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 چکیده
زندگي بشر از ابتداي تاريخ تاكنون براي رسيدن به كمال و پيشرفت پر از 

نشيب و فرازهاي گوناگون بوده است ، آنچه در سالهاي اخير مشاهده مي 

شود ، حاكي از رشد صعودي و حيرت انگيز نرخ تحوالت به مدد فناوري 

ست كه اطالعات و افزايش روزافزون دانش و آگاهي آدمي است . بديهي ا

روشهاي قديمي توليد و توزيع دانش كه براساس ارتباطات چهره به چهره 

طراحي شده اند ، به تدريج كارايي خوود را از دسوت موي دهنود و لوزو  

استفاده از ابزاهاي نوين احساس مي شود . به منظور پاسخگويي بوه ايون 

يمي نياز ، يادگيري الكترونيكي كه صورت تكامل يافته اي از روشهاي قود

آموزش و يادگيري با استفاده از فناوري اطالعوات اسوت ، از اوايول دهوه 

مطرح و به سرعت به عنوان روش برتر يادگيري در عصر دانش و آگواهي 

معرفي شد. يادگيري الكترونيک به واقع آموزش از طريق كامپيوتر، شوبكه 

ون هاي كامپيوتري چند رسانه اي و اينترنت است كه به مدد رشد روز افز

فناوري اطالعات سهل الوصول گشته است. يادگيري الكترونيوک فرآينود 

منتقول كورده و  onlineآموزش را از شيوه كالس هاي سنتي به آموزش 

مزاياي بسياري را براي فرد يادگيرنده و سازمان در بر خواهد داشت. زمان 

و مكان در آموزش به شيوه يادگيري الكترونيک مفهو  اموروزي خوود در 

وه كالسهاي سنتي را از دست مي دهد، بوه ايون معنوا كوه محودوديت شي

زماني و مكاني در آن وجود نخواهود داشوت. در ايون مقالوه بوه بررسوي 

خصوصيات، عوامل و چالشهاي پيش روي يادگيري الكترونيک ، پرداخته 

و از زواياي مختلف آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم و توا حود 

 يم كرد آن را تبيين و ارائه كنيم.امكان سعي خواه

 :واژه های کلیدی
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Abstract: 

From the beginning of history until now, human 

life has been full of ups and downs to achieve 

perfection and progress. . It is obvious that the 

old methods of production and distribution of 

knowledge, which are designed based on face-to-

face communication, are gradually losing their 

effectiveness and the need to use new tools is 

felt. In order to meet this need, e-learning, which 

is an evolved form of the old methods of 

teaching and learning using information 

technology, was introduced in the early decade 

and quickly introduced as the superior method of 

learning in the age of knowledge and awareness. 

E-learning is actually learning through 

computers, multimedia computer networks and 

the Internet, which has become accessible thanks 

to the increasing growth of information 

technology. E-learning will move the learning 

process from traditional classroom to online 

learning and will bring many benefits to the 

learner and the organization. Time and place in e-

learning teachings lose their modern meaning in 

traditional classroom methods, meaning that 

there will be no time or space constraints. In this 

article, we examine the characteristics, factors 

and challenges facing e-learning, and analyze it 

from different angles, and we will try to explain 

and present it as much as possible. 
Keywords 

Learning methods, the emergence of e-learning, e-

learning

 

 

 

 ، تحولی نو در آموزش عصر دانایییادگیری الکترونیک 
 ۳خرم دل رضا ،۲یلیاحسان اسماع ،۱دکتر مهدی مهدی زاده رستم

 واحد الرستان، دانشگاه آزاد اسالمی، الرستان، ایران. )نویسنده مسئول(عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی، 1
 می، الرستان،ایرانگروه مدیریت دولتی واحد الرستان،،دانشگاه آزاد اسال۲
 گروه مدیریت دولتی واحد الرستان،،دانشگاه آزاد اسالمی، الرستان،ایران2

 

 40/40/0044 تاریخ پذیرش:             40/47/0044 :تاریخ دریافت

E-learning, a new development in knowledge age education 
3, Reza Khoramdel 2Ehsan Ismaili   ,1Dr. Mehdi Mehdizadeh Rostam 

Department of Public Administration, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran. (Author) 

Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

Department of Public Management, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

 
Received: (24/09/2021)           Accepted: (29/10/2021) 

 

mailto:mehdizadeh5510@gmail.com
mailto:mehdizadeh5510@gmail.com


 ، تحولی نو در آموزش عصر دانایییادگیری الکترونیک  مهدی مهدی زاده رستم و همکاران:دکتر 

 مقدمه

آینده در اغلب زمینه هاست و به عنوان بستر و ابزاری مهم  بمرای ر مد و عوسمهه بمه فناوری اطالعات زیر بنای حرکت جوامع و نسل 

 مار می رود.. عمق عأثیرات فناوری اطالعات به گونه ای است  که نادیده گرفتن آن منجر به از دست دادن جایگاه جهمانی در عرهمه 

 های جدید خواهد  د.

و قمدیمی آمموز  و  1کت در  اهراه اطالعماعی را دارد  رو  همای سمنتیدر چنین  رایطی طبیهی است که برای کسی که قصد حر

یادگیری کارایی خود را از دست می دهند و انسان برای همگام  دن با محیط در حال عغییر باید بمه دنبمال  میوه هما و رویمه همای 

ر اطالعات را در زمان اوج عصر هنهتی به عص« موج سوم»وقتی الوین عافلر در کتاب  جدیدی برای انتقال دانش و افزایش آگاهی با د.

عنوان موج جدید مطرح کرد و آن را عغییر اساسمی جهمان بر ممرد  کسمی  فومر دولمت الوترونیومی  آمموز  الوترونیومی  عجمارت 

ه فنماوری الوترونیوی  بانوداری الوترونیوی و ایجاد میلیونها  غل جدید در این زمینه را ندا ت. اما گذ ت زمان نشان داد که عوسمه

اطالعات از عخیل عافلر ه  پا فراعر گذا ت و جهان را در عصر نوینی قرار داد که در آن عحوالت عظیمی در حال انجمام اسمت. عممدن 

موج سوم برای افزایش دانش افراد جامهه به ابزار قدرعمندی نیاز دا ت که به موقع  ک  هزینمه  سمریع و مهتبمر با مد. اممروزه نقمش 

ت در عرهه های مختلف بر هیچ کس پو یده نیست و آموز  نیز یوی از مباحثی است کمه عوسمط فنماوری اطالعمات فناوری اطالعا

دستخو  عغییرات زیادی  ده است.  اید عباراعی از قبیل دانشگاه مجازی  مدرسه مجازی و... را  نیده با مید. یومی از مهم  عمرین 

 است. .E.Lلوترونیک یا رو  های ایجاد محیط های آموز ی مجازی  یادگیری ا

E.L.  .یادگیری از طریق اینترنت  کامپیوعر و  بوه های چند رسانه ای استE.L. .چش  اندازی بر آموز  آینده سازمان است E.L. 

از قدرت  بوه های کامپیوعری  عونولوژی های اینترنت   بوه های ماهواره ای و علوم جدید دیجیتال بهره می بمرد و بمه واقمع هنمر 

یادگیری سریع عر را با هزینه کمتر  .E.L تفاده از عونولوژی  بوه ها به منظور طراحی  انتخاب  عحویل و اداره فرآیند آموز  است.اس

بهمره ممی برنمد   .E.Lمقدور می سازد و دستیابی به فرآیند آموز  را افزایش می دهد. در دنیای رقابتی امروز  سازمان همایی کمه از 

دیگر دارای مزیت های رقابتی بسیاری خواهند  د. در عهریف چنین آمده است که محیط آموز  مجازی به هر  نسبت به سازمان های

نوع دوره آموز ی اطالق می  ود که به  ولی به غیر از رو های سنتی رو در رو  انجام می گیمرد. محتویمات دروم ممومن اسمت از 

ال و  متهامل دو طرفه انتقال یابند. همچنین علویزیونهای کابلی یا مماهواره ای ممی طریق اینترنت و یا با استفاده از ویدیو و عصاویر فه

عواند رسانه انتقال دهنده این موارد درسی با ند و یا می عوان موارد درسی را بر روی دیسوهای کامپیوعری و یا نوار ویمدیو در اختیمار 

  می عواند فهالیت های مورد E-Learningموز  الوترونیوی  یادگیرنده یا دا ت و یا عرکیبی از موارد فوق را بوار گرفت. در فرآیند آ

بمه  .E.L نظر خود را به راحتی از یک منوی آموز ی مرعبط انتخاب کند و بدین عرعیب فرآیند آموز  سهل الوهول عر خواهمد بمود.

بما اسمتفاده از مزایمایی کمه  .E.Lمی کند.  جای عمرکز روی نیازهای آموز  دهندگان و مؤسسات  روی نیازهای یادگیرندگان عمرکز

و در هر موان و زمان می عواند عحویل دهد.آموز  الوترونیوی  on-line بوه ها در اختیار  می گذارند فرایند آموز  را به هورت 

 را سازماندهی کند. می عواند فهالیت های اداری و سازمانی مانند ثبت نام  پرداخت  حق  ارژ  نمایش پیشرفت دانشجو  امتحان و...

E.L.  برای سازمان ها جذاب است زیرا اموان استفاده بهتر از زمان را فراه  کرده و امر یادگیری را  متاب ممی بخشمد. در  ممن بما

 حذف کاغذ بازی  هزینه های باالسری را به  دت کاهش می دهد.

. یادگیری بیشمتری در خمارج از کمالم درم همورت خواهمد به هر حال  باید در انتظار بروز عحوالعی در زمینه آموز  و پرور  بود

گرفت. دوران آموز  اجباری کوعاه عر خواهد  د. عفویک سنی انهطاف پذیر در آموز  از بین می رود. آموز  فارغ از زمان و موان و 

ن در هر جامهمه ای کمه خواهمان فرد محور خواهد  د . .با مد نظر دا تن اهمیت باالی یادگیری الوترونیوی   پیاده سازی و عوسهه آ

پیشرفت است  امری  روری و اجتناب نا پذیر خواهد بود.با عوجه به و هیت فناوری اطالعات در ایران و مشاهده موقهیت سایر فناوری 

 های نوین وارداعی   رورت  ناسایی موانع فرا روی یادگیری الوترونیوی و راهوار های برخورد با آنها قابل لمس است . 
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 یادگیری چیست؟
 اندیشمندان  عهاریف مختلفی را برای یادگیری ارائه دکرده اند. مان مهتقداست: یادگیری  عمل عهدیل در رفتار یا آگاهی و عجربه است.

