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 پيشگفتار

 

 بطوري كه ميزان رشد و توسعه باشد  ارتباطات و اطالعات ميآوري فن ، حاضر و گذشته عصرتمايز اساسي بين

 اطالعـات اسـت   آوري فنهاي برتر ارتباطات و  مندي و كاربرد تكنولوژي  ميزان بهرهتابعي ازها    كشورها و ملت  

 مهمتـرين   يكـي از  بعنـوان  ، اطالعـات  آوري  فنكاربري   از اين رو   .رابطه مستقيم دارد  آوري    فنگسترش  كه با   

 .گرفته استقرار  مختلف مورد بحث و بررسي آوري در ميان كشورهاي فن هاي پيشرفت شاخص

 مل توسـعه علمـي و فرهنگـي       او ع موثرترينيكي از    به منزله     e-Learning آموزش الكترونيكي    اين راستا در  

ر آمـوزش و پـرورش در سـطوح          د ترونيكي اينترنت جهت آموزش الك    گيري از   بهرهامروزه  . باشد   مي وجهتمورد  

  .باشد  ميي خاصجايگاهداراي  متوسطه و مراكز آموزش عاليابتدايي، 

 مخابراتي و نظاير    اي،  المللي و بسترهاي مناسب شبكه     هاي بين   آشنايي با ابزارهاي الكترونيكي و تسلط بر زبان       

 .نمايد و مجازي را ممكن و آسان مي هاي الكترونيكي  پياده سازي آموزش،آن

 دانشگاه مجازي ،e-University مراكز دانشگاهي مانند دانشگاه الكترونيكي هاي ايجاد  هستهنابع،وجود اين م

Virtual Universityكييالكترون دانشكده  و e-Collegeخته هاي متفـاوت ميسـر سـا    ها و كاربري  را با نام

 . وزشي، محيط مجازي و ارتباطات ديجيتالي هستنداست كه در يك ديد شامل منابع آم

بصورت ارتبـاط از طريـق      چرا كه آموزش    نيست   ديگر نيازي به حضور دانشجو در مركز آموزشي          در اين روش  

دسترسي به صـفحات   وهاي الكترونيكي   و كليه رسانهChat Roomsبردهاي الكترونيكي، پست الكترونيكي 

صـد كمتـر از    درپنجـاه  Online, زمان آمـوزش  ،طبق تحقيقات انجام شده. دپذير خواهد بو گسترده وب انجام  

 .روش سنتي خواهد بود

 :باشد  شامل موارد ذيل مي، مراكز عاليآوري اطالعات فنر هاي مبتني ب مزاياي آموزش 

 اليت آنها،، متناسب با نوع فعيانارتقاي سريع و موثر سطح دانش مورد نياز دانشجو •

 ،ترآموزش با هزينه كم •

 ،ام با تكنولوژي روزآموزش نيروي انساني مجرب و همگ •



 ،رفت و آمدجويي در زمان و هزينه  صرفه •

 . در فرآيند آموزش در هر زمان و مكانتپذيري و سهول انعطاف •

در نماينـد چـرا كـه    آمـاده   اين بستر را در مراكز آموزشي خود بايدمنظور رقابت    بدين ترتيب تمامي كشورها به    

 پيشـرفت و توسـعه در ميـان         هـاي   تـرين راه     مهمترين و محوري    از هاي الكترونيكي   جاد دانشگاه ايحال حاضر   

 توسـعه    و هاي گسـترش     دوره ،هاي ملي   دور نمانده و در طرح     رقابتايران نيز از اين     كشور ما   . باشد  ها مي   ملت

 مراكـز آمـوزش   اير سكز آموزش و پرورش و ا در مر  Online مبحث آموزش    را در سطح ملي و نيز در      آوري    فن

 .عالي قرار داده است

 آوري  فـن مفـاهيم كلـي     " اطالعـات كـه بـا موضـوعات          آوري  فن  در زمينه   نشريه قبلي  دهاين نشريه در ادامه     

،  "سيم  ي، تجارت ب  "، امنيت در تجارت الكترونيك    "تجارت الكترونيك " ،  " اطالعات آوري  فنمديريت  "،  "اطالعات

ـ "،  "آمـوزش الكترونيكـي   "،  "اري الكترونيكـي  دشهر"،  "بازاريابي الكترونيكي " )" بخـش دوم  (وزش الكترونيكـي    آم

 IT توسـط بخـش    كـه " (هاي اطالعات مـديريتي سـاختمان   تمسيس "و) شهر گروه مهندسين مشاور ره توسط  (

 دانشـگاه  "موضـوع با  ، منتشر گرديده)پردا  رهآوري اطالعات، مديريت و آموزش    شهر تحت عنوان مشاور فن      ره

اطالعات الزم بمنظـور ارتقـاء   از  تاحدودي مقداري اميد است اين مجموعه بتواند . گردد  ميمنتشر   "ونيكيالكتر

 .دانش و آگاهي الزم عالقمندان به موضوع را در اختيار ايشان قرار دهد

 

 

 

 سعيد شهيدي  

  مدير بخش تحقيق و توسعه

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 

ـ آوري فنامروزه استفاده از اينترنت بعنوان يك بستر       سـرعت در حـال گسـترش    ه  اطالعات در آموزش عالي ب

 پيدايش آموزش الكترونيكي، تصورات قبلي در زمينه نيـاز بـه امكانـات فيزيكـي زيـاد بـراي آمـوزش و               .است

هـاي زيـادي       اين بخش را دستخوش تحوالت و دگرگـوني         را از ميان برده و     يادگيري در سطوح آموزش عالي    

 .نموده است

هـاي    ايجـاد محـيط   درهاي نوين آوري فن استفاده از  ، اقتصادي مناسب  لقوهاهاي ب   تواناييين امر و    با توجه به ا   

اي را براي موسسـات و مراكـز آموزشـي جهـت دسترسـي            ژهـ وي هاي  روشكه آموزشي كشور،    ـمجازي در شب  

ن و ديگـر عوامـل      ي مناسب ميان اسـتادان و دانشـجويا       ـجاد بستر ارتباط  ـالعات و اي  ـتر به اط    موثرتر و راحت  

 .بوجود آورده است

 آغـاز    را گاهيـدانشـ اي اطالعات در آمـوزش      ـه  آوري  فنها فرآيند وارد كردن       بدين ترتيب بسياري از دانشگاه    

ـ           آوري  فنته نيز اجراي    ـ در دهه گذش    و دـان  نموده ي تـدريس را    ـهاي جديد در آموزش عالي اشكال جديد و غن

 . اند گذاري كرده پايه

 هر اياي را بر و امكان يادگيري در هر زمينهگسترانده ها   را در دانشگاه وسيعي الكترونيكي سايهشاكنون آموز

 به دليل مخـارج و       كه فرادي براي ا  بسيار مناسبي  فرصتاين  هر زمان و مكاني فراهم آورده است كه          در   ،فرد

 .است ايجاد نمودهرا ندارند،   امكان سفر به خارج از كشوريا ساير مشكالت،

كسـب تحصـيالت   صدد  تعهد شغلي يا شخصي در  تمايل يادليل اين روش براي افرادي كه به       پذيري  انعطاف

در ب افـراد  ذ جـ ،يكي از نكات بارز ايـن روش       .بسيار زياد است  عاليه هستند يا تمايل به يادگيري سريع دارند،         

 ميسروس مورد عالقه افراد را  آزادي در انتخاب موضوعات و در كه چرا سطوح مختلف فرهنگي و علمي است،     

ـ ياري از مـوار   ـ در بس  تي را نداشته،  ـ سن  اي آموزش ـرزهـها و حد و م       محدوديت ن روش ـاي. سازد  مي اي ـد مزاي

 .  بت به آن داردـادي نيز نسـزي



 يـرونيكـ ـاه الكت ـ دانشگـ  عناويني نظيـر ا با   ـه  اهـ در دانشگ  Onlineاي آموزشي   ـه  اد سيستم ـترتيب ايج   بدين

e-University       و در هر زمـاني       است هاي خاص را از بين برده        كامپيوتر در زمان   استفاده از و مانند آن نياز به 

منشـا  عالوه بر اين كه اين امر    .گردد هم مي  فرا اطالعات امكان استفاده از     ، اينترنت  شبكه با اتصال دانشجو به   

 مختلـف روز،  هاي  دانش تجربيات آنان، استفاده از      اي دنيا و    اساتيد حرفه ترن    مجربمندي از     چون بهره  مزايائي

، شـود   مـي  جامعه و   افراد ارتقا سطح علمي     ، غني آموزشي   هاي ديجيتال و منابع      به كتابخانه  Onlineدسترسي  

هاي  رفت و آمـد هاي آموزشي و كاهش مجتمعاحداث  هزينه براي باعث از بين رفتنبلكه در سطح محلي نيز    

  .گردد مي نيز آلودگي هواكاهش   و نتيجتاً  ترافيكو ي و كشوريشهر

 اي به خود گرفتـه    گسترده از آنجا كه تحقيقات و مطالعات انجام شده پيرامون دانشگاه الكترونيكي در دنيا ابعاد             

 .اند ات را در برنامه خود گنجاندهآوري اطالع مبتني بر فنراهبردهاي هاي معتبر دنيا اهداف و   دانشگاهاست،

 مفاهيم و اسـتانداردهاي جديـد     ،ها  ه نيز سعي شده است با توجه به اهميت اين ديدگاه در دانشگاه            در اين نشري  

 .نظران محترم برسانيم پژوهان و صاحب مطالب مورد نياز را به آگاهي دانش  وهاي الكترونيكي دانشگاه

 

 

 صالحي  مالليال

  داخليITمدير بخش 
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 آموزش مبتني بر اينترنت

 

شـود و از اينترنـت جهـت گـرد هـم        مبتني بر اينترنت، آموزشي است كه در محيط اينترنت اجرا مي     شآموز

 .ندك آوردن استادان و دانشجويان در يك محيط آموزشي استفاده مي

گونـه   جاي هيچ   تبديل شده است كه ديگر     ابزار نيرومندي در تمام جوامع اطالعاتي مدرن، اينترنت به چنان         

تواند يك ابزار تدريس باشد يا خير وجود ندارد، چرا كه اين نوع آمـوزش بـدون    پرسش در مورد اينكه آيا مي    

 .چون و چرا پذيرفته شده است

ط يـادگيري الكترونيكـي     اينترنت شكل جديدي از محيط يادگيري است كه با محيط يادگيري سنتي و محي             

در هاي يادگيري اينترنتي از مواد آموزشي و منابع متعددي كـه     در محيط  توانند  دانشجويان مي . متفاوت است 

، دانشـجويان   بر ايـن عالوه. استفاده نمايند آموزش  در امروري بيشتر  بمنظور بهره دناينترنت وجود دار  شبكه  

 .توانند از طريق پست الكترونيكي با استادان خود ارتباط برقرار كنند مي

حال با     و در عين   كردهدهد تا مكان و زمان تحصيل خود را انتخاب            ين فرصت را مي   اينترنت به دانشجويان ا   

 .هاي كالس شركت كنند استادان و ساير دانشجويان تعامل داشته و در بحث

 :تواند براي مقاصد گوناگوني در يك نظام آموزشي مورد استفاده قرار گيرد دسترسي به اينترنت مي

تنظيم شده و مجهـز      محدوديت جغرافيايي    كه بدون  يپايگاه مركز اتصال دانشجو و استاد به يك        •

ات الزم را   ـره زمين خدمـ   ـاي از ك    طهـ در هر نق   اضرـ ح افرادتواند به     يـ م و ي است ا به پايگاه داده  

 ،ارائه دهد

 ،هاي درس به يكديگر در مناطق مختلف دنيا  كالسارتباط •

ن جهـان در هـر جـاي دنيـا جهـت تبـادل              ها، استادان يا دانشجويان بـه متخصصـا         كالس ارتباط •

 ،اطالعات و آموزش

در خانـه،   اي كه هر دانشجو در هر جاي دنيا          هاي آموزشي جهت تدوين برنامه     سازي بخش  توانمند •

  ، بتواند از برنامه استفاده نمايدجايي كه دسترسي به اينترنت باشد،محل كار و هر 



 ٢

رحسـب  تـوان ب    س معـادل را مـي     وچرا كه در   ؛زادي انتخاب در هر سيستم آموزشي     تحقق مفهوم آ   •

 . جمعيت بومي تركيب و هماهنگ كردهاي  و فرهنگباورها

هاي دانشگاهي و آكادميك قابل استفاده است و محـدوديتي             رشته كليهمدل محيط يادگيري اينترنتي براي      

 .براي رشته خاصي وجود ندارد

 بـراي مثـال،    .شـوند    موضوعات ديگر ارائـه مـي      ها بهتر از    با اين حال، برخي موضوعات از طريق اين محيط        

 امـا رويكردهـاي     ،موضوعات نظري با اين روش سازگاري و هماهنگي بيشتري دارند تا موضـوعات عملـي              

 . پذير ساخته است  امكان نيزجديد، تدريس موضوعات عملي از راه دور را

 استاد يا سرپرست آموزشي را ، نقش رانه اطالعات به فراگي   ئ جهت ارا  اي  عنوان وسيله بدر بعد آموزشي، رايانه     

 :باشند  ميهاي آن به شرح ذيل كند كه روش ايفا مي

ـ ـيـراگـبين فط ـرابترنت ـاين) Revelatory Mode(اي  فهـدر روش مكاش - ان ـهـ ـگوي جـر و مدل و ال

 .باشد واقعي مي

زد كـه پاسـخ سـواالت را    اـس ران را قادر ميـيـفراگ، انهـراي) Conjectural Mode(زني  در روش حدس -

 .پيدا كنند

  سـاخته و زمـان  فراگير را از تكـاليف سـخت رهـا    ،رايانه) Emancipation Mode (در روش آزادسازي -

 .كند وي را براي فعاليتهاي يادگيري بهتر صرف مي تحصيلي 

                                                                                                                                           

 هاي آموزشي مبتني بر اينترنت روش

مجـازي وجـود     تعامل بين استاد و دانشجو يك عنصر مهم در تدريس مي باشد كه در هر دو محيط سـنتي و                   

. اسـت ش حضـوري     از مزاياي آمـوز    استفاده سي در آموزش مبتني بر اينترنت     هاي اسا   فرض  يكي از پيش  . دارد

 جهـت  ود اما اخيرا امكانات بسـياري را  اندك ب اينترنت مبتني بر  هاي اوليه آموزش     در نمونه   اين موضوع  اگرچه

 . فراهم كرده استاستاد و دانشجو برقراري تعامل بين 

ـ كنند كـه      ـفاده مي يري است ـ يادگ  مختلف هاي   استراتژي يران از ، فراگ  سنتي هاي يادگيري كالس    در محيط   هـب

 :تعدادي از آنها در زير اشاره شده است

 ،ارائه مطالب توسط استاد در كالس •



 ٣

 ،ارجاع استاد به ساير مطالب و منابع •

 ،پرسش از استاد در كالس •

 ،وال و جواب ساير دانشجويان و استادئگوش دادن به س •

 ،كار گروهي در كالس •

 ،ها در داخل و خارج از كالس ارتباط صميمي با همكالسي •

 ، عملي در كالسانجام كار •

 ،انجام تمرين در كالس •

 .انجام تكاليف در خارج از وقت كالس •

 . مورد استفاده قرار دادياد شده را  هاي اتژي تمام استرتوان مينيز آموزش مبتني بر اينترنت در 

 

 الكترونيكي در آموزش  استفاده از اينترنتبندي تقسيم

  ،استفاده از اينترنت بعنوان يك منبع اطالعاتي -۱

 ،استفاده از اينترنت بعنوان يك رسانه ارتباطي -۲

 .)سيستم تبادل(استفاده از اينترنت بعنوان يك سيستم تجارت  الكترونيكي  -۳

عنوان يك  باستفاده از اينترنت    تركيب  گيرد،    آموزش مبتني بر اينترنت كه اصول تدريس كالسي را در بر مي           

