كنند كه گويي يك گفتگوي شخصي بدون توجه به تعداد زياد حضار در محيط دارند يكديگر صحبت مي
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 را ايفـا     كـه نقـش مربـي      كساني    خارج شده و به   آموز     دانش  گسترش اين ارتباط براي اينكه يادگيرندگان از نقش       

ي ارتباط نيز در انجمن يـادگيري       ها  روش. گردد  ، بعنوان يك عنصر كليدي در طراحي مطرح مي         بپيوندند كنند  مي

on-line   در موضوع گسترش    . باشند  اي برخوردار مي     از اهميت ويژهon-line ها، در جايي كـه فعـل و           انجمن

 قـادر بـه بنـا       ، البتـه در صـورتيكه     باشـد    از طريق نوشتن لغات و عبارات مي       انآموز   دانش  و آموزگارانفعاالت بين   

  .پذيرد ، يك رقابت بزرگ صورت ميها شويم ساختن اين انجمن

  

  ي خبريها گروه با Internet( IRC  (Relay Chat و) chat rooms(هاي گفتگو  مقايسه اتاق
  

 تـا   انـد   ان آمـده  آموزگـار آموزان و     زش و يادگيري به كمك دانش     هاي اينترنتي در زمينه آمو      ابزارها و محيط  

  Usenetيي خبرها گروهتوان به  بطور مثال مي .نقد، تحليل و گزينش اطالعات بپردازند  بوسيله آنها بتوانند به

  . اشاره كرد)chat rooms(هاي گفتگو   و اتاقIRC ايزني اينترنتي  هاي گپ  شبكه

هـا و     آيند و هر يك دانسته       كه پيرامون يك موضوع خاص گردهم مي       هستندافرادي  ي خبري متشكل از     ها  گروه

هايي بـا اهـداف آموزشـي و تربيتـي        برپايي چنين انجمن  . كنند  نظرات خود را براي ديگر اعضاي گروه عرضه مي        

وانـد بـه   ت  هاي اينترنتي قابل ايجـاد اسـت و مـي   serverاي مختصر برروي  پذير است و با هزينه  بسادگي انجام 

 .افزارهاي خاصـي دارنـد صـورت پـذيرد          هاي اينترنتي كه نياز به نرم      لكهاي مبتني بر وب و نيز ديگر پروت        شكل

آمـوزان و     يـك از كـاربران اعـم از دانـش          توان گروهي با موضوع درس فيزيك ايجاد كـرد و هـر             بطور مثال مي  

را بـراي   ...  مختلـف فيزيـك، مقـاالت و        ان مطالب موردنظر خود شامل مفاهيم فيزيكـي، حـل مـسائل             آموزگار

  دسترسي ديگر اعضاي گروه در آن بگنجانند تا اينكه ديگر اعضا در مراجعات خود بتوانند به آنها دسترسي داشـته           

  .باشند

آموزان پيرامون يك مساله خاص آموزشي   با اين تفاوت كه دانش    نيز چنين حالتي دارند،    IRCهاي گفتگو و      اتاق

 صدا و حتي تصوير ويدئويي خـود بـه تبـادل اطالعـات      ، با استفاده از متن     و رو    در  رو يا زنده و     on-lineبصورت  

هاي گفتگـو براحتـي       ي خبري كه ايجاد آن نياز به صرف هزينه دارد، اتاق          ها  گروهدر حاليكه برخالف    . پردازند  مي

  .برداري هستند  و بطور رايگان قابل ايجاد و بهرهyahooبرروي سايتهاي 
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   on-line بصورت طراحي
  

  .شوند  مهم تلقي ميهاي خوب   جهت طراحي،نوينهاي  ها، ابزار و ايده  مكانچونهمبرخي موارد 

 رسـش و پگذاري،  ها جهت اشتراك آموزان با بهترين فرصت   طراحي آماده كردن دانش    از   همرفته هدف كليدي  روي

  .باط جهت اثرات متقابل است نمايش، بحث، كاوش و اكتشاف، گفتگو و برقراري ارت پاسخ،

  

  : عوامل مؤثر در يك طراحي خوب
  

 ، خـصوصي بعنـوان مربـي     آموزگـار  و دسترسي بـه      )Navigation(گري     هدايت ،بندي   طرح  خوب،   گرافيك -

و ) اسـتفاده از تـابلو اعالنـات       (،بندي تمرينها جهت تقويـت يـادگيري گـروه           گروه ،تمرين جهت تقويت يادگيري   

  هاي خوب يادگيري،  ساختن انجمن برپامكانيزه شدن، جهت

   دسترسي آسان براي تمام مردم،-

  ،on-lineهاي آموزش   پشتيباني از شيوه-

  ،on-line گسترش آموزش -

   پيگيري اصول طراحي جامع،-

ها بطوريكه تا بيشترين حد ممكن و بدون نياز به سازگاري يا طراحـي تخصـصي توسـط مـردم              طراحي محيط  -

  .شوندقابل استفاده 

  

  قوائد كلي طراحي
  

  : شش قاعده كلي همگام با يك طراحي جامع وجود دارد كه بطور خالصه به شرح زير است

 سعي در قابل استفاده نمودن هرچه بيشتر طراحي براي هر فرد در هـر زمـان و                  : استفاده مساوي و منصفانه    -۱

 ،مكان و اجتناب از تفكيك و جداسازي كاربران

هاي منحـصر بفـرد را همـساز          ها و توانايي    ها محدوده عريضي از مزيت      طراحي ارزش  : پذير  استفاده انعطاف  -۲

 ،هاي كاربردي كاربر را سازگار و دقت او را تسهيل نمايد اين امر بايد شيوه. سازد مي
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نمـودن از تجربـه، آگـاهي و زبـان        نظر  فهم و درك براي كاربران با صرف       تسهيل : استفاده ساده و مستقيم    -۳

 ،آنها

نظر نمـودن از  دهد كه با صـرف  بر اين اجازه را مي اطمينان از اينكه طراحي به كار: بل فهم نمودن اطالعات قا -۴

 ، با اطالعات ارتباط برقرار كندمؤثرهاي حسي خود بطور  محدوديت حاالت و توانايي

 ،مديهاي تصادفي و غيرع آوردهاي منفي كنش  و نتايج و دسترات كاهش خط: تحمل خطاها و اشتباهات -۵

توانـد براحتـي و     حصول اطمينان از اينكه اثر متقابل و فعل و انفعاالت با محيط مـي      : كاهش تالش فيزيكي   -۶

 . و با كمترين تالش فيزيكي رخ دهدمؤثربطور 

  

  ها سازمانآموزش در 

 ء حفـظ و ارتقـا     جهـت  عبارت است از كوششي هوشيارانه بر روي قسمتي از سـازمان             ها  سازمانآموزش در   

ي ها آموزش ،هاي بزرگتر ثباتي بي. ثباتي فني و چگونگي فروش توليد و همچنين ابداعاتي جهت كنترل بي     نيروي  

  .طلبند بزرگتري را نيز مي

هاي مختلف ديـده   ي الزم را در زمينه    ها  آموزشيابد كه كاركنان آن سازمان         زماني تحقق مي   ها  سازمانپيشرفت  

 بايد كاركنان سازمان از نظـر علمـي بـر           ،شعاع قرار دهد  اليگر را تحت    ي د ها  سازمانبراي اينكه سازماني،    . باشند