جدیمد  آبوت   بیان میدارد یادگیری  فرایندی است که رد یادگیرنده را قادر می سازد عا از عجربه قبلی خود برای درک و ارزیابی دانش

استفاده کند؛ یهنی عرکیب پیش دا ته ها و یافته ها .یادگیری یک جریان فهال است که مهانی  مهارت ها و اندیشه همای نموین را بمه 

 وجود می آورد. 

اسمت  کیمبل   یادگیری را ایجاد عغییر نسبتأ پایدار در رفتار یا عوان رفتاری که از عجربه نا ی می  ود عهریف کرده است ؛ وی مهتقد

که یادگیری را نمی عوان به حالت ها موقتیبدن مانند آنچه بر اثر بیماری   خستگی یا داروها ایجاد می  ود نسبت داد. نمورمن  عممل 

مطالهه عمدی مجموعه خاهی از مطالب به طور ارادی بازاریابی و با مهارت به کار بسته  وند یمادگیری ممی خوانمد. از دیمدگاه وی   

هدفمند و عملورد ماهرانه است . کلی بر این عقیده است که یادگیری   چرخه ای است که با عجربه آغاز می  ود   با  یادگیری یک کار

 عفور و عأمل ادامه می یابد و به عمل می رسد .

فتار انسمان ممی با دقت در عهاریف باال می عوان که یادگیری فرایندی است که بصورت هدفمند و در اثر عجربه   سبب ایجاد عغییر در ر

 د  ود ؛ یهنی نتایج یادگیری باید همیشه قابل انتقال به رفتار یادگیرنده با د . پس از یادگیری  یادگیرنده باید قادر به انجام کاری با

های که پیش از یادگیری از عهده انجام آن   برنمی آمد.یادگیری یهنی کسب اطالعات و اندیشه های عازه ؛ عادت های مختلف  مهارت 

متنوع و راه های گوناگون حل کردن مسائل   خواندن یک کتاب  گو  کردن به یک سخنرانی  زمین خوردن یک کودک و فومر کمرد 

 ن درباره ی یک مطلب  همه عجربیاعی به حسایب می آیند که ممون است به یادگیری منجر  وند.

طه کسب اطالعات است که میزان آگاهی وی افمزایش ممی یابمد و بشر  به قصد یادگیری به کسب اطالعات می پردازد؛ چرا که به واس

 (111  ص 1831از آنها آگاهی ندا ت .)هرگنهان    "نواعی را می آموزد که قبال

 شیوه های یادگیری 
همانگونه که افراد عفاوت های گوناگونی دارند    یوه های یادگیری آنها گوناگون است. برخی عمایل دارنمد عما بمر حقمایق و 

طالعات مستند عمرکز کنند و برخی به الگوهای نظری و ریا ی عالقه مند هستند. برخی ه  به هورت نو تاری و کالممی ا

به کسب اطالعات می پردازند. برخی به  ول های دیداری اطالعات  مثل عصاویر  نمودارو نقشه ها عالقه دارند. به هر حمال 

 اطالعات دارند.افراد   یوه های متفاوعی برای جذب و پرداز  

 به طور کلی سه  یوه را می عوان برای یادگیری در نظر گرفت. این  یوه ها عبارعند از:

به طور عمام وقت در فضای محدود و سربسته ایبه نام کالم و بما  ": این نوع یادگیری غالبایادگیری معلم محور -

ست که به انتقال دانش می پمردازد. و دانمش حضور دانش آموزان و یک مهل  ارائه می گردد. در این  یوه  مهل  ا

آموزان ه  فقط گیرندگان اطالعات هستند. سر فصل دروم  قواعد کالم و وظایف دانش آموزان از قبل  عهریمف 

 Anonymous, 2002) )و مشخص  ده اند. و  اگرد یا دانش آموز فقط نقش واکنشی دارد.

یت یادگیری خود را بمر عهمده دارنمد در در جریمان یمادگیری  در این نوع یادگیری  افراد مسئول یادگیری فعال: -

مسئول هستند. پیاژه میگوید: یادگیری فقط زمانی رخ می دهد که فرد دانش را برای خود و با اسمتفاده از عجربمه 

 خصی خود بدست آورد. چارلز بونول و جیمز آیسون در بررسی خود درباره یادگیری فهال دریافتنا که ایمن نموع 

یری  به دانشجویان کمک می کند عا از دریافت انحصاری اطالعات فراعر بروند و به عحلیل  عرکیمب و ارزیمابی یادگ

اطالعات بپردازند. در این حالت  افراد بیش از آنوه فقط به هحبت های یک متخصص گو  کنند  از مشاهدات و 

مدار بودن است. مربی  فراگیران را عشویق می ادراکات خود سود می برند. مفهوم نهفته در یادگیری فهال  فراگیر 

کند عا به هورت فهال   درگیر جریان فراه  آوری دانش با ند. نقش مربی یا مهل   راهنمایی و هدایت فراگیمران 

 (Beneke ,2001 )در یادگیریست.

در یمادگیری  : فراگیر  در این نوع یادگیری   با عمرینات فری و گروهمی در گیمر ممی  مود.یادگیری مشارکتی  -

مشارکتی  محیطی ایجاد می  ود که در آن  فراگیران و مهل  با یودیگر برای عهریف و حل یمک مشمول پیچیمده 

کار می کنند. مشمارکت در یمادگیری بمه فراگیمران اجمازه ممی دهمد عما بمرای خمود بمه سماختار بنمدی دانمش 
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یند های یادگیری خود  رکت می کنند بیشتر بپردازند.احتمال موفقیت افرادی که بطور فهال و عالقه مند در فرآ

 (64 ص 1833است.)جارویس   

 اهمیت یادگیری
زندگی انسان به یادگیری وابسته است ؛ چون برای هر لحظه از زندگی  رفتار خاهی الزم است و بدون آن   پیشرفت و و اداممه حیمات 

غریزی و مورثی در اختیمار نمدارد و بایمد بما قمرار گمرفتن در  ممون نخواهد. انسان همه ی مهارت های الزم برای زندگی را به هورت

محیط های اجتماعی مختلف و ارعباط با سایر انسانها یاد بگیرد که چگونه انسانی با د   چگونه با دیگران زندگی کند و چگونه فهالیت 

ه فرد اموان می دهد عا رفتار پیشین خمود را نماید. یادگیری ازعوامل موثر و  روری در ر د و عوامل زندگی ست . عوانایی یادگیری ب

عغییر دهد یا عوامل بخشد. بدون یادگیری  جامهه بشری عمدن خود را از دست خواهد داد . یادگیری  اسام زندگی فمردی و عشمویل 

 (46 ص1831دهنده زندگی اجتماعی است.)هلیگارد  

 پیدایش یادگیری الکترونیکی

های مختلف زندگی بشر عأثیر گذا ت بر یادگیری و آموز  نیز اثر العاعی و ارعباطی که بر جنبههای اطگستردگی عحوالت در فناوری

  1گذار بود و موجبات پیدایش نوع جدیدی از یادگیری به نام یادگیری الوترونیوی را فراه  آورد. از زمان پیدایش یادگیری الوترونیوی

مرسموم بموده اسمت  اسمتفاده از فیلمهمای ویمدئویی   1211ویزیونی کمه از دهمه های رادیویی و علگذرد. پخش برنامهچندین دهه می

انمد. امما ر مد گسمترده ای بر پدید آمدن عحوالت عظمی  در عرهمه یمادگیری بوده  مقدمه1میوروفیش  میوروفیل  و پروژکتور اورهد

ها عوجه کردند. آنها مان  مربیان به قابلیت آموز ی رایانهآغاز  د. در این ز 1241ها  از دهه یادگیری الوترونیوی  از زمان اختراع رایانه

کمه در  8همای فشمرده های  خصی برای آموز  افراد  استفاده کردند. پیدایش لوحهای بزرگ و پس از مدعی از رایانهدر ابتدا از رایانه

دگیری را از حالت سنتی به همورت ممدرن  برگیرنده نرم افرازهای آموز ی مختلف بودند و سرانجام ظهور وب جهان گستر  ک  ک  یا

 عغییر داد.

 ما خود داوری کنید که  یوه سنتی در جامهه و نهادی که بر مبنای ویژگی های جدید و مدرن قرن خود ساخته  ده است چگونمه 

بماطی اسمت. دانمش می عواند به حیات خود ادامه دهد زیربنای نهاد آموز  و یادگیری در قرن حا مر متمأثر از جامهمه همنهتی و ارع

آموختگان نظام آموز ی سنتی نمی عوانند در جامهه اطالعات  محور کارایی الزم را دا ته با ند. در گذ ته آموز  هایی متناسب بما 

 رایط همان عصر ارائه می گردید  ولی در حال حا ر این رویه قابل پذیر  و مورد عأیید نیست. امروزه فن آوری های اطالعمات ایمن 

ا فراه   کرده است عا هر  خصی بتواند آموز ی متناسب با فن را ببیند. زیرا که از یک طرف محمدودیت همای گذ مته از بمین عوان ر

رفته است و از طرف دیگر اختیاراعی برای همه افراه   ده که بتوانند هر نوع دانش را بدون محدودیت کسب نمایند. برای آنوه دانش 

ایی الزم را در جامهه اطالعاعی دا ته با ند باید رویورد جدیدی نیمز نسمبت بمه آمموز  و یمادگیری آموختگانی دا ته با ی  که کار

 ( 183  ص 1836  دا ته با ی . )اهنافی 

 تعریف و مفهوم یادگیری الکترونیکی 
هوعی  عصویری  رایانه ای  عهریف لغوی: به مجموع فهالیت های آموز ی اطالق می گردد که با استفاده از ابزار های الوترونیک اع  از 

  بوه ای  مجازی هورت می گیرد.