 هـاي   كـاربرد  از،Onlineهـاي   سال تكاليف و آزمونار  همچنين. است و يك رسانه ارتباطي   منبع اطالعاتي 

 .است) تبادلي(يك سيستم تجارت الكترونيكي 

ها ايجـاد شـده    هاي يادگيري اينترنتي در دانشگاه             هاي جديدي كه براي استفاده از محيط        خصوص فرصت در

ـ     آوري فـن خاطر خود هاي آموزشي جديد ب آوري فناده از   است، استف  ه شكسـت منجـر   هـا، تقريبـا هميشـه ب

ي سـنتي اسـتفاده     اهـ    نبايد بعنوان جايگزيني براي كالس      هاي يادگيري اينترنتي در دانشگاه      محيط. شود  مي

 . داشته باشد در براينكه مزاياي زيادي براي دانشكده يا دانشجويان د مگرنشو

كنند به دو دسـته       ميها ايجاد     هاي يادگيري اينترنتي براي دانشگاه      هاي جديدي كه استفاده از محيط       فرصت

 :شوند تقسيم مي

 ،هاي كسب و كار جديد فرصت -۱



 ٤

 .بهبود كيفيت آموزش -۲

 :د عبارتند ازن خود را گسترش دههاي ند فعاليتنتوا مي ها هايي كه از طريق آنها دانشگاه برخي از راه

 ؛ از راه دور سوجويان از طريق ارائه درـافزايش تعداد دانش -۱

داراي راقبـت از كـودك اسـت، كاركنـان شـيفتي            ت اصـلي آنهـا م     وليمسئبراي مثال والديني كه     

 ،فراد مقيم دركشورهاي ديگر و غيرههاي كاري، كاركنان نيروي ارتش، ا نوبت

 : خاصمراكزي براي دروس ايجاد -۲

  نويسـي  و تحليـل  سيسـتم            دني  از نظر  برنامه      موسسه سي   اطالعات آوري  فنبراي مثال، بخش    

 . مشهور است

 

 اينترنت استفاده از  يادگيري باارتقاي سطح

 

 :)Mastery Learning( ري در حد تسلطيادگي
 

 هدف برتوانند به تسلط كامل   درصد از فراگيران هر گروه مي   ۹۵با در اختيار قرار دادن زمان و كمك كافي،          

 . آموزشي تدوين شده دست يابند

براي مثال . ها بسيار متفاوت است ن گروهدر آموزش سنتي زمان ثابت بوده و ميزان پيشرفت تحصيلي در ميا

 دانشجويان به سـطوح مختلفـي از تسـلط دسـت            ،يك ترم دانشگاهي شانزده هفته طول كشيده و در پايان         

در يـادگيري تـا حـد تسـلط، پيشـرفت      . شوند  ج، طبقه بندي مي ويافته و باتوجه به نمره در سطوح الف، ب  

يادگيري در حد تسلط به معني . باشد  آزاد و متفاوت مي،راد گروهتحصيلي ثابت بوده و زمان دستيابي براي اف    

وقتـي كـه ايـن شـيوه     . آيد باشد و در اين شيوه استاندارد تحصيلي پايين نمي         درس نمي   در  يا رد شدن   قبول

طور موفقي اجرا شود، به استانداردهاي باال دست يافته و فراگيران، زمان مناسب و كمـك فراوانـي جهـت                    ب

 .ه اين استانداردها در اختيار خواهند داشتدستيابي ب

 : عبارتند ازنقايص اين طرح 

 ،ها بندي و زمانبندي كالس مشكل گروه -



 ٥

 .عدم تطابق سرعت فراگيران با يكديگر -
 

 : نمايد رايانه به سه روش زير به يادگيري در حد تسلط كمك مي

دي و بازخورد مناسـب نيـاز    به زمان اضافي و تمرين فر  ي آموزش جهت رسيدن به اهداف   فراگيران   -

هاي مطالعاتي را براي رفع نيازهاي فردي فراگيران فراهم           اي چنين فرصت    هاي رايانه   برنامه. دارند

 .سازند مي

. تهيه نمـود شوند، توان براي دانشجوياني كه سريعتر به اهداف مسلط مي      هاي آموزشي را مي     برنامه -

سازي حيطه مطالعه همان هـدف،     ز رايانه با وسيع   توان با استفاده ا     مي جهت دستيابي به اين هدف    

 .  انجام داد رايا يكپارچه سازي اهداف يك بخش از درس و پيشرفت به سمت اهداف باالتر

توانند به استادان در نگهداري مـدارك         هاي يادداشت برداري و ذخيره اطالعات و نمرات مي          برنامه -

  بيشـتر  تسـلط بـراي   ايي كه فراگيران بايـد      ه  سازي فعاليت   وضعيت تحصيلي فراگيران و هماهنگ    

 . انجام دهند، كمك نمايند

 

 :)Direct Instruction( آموزش مستقيم
 

 نياز جهت انجام يك ده و مراحل مورادشرح د را  يادگيري فراگيرانموارد درسي الزم براي   كه استادان    زماني

  .يشرفت چشمگيري خواهد داشتسرعت فراگيري آنها پدهند،  تكليف درسي خاص را به آنها نشان مي

عكـس   بـر . كنـد  يابند، رد مي    صورت فردي بصيرت مي   بكه فراگيران خود    را  فرض    آموزش مستقيم اين پيش   

كنـد كـه    مندي در مراحل يادگيري هدايت كرده و به آنها كمك مـي       مآموزش مستقيم فراگيران را بطور نظا     

 :  آموزش مستقيم عبارتند از عناصر پايه. هم هدف و هم نتيجه هر مرحله را ببينند

تدوين اهداف و مقاصد روشن براي فراگيران و اطمينان از اينكه آنها اين اهـداف و مقاصـد را بـه                      -۱

  ،اند خوبي درك كرده

 ،مناسبه تكاليف با ترتيب منظم و سازماندهي ئارا -۲

  ،توضيح و نمايش هوشمندانه و روشن موضوعات و عناوين -۳

 ،ررسي ميزان فهم فراگيران از كار و تكليف خودواالت مكرر جهت بئپرسيدن س -۴



 ٦

 .اند هاي مكرر جهت تمرين آنچه كه فرا گرفته فراهم ساختن فرصت -۵

ـ           ثابت شده است كه اين شيوه در تدريس مهارت         هـاي    راي يـادگيري فعاليـت    هاي پايه و اساسي مـورد نيـاز ب

ها آن را به خوبي انجام  ي است كه رايانههاي آموزش آموزش مستقيم يكي از فعاليت. بسيار موثر استتر، پيچيده

 .دهند مي

 

 :)Overlearning(آموزي  فرا 
 

حد فراتر از تسلط مقدماتي بسيار       مطالعه و بكارگيري مستمر آنهادر     ها و مفاهيم،    در يادگيري بسياري از مهارت    

 .باشد مهم مي

آنهـا سـريعا روي اهـداف درس مسـلط     كند، تعداد كمي از  هاي بزرگ فراگيران كار مي      وقتي كه استاد با گروه    

بعلـت محـدوديت زمـان      . باشـند   اي نيز كنـد مـي       طور متوسط آنها را فرا گرفته و عده       بشوند و عده زيادي       مي

 رايانـه در حـل   . بعدي بپـردازد كند كه به هدف      ، سعي مي  همزمان با يادگيري فراگيران متوسط    كالس، استاد   

تواند به فراگيران كمك كند كه به يادگيري در حد تسـلط برسـند،           يرايانه م . كند  اين مساله، كمك بزرگي مي    

.  به تمرين و تكرار بپردازنـد ،طور خودكار انجام دهندبكه آن را  مهارت تدريس شده را تمرين نمايند و تا زماني       

هاي مختلـف    تها و فرص    ها را با محتواها و زمينه       اي كه تمرين و تكرار مهارت       افزارهاي رايانه   با استفاده از نرم   

تسـلط در آن      و مهـارت  و به     پرداخته  به تمرين كافي   يد، فراگيران با انگيزه و عالقه بيشتر      نساز  امكانپذير مي 

 .يابند دست مي

 

 :)Peer Tutoring( ي آموزمتاه 

 

 توانند موجب ارتقا عملكرد و پيشرفت گيرند، مي فراگيراني كه سرپرستي آموزشي ساير فراگيران را به عهده مي     

 . تحصيلي خود و فراگير زير نظر خود شوند

.  قـيم درسـي نيـاز دارنـد        بعنـوان خود   در رده    يك فرد  به كمك    ، افراد براي تسلط بر اهداف آموزش      بعضي از 

آموزش يك فراگير توسط فراگير ديگر زماني       . تواند به حل اين مساله استاد كمك كند         قيوميت همكالسي مي  

 را از استاد يا كتاب راهنما دريافـت         با سازماندهي مناسب  اهنما و موضوعات    تر است كه فرد قيم اصول ر        موفق



 ٧

هاي   هاي رايانه در آموزش اين است كه فرد قيم در نزد دانشجوي فراگير نشسته و برنامه                 يكي از كمك  . نمايد

 . مدون تهيه شده توسط استاد را پيگيري نمايد

 

 :)Cooperative Learning  (يادگيري مشاركتي
 

) باشـد    زمينه موفقيت كل گـروه مـي       ،كه موفقيت فراگير   ئيجا(هاي مشاركتي     اري از فراگيران در محيط    بسي

اگيـر   فر  نسـبي   مسـتلزم عـدم موفقيـت      ، موفقيت يك فراگير   كه جائي( هاي آموزشي رقابتي    نسبت به محيط  

  . بينند موزش ميآبهتر )  استيديگر

ـ         . باشـند   ه سـايرين در دسـتيابي بـه اهـداف تـدريس مـي             در محيط مشاركتي، فراگيران داراي انگيزه كمك ب

تر   شوند از مزاياي تشريح اطالعات براي فراگيران ضعيف         دانشجوياني كه سريعتر بر اهداف آموزشي مسلط مي       

گـاهي اوقـات يـادگيري مشـاركتي     . برنـد   از كمك فراگيران ديگر سود مي نيزبرند و فراگيران ضعيف سود مي 

ه كار عملي گروهي است كه همه فراگيران چه ضعيف و چه قوي، نمـره خـوبي از آن        برگيرنده تحويل پروژ    در

سـازي   هاي شبيه براي مثال اكثر برنامه. باشد تر مي آسانبسيار يادگيري مشاركتي با استفاده از رايانه    . گيرند  مي

آن اينترنـت بـه   هـايي كـه در       سـاير روش   .كننـد   شوند، بهتر عمل مي     رفته مي وقتي كه در كار گروهي بكار گ      

 : اند در زير آمده  كند، تسهيل تدريس و آموزش و ارتقا يادگيري كمك مي

 

 : گيري پيشرفت فراگيران اندازه  -۱

سـازد كـه نكـات قـوت و            والدين را قادر مي    فراگير، استادان و  شخص  ت فراگيران،    دقيق پيشرف  گيري  اندازه

 .ضعف فراگير را شناسايي نمايند

 :هاي پيشنهادي راه

ي پـايش پيشـرفت فراگيـران       هاي مديريتي بـرا     ي استفاده شود كه داراي سيستم     ا  هاي رايانه   از برنامه  •

 ،باشند مي

 .جهت تبادل بازخوردها استفاده شوداز رايانه  •
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 :هاي نادرست  و برداشتتشخيص  -۲

 مطالـب   به تقويت و ايجاد درك و فهم صحيحان از سوي استاد درك و برداشت نادرست فراگيران تشخيص

 .كند كمك مي

 :هاي پيشنهادي راه

 ،دهند اشت غلط فراگير را تشخيص ميهايي استفاده شود كه برد از برنامه •

 .استفاده شودهاي نادرست  و تصحيح برداشت جهت تدريس  مناسبهاي از برنامه •

 

 :نيازها  پيشها و  مهارت  -۳

  شـخص   قبـل از اينكـه     ،اي رده پـايين   هـ   تمهـار   بايد كهصورت سلسله مراتبي است     ب دانش و آگاهي غالبا     

 .ي رده باالحركت كند، آموخته شوندها سمت مهارت به

 :هاي پيشنهادي راه

 ،نياز باشند ها و دانش پايه و پيش هايي استفاده شود كه قادر به بررسي و شناخت مهارت از برنامه •

 .موزش دهندآ مجدداً شده را ازهاي فراموش ني هايي استفاده شود كه پيش از برنامه •

 

 :بازخورد فوري  -۴

 :هاي پيشنهادي راه

 .دناي داشته باش كننده د فوري، روشن و تصحيحهايي استفاده شود كه بازخور از برنامه •

 

 : والدينمشاركت  -۵

 .مشاركت داشته باشند خود آگاه بوده و در يادگيري آنها فرزندانوالدين بايد از وضعيت پيشرفت تحصيلي 

 :ديهاي پيشنها راه

 جوـدانشـ  هـاي   تـاليفعـ  و تحصيلي وضعيت مورد دين در ـ با وال   باطـراري ارت ـاز رايانه جهت برق    •

 .استفاده شود
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  :  شيوه يادگيري-۶

 . دارنديكديگرتفاوتهاي يادگيري منتخب خود با  ها و شيوه فراگيران از نظر روش

 :هاي پيشنهادي راه

 ،خوان باشدگيري ترجيحي فراگير همهايي استفاده شود كه با شيوه ياد از برنامه •

 ،تر باشد كه مكمل شيوه تدريس ضعيفهايي استفاده شود  از برنامه •

 . دنهاي يادگيري متنوعي را ارائه نماي هايي استفاده شود كه شيوه از برنامه •

 

 : مديريت كالس درس -۷

 .سازد م ميكالس جهت آموزش را فراهمديريت موثر كالس درس امكان استفاده مناسب از وقت 

 :هاي پيشنهادي راه

 ،ر ارتقا مديريت كالس استفاده شوداز رايانه بعنوان ابزا •

 . مديريتي هستندهاي قابليت ده شود كه حاويهايي استفا از برنامه •

 

 : استادهاي والئ س -۸

ـ    پرسيده و منتظر پاسخ فراگيرا     هاي مشكل   سئوالاگر استاد    االتر  ن باشد، احتمال ايجاد يادگيري  در سـطح ب

 .شود بيشتر مي

 :هاي پيشنهادي راه

 ، بپرسدتر را مشكل هاي والئاب شود كه ساي انتخ نامهبر •

صورت فردي باشد، تا بتوان زمان انتظار را با توجـه بـه   باي استفاده شود كه زمان آموزش  از برنامه  •

 .يت فرد تنظيم كردظرف

 

 :هاي درسي  پروژه -۹

د و در كالس نيز     نوسط استاد طراحي و توسط فراگير بخوبي انجام شو        هاي درسي به خوبي ت     وقتي كه پروژه  

 .يابد  ميء يادگيري ارتقا سطحد،شونارائه 



 ١٠

 :هاي پيشنهادي راه

 .ها و تحقيق موظف نمودن فراگيران به كار با رايانه جهت انجام پروژه •

 

 :اي هاي مطالعه مهارت  -۱۰

 يـادگيري و پيشـرفت       ءرد و اين مسئله هميشه با ارتقـا       توان تدريس ك    هاي مطالعه كردن موثر را مي       مهارت

 .فراگيران همراه است

 :هاي پيشنهادي راه

 ، بعنوان ابزاري جهت اداره و كمك در يادگيريرايانهآموزش فراگير به استفاده از  •

 .ي مختلف محتواي درسي به فراگيرانها هاي مطالعه در حيطه دهي تفكر و مهارت تعميم •

 

