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 چكيده:
براي ايجاد تجربه هاي يادگيري است، بر اساس اين  رايانهو  اطالعاتهاي  فن آورييادگيري الكترونيكي استفاده از 

با توجه به رشد كمي و  است و فن آوري اطالعاتتعريف يادگيري الكترونيكي دربرگيرنده طيف متنوعي از ابزارهاي 

شناخته  اينترنتدر سال هاي اخير، امروزه اين نوع يادگيري تقريبا با يادگيري از طريق  اينترنتكيفي و افزايش قابليت هاي 

با  همراه ايرانبايد گفت كه يادگيري الكترونيكي در  اين نوع يادگيري خود داراي مزايا و مشكالتي مي باشد.مي شود.

ي كم آموزشوارد شده اند و از سويي نقش طراحان به اين حوزه  رايانهو  كارشناسان نرم افزارو معموال  استمشكالتي 

و مي توان گفت كه فرهنگ  با يادگيري الكترونيكي آشنايي ندارند معلمان است؛ موضوع مهم تر اينكه برخي از رنگ

نيز  پهناي بانديادگيري الكترونيكي نسبت به سال هاي گذشته پيشرفت داشته ولي هنوز در سطح جامعه جا نيفتاده است و 

هاي متعدد نيز از يادگيري الكترونيكي استفاده مي كنند اما رشدي كه در اين رابطه مشكل اساسي است.اگرچه سازمان 

 بازاريادگيري الكترونيكي در دانشگاه ها داشته است به مراتب بيش از رشد آن در كاربردهاي سازماني است؛ در حالي كه 

يادگيري الكترونيكي در اين زمينه گسترده تر است و به طور كلي در دنيا به استفاده يادگيري الكترونيكي در  جهاني

سازمان ها بيش تر توجه مي شود.سازمان ها به داليل متفاوتي از يادگيري الكترونيكي استفاده مي كنند؛ به طور كلي مي 

ي و اطالعاتهاي  سيستمو خدمات جديد به بازار، پياده سازي سريع توان به كاهش هزينه، معرفي سريع محصوالت 

كارمندان در سطح  يكپارچه كردندر سازمان،  فرايندهاي تجاري جديد، استفاده كارآمد از كاركنان تازه استخدام شده

 جهاني و ايجاد فرهنگ كاري قدرتمند اشاره كرد. ملي و

، عدم آمادگي ساختار يادگيري كاربران، توجه نكردن به مساله فرهنگ سازي، عدم آمادگي سخت افزارهمچنين، كمبود 

يادگيري تالش مي كنند تا متناسب با بسياري از نظريه ها از جمله نظري ههاي مربوط به شناخت و  الكترونيكي نام برد.

محيطها و فضاهايي كه دائماً در حال تغيير است خود را مورد بازبيني قرار داده و با آن سازگار شوند. اما در برخي موارد، 

به خاطر بازبيني هاي مداوم، نظريه ها پارگي و پيچيدگي زيادي را متحمل مي شوند به طوري كه ممكن است نتوانند 

 جود آمده اند. كننده موضوعي باشند كه براي تعريف و تبيين آن بوبازگو
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 مقدمه :

و يادگيري تاثير  آموزشبر جنبه هاي متعدد زندگي بشر از جمله  فناوري اطالعات و ارتباطات يادگيري الكترونيكي

با گسترده شدن فناوري اطالعات و نفوذ وسايل ارتباط از راه دور به عمق جامعه ، ابزار ها و روش هاي آموزش  . گذارده است

مكان بتواند با امكانات خودش  نيز دچار تحول شدند. تحول اين ابزار ها و روش ها در جهتي است كه هر فرد در هر زمان و هر

  و در بازه زماني كه خودش مشخص مي كند مشغول يادگيري شود.

شده  ادهددر اين مقاله مفهوم ، ديدگاه ها و اصول يادگيري الكتريكي و عوامل موثر بر استفاده از يادگيري الكترونيكي شرح 

در سال هاي نه چندان دور آموزش از راه دور مطرح شد. اين نوع آموزش ويژگي هاي خودش رو دارد و داراي مزايا و  است

معايبي است. ابتدا آموزش به صورت مكاتبه اي بود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. با پيشرفت تكنولوژي و از همه مهمتر 

تفاده از تكنولوژي، استفاده از ابزار هاي جديد تر براي انتقال دانش مطرح شد. با به وجود آمدن و ارزان تر شدن هزينه اس

گسترش اينترنت اين پديده جدي تر دنبال شد و ابزار ها و روش ها و استاندارد هايي براي آموزش الكترونيك مطرح شد و هر 

گفت آموزش الكترونيكي استفاده از ابزار هاي انتقال  ودمي ش زمينه انجام مي شود.در واقعروز اصالحات جديدتري در اين 

به طور كلي يادگيري الكتونيكي كه با نام اطالعات به صورت الكترونيكي (مثل اينترنت) براي انتقال اطالعات و دانش است.

و اينترنت مربوط مي هاي ديگري چون آموزش مجازي ،آموزش آنالين  و... ياد مي شود به آموزش هاي مبتني به كامپيوتر 

 گردد، كه در اينمقاله در مورد آن به طور مفصل بحث خواهيم كرد.

 در:تاريخچة يادگيري الكترونيكي 

 جهان 

آموزش مكاتبه اي كه با نامه نگاري توسط مدرسه يا مؤسسه هاي واجد شريط اداره مي شد و بين دانشجويان و استادان از 

ر مي گرديد، مورد توجه دانشجويان و دانش آموزان بود. همزمان با ايالت متحده آمريكا كه طريق نامه نگاري ارتباط برقرا

به صورت جزوه  1840در زمينه آموزش از راه دور فعاليت داشت، كشورهاي اروپايي دوره هاي آموزشي را قبل از سال 

تأسيس شد، متكي بر  1892ه در سال هاي خالصه شده آغاز كرده بودند. اولين دوره آموزشي از راه دور دانشگاهي ك

ميالدي باز مي  1900اداره پست اداره مي شد. روشهاي بهره گيري از آموزش غيرحضوري مبتني بر فناوري به اوايل دهه 

گردد. در اواسط قرن بيستم برنامه هاي آموزشي متنوعي نيز وجود داشت و مجوزاولين راديوي آموزشي دانشگاهي در 

با تكامل و 1960، كه اولين پايه شكل گيري آموزش الكترونيكي محسوب مي گردد. در سال صادر شد 1921سال 

پيشرفت رسانه ها، تكنولوژي آموزش از راه دور نيز دچار تغييرشد و به جاي تكيه بر سيستم پستي ، دانشگاه ها با استفاده 

انشجويان ثبت نام مي نمودند به نحوي كه عالوه بر تركيبي از ابزار چند رسانه اي مالتي مديا، جهت پشتيباني آموزشي از د

انگلستان و آمريكا در ساير كشور هاي اروپايي و آسيايي مؤسسات آموزش الكترونيكي توسعه يافت. امروزه آموزش 
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(يادگيري) الكترونيكي مبتني بر استفاده ازتكنولوژيهاي جديد، ابزاري است براي انتقال دانش روز كه مي تواند انواع 

  كرده  ثابت  الكترونيكي  آموزش "در واقع تخصص و مهارت در رشته هاي متفاوت را در اختيار دانش پژوهان قرار دهد. 