یادگیری فهال و هو مندی است که   من عحول در فرآیند یاد دهی و یمادگیری و ممدیریت دانمایی  در گسمتر   عهمیمق و پایمدار 

 نقش اساسی و محوری خواهد دا ت. ITC نمودن فرهنگن

  1و وگمن 6ده است. و دانشمندان  عهاریف فراوانی در این مورد بیان کرده اند. یوردانعهاریف بسیاری برای یادگیری الوترونیوی ارائه  

                                                                                                                                                    
1 - Electronic learning 

2-  Overhead 

3- compact Disk 
4- Urdan 

5 - Weggen 
6- extranet 

7 - Morisson 
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یادگیری الوترونیوی را عحویل محتوای آموز ی از طریق رسانه های الوترونیومی ماننمد: مماهواره هما  لموح همای فشمرده اینترنمت و 

یمادگیری  8ری  مهمادل یمادگیری الوترونیومی اسمت. موریسمون  عهریف می کنند. آنها مهتقدند که یادگیری بر مبنای فناو1اکسترانت

الوترونیوی را استفاده از قابلیت های خاص اینترنت به عنوان رو ی برای آموز  افراد می داند. بوچی  ویهند و واعسون  ابراز می کنند 

یش از راه دور  گروههمای بحم   و آمموز  از که یادگیری الوترونیوی  پیشبرد یادگیری با استفاده از فناوری های پیشرفته مانند هما

طریق وب  دانش و اطالعات دسترسی پیدا می کنند. هال مهتقد است که یادگیری الوترونیوی فراینمدی اسمت کمه از طریمق رایانمه  

اره بمر مفهموم اینترنت و اینترانت انجام می  ود. او اظهار می دارد که به کار گیمری فنماوری اطالعمات و ارعباطمات در یمادگیری  ا م

یادگیری الوترونیوی دارد. برج مهتقد است که یادگیری الوترونیوی  به دست آوردن دانش از طریق رسانه هاست. از مجمموع عهماریف 

ذکر  ده می عوان دریافت که دیدگاه دانشمندان در زمینه یادگیری الوترونیوی مشابه است و به طور کلی ایمن عهریمف جمامع را ممی 

دگیری الوترونیوی ارائه نمود : یادگیری الوترونیوی عبارت است از فراه  آوری و استفاده از دانش عوزیمع  مده از طریمق عوان برای یا

رسانه های الوترونیوی و میتنی بر فناوری های اطالعاعی و ارعباطی همانند ماهواره  علویزیون  علفن های عصویری  لوح های فشمرده و 

 انواع  بوه های رایانه ای. 

درباره  این پدیده  عهاریف و اظهار نظر های متهددی ارائمه  مده  به بیان ساده عبارعست از: استفاده از فناوری اطالعات برای یادگیری

 ( (Ladouceur, 2001 است که نمونه ای از آنها به قرار زیر است:

 :یادگیری الوترونیوی بر پایه اینترنت است و از بخش های زیر عشویل می  ود 

 ف. مبادله مطالب از طریق ساختار های ارعباطی نوین؛ال

 ب. مدیریت یادگیری؛

 ج. یک اجتماع  بوه ای از یادگیرندگان  عوسهه دهندگان مطالب  متخصصان و ... .

  ایفا می کند. با حذف محمدودیت همای زممان و مومان و  11یادگیری الوترونیوی نقش اهلی را در آموز  قرن

 مه افراد می عوانند در عمام طول عمر به یاد گیری بپردازند.ایجاد هرفه اقتصادی  ه

 .یادگیری الوترونیوی رساندن همزمان یا غیر همزمان مطالب آموز ی به کاربران نهایی از طریق اینترنت است 

  یادگیری الوترونیوی ارسال مطالب از طریق رسانه های الوترونیوی  امل اینترنت  اینترانت  اکسمترانت  پخمش

 عصویری  علوزیون های دو سویی عهاملی و لوح های فشرده اسا.-واره ای  نوار های هوعیماه

 .یاد گیری الوترونیوی خصوهی   خصی و جامع است 

  یادگیری الوترونیوی یک ابداع آموز ی است که می عواند از طریق لوح فشرده   بوه محلمی یما اینترنمت ارائمه

 (Kurtus,2000)بتنی بر  رایانه و آموز  مبتنی بر وب است  ود. یادگیری الوترونیوی  امل آموز  م

  یادگیری الوترونیوی پیشرفته عرین رو  یادگیری مبتنی بر فنماوری اسمت و بمه طمور کلمی  بمه یمادگیری بمه

 از طریق وب یا هر نوع بستر ارعباطی دیگر الطاق می  ود. "الوترونیوی"هورت

آموز ی عا دوره های  بیه سازی  ده  همگی جلموه همایی از یمادگیری الوترونیومی  بر این اسام  از سیست  های اطالعات مدیریت

هستند. با عوجه به گستردگی مبح   در این پژوهش دو قالب رایج یادگیری الوترونیوی؛ یهنمی آمموز  مبتنمی بمر رایانمه و آمموز  

ان ارائه کرد را بنیک اینگونه بیمان میوند.اسمتفاده از مبتنی بر وب مد نظر است. جامع عرین عهریفی که از یادگیری الوترونیوی می عو

فناوری اطالعات را برای مدیریت  طراحی  ارائه انتخاب  عبادل  هدایت و راهبری  پشتیبانی و عوسهه یمادگیری  یمادگیری الوترونیمک 

 (chirp,2001) گویند.

 دیدگاههای مختلف درباره یادگیری الکترونیکی
ارعباطی بر یادگیری و ظهور  یوه های عازه در عرهه یمادگیری و بمه ویمژه پیمدایش یمادگیری الوترونیومی  عأثیر فناوری اطالعاعی و 

واکنش های مختلفی را از سوی اندیشمندان و متخصصان علوم  به همراه دا ته است. برخی افراد با به کارگیری فنماوری همای نموین 

 
 

 
 
 



 ، تحولی نو در آموزش عصر دانایییادگیری الکترونیک  مهدی مهدی زاده رستم و همکاران:دکتر 

رعوس  برخی دیگر  موافقت خود را با نوآوری و عحول در یادگیری  اعمالم ممی اطالعاعی و ارعباطی در یادگیری مخالفت می کنند و ب

دارند. حال باید دید که نظرات هر یک از این افراد درباره یادگیری الوترونیوی و به طور کلی به کارگیری فناوری های نوین اطالعماعی 

 و ارعباطی در یادگیری  چیست؟

 (  2  ص  1831) مختاری اسوی    

ی عقیده دارند که فناوری اطالعاعی و ارعباطی  آموز  حقیقی را نشان نمی دهند  چون عهامل حیماعی و خودجمو  میمان یماد بسیار

 دهندگان و فراگیران و نیز میان خود فراگیران فراه  نیست.

د. بسیاری از سازمان هما و افمراد بر این عقیده است که فراه  کردن رایانه و فضای الزم برای نگهداری آن  هزینه ای فراوان دار 1کاگنر

قادر به عدارک رایانه و ملزومات آن نیستند. باید در نظر دا ت که یادگیری فهال  عوسط فراگیر هورت می گیرد و نمه عوسمط رسمانه. 

به هورت فهال در بدین مهنا که فراگیر  خود باید درهدد عأمین نیازهای اطالعاعی خود با د  بداند که به چه اطالعاعی نیازمند است و 

یادگیری مشارکت کند. وجود یک رسانه   رط کافی برای یادگیری افراد نیست. رسانه  فقط یک وسمیله بمرای یمادگیری آسمان عمر و 

 سریع عر فراگیران است.

بمود. رایانمه اظهار می دارد که یادگیری موفقیت آمیز به رو  عدریس متوی است و رسانه  و جایگزینی دائ  برای آن نخواهد  1کالرک

فقط یک ابزار است. یادگیری هرفاً به این دلیل که فراگیر مقابل رایانه می نشیند رخ نمی دهد؛ بلوه هنگامی که او به طور هو مندانه 

خود را درگیر مشولش می کند و پاسخش را درمی یابد به وقوع می پیوندد. فناوری  اهمیتی ندارد؛ آنچه مه  اسمت درگیمر  مدن در 

 (182  ص 1836ادگیری است. و آنها بدین هورت مخالفت خود را از ایجاد یادگیری الوترونیوی اعالم می دا تند . )اهنافی  جریان ی

در مقابل مخالفت های متهدد با یادگیری الوترونیوی  دیدگاه عده ای در مورد این نوع یادگیری  مهتدل است و آنان با خو  بینی به 

ند. این گروه بر این باورند که با به کارگیری فناوری های نوین اطالعاعی و ارعباطی مثل اینترنمت  فراگیمر یادگیری الوترونیوی می نگر

پشت یک رایانه می نشیند و به کمک هفحه کلید رایانه با مهل  یا منبع اطالعاعی که کیلومترها دورعر است به عهامل ممی پمردازد. در 

لب درسی یا هحبت های مهل  را مرور کند  به انجام عوالیف و عمرین ها بپردازد و با مهلم  و این نوع یادگیری  فرد فرهت دارد عا مطا

 سایر فراگیران از طریق عاالرهای گفتگو کنش متقابل دا ته با د.