 :علمياي ه آزمايش  -۱۱  

 .طور عيني مشاهده نمايدبرا بتواند  ئيها گيرد كه آزمايش دانشجو علوم را زماني بهتر ياد مي

 

 :هاي پيشنهادي راه

 ، استفاده شوداي سازي رايانه از شبيه •

 ،ير و نمودارهاي عيني استفاده شودهاي حاوي تصاو از برنامه •

 اي استفاده شود، رايانه ي و آزمايشات غيرا ه جهت نوشتن گزارش آزمايشات رايانهاي تايپ از برنامه •

 از تجهيزات علمي جهت انجام، مشاهده و تحليل آزمايشات علمي استفاده شود •

 

 ارزشيابي فراگيران

 نگـران ايـن هسـتند كـه         استادان. باشد  ارزشيابي فراگيران مي   Online تدريس   موارد نگران كننده  يكي از   

ركت فراگيران در كالس را بطور مناسب بررسي و ارزيابي كنند امـا  نتوانند ميزان درك و فهم و همچنين ش    

 تمـامي   Onlineدر آمـوزش   .باشـد    آمـوزش سـنتي مـي       از تـر  ساده Onlineارزشيابي فراگيران در آموزش     

الگو و   توان  باشد، بدين ترتيب هنگام ارزشيابي عملكرد مي        هاي فراگيران قابل ثبت و ذخيره كردن مي         پاسخ
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توان در حافظـه دسـتگاه    نتايج امتحانات و تكاليف فراگيران را مي. اگيران را مدنظر قرار داد ميزان شركت فر  

 .ثبت كرده و در ارزشيابي از آنها استفاده كرد

 

 بهبود كيفيت آموزش

توانـد كيفيـت    مـي كـه  كنـد   محيط يادگيري اينترنتي در دانشگاه نقش مهمي در آموزش از راه دور ايفا مـي          

تواند آمـوزش را      هايي كه از طريق آنها محيط يادگيري اينترنتي مي           راه .نيز بهبود بخشد  آموزش حضوري را    

 :بهبود بخشد عبارتند از

هاي ارائه شده از طريق اينترنـت را مـرور كننـد و     توانند درس  دانشجويان مي:ها   درس مرورامكان   -۱

 ،ا سرعت دلخواه خود مطالعه نمايندآنها را ب

  دانشجويان عالوه بر بيماري ممكن است  :دهد   درس را از دست نمي     دانشجو هرگز درس و كالس     -۲

 ،ها يا بخشي از آنها را از دست بدهند  درسبه داليل زير

  نيـز  آنهااز   تعدادي و   شاغل هستند  از دانشجويان    بعضي (داشتن تعهدات كاري و شغلي       •

 ،) كند ملزم به سفر ميرا مشاغلي دارند كه آنها 

 و يـا    كودكـان بيمـار خـود مراقبـت كننـد         از  ژه والديني كه بايـد      بوي (تعهدات خانوادگي    •

 .) فرزنداني كه بايد از والدين خود نگهداري كنند

هـاي طـوالني    برخي از دانشجويان براي حضـور در كـالس بايـد مسـافت      (مشكالت رفت و آمد    -۳

 ،) زمان زيادي صرف رفت و آمد نمايندكنند و  طي

 ، فقط از طريق شبكه وب جهاني دست يافتني استدسترسي آسان به دنياي اطالعات كه -۴

             هاي   كاتالوگ،هاي خبري شوند، گروه  دسترسي به بخش سواالتي كه مكررا پرسيده مي       : براي مثال 

 ،ها و اطالعات مربوط به محصوالت كتابخانه

واد سواد اينترنتي امروزه يـك ضـرورت اسـت درسـت همانگونـه كـه سـ                 ( واد اينترنتي  س افزايش -۵

 .) ل پيش يك ضرورت بودسا كامپيوتري ده
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 فرآيند اشاعه و جذب

اينكـه آيـا ايـن فرآينـد از        و جديد، عوامل اثرگـذار بـر آن         آوري  فنسواالت بسياري در زمينه اشاعه و جذب        

يـك چـارچوب مفهـومي در سـطح         . كند يا خير، وجـود دارد       الگوهاي پذيرفته شده جذب نوآوري پيروي مي      

عنـوان سيسـتم اجتمـاعي در نظـر     بهـا را    دانشـگاه شده كهرك اشاعه فرآيند نوآوري تدوين     گسترده براي د  

 از افـرادي تشـكيل شـده كـه داراي درجـات متفـاوت پـذيرش نسـبت بـه نـوآوري                       اين سيسـتم   .گيرد  مي

هـاي كاركنـان دانشـگاه،        يرش يـك نـوآوري دانشـگاه تـابعي از ويژگـي           سـرعت پـذ   . تكنولوژيكي هسـتند  

 در  اسـتفاده از نـوآوري در دانشـگاه   . تادان، نوآوري و اطالعات منتشر شده در مورد آن اسـت    دانشجويان، اس 

صورتي پذيرفته خواهد شد كه كاربران بالقوه آن متقاعـد شـوند كـه اسـتفاده از آن داراي مزايـايي اسـت و               

 .هاي فعلي آنها سازگاري دارد نوآوري با نيازها و ارزش

هـاي    ارزش براسـاس جايگـاه اقتصـادي، اجتمـاعي، رفتارهـاي ارتبـاطي و               پذيرندگان بـالقوه  بدين ترتيب    

 :شوند  تقسيم ميشخصيتي آنها به پنچ دسته

ـ   درصـد  ۳ و   نندـكـ   رضه مـي  ـت جديـد را عـ     ـايده و بدع  اني كه   ـاولين كس  (نوآوران   •  ران را  ـ كارب

 ) دهند ل ميـتشكي

 ) درصد بعدي ۱۳ (پذيرندگان اوليه  •

 )  بعدي درصد۳۴ (اكثريت اوليه  •

 )  درصد بقيه۳۴ (اكثريت بعدي  •

 )  درصد پذيرندگان بالقوه۱۶مانده باقي (تفاوت  افراد بي •

 

شرايط مورد نياز براي موفقيت فرآيند جذب نـوآوري         : شوند عبارتند از    واالتي كه در اين زمينه مطرح مي      ئ س

هـا و   پـاداش چـه  )   انگيـزه  اسـتاد بـا   و مثـال، آمـوزش  بـراي   (؟كدامند مورد نياز هاي چيست و زير ساخت  

 تالش مورد نياز بـراي ايجـاد و نگهـداري وب          گذاري،    لمي جهت سرمايه   براي اعضاي هيات ع    يهاي  مشوق

سايت وجود دارد؟ آيا دانشگاه بايد در فراهم كردن دانش و آموزش براي متقاعد كردن پذيرندگان بـالقوه در                   

 كند؟ذاري گ د سرمايهكن مورد اينكه نوآوري نيازهاي آنها را برآورده مي
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اگـر  . كنـد   پژوهش در مورد اشاعه نوآوري تفاوت بين اكتساب يك نوآوري و بكارگيري آن را مشخص مـي                

 اكتساب براي شكل دادن به اشاعه آينـده       شكاف بين اكتساب و بكارگيري نوآوري زياد باشد در نظر گرفتن            

تـر اسـتفاده از      از اين نظر، درك عميق    . يانجامدبيني غلط ب    پيشتواند به     ها مي   گيري در مورد سايت      تصميم و

 .  اينترنت مورد نياز است

 يـك  پرسشاين   به خـ براي پاس  كشد؟  موزش، چه مدت طول مي     در آ  آوري  فنبراي يك استاد اجراي موثر      

  ذيـل له اشاعهـ اين مدل چهار مرح.ه شده استئاراترنت ـزان استفاده از اينـدر تعيين مياي   ل چند مرحله  مد

 :گيرد بر مي ا درر

 . ، تسلط، تاثير و نوآوريبقا

ـ  وكننـد  ظ ـتا وضعيت موجـود را حفـ  كنند،   تالش ميآوري فنيري ـ استادان براي يادگ  :  بقا ي فنـي  ـ تواناي

  .افزايش يابد

رسـد كـه در آن اشـكال جديـدي از تعامـل همـراه بـا         ايي فني، مرحله تسلط فرا مي    ـبا افزايش توان   :تسلط

هـا   صصان سيسـتم ـتر، و وابستگي كمتر به متخ  قـهاي برنامه درسي عمي     هاي عملي بهتر، مدل    ژيـتراتـاس

 .شود ايجاد مي

شـود و     هاي يادگيري بيشـتر ادغـام مـي          در فعاليت  آوري  فنشود،    تر مي    كالس درس فراگير محوري     :تاثير

 .شود تر مي ها، متفاوت هاي سيستمداستفاده از كاربر

هاي   آورد و از محتوا و روش       هاي يادگيري تجديد ساختار بعمل مي       نامه درسي و فعاليت   استاد در بر  : ي  نوآور

 . رود تعيين شده فراتر مي

اميـدوار  هـا    برخي از رهبران دانشـگاه   .شود  ع و مسائل اقتصادي مربوط مي     خصصين مناب وال به مت  ئآخرين س 

دهد در بيشتر موارد، اجراي       ها نشان مي    اما تمام شاخص  . هستند كه در پايان راه به سود قابل توجهي برسند         

 .طلبد  در آموزش، كار و هزينه بيشتري را ميآوري فن

 تحت تاثير قرار دهند به همـين     "را را عميقا   كل فرآيند اج   هاي  هاي مالي ممكن است ويژگي      ديت محدو غالباً

ر هر مرحلـه از فرآينـد       ها و درآمدها د     بيني هزينه   هاي اقتصادي مختلف براي پيش       يك بررسي از مدل    دليل

 .آيد نظر مي بهالزامي 
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 عوامل موثر بر موفقيت يا عـدم و ها   هزينهاثر بخشي،پژوهش در سطح كالن بايد بر فرآيند اشاعه، سرعت،     

كنندگان و پيامدهاي اقتصـادي ممكـن اسـت اطالعـات              بررسي دقيق فرآيند، شركت    .متمركز شود  موفقيت

هاي يادگيري نـو      آوري  فنگيري پيشبرد فرآيند ادغام       ها جهت تصميم    شگاهروزي براي مديران دان    معتبر و به  

 .فراهم كندرا در آموزش دانشگاهي 

، دگيـر   ه آنها مورد استفاده قرار مي     بندي براي ارائ    عنوان يك طرح طبقه   ب   كه دانشگاهيعناصر اصلي آموزش    

كننـدگان، نقـش       و تعامـل بـين شـركت       آرايش و تركيب فضا و زمان، اطالعات و محتوا، ارتباط         : عبارتند از 

 .حل هاي آموزشي استادان و دانشجويان و راه

 

 :آرايش، تركيب فضا و زمان

اين قلمرو به اين نكته اشاره دارد كه چگونه و تا چه حد اينترنت، آموزش آكادميك را از لحـاظ پارامترهـاي                

باطات تعاريف سنتي و خشـك زمـان و         هاي اطالعات و ارت     آوري  فن. فضا و زمان انعطاف پذيرتر كرده است      

براي مثال دسترسي در هر زمان و هر مكان، منابع دانـش توزيـع شـده      (.دهد مكان را مورد چالش قرار مي     

  هاي ارتباطي مختلف كه اسـتاد و دانشـجو را بـه        ، كانال آوري  فنجهاني، كار گروهي غير همزمان به كمك        

اين حيطه بايد پاسخ داده شوند به تحقـق ايـن پتانسـيل مربـوط               واالتي كه در    ئ س .) كند   مي مرتبطيكديگر   

توانـد جـايگزين آمـوزش حضـوري در كـالس درس       مي Onlineبراي مثال، تا چه حد آموزش    ( . دنشو  مي

ات، دانشـجويان را از حضـور       ـتني بر وب و دسترسي بـه اطالعـ        ـپذيري در تعامالت مب     افـعطـا ان ـشود؟ آي 

  )فيزيكي رها خواهد كرد؟

 

 :اطالعات و محتوا

ـ . محتوا يكي از عناصر اصلي هر درس آكادميك اسـت          ـ  ـهن عه يـك درس، دانشـجويان از منـابع     ـگام مطال

مربيـان  . كننـد   اسـتفاده مـي   )  ...ها و      سايت   مقاالت، وب  ،ي درس  و جزوات   ها، كتب   مانند سخنراني  (مختلف  

حتـواي منـابع درسـي، ارائـه آن از طريـق            تالش بسياري در زمينه تركيب اطالعات و م       ريزي درسي     برنامه

ها در تدوين  تالش و منابع زيادي روي اجراي اين طرح. دهند هاي مختلف و حمايت رديابي، انجام مي   رسانه
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ريـزان   برنامـه با توجه به اينكه يك همپوشي كامل بين بصـيرت  . گذاري شده است   هاي واقعي سرمايه    درس

 . محتوا مهم است از نظركن است، ارزيابي الگوهاي مصرفدرسي و تحقق آن در دانشجويان، غيرمم

اين ابزار به . ها هستند ها و آزمون ترين شكل ارزيابي، امتحانات، گزارشات، پروژه هاي حضوري، رايج  در درس 

 ارائه شده اما در مورد محتواهاي. دهند مربي اطالعات مشخصي از ميزان تعامل بين دانشجويان و محتوا مي

گيرند ممكـن اسـت       هايي كه در اين ارزيابي مورد استفاده قرار مي          داده. وضعيت متفاوت است  ب،   و از طريق 

 .آوري شوند افزاري جمع هاي نرم مستقيما از گزارشات كامپيوتري و يا بسته

 

 :Onlineهاي آموزش  ويژگي

  و مشاركتهمكاري -۱

ا خود بـه همـراه دارد،   ب Online كه آموزش ك يكي از بزرگترين تغييرات منحصر بفردي    بدون ش 

هـاي آموزشـي      بسياري از پروژه  . باشد   مي يان و اساتيد  دانشجول به مشاركت در ميان      يافزايش تما 

Online      ايـن نـوع   . باشد هاي مناطق و نواحي مختلف مي   در برگيرنده تبادل اطالعات بين كالس

مشـاركت  . اوت دارد شدند، تف    اداره مي  ي قديمي كه بصورت جداگانه    ها  آموزش مشاركتي با كالس   

 .ها باشد  يا كل كالسهاي كوچك دانشجويان گروهانشجو يا ممكن است در بين دو د

به ايجاد تعامل بين كودكان سراسر جهان اختصاص يافتـه     بنياد شبكه جهاني مدرسه   : مثالعنوان  ب

 براي دانشـجويان و     ) يك سيستم پست الكترونيكي    ( FREDاين شبكه از سيستم پست        . است

 . است شدهاتيد گرفتهاس
 

 پيوندگرايي -۲

همچنـين فـراهم كننـده دامنـه وسـيعي از            ،شده Onlineارتباط  باعث ايجاد    Onlineآموزش  

توانند از طريق پست الكترونيكـي و كنفـرانس بـا              مي سهولت   دانشجويان به  .باشد  ارتباطات مي 

خصصان رشته تحصـيلي خـود   توانند با مت آنها همچنين مي . يكديگر و اساتيد ارتباط برقرار كنند     

م را ـواي مشـاركتي علـ  ـهـ  دسترسي به پروژه، ومـشبكه يادگيري عل. باط باشندـراحتي در ارت  به

 .كند ميميسر 
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  محوريدانشجو -۳

اگرچـه  .  دانشجو محـوري بـودن آن اسـت        ،Onlineهاي عمومي آموزش      يكي ديگر از ويژگي   

ـ     دي دارنـد امـا دانشـجويان از طريـق     اساتيد دانشگاه در ايجاد و سازماندهي كـالس نقـش كلي

اسـاتيد اهـداف را   . كننـد  گيري كالس را تعيين مي  شان تا حد زيادي جهت      ها و مشاركت    فعاليت