 دهد. مي  افزايش  سنتي  درس  كالسهاي  به  را نسبت  درصد يادگيري 25تا  20  كه  است

 ايران 

جام نشده است، اما مي توان گفت كه يادگيري تحقيق دقيق ومدوني ازتاريخچة يادگيري الكترونيكي در ايران ان 

الكترونيكي در ايران به زمان بهره گيري از ابزارهاي كمك آموزشي سمعي، بصري شامل نمايش اساليد و فيلم هاي 

 آموزشي در كالس درس باز مي گردد.

ار دانشگاه تهران قرار گرفت دانشگاه پيام نور تأ سيس شد و در پايان دهه هفتاد آموزش مجازي در دستور ك 1367در سال 

سايت آموزش مجازي دانشگاه تهران با ارائه نه درس براي  1380و پروژه هاي تحت اين عنوان آغاز شد. در سال 

 دانشجويان روزانه دانشگاه راه اندازي شد.

 تعريف يادگيري الكترونيكي:
  :ي شوداز آن اشاره م تعاريف متعددي دراين زمينه وجود دارد كه به چند مورد

كامپيوتري شناخته شده به خصوص فناوري  هر نوع يادگيري، آموزش يا پرورش كه با استفاده از فناوري ◄

 )26، ص 1383گردد.(باقري  هاي مبتني بر شبكه اينترنت ارائه مي

مي شود كه با استفاده از ابزارهاي  يادگيري الكترونيكي به مجموعه فعاليت هاي آموزشي اطالق ◄

شبكه هاي مجازي صورت مي گيرد. به عبارت ديگر كليه برنامه هايي را  عم از صوتي، تصويري ، رايانه اي ،الكترونيكي ا

 نامند. هاي رايانه اي به ويژه اينترنت، منجر به يادگيري مي شود يادگيري الكترونيكي مي كه از طريق شبكه

داول مورد استفاده قرار مي گيرد. اما براي يادگيري يادگيري الكترونيك اصطالحي است كه به طور مت ◄

                                                                                                                 الكترونيكي تعريف مشتركي ارائه نشده است. 

مبتني بر شبكه گسترده جهاني  در بيشتر مواقع، به نظر مي رسد كه يادگيري الكترونيك بيشتر براي اشاره به آموزش از راه دور

همراه با تعاملي كه به صورت چهره به چهره نيست مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين تعاريف ديگري در اين زمينه مي 

توانند وجود داشته باشند كه محدوده گسترده تري دارند. براي مثال، آن ممكن است شامل هر نوع تكنولوژي اي باشد كه 

بود مي بخشد، جايي كه تكنولوژي به منظور حمايت از فرايند يادگيري مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر چه يادگيري را به

علوم تربيتي به عنوان بخشي از اين تعريف به حساب نمي آيد، اما تعريف ارائه شده از طرف بعضي از نويسندگان آن را نيز 

الكترونيك يك علم تربيتي اي است كه تكنولوژي ديجيتالي  شامل مي شود. مانند اين تعريف كه گفته است يادگيري

              (كامپيوتري) را مورد استفاده قرار مي دهد. مساله اي كه داراي اهميت است اين است كه بدانيم كه كه اصطالح 

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


۴ 

 

)e-learningم ) مبهم و دو پهلو است. مي توان گفت كه تقريبا اين امكان وجود ندارد كه در مورد چگونگي آن بتواني

تعريفي ارائه دهيم، زيرا آن از نظر مردم گوناگون معناي متفاوتي دارد. از اين گذشته، آن اغلب به جاي ديگر اصطالحات 

مرتبط از قبيل يادگيري از راه دور، يادگيري فاصله دار و يادگيري الكترونيكي به كار مي رود. همچنين اين طور به نظر مي 

زمينه اي دارد كه در آن مورد استفاده قرار مي گيرد. در شركت ها، اغلب اين واژه اشاره رسد كه معناي اين واژه بستگي به 

به راهبرد هايي مي كند كه شبكه شركت مورد استفاده قرار مي دهد تا دوره هاي كار آموزي را به كارمندان شركت منتقل 

ريف الگويي ويژه براي مورد توجه قرار دادن يك كند. به تازگي، در بيشتر دانشگاه ها، واژه يادگيري الكترونيك براي تع

 دوره يا برنامه مطالعاتي كه در آن دانشجويان يا بسيار كم و يا اصال برخورد هاي رو در رو با يكديگر ندارند مورد استفاده

 قرار مي گيرد.

و يادگيري تاثير  آموزشبر جنبه هاي متعدد زندگي بشر از جمله  فناوري اطالعات و ارتباطات يادگيري الكترونيكي

الكتريكي  آموزشدر محيط هاي يادگيري مفهوم نوي را پديد آورده است كه  استفاده از فناوري اطالعاتگذارده است . 

رهايي به منزله ي ابزا چند رسانه ايهاي  سيستمو  اينترنتي و ارتباطي مانند اطالعات استفاده از فناوري هاي جديدنام دارد .

ي و نيز آموزشبه منابع و خدمات  دسترسي آسانو يادگيري از طريق ارائه تسهيالتي براي  آموزشبراي بهبود كيفيت 

هاي  سيستمو همكاري از راه دور كه يادگيري الكترنيكي ناميده مي شود ، عاملفراهم آوردن ساز و كارهايي چون ت

الكترونيكي كه  آموزشهند . يادگيري يا ه ي وسيع تري ارائه دخود را در گستر آموزشي را توانا كرده تا بتوانند آموزش

است كه در آن  آموزشاست ، نوع جديدي از  آموزشدر حوزه  ري فناوري اطالعات و ارتباطاتكارگيمحصول به 

ريزي شده نيست .(يادگيري الكترونيكي را مي  برنامهو كارآموزان در كالسهاي نيازي به حضور دانشجويان دانش آموزان 

در تدريس و يادگيري دانست .) به طور كلي يادگيري الكترونيكي  فناوري اطالعات و ارتباطاتتوان استفاده نظام مند از 

به مثابه  چند رسانه ايهاي  سيستمو  اينترنتي و ارتباطي مانند اطالعاتهاي  فناوريمفهومي است كه بيانگر به كارگيري 