یر در یادگیری الوترونیوی  در زمان آموز  هرفه جویی می  ود و مشول ا طراب نا ی از عهامل رو در روی فراگیمر بما مربمی و سما

 فراگیران به کمترین میزان می رسد. کانتومی  چالریو و پورعا مزایای یادگیری الوترونیوی را چنین بر می  مرند:

 برای برقراری ارعباط کالسی  زمان زیادی هرف نخواهد  د. -

 فراگیر می عواند هر زمان که الزم است به یادگیری بپردازد. -

 ثل اداره  خانه و نظایر آن به یادگیری بپردازد.فراگیر می عواند از موان  خصی خود م -

 این اموان وجود دارد که فراگیر  ه  زمان با انجام دادن کار خود به یادگیری نیز بپردازد. -

 برای سازمان آموز ی هزینه کمتری نسبت به برنامه های سنتی هرف می  ود. -

 است. آموز  در یادگیری الوترونیوی  جذاب عر و انهطاف پذیرعر -

 عهامل فراگیران با یودیگر بیشتر است. -

 این نوع یادگیری می عواند برای فراگیران خاهی که مشول زبان یا مهلولیت دارند یا ک  رو هستند مؤثرعر با د. -

را دارد. این است که یادگیری الوترونیوی  قابلیت گستر  و پذیر  از سوی افراد جامهه  8همچنین نظر اندیشمند دیگری بنام ورکی

وی بیان می کند به واسطه گستر  یادگیری الوترونیوی؛ افراد در هر گو ه از جهان  فرهت هایی را برای کسب دانش به دست ممی 

آورند. ورکی  خودیادگیری  حضور در گروه های بح   اموان اظهار نظر به هورت گسترده از سموی افمراد و یمادگیری مشمارکتی را از 

 112رونیوی می داند و به آینده این نوع یادگیری خو  بین است. او به طور آزمایشمی بمه آمموز  الوترونیومی مزایای یادگیری الوت

کشور جهان پرداخت. با اینوه در این کار  بیشتر مشارکت کنندگان از کشورهای عوسهه یافته بودند  ولمی کشمورهای در  13فراگیر از 

فراگیمر   11ی  سنگاپور و ایران حضور فهال و چشمگیر دا تند  به گونه ای کمه عهمداد حال عوسهه ه  نظیر لبنان  امارات متحده عرب

سه  کشورهای در حال عوسهه بود و این مسئله نشان می دهد که علی رغ  وجود  واف رقومی میان این کشورها و کشورهای عوسهه 

                                                                                                                                                    
1- John E. Cogner 

2- Clark  

3 - H vorecky   
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 (161  ص 1836وجه است. )اهنافی  یافته  عمایل به مشارکت در یادگیری و حضور در عرهه بین المللی  قابل ع

 ضرورت یادگیری الکترونیکی

رویورد گسترده به سوی آموز  الوترونیوی خود گواه این است که سیست  نوین آموز  الوترونیوی فوائد و مزایای منحصر به فردی  

با به کمارگیری آخمرین دسمتاوردهای عصمر  های نوین آموز  الوترونیویرا برای افراد  سازمانها و مراکز آموز ی به همراه دارد.  یوه

دهمد. اممروزه همر های رو نی را در عرهه آموز  ارائه میهای جدیدی را خلق کرده است و افقفناوری اطالعات و ارعباطات پارادای 

هما را از آخمرین  آنهایش... ارعبماط برقمرار نمایمد و سازمانی که بتواند سریهتر با نیروی کار  مشتریان  عر مه کننمدگان و نماینمدگی

های موجمود جهمت عغییرات و دستاوردهای علمی آگاه کند برنده میدان رقابت است و از امتیاز بیشتری برای به دست آوردن فرهمت

ها با به خدمت گرفتن سیست  آموز  الوترونیوی به همراه طراحمی جمامع  کلمی و پیشی گرفتن از رقبا برخوردار خواهد  د.  رکت

رای پیاده سازی آن قادر خواهند بود عا از مزایای فراوان آن از قبیل عنوع در آموز   انهطاف پذیری و سرعت بهره الزم را استراعژیک ب

گردیمد کمه در آن ها بما  میوه ی کالسمهای حضموری برگمزار میها و سازمانهای کارکنان در  رکتببرند. در گذ ته عمامی آموز 

با ظهور اینترنت  آموز  به رو  الوترونیوی جایگاه خاهی پیدا کرد و به عنوان رسانۀ آموز می محوریت کالم با مربی آموز  بود. 

ها و مناسب عصر فناوری اطالعات و ارعباطات که در آن سرعت انتقال دانش و اطالعات بسیار حائز اهمیت است  خمود را بمه سمازمان

سانه باع  عحول و انقالب بزرگی در عرهه آمموز   مد. پدیمدم آمموز  مراکز آموز ی مهتبر در سراسر دنیا مهرفی کرد. ورود این ر

ها  د و همچنین باع  بوجود آمدن عغییمر  میوم آموز می از عمال  ها و سازمانالوترونیوی باع  گستر  دامنۀ آموز  در  رکت

های کارکنمان  ممدیران و سمازمان عاکتیوی برای آموز  کارکنان به عال  استراعژیک برای به ا تراک گذا تن دانش و اطالعات بین

های مختلمف یمک سمازمان از جملمه اساسمی عمرین عواممل بیرونی  د. به طوری که انتقال سریع دانش فنی در بین کارکنان و بخش

آید که آموز  الوترونیوی عا چه حد پاسمخگو بمه نیماز همنایع بموده رود. و اکنون این سوال پیش میپیشرفت و بالندگی به  مار می

ها باعم  با د و ایمن خصوهمیتست. عنوع  انهطاف پذیری و سرعت از جمله نقاط عطف یک سیست  آموز  الوترونیوی مطلوب میا

 ( 113  ص 1831گردد. )اخوان  های مختلف سازمانی میدر ارائه آموز  E- Learningگستردگی هنهت 

 الکترونیکیدسته بندی نوع یادگیری 
 ن به سه دسته عقسی  کرد:کال نوع یادگیری را می عوا

 یادگیری  خصی 

 یادگیری جمهی 

 کالم های مجازی 
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در این دسته فرد ر ته مود عالقه خود را انتخاب میوند و در محیط اطراف خود مخصوهاً اینترنت به دنبال  یادگیری شخصی:

می  Offlineدد و در آن زمینه عحقیق می کمند سپس سواالت خود را از اساعید آن ر ته به هورت اطالعات مرعبط با آن میگر

 پرسد.

در این دسته  رایطی برای افراد مهیا می  ود عا با یودیگر و اساعید خود ارعباط برقرار کنند. از جمله این ابزار   یادگیری جمعی:

Forum  وChat  ًزمان  روع و خاعمه دوره آموز ی و امتحانات برای همه آن گروه یوسان است.و غیره است.در این رو  مهموال 

در این دسته  رایط کامالً مانند کالم درم است و حتی در بهضی از موارد  در کالم های فیزیوی  برگزار می  کالس های مجازی:

ده می  ود. گاهی از اوقات برای هر فرد یک کامپیوعز در  ود. در اینجا از ودیئو کنفرانس و به جای عخته سیاه از ویدئو پروژکتور استفا

نظر گرفته می  ود و ارعباط ویدئویی از طریق هفحه نمایشگر و دوربین یا وب ک  خواهد بود.و هر کسی می عواند از طریق کامپیوعر 

انواع 

 یادگیری

یادگیر

 ی

  جمهی

کالم 

 مجازی 

یادگیر

 ی  خصی 
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ن درم به عهداد کافی موجود نیست و با استاد ارعباط برقرار کند. این رو  مخصوهاً برای برگزاری کالم هایی که استاد مربوط به آ

اموان جا به جایی اساعید ه  وجود ندارد مفید می با د. به ویژه برای دانشگاه ها.  اخه ای از این دسته در پز وی از راه دور نیز 

 استفاده می  ود.

کالم ها مجازی همانند کالم مقایسه یادگیری از طریق آموز  الوترونیک و یادگیری در کالم ها فیزیوی مهمولی سهی  ده است 

های واقهی ایجاد  ود اما برای اهداف آموز  الوترونیوی عغییر یافته و منهطف عر  ده اند. نحوه ارائه درم باع  عغییر در نحوه یاد 

گیری و مطالب آموز ی  ده است. متون درسی  نحوه انتخاب آنها و آموز  آنها با آموز ی سنتی متفاوت است.)مظلومی   

 (1 ص1833

 مزایای یادگیری الکترونیکی
 مزایایی که می عوان برای آموز  و یادگیری الوترونیوی نام برد عبارعند از:

 در هر زمان می عوان فرایند یادگیری و آموز  را پیاده و اجرا نمود. -

وجمود نمدارد و در هر موانی اموان یادگیری وجود دارد؛ بدین مهنا که در آموز  الوترونیوی محمدودیت جغرافیمایی  -

 دانشجویان در هر کجا که با ند این اموان را دارند که از اموانات عحصیلی استفاده کنند.

هزینه های یادگیری کاهش می یابد. نتایج عحقیقات نشان می دهد که با این رو  هزینه همای ایمن نموع مؤسسمات  -

 عقریباً به نصف کاهش می یابد.

 وجود محدودیت هایی از جمله سنی  جسمی و غیره برخوردار  وند.عموم مردم می عوانند از آموز  بدون  -

 و عهاملی می با د. 1به هورت دو طرفه -

 نتیجه آموز  و یادگیری سریهتر مشخص می  ود. -

 مطالب بیشتر در ذهن مانده و از ماندگاری باالعری برخوردار خواهد بود. 1با استفاده از اموانات چندرسانه ای -

 ب اجتماعی کمتر اعفاق می افتد.عبهیض و امور نامطلو -

در این رو  نیازی به رفت و آمد دانشجویان و استاد نیست و این خود در کاهش هزینه ها و اسمتفاده از زممان ممؤثر  -

 است.

در آموز  مجازی زمان نقش مستقلی دارد و دانشجویان در هر زمانی که برایشان مناسب با د می عوانند به آمموز   -

پژوهشی  رکت کنند و با استادان و هموالسی های خود در اعاق های گفتممان بمه گفمت و گمو  پرداخته؛ در مباح 

 بپردازند.

در آموز  مجازی مهلمان و استادان جهت پاسخ گویی مناسب به دانشجویان زمان بیشتری نسمبت بمه کمالم همای  -

نجام ممی گیمرد کمه ممومن اسمت درم به رو  سنتی دارند که در آن ها پاسخ به سؤاالت  به هورت رودررو و آنی ا

 پاسخ بهینه ای برای برخی سؤاالت دانشجویانی نبا د.

با عوجه به گستردگی منابع در آموز  الوترونیک  رو  های مختلف و آسانی جهت یادگیری برای دانشجویان وجمود  -

 دارد که با عوجه به عوانایی های خود قادر به انتخاب هر کدام از رو  ها خواهند بود.

سبک آموز  در دانشجویان نوعی خودآگاهی و اعتماد به نفس ایجاد می کند که باع  عقویمت حمس مسمؤولیت  این -

 پذیری در آن ها برای آنچه که یاد می گیرند  می  ود.

در این نوع آموز  دانشجویان خود  جهت و سرعت پیشروی را در یادگیری مطالب انتخاب و عهیین می کنند. در این  -

کالم های سنتی دانشجویان  هیف باع  نمی  وند دیگران نیز متوقف  وند و یا بر عوس در رقابمت  جا دیگر مانند

 ناعادالنه با دانشجویان قوی عر قرار گیرند.