 وكـرده   ود محتـوا را كشـف       كنند، دانشجويان خـ     تعيين و فرآيند يادگيري را تسهيل و اداره مي        

 مسـئوليت يـادگيري را خـود        ايـد دانشجو ب ست كه    ا اين، به اين معنا   . دهند  ها را انجام مي     پروژه

 .برعهده بگيرد
 

 نداشتن مرز و محدوده -۴

  بـه  بـه ايـن معنـي كـه دسترسـي         . شود  ديوارهاي كالس مي  موجب حذف    Onlineآموزش  

بعـالوه،  . دسـاز  پـذير مـي     اطالعات و افراد را در هر جـاي جهـان بـراي دانشـجويان امكـان               

مرزهاي مكاني و    Onlineآموزش  . يدگشا  هاي پيشرفت را براي دانشجويان بيشتر مي        دروازه

هـاي دور     شجوياني كه در مكان    اين آموزش براي دان    .دارد  زماني يادگيري دانشجويان را برمي    

 دانشجويان  ،دهند  كنند، دانشجوياني كه محل زندگي خود را مرتب تغيير مي            زندگي مي  افتاده

ـ  ناتوان د، چرا كه بدون صرف زمان يا       باش  ميمفيد  با اهميت و    بسيار   ،طور افراد شاغل   و همين

 .خدمت را در محل كار خود بگذرانندهاي بازآموزي و آموزش ضمن  توانند دوره هزينه باال مي

 

 جامعه -۵

اي از فراگيـران كـه بطـور خـاص توسـط             شود چه بصورت جامعه     آموزش در جامعه انجام مي    

 از قبيـل جامعـه      شود و چه بصـورت جامعـه فيزيكـي          يا دانشكده تعيين و تعريف مي     دانشگاه  

تواند   ميو مرتبط    هاي در دسترس     بوسيله قابليت  Online آموزش   .شهري يا جامعه روستايي   

 جوامـع مجـازي   ،هـاي كـامپيوتري    شبكه بر اين درچندين جامعه را دور هم جمع كند عالوه       

 .شوند مشترك دور هم جمع ئقاي عالتوانند تعريف و تعيين كنند كه افراد يكسان و دار مي

 



 ١٧

 كتشاف ا -۶

هـايي از ابـداع و شـكل گيـري اكتشـافي         در برگيرنده گونـه    Onlineهاي    بسياري از فعاليت  

هـاي آمـوزش      ويژه دانشجويان از اكتشاف بسيار استقبال كرده، در كالس        ب فراگيران   .باشد  مي

Online      د سرگرمي زيادي   نتوان  هاي كامپيوتري مي     اگر بازي  .شود   نيز از اين شيوه استفاده مي

تـر اكتشـاف،     نـوع رسـمي  . كننـده باشـد    نبايد سـرگرم و آموزش يادگيريكه د چرا ند كن ايجا

ماننـد حقـوق،     (هـاي تخصصـي       له است كه عمومـا در آمـوزش       ئيادگيري مبتني بر حل مس    

در ايـن روش بـه دانشـجو يـك      . گيرد  فاده قرار مي  مورد است ) ... و پزشكي، مهندسي، بازرگاني  

 .حل كاركند راهبرد و راهشود تا روي تشخيص،  استه ميز وي خوشود و ا مسئله داده مي

 سازگاري زيـادي دارد چـون دسترسـي بـه           Onlineيادگيري مبتني بر حل مساله با آموزش        

 .باشد  اطالعات و همچنين صاحب نظران يك جنبه كليدي از حل مسئله ميمنابع
 

 تبادل دانش و آگاهي -۷

دودي جهت تبادل اطالعات وجود داشت اما       هاي مح    راه يهاي كامپيوتر   قبل از معرفي شبكه   

  يـك   بديهي اسـت كـه كتـاب   .ك كليت در آموزش و پرورش است    ي ،امروزه تبادل اطالعات  

 بـه ايـن     اما ، جهت تبادل دانش و آگاهي ميباشد      ا ارزان، قابل حمل و با دوام      نسبتً،   عالي ابزار

 تنهـا  تاب يـا كتابخانـه    هاي ك   د و قفسه  شو   بخش كوچكي از دانش بشر منتشر مي       وسيله تنها 

گذاشتن اطالعات روي وب يا هر فرمت الكترونيكي        . دنكن  مقدار اندكي از آن را نگهداري مي      

 جهـان قـرار   تمـام مـردم    در دسـترس     اًآن را از طريق ارتباط كامپيوتري مناسـب فـور         ديگر،  

بـه همـين منظـور     .تواند خود، مؤلـف يـا ناشـر باشـد           در اين سيستم هر شخص مي      .دهد  مي

 .دهند  صفحات وب آموزشي را ارائه ميUSGS بسياري از نهادهاي دولتي مانند 
 

 صحت و درستي -۸

هايي كه با مرتبط بودن، جامع بودن و تبـادل اطالعـات همبسـتگي دارد ايـن              يكي از ويژگي  

دنيـاي مجـازي    . باشـد    داراي صحت و سنديت و اعتبار بااليي مي        Onlineاست كه آموزش    

تواننـد بـه متخصصـان و          كه دانشجويان مي    چرا ،هاي معمولي است    الستر از ك    بسيار واقعي 



 ١٨

. هاي يادگيري آنها واقعي اسـت        فعاليت  بنابراين هاي واقعي دسترسي داشته باشند،      پايگاه داده 

 .عدم تناسب با دنياي واقعي است، هاي اصلي آموزش در تمام سطوح در واقع يكي از ضعف

 

 آوري سود

شود مسلما سـودمند اسـت        ه مي ئهاي ارتباطي ارا    موزش الكترونيكي كه بر پايه شبكه     ها، آ   با توجه به ويژگي   

  و بـاالخره   ه خدمات بـه دانشـجويان     ئ سفر دانشجويان و استادان، كاهش هزينه ارا        زيرا باعث كاهش هزينه   

 . گردد  ميها هاي ضروري و مداوم در آموزش كاهش دگرگوني

ه ئگذاري بزرگ در زمينه سيستم مديريت و ارا ترونيكي به دو سرمايه  هاي الك   با اين همه، براي ايجاد آموزش     

. گذاري براي تهيه دروس اسـت       دروس و سيستم تهيه محتواي دروس نياز است و مهمتر از اين دو، سرمايه             

تنهـا بـراي توليـديك      . گـذاري اسـت     هاي سرمايه   ترين گام   هزينه  تهيه دروس و محتواي آموزشي يكي از پر       

بنابر اين  . هاي گوناگون نياز است      ساعت كار در زمينه    ١٠٠ به   ط،ترونيكي با پيچيدگي متوس    درس الك  ساعت

 . آوري را مورد بررسي قرار دهيم پيش از هرچيز، بايد سود

 

 ها شبكه

باشـد هـر    هاي كامپيوتري براي يادگيري و تـدريس مـي   در برگيرنده استفاده از شبكه    Onlineآموزش  

هاي    در مقياس عمومي از قبيل اينترنت يا شبكه          هاي وسيع   وانند شامل شبكه  ت  ها مي   چند كه اين شبكه   

هاي مورد استفاده در كالس  شبكه پايه   ها  LAN .در يك ساختمان خاص باشند    ) LAN(كوچك محلي   

هـاي    هـا بـه شـبكه      LAN ،در اغلـب موسسـات    . دنباشـ   الكترونيكي يا سيستم كامپيوتري دانشگاه مي     

 . باشند كنندگان هر دو نوع شبكه در دسترس مي و براي استفادهباشند  عمومي متصل مي

پذير است در حاليكه  ها و خط تلفن امكان    هاي عمومي معموال از طريق استفاده از مودم         اتصال به شبكه  

هـاي دانشـگاهي كـه داراي         سيستم. باشد  ها و بصورت مستقيم مي      تنها از طريق كابل    LANاتصاالت  

يكروويو اسـتفاده  ا جهت سرعت ارتباط از فيبرهاي نوري يا انتقـال مـ  دباشن   مي هاي اتصال زيادي    مكان

 راديوي سلولي يا راديوي جيبـي بـه     انندسيم م   هاي بي   توانند از طريق روش     همچنين افراد مي  . كنند  مي

 .شوند ها وصل مي LANهاي عمومي يا  شبكه



 ١٩

 همـه آنهـا مسـتلزم سـاختارهاي         ،وداي و چه نوع رابطي اسـتفاده شـ          نظر از اينكه چه نوع شبكه     صرفـ

. باشـند   يتي مـي  مـا افـزار و از همـه مهمتـر پرسـنل ح            افزار، سـخت    تكنولوژيك قابل توجهي شامل نرم    

به مهارت خيلي زيادي نيـاز ندارنـد، امـا مـديران       Online براي استفاده از آموزش      خوشبختانه استادان 

يكـي از  .  اطالعات و اصول پايه آن نياز دارنـد         به ها  اندازي و نگهداري و تامين شبكه       راه،  جهت ساختن 

باشـد،   با آن سر و كار دارند، اتصال به شبكه مـي ) و همچنين فراگيران(مهمترين جوانبي كه همه افراد     

از قبيـل   (و انتخـاب نـوع اتصـال        ) ISP( اينترنت    خدمات كننده  كه اغلب با گرفتن شماره از يك فراهم       

در موسسات آموزشي داشتن تعداد كافي خـط        . شود  انجام مي ) ادييا خط تلفن ع    ،   ISDNمودم كابلي،   

 .باشد جهت رفع نياز تعداد فراوان فراگيران، الزم و ضروري مي اي تلفن و يا اتصاالت داده

 

  :عناصر آموزش الكترونيكي

 

  )E-mail(پست الكترونيكي  -۱

E-mail          پايه و اساس تمامي اشكال يادگيري و تدريسOnline    پسـت الكترونيكـي     .دهـد   ي را تشكيل مـ 

. باشـد  اي مـي  هـا در منـابع كـامپيوتري و شـبكه        دكاربرتـرين     و در عين حال پرهزينه    ترين    يكي از اثربخش  

افـزار   د نـرم ـخرييوتري نياز به ـهاي كامپ هكـشب هاي پست الكترونيكي در اكثر      وجود شماره  دليلهمچنين ب 

 . نيستآن 

اند، اما هنوز طبق اصول پايـه   تر و مجهزتر شده  پيچيدهاي حظهقابل مال  بطور   E-mailهاي    هر چند سيستم  

هاي جديـد    سيستمبه هرحال). متن، فرستنده، جواب دهنده(كنند   كار مي۱۹۷۰هاي    هاي اوليه سال    سيستم

اي  جداگانـه هاي  فايلها را دريافت كرده و خود   پيام)Netscape Mailو  Eudoraمثل (پست الكترونيكي 

 .كند  پستي امكان سازماندهي و پيدا كردن نامه را ايجاد ميفايل. كنند از ميبراي آنها ب

 را بـراي فراگيـر ارسـال         سئواالت يا مسـائل    استاد باشد،   ساده مي  بسيار در كالس    E-mailمدل استفاده از    

طور كلي ب. دهد  و به آنها پاسخ ميهدر يا ساير موضوعات استفاده ك فراگير از سئواالت كتاب درسي وكند    مي

پـس از طـي شـدن        بطور منظم سئواالت و متون را ارسال كـرده و فراگيـر              استاددر دوره زماني مشخصي     

  .گرداند واالت را به استاد مربوطه باز ميئ جواب س،مهلت مقرر جهت پاسخگويي



 ٢٠

 اي  هاي رشته بحث -۲

اي   سيسـتم بحـث رشـته      Online آموزش   عنصر مورد استفاده در    و توانمندترين  ترين   رايج ،E-mailبعد از   

 موضوعات اصلي يا  ابتدا.استكار آنها مشابه ها بسيار متنوع بوده اما روش       ين سيستم  هر چند كه ا    .باشد  مي

هـا شـامل نـام     پيـام . كنند  پست مي،هاي خود را در مورد اين موضوعات  افراد پيام  سپس  شده و  طرحفرعي  

ها، ابتدا موضوع و عنوان مورد عالقه خود را  ي خواندن پيامبرا. باشد  فرستنده، عنوان پيام و محتواي پيام مي      

 .ديكن ميهاي موجود در اين رابطه كليك  انتخاب كرده و سپس روي پيام

 موضـوعات و  تواننـد   هر كدام از فراگيران مـي     .توان بطرق مختلفي تنظيم كرد      هاي كنفرانسي را مي     سيستم

ممكن است فقـط عنـوان     . را معرفي نمايد  اين موضوعات   گر   كنند يا اينكه تنها آموزش     طرح عناوين جديد را  

 ي فرعـي  هـا   عنـوان  ها پنهان باشند يا اينكه هم عنـاوين اصـلي و هـم                عنوان اصلي نمايش داده شود و زير     

اي، موضوع بحث بـا موضـوعات كـالس درس در     هاي رشته   هاي بحث   در محتواي دوره   .نمايش داده شوند  

ـ   وال، مبحث، يا مسئله را بعنوان موضوع بحث پست مـي ـئ يك س استاد .ارتباط خواهد بود   ران ـكنـد و فراگي

پاسـخ سـاير     ندر اين روش چـون هـر كـدام از فراگيـرا           . كنند   پست مي   فرعي پاسخ خود را بصورت عنوان    

هـاي ارسـالي      همچنـين چـون تمـامي پيـام       . باشد  مي E-mailتر از      اين روش رايج    لذا ،بيند  فراگيران را مي  

 .داردوجود ماند، امكان مرور مجدد   در سيستم باقي مياستاددستورات فراگيران و 

 

۳- MUDs/MOOs 

كنند،   افراد زيادي امكان تبادل و مشاركت در يك جهان مجازي را پيدا مي             MUDs/MOOsهاي    در شيوه 

يـا  توان آنها را مشاهده كرده و         شوند كه حاوي اشيايي است كه مي        هايي تنظيم مي    كه معموال بصورت اتاق   

سازي تعامـل     اي و يا اجراي شبيه      هاي مكالمه   توانند با يكديگر از طريق ارسال پيام        افراد مي . دستكاري نمود 

 .داشته باشند

تـوان بـا اسـتفاده از آنهـا           مـي  درواقـع    شود  ها به طرق مختلفي جهت آموزش دادن استفاده مي          از اين شيوه  

 يكـي   MOO-e. اورت يكديگر براي فراگيران باشد    هايي در مج    هاي مجازي ساخت كه داراي اتاق       دانشگاه

 .تدر آموزش طراحي شده اس MOOsو  MUDsهايي است كه براي آموزش استفاده از  از سايت
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  و مانيتورينگويدئوكنفرانس -۴

هاي متنـي   جاي پيام  ه يك سيستم مكالمه است كه در آن از تصاوير ويدئويي ب           كنفرانس اساساً سيستم ويدئو 

توسط يك دوربين ديجيتالي متصل بـه كـامپيوتر گرفتـه           ) بعالوه اصوات ( تصاوير ويدئويي    .شود  استفاده مي 

 .توان آنها را به هر نوع كامپيوتري وصل كرد  ارزان بوده و ميها نسبتاً اين دوربين. شوند مي

. سـت افزار كنفرانس ويدئويي براي افراد امكان مكالمه تصويري و صوتي با يكـديگر را فـراهم سـاخته ا      نرم

 افرادي كه از طريق مودم يا خط تلفن با كنفـرانس در ارتبـاط هسـتند، كمتـر از كنفـرانس بـا                         تعداد نسبت

 .خواهد بود LANsاستفاده از 

 ده و روي صفحه مانيتور تصوير سخنرانتوانند صداي يكديگر را شني مانيتورينگ نيز فراگيران ميدر سيستم 

 . فيلم و غيره را ببينند طرح،و يا نمايش

 
 

  فايلانتقاالت -۵

 از  ايلـسال يك ف  يعني ار (، انتقال فايل    Onlineاز تعامل   حال ضروري     هاي معمولي و در عين      يكي از جنبه  