ي و فراهم آموزشبه منابع و خدمات  دسترسي آسانابزارهايي براي بهبود كيفيت يادگيري از طريق ارائه ي تسهيالتي براي 

رسانه هاي ها و  فناوريو همكاري از راه دور است . در اين صورت با بهرگيري از  عاملكردن ساز و كارهايي چون ت

تدريس ، يادگيري ، سنجش و ارزشيابي محيط يادگيري الكترونيكي پديد مي  بهينه سازيبراي ارائه حمايت و  ديجيتالي

آيد كه از محيط هاي يادگيري سنتي متمايز است .براي آنكه مفهوم يادگيري الكترونيكي و حوزه هايي كه زير پوشش آن 

 هد بود :قرار مي گيرد بهتر مشخص شود ، ذكر چند مثال مفيد خوا

 پايگاه هاي اطالعاتيو  كتابخانه هاي ديجيتالي،  وبي جهاني  شبكهبا استفاده از  پژوهش -1

 ) چند رسانه ايي ( بعضي اوقات عاملي تبهره گيري از مواد يادگير  -2

  اينترنتيكار گروهي از طريق امكاناتي چون كنفرانس الكترونيكي و گوت و گوي   -3
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                                                          وهي از طريق كنفرانس هاي ويديوي سخنراني يا بحث گر  -4

دوره هاي الكتريكي ممكن است اين سئوال به ذهن بسياري از افراد برسد كه با وجود شيوه هاي رايج  مديريتدر   

 عاملمي توان چند  ، چه لزومي دارد كه به يادگيري الكتونيكي بپردازيم ؟براي پاسخ به اين سئوال آموزشيادگيري در

 6اشاره كرد كه بهره گيري از توانايي و قابليت يادگيري الكترونيكي را سبب مي شود .

 عوامل ملي : -1

، پراكندگي افراد و نامتجانس بودن آن  آموزش عاليبه موسسات  ورودعواملي چون افزايش روز افزون تعداد داوطلبان  

 ي جديد براي يادگيري احساس شود .آموزشسبب مي شوند كه نياز به الگوي  …ضمن خدمت و  آموزشها ، نياز به 

                                                                                                                                          عوامل ساختاري :  -2

مربوط مي شود  برخي از  آموزشبخشي از عوامل مربوط به استفاده از يادگيري الكترونيكي به ويژگي هاي اين نوع 

 :عوامل ساختاري عبارتند از 

هر چه بيشتر يادگيرنده به  دسترسيپذيري يادگيري الكترونيكي در مقابل نياز يادگيرندگان و امكان  انعطاف •

  ي .آموزشمنابع ومواد 

هزينه هاي تعداد زيادي از يادگيرندگان و كاهش  مديريتهاي يادگيري الكترونيكي براي  سيستمارايي زياد ك  •

 . آموزشي

 . آموزش از راه دورو يادگيري از طريق  آموزشايجاد فرصت هاي   •

 ات متنوع و روش هاي خالق و موثربهبود كيفيت يادگيري و تدريس با بهره گيري از امكان •

به وجود مي آورد ،  آموزشبراي  اطالعات و ارتباطات فناورياصول اساسي يادگيري الكترونيكي فرصت هايي كه  

ي وادار مي كند . محصول اين باز آموزشرا به باز انديشي ماهيت يادگيري و باز مهندسي فعاليت هاي  آموزشمتخصصان 

) به( تسهيل كننده ي يادگيري ) در خالل رويكرد يادگيرنده  اطالعاتمهندسي تغيير نقش معلملن از( ارائه كننده ي 

كه در يادگيري  است . يادگيرنده محوري و فعال بودن يادگيرنده از جمله اصولي به شمار مي آيند آموزشمحوري در 

 الكترونيكي نيازمند توجه اند . 

 8يادگيرنده محور بودن ، مفهوم كليدي يادگيري الكترونيكي است و فعال بودن يادگيرنده را نيز شامل مي شود .

  :سه ديدگاه براي يادگيري الكترونيكي وجود دارد 

                                                                                      :                                           ديد گاه الكترونيكي )1

 .است  ..فشرده و  ديسك –تلوزيون  – ماهواره – نوار ويدئويي – اينترنتاز طريق  محتوايادگيري الكترونيكي ارائه ي 
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                                                                                                                              :اينترنتيديدگاه دوم ديدگاه  )2

 توجه مي شود .  اينترنتي جهاني يعني اطالعات عاملتنها به 

                                                                                                                           ك يدگاه افسانه ايديدگاه ، د  )3

فوق العاده زيادي  سرعتون زمان خاص و مداوم است كه داراي بد آموزشبه اعتقاد برخي افراد يادگيري الكترونيكي ( 

 است .

 مشكالت يادگيرى الكترونيكى در ايران
ر اساس اين هاى يادگيرى است، ب براى ايجاد تجربه  هاى اطالعات و رايانه آورى يادگيرى الكترونيكى استفاده از فن

آورى اطالعات است و با توجه به رشد كمى و  تعريف يادگيرى الكترونيكى دربرگيرنده طيف متنوعى از ابزارهاى فن

امروزه اين نوع يادگيرى تقريبا با يادگيرى از طريق اينترنت  هاى اخير،  هاى اينترنت در سال كيفى و افزايش قابليت

توان گفت كه  رخى از اساتيد با يادگيرى الكترونيكى آشنايى ندارند و مىتر اينكه ب شود. موضوع مهم شناخته مى

هاى گذشته پيشرفت داشته ولى هنوز در سطح جامعه جا نيفتاده است و پهناى  فرهنگ يادگيرى الكترونيكى نسبت به سال

كنند اما  ى استفاده مىهاى متعدد نيز از يادگيرى الكترونيك باند نيز در اين رابطه مشكل اساسى است.اگرچه سازمان

ها داشته است به مراتب بيش از رشد آن در كاربردهاى سازمانى است؛ در  رشدى كه يادگيرى الكترونيكى در دانشگاه

تر است و به طور كلى در دنيا به استفاده يادگيرى  حالى كه بازار جهانى يادگيرى الكترونيكى در اين زمينه گسترده

كنند؛  ها به داليل متفاوتى از يادگيرى الكترونيكى استفاده مى شود.سازمان تر توجه مى يشها ب الكترونيكى در سازمان

هاى  سازى سريع سيستم توان به كاهش هزينه، معرفى سريع محصوالت و خدمات جديد به بازار، پياده طور كلى مى به

م شده در سازمان، يكپارچه كردن كارمندان اطالعاتى و فرايندهاى تجارى جديد، استفاده كارآمد از كاركنان تازه استخدا

 در سطح ملى و جهانى و ايجاد فرهنگ كارى قدرتمند اشاره كرد. 