در آموز  الوترونیوی که محتویات درسی به هورت الوترونیوی عهیه می  موند و در اختیمار دانشمجویان قمرار ممی  -

ار ساده عر و ک  هزینه عر از مطالب چماپی اسمت کمه در کمالم همای سمنتی ممورد گیرند  به روز رسانی مطالب بسی

 استفاده قرار می گیرند.
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گاهی مواقع به علت یک سری مسایل روان  ناسی انسان هما در برخوردهمای مسمتقی  بما دیگمران از بیمان حمرف و  -

ه مسمتقی  و رودررویمی وجمود احساسشان جلوگیری می کنند ولی در محیط مجازی و آموز  الوترونیوی هیچ رابط

 ندارد که مانع  رکت عده ای در بح  ها و نظرهواهی و سؤال پرسیدن این عده  ود.

در رو  آموز  الوترونیوی دانشجویان این اختیار را دارند که آن دسته از مفاد درسمی را انتخماب کننمد کمه بمه آن  -

ی عوانند با انتخاب واحمدهای درسمی ممورد عالقمه عالقه مند هستند و در سطح دانش آن ها است. آن ها همچنین م

 (86  ص 1832 ان یک دوره جدید عحصیلی برای خود ایجاد کنند و با  یوه خود پیش روند. ) فتحی  

با پیشروی دانشگاه ها و مراکز به سمت آموز  الوترونیک دوره های عحصیلی متهددی در زمنه های مختلف ایجاد  ده است که این 

  سنتی به دلیل محدودیت های موجود اموان پذیر نیست. بدین عرعیب گستره انتخاب برای دانشجویان روز به روز بیشتر امر در سیست

 و متنوع عر  ده و بهتر و راحت عر به اهداف خود خواهند رسید.

 .الزم به ذکر است بنا بر نظر محققان ویژه متن مزیت این نوع آموز   جدایی استاد از دانشجو می با د

 فواید یادگیری الکترونیکی 
در این بخش فواید یادگیری الوترونیک از دیدگاه دانش آموزان, مهلمان, برنامه ریزان آموز ی, مدیران و والدین بیان می  ود. 

 فهرست ارائه  ده حاهل نظرسنجی های به عمل آمده از گروههای فوق است.

 یادگیرندگان  -الف
بین مهل  و دانش آموزان عهامل ایجاد  ود که در جای خود سبب افزایش انگیز   یادگیری الوترونیک باع  می  ود -

 یادگیری و به خاطر آوردن اطالعات در دانش آموزان می  ود.

 عمامی رو های یادگیری فردی را در بر گرفته و برای هر یک فهالیت خاهی را عهیین می کند. -

 ها و عوانایی های خود حرکت کنند.به دانش آموزان اموان می دهد با عوجه به استهداد -

 به دانش آموزان اموان می دهد که در همه جا و همه وقت به آموز  دسترسی دا ته با ند. -

 سبب کاهش هزینه سفر و همچنین هرفه جوئی در وقت افراد می  ود. -

 راه  می کند.با استفاده از  بوه جهانی اینترنت اموان دسترسی افراد به اطالعات در اقصی نقاط جهان را ف -

 به دانش آموزان اموان انتخاب مواد درسی متناسب با عالیق و عوانایی خود و انجام عوالیف مربوط را می دهد. -

 دارای منوی کموی بوده که بالفاهله در هورت نیاز دانش آموزان,اطالعات الزم را در اختیار وی قرار می دهد. -

 دانش آموزان را با  بوه اینترنت آ نا می سازد که جز لوازم زندگی کاری آنها در حال حا ر  ده است. -

 دانش آموزان مسولیت یادگیری را به عهده می گیرند و از این طریق اعتماد بنفس خود را افزایش می دهند. -

 وی عقویت می  ود.عوانائی نو تاری دانش آموزان به دلیل نامه نگاری از طریق پست الوترونی -

 پاسخ سواالت به سرعت ارائه می  ود. -

 اموان انتقال دانش آموزان به بازار کار فراه  می  ود. -

 معلمان  -ب
مهلمان می عوانند با استفاده از منابع موجود بر روی  بوه جهانی اینترنت, مواد درسی مورد نظر خود را عهیه و عدوین  -

 کنند.

تر و موثرعر از انتقال اطالعات در آموز های از راه دور نو تار محور است.با استفاده از عبادل اطالعات به مراعب سریه -

 اموانات چند رسانه ای, متون, عصاویر زنده,عوس, هدا به راحتی برای مخاطبان ارسال می  ود.

 به مهلمان اموان می دهد که در همه جا و همه وقت به آموز  دسترسی دا ته با ند. -

نند دقت خود را هرف فهالیتهای آموز ی برعری نمایند به این هورت که اطالعات بنیادی را به هورت بسته مهلمان می عوا -

های اطالعاعی بر روی  بوه قرار دهند عا دانش آموزان از آنها استفاده کنند به عوض آنوه وقت ارز مند کالم هرف ارائه 

 اینگونه اطالعات گردد.

 ا بتوان در آینده نسبت به بررسی و ارز یابی آنه اقدام کرد.موان ثبت موالمات وجود دارد عا -

 به دلیل  رکت کیفی دانش آموزان در فهالیتهای کالسی, مهلمان ر ایتمندی بیشتری کسب خواهند کرد. -

 در هزینه های سفر و اقامت مهلمان هرفه جوئی می  ود. -
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 مهلمان به سادگی می عوانند به متخصصان ذیربط در ارعباط با ند. -

 مهلمان ر ته های مختلف می عوانند با یودیگر به عبادل نظر پرداخته , از منابع به ا تراک استفاده نمایند. -

 مهلمان مجرب می عوانند عخصص خود را در اختیار مدارم مختلف قرار دهند. -

 ( 13  ص 1831زاده   )حسن مهلمان می عوانند با عوجه به نیازها و عالیق دانش آموزان مطالب درسی را انتخاب نمایند. -

 مدل های مختلف یادگیری الکترونیکی  -۱۲
عاثیر چشمگیر فناوری های اطالعاعی و ارعباطی بر جریان یادگیری و به دنبال آن پیدایش یادگیری الوترونیوی  سبب  د عا مدل های 

 د:جدیدی از در عرهه یادگیری پدید آید. این مدل ها  در منابع به این عرعیب ذکر  ده ان

o در این  نوع یادگیری  محیط آموز ی  امل یک رایانمه و نمرم افمزار آموز می اسمت. نمرم افمزار 1خود یادگیری :

یا عرکیبی از این دو  حالت با د. در حالت ناپیوسته  نرم افزار آموز ی از 8یا ناپیوسته  1آموز ی می عواند پیوسته

د آموز ی است. در حالت پیوسته  رایانه یادگیرنده باید طریق لوح های فشرده فراه  می  ود و در بر گیرنده موا

متصل با د. در حالت عرکیبی  از حالت های پیوسته و نا پیوسته لوح  به  بوه ای که حاوی مواد آموز ی است 

نیز است. انتقال مواد آموز ی می عواند از روی لوح فشرده 6فشرده در دسترم و قابل اعصال به یک خدمتگر وب 

 ود. فراگیر به عنهایی می آموزد و آزمون نیز به طور خودکار است. پاسخ همای ا متباه از  6تگر  بارگذارییا خدم

 سوی نظام  اعالم می  وند. 

o در این رو   یک مربی از راه دور  یک یا چنمد فراگیمر را همدایت و در همورت درخواسمت 4یادگیری از راه دور :

ت این دو مدل با خود یادگیری  حضور یک مربی است که البته این مربی  فراگیران از آنها حمایت می نماید. عفاو

خود نیز به آموز  نیازمند است و باید مهارت همای الزم بمرای برقمراری ارعبماط بما فراگیمران را دا مته با مد. 

یق پست ارعباطات در این نوع یادگیری  به هورت ه  زمان است و البته می عواند به هورت غیر ه  زمان و از طر

 الوترونیوی نیز انجام  ود.

o یک مربی به همراه چند فراگیر از طریق ابزارهای ارعباطی در موان های متفاوت با : در این حالت 3کالم مجازی

ه  در ارعباطند. این نوع یادگیری ویژگی هایی بدین قرار دارد: موان ها از طریق ابزارهای ارعباطی به ه  متصمل 

فراگیران گفتگو می کند  مدیریت عهامالت فراگیران را عهده دار است  ممواد آموز می را بمر می  وند. و مربی با 

 می گزیند و به فراگیران مهرفی می کند. این امر مستلزم دسترسی به منابع آموز ی است. 

اداره : مشابه کالم های مجازی می با د. با این عفاوت که کل جریان یادگیری را فرد خاهی  3یادگیری گروهی  -

نمی کند. فراگیران متهددی به هورت ه  زمان از موان های مختلفی با یودیگر در ارعباط هستند و به عبادل 

 Bochi ,Wehand),  (1999اطالعات و دانش می پردازند. هر فراگیر می عواند با افراد دیگر در عهامل با د. 

,Watson 

 سطوح چهارگانه یادگیری الکترونیک 
 9 اتیبانک های اطالع

بنیادی عرین  ول یادگیری الوترونیک هستند. این بانوها  آنهااما   اگر چه بانوهای اطالعاعی به منظور آموز  افراد به وجود نیامده اند

عما حمدودی  آنهما  را که به هورت منظ  دسته بندی  ده اند در اختیار افراد قرار دهنمدی عو یحاع ها  راهنمائی  می عوانند اطالعات

                                                                                                                                                    
1 - self – earning 

2- online 

3 - offline 
4 - server 
5- download 
6 - distance tutoring 
7 - virtual class 

 

 
8  - group learning 
9 - Knowledge Databases 
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 این بانوها را جستجو کرد.  ی هستند به این مهنا که می عوان با وارد نمودن مشخصات اطالعات مورد نظرعهامل

 ۱حمایت در زمان
  عمابلو اعمالن  اعماق گفتگمو  یی هااحمایت در زمان نوعی یادگیری الوترونیک است که  بیه بانوهای اطالعاعی عمل می کند. گردهم

این نوع یادگیری الوترونیک هستند. حمایت در زمان عهاملی عر از بانمک همای اطالعماعی هسمتند و از انواع مختلف   پست الوترونیک

 ((Abernathy,1998 اموان رد و بدل  دن سوال و جواب را در مدت زمان بسیار کوعاه فراه  می سازد.