 . است)يك دستگاه ديگر

ه شده به وسيله يك برنامه پردازشـگر كلمـه، يـك    ـن نوشتـ موارد، فايل انتقال داده شده، يك مت        در بيشتر 

  ).FTP( ابزار كلي انتقال فايل، برنامه انتقال فايل است. استاليد يا برنامه ي، اسـدئويـپ ويـنمودار، كلي

 

 پيوتريافزارهاي كام نرم -۶

هـاي كـامپيوتري عـادي ماننـد پـردازش كلمـه، ويراسـتاري          با برنامـه Onlineمقدار زيادي از كار آموزش   

شود، انجام  اليف درسي استفاده ميافزار نمايش اساليد كه براي تهيه مواد آموزشي يا انجام تك گرافيك و نرم 

. گيرند  ه قرار مي  تر مانند رياضيات يا ابزار آماري مورد استفاد         هاي تخصصي    از موارد، برنامه   برخيدر  . گيرد  مي

. داردخـود را  هـاي يـاددهي و يـادگيري     يـت  طراحي شده براي فعال خاصهاي  برنامه،اي   هر رشته  در واقع،   

 . تهيه شده است آنهاهاي خود  براي استفاده در درساستادان ها شخصا توسط برخي از برنامه

 



 ٢٢

 سازي شبيه -۷

ها بـر مـدلي از يـك سيسـتم            سازي  شبيه. ، اما تمام آنها ساختار يكساني دارند      سازي انواع مختلفي دارد     شبيه

 . ژيكي و اجتماعيومكانيكي، الكترونيكي، شيميايي، صنعتي، بيول: خاص استوار هستند

دهنـد تـا آزمايشـاتي را انجـام دهنـد يـا               ها به دانشجويان امكـان مـي       سازي  ه علوم، شبيه   در يك آزمايشگا  

دانشـجويان  . گيـر هسـتند را مشـاهده كننـد           يا وقـت   قيمت فرآيندهايي كه در حالت واقعي خطرناك، گران      

. سازي شـده را تشـخيص دهنـد         هاي جراحي را تمرين كنند يا بيماري بيماران شبيه          توانند روش   پزشكي مي 

ها و   شركتهايي از سازي هاي مالي و بازاريابي را با شبيه توانند مهارت  بازرگاني، ميهاي دانشجويان دانشكده

انـدازي و يـا    هدهنـد تـا را    ها به افراد امكان مي      سازي  هاي كار، شبيه    ها و محل    كارگاهدر  . صنايع تمرين كنند  

 . مات مشتري خود را بهبود بخشندهاي مديريت، رهبري يا خد  مهارتنگهداري تجهيزات و يا

 .ژي استوسازي در بيول اي از انجام شبيه  قورباغه نمونهOnline) كالبد شكافي(تشريح : مثال

 

 ريزي درسي مديريت و برنامه -۸

ابزارهاي متعددي براي ايجـاد     .  وجود دارد  Onlineريزي و مديريت آموزشي       ي براي برنامه  هاي بسيار   برنامه

 يـك صـفحه وب      درچنين ابزارهايي، جذب انواع مختلـف اطالعـات را          . ب وجود دارد  ها و صفحات و     سايت

 .)HTML(كنند   فرمت مورد استفاده در وب تبديل مي يا كنند و آن را به زبان آسان مي

بـراي يـك    )نيميشـن ا(يك پويانمـا  ممكن است براي توليد  Macromedia Directorيك برنامه مانند  

 در ارائـه عناصـر ويـدئويي و    Real Mediaابزارهـاي رسـانه واقعـي    . ه قـرار گيـرد  سازي مورد استفاد شبيه

از طرف ديگر، درصد زيادي از برنامـه درسـي ماننـد فهرسـت              . شنيداري ديجيتالي روي وب مشهور هستند     

 هـاي كـامپيوتري اسـتاندارد        برنامـه  هاي درسي با اسـتفاده از       ها، راهنماي تحصيلي و جزوه      س، سرفصل ودر

 .شوند هاي پردازش كلمه و نمايش اساليد تهيه مي  برنامه:مانند

يعني پست الكترونيكي  ( شده   مبتني بر وب وجود دارد كه عناصر بحث         سوهاي مديريت در    تعدادي سيستم 

 .كنند را در يك بسته ادغام مي)  هاي تخصصي و غيره  بحث هاي زنده، كنفرانس
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براي مثـال  . كند ريزان درسي آسان مي   انشجويان، اساتيد و برنامه   ار را براي د   كهايي    استفاده از چنين سيستم   

Blackboard     دهد تا يك درس        به هر فردي امكان ميOnline             را تهيه و آن را بـدون هزينـه و هرگونـه 

 .پرداخت روي وب در دسترس قرار دهد

 

  Onlineتدريس  -۹

رات يكي از مشهودترين اث. ها و جوامع آموزشي شده است      مراكز عظيم اطالعاتي موجب تغيير نقش دانشگاه      

 .باشد  استادان ميآن گسترش همزمان مراكز آموزش براي فراگيران و

اسـتاد سـعي   در كـالس درس  .  دارد بسـيار هاي آموزشي عادي تفاوت      با تدريس در مكان    Onlineتدريس  

 به فراگيران منتقل ساخته و فراگيران را در مورد آن اطالعات آگاه سازد امـا در تـدريس   اكند اطالعات ر  مي

Online   كننده مطلب يا اجرا كننـده       باشد نه ارائه    گر مي    همانند نقش يك مربي و يا يك تعديل        استاد نقش .

 .شود  كمتر ميبيروني،هر چه فراگيران بطور فعالتري در فرآيند يادگيري شركت كنند، نياز به ايجاد انگيزه 

 

 تعامل و مشاركت  -۱۰

اين به . باشد  اطمينان از وجود درجات باالي تعامل و مشاركت مي    Online در تدريس    استادمهمترين نقش   

 بايد تعامل   استاد هر حال     به. باشد   دانشجو در يادگيري، طراحي و اجراي فعاليت مي        مشاركتمعناي حداكثر   

ديگر ملـزم  موضوعات تدريس شده و مشـاركت بـا يكـ         يران را به شركت در       كند و فراگ   ايجادو مشاركت را    

 .نمايد

 

 بازخورد   -۱۱

 Onlineدر آمـوزش و تـدريس   . باشـد    فراگيران مـي   راي بازخورد مناسب ب    ايجاد استاديكي از وظايف اوليه     

 يهـا   وژهپـر هاي ارسالي بوسيله پست الكترونيكي راجـع بـه             عموما بصورت پيام    توسط استاد  بازخوردايجاد  

 بـازخورد    افراد ايجاد  گروهراي   تك تك فراگيران و هم ب      رايب بايد هم    استادآل    بطور ايده . باشد  فراگيران مي 

معموال بازخورد فراگير خيلي موثرتر     . مكمل بازخورد آموزشگر باشد   تواند    ي توسط همكالسي مي   ارزياب. دنماي

.  نه از ديدگاه يك صـاحبنظر      شود  راگيران ديگر داده مي   ير به ف   است زيرا بازخورد از ديدگاه يك فراگ       استاداز  
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ان در مـورد  رفراگيبازخورد به موقع صورت نگيرد،     كه  ل زمان بازخورد خيلي مهم است زيرا در صورتي        بهر حا 

 .شوند خود دچار اضطراب ميصحيح يا غلط بودن كار

 

 باركاري -۱۲

ورد مناسب بـه فراگيـران، افـزايش باركـاري بـراي      يكي از كاربردهاي باال بودن تعامل در دوره و ارائه بازخ          

ركت فراگيـران در    اشمهر چه ميزان تعامل و      : توان گفت   بعنوان يك قانون سرانگشتي مي    . باشد   مي استادان

 Onlineهـاي     سازماندهي و تعديل كـردن فعاليـت      . شود   بيشتر مي  استاد نيز  تحصيلي بيشتر باشد، كار       دوره

 كه در آن است اتكا بر ارزشيابي همكالسي ،استادهاي كاهش باركاري  از شيوهيكي . باشد گير مي  وقتكمي

 بر استادهرچند كه هنوز الزم است ، شود خود ارزشيابي ميتراز  همهاي  هر فراگير توسط يكي از همكالسي

 از  تـرين روش بـازخورد بـه فراگيـران اسـتفاده            سـاده . ها نظارت كرده و گاهي اوقات مداخله نمايد         ارزشيابي

 Online كه باركاري در تـدريس   هر قدربهر حال،  . باشد  ميكوتاه   پاسخ   داراياي يا     هاي چند گزينه    آزمون

در هر زمان  فعاليت تدريس زيرا استپذيري باالتر   انعطاف داراي نسبت به تدريس سنتي    باال باشد همچنان  

  .باشد و مكاني قابل اجرا مي

 

 تعديل و تسهيل كردن -۱۳

 گري تعديل و واسطه. باشد  ميآموزشتعديل و تسهيل جهت  مستلزم داشتن مهارت كافي    Onlineتدريس  

بندي نكات برجسته و ايجـاد اطمينـان از           هاي مختلف، خالصه    آوري ديدگاه   به معناي نگهداري بحث، جمع    

 كمك  الزم جهت يل كردن به معني ارائه اطالعات       تسه. باشد   دارد مي   حضور مفيد  اينكه دانشجو در كالس   

 .باشد راهبردي به آنها جهت پيگيري كار دوره مي ارائه ايده  ووظايف و تكاليف خودبه فراگيران در انجام 

 

  Online سي اثر بخشي تدر-۱۴

  بـه  تـوان    اين عوامـل مـي     ترين  شاخصاز  . تاثير دارند  Onlineبخشي تدريس    عوامل زيادي در تعيين اثر    

افزارهـاي    ها و نرم     و تسلط بر سيستم    Onlineهاي تدريس       يكشامل آشنايي به ماهيت و تكن     كه  تجربه  

 تمـامي  كننـد كـه    اسـتفاده مـي  Online بطور اثر بخـش از تـدريس   استاداني. است اشاره كرد  آن خاص
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 تسلط الزم جهت تقويت تعامـل و  و  باشند را بخوبي فهميده و تمرين كرده   Onlineهاي تدريس     تكنيك

 تعـديل   وبـازخورد دهنـده، تسـهيل كننـده        همچنين توانايي ايفاي نقش      .ددارا باشن  مشاركت فراگيران را  

 .داشته باشندكننده را بخوبي 

 

  Onlineهاي مربوط به آموزش  پژوهش

 آموزشـي،   آوري  فننقطه شروع بيشتر تحقيقات مربوط به       : اثر آموزش مجازي بر پيشرفت دانشجو      •

در بسـياري  . يسه با آموزش سنتي اسـت     در مقا  Onlineتحليل ميزان موفقيت دانشجو در آموزش       

ـ  ارا Online اكنـون بصـورت      ندشـد   ال در يك كالس سنتي تدريس مي       كه قب  وسيموارد، در  ه و  ئ

تاد و دانشجويان   اگر محتواي درس، اس   . شوند  همزمان به هر دو شكل سنتي و مجازي تدريس مي         

 . هر تفاوتي بايد به نوع آموزش نسبت داده شودهمه يكسان باشند

  

هاي مجازي اين است      يكي از مسائل جالب توجه در كالس      : هاي مجازي   هيت تعامل در كالس   ما •

البته پاسخ اين سـوال بـه       . دهد  و دانشجو را تغيير مي    اد  ، تعامل بين است   رايانهكه چگونه استفاده از     

عوامـل ديگـري    .  مورد استفاده و نقش اسـتاد بسـتگي دارد         Onlineماهيت كالس يعني امكانات     

 تعامل را تحـت     كيفيت و پيشينه دانشجو نيز       يادگيري مقطع    تحصيلي،     رشته  يا  موضوع   مانند

 .دنده تاثير قرار مي

 

. دهـد    را ارائـه مـي     Onlineتري از تعامـل      مجازي، مقياس وسيع    كنفرانس: ازيهاي مج   كنفرانس •

ب اطالع هايي براي كس  فرصت براي آموزش مداوم متخصصان هستند و ها وسايل اصلي    كنفرانس

. كننـد   هاي نو، آموختن فنون جديد و آزمايش محصوالت تـازه را فـراهم مـي                ها و ايده    از پيشرفت 

حـداكثر مزايـاي     ،بدون اينكه مشكالت مالي و يـا سـفر داشـته باشـند            تواند     مجازي مي   كنفرانس

 .ارائه نمايداجتماعي و فكري يك جلسه واقعي را 

 

 



 ٢٦

 :اجتماعات يادگيري

يابنـد و بـه       هاي زماني يك درس يـا كنفـرانس خـاص گسـترش مـي               ي فراتر از چارچوب   اجتماعات يادگير 

اجتماعـات يـادگيري    . دهند كه در يك دوره زماني به تعامل با يكـديگر بپردازنـد              فراگيران اين امكان را مي    

 و  هـا   است كه از تعامل در سطح وسيع و به اشتراك گذاشتن ايـده            ني   كاركنان يا متخصصا   سازي ي آماده برا

 .شوند  مند مي كنندگان بهره اطالعات بين شركت
 

  :Onlineيادگيري 

 :يادگيري براي آموختن •

سازد، استقالل بيشتر فراگيـران يعنـي         متفاوت مي  Online را از يادگيري غير      Online آنچه يادگيري   

 يـر مـدار  در واقع، آموزش مجازي يك رويكـرد فراگ . انتخاب زمان، مكان و نحوه يادگيري دلخواه است 

 .دهد هاي يادگيري مي  روشآزادي زيادي جهت پيگيري عاليق واست كه به فراگيران 

، ابتكـار و  ها پروژه فراگيران بايد در تحصيل، مطالعه و انجام    و اما اين استقالل با مسئوليت همراه است      

مجازي، ضـعيف   هاي    كالس وال در مها باشند مع    دانشجوياني كه فاقد اين مهارت    . انضباط داشته باشند  

 .شوند  ميظاهر

ويژه در زمينه تعامل گروهي حـائز       ب  Onlineهاي ارتباطي و مهارت نگارش نيز براي يادگيري            مهارت

 .تاس Onlineدانشجويان با يادگيري مشكل در واقع، اين يكي از داليل اصلي . اهميت است

 

 :محيط اجتماعي •

هاي اجتماعي    مهارت. ست تا يك فعاليت فردي     بيشتر يك فعاليت گروهي و جمعي ا       Onlineيادگيري  

را به نمايش  ژه زماني كه به همكاري نياز باشدويب هاي كامپيوتري  جنبه مهمي از تعامل از طريق شبكه     

 آميـز  متاسفانه، بيشتر مردم از آموزش رسمي در زمينه نحوه تعامل و برقراري ارتباط موفقيت            . دنگذار  مي

صورت ضمني ب  مدرسههايي هستند كه از طريق خانواده و  ها، مهارت هارتاين م. نيستند برخوردار خيلي

 با تعامالت شخصـي كـامال متفـاوت و مسـتلزم            Onlineهاي    محيط اجتماعي فعاليت  . شوند  كسب مي 

 .ها و رفتارهاي جديد است مهارت
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 :تئوري مشاركت •

هـا بـه       بسياري از اين تئوري    اگرچه. اند   شده ايجادهاي متمادي     هاي يادگيري طي سال     الگوها و تئوري  

 بصـورت ويـژه ايجـاد    Onlineيـادگيري  هـاي    شوند اما تئـوري      مربوط مي  Onlineنوعي به يادگيري    

 . استتركا تئوري مش،يكي از اين موارد استثنا. اند  شده

 

  :Onlineآداب معاشرت و راه و رسم  •

 .است مستلزم رفتارهاي ارتباطي خاص Onlineتعامل با ديگران از طريق 

 

 

 ):Online(تدريس مجازي 

تضمين ميزان باالي تعامـل و      ،  Onlineهاي    ترين نقش مدرس در كالس      مهم: تعامل و مشاركت   •

به درگير شدن دانشجو    هايي است كه منجر       اين به معناي طراحي و اجراي فعاليت      . مشاركت است 

ها و تكاليفي     يد بر پروژه  كار در كالس با   . شود     مي در موضوع درسي و مشاركت با ساير دانشجويان       

 هاي فراواني جهت مشاركت د و فرصتن واقعي و مرتبط با زندگي واقعي باشاًمتمركز شود كه ماهيت

هاي جهاني بـراي   پايگاه داده Word Lecture Hall. ها را فراهم نمايد  دانشجو در فعاليتمتقابل

 .باشد در سطح دانشگاه مي Onlineهاي  درس

دهـد، ميـزان    ميزان تعامل و مشاركت دانشجو را عميقا تحـت تـاثير قـرار مـي         يكي از عواملي كه     

 ارسال نمايد يا از هاي بحث هايي را در گردهمايي طور منظم پيامب اگر استاد . درگيرشدن استاد است 

 اين امر باعث افزايش مشاركت و       ،طريق پست الكترونيكي نظرات خود را به دانشجويان ارائه دهد         

 .شود دانشجو در درس ميقابل متدرگير شدن 

خوب اين است كـه مـدرس جهـت درگيـر            Online بنابراين يكي از ضوابط اساسي يك تدريس        

 . افزايش دهد را مشاركت خود در آموزش،كردن دانشجو
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  Onlineهاي   دوره سوطراحي و تدوين در
 

 ژي تدوينومتدول -۱

تـرين    قابل قبـول  . اند  گسترش و اصالح شده   هاي تدوين و توسعه آموزش كشف و          هاي متمادي، روش    سال

.  اسـت ISD) Development (Instructional System هـاي آموزشـي   ژي، مدل توسعه سيسـتم ومتدول

 :شود  تقسيم مي ذيل مرحله۵ توسعه آموزشي به  براساس اين مدل، پروژه

 . تحليل، طراحي، توليد، اجرا و ارزشيابي

 شكل و كاركرد -۲

هـاي   س اصـول طراحـي در  . كنند  براي آموزش فراهم مي را، يك سري اصولISD تدوين مانند    يها  روش

Online  كاركرد(قابليت استفاده  و شكل ظاهريدر دو دسته قابل بررسي است؛(. 