عدم آمادگى ساختار واحد  عدم آمادگى كاربران،  سازى،  افزار، توجه نكردن به مساله فرهنگ همچنين، كمبود سخت 

هاى براى استفاده از يادگيرى  اهداف كلى سازمانتوان از ديگر  وجود نداشتن محتواى خام مناسب را مى  آموزش،

 الكترونيكى نام برد.

    الكترونيكي(مدرن):تفاوت آموزش سنتي و

 است.بررسي شده الگوي يادگيري مدرنيته باالگوي يادگيري  سنتي  تفاوت حيطه  سه ر زير در د         
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 آموزش  فرآيند 

  .هرويكرد سنتي: يك روش و محتوي آموزشي براي هم -

  .رويكرد مدرن: روش و محتوي آموزشي سفارشي شده براي هر آموزش -

 زمان آموزش 

 .رويكرد سنتي : يك بازه زماني براي همه -

 .رويكرد مدرن : بازه زماني كه توسط آموزش گيرنده تعيين مي شود -

 محل آموزشي 

 .رويكرد سنتي : يك مكان خاص براي همه -

 .موزش گيرنده بتواند به مطالب آموزشي دسترسي پيدا كندرويكرد مدرن : هر مكاني كه آ -

اما چند دليل براي استفاده از آموزش الكترونيكي معرفي تكنولوژي هاي جديد به دانش آموزان و آموزش چگونگي دست 

 يابي به تكنولوژي هاي جديد.

 ولوژي هاي جديد.تشويق دانش آموزان براي بدست آوردن اطالعات از طريق تكن)  1               

 حضور در اطاق هاي بحث و گفتگو براي تبادل نظر در مورد مطالب كه منجر به توليد دانش مي شود )2               

 برقراي ارتباط با مدير قسمت آموزشي در هر زمان.)3               

كساني كه به علت داشتن كار يا معلوليت و عوامل ديگر قادر به حضور در كالس درس فزيكي نمي باشند مي )4               

 توانند به راحتي و بدون مشكل از اين روش استفاده كنند.

 براي افرادي كه امكان خروج از كشورشان را براي ادامه تحصيل ندارند.) 5               

 به جديد ترين اطالعات روز دنيا در رشته مورد نظر. دستيابي ) 6               

 دسته بندي نوع يادگيري ومزيت هاي آموزش الكترونيكي 

 كال نوع يادگيري را مي توان به سه دسته تقسيم كرد:

 . يادگيري شخصي1         

 . يادگيري جمعي2        

 . كالس هاي مجازي3        

 . يادگيري شخصي : 1

اين دسته فرد رشته مورد عالقه خود را انتخاب مي كند و در محيط اطراف خود مخصوصا اينترنت به دنبال  در           

اطالعات مرتبط با آن مي گردد و در آن زمينه تحقيق مي كند سپس سواالت خود را از اساتيد آن رشته به صورت 
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online .مي پرسد 

 . يادگيري جمعي :2

خود ارتباط بر قرار كنند. از جمله اين ابزار  معلمانيطي براي افراد مهيا مي شود تا با يك ديگر ودر اين دسته شرا             

Forum  وchat  و غيره است. در اين روش معموال زمان شروع و خاتمه دوره آموزشي و امتحانات براي همه آن گروه

 يكسان است.

 . كالس هاي مجازي :3

زيكي برگزار مي يكامال مانند كالس درس است و حتي در بعضي از موارد در كالس هاي ف در اين دسته شرايط               

شود. در اين جا از ويدئو كنفرانس و به جاي تخته سياه از يك ويدئو پروژكتور استفاده مي شود. گاهي از اوقات براي هر 

ايشگر و دوربين يا وب كم خواهد بود و هر فرد يك كامپيوتر در نظر گرفته مي شود و ارتباط ويدئويي از طريق صفحه نم

كسي مي تواند از طريق كامپيوتر با استاد ارتباط برقرار كند. اين روش مخصوصا براي برگزاري كالس هايي كه استاد 

مربوط به آن درس به تعداد كافي موجود نيست و امكان جابه جايي اساتيد هم وجود ندارد مفيد مي باشد به ويژه برا ي 

 اه ها. شاخه اي از اين دسته در پزشكي از راه دور نيز استفاده مي شود.دانشگ

 مقايسه يادگيري از طريق آموزش الكترونيك و يادگيري در كالس ها فزيكي معمولي

سعي شده است كالس ها مجازي همانند كالس هاي واقعي ايجاد شود اما براي اهداف آموزش الكترونيكي تغيير يافته و 

يير در نحوه يادگيري و مطالب آموزشي شده است. متون درسي، نحوه غاند.نحوه ارائه درس باعث ت ر شدهمنعطف ت

 انتخاب آن ها و آموزش آن ها با آموزش سنتي متفاوت است.

 مزيت هاي آموزش الكترونيك 

 . نيازي به صرف وقت و حضور در كالس نيست.1    

 كه مطابق نياز دانشجو است. . برخورداري از يك روش مطالعه انعطاف پذير2    

 . سرعت مطالعه دست دانشجو است.3     

 . مانند كالس هاي درسي برنامه آموزشي، راهنمايي درس ، دروس مرجع و ... وجود دارد. 4     

 از مزاياي كار گروهي بهره مند مي شويد.  online. در مطالعه به صورت 5     

 سترسي به تكنولوژي هاي جديد.. كنجكاوي و ابتكار بيشتر و د6      

 . اطالعات به روز است و از اطالعات به روز مي توانيد استفاده كنيد. 7      

 است. online. ارزيابي به صورت 8      

 . مي توانيد هر كجا كه باشيد مدرك خود را از طريق اينترنت به ديگران و رييس خود نشان دهيد.9     

www.ParsBook.org

www.ParsBook.org

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


۹ 

 

 يك درس يا رشته را فرا گيريد. . مي توانيد بيش از10    

. آموزش الكترونيك را با استفاده از هر فراهم كننده خدمات اينترنتي و بدون محدوديت مي توان به كار برد. اما 11    

ارائه دهنده دروس مي تواند از يك اينترانت براي اين كار استفاده كند كه در اين صورت محدوده آموزش محلي خواهد 

 بود.

هاي  plug in. مي توان از هر مرورگري براي آموزش الكترونيك استفاده كرد به شرطي اينكه برنامه هاي سايت با 12    

 مرورگر مطابقت نمايد. مثال حمايت مرورگر از كدهاي جاوا.