 ۲آموزش غیر همزمان 
 مبوه   ت. در این نوع یادگیری کمه بمه کممک لموح فشمردهیادگیری الوترونیک به مهنای سنتی آن مترادف آموز  غیر همزمان اس

اینترنت و یا اینترانت هورت می گیرد یادگیرنده به عنهایی و بر اسام عوانایی خود حرکت می کند. به هورت زنده می عوان با مهلمان 

 ((Abbot,1994 وهل  د. ماًارعباط برقرار کرد و یا می عوان به مآخذ مستقی  نام برده  د دو از طریق امواناعی که در سطح

 ۳آموزش همزمان
مدرم و به هورت زنده هورت می گیرد.  رکت کنندگان در کالم در ساعت مهینی به مهل  و همینطور به  ضورآموز  همزمان با ح

یودیگر متصل می  وند. اموان سوال و جواب در این رو  میسر است. کالم می عوانمد بمرای ممدت زممان مشخصمی در یمک دوره 

  کنفمرانس هموعی و یما عصمویری  از طریق  بوه اینترنت اًماه و حتی سال طول بوشد. آموز ها عمدع  ند هفته ایچشخص یک یا م

 (16  ص1838)حسن زاده   علفن و یا پخش مستقی  دو طرفه هورت می گیرد.

 پیاده سازی یادگیری الکترونیک 
فهالیت گروهی محسوب می  ود. در این گروه کار ناسانی همچون عهیه یک بسته آموز ی در سیست  یادگیری الوترونیوی یک 

استاد طراح درم )عرجیحا با سابقه عالیف منبع درسی خود آموز   متخصص علوم عربیتی   متخصص یادگیری الوترونیوی   متخصص 

ننده طرح درم  رکت دارند. فناوری (   متخصص علوم عربیتی   متخصص یادگیری الوترونیوی   متخصص فناوری اطالعات و پیاده ک

 پس از عهیه بسته آموز ی و در زمان اجرا نیز کار به هورت گروهی انجام می  ود. 

به هورت  ماعیک   افراد و گروههای عاثیر گذار بر سیست  یادگیری الوترونیوی نشان داده  ده است. )فیضی   رحمانی   1در نمودار 

 (.111  ص 1838
 

 محیط خارجی سیست 

 موثر خارجی: عوامل

 .سرمایه گذاران 6دولت                                                                               .1

 . افراد و سازمانهای ذیربط6قوانین و مقررات                                                                  .1

 . افراد و سازمانهای رقیب4                                           اموانات فناوری                        .8

                                                                                                                                                    
1 - Online   support 

2 - Asynchronous   Trainng 

3 - Synchronous   traning 
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 عوامل موثر داخلی:

 قوانین سازمانی .1

 اموانات فناوری .1

 افراد و گروههای ذینفع                                                                     آموز گاه .8

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 : عوامل تاثیر گذار بر سیستم یادگیری الکترونیکی۲نمودار 

 ۱۱1، ص ۱۳3۳فیضی ، رحمانی،  ماخذ:

 ارائه یادگیری الکترونیکی ۱محیط
طرفه ای را ایجاد می کند و برای دستیابی به اهداف آموز ی در سطوح پایین  که بر رو  سخنرانی مبتنی است  ارعباط یک ییادگیر

در حالی که برای رسیدن به سطوح باالی این طبقه بندی نیاز بمه عهاممل بما دیگمر فید واقع می  ود؛طبقه بندی بلوم )درک و فه ( م

( که عرکیبمی 1یادگیرندگان وجود دارد. یادگیری الوترونیوی فراگیران و مربیان را قادر به عهامل می سازد. مدل چند بهدی زیر) ول 

اهداف آموز ی در عصر اطالعات است. این مدل نشان می دهد که فراگیران با از یک هرم و یک ماپیچ است  مهرف سطوح یادگیری با 

زمینه های  خصی  روع به فراگیری می کنند و در عهامل با زمینه های قومی و فرهنگی فراگیران دیگر بمه سمطوح بماالی یمادگیری 

جهمان  1ل می  ود که به عنوان دانش عممومی)عرکیب و ارز یابی( دست می یابند و سپس با انتخاب و عرکیب منابع  اطالعاعی حاه

 ((Bowles,2000 در سطوح پایین طبقه بندی هدف های آموز ی در اختیار فراگیران دیگر قرار می گیرد.

بنابراین  یادگیری الوترونیوی در فضایی متفاوت با یادگیری سنتی انجام می گیرد. در فضای جدید امواناعی برای آموز  ایجاد  مده 

محیطی مبتنمی بمر عر از جریان آموز  سنتی است و با نظارت  خصی و به هورت انتخابی پذیرفته می  ود. در ایمن فضما  که متنوع

کنترل  خص فراگیر ایجاد می  ود. مفاهی   قطهیت خود را از دست می دهند و فراگیران به نحو فهال در عولید دانش مشارکت ممی 

بلوه فهاالنه در خلق مهانی  رکت می کننمد. آنمان بمه جمای کسمب دانمش  رح نمی دهند   ورزند و بدین عرعیب آنان هرفا مهانی را

 رسمی  مهارت های اساسی را فرا می گیرند.

در یادگیری الوترونیوی  محیط ارائه  محیطی است که در آن یادگیری واقهی انجمام ممی پمذیرد. ایمن محمیط در یمر گیرنمده زمینمه 

اسمت.  6بما اهمداف یمادگیری 8 عهامل انسانی بین  رکت کنندگان و هماهنگ کردن ابزارها و فرایندهایادگیری  رویوردهای یادگیری  

نقش این محیط آن است که عناهر یادگیری را طوری به ه  انسجام دهمد  و هماهنمگ نمایمد کمه بمرای فراگیمران رو من و  مفاف 

 (8  ص  1831)جاللی   با د.

 

                                                                                                                                                    
1 -Envaironment  

2- Public knowledge  

3 - Prosess  

4 - Learning Gold 

 

 
 

طرح 

 درم

پیاده کننده 

متخصص  طرح درسی

سیست  یادگیری 

 الوترونیوی

خصص علوم مت

 عربیتی

متخصص 

 فناوری اطالعات

سیست  نرم  آموز  پذیر آموز  دهنده

 افزار ی
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 وزشی در عصر اطالعات: سطوح یادگیری با اهداف آم ۱شکل 

 ۳، ص  ۱۳3۲ماخذ : جاللی ، 

 ترکیب های مختلف یادگیری الکترونیکی
 مک آرعور  جی ارچ  و پارکر یادگیری الوترونیوی را به هورت عرکیب های زیر عقسی  می کرده اند:

 با مربی وجود  "وب"در این رو   رئوم مطالب  مطالهات و عوالیف بر خط هستند اما مبتنی بر  نمایش: -الف( وب

ندارد و ارزیابی یا بازخورد بر خط نیست. برای ارائه مطالب آموز ی از کالم درم یا رو  مواعبه ای استفاده می  ود؛ به طور مثمال 

مربی ای که درم ریا یات را سال ها عدریس کرده است  طرح و عوالیف درم را )با محتوای الوترونیوی( با مدیریت دانشگاه بر روی 

قرار می دهد. و مطالهاعی را که با مو وع درم در ارعباط اند و در  بوه موجودند  مهرفی می نماید. همچنمین  ممیمه ای )بما   بوه

 محتوای الوترونیوی( فراه  می کند. برنامه زمانبندی  ده کالم دراین رو  نسبت به نیمسال های قبل عفاوعی ندارد.

همچنین ا افه کردن سخنرانی بر خط و عهامل  گپ زنی  بح  و همچنین نمایش  -وب با ا افه کردن اجزایی بهپیشرفته: -ب( وب

پیشرفته را خواهی  دا ت. البته کالم هنوز ه  به رو  ارسال اطالعات ممی با مد. ماننمد  -بر خط بودن بهضی ارزیابی ها  رو  وب

درم را به هورت بر خط ارائمه ممی دهمد. بمرای ارسمال  مو وعات و عوالیف استاد دانشگاهی که با استفاده از سیست  مدیریت درم 

اطالعات از سخنرانی چهره به چهره ه  استفاده می  ود. اما عوالیف در ارعباط با بح  های زنجیره ای  بوه عنظی   ده اند. خالهه 

 ای از این موالمات نیمی از نمره درم را عشویل می دهد. 

پیشرفته استفاده می  ود و محتوای پیشرفته ای به هورت بمر خمط بمه ان  -ایش و وبنم-در این رو   عمام اجزای وبج( مختلط:

ا افه می  ود. و از عهامل  ارزیابی و بازخورد به جای بهضی از جلسات کالم استفاده می  ود. به طور مثال  از این رو  برای درسی 

سمپس  کمالم عشمویل ممی  مود؛کرد. در سه جلسه اول  در سطح فارغ التحصیلی در یک نیمسال طوالنی آموز ی می عوان استفاده

بح  های کالسی  کار گروهی حل عمرین و ارائه عوالیف مستقل بر پایه برنامه ای ثابت به هورت بمر خمط ارائمه ممی  مود. در پایمان 

 نیمسال برای برنامه نهایی و امتحان  کالم عشویل می  ود.