. موازنـه برقـرار كنـد    ) شـكل (و زيبـايي ظـاهري      ) كـاركرد (يك طراحي خوب بايد بين قابل استفاده بـودن          

ز نظر ظـاهر و تصـوير نيـز          و ا  بوده ده از آنها آسان   ااي طراحي شوند كه استف     گونهب  بايد   Onlineهاي    برنامه

هـايي كـه داراي ايـن دو ويژگـي باشـند             دليل دشوار بودن اين تركيب و توازن، تعداد برنامه        ب اما   جالب باشد 

 .اندك است

 رويكرد تيمي  -۳

مثـل كتـاب    (د چـاپي سـنتي       در مقايسه با موا    Onlineهاي    هاي تدوين مواد درس     يكي از دشوارترين جنبه   

ها و زمان مـورد       اي از مهارت    داشتن گستره . نياز به رويكرد تيمي است    ...) هاي سخنراني و      درسي، يادداشت 

 .تنهايي دشوار است براي يك فرد به Online هاي  نياز براي تدريس درس

 )Course Document (يدرسمدارك دوره  -۴

. كـرد ان از آنها براي سـازماندهي و تنظـيم يـك درس اسـتفاده               تو  اسناد و مدارك زيادي وجود دارد كه مي       

هـاي   نيازهـا، فهرسـت فعاليـت   هايي است كه اهداف كلي و جزئـي درس، پـيش    ترين آنها، سرفصل   متداول

  .شود و منابع مرتبط را شامل مينمره دادن، فهرست متون هاي ارزشيابي و   زماني، روش  برنامهكالسي،

 را بـراي هـدايت كـالس توصـيف          استادريزي    ، طرح درسي است كه نحوه برنامه       مهم مداركيكي ديگر از    

هـاي كـالس و        طرح درس سرفصلي است كه در آن اهداف كلي و جزئـي، پـيش نيازهـا، فعاليـت                  .كند  مي
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هـاي كالسـي و        فعاليـت  تعيينها معموال از      با اين حال، طرح درس    . هاي ارزشيابي توصيف شده است      روش

      .تر هستند  مفصل، بايد اجرا كنداستاد اقدامات خاصي كه 

هدف راهنماي مطالعه كمك به دانشجو جهت درك بهتـر          . سومين سند درسي مهم، راهنماي مطالعه است      

 .كند موضوع درسي را فراهم مي هايي از  مثالكهمحتواي درس است  
 

 سودر) نگارش(تدوين 

 Word، برنامـه پـردازش كلمـه    هـا  ي تـدوين روش  بـرا ترين ابزار مـورد اسـتفاده بيشـتر اسـتادان     متداول

Processing ها، راهنماي تحصيالتي  ها، طرح درس  مشروط بر اينكه اسناد اوليه درس يعني سرفصل       ،است

هاي پردازش كلمه ايـن امكـان را    هاي فعلي تمام برنامه از آنجا كه نسخه.  باشند متنيهاي    و مطالعاتي فايل  

ذخيره شوند، ايجاد اسناد وب به تالش ويژه ديگري نياز ندارد، البته اگر              HTMLد تا اسناد به شكل      نده  مي

 هـا  امـا ايـن برنامـه   خواهد بود افزار ديگري مورد نياز  اين اسناد، نمودار و يا عكس و اساليد داشته باشند نرم   

 موسسـه خـدمات     اگـر . كاربر كامپيوتري بايد استفاده از آنهـا را بيـاموزد         ابزارهاي استانداردي هستند كه هر      

هاي اضافي بايد بوسيله طراحان گرافيك يا متخصصان چند  كنند، چنين مولفه  پشتيباني آموزش را فراهم مي    

 .دناي به نفع مربي ايجاد شو رسانه

بـويژه اگـر تعامـل      (كننـد     پذيري زيادي از لحاظ مكان و زماني كه افراد كار مـي           انعطاف  ،  Onlineآموزش  

توانـد در      شركت در كـالس مـي      در مورد دانشجويان، تحصيل و    . كند   را فراهم مي   )غيرهمزمان را در برگيرد   

به همين ترتيب، نيازي نيست اعضاي هيات علمي تدريس خـود           .  در آخر وقت يا آخر هفته انجام شود        خانه،

 .را در محيط دانشگاه انجام دهند

فرادي كه مسئوليت نظـارتي يـا   بيشتر ا. مديريت و نظارت است ،Online هاي ضعيف آموزش  يكي از حوزه 

ـ ها، مديران گـروه، راهنما      مديريتي دارند مانند مديران دانشكده      از انجـام چنـين   ،هـا و غيـره      نامـه    پايـان  ناي

ري كار يك شخص از طريـق       ياگرچه پيگ . كنند  هايي به شكل كامال الكترونيكي احساس راحتي نمي        فعاليت

Online    بسـياري از  . آيـد  نظر مـي بف و تضادها به اين طريق دشوار        معموال حل اختال   بسيار آسان است اما

 . نظارت و مديريت را از طريق جلسات ميان فردي انجام دهندهاي نبهدهند اين ج افراد ترجيح مي
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 نيـز  Online بدست آوردن يك تصوير كلي از پيشرفت شخص يا وضعيت او به تنهـايي از طريـق تعامـل            

ان و ناظران تمايل دارند جلسـات شخصـي متنـاوبي بـا كاركنـان داشـته          در نتيجه، بيشتر مدير   . دشوار است 

 .اد انجام دOnline حتي اگر بيشتر كار را بتوان از طريق ،باشند

 

 :مديريت دانشگاه مجازي

 

 همكاري و رقابت

و موسسات از لحاظ همكـاري      اين است كه بر ارتباطات بين        Onlineهاي آموزش     ترين جنبه   يكي از جالب  

تواند همكاري بين دانشـجو و هيـات علمـي را           اي كردن مي    گونه كه شبكه  درست همان . گذارد  ثر مي رقابت ا 

 برگـزاري   آشكارترين شكل همكـاري،   . زمان نيز تحقق يابد   ساتواند در سطح      تسهيل كند، اين همكاري مي    

ـ  Online هـاي  كننـد تـا درس    گروهي از موسسات توافـق مـي   در آنهاي مشتركي است كه دوره راي را ب

 .طور مشترك ارائه دهندب دانشجويان خود 

 

 ها مشي ها و خط سياست

 بـا   Online آمـوزش از نظـر تئـوري در       ) كپي رايت، حق انحصـاري اثـر و صـدور مجـوز           ( مالكيت   ضوابط

كنند كـه   موسسات آموزشي معموال در قراردادهاي استخدام خود مشخص مي      . هاي ديگر تفاوتي ندارد     رسانه

.  آن موسسـه خواهـد بـود       ، در انحصار   تدوين شده توسط اعضاي هيات علمي يا كاركنان        تمام مواد آموزشي  

 .شوند ميضوابط مالكيت آثار به شكل الكترونيكي  مشخص رايت،  قانون كپي

 

 هاي تضمين كنترل كيفيت تدوين روش

 كه آيا كيفيت ها دارند، اين است هايي كه بيشتر مديران و اعضاي هيات علمي در مورد درس          يكي از نگراني  

هـايي بـراي كنتـرل        موسسات آموزشي بايد روش   . هاي سنتي يكي است      با كيفيت كالس   Onlineآموزش  

 . را تضمين نمايدOnlineهاي  كيفيت تدوين كنند كه اثر  بخشي تمام درس
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  اعضاي هيات علمي وحجم كاري دانشجو

 كه دانشجويان چقدر وقـت صـرف مطالعـه          هاي مورد نياز براي فرآيند كنترل كيفيت اين است          يكي از داده  

هاي   ها به داليل متعدد در درس       اين داده . كنند  كنند و اعضاي هيات علمي چقدر وقت صرف تدريس مي           مي

Online   در مـورد اينكـه       است هاي اعتبارسنجي   و سازمان  ها   يك دليل، انتظارات دانشگاه    .بسيار مهم است 

 . الزم است كار چند ساعت)واحدبراي تعداد معيني (براي تكميل يك دوره 

هـاي   كـه در گردهمـايي  هـايي   كنفرانس پيام، شركت در كنفرانس و يا فرستادن دانشجويان  E-mailميزان  

لكرد دانشـجو  ـنوان گـزارش عمـ  ـد يا بعنبندي شو د جدولنتوان ها مي تـ تمام اين فعالي كنند،  بحث پست مي  

 .ثبت شوند

 براي ساعات واحـدهاي تعيـين شـده      Onlineجو در يك درس     حجم كاري دانش  گاهي  اگرچه ممكن است    

 به فراگيران بدهند    هايي  پروژهاستادان تمايل دارند    . در بيشتر موارد بسيار سنگين است      اما   بسيار سبك باشد،  

گير باشد بدون اينكه تشخيص دهند كه انجـام    پژوهش يا نگارش بسيار وقتOnlineكه مستلزم همكاري   

 .كشد  چقدر طول مي دقيقاًاين تكاليف

 

 اعتبار بخشي و صدور جواز

 و  اسـتادان آور نيسـت كـه مـدارك           شـگفت  Onlineهاي    با توجه به نگراني موجود نسبت به كيفيت درس        

همچنين تـا حـدي     . دهند مورد بررسي و تحقيق بيشتر قرار گيرد         هايي را ارائه مي     موسساتي كه چنين درس   

و نتـايج يـادگيري مـرتبط اسـت بـين اعتبارسـنجي و ماهيـت                ها به واحدهاي درسي       كه حجم كاري درس   

 . ارتباط وجود داردOnlineهاي  درس

 

 آموزش در عصر اطالعات

طور مـنظم بـه   ب   وتواند موثر باشد كه دانشجويان و اساتيد به سهولت      مي  وقتي بديهي است آموزش مجازي   

كشورهاي توسعه    اصل كلي، اين امر در     نوان يك بع. دسترسي داشته باشند  آن   مرتبط با    كامپيوترهاي    شبكه

براي دانشجويان و . تواند يك معضل باشد ميل نيست اما در مناطق شهري و روستايي فقير ضيافته، يك مع

 .نيستامكان پذير  در زمان حال Online آموزش  در اين مناطق،اساتيد
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 زيرساخت اقتصادي

) هزينه، فايـده  ( اقتصادي آناما در مورد تحليلاگرچه مزاياي زيادي براي آموزش مجازي مطرح شده است        

توانـد    س تدوين شده مـي    و اين است كه در    Online  سومزيت اصلي در  . تالش اندكي صورت گرفته است    

در مـورد  . براي مخاطبين زيادي توزيـع شـود و منجـر بـه اقتصـاد كـالن بـراي موسسـات آموزشـي شـود           

 به معناي درآمد بيشـتر از طريـق دريافـت       ،ان بيشتر دانشجوينام    هاي خصوصي و آموزش عالي، ثبت       شركت

نام بيشتر، هزينـه سـرانه دانشـجو را     هاي آموزشي نيز، ثبت     دولتي و سازمان   هاي  دانشگاهبراي  . شهريه است 

 از موسسات مختلف بـه معنـاي گسـترش          Onlineهاي    از نظر دانشجو، دسترسي به درس     . دهد  كاهش مي 

يكـي از پيامـدهاي مهـم اقتصـادي آمـوزش           . اسـت  هزينهستاد، رسانه و    ها از نظر موضوع درسي، ا       انتخاب

Onlineافزار  هاي مخابراتي و كامپيوتري نه فقط در نرم را براي شركتهاي بازار جديد   اين است كه فرصت

هـاي جديـد را    ها و آموزش اي از سبك وب دامنه گسترده. ( كرده استايجادافزار بلكه در خدمات  و يا سخت  

 .)ها ايجاد كرده است سازي آزمون هاي آماده ارهاي ارائه درس گرفته تا شركتاز ابز

 

 مقاومت در مقابل تغيير

كنـد، مقاومـت    اي در نحوه طراحي و اجراي آمـوزش ايجـاد مـي           تغييرات عمده  Onlineاز آنجا كه آموزش     

ها، نيـاز    ناشناخته ترس از:استداليل اين مقاومت گوناگون . ندك  ايجاد مي نيزها زيادي را در افراد و سازمان  

 با آموزش كالس    Onlineبا توجه به اينكه يادگيري و تدريس        به تالش زياد جهت يادگيري مطالب جديد،        

احتماال برخي از اعضاي هيات علمي، دانشجويان و مـديران      ،  با توجه به اين داليل     . دارد سنتي تفاوت بسيار  

 .كنند  مخالفت مياين نوع آموزشبا 

 

  Online دروسظات عملي در طراحي و تدوين مالح

 .هـاي جديـد اسـت       تـر از تـدوين درس        آسـان  Onlineهاي    هاي سنتي به كالس     اول اينكه، تبديل كالس   

ـ  (ه ـو فرمت ارائ)  محتوا ( با يك درس جديد، هر دو برنامه درسي  بايـد  ) Online ي ـري و ياددهـ ـيادگي

 .دنهمزمان اصالح شو
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ماهيت . دانشجو است ها براي ژهها و پرو   تحقيقتعريف  ،  Onlineراي ايجاد يك درس     در واقع نقطه شروع ب    

 تصميم ديگري كه بايد اتخاذ شود ايـن       .  ميزان تعامل و مشاركت در يك درس راتعيين خواهد كرد          ها،  پروژه

  دانشجويان ممكن اسـت بـا هـم        . فردي يا گروهي كار خواهند كرد      است كه دانشجويان به چه ميزان بطور      

 . تنهايي انجام دهند هاي اصلي كار كنند اما تكاليف هفتگي را به روي پروژه

قبل از اينكه تالش زيادي . يك توصيه ديگر در ايجاد يك درس شروع كردن با يك آزمايش مقدماتي است  

صرف طراحي و تدوين كامل درس شود، بهتـر اسـت يـك يـا دو درس نمونـه تهيـه و بـا تعـداد كمـي از                             

 .نتخب آزمايش شوددانشجويان م

 

 ارتباط

) دانشـجو، اسـتاد و كاركنـان اداري       (تواند موثر باشد كه همه افـراد درگيـر             فقط زماني مي   Onlineآموزش  

 .ها داشته باشند و شبكه ها رايانهدسترسي منظم به 

 در سـطح  ،در سطح سـازماني  در سطح فرد و يعني مشكل دسترسي بايد در دو سطح اساسي و پايه حل شود          

فراهم  ISPهاي شبكه شخصي خود را همانگونه كه به وسيله يك  ي، دانشجويان و كاركنان بايد حسابفرد

اي مناسب  نوع ارتباطات شبكه. تر است  شدن در سطح سازماني يك تالش پيچيدهرتبطم .شده، داشته باشند

و ماهيـت   )  و كاركنـان   يعني تعداد دانشـجويان، اسـاتيد     ( بستگي به اندازه آن      ،براي يك دانشگاه يا سازمان    

Framework  هايOnline دارد. 