  . نياز است موردم نيرومنديز مكاني،براي انتقال دانش به كاركنان.  برتري داشته باشندها سازمانكاركنان ديگر 

يع در  بطور سـر ،باشند كه كاركنان  در جستجوي راههايي براي ايجاد يك فرهنگ آموزش اشتراكي مي     ها  سازمان

آسـاني    كه به هستنديئها حل دنبال راه  بهها سازمانبنابراين  . محيط كار و يا بيرون از آن تحت آموزش قرار گيرند          

در اين زمينه افرادي تحت عنوان مشاوران علمـي مـديريت، مـديران را در               . دنتوسط كاركنان قابل دسترسي باش    

 اين عمل منجـر بـه ايجـاد       .نمايند  ردازش آموزش آگاه مي   ، تجربيات و رفتارهاي ناشي از پ      ها  مهارت كسبزمينه  

  .شود هاي جديد آموزش مي ايدهارائه سساتي براي ؤم
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  بهترين نوع آموزش 

و در زمـان مـشخص    اي باشد كه در يك زمان مشخص شروع گونه  نبايد بهها سازمانشيوه آموزش در ادارات و 

باشد كه كاركنان بتوانند نيازهاي آموزشي خـود    ساعته مي۲۴زش نياز است آمو ديگر خاتمه يابد، بلكه آنچه مورد     

  .را در زمان دلخواه رفع نمايند

ي هـا   كـالس در. در عرض ده دقيقه بطول انجامـد       تواند در مدتي طوالني و يا بسيار كوتاه و         اين نوع آموزش مي   

زماني مكان و آموز در هر  يابد بلكه براي رسيدن به اين منظور نياز است كه دانش درس سنتي اين امر تحقق نمي

  .از شب و روز به آموزش دسترسي داشته باشد

  

  : ها سازمانقدرت 

يـك  آموزگـاران    هنگاميكـه    .باشـد   ميآنان   on-lineلوژي آموزش   و و متد  on-line  در ارائه  ها  سازمانقدرت  

طراحـان  همچنين براي ابتكارات در طراحي جزئيات، بوسـيله  و  ، زمينه آموزش ديده باشند     اين زمان بخوبي در  سا

  .، سازمان در اين زمينه قدرتمند خواهد شد، حدودي وجود داشته باشدآموزشي

وفقيـت آن  ي مورد نيـاز بـراي م  ها آموزشالمللي مطرح گردد نياز است كه   بينهاي براي اينكه سازماني در زمينه  

دهي به مشتري، توانـايي   سرويس: باشند عبارتند از    بيشتر مورد نياز مي     اين زمينه  يي كه در  ها  مهارت. فراهم گردد 

   .ITي ها مهارت و e-commerce ،هاي مجازي كار در تيم

 ،on-lineت فعالي:  عبارتند ازها مهارت اين ،باشند هاي آموزشي را دارا نمي ي رشتهها مهارتاز بخشي  ها سازمان

آمـوزش تمـامي    . on-lineهـاي   دهي بـه مـشتري از طريـق رسـانه            و سرويس  on-lineاطاقهاي  ارتباط در   

 بود كه در زمينـه آمـوزش        يمباشد اما هنگامي قدرتمند خواه      يي كه با افراد در ارتباط هستند مشكل مي        ها  مهارت

  .يم موفق باشها مهارتاين 

  

  on-line ما در آموزش  جايگاه
  

همـراه دسـتيابي آسـان و ارزان بـه              از كشور مـا بـه      باالترييي ظرفيت الكترونيكي    آمريكارهاي اروپايي و    كشو

 قابل دسـترس در هـر بـازار،    )Web TV(به باالي ماهواره، تلويزيون الكترونيكي، تلويزيون وب  بارگزاري رو
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باشـد كـه مـا       بـه ايـن معنـا نمـي        وضـوع مالبته ايـن    . باشند  هاي جديد ديگر را دارا مي       آوري  فنتلفن ويدئويي و    

در كـشورهاي اروپـايي و      .  ايجاد كنـيم   on-line براي اهداف آموزش     يهاي جديد نيرومند    آوري  فنتوانيم    نمي

انـد بـراي مثـال         الكترونيكي انجام داده   آوري  فني زيادي تحقيقات كاملي روي      ها  سازمانها و     يي، شركت آمريكا

KTV و Swedish TV .كشورها در زمينه آموزش البته همه آن on-lineباشـند بـراي مثـال      موفق نمي

  . نيرومندي نداردon-line است ولي آموزش  سوئد تحقيقات كامل و جامعي روي اين مسئله انجام داده

 دست بـه گريبـان هـستند و از قـوه     مشكالت آموزشيهاي زيادي است كه با        مربيان و طراحان در كشورما سال     

يي آمريكـا ي اروپـايي و     هـا   سـازمان هاي جديد آموزشي نسبت به        آوري  فن زمينه استفاده از     آفرينشي بيشتري در  

  .باشند برخوردار مي

هـاي   آوري فن  به آگاهي از عملكرد يالملل در سطح بين  on-line آموزش    پايگاه ايجادما براي رسيدن به هدف      

  .هستيمگيرند نيازمند  جديد كه در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي

  

  : Web TV  عنوان مثالب

Web TV باشد كه از طريق اتصال به يك  دستگاهي ميISPه ب، صـفـحات و رايانهدون استفاده از  بchat 

roomو   ها e-mail          اين سيستم از طريق خط تلفن يـا        . نمايد  را به تلويزيوني كه به آن متصل است منتقل مي

  .گردد مي به اينترنت متصل LANشبكه 

 بوسـيله ايـن دسـتگاه    .اسـت اي  هاي چند رسانه  استفاده از محيط، در آموزش الكترونيكينكاتز مهمترين  يكي ا 

  .اي با كيفيت باال استفاده نمود هاي چند رسانه توان از محيط مي

  

  توان به موارد زير اشاره كرد، از مزاياي اين دستگاه مي

 ، رايانهقيمت پايينتر نسبت به  •

 افزار، اندازي نرم اهنيازي از نصب و ر بي •

 ها، امنيت باال در مقابل تهديدهاي موجود در شبكه اينترنت از جمله ويروس •

 كنترل از راه دور، •
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 . ارتباطات و اطالعات بسادگي كار با تلويزيونآوري فندسترسي به  •

  .توان از استفاده در آموزش، خريد و كنفرانس ويدئويي نام برد  مي نيزاز كاربردهاي اين دستگاه

استيشن متـصل بـه تلويزيـون قابـل دسترسـي             ست كه وب بوسيله سگاي كودكان يا پلي        ا نكته جالب توجه اين   

  .بازيهاي كودكان به والدين آنها دسترسي داشته باشند توانند با استفاده از اسباب باشد و بازاريابان مي مي

  

  نياز به شركا

-onهـاي      در تفسير بازار توانمند سازند و رشته        را ا آنها  در ديگر كشورها نياز دارند ت       به شركائي  ها  انـسازم

line       در اين شراكت عالوه بـر ارتبـاط بـا دنيـاي گـسترده اطالعـات                .  نمايند آزمايش آنها را از محيط خودشان

تواند ارائه آموزش باشد و سـهم         ان از شراكت مي   ـسهم سازم . شود  ابي فراهم مي  ـهايي نيز در زمينه بازاري      فرصت

ار ـ و انتـش رو  در روهـاي   اد فرصـت ـا تطابق آموزش بـا فرهنـگ آن كـشور و همچنـين ايجـ             ـدر اين راست  ا  ـشرك