بازخورد و انجام عوالیف بمه رو  را نمی  ود. برای درگیر کردن دانشجویان  عهامل این رو  به هورت چهره به چهره اج:۱د( بر خط

دانشجویانی پیشرفته هورت می گیرد . اعمال این رو  لزوما داللت بر ک  درگیر  دن مربی ندارد؛ به طور مثال  -نمایش و وب–وب 

یان می رسانند. این دانشجویان درم را از هر جایی می عوانند هفته آن را به پا 11که درم کامال بر خطی را  روع می کنند  به مدت 

حداقل یمک بمار در بگیرند و با یودیگر عهاملی ندارند  اما مربی برای پاسخگویی به سواالت آنان در دسترم است. به عالوه دانشجویان 

 روی مطالب جاری در بحثی  رکت می کنند. طول دوره آموز ی در محل عبادل نظر 

اما در رو  بمر خمط  لزوما نقش مربی در عمدریس و یمادگیری کماهش نممی یابمد « یادگیری الوترونیوی»چ یک از گزینه های در هی

                                                                                                                                                    
1- online 



 ، تحولی نو در آموزش عصر دانایییادگیری الکترونیک  مهدی مهدی زاده رستم و همکاران:دکتر 

این رو  بما همرفه دانشجو می عواند درسی را به هورت خود راهنما بگیرد و آن را با کمک ک  و یا بدون کمک مربی به پایان برساند؛

نمایش به بر خط کامل موجب بیشتر  دن فهالیت های اساسی  –حرکت از رو   د.در حالت کلی جویی در هزینه ها همراه خواهد بو

ارز یابی و پاالیش دانش از طریق بازخورد( می گردد. این فهالیت ها در کالم سنتی عهامل یادگیری ) امل ارسال اطالعات  -یاددهی

)فیاض  ره به چهره را عرکیمب ممی کنمد هم  ممی عواننمد انجمام  موند.یا مجازی و یا آمیزه ای از رو  هایی که عجارب بر خط و چه

 (21 ص 1838

 راهکارهای پیاده سازی یادگیری الکترونیک 
 در این بخش به بررسی راهوارهای پیاده سازی می پردازی  : 

د مدت و برنامه ریزی عملیاعی از جمله وظایف اهلی مدیران برنامه ریزی است که به دو دسته برنامه ریزی راهبردی)استراعژیک( و بلن

 ( 61  ص  1833و کوعاه مدت عقسی  می  ود )الوانی   

با نگاهی به راهوارهای ارائه ارائه  ده عوسط هاحبنظران در می یابی  که آنان نیز دسته بنددی پیش گفته را در نظرهای خود رعایمت 

 ن  براسام عقسی  بندی یاد  ده و به عرعیب اولویت عبارعند از : کرده اند . به این عرعیب   راهوارهای ارائه  ده عوسط هاحبنظرا

 گزاره ردیف
نسببب ت 

 موافقت

 %66 برای پیاده سازی یادگیری الوترونیوی در کشور باید مدیریت راهبردی )استراعژیک (دا ت . 1

 %61 ساختن آنها همراهی ایشان را جلب کنی  .با ایجاد انگیز  در استادان قدیمی عر و آموز  فناوری اطالعات به آنان و با روز آمد  1

  %66 دانش و فناوری اطالعات را در دانشگاهها   به خصوص دانشوده های علوم انسانی عوسهه دهی   8

 %83 باید فرهنگ بومی یادگیری را ایجاد کرد   نه اینوه هرفاً بسته های آموز ی را وارد کنی  . 6

 % 88 ید کامالً عبیین  ود .اهداف یادگیری الوترونیوی با 6

 %88 برای ارائه درسهای یادگیری الوترونیوی   استادان حرفه ای عربیت کنی   4

آ نا ساختن مردم و مسئوالن به مفهوم یادگیری الوترونیک . رو های اجرایی برای نهادینه کردن و فرهنمگ سمازی بمه منظمور برخمورد  3

 هحیح   الزم و  روری است .

13% 

 %13 عبلیغات هحیح و واقع بینانه و رو نگر   مسئوالن مربوط را عوجیه کنی  با  3

 %13 دانشهای رایانه ای در میان مردم باید با گستر  دوره های عمومی و ... گستر  یابد . 2

 %13 ابتدا الزم است قوانین الزم با دید راهبردی عدوین  ود . 11

 %13 وی پیاده سازی یادگیری الوترونیوی باید مدیریت عغییر و مدیریت عهارض را در پیش گرفت .برای رو به رو  دن با مشوالت فروار 11

 %11 مخاطبان دوره یادگیری الوترونیوی باید به طور دقیق و حساب  ده عهیین  وند . 11

 %11 هنگ سازی کنی  .با عصویب قوانین مورد نیاز و حمایت از سازمان انفورماعیک کشور   برای فناوری اطالعات فر 18

با عقویت روحیه عملگرایی و اهمیت دادن به استادان محقق و عوسهه پژوهشوده ها و جذب و عشمویق دانشمجویان بمرای اجمرای کارهمای  16

 عحقیقاعی   گرایش به عحصیل هرفاً برای اخذ مدرک را ک  کنی  

11% 

 %11 ی کامل وزارت علوم و وزارت مخابرات  روری است .به منظور بستر سازی مناسب مخابراعی دانشگاهها   هموار 16

پس از رفع موانع قانونی   در هورعی که یادگیری الوترونیوی در قالب موسسات غیر دولتی عوسهه یابد   باع  جمذب بخمش خصوهمی و  14

 عسریع در امر گستر  آن می  ود . 

11% 

 %14 ی باید عدوین  ود .قبل از  روع به کار   طرح جامع یادگیری الوترونیو 13

 راهکارهای راه ردی و بلند مدت : ۱ جدول

 01، ص  ۱۳11الوانی ، ماخذ : 

 

 گزاره ردیف
نسبببب ت 

 موافقت

 %61 بهتر است ابتدا با برگزاری دوره های نیمه حضوری  روع کنی   1

 %83 با آموز  بزرگساالن  روع کنی   به دلیل نبودن بسیاری از مسائل فرهنگی در دوره های آموز ی آزاد بهتر است ابتدا 1

 %83 برای عدوین دروم یادگیری الوترونیوی و طرح درسهای مربوط باید استاندارد عدوین  ود . 8

 %88 طراحی نرم افزارهای ارائه کننده خدمات آموز ی باید جذاب و ایرانی پسند با د . 6

 %88 از مقاطع باالعر از کار ناسی  روع کنی  بهتر است به منظور پیاده سازی یادگیری الوترونیوی  6
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 %14 یادگیری الوترونیوی ابتدا به هورت کمک آموز ی و مومل درم ارائه  ود . 4

 %11 برای دسترسی عموم به اینترنت باید عجهیزات ارزان قیمت ماهواره ای عهیه  ود و در اختیار مردم قرار گیرند  3

 %11 ت نام که فهالیتی هزینه بر و وقتگیر است   به هورت غیر حضوری برگزار  ود .برای  روع بهتر است عملیات ثب 3

 %11 یادگیری الوترونیوی باید ابتدا هرفاً برای کسب مهارت دانشجویان عوسهه یابد . 2

 راهکارهای عملیاتی و کوتاه مدت: ۲جدول 

 01، ص  ۱۳11الوانی ، ماخذ : 

  یکینالکترو یریادگیرو در  شیپ یچالشها

 مد کمه  «1یآموز م یفنماور»بخصموص ر مته  یتمیعلموم عرب اتیوارد ادب یدیجهان گستر  عبارات و اهطالحات جد ظهور  بوه با

از آن که مورد قبول همه با د  در دسمت  یمشترک فیهنوز عهر دهیپد نیا یاز آن جمله است. با وجود گستردگ  یویالوترون یریادگی

ا ماره  مده کمه  ف یمعهر نیدر ا عر استموجود جامع فیعهار گریاز د یه کرده است  عا حدودیارا «1یزوفسویرام»که  یفی. عهرستین

به همورت  عواندیم یویالوترون یریادگی گر ید ی. از سویگروه یتیبا د و ه  فهال یانفراد یتیفهال عواندیه  م  یویالوترون یریادگی

بما    یابموده یومیالوترون یریادگیم یهماها و پروژهروبه ر د دوره یردگگست  اهد 21. از اواسط دهه ردیگسسته هورت گ ای وستهیپ

افمت  زانیمخمود اسمت. م یبمه همدفها یابیبزرگ ومهروف در دست یهااز پروژه یاریبس یاز ناکام یحاک دیجد یپژوهشها ن یوجود ا

 یهماکمه در دوره یاز افراد یاریبس ن یالوه بر ابوده است. ع ادیز اریبس یحضور یهانسبت به دوره یویالوترون یهادر دوره یلیعحص

 یهمامربوط به  وست پروژه ینو تارها شی اهد افزا ریاخ یاند. در سالهاها را ناعمام رها کردهثبت نام کرده بودند  دوره یویالوترون

 ومردیروی و تیریممد ومردی: روچونهم ییوردهایها را در رو وست پروژه لیدال عوانیآنها م یکه بابررس  یابوده یویالوترون یریادگی

از علل  وست  یابر جنبه وردهایرو نیاز ا کیکرد. هر  یبنددسته  یریادگیبر  یمبتن وردیو رو یویوترونل ا وردیرو ازها یبر ن یمبتن

 یمم ینا  سطح 8از  اسام است که منابع  وست نیو بر ا  ودیم دیابهاد عأک یبر عمام یقیعلف یستمیس وردیدارند  اما در رو دیعأک

در  شهیآور آموز   همسرسام یها نهی(. کاهش هزیرونیب نهی)زمی( و سطح سازمانیدرون نهی)زمرندهیادگی وند: سطح فرآورده  سطح 

 انددهیهممواره کو م یمسئوالن آموز م  یفناور ندهیبوده است. همگام با ر د فزا یامور آموز  انیدستورکار همه مسئووالن و متصد

ظهمور  یدیجد یمهل  بواهند. هر وقت فناور تیعرب ادیاز مخارج ز ق یطر نیعر سازند و از اها را در آموز  پررنگرسانه یراونقش فن

 6انمهیو را 6یآموز م ونیزیعلو  8یآموز  یلمهایمو وع هنگام ظهور ف نیمهل  استفاده  ود. ا یکرده عال  برآن بوده که از آن به جا

 یپژوهشمگران حموزه فنماور یشمگیکمار هم بماًیو بخصوص با مهلم   عقر گریودیها با رسانه سهیمقا  اسام نیمطرح بوده است. بر هم

 یعلوم آموز م اتیدر ادب یدیعبارات و اهطالحات جد ر (. با گستر   بوه جهان گست1111 نگرینسمیا   یبوده است ) ر یآموز 

  یبمر عونولموژ یمبتنم ی  کمارآموزیبمر فنماور یمبتن یون کارآموزهمچ یحاعگشته است؛ اهطال جیرا یآموز  یر ته فناور ژهیو بو

اهمطالحات و عبمارات در آن  نیعمام ا باًیعقر «یویالوترون یریادگی»اهطالح  ر دنیو...  اما با ظهور و فراگ وستهیپی  آموز  ریادگی

 3و عجمارت 4ر د در آموز  وپرور   همنهت رو به یبه هنهت یویالوترون یریادگی ر یاخ لطبق گزار ها  در چند سا. اند ده قیعلف

کرده انمد. در آمموز   نهیهز یویالوترون یریادگیدالر در  اردیلیم 1/1متحده   رکتها  االتیعنها در ا 1111 ده است. درسال  لیعبد

 ومایآمر یدانشمگاهها %63از آن است که  یدا ته   است و آمارها حاک یاندهیر د فزا یویالوترون یریادگی ریاخ یدر سالها زین یعال