 

 افزار  انتخاب نرم

مديران، اسـاتيد  .گيري است كه در تمام سطوح آموزش ادامه دارد           يك فرآيند تصميم    نيازمند افزار  انتخاب نرم 

ه چـه  مديران شبكه درمـورد اينكـ  . باشند  افزاري مي   مند چه نوع نرم   ازني دانشجويان بايد تصميم بگيرند كه       و

افزار مخابراتي مورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت      اي اجرا و پشتيباني خواهد شد و چه نرم     Onlineمحيط    

 .افزاري پيامدهاي آموزشي و مالي دارد تمام اين تصميمات نرم. گيرند تصميم مي
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 زدايي يابي و عيب عيب

 يعني توانـايي مشـخص كـردن ايـن     ،اييزد يابي و عيب  عيبرايانه،يك مهارت كلي مورد نياز تمام كاربران     

 .ر آن استطور تعميكند و همين يزي كار نميه كه چرا چئلمس

 اًهاي نسـبت    كاربستداراي   Onlineهاي     محيط بسيار مهم است زيرا    Onlineهاي    اين مهارت براي فعاليت   

 . اي هستند پيچيده

.  مـورد تاكيـد قـرار داد       ايـن از  تـوان بـيش       را نمـي   Onlineزدايي در آموزش      هاي خوب عيب    اهميت روش 

 آنها به پشتيباني وابسته هستند كه از راه ، و داراي هيچ پشتيباني نيستند    بودهدانشجويان و اساتيد اغلب تنها      

د مـانع پيشـرفت يـادگيري       ن حل نشـو   اگر مشكالت فوراً  . شود  دور براي توجه و حل مشكالتشان فراهم مي       

 .دهند يادگيري را كاهش ميد و به سرعت انگيزه براي ادامه نشو مي

 

 :بايد انجام دهد Onlineكارهايي كه يك استاد، مدير يا طراح آموزشي در طراحي و اجراي درس 

به و  ا موجود كه محتوا، دانشجويان، ابـزار يـا اهـداف مشـ            Onlineهاي    جستجوي وب براي درس    -۱

 ،مطالعه آنها را در برگيرد

انجـام داده   را  خواهيـد انجـام دهيـد،          آنچه شما مي   ،اي ديگر گفتگو با افرادي كه در موسسات يا ج        -۲

 باشند،

  ،د نداريرا  تجربه اين شكل از يادگيري اگرOnlineيك درس گرفتن  -۳

 ،گردهم آوري تيمي جهت تدوين دروس -۴

 . است Onlineحصول اطمينان از اينكه موسسه يا سازمان مورد نظر آماده آموزش  -۵

 

 رات و كامپيوترتركيب تلويزيون، مخاب

اين .  است ايانههايي كه ما شاهد شروع آن هستيم، تركيب تلويزيون، مخابرات و دنياي ر              يكي از پيشرفت  

، از )توانايي دسترسي به وب از طريق يك تلويزيون مجهـز ( Web TV واضح بوسيله ظهور طور كامالًب امر 

تغيير محتواي تلويزيـون    . شان داده شده است    ن اي  هاي ماهواره   طريق خدمات كابل تلويزيون و فراهم كننده      

ي ايـن   يعامل تجـاري زيربنـا    ) با استفاده از ويدئوي ديجيتالي    (مثل فيلم، خريد خانه يا نمايش گفتگو با وب          
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ها انتقـال و    را به خانههستند كه اگر بتوانند محتواي اطالعاتياي براين باور      هاي رسانه   شركت. توسعه است 

ها را بتـوان جـاي        ملي كه سفارش  انند پول بيشتري بدست آورند، بويژه در يك محيط تع         توا  توزيع نمايند مي  

 . باشند نويسي مشاركت داشته داد يا افراد بتوانند فعاالنه در برنامه

 

  ترجمه اتوماتيك زبان

 افراد از تمام كشورها امكـان تعامـل آسـان را فـراهم              برايهاي شبكه جهاني اين است كه         يكي از جنبه  

كنندگان از هرجاي دنيا را شـامل    اي صادق است كه شركت     Onlineكند اين امر بويژه در مورد آموزش          مي

افـراد  هـر چـه   . شـود  كنند، ارتباط مشـكل مـي   هاي مختلف صحبت مي اما از آنجايي كه افراد به زبان     . شود

هـاي ترجمـه    برنامـه آل اين مشـكل،     حل ايده   راه. شود  تر مي   پيچيده شوند اين مشكل هم      Onlineبيشتري  

 .د كردناتوماتيك است كه متن را از يك زبان به زبان ديگر تبديل خواه

 

 مديريت دانش

ها در دهه گذشته در حيطـه آمـوزش تاكيـد بـر يـادگيري سـازماني بـه جـاي            يكي از مهمترين پيشرفت   

هيم شدن و انباشـته      س ،هايي براي ايجاد     توسعه روش  ،ايده زيربنايي يادگيري سازماني   . يادگيري فردي است  

  و تبديل آن به شكلي به دانش و مهارت  كاركناناين امر شامل دستيابي. ستشدن دانش در يك سازمان ا   

 .قرار گيـرد   )خواهند به آن تخصص دسترسي داشته باشند        كه مي ( كه به آساني در دسترس افراد ديگر         است

ها   خلق چنين پايگاه داده   . ي كامال انجام شده است    هاي كامپيوتر   داده هاي  ها و پايگاه    اين امر از طريق شبكه    

 .ها به مديريت دانش منجر شده است و شبكه

 

 ها زير ساخت

هـاي   ها و روش موثر بوده، دغدغه مديران نيز هسـت، زيرسـاخت   ازعوامل مهم ديگري كه در تعيين اولويت   

 گرفته تا مهارتهاي فـردي كـاربران،        افزار  افزار و نرم    ه آموزشهاي الكترونيكي است و از سخت      ئالزم براي ارا  

 . استادان و مديران را دربر دارد
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 :از جمله. ساختها توجه شود كاريهاي عوامل موثر در زير اين پيش از گزينش قطعي، بايد به ريزه بنابر

 هاي ارتباطي در دسترس همگان است؟ تا چه اندازه شبكه •

  اصلي دروس الكترونيكي را دارد؟  شبكه ارتباطي، توان انتقال چه بخشي از عناصرعرض •

  دارند؟ در اختيارافزار الزم را آيا فراگيران دروس الكترونيكي سخت •

 نيروهاي پشتيباني فني سيستم آموزش الكترونيكي كافي هستند؟آيا  •

 بيني شده است؟ ها و اطالعات چه استانداردها و تمهيداتي پيش امنيت دادهحفظ براي  •

 افزار و شبكه، هست؟   الكترونيكي نياز به افزايشي در سخت گسترش آموزشهاي حفظبراي •

اي ماننـد فرسـتادن       آيا فراگيران اطالعات كافي براي استفاده از رايانه و به ويژه كارهـاي شـبكه               •

 هاي الكترونيكي دارند؟ ها و نامه پيام

لكترونيكـي   براي ساختن دروس، تمرينها و پاسخگويي بـه پسـت ا  هاي الزمافزار  آيااستادان با نرم   •

 آشنايي دارند؟

براي كيفيت دروس الكترونيكي، با توجه به بودجه اختصاص داده شده، چه استانداردهايي تعريـف        •

 . اند شده

 مدت زمان درسي هر واحد چقدر است؟  •

 ها چقدر است؟ كمترين و بيشترين كاربرد رسانه •

 ه بايد باشد؟آزمونها، پرسشها و تعداد آنها به ازاي هر واحد زماني در آموزش چ •

 

 دهند  را شكل ميOnlineهايي كه آموزش  سازمان

 ايـن . دهنـد   را شـكل مـي     Onlineهاي فعلي و آتي در زمينه كار بـا كـامپيوتر              ها توسعه   بسياري از سازمان  

و دهند     را توسعه مي    افزاري   و سخت  يافزار  كه محصوالت نرم   هستند آوري  فنهاي     شامل شركت  ها  سازمان

همچنين مراكز تحقيق و توسـعه و بنيادهـاي تـامين بودجـه             . سازند  اي جديدي را ممكن مي     امكانات شبكه 

 .دنشو  شامل مي نيزسازند را كه انجام تحقيق و توسعه را ممكن مي) منابع مالي(
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 را از   Onlineگيـري كـامپيوتر       هايي كه بتوانند جهت     ها و شركت    هاي خاص، انجمن    باالخره اينكه، دانشگاه  

در ايـن سـنجش برخـي از    .  تحـت تاييـد قـرار دهنـد     شـديداً  خود پروژه برنامه يا محصوالت    طريق ماهيت 

 .شود اند ذكر مي ها كه سهم قابل توجهي داشته سازمان

 

هايي را براي استادان در مـورد         انتشارات و كنفرانس  ) ISIE( در آموزش    آوري  فنالمللي    جامعه بين  •

 .كند فراهم ميOnline آموزش

 بـر اسـتفاده از       كـه  هاي تحقيقي را اجرا كـرده اسـت         پروژه) TERC(وزش فني   مركز پژوهش آم   •

 Online تعدادي پـروژه  TERC.  متمركز هستند  ۱۹۶۵ در آموزش علوم رياضي از سال        آوري  فن

 .را رهبري كرده است Globallabشامل شبكه كودكان و 

اي كـردن نيسـت امـا         بكهطور ويژه در ارتباط با آموزش يـا شـ         ب اگرچه   MITاي    آزمايشگاه رسانه  •

 ،دهـد  هاي ايجاد شده در اينجا شديدا كل دنياي تكنولوژي را تحت تاثير قرار مـي  ها و پروژه   نمونه

 .اي بويژه از لحاظ امكانات چند رسانه

اگرچه بسياري از سازمانهاي دولتـي كارهـاي جـالبي بـه جهـت فـراهم كـردن                : NASAسازمان •

هـاي يـادگيري     و خلـق برنامـه     هـا   دانشگاها ناسا از نظر كار با       اند ام   شان انجام داده    دسترسي منابع 

همچنين به جـذاب و مهـيج كـردن موضـوعات بـراي             .  است  از بسياري از ديگران     برتر ،ارزشمند

 . كودكان و بزرگساالن كمك بسياري كرده است

•   Pacific Bell اي كردن   در شبكههاي مخابراتي شديداً اگرچه بسياري از شركت: گستر شبكه دانش

 ۱۰۰( كـه بودجـه اساسـي         اسـت  هـايي   يكي از اولين شركت   اين شركت   اند اما     مدرسه درگير شده  

طـرح اوليـه آمـوزش وب سـايت     " با Online آموزش  اي بر اي  و پشتيباني گسترده  ) ميليون دالري 

 . فراهم نموده است راخود" شبكه دانش

بـاالي كـار بـا كـامپيوتر و     ) عملكرد(ي  يكي از مراكز پژوهشي اصلي براي اجرا      Illinoisدانشگاه   •

 .در آن ايجاد شده بود) Mosaic(اصلي  Web browserاي كردن مكاني است كه  شبكه
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 هاي روي اينترنت دانشگاه

هاي خصوصي، دست به ابتكاري تـازه         لت بريتانيا همراه دوازده دانشگاه اين كشور و شماري از شركت          دو

 . مند شوند توانند از طريق اينترنت از امكانات آموزشي اين كشور بهرهزده است تا همه دانشجويان جهان ب

اي از     مجموعـه  ، ميليـون پونـد كمـك مـالي دولـت          ۶۲دانشگاه الكترونيكي جهاني بريتانيا با برخورداري از        

 و مـديريت بازرگـاني را در مقطـع كـارداني و             آوري  فـن هاي آموزشي نظيـر زبـان انگليسـي، علـوم و              دوره

 . دهد  از طريق اينترنت در اختيار دانشجويان سراسر جهان قرار ميكارشناسي

هاي مختلف  هاي مختلف مطالب درسي رشته هاي علمي دانشگاه  هيات علمي اين موسسه با همكاري هيات      

هـاي    ها نخست توسط دانشگاه     اي كه براي دانشگاه مناسب باشد تدوين كرده و قرار است اين دوره              گونهبرا  

 . دنك و شفيلد عرضه شوكمبريج، يور

ر كامل از طريق اينترنـت صـورت        وطبها چه از لحاظ ارائه دروس و چه از لحاظ برگزاري آزمون               برخي دوره 

 در محلي در نزديكي محل اقامت دانشجو    هانآها نيز هستند كه برگزاري آزمون         خواهد گرفت اما برخي دوره    

 .خواهد بود

 Sun Macro Systems)(سيسـتمز   روـكـ ـيام سانعروف ـكاري شركت مـبا همUKEU سه ـموس

گذاري كـرده و كوشـيده     فرم آموزش الكترونيكي قابل اعتماد، سرمايه     يليون پوند براي استقرار يك پالت     م ۲۰

ـ    ـفـفت روز ه  ـعت در ه  ر پر س  رتباطسو از يك ا   ت فوجي نيـ ژاپ اري شركت ـبا همك  است قاط ـته براي همه ن

 .  خوردار شود دنيا بر

 

 هاي مجازي در ايران دانشگاه

وران ايراني آ هايي در مراكز دانشگاهي كشور از يكسو، و وجود منابع در دسترس نخبگان و فن وجود هسته

 نمـوده   زهاي اوليه دانشگاه مجـازي را تـاٌمين        تركيبي را بوجود آورده كه پيش نيا       ،مقيم خارج از سوي ديگر    

نددانشگاه آزاد و پيام نور كه زمينه بسيار قابل توجهي از طرفي گستردگي فيزيكي مراكز دانشگاهي مان. است

تواند اجراي  را بوجود آورده است نيز مي) Dual Mode(اي آموزش مجازي دو ساختاري ه براي اجراي طرح

هايي كه طي سالهاي اخير در مراكـز دانشـگاهي كشـور          فعاليت. يك طرح گسترده ملي را امكان پذير نمايد       

طـرح ملـي توسـعه     «در خصـوص   آوري فـن  توجـه وزارت علـوم، تحقيقـات و      صورت گرفتـه اسـت و نيـز       
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 عمـالً دانشـگاه مجـازي    كه» المللي ايران دانشگاه بين« تاسيس نيز در زمينه     »دانشگاههاي مجازي كشور  

در واقع، بسياري از ايرانيان مقيم . به واقعيت پيوستن اين ايده كمك خواهد كرد در   مقيم خارج است  ايرانيان  

نيـز  » اسـتاد مجـازي  «  و بسياري از آنان به مدارج بـااليي از   ج دوره آموزش مجازي را اجباراً طي كرده خار