 . در هر زمان ميتوان ياد گرفت.13   

 . در هر مكاني امكان يادگيري وجود دارد.14   

 يري كاهش مي يابد.. هزينه هاي يادگ15   

 . دانش و اطالعات را عموم مردم مي توانند بدست آورند. 16   

 . نتيجه آموزش و يادگيري شما سريعتر مشخص مي شود.17   

 مطالب بيشتر در ذهن مي ماند. Multimedia. با استفاده از امكانات 18   

 3. تبعيض و پارتي بازي كمتر اتفاق مي افتد.19   

 در آموزش الكترونيكي بايد مورد توجه قرار گيرد چند نكته كه 

.زير ساخت هاي مخابر اتي: زير ساخت هاي مخابرتي در ايران هنوز مهيا نيست اما باعث نمي شود از آموزش 1      

 الكترونيك صرف نظر شود.

وت است و بايد هم . مفاد آموزشي: مفاد آموزشي به صورت آموزش الكترونيك با روش هاي آموزش سنتي متفا2      

درصد متن آموزشي از طريق استاد و بقيه از همكاري و ارتباط  50تا  40فرق داشته باشد. در آموزش الكترونيك 

 دانشجويان تعيين مي شود.

ها آموزشي كه فقط بايد بيننده باشد  CD. آموزش الكترونيك بايد دوطرفه باشد تا كاربر خسته نشود، مثال مانند 3      

 . كاربر بايد با آن ارتباط داشته باشد.نباشد

 پيش شرط هاي آموزش الكترونيكي 

كوشد خود را با اين تغييرات سريعاً وفق  اي مي سرعت تغيير و پيشرفت در جوامع اطالعاتي امروزي چنان است كه هر جامعه

كي و مجازي رفته است. در اين هاي الكتروني دهد. بحث آموزش نيز اينك از شكل سنتي خود خارج شده و به سمت آموزش

گيرد. از اين رو ، مي بينيم آموزش در هر كجا و هر  هاي آموزشي از طريق وسايل الكترونيكي صورت مي نوع آموزش، فعاليت

 زمان فرزند زمانه ماست. 
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م است. چرا كه براي در اين نوع يادگيري كه بر اساس استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است ، كيفيت آموزش بسيار مه

گيرند اين نوع آموزش جايگزين آموزش سنتي شده و بايد بتواند  هاي مجازي قرار مي افرادي كه تحت تعليم از طريق دوره

 هاي سنتي داشته باشد.  بازدهي مشابه با آموزش

ي قادر به شركت كردن در درتمام دنيا ، اين نوع آموزش محيط مناسبي را براي افرادي كه به دليل تعهدات شغلي يا شخص

 كالس هاي آموزشي سنتي نيستند فراهم كرده است. 

فراگير  182وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با حضور  ICDLهاي  در اين راستا ،نخستين دوره آموزش الكترونيكي دوره

گروه آموزش وزارت، اين دوره  شود كه طبق اعالم رئيس از بين مديران، كارشناسان و كاركنان وزارت در حالي برگزار مي

 توانسته نتايج مطلوبي به همراه داشته باشد به طوري كه ميانگين نمرات از هشتاد امتياز پايين تر نبوده است. 

ساله كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به همراه وزارت آموزش و پرورش و صدا و سيما متولي  20انداز  در چشم

در كشور شده است. بنابراين برگزاري اين دوره براي وزارتخانه اي كه متولي توسعه آموزش مجازي  اجراي آموزش مجازي

 در كشور است، بسيار مناسب مي باشد. 

آموزد، مي آموزاند، از نظر فني اگر يك  در حقيقت با توجه به اين كه فرايند آموزش پوياست و دانشجو در همان حال كه مي

بخواهد سودمند و كارا باشد بايد بتواند به سادگي ابزارهاي اين نوع آموزش را از جمله دسترسي به  محيط آموزش الكترونيكي

رايانه و اينترنت با پهناي باند زياد را در اختيار فراگيران و معلمان قرار دهد، تا فراگيران بتوانند به راحتي در محيطي تعاملي به 

 يادگيري بپردازند. 

نوع روش آموزش با توجه به نوع وظايف وزارتخانه انتخاب خوبي بوده است و چه بهتر مي بود بسترهاي بي گمان انتخاب اين 

آن از قبل آماده مي شد. به طور مثال برگزاري يك دوره كالس هاي آزمايشي و محدود كه مي توانست در پايان در صورت 

 ا كند بد نبود. استقبال فراگيران از نحوه اجراي دوره ، اين دوره ها ادامه پيد

ها نبود امكانات سخت افزاري  اشاره به مشكالت موجود در برگزاري دوره هاي آموزشي و از جمله در خصوص اين دوره

كافي براي تمام فراگيران در وزارت اظهار داشت: مشكل همكاران ما آموزش مجازي نيست. به نظر مي رسد همكاران 

ساعت  176هاي آموزشي خود بلكه فقط براي گذراندن دوره و پركردن  واناييآموزش را نه به لحاظ باال بردن سطح ت

بينند. از آن جا كه آموزش مجازي آموزش راحتي نيست، بهتر است درصدد رفع  آموزشي و استفاده از مزاياي آن مي

 هاي خود باشيم نه محكوم كردن برگزاري دوره هاي مجازي.  نارسايي

اي از مزايا داوطلب شركت در  تني است. چرا كه هستند افرادي كه به صرف استفاده از پارهپذيرفالبته بخشي از گفته ها

هم مي شود. از  ICDLهاي ها از جمله آموزش كالس هاي برگزار شده هستند، اما آيا اين حالت قابل تعميم به تمام دوره دوره

شود اين است ، اگر  ه را بگذراند پرسشي كه مطرح ميتواند هر كدام از اين هفت دور آن جا كه هر كارمندي تنها يكبار مي
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شركت كنندگان در اين دوره ها هم تنها به دنبال پر كردن ساعات آموزشي خود هستند علت گاليه آنان نسبت به نحوه 

است برگزاري كالس هاي مجازي در چيست؟ هر چند بخشي از پاسخ در نبود امكانات فني قابل دسترسي تمام فراگيران نهفته 

اما بخش ديگر آن را بايد در احساس عدم رضايت آنان از دست نيافتن به تخصص مطلوب جست؟مگر نه اين كه توفيق هر 

 هاي ضروري است.  ها و تخصص آموزش نهايتا دستيابي افراد به مهارت

تواند جوابگوي بسياري  ميها  بنابراين با تاكيد بر تخصص گرايي و نه تنها مدرك گرايي صرف ، پيدا است اين گونه آموزش

از نيازهاي كاركنان به خصوص بحث آموزش ضمن خدمت آنان باشد، به شرط آن كه براي كاركنان شناسنامه آموزشي 

متناسب با نيازهاي كاري آنان تهيه كرد تا مشخص شود هر فرد بنا به نياز تخصصي خود در محيط كار به كدام دوره آموزشي 

ان دوره را بگذراند. نه اين كه دوره هاي مختلف و بعضا نا مرتبط را فقط جهت پر كردن ساعات نيازمند است و طبيعتا هم

هاي محيط اداري، برخورداري از امكانات فني و بررسي نيازهاي آموزشي  آموزشي طي كند. در اين راستا توجه به ويژگي

 ضروري است. 