بموده   یآمموز  عمال طهیاگر چه هرفاً در ح زیران نی. در ااندپرداخته یویساله به هورت الوترون 6و 1 یهابه ارائه دوره 1223درسال 

محمدود  ییدانشمگاهها در ر مته هما یاست کمه برخم یکرده است و مدع دایپ یدر آموز  عال یگاهیجا  یویالوترون یریادگی دهیپد

 نیمکه مورد عوافق همه متخصصان ا دهیپد نیاز ا یواحد فیهنوز عهر  یهمه گستردگ نیاند. با وجود اارائه کرده یویالوترون یهادوره

                                                                                                                                                    
1 -Teaching technology  

2 -Ramizofski 

3 -Teaching films 

4 - Teaching television 

5 -Computer  

6 -Industry 

7 -Contract  



 ، تحولی نو در آموزش عصر دانایییادگیری الکترونیک  مهدی مهدی زاده رستم و همکاران:دکتر 

باز و  یریادگی تیفیانجمن ک»متفاوت دارد؛ مثالً  فیعهر 11 باًیر ته عقر نیا اتیدر ادب یویالوترون یریادگیبا د  وجود ندارد.  طهیح

از  تشمولاسمت م یممؤثر یریادگیم نمدیفرآ  یویالوترون یریادگی»کرده است:  فیهورت عهر نیرابد یویالوترون یریادگی«از راه دور

( 1111بزرگسمال) یریادگیو  یعونولوژ ونیسی. کم«یریادگیخدمات  گریو د تیحما  ود یارائه م 1یتالیجیکه به هورت د ییمحتوا

 ینوارهما نترنمت یهمچمون ا یومیالوترون یفناور قیداند که از طر یم یو آموز  یریادگیرا  امل عمام عجارب  یویالوترون یریادگی

فراوانند.  طهیح نیا اتیدر ادب یفیعهار نی وند. چن یارائه م فشرده یو لوحها یعهامل ونیزیعلو  یپخش ماهواره ا  یداریو  ن یدارید

 حیجدول عو  کیرا در  یویالوترون یریادگی  یاست. و هیبق عر ازجامع یارائه کرده است  عا حد «یزوفسویالوساندر رام»که  یفیعهر

 ی. بما بررسمیگروهم یبما همومار یتیبا د  ه  فهمال یانفراد یتیعواند ه  فهال یم یریادگی ده که  دیعأک ف یرعه نیداده است. در ا

 . مودیقلمداد م یانفراد یتیهرفاً فهال  یویالوترون یریادگیکه   ی ویمو وع مواجه م نیبه دفهات با ا  یویالوترون یریادگی اتیادب

دو  نیآن را در نظر گرفت. عالوه بر ا زین یکرد و به هورت گروه یعلق یفراعر از مطالهه فرد عوانیرا م یویالوترون یریادگیحال آنوه 

 ( 62ص   3318)الوانی   .و گسسته است وستهیعموماً به دوهورت پ یویالوترون یریادگی(  1یو گروه یبهد )مطالهه فرد

 

 نتیجه گیری
امروزه عل  و دستاوردهای آن  تاب فزاینده ای گرفته است. دستاوردهایی که بشر در ظرف پنجاه سال گذ ته به دست آورده است  با 

ای نیز که یوی از دستاورده .E.Lآنچه که قبل از آن به دست آورده بود  قابل مقایسه نیست و این روند همچنان ادامه خواهد دا ت. 

سال آینده  دیگر آموز  به مفهوم امروزی و کمالم درم وجمود ندا مته  11پیشرفت عل  است از این قاعده مستثنی نیست. چه در 

با د. یادگیری ازعوامل موثر و  روری در ر د و عوامل زندگی ست . عوانایی یادگیری به فرد اموان می دهد عا رفتار پیشمین خمود را 

. بدون یادگیری  جامهه بشری عمدن خود را از دست خواهد داد . یادگیری الوترونیک به مجمموع فهالیمت  عغییر دهد یا عوامل بخشد

های آموز ی اطالق می گردد که با استفاده از ابزار های الوترونیک اع  از هوعی  عصویری  رایانه ای   بوه ای  مجمازی همورت ممی 

ی می عوان ارائه کرد را بنیک اینگونه بیان میوند:استفاده از فناوری اطالعات را برای گیرد. جامع عرین عهریفی که از یادگیری الوترونیو

مدیریت  طراحی  ارائه انتخاب  عبادل  هدایت و راهبری  پشتیبانی و عوسهه یادگیری  یادگیری الوترونیک گوینمد. بمر ایمن اسمام  از 

ه  همگی جلوه هایی از یادگیری الوترونیوی هستند. دیدگاه های سیست  های اطالعات مدیریت آموز ی عا دوره های  بیه سازی  د

د که یادگیری موفقیت آمیمز بمه رو  عمدریس نکالرک  اظهار می دارمتهددی درباره یادگیری الوترونیک وجود دارد. برخی همچون 

رفاً به این دلیل که فراگیر مقابل رایانه متوی است و رسانه  جایگزینی دائ  برای آن نخواهد بود. رایانه فقط یک ابزار است. یادگیری ه

می نشیند رخ نمی دهد؛ بلوه هنگامی که او به طور هو مندانه خود را درگیر مشولش می کند و پاسخش را درمی یابد به وقموع ممی 

را از ایجماد و آنها بمدین همورت مخالفمت خمود  یادگیری است انیپیوندد. فناوری  اهمیتی ندارد؛ آنچه مه  است درگیر  دن در جر

یادگیری الوترونیوی اعالم می دارند. در مقابل مخالفت های متهدد با یادگیری الوترونیوی  دیدگاه عده ای در مورد این نوع یادگیری  

مهتدل است و آنان با خو  بینی به یادگیری الوترونیوی می نگرند. این گروه بر این باورند که بما بمه کمارگیری فنماوری همای نموین 

عاعی و ارعباطی مثل اینترنت  فراگیر پشت یک رایانه می نشیند و به کمک هفحه کلید رایانمه بما مهلم  یما منبمع اطالعماعی کمه اطال

کیلومترها دورعر است به عهامل می پردازد. در این نوع یادگیری  فرد فرهت دارد عا مطالب درسی یا هحبت های مهل  را مرور کند  به 

بپردازد و با مهل  و سمایر فراگیمران از طریمق عاالرهمای گفتگمو کمنش متقابمل دا مته با مد. در یمادگیری  انجام عوالیف و عمرین ها

الوترونیوی  در زمان آموز  هرفه جویی می  ود و مشول ا طراب نا ی از عهامل رو در روی فراگیر با مربمی و سمایر فراگیمران بمه 

ها  د و همچنین باع  بوجود ها و سازمان  گستر  دامنۀ آموز  در  رکتکمترین میزان می رسد. پدیدم یادگیری الوترونیوی باع

آمدن عغییر  یوم آموز ی از عال  عاکتیوی برای آموز  کارکنان به عال  استراعژیک برای به ا تراک گذا تن دانش و اطالعات بین 

های مختلف یک سمازمان از ر بین کارکنان و بخشهای بیرونی  د. به طوری که انتقال سریع دانش فنی دکارکنان  مدیران و سازمان

در یادگیری الوترونیوی  محیط ارائه  محیطی است که در آن یادگیری رود. جمله اساسی عرین عوامل پیشرفت و بالندگی به  مار می

رکت کنندگان و هماهنمگ ر گیرنده زمینه یادگیری  رویوردهای یادگیری  عهامل انسانی بین  بواقهی انجام می پذیرد. این محیط در 

کردن ابزارها و فرایندها با اهداف یادگیری است. نقش این محیط آن است کمه عناهمر یمادگیری را طموری بمه هم  انسمجام دهمد  و 

همای یمادگیری هما و پروژه اهد گستردگی روبمه ر مد دوره 21از اواسط دهه  هماهنگ نماید که برای فراگیران رو ن و  فاف با د.

                                                                                                                                                    
1 -Digital 

2 -Single and group study 
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های بزرگ ومهروف در دستیابی به هدفهای خمود ای   با وجود این  پژوهشهای جدید حاکی از ناکامی بسیاری از پروژهبوده الوترونیوی

های حضوری بسیار زیاد بوده است. عالوه بر این  بسیاری از افمرادی های الوترونیوی نسبت به دورهاست. میزان افت عحصیلی در دوره

اند. در سالهای اخیر  اهد افمزایش نو متارهای مربموط بمه ها را ناعمام رها کردهثبت نام کرده بودند  دورههای الوترونیوی که در دوره

ها را در رویوردهمایی همچمون: رویومرد عوان دالیل  وست پروژهای  که بابررسی آنها میهای یادگیری الوترونیوی بوده وست پروژه

بندی کرد. همر یمک از ایمن رویوردهما بمر ا لوترونیوی و رویورد مبتنی بر یادگیری  دسته مدیریتی و رویورد مبتنی بر نیازها  رویورد

 ود و بمر ایمن اسمام اسمت کمه منمابع ای از علل  وست عأکید دارند  اما در رویورد سیستمی علفیقی بر عمامی ابهاد عأکید میجنبه

درونی( و سطح سازمانی)زمینه بیرونی(. کاهش هزینه همای  سطح نا ی می  وند: سطح فرآورده  سطح یادگیرنده)زمینه 8 وست از 

 ر یماخ لطبمق گزار مها  در چنمد سماآور آموز   همیشه در دستورکار همه مسئووالن و متصدیان امور آموز ی بوده است. . سرسام

 االتیمعنهما در ا 1111 ده اسمت. درسمال  لیعبد 1و عجارت 1رو به ر د در آموز  وپرور   هنهت یبه هنهت یویالوترون یریادگی

.در ایران نیز اگر چه همرفاً در حیطمه آمموز  عمالی بموده   کرده اند نهیهز یویالوترون یریادگیدالر در  اردیلیم 1/1متحده   رکتها 

پدیده یادگیری الوترونیوی  جایگاهی در آموز  عالی پیدا کرده است و مدعی است کمه برخمی دانشمگاهها در ر مته همایی محمدود 

اند. بنابراین بهتر است که مسئولین امر از ه  اکنون مقدمات ورود به بازار آموز  الوترونیوی را فراه  ی الوترونیوی ارائه کردههادوره

سازند و با آموز  درست  فرهنگ سازی مناسب و بستر سازی هحیح  استفاده از این دستاورد نوین علمی را به نحو احسن در دستور 

 کار قرار دهند.
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