  .باشد محصول مي

هاي سوسياليستي متمركز، چرخش ماهرانه به        سيس فعاليت ي مجازي كه به تأ    ها  سازمانحلي در   وجود شركاي م  

دهنـد ضـروري       تـسهيل آمـوزش انجـام مـي        ها و فراهم نمودن آموزش نياز دارند و آزمايشاتي روي           ديگر سايت 

  .شوند  شناخته ميon-line در كشورهاي مختلف دارند و بعنوان مدير شراكت  شركائيها سازماناين . باشد مي

، مديريت on-lineكنند؛  مكاتبات   تواند شامل آماده نمودن افرادي كه در محيط مجازي فعاليت مي آموزش مي

  .مديريت و تجارت الكترونيكي باشدطراحي ، ها اطالعات موجود در پايگاه داده

تواند   و حتي در اغلب موارد مي      واند در سطح استاندارد اروپا    ت  كنيم مي    كه ما توليد مي    on-lineمحصول آموزش   

  .اندكي باالتر از استاندارد اروپا نيز باشد

  

  ي مورد نياز براي موفقيت ها مهارت

 شناسـايي شـود ماننـد آمـوزش         ها  سازمانايد بوسيله مشاوران براي      وجود دارد كه ب    ها  مهارتاي از     محدوده

زيـر  و رفتارهاي سازماندهي شـده   ها مهارتالمللي،   بينهاي   دوره جهت موفقيت سازمان در فروش و ارائه         .شبكه

  :شوند مللي، ذكر ميلا توسط مشاوران بين
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هـاي زيـاد جهـت سـفر، درك           از هزينـه  ، داشتن كار مجازي براي اجتنـاب        on-lineتوانايي همكاري و ارتباط     

  .راهكارهاي فرهنگي و راههاي ايجاد سرمايه اجتماعي براي زمان رويارويي با مشكل

 براي همكـاري و تـشريك مـساعي در محـيط            ها  مهارتگسترش   ،on-lineدر آخر براي موفقيت در آموزش        

  .باشد ميضروري المللي  بين

  

 )(on-line Quality in on-line learningكيفيت در آموزش 

هاي   كه اين برتري از نظر افراد مختلف به شكل         است نوعي برتري    on-lineمنظور از كيفيت در آموزش      

گواهينامـه كيفـي مربـوط بـه آنهـا كـه  از               ي آموزشي جهت ارائه قوانين آمـوزش و       ها  سازمان. باشد  مختلف مي 

كـه از   اي حـائز اهميـت اسـت    انـدازه  اين كار بـه  . ندا  هايي ايجاد نموده    آيند چهارچوب   هاي كيفيت بشمار مي     جنبه

 مربيـان در    ها  سازماندر اين   . رود  مي شمار ه ب آموزان براي پذيرش آموزش     عوامل مهم جهت جلب اطمينان دانش     

  .آموزان آموزشي قوي و با كيفيت باال فراهم نمايند باشند تا براي تمامي دانش تالش مي

آمـوز در مباحـث و         بـين او و دانـش       تعامـل   و آموزگـار پذيري    وليتئه مس در كالس درس سنتي، كيفيت در نتيج      

هـاي    هاي متفاوت تدريس و شيوه      بيش از هر موضوعي سبك     ها  كالسدر اين   . آيد   بوجود مي   مختلف موضوعات

 بر از قبيل صندلي نيز  حتيگذارد همچنين عوامل فيزيكي  ميتأثيرآموز بر كيفيت آموزش  گوناگون پذيرش دانش

  .باشند گذار ميتأثيريت آموزش كيف

  on-line و بحـث و گفتگـو بـصورت        e-mail، ارتبـاط از طريـق       on-line بر كيفيت آموزش     مؤثراز عوامل   

حـد مطلـوب نيـز از      آموز و ارائه دروس مناسب به او جهت رسـيدن بـه       همچنين ميزان اطالعات دانش    .باشد  مي

  .باشد  مياين شيوه بر كيفيت مؤثرعوامل 

  :  الزم جهت دستيابي به كيفيت مطلوبمراحل 

  on-lineآشنايي با محيط    -۱

 پرسش و پاسخ   -۲

 ي بحث و گفتگوها گروهايجاد    -۳

  سيستم و به روزرساني آنءتالش براي ارتقا   -۴
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 ت خود را بالفاصله دريافت نموده و نيز       سؤاالآموز در هر زمان پاسخ        دهد كه دانش    آموزش كيفي هنگامي رخ مي    

اي   هاي چندرسانه   همچنين استفاده از محيط   . بتواند از مطالب ارائه شده در كالس به دفعات دلخواه استفاده نمايد           

  . دنباش گذار ميتأثير نيز بر كيفيت آموزش on-line در محيط آموزگارو ابزار قابل دسترسي توسط 

  .دهد نشان ميرا  on-line در كيفيت آموزش عوامل مؤثرنمودار زير 

  

   :on-lineفاكتورهايي براي كيفيت در آموزش 

                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Onlineخصوصيات اطالعات 

.بر يكديگر اثر متقابل دارند  
.ن آنها آسان استمناسب بوده و خواند  

.با كاربر سازگار هستند و هدايت آنها آسان است  
.شوند عث ايجاد رقابت و انگيزه در دانش آموزان ميبا  

.متنوع هستند  

 شيوه آموزش
Online 
 رو در رو

Hybrid (تركيبي) 
 

Online          رو در رو 
اتارتباط   

J  دانش آموز-دانش آموز   
J ز دانش آمو- محيط آموزشي  
J يجامعه آموزش  

آموز  دانش– آموزگارارتباط   
 

J آموز پرسش از سوي دانش 
J دهي  بازخورد پرسش، واكنش و پاسخ

 آموزگار
   

 

  عمليات سازگارسازي آموزش
Onlineبا هدف ،  

مقدارافزايش   
دهي تخصيص  

 

آوري فن  

سازي پياده  

 آموزش 
Online 

 پشتيباني
 دانشگاهي

 اداري
 فني

 خدمات
آموز آماده سازي دانش  

نمودن انتظارات دانش آموز  برآورده  
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  :گردد در زير به نكاتي در اين زمينه اشاره مي. باشد  در كيفيت، استفاده مناسب از منابع ميمؤثريكي از عوامل 

  

  : يمنابع آموزشنكاتي در مورد بكارگيري 

 به اين معني كه همه آنها بايد بـه وب و            ،نمايند ميان ابزاري را جهت توسعه منابع وب دريافت         آموزگار •

 دسترسـي داشـته   Photoshop  وDream weaver ،Fire worksهاي گرافيكي ماننـد   بسته

 باشند،

 را بـراي   on-lineموزشـي آساني منـابع آ   بتواند بهآموزگار بطوريكه serverاجازه دسترسي آسان به  •

 آموزان ارسال نمايد، دانش

  قرار گيرند،ها مهارت جهت رفع مشكالت مربوط به ITافرادي در سمت پشتيباني  •

  وب،اتباال بردن اطالعات و تجربه در زمينه طراحي صفح •

 ،مغايرممنوع نمودن استفاده از صفحات و الگوهاي  •

 هستند،شناسايي تغييراتي كه در رسانه آموزشي ثابت  •

 .ناآموزگارمنابع بين اشتراك  •

يي كـه  هـا  روش و  و منـابع آمـوزش، تكنيكهـا   هـا  سيستمدر صورتيكه منابع مناسب و ابزار صحيح داشته باشيم،      