ياده سازي شده و طرفداران بسياري نيز كسب كرده است، بايد ديد هاست آموزش الكترونيكي پ به هر ترتيب در جهاني كه سال

را داشته و يكي از متوليان توسعه آموزش الكترونيكي در كشور است،  ICTاي كه خود داعيه راهبري امور  چرا در وزارتخانه

يط آموزش همگاني را فراهم رابرگزاري اين دوره نتوانسته رضايت همكاران را به دنبال داشته باشد. آموزشي كه قادر است ش

 كند.

اگر يك محيط آموزش الكترونيكي بخواهد سودمند و كارا باشد بايد بتواند به سادگي ابزارهاي اين نوع آموزش را از جمله 

در محيطي دسترسي به رايانه و اينترنت با پهناي باند زياد را در اختيار فراگيران و معلمان قرار دهد، تا فراگيران بتوانند به راحتي 

 تعاملي به يادگيري بپردازند. 

بي گمان انتخاب اين نوع روش آموزش با توجه به نوع وظايف وزارتخانه انتخاب خوبي بوده است و چه بهتر مي بود بسترهاي 

آن از قبل آماده مي شد. به طور مثال برگزاري يك دوره كالس هاي آزمايشي و محدود كه مي توانست در پايان در صورت 

 تقبال فراگيران از نحوه اجراي دوره ، اين دوره ها ادامه پيدا كند بد نبود. اس

ها بحث جديدي در كشور است، گفت: برگزاري اين دوره ها بايد  رييس گروه آموزش وزارت با بيان اين كه اين نوع آموزش

 ها و امكانات تخصيص داده شده باشد.  بر اساس توانايي

ها نبود امكانات سخت  جود در برگزاري دوره هاي آموزشي و از جمله در خصوص اين دورهوي با اشاره به مشكالت مو

افزاري كافي براي تمام فراگيران در وزارت اظهار داشت: مشكل همكاران ما آموزش مجازي نيست. به نظر مي رسد همكاران 

ساعت  176گذراندن دوره و پركردن  هاي آموزشي خود بلكه فقط براي آموزش را نه به لحاظ باال بردن سطح توانايي
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بينند. از آن جا كه آموزش مجازي آموزش راحتي نيست، بهتر است درصدد رفع  آموزشي و استفاده از مزاياي آن مي

 هاي خود باشيم نه محكوم كردن برگزاري دوره هاي مجازي.  نارسايي

تواند جوابگوي بسياري  ها مي دا است اين گونه آموزشبنابراين با تاكيد بر تخصص گرايي و نه تنها مدرك گرايي صرف ، پي

از نيازهاي كاركنان به خصوص بحث آموزش ضمن خدمت آنان باشد، به شرط آن كه براي كاركنان شناسنامه آموزشي 

ي متناسب با نيازهاي كاري آنان تهيه كرد تا مشخص شود هر فرد بنا به نياز تخصصي خود در محيط كار به كدام دوره آموزش

نيازمند است و طبيعتا همان دوره را بگذراند. نه اين كه دوره هاي مختلف و بعضا نا مرتبط را فقط جهت پر كردن ساعات 

هاي محيط اداري، برخورداري از امكانات فني و بررسي نيازهاي آموزشي  آموزشي طي كند. در اين راستا توجه به ويژگي

 7ضروري است. 

 :يكي در آموزش و پرورشنقش حياتي فناوري الكترون

مفهوم واقعي آن است. تاكنون  هاي نو به يادگيري الكترونيكي زاييده چرخه تحوالت سريع و رو به گسترش فناوري

گيرد، با  يادگيري الكترونيكي به وسيله اينترنت صورت مي .تعاريف متفاوتي از يادگيري الكترونيكي ارائه شده است

هاي مجازي، همكاري  گيرد (آموزش هاي آموزشي را در برمي اي از روش مجموعه و جديدترين اطالعات همراه است

دادن فرايندهاي اداري و  ). فراگير محور است و به ويژگي فردي او توجه دارد. نهايتاً قابليت انجام سازي شبيه ديجيتال،

گيرنده، تدريس و اجراي ارزشيابي از راه هاي ياد اجراي فعاليت نام، پرداخت شهريه، نظارت بر روند مديريتي از قبيل: ثبت

 .كند مي دور را فراهم

پيوندد و در آن  به وقوع مي شود كه در محيط شبكه طور كلي، يادگيري الكترونيكي به آن نوع يادگيري گفته مي به

ي يادگيري است كه شود و نوع ارتباطات از راه دور به خدمت گرفته مي اي و اي، فرارسانه رسانه اي از فناوري چند مجموعه

 .شود گيري از فناوري شبكه تسهيل مي گيرد و با بهره صورت مي در محيط اينترنت

فضاي مسقف كالس درس، معلمان  كند كه در تأكيد مي  اين نوع يادگيري كه به استفاده از فناوري آموزشي اشاره دارد

ميل و  هاي اينترنت، اي ها، سايت ها، ديسكت يشخصي، سي د هاي عمومي، هاي سنگين آموزشي اعم از رايانه از رسانه

را  ياددهي استفاده كنند تا يادگيري را تسهيل كرده و موجبات ارتقاي سطح علمي فراگيران حتي نانو فناوري در فرايند

بازدهي تحصيلي و فعاليت  فراهم آورند. اين روش يادگيري براي شاگردان از آن جهت كارآمد و اثربخش است كه

  .بخشد بهبود مي آنان و عملكرد و تدريس و رفتار كالسي معلمان راآموزشي 
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 مهم ترين دست آورد هاي يادگيري الكترونيكي
  و دانشجويان  آموزان دانش  هاي و آموخته  يادگيري  كيفيت  ـ افزايش

  موجود در جهان  هاي و دانش  از اطالعات  بسيار بااليي  حجم  به  دسترسي  ـ سهولت

  بسيار اندك  در زمان  اطالعات  به  موقع  و به  سريع  سيـ دستر

  آموزشي  هاي هزينه  برخي  ـ كاهش

   و علمي  درسي  مطالب  و صحت  ، دقت كيفيت  ـ باال بردن

  و دانشجويان  آموزان دانش  علمي  ـ ارتقاي

  د بود:زير خواه  صورت هاي  به  آينده  آموزشي  هاي بدون شك در اين راستا  محيط 

 محور آموز  ـ دانش 

 و پويا  ـ تعاملي 

 واقعي  جهان  مسائل  در خصوص  كار گروهي  ـ برخوردار از قابليت  

 موردنظر خودشان  آموزشي  هاي روش  تعيين  به  دانشجويان  ـ قادر ساختن  

 العمر مادام  از آموزش  حمايت  براي  اطالعات  نظير دانش  ـ تأكيد بر كاركردهايي 

 مجازي مدارساي يادگيري و آموزش درروش ه
اند  ) شده ، سخنراني خصوصي  تدريس هاي روش  (يعني  و ياددهي  يادگيري  سنتي  هاي نظام  جايگزين  نوين  هاي نظام  امروزه 