مهمترآنكه، در بسـياري از  . كار تاليف و ترجمه مجازي نيز بسادگي از عهده آنان ساخته است . اند    دست يافته 

دسترس و در اختيار آنان است بلكه در        هاي آموزش مجازي تنها در         و سامانه  آوري  فنعالوه بر اينكه    موارد،  

وجود چنين امكاناتي و تركيب     .  بوده و هستند   آوري  فن، مبداء و منشاء اين      گر  ابداعموارد بيشماري آنان خود     

 .ندك  را آسانتر مي »دانشگاه مجازي«  كار تاسيس ،هاي مساعد در كشور آن با زمينه

 

 المللي ايران دانشگاه بين

تركيبي از امكانـات موجـود و بـالقوه دانـش     ) ايرانيان مقيم خارج  دانشگاه مجازي (  ايران   المللي  دانشگاه بين 

 هاي به عنوان يكي از پايگاه  تواند   ور است كه مي   ـج از كش  رايراني درخا  ورانآ  يان و فن  ـتگان، دانشگاه ـآموخ

e-learning    و نهادهـاي موجـود در      هـا   اين درحال حاضر تشكل   . گيردجامعه اطالعاتي ايران قرار     در اختيار

تعداد زيـادي از متخصصـان ايرانـي در كانـاد، اروپـا و اسـتراليا نيـز                  . گيرد  الت متحده آمريكا را در بر مي      ااي

هـاي    اطالعات و ارتباطات از دانشـگاه      آوري  فندست اندركاران   . دنعالقمند به مشاركت در اين جمع ميباش      

 .اند بوده علم و صنعت نيز در اين كار سهيم  وصنعتي شريف

 

 آموزش عالي ايران از بحراننجات راه 

آموزش الكترونيكي : ندا هاظهار نمود اطالعات دانشگاه صنعتي امير كبير آوري فن دانشكده كامپيوتر و  تسريا

 .يابد در آينده گسترش مي  براي جذب تعداد بيشتري از دانشجويان كشور در مقاطع عالي،

وان ـنـ ـدي پيش تحت عـي كه چنـبائي در همايشـه طباط ـانشگاه عالم تادان و دانشجويان د   ـگروهي از اس  

اي نزديك و حداكثر تـا     اعالم كردند در آينده    ر محل اين دانشگاه تشكيل شده بود،      و د » شكاف ديجيتالي « 

چهار سال آينده، مشكل آموزش عالي كشور در پذيرش تعدادمشخصي از دانشجويان از بين خواهد رفـت و                  

 .بندد نام كنكور، با توجه به گسترش آموزش ديجيتالي از ميان جوانان رخت بر مياي به  پديده
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اري هاي داخلي، هرروزه شـاهد اخبـاري        زبه روزنامه و فهرست اخبارعلمي فرهنگي خبرگ      ه   با يك نگاه ساد   

ري ـناوين ديگـ  ـوزش از راه دور و عـ      ـترونيكي، آمـ  ـموزش الكـ  آشگاه هاي مجازي،    ـينه تاسيس دان  ـدر زم 

 .ت اين مقوله هستيمـتح

هاي فعلي و در پـيش روي،          يكي از راهكارهاي اصلي برون رفت آموزش عالي كشورمان از بحران           اينكهدر  

طالعـاتي  توجه به آموزش هـاي الكترونيكـي اسـت، حرفـي نيسـت ولـي نگـاهي سـاده بـه پايگاههـاي ا                       

شانگر اين مسـاله اسـت كـه كارهـاي     كنند آموزش مجازي آنها به سامان رسيده ن       هايي كه ادعا مي     دانشگاه

انجام شده، بسيار مقدماتي و در حد قرار دادن چنددرس دانشگاهي بـر روي سـايت و ايجـاد يـك صـندوق         

تـوان ايـن كـار را آمـوزش مجـازي و يـا          پستي الكترونيكي و امكانات محدود ديگري است كه اساساً نمـي          

 .دانشگاه الكترونيكي به معناي واقعي كلمه دانست

 باند و پهنايهاي مخابراتي،  آوري فنبه غير از مسايل مرتبط با       مجازي، يها  دانشگاهمده پايگاه اينترنتي    درع

اي   تنها به غير از قدري برتري رايانـه     ،)كه خود جاي بحث دارد    ( به اينترنت    رتباطسرعت قابل اعتماد براي ا    

را مشـاهده  هاي دانشگاه مجـازي   از ويژگيهاي تصويري، كمتر نشاني  ولهمقنويسي و برخي   در زمينه برنامه  

يوتر، كـامپ افراد آشنا بـه  اي و   رايانهآوري فن از متخصصان ر غي ه آموزش از راه دور، ب     ركنيم و در اينكه د      مي

نـوان نمونـه معلـوم    بع. ي قابل شناسايي اسـت    ساسكار گرفته شوند، نقايص ا    هاي ديگري بايد ب     چه تخصص 

، ارزشـيابان آموزشـي و درسـي، طراحـان            موزشي، برنامـه ريـزان درسـي      نيست جايگاه تكنولوژيست هاي آ    

اي هـم بـه        يادگيري كه در آموزش سنتي دانشگاهي و مدرسه         و هيدآموزشي و متخصصان راهبردهاي ياد    

 .درستي بكار گرفته نشدند، در آموزش الكترونيكي و از راه دور دانشگاهي، چگونه خواهد بود

ساسي برون رفت آموزش عالي ايران از بحران فعلي، توجـه بـه حـذف شـكاف                 اي ا ه  كه يكي از چاره   در اين 

 حرفـي نـداريم ولـي       ،ديجيتالي ميان كشور ما و ساير كشـورها و نيـز توسـعه آموزشـي الكترونيكـي اسـت                  

ز از شـعارزدگي و     يبياييد با پره  :  عالي كشور اين است    شها و آموز     دانشگاه ني ما از مسئوال   سدرخواست اسا 

البتـه  ( عنوان اولين دانشگاه الكترونيكـي       خود را ب   هاي   منفي و براي اينكه دانشگاه و يا مؤسسه        بدون رقابت 

ي ركارگيكار شويم و ب همين امروز دست باز ،به شمار آوريم)  ي آموزش مجازيسبدون زير ساخت هاي اسا

 .ماي كشورمان را جدي بگيري ي و همه جانبه آموزش مجازي در آموزش عالي و مدرسهساسا

 



 ٤١

 :دانشگاه مجازي اصفهان

 در  .كـرده اسـت   دانشگاه اصفهان كار خـود را آغـاز         )  ارتباط الكترونيكي (  مرحله مقدماتي دانشگاه مجازي     

 طريق ارتباط رايانـه  صورت غير حضوري بعد از ثبت نام و از ب)  ش پذير ندا ( قدماتي، شخص فراگير  مرحله م 

 .گيرد گاني مورد درخواست را فرا مياشتراك اينترنت با دانشگاه، آموزشهاي همو 

شـود و در پايـان     آموزش همگاني در اين مرحلـه بـر اسـاس نـوع تقاضـا و امكانـات آموزشـي ايجـاد مـي                  

 دانشگاه مجـازي    .شود اعطا مي ) دانشجو  ( آموزش همگاني، دانشگاه گواهينامه معتبر به شخص فراگير           دوره

هاي الزم   زمينهد ايجاد شده و در صورت موافقت و ايجاآوري فندر راستاي اهداف وزارت علوم، تحقيقات و      

معـاون آموزشـي     .شـود   اندازي مـي    جاري راه   مرحله بعدي اين دانشگاه شهريور ماه سال        از سوي وزارتخانه،  

هـا و در   گاهـدانشـ  جويانـبراي دانشـ  »تكدرس« در مرحله دوم دوره  : گويد  نيز مي دانشگاه مجازي اصفهان    

تمـامي     .از طريق آزمون سراسري بـه مرحلـه اجـرا گذاشـته خواهـد شـد               » پذيرش دانشجو « وم  ـمرحله س 

ـ مكاتبات و فراگيري دروس، سوال و جواب، رفع اشكاالت، انتخاب دروس و آزمون پايان ترم نيـز از طر                   ق ي

 .گيرد اي بين دانشجو و استاد صورت مي ارتباط رايانه

اندازي دانشگاه مجازي اصفهان با اشاره به اينكـه      طرح راه نيا مجري     دكتر محمد حسين قوام   آقاي  همچنين  

پذير است، ايـن دانشـگاه را بـراي           ارتباط دانشگاه با دانشجو تنها از طريق رايانه و اشتراك با اينترنت امكان            

: نـد  همچنـين افزود شـان يا .دانسـتند بـه صـرفه    ذهاب و مكـان مقـرون   و دانشجو از لحاظ وقت، وسيله اياب    

  مرحلـه اول ايـن طـرح        شـان يبـه گفتـه ا    . نام دانشجو در آموزش همگاني وجود ندارد        اي ثبت محدوديتي بر 

 .آيد ي مراحل بعدي به اجرا در ميساز صورت آزمايشي و براي زمينهب

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٢

 

 :گيري نتيجه

 

ت كه امروز تح  آنچه  .  وجه تمايز بنيادين عصر ما با دوران گذشته است         )ICI(وري اطالعات و ارتباطات     آ  فن

ها، طبقات، اقشار، و افراد مطرح است در تحليـل نهـايي              عناوين شكاف يا فاصله بين كشورها، مناطق، ملت       

وري اطالعـات و ارتباطـات      آ  مندي و كاربرد فـن      و يا ميزان بهره   " شكاف ديجيتال "بيش از هر عامل ديگر با       

مـوزش  آعـات و ارتباطـات در امـر         ري اطال آو  در اين ميان، ميزان توسعه و كاربرد فـن        . تناسب مستقيم دارد  

آمـوزش   " يا )Virtual Education" ( ازيـآموزش مج "پديده . رود مار ميـمهمترين شاخص پيشرفت بش

فرهنگي و در نتيجـه      ،پژوهشي،  هاي علمي   ترين عامل جهش    شايد پر اهميت  ) e-Learning" ( الكترونيكي

گذر از شرايط كنوني به جامعه مسيري غيرقابل ها  شكافاز اينرو، براي كاهش اين .  رو به رشد باشد   و ازدياد

 .اجتناب است

در سطح باالي آموزشي يعنـي       ،e-Learningهاي گسترش     ترين زمينه   در اين راستا يكي از بهترين و آماده       

در شرايط كنوني كه هنوز مقـدمات توسـعه و كـاربرد آمـوزش مجـازي در            . باشد  در بخش آموزش عالي مي    

 ترين زمينه براي گسترش آن را تدايي و متوسطه فراهم نيست، مراكز آموزش عالي مناسبسطوح آموزشي اب  

له دانش زبـان خـارجي، آشـنايي بـا ابـزار الكترونيكـي، تجربـه                ويژه مسئ امكانات موجود ب  . دهند  تشكيل مي 

آمـوزش  هـاي      داشتن نظاير آنها شرايطي را بوجـود آورده اسـت كـه اجـراي برنامـه                 و گيري از اينترنت    بهره

  . نمايد پذير   امكانيتر و در شرايط موجود تا حدود زياد مجازي را در اين بخش ساده

هاي مجازي كار چشمگيري در تعيـين روش   رسد كه براي گسترش آموزش و اما در كشور ما ايران بنظر مي  

امـر  دار   عهـده هايي كه در سـطحي كـالن   ها و سازمان  پس بايد هرچه زودتر، وزارتخانه    . انجام نگرفته است  

ها و مراكزي كه در اين    مهمترين سازمان  .آموزش در كشور هستند، در صدد تعيين روش مناسب خود برآيند          

آوري اطالعات در جهت ايجاد بسـترهاي مناسـب و             وزارت ارتباطات و فن    عبارتند از  راستا بايد گام بردارند،   

آوري و مراكـز       وزارت علوم، تحقيقـات و فـن        وزارت آموزش و پرورش،    افزار درجهت پشتيباني،    تامين سخت 

 .دانشگاهي



 ٤٣

هـاي    والن آموزش كشور زودتر روش مناسب و منطقي در حوزه كاري خود را معرفي نكنند، آموزشئاگر مس 

د مانـد و    نند، معطل خواه  نسترش فرهنگي و اقتصادي كشور باز ك      گد نقش مهمي در     نالكترونيكي كه ميتوان  

 .    اندن از حركتي جهاني استمعقب اين معطلي به معناي 

هاي سنتي آموزش     گمان آموزش الكترونيكي يا آموزش از راه دور، بيشترين تاثيرات را در دگرگوني روش               بي

يـن   بهترين بهره را از ا     پيامدهايي را در پي داشته كه بايد سعي گردد        ها    دگرگونيو مسلماً اين    خواهد داشت   

 .آوري ارزشمند به دست آورد فن

شـگام بـودن در ايـن راه        بايد اشاره گردد كه الجرم و ناچار، جهان در اين راه قدم خواهد گذاشت و پي                ضمنا

هـايي را    و در اين ميان موفقيـت كاهش دادهآموزي  د مشكالت موجود به لحاظ مسائل فرهنگي و ب        تواند  مي

 .ن جهت روي آورندكسب نمود تا داوطلبان آموزش به اي
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 :و مآخذ منابع 

 

 تاليف دكتر محمد احديان_اي بر روش تدريس مقدمه -١

 ژي آموزشيوپداگول -٢

 روزنامه همشهري -٣

 ۸ و ۷هاي  شماره )تكفا(آوري ارتباطات و اطالعات  ماهنامه توسعه و كاربري فن -٤

5- The Practitioners Guide to e-learning knowledge Presenter Pty 

Ltd.2003 

6- www.online-university.us 

7- Ellis College of New York Institute of Technology from the Illinois 

Board of Higher Education (News) 

8- www.webmastercolumbia.edu 

9- wwww.cuhk.edu.hk/clc/e-university.htm 

10- www.doi.gov/traning/online.html 

11- www.worldwidelearn.com 

12- www.alexia.lis.uiuc.edu 

13- www.learningtechnology.com 

14- www.flexiblelearning.net 
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 : 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
 صـوتي و حرارتـي  نـوري،  هـاي     محـيط -اسـتانداردهاي عملكـرد حسـي   :  بخش اول - تنظيم شرايط محيطي     -٥٢

 )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 -سيسـتمهاي كنتـرل محـيط    :  بخـش دوم - شرايط محيطـي     تنظيم -٥٥
 )١٣٨٠زمستان       (

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

 )١٣٨١ار به(راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧
سيســتم جــامع محيطــي :  جلــد ســوم-هــاي كنتــرل محــيط سيســتم:  بخــش دوم- تنظــيم شــرايط محيطــي-۵۸

 )۱۳۸۱تابستان(
 )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹
 )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰
 )١٣٨١ زمستان ()كاشت و نگهداريهاي تكثير 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 «نهاي سبز و پايدار  ساختما-۶۵
  )۱۳۸۲تابستان  ( يدولت الكترونيك:  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶
  )۱۳۸۲پاييز (  كليات –بخش اول ): حرا ( هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷
  )۱۳۸۲پاييز  ( يرونيكبازاريابي الكت:  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸
  )۱۳۸۲ زمستان( شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹
  )۱۳۸۳بهار ( آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن--۷۰
  )۱۳۸۳ تابستان ( )جلد دوم  (  الكترونيكيآموزش:  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱
  )۱۳۸۳تابستان ( هاي اطالعات مديريتي ساختمان   سيستم: بخش دهم-آوري اطالعات  فن-۷۲
 

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

 )١٣٧٢پائيز  (



 )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم(ان  شهرك ترافيكي كودك-
 )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) ١٢وكد  خودآموز ات-٣
 )١٣٧٥ -دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه (ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤
 -سازمان برنامه و بودجه   و تدوين معيارهاي دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

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

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