  .آموزان مناسب هستند، را پيشرفت خواهيم داد براي حدود متعدد نيازهاي دانش صريحاً

 

  :  جهت افزايش كيفيتSCORMاستفاده از استاندارد 

آمـوزش  . باشـد   الزم و ضـروري مـي     ... هاي مختلف از قبيل صـنعت، مخـابرات و            جود استاندارد در زمينه   و

الكترونيكي نيز از اين قاعده مستثني نيست و براي ايجـاد آمـوزش الكترونيكـي بـا كيفيـت بـاال و يكـسان بـه                          

هـاي آموزشـي و    لي دوره وجـود اسـتانداردها بـه طراحـي درسـت و اصـو            . استانداردهاي جامع و كاملي نياز است     

كنـد و همچنـين باعـث حـذف نيـاز بـه               ي آموزشي كمك مي   ها  سيستمسازي كيفيت محصوالت تمامي       يكسان

  .شود  ميههاي واسط برنامه



 ٢۶

 SCORM (Sharable Content Object Reference Model)،يكي از استانداردهاي مهم در اين زمينه

 هـا و     قـسمت  ،باشـد كـه در برگيرنـده ضـوابط          قـالبي مـي   سازي و ايجاد      اهنگهم SCORM هدف .اشدب مي 

   .شـود  باشد كه در ساير استانداردهاي الكترونيكي مطرح مي محتويات مطالب ارائه شده در آموزش الكترونيكي 

SCORM   ـ منظور بهاندارد در زمينه آموزش الكترونيكي ـي سازنده است ها  گروهتمامي   با اندارد واحـد  ـ ايجاد است

ـ   ـاهدافي نظيـر استفـ     انداردـ است  اين اده از ـبا استف . ايدـمن  همكاري مي  پـذير و دوام مطالـب     ابيـاده مجـدد، دستي

  .شود برآورده مي

  

  : دانشگاه مجازي

 on-lineق ـريـده است و از طـ خارج شرو  در روتي و ـت سنـباشد كه در آن ارائه دروس از حال اي مي دوره

رائه دروس در اين دانشگاه ممكن است از طريـق اينترنـت و يـا اسـتفاده از                  شيوه ا  . ارائه ميگردد  off-lineو يا   

توانند رسـانه انتقـال    اي مي هاي كابلي يا ماهواره   همچنين تلويزيون . ويدئو و تصاوير فعال و متعامل دوطرفه باشد       

ر اختيـار    و يـا نـوار ويـدئو د        DVD يـا    CDروي   توان مواد درسي را بر      همچنين مي  .دهنده مواد درسي باشند   

  .داشت و يا تركيبي از موارد فوق را بكار گرفت

نـام كـرده، دروس مـوردنظر را از           دانشگاه مجازي يك مجتمع است كه دانشجويان از طريق اينترنت در آن ثبت            

ـ  نماينـد، از جلـسات دروس اسـتفاده مـي        ميان دروس ارائه شده انتخـاب مـي        د و امتحـان داده و بـا اسـتاد و    كنن

  .كنند  ارتباط برقرار ميد خويها السهمك

دهد كه وظايف خود را از طريق اينترنت انجام  دانشگاه مجازي ابزار مختلفي را در اختيار مديران و اساتيد قرار مي      

را ...  از قبيل ارائه دروس، انتخاب استاد، زمانبنـدي تـرم، مـديريت مـالي و               نيز دهند، براي مديران ابزار مديريتي    

ـ د، امتحـان بگير   نـ ند دروس را ارائه نماي    نتوا   نيز ابزاري در اختيار دارند كه مي       نااستاد. كند  فراهم مي   اتد و نمـر   ن

  .امتحاني دانشجويان را وارد نمايند
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  : سه بخش مهم دانشگاه مجازي

 وظيفه اين قسمت برقراري ارتبـاط مـابين سيـستم دانـشگاه مجـازي و كـاربران                  :  شبكه وب  ه واسط رايانه -۱

ي كاربر را به داخل سيستم وارد و اطالعات پردازش شده توسط سيستم را بـه                ها  درخواست  اين قسمت  .باشد  مي

 .دارد كاربر ارسال مي

 

 رايانهي ارسال شده توسط  ها  درخواستباشد،     اين قسمت كه مهمترين قسمت سيستم مي       :  پردازشگر رايانه -۲

ها انجام داده و در نهايت اطالعـات مـورد          هاي مورد نياز را برروي آن       شبكه وب را دريافت نموده، پردازش      هواسط

 .دارد  ارسال ميهواسطرايانه نياز را به 

  

هـا، امتحانـات،     در اين قسمت تمامي اطالعات مربوط به دانشجويان، اساتيد، دروس، برنامـه          : ها  پايگاه داده  -۳

از . يي برخـوردار باشـد  اين قسمت بايد از امنيت باال    . شود  نمرات و تمامي اطالعات مورد نياز ثبت و نگهداري مي         

ـ ـتــوان از آنهـا اس   مـي هـا  اه دادهـجملـه بانكهـاي اطالعـاتي قدرتمنــد كـه بـراي طراحــي پايگـ       ود ـمـــفاده نـت

Microsoft SQLو  Oracleبايد سطوح مختلفي را تعريف نمود ها براي دسترسي به پايگاه داده .باشند  مي 

 .ي شودهاي غيرمجاز و تخريب اطالعات جلوگير تا از دسترسي

 

كنند گروهي وجود دارند كه به دليل داشتن  هاي آموزش الكترونيكي شركت مي آموزاني كه در دوره در ميان دانش

داراي ... شـود و      مشكالتي از قبيل كهولت سن، ناتواني ذهني، ناآشنايي با زباني كه آموزش بوسيله آن ارائه مـي                

  .باشند ت به ديگر افراد ميتري در زمينه يادگيري مطالب نسب قوه ادراك پايين

   .شود در ادامه به تشريح مشكالت و مسائل دو گروه از اين افراد پرداخته مي

  

  آموزان تبعه كشورهاي ديگر مشكالت دانش

اي مـي باشـند و بـا اطالعـات صـفحه نمـايش        حرفهIT آموزان در زمينه  برخي از دانشدر عين حال كه 

 كـه بعلـت   شـوند  اي نيز مشاهده مـي      گيرند، عده   جديد را به سرعت فرا مي     ي  ها  مهارتارتباطي تنگاتنگ دارند و     



 ٢٨

مهاجرت و نقل مكان به كشور ما با مسائلي نظير مشكالت مسكن و اقامت روبرو هـستند، برخـي ديگـر از ايـن          

ن  آشـنا نبـودن بـا زبـا        بعلـت اي ديگر نيز      اند، عده    عاطفي شده  - روحي بحرانافراد قبل از رسيدن به اينجا دچار        

 مـؤثر در نتيجه به محيطي . ي يادگيري با مشكل روبرو هستند  ها  مهارتمادري و نداشتن آموزش كافي در زمينه        

  .استسازي آموزش و يادگيري مناسب نياز  و توانا جهت پياده

ي جديد با استفاده    ها  مهارتدر اين راستا آموزگاران بايد بسرعت پيشرفت كرده و تجربه خود را در زمينه آموزش                

  . يك كامپيوتر افزايش دهندon-lineاز ابزار 

، آموزش زبان دوم جهت مطالعه متون مربوط به اطالعـات صـفحه            جهت رفع اين مشكالت    مؤثريكي از عوامل    