 مجازي را موارد زير دانست: مدارسو به اين ترتيب مي توان روش هاي تدريس و يادگيري در 

 اي: چند رسانه  دروس 

،  شده  سازي شبيه  و اجزاي  ، گرافيكي ، ارتباطي از عناصر تصويري  و با استفاده  گسترده  صورت  به  دروس  اين 

  درسي  و موضوعات  دروس  در خصوص  و بحث  ، بازگشت و راهنمايي  هدايت  براي  و نيز عناصر ارتباطي  سازي متحرك

 گردند. برگزار مي

  پيشرفته:  ارتباطي  سازوكارهاي  

  انآموز دانش  مورد به  كند. اين مي را حمايت  و بصري  سمعي  و ارتباطات  ، ناهمزمان همزمان  متون  سازوكار هر گونه  اين

 دهد. را مي  شده  آموخته  در مباحث  تمرين  امكان

  مكتوب:   هاي آزمون  

 گردند. مي  و عودت  ، تصحيح عتوزي  اي شبكه  ارتباطات  ها از طريق ها و آزمون ، سؤال ترتيب  اين  به

  دور:   از راه  امتحان 
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 شود. و اجرا مي  پشتيباني  ويدئو كنفرانس  از طريق  امتحانات  اين

  پيوسته:   مجازي  سمينارهاي 

 سازد. مرتبط مي هم  را به  جغرافيايي  مختلف  هاي در محيط  آموزان دانش  مختلف  هاي گروه  وسيله  بدين

  مشاركتي:  مجازي  يها آزمايشگاه 

 . افزاري نرم مهندسي  هاي كنند. مانند كارگاه مي  حمايت  گروهي  هاي ها از فعاليت آزمايشگاه  اين 

  هوشمند:  ومدرسه اي دانشگاهي  عوامل 

 پردازند.  مي  ودانشجويان  آموزان دانش  و راهنمايي  ، پشتيباني رساني اطالع  به  هوشمند كه  دانشگاهي  عوامل

 نتيجه گيري:

و با توجهي كه به آماده كردن بسترهاي  در كشور ما (IT) سال گذشته با رشد و توسعه نقش فناوري اطالعات 10در 

  .كند آموزش و پرورش نيز جاي خود را باز كرده و به خوبي خودنمايي مي الزم براي توسعه آن شده است، اين پديده در

هايي  به جرأت گفت كه از معدود پديده توان گيري نيست. ولي مي ار بوده، قابل اندازهاينكه اين موضوع چه مقدار تأثيرگذ

 .خود معطوف كند اي بگذارد و توجه بسياري را به گسترده است كه در عمر كوتاه خود توانسته تأثير

با توجه به رويكرد جهاني  نصيب نيست و بي دليل تعاملي كه با محيط پيرامون خود دارد، از تحوالت جهاني كشور ما نيز به

هاي خاصي براي  بايست از روش العمر، آموزش براي زندگي بهتر، مي مادام در مباحثي مثل آموزش براي همه، آموزش

كاهش  درآوردن هر چه بيشتر جمعيت الزم التعليم و يا افزايش كيفيت آموزش و پرورش و يا حتي تحت پوشش

 .هاي آموزش استفاده كند هزينه

آمده كه آهسته و انبوه كار خود  وجود حاضر رويكردي به سوي استفاده از فناوري در آموزش (تدريس دبيران) بهدر حال 

اي و  هاي فني و حرفه هاي توليد محتواي الكترونيكي در آموزش جشنواره برد. نمود اين رويكرد برگزاري را به پيش مي

و جغرافي  كه در دوره متوسطه و در دروسي مثل شيمي است IT هاي روش تدريس با استفاده از جشنواره همچنين

ها عبارتند از: ترغيب،  جشنواره توسط وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. از جمله اهداف مشترك اجراي اين

گ نرم افزارها و توليد محتواي الكترونيكي، توسعه و گسترش فرهن از تشويق و ايجاد باور در بين معلمان در امر استفاده

باشد براي اينكه  تواند عالئمي در فرايند ياددهي و يادگيري. اين موضوع مي IT الكترونيكي و استفاده از توليد محتواي

كارگيري  معلمان و دبيران است. پس معلمان در به كارگيري خردمندانه آن توسط  در آموزش و به IT نقطه اوج تلفيق

 5.فناوري اطالعات نقش محوري دارند
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عنوان يك ابزار تكنيكي براي  به IT هاي زيادي شده و عموماً از در آموزش و پرورش بحث IT به كارگيري در مورد

دهد كه نياز مبرم به  و قابل توجهي را پيش روي ما قرار مي باالبردن سطح آموزش سخن رفته است. اين امر نكته روشن

  .دارد IT معلمان در زمينه اي شدن پيشرفت و حرفه

است، تنها معلمان هستند كه در  هاي مؤثر، جايي كه فناوري در اختيار اهداف يادگيري در مدرسه اد يادگيريبراي ايج

ريزي تحصيلي به  را در برنامه IT هاي آموزان، تكنيك يادگيري دانش هاي مواقعي حساس مبتني بر پايه احتياجات و شيوه

 .برند كار مي

هاي تدريس با  بنابراين بايد روش بايست از نمودهاي فناوري استفاده كند، اين معلم است كه براي آموزش و تدريس مي

 .نشر داد رويكردهاي جديد را تجربه كرد، آنها را مستند كرد و

بندند،  آموز به كار مي يادگيري دانش دهد وقتي كه معلمان دانش خود را در زمينه موضوع درس و شيوه شواهد نشان مي

آموزان در فهم و درك  را بر پيشرفت شاگردان دارد. هنگامي كه دانش ات بيشترين اثر مستقيمكارگيري فناوري اطالع به

شاهد  شوند، نرم افزاري خاص در كار فردي يا گروهي يا كالسي به كنجكاوي (ترديد) كشيده مي كارگيري خود در به

هاي  آموزان و ارائه كار آنها، پژوهش دانش كارگيري فناوري اطالعات در كار اين پيشرفت خواهيم بود. در مورد اثرات به

 .كمي صورت گرفته است

هاي بسيار  . در يك طرف آن فعاليتالبته مشكالت خاص خود را در بر داردبسيار وسيع  IT دامنه كاربردهاي آموزشي

اي تدريس رويكرده هاي سنتي قرار دارد و در طرف ديگر آن، تغييرات اساسي در است كه عمدتاً بر پايه روش محدود