  .باشد ي جديد ميها مهارتنمايش و آموختن 

  

  (new skills) ي جديدها مهارت

  .كند موزان را سردرگم ميآ اي هستند كه بسياري از دانش هاي وب از مسائل عمده آدرس

اسـتفاده از    ها كه براي ما بـصورت عـادت درآمـده اسـت،             ها و روي پاكت     گذاري در نامه    نظر از عالئم نشانه   صرف

، همـواره  ( : ) Colonو  ( \ ) Tilde (~)،Forward slash ( / )  ،Backslashهـايي از قبيـل    نشانه

توان    نمي عالمتي كه واقعاً   (spaceبراي مثال   . اي برخوردارند   ه، زيرا اين عالئم از اهميت ويژ      ندسته تأكيدمورد  

ا كه حتـي قـادر اسـت يـك آدرس وب را از              ـاري دارد تا آنج   ـ بسي تأثيرال قدرت و    ـاي ديجيت ـدر دني ) آن را ديد  

  .عمل باز دارد

ه خطاهـاي  اي اسـت كـ   انهـعني عدم پـذيرش رسـ  م ه  اين ب . پس بايد به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشيم        

 را colon ( : ) بـه جـاي  semicolon );  ( اهميت و غيرمهم نظير يك فضاي اضافي يا استفاده از ظاهراً بي

  .گيرد در نظر نمي

رسـند    وار باالخره به مقـصد مـي        ها بوسيله پست حلزون     وجود داشته باشند، نامه    ها  اگر اين قبيل خطاها در آدرس     

  .تيابي نخواهند بودها قابل دس سايت  ها و وبe-mailولي 

بسياري از  . ه قادر به مشاهده همه صفحات اينترنت مانند صفحات يك كتاب نيستيم يك تجربه جديد است               كاين

ي همـه صـفحات را   ا كردن را بياموزنـد و خـود بـه شخـصه محتـو     scroll downند كه اآموزان مجبور دانش
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ايـن  . ارد كه بايد روش استفاده از آنها آموخته شودبعالوه توابعي روي هر صفحه وجود د      . يابي و دنبال كنند     جهت

  . هستند)Navigation(گري   جهت فراهم آوردن اطالعات و هدايت)links(توابع پيوندهايي 

براستي كه پيوندهاي موجود، صـفحه     . كند  آموزان بايد بياموزند كه يك صفحه الكترونيكي چگونه عمل مي           دانش

دهد كـه    قرار مي تأثيراي تحت     گونه   پيوند باشند را به    بصورتتوانند    ي كه مي  نمايش و صفحه اينترنتي يا تصاوير     

  . براي كاربران در حد لغات ساده گردند

هاي   حركت دادن تصاوير،  زبان    : هاي مجازي مناسب است     صفحه نمايش در مقايسه با يك كتاب، داراي نمايش        

  ...و ) Go،Submit  ، Search ، Top ، Home ، Download مانند(عمليات 

، رسانه سـنتي مـورد نظـر را اجـرا     )Decoding the language(فرد يا گيرنده بايد بعد از رمزگشايي زبان 

  .گيردكار خود را بو ذهني) ي ماوسها مهارتمانند (كرده و بسياري از مسائل فيزيكي 

  كتاب، تلويزيون و ويدئو بههاي غيرفعال چون     جهش بزرگي از دنياي رسانه     ،ها بصورت ديجيتالي    كار برروي متن  

  . دنياي ديجيتالي است

  

  )links(اموزان با پيوندها مشكالت دانش

كننـد، ممكـن اسـت اطالعـات           كليك مـي   link آموزان اين است كه وقتي روي يك        مشكل برخي دانش  

 ماننـد   جا شوند، بطوريكه مراجعه خطي به ايـن اطالعـات           به  د و اطالعات قبلي جا    نجديدتر روي صفحه ظاهر شو    

گــري  بــا وجــود اينكــه بازگــشتي بــه صــفحات وجــود نــدارد ولــي هــدايت. پــذير نباشــد  امكــانpaperيــك 

)Navigation(باشد هاي صفحه نمايش ممكن مي ها و توليد دوباره داده مهك از طريق د .  

  .باشد يافتن صفحه قبلي روي صفحه نمايش بسيار ساده مي

ش جديدي را بعنوان يك انتخاب كننده فعال ايفا كنند تا اينكه اطالعـات را               گيرندگان همواره نياز دارند كه نق       ياد

  .  دريافت كنندبسادگي

عمل آورند كه مقصد كدام پيوند به بيني را ب  هستند، بايد اين پيشها linkاز آنجا كه آنها مجبور به انتخاب برخي 

  . تر است موضوع مورد مطالعه آنها نزديك
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جهـت روي   ضروري از سواد صفحه نمايش است كه اگر به آن توجه نكنـيم و بـي     مطلب گفته شده يك قسمت      

link     دانيم كليك كنيم، رشته مطلب مورد جستجو و موضوع اصلي از دستمان خـارج            هايي كه مقصد آنها را نمي

  .است اي رايانهي سواد ها مهارتگيري برخي از  سايت نيازمند ياد آگاهي از سازمان يك وب.گردد مي

  

  اي رايانهبر و اطالعات اط متقابل كارارتب

  :گردد آموزان مطرح مي ت زير توسط بسياري از دانشسؤاال معموالًً

"Message     هاي وب در  آيا آدرس"  ، "توان بازيابي نمود؟      ها را از كجا ميhotmailاي رايانهروي هر   آنها بر 

  ؟"وجود دارند

كننـد   دنياي فيزيكي و اطالعات چاپي سير مي در آموزان هنوز شوند كه دانش    ت به اين دليل مطرح مي     سؤاالاين  

هاي ديجيتـالي بجـاي مقـيم شـدن در يـك       هاي ديجيتالي ندارند، درصورتيكه امروزه داده   و دركي از دنياي داده    

  .پيمايند ها را مي  راه،كامپيوتر، از طريق فيبر نوري
  

موفقيت ايـن  . اي اينكه بتوان يك انتخاب كننده فعال بود، راهي است براي رايانهارتباط متقابل كاربر و اطالعات      

 كه ابزار عملي يك     ، اطالعاتي شود  )conceptualize(سازي    ارتباط در گرو آن است كه كاربر قادر به مفهوم         

  .كنند رسانه مجازي را توليد مي

ايـن  . پـردازيم   ايين مي آموزان بزرگسال با قابليت ذهني پ        جهت استفاده دانش   on-lineدر زير به معرفي منبعي      

  .كند  نام دارد و ابزاري جهت سهولت آموزش اين گونه افراد را ارائه ميLifeonlineمنبع 

  

  تر با قابليت ذهني پايين براي افراد بزرگسال on-lineگسترش منابع 
  

  :  هدف

Lifeonline  كه بـه    ،هني پايين است  گسال در استراليا با قابليت ذ     رآموزان بز    از ابزار يادگيري براي دانش     يكي 

  .نمايد  اعطا مي"استراليا تحصيالت عمومي بزگساالن يك گواهينامه"افراد مدركي تحت عنوان 

Lifeonline  دنشو يي است كه امروزه امري ضروري تلقي ميها مهارت جهت گسترش.  
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  : امحتو

هاي   برنامه.  آغاز شد  تر  هني پايين با قابليت ذ  آموزان بزرگسال      با ارزيابي مناسب براي دانش     Lifeonlineپروژه  

  .اند  تهيه گرديدهبا اين شرايطآموزان  منظور شده هم براي كودكان و هم براي دانش

نتـايج ايـن بررسـي جهـت        . گيرد   مورد بررسي قرار مي    اينگونه افراد در اين برنامه بهترين شيوه ارائه عملي براي         

  .شود م استفاده ميگيري تعيين محتوي و تمركز روي منبعي كه بكار مي
  

Lifeonline          ي مـورد نيـاز جهـت اسـتقالل هرچـه بيـشتر             ها  مهارت داراي هشت عنوان است كه همه آنها

  .دنباش بزرگساالن مي
  

  :  اين عناوين عبارتند از
  

. ي اقتصادي، بانكداري الكترونيكي، سفر و دسترسي جامعه   ها  مهارتبندي،    تغذيه، طراحي منو، خريد، بودجه    

  .نمايد ها را ارائه مي آوري فني استفاده از اينترنت و ها روشامه همچنين اين برن
  

Lifeonline شامل راهنمايي آموزگار جهت پشتيباني برنامه onlineباشد عناوين انتخـاب شـده بـراي     مي  

Lifeonline كند  بين كارها و وظايف مختلف را تقويت ميها مهارت مفهوم مهم انتقال.  

ـ   . كند  به بهترين شكل تشويق مي    دورهآموزان را جهت شركت در يك         ين دانش اين برنامه همچن   ا ايـن بـدين معن

 جهت رسيدن اين قشر بـه مراتـب بـاالي احـساسي، اجتمـاعي، فيزيكـي و بهداشـت                    Lifeonlineاست كه   

 از  هـاي تئـوري و عملـي        آوري اطالعات و فعاليت     ها، جمع   گيري  يأرياضيات گوناگون، ر  . كند  فرهنگي تالش مي  

  .سازد آموزان را بدان مشغول مي جمله اموري است كه اين برنامه دانش
  

  آموزان پشتيباني از يادگيري دانش
  

اين . بايد مورد توجه قرار گيرد     آموزان است    يك پشتيباني از يادگيري دانش     Lifeonlineاين موضوع كه    

  .سازد راهم مي راهنما را جهت پيشنهاد راههاي ارائه برنامه فآموزگاربرنامه يك 

  .آموزان، بستگي بسيار دارد هاي منحصر به فرد دانش  البته اين پيشنهادات به نيازها و توانايي
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  طراحي و توسعه

  :كند  خصوصيات برنامه را تعيين ميLifeonlineاستراتژي ساختاري 

• Lifeonline     ۲۵ تـا  ۱۸الن  و مراجعه خاص به بزرگـسا تأكيديافته همراه با      داراي ديدگاهي مدرن و رشد 

جهت جلب توجـه و عالقـه    )splash page(نما  اين برنامه داراي يك صفحه جذاب و درشت .ال استس

  است،صفحه  مراجعين به

ي مـورد نظـر متمركـز كـرده بطوريكـه           ااي است كه كاربر را روي محتو        گونه   به Lifeonlineطراحي وب    •

 ،ندنك هاي ديگر او را سردرگم نمي تمآي

آن فونـت  . بي از متن، گرافيك، تصاوير، ويدئو و شرح كـار انتقـال اطالعـات سـاختاري اسـت               اين منبع تركي   •

sans serif باشد،  مي۱۲كوچكترين نوع و در سايز  در 

ـ  آن اين است كه هـدف  Lifeonline  دليل توجه بسيار مردم به • در ارتبـاط  آنهـا  هـاي روزمـره    تبـا واقعي

 .باشد مي

 

  :يابيم كه شي اين برنامه در ميطبق نتايج حاصل از نمونه آزماي

  باشند، ها مي  به شركت در فعاليتعالقمندآموزان   دانش-۱ 

  .دهند   اطالعات محدود را ترجيح مي-۲ 

دهند كه اين موضوع مشكالت بسياري         تشكيل مي   ذهني پايين  يئتوانابزرگساالن با   تعداد بسياري از كاربران را      

ك بيشتر اين افراد سعي بر آن داشته كه از تصاوير واقعي و طبيعي جهـت   براي درLifeonline . بر دارد را در

  . گيرد  بهرهon-lineآموزش 

  : عنوان مثال به

كند كه راههاي ناسـالم در ايـن زمينـه را              را معرفي مي   Daleنام     شخصيتي به  Lifeonlineدر عنوان تغذيه،    

ظم براي خوردن غذاهاي سالم و ورزش        يك متخصص تغذيه است كه يك برنامه من         Dale .دهد  تشخيص مي 

  .كند و غيره را تنظيم مي
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هاي   كند بطوريكه قادر خواهند بود به فعاليت         افراد ايجاد مي    اين هايي را براي يادگيري مناسب      اين برنامه فرصت  

  . بپردازندInternetروزمره و مهم خود از طريق 

  نيـز گردد كه در پايان ي براي افراد عالقمند برگزار ميهايي بصورت آزمايش ي مجازي دورهها دانشگاهدر برخي از  

  .گردد عنوان گواهينامه پايان دوره اعطا مي مدركي به

   ياMekong، دانشـگاه مجازي شهر و حومه ها دانشگاهاز جمله اين 

(Greater Mekong Sub-Regional Virtual University)  GMSVU باشد كه با همكاري  مي

 . اسـت   انـده    گستر Mekong و مطالعات    ICTجهانگردي،  : هايش را در سه بخش      فعاليتشركاي اروپايي خود    

  .ميباشد... ، ويتنام وامبوجاي شامل كشورهايي چون تايلند، ك  ناحيهMekong:  توضيح

 در پايـان هـر دوره       ICTها و اعطاي گواهينامـه        شرح برنامه اين دانشگاه مجازي جهت برگزاري دوره         در زير به  

  :رددگ ياشاره م

  

   ICTجهت اعطاي گواهينامه GMSVUنمونه آزمايشي برنامه دانشگاه مجازي 

 هدف -۱

  ،ICT در برنامه GMS براي ي گسترش يك دوره آزمايش۱-۱

  . از راه دورon-line  ارائه گواهينامه تحصيلي توسط آموزش و پرورش ۲-۱

 گروه  -۲

 ،قمند يا ذينفعا هر شخص عالاساتيد دانشگاه و كاركنان موسسه فرهنگي ي ۱-۲

 برنامه -۳

 سـاعته يـا     ۵دوره  (يـست   افـامه ك ـا يك دوره جهت اخذ گواهين     ـتنه: امهـايشي براي برن  ـيك دوره آزم   ۱-۳

  ).يك نيمسال
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۴- e-learning در آموزش و پرورش 

   :)course(شرح دوره 

 ICT            آوري    ازي، فـن  ـو آموزش و پرورش، اصول نظري و تئوري محيط آمـوزش مجـe-learning  در

ــرورش، توســعه چرخــه عمــر   ــ  ، طــرحe-learningآمــوزش و پ ــل سرم ــه و تحلي ــزي و تجزي                گــذاري ايهـري

e-learning،تكنيكيبرانگيختن انگيزه يادگيرندگان، تالش جهت جهاني شدن و غلبه بر موانع ، ارزيابي . 