  وايت برد تعاملي عنوان مثال، بعضي از معلمان از گيرد. به قرار مي

(interactive whiteboard) كنند،  استفاده مي در نمايش دادن محتوا و نظريات در مباحث كالسي به روش سنتي

شان طراحي و فيلمبرداري هايي كه خود نمايشنامه آموزان براي نشان دادن دهند دانش در حالي كه معلمان ديگر اجازه مي

  .استفاده كنند اند، در كالس از اين وسيله كرده

آموز را به  افزاري، فهم و فكر دانش هاي نرم آن است كه معلم و برنامه (IT) دهد مؤثرترين كاربرد مطالعات نشان مي

برد تعاملي و يا كار  ز وايتآموزان در بحث كالسي با استفاده ا دانش كشاند و اين كار از طريق شركت تمامي چالش مي

آموزان را  دانش گيرد. اگر معلم مهارت سازماندهي هاي دونفره صورت مي صورت فردي و گروه رايانه به آموزان با دانش
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تواند به  آموزان مي كارايي كالسي و فردي دانش هايي مبتني بر فناوري اطالعات داشته باشد، آنگاه بر مبناي فعاليت

 .باشدموازات هم مؤثر 

برد  كالسي، (مثالً استفاده از وايت صورت دونفره، گروهي يا آموزان به توسط دانش (IT) به كارگيري فناوري اطالعات

آموزان، بازخوردهاي فراواني را به دست  دادن به توضيحات دانش سازد تا از طريق گوش تعاملي) معلمان را قادر مي

آورند. مشاركت  آموزان و شناخت آنها به دست تري را از پيشرفت دانش د عميقتوانند دي معلمان مي آورند. از اين نكته،

شود  خصوصي باعث مي اطالعات، در موضوعات به صورت دونفره يا تيمي در استفاده از منابع فناوري آموزان به دانش

 .را فراگيرندبه چالش بكشند و از طريق مشاركت، مطالب بيشتري  آنان بتوانند فهم يكديگر را از يادگيري

آموزان وجود دارد. اين  دانش روي پيشرفت (IT) مدارك جامعي مبني بر تأثير يا كمك كردن فناوري اطالعات

معلم براي انتخاب كردن سازماندهي استفاده از منابع فناوري  به روشي كه  دهد كه اين ويژگي و مزايا، مدارك نشان مي

در  .شود هاي خارج كالس تلفيق مي ها با كارهاي كالسي و فعاليت فعاليتبستگي دارد و اين  كند، اطالعات اتخاذ مي

كارگيري فناوري اطالعات هميشه روي  به دهد كه حال حاضر، انواع منابع فناوري اطالعاتي موجود و در دسترس نشان مي

  .اي از برنامه درسي متمركز است اهداف ويژه

افزاري بلكه روندي  سخت ي اطالعات در آموزش نه يك جريانمطالعات انجام شده ثابت كرده است ورود فناور

فرهنگي است،   سازي ترين آنها بستر تمهيدات الزم كه مهم سخت افزار بدون تدارك طور كلي ورود افزاري است. به نرم

 جملهخصوص در قسمت آموزش از  هاي مختلف و به شد. توسعه فناوري اطالعات در زمينه قطعا به ناكامي منجر خواهد

اعتقاد دارند كه در حيطه آموزش  نظران اند. اما در عين حال صاحب مسائلي است كه تمامي كارشناسان به آن روي آورده

مطمئنا توسعه فناوري اطالعات در اين زمينه دچار مشكل خواهد  اگر معلمان با فناوري اطالعات احساس مشاركت نكنند،

 .شد

الزم است عالوه بر آشنايي با ديگر  رد تا به سطوح عالي حيطه شناختي علوم برسند،براي اينكه بتوان به فراگيران كمك ك

افزاري درون كالسي و برون كالسي،  هاي نرم سنگين آموزشي و شبكه هاي هاي نوين تدريس، زمينه استفاده از رسانه شيوه

 :گيرد اقدامات زير صورت

هاي تخصصي،  همايش آموزشي، -دهمايي علميهاي آموزش ضمن خدمت براي معلمان، گر برگزاري كالس)1

هاي فناوري  اي، تا آنان با روش اي و رشته حوزه هاي الگوي تدريس برتر و جلسات ادواري تخصصي برگزاري جشنواره
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پرورش تطبيقي كشورهاي پيشرفته آشنا شوند و ترس آنها براي استفاده از رايانه  اطالعات (فناوري اطالعات) و آموزش و

 .هاي قرن بيست و يكم در عرصه آموزش و پرورش شوند درس كاهش يابد و پاسخگوي ضرورت در كالس

تربيتي مؤلفان  -كنند و از متون علمي هاي زبان انگليسي و رايانه براي معلمان تا بتوانند با رايانه كار تشكيل كالس )2

 .لع شوندآموزشي و پرورشي و پژوهشي مط مند شوند و از آخرين دستاوردهاي خارجي بهره

 .اي هاي رايانه استفاده از بازي آموزان از دوره ابتدايي با هاي زبان انگليسي و رايانه براي دانش تشكيل كالس )3

به معلمان و شاگردان تا هم  ميل هاي رايگان اينترنت و اي تقويت فناوري نوين آموزشي در مدارس و اعطاي كارت )4

 .به مدارس هوشمند تبديل شوند مدارس سنتيسايت بنويسند و هم  هاي خود را روي وب نوشته

 .آموزشي هاي درسي و ديكشنري در نظام هاي آموزشي به جاي كتاب دي جايگزين كردن سي )5

 .و رايانه آموزان در زمينه زبان انگليسي برگزاري مسابقات بين معلمان و همچنين بين دانش )6

متوسطه به فراخور ظرفيت رواني  تحصيلي راهنمايي وهاي  اجباري كردن درس مباني كامپيوتر و انفورماتيك در دوره )7

 5و8و4.آموزان و فكري دانش

 كليدي:واژگان 

 electronic learning...................يادگيري الكترونيكي....................................................................

          online............................................................................................درون خطي....................................

  chat......................................صحبت و گپ اينترتي..............................................................................

   forum....................................................................................................................................ميدان......

    plug in......... .........................به برق وصل كردن ..............................................................................

           Multimedia................. .......چند رسانه اي......................................................................................

 ICDL...............  ..........................دوره ي آموزشي نرم افزارآفيس.......................................................

  …………………………………………….……………….………………IT فناوري اطالعات 

        interactive whiteboard............. .................................................................يوايت برد تعامل  

     ICT............................................... .........................................................فناوري اطالعات و ارتباطات   

    learning  method..............................روش يادگيري..................................................................   

                 education   electronic  ....................................................................آموزش الكترونيكي..........   
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