 

 مواد آموزشي -۵

  ،CDROM/   مطالب چاپ شده۱-۵

  :باشند موارد چاپ شده دو نوع مي

  مواد آموزشي، -

  .راهنماي مطالعه و تحصيل -

  ،اي رايانه مطالب آموزشي ۲-۵

هر واحد حـداقل بايـد يـك ارائـه آموزشـي توسـط              . شود   بوسيله آموزگاران ارائه مي    اي  رايانهمطالب آموزشي   

  . داشته باشدناآموزگار

  .VCD و ماهواره، نوار سمعي، نوار ويدئويي و IE رسانه تكميلي، ۳-۵

  و طرح مطالعه)STOU(يمسال تحصيلي آكادميك ن -۶

   اكتبر،۳۱ - جوالي۱:  نيمسال اول

   آپريل،۳۰ - دسامبر۱۶:  نيمسال دوم

  . دوره در يك نيمسال بگذرانند آموزان بايد حداقل يك دوره و حداكثر سه دانش

 نام ثبت -۷

نام كـرده و       در اين طرح، ثبت    كننده  ي شركت ها  دانشگاهآموزان قبل از آغاز نمودن نيمسال تحصيلي در           دانش

 .نمايند غ تعيين شده را پرداخت ميمبل

 آموز آموزش و مشاوره دانش -۸
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  كنند، آموزان مواد درسي را خود مطالعه مي دانش ۱-۸

كننده ارائه     شركت ي،ها  دانشگاهتوانند در خانه يا در مراكز آموزشي واقع در             مي اي  رايانه مطالب آموزشي    ۲-۸

  گردند،

  . فراهم گرددDLFتواند از طريق ماهواره   ميVCD  ارائه۳-۸

   گردند،)install( كننده نصب ي شركتها دانشگاه بايد در مراكز آموزشي )receiver(هاي ماهواره  گيرنده

  .آموزان استفاده شود اينترنت نيز ممكن است جهت مشاوره دانش

 تسهيالت و تجهيزات -۹

   ماهواره، ۱-۹

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يادگيري مبناي
 از راه دور

 C  دانشگاه

 D  دانشگاه

 E  دانشگاه

 A  دانشگاه ۱كانال 

 B  دانشگاه 

 A  دانشگاه

 B  دانشگاه 

 C  دانشگاه

 D  دانشگاه

 E  دانشگاه

 Broadcasting( VDO( انتشار
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 .اي رايانهتيباني  پش۲-۹  

  .آموزان در مراكز آموزشي فراهم خواهد كرد هايي براي دانش رايانهكننده  هر دانشگاه شركت

  

  

  

 

 

 

 ها آزمون -۱۰

  كنند، آموزان در يك آزمون شركت مي در آخر هر نيمسال دانش

  كننده برگزار خواهد شد، ي شركتها دانشگاهها در  آزمون

  ه بعنوان ناظرين امتحانات شركت خواهند داشت،كنند ي شركتها دانشگاهكاركنان 

 .كند فرستاده خواهد شد رائه مياي كه آن دوره مربوطه را ا هاي امتحانات به موسسه  برگه

 سيستم نمره دادن و سنجش و ارزيابي دوره -۱۱

 سيـستم  STOUدر . دهد صورت خواهد گرفت اي كه دوره را ارائه مي   نمره دادن براساس سيستم موسسه    

  :  زير استبصورتدادن نمره 

  

A = 4.0  

   B+ = 3.5     نمرات قبولي

B = 3.0  

                                  

C+ = 2.5  

  D = 1.0نمرات مردودي         

F = 0.0 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

 دانشگاه

 دانشگاه

 دانشگاه

 دانشگاه

 دانشگاه

 دانشگاه

  فراهم آورنده گان دريافت كننده
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نصاب قبولي نرسند اجازه خواهند داشت كه مجـدداً در            كه در يك دوره خاص به حد       يآموزان  آن دسته از دانش   

  .نام جهت شركت مجدد در دوره هستند اگر موفق نشدند، مجبور به ثبت. ند كن آزمون شركت

براي هر دوره تعدادي تكليف درسـي تعيـين         . تواند شامل دو بخش آزمون و تكليف باشد         سنجش يك دوره مي   

  .نوع دوره باشد  درصد وابسته به۵۰ يا ۴۰مقدار اين تكاليف ممكن است . خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

 اعطاي گواهينامه -۱۲

ــام  ۱-۱۲ ــرد اتم ــه مج ــه ب ــده دوره  برنام ــين ش ــاي تعي ــه ه ــپلم ب ــه دي ــك گواهينام ــت از                                             ، ي ــبب فراغ س

   اعطا خواهد شد،GMSICTآميز از  تحصيل موفقيت

ن تعقيـب و پيگيـري كـل         كه خواها  يآموزان  هاي مجازي، براي دانش      اين گواهينامه همچنين در دوره     ۲-۱۲

 .باشند قابل دستيابي خواهد بود ميبرنامه نيستند ولي عالقمند به گذراندن يك دوره خاص 
     

  مديريت برنامه  -۱۳

  .گيرد كميته مشاوره و رهبري نمايندگان را جهت سرپرستي عملكرد برنامه بكار مي

  

  

  

  

۴۰% 

۵۰% 

 ها آزمون

Course A 

Course B 

 ها سنجش

۵۰% 

۶۰% 
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  :گيري يجهنت

  

 توجـه و بررسـي مـسئوالن آمـوزش و پـرورش قـرار               ه جا مورد  آنچه بعنوان معضالت آموزشي هميشه و در هم       

هـا    هـا وپيـشرفت     در دنياي امروز، حجم يافته    . نمايد  تري را طلب مي     گيرد، امروزه توجه بيشتر و بررسي عميق        مي

افتد گاهي معادل با       آنچه در يك روز در قرن بيست ويكم اتفاق مي          ،آنقدر زياد است كه به قول يكي از متفكران        

  .استقرون گذشته در  سال اكتشاف يكصد
  

هاي كهنـه و قـديمي        روشاز   نو   مسائلي چون فقدان اداره و تشكيالت صحيح براي بكار گرفتن منابع و استفاده            

  .اند هاي آموزشي  قرار گرفته براي آموزش و تعليم از موانع و مشكالتي هستند كه بر سر راه سيستم

 بحـران يـاد شـده برونـد، فـراوان و        مقابله  به توانند  هاي آموزشي مي    مهايي كه به كمك آنها مسئوالن سيست        راه

  .ها معمولي و به اصطالح سنتي هستند اي از اين راه پاره. متفاوت هستند

توان  توان بر ساعات تعليم و تدريس آنها افزود و مي          ن را بهتر آماده تدريس نمود، مي      اآموزگارتوان    بطور مثال مي  

  .تر بكار گرفت تر و منطقي ا به نحو صحيح آموزشي روسايلمحل و 

 گونـه   اند، اما فراموش نكنيم كه با وجود بكار گـرفتن ايـن    مواردي از اين قبيل در تخفيف دادن بحران مؤثر بوده         

هاي معمولي و سنتي، مشكل هنوز به جاي خود باقي است و شايد بتوان گفت كه روز به روز بـر سـنگيني                      روش

  .آن افزوده خواهد شد
  

هـاي   آوري آموزشـي و روش      د فن مند شدن از فواي     هاي جديدتر و بهره     روشهاي سنتي، بكار گرفتن       عالوه بر راه  

 و بـا    آوري  فـن همگام با پيـشرفت      .تا حدودي ما را در رفع مشكالت ياد شده ياري نمايد          تواند    نوين تدريس، مي  

 اينترنت را به    آوري  فن جديد آموزشي مبتني بر      توجه به اهميت فرآيند آموزش در هر برهه از زمان بايد نظامهاي           

  .هر قيمت و به هر اندازه كه توان داريم، بپذيريم و اجرا كنيم

هاي ما نبايد براي مدت  ست كه دوره اهاي آموزش الكترونيكي اين ها و دوره نكته قابل توجه در طراحي اين نظام

هـاي روز دنيـا وفـق     ار باشند تا بتوان آنها را با پيشرفتپذيري برخورد  از انعطاف بايد وهزمان طوالني طراحي شد 
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توانـد مـشكالتي را كـه     سـت كـه مـي    اآموزش الكترونيكي امتحان خود را پس داده و چنان ساده و كارگشا       .داد

  .رفع كند، ست به آن مبتال شده اآموزش و پرورش ما سالها

اجتماعي و اقتصادي كشور است و با توجه به مطمئناً حل اين مشكالت راهگشاي بسياري از مشكالت فرهنگي، 

اي روشن و پراميد را بـه ايـران و ايرانيـان     سازان كشور، آينده عنوان آينده آموزان به هاي دانش استعدادها و توانايي  

  .دهد نويد مي
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  :منابع و مآخذ 

 
  ۸ و ۷هاي  اره شم)فاتك(آوري ارتباطات و اطالعات  توسعه و كاربري فنماهنامه  -۱

 ۱۵۲ شماره گزارش كامپيوترمجله  -۲

  "اي بر تكنولوژي آموزشي مقدمه" محمد احدياندكتر  همقال -۳

   در تهران(Elecomp)  الكامپالمللي هشتمين نمايشگاه بينگزارش بازديد از  -۴

   در استرالياNetworking 2000كنفرانس مقاالت  -۵
6- GMS Workshop on ICT Programme, at ALT, Oct 9-10,2003 

Created by Associate Professor Dr.Vipa Jaroenpuntaruk  
Sukhothai Thammathiral Open University ,Thailand 
"A Pilot GMSVU  Programme on Certificate in ICT" 

7- Report of Project E-learning "Elliott Masie, Learning & 
Training Innovations, 1 March 2003" 

8- Report of Project E-learning "Ralph Coleman and Leslie 
LaPlace, RGS Associates Inc October 2002" 

9- Managing Threats to E-learning Success by: Frank Troha 
10- "Technology park Mason Lakes" www.techpark.sa 
11- www.Reach.jo  
12- www.ecomity.com     
13- www.Itech.com   
14- www.News.com   
15- www.eurasia-ict.org   
16- Stanford Research Park www.Stanford.edu      
17- www.ecity.com  
18- Information Technology use and it's effects on state emergency management       

 organization , by : Ann Marrie Willis , May 21 , 2000 
19- IT Architecture : Building,your IT city plan  " IBM Global Services " 
20- Strategic Information Technology Plan ( Fy2000 – Fy2004 ) by : International 

Trade Administrator of US , 7 , 2000 
21- www.kobenhavan.dk 
22- www.emunis.com 
23- www.telecities.com 
24- www.ecities.com 
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25- www.dapitan.com 
26- www.grad-rijeka.tel.hr 
27- www.berlin.de 
28- wwwstuttgart.de 
29- www.hamburg.de 
30- www.bremen.de 
31- www.stadi.kocln.de 
32- www.hel.fi 
33- www.wien.at 
34- www.ben.es 
35- www.flexiblelearning.net.au  
36- www.learningtechnology.com 
37- www.itpapers.com 
38- http://barnamenevis.net 
39- www.icic.gov.ir 
40- www.persiaelearning.com 
41- www.nashriat.net 
42- www.ittransport.ir 
43- www.imi-ir.org 
44- www.w3.org 



 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

 
  )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١
  )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢
  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣
  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤
  )١٣٧١ زمستان( طرح اسكان سريع -٥
  )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -٦
  )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧
  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨
  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠
  )١٣٧٢تابستان (» كشورهاي مختلفتجربيات  «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١
  )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢
  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣
  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-١٤
  )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  ماسيون و بهينه اتو-١٥
  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦
  )١٣٧٣بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -١٧
  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨
  )١٣٧٣بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-١٩
  )١٣٧٣هار ب( انرژي خورشيدي -٢٠
  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١
  )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢
  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣
  )١٣٧٣تابستان (كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي - شهر سالم -٢٤
  )١٣٧٣پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -٢٥
  )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦
  )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧



  )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨
  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   يريت بار و مديريت انرژي در شبكههاي مد   سيستم-٢٩
  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠
  )١٣٧٤بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١
  )١٣٧٤بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-٣٢
  )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣
  )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤
  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥
  )١٣٧٥زمستان (نتي و پيشرفته  معرفي روشهاي س-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦
  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧
  )١٣٧٦بهار ( استفاده از  ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها -٣٨
  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩
  )١٣٧٧تابستان ( باز اداري هائي نوين به طراحي فضاي   نگرش-٤٠
  )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١
  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢
  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣
  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   غيردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي و فني -٤٤
  )١٣٧٨زمستان (  پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -٤٥
  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦
  )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧
  )١٣٧٩زمستان (افيكي كودكان  شهرك تر-٤٨
  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩
  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠
  )١٣٨٠پاييز ( روشنايي   محيط :ول جلد ا-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١
ــي -٥٢ ــيم شــرايط محيط ــش اول- تنظ ــتانداردهاي عملكــرد حــسي:  بخ ــيط-اس ــي   مح   هــاي صــوتي و حرارت

  )١٣٨٠پاييز        (
  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣
  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤



  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا     :  جلـد اول -سيـستمهاي كنتـرل محـيط    :  بخـش دوم - محيطـي    تنظيم شرايط  -٥٥
  )١٣٨٠زمستان       (

   حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  سيستمهاي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦
  )١٣٨٠زمستان  (

  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧
  )۱۳۸۱تابستان(سيستم جامع محيطي :  جلد سوم-هاي كنترل محيط سيستم:  بخش دوم- تنظيم شرايط محيطي-۵۸

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹
  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰
  )١٣٨١ زمستان () نگهداريهاي تكثير و كاشت و روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱
  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲
  )۱۳۸۲بهار  (يتجارت الكترونيك :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳
  )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي «يتجارت الكترونيك :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴
  )۱۳۸۲تابستان (     » شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار «بز و پايدار  ساختمانهاي س-۶۵
   )۱۳۸۲تابستان  ( يدولت الكترونيك:  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶
   )۱۳۸۲پاييز (  كليات –بخش اول ): حرا ( هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷
   )۱۳۸۲پاييز  ( يبازاريابي الكترونيك:  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸
   )۱۳۸۲ زمستان( شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹
  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -
  )١٣٧٢زمستان ) (ش عمران آببخ( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -
  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -
  -)بخش شهر سالم(تهران   شهرداري  ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك-

  )١٣٧٢ائيز پ (
  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -
  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -
  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -
  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-



  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-
  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-
  

  :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده
  )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركينگهاي طبقاتي -١
  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢
  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣
  )١٣٧٥ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه (ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤
 -دجه سازمان برنامه و بو  و تدوين معيارهاي دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

١٣٧٥(  
  )OPEN GL )  ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي سه بعدي -٦
  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي
  )ره شهر: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١
  )ره شهر: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢
  
  
 


