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Abstract 

The information society is a utopia of the scholars' target. To achieve information society 

knowledge production and distribution is necessary and the starting point is education. 

Information technology and communication can develop basic steps involved in public 

education and promote community knowledge. One of the discussions considered by the 

advocaters of  the development of information technology in education is that they can raise 

educational opportunities for different classes of society, especially the poor. Experience shows 

that the latter does not happen consistently and if the government does not finance for the 

access of the poor to resources, information technology gap which called "digital gap" 

increases daily. Our country needs  to have a new attitude towards the education of the young 

eager to go to schools and universities, the uneducated, and the laborers in order to increase 

their efficiency in specific specialties and to improve training programs in schools and 

universities to economize in terms of space and time. Science and technology, development 

leads human society to the inevitable use of information technology in education. The 

application of technology tools such as the internet and a variety of educational software 

provide a variety of courses at different levels such as virtual educational standards. All people 

can study using the network facilities at any time and any place and there is not any need to 

other high cost physical facilities for training. Access to information and the possibility of 

interdisciplinary learning in minimum time is also possible. Access to  information through  

different sites and through digital libraries is provided while studying The aim of this paper is 

to investigate the role of information technology in the education of schools, universities and 

different organizations and to provide strategies to solve various problems in Iran.  
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 کیدهچ 

که ساليان سال، هدف بزرگترين انديشمندان بوده است. الزمه رسيدن به  جامعه اطالعاتي همان مدينه فاضله اي است

با استفاده از فناوري اطالعات و توسعه . جامعه اطالعاتي، توليد و توزيع دانش است که نقطه شروع آن آموزش است

يکي از توان گامهاي اساسي در همگاني کردن امر تعليم و تربيت و ارتقاء سطح دانش جامعه برداشت.  ارتباطات مي

مباحثي که مدافعان توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش مطرح مي کنند آنست که از اين طريق مي توان 

راي طبقات مختلف جامعه بخصوص طبقات محروم فراهم آورد. تجربه کشورها نشان مي دهد فرصت هاي آموزشي را ب

که همواره اين اتفاق نمي افتد و اگر دولت سرمايه گذاري براي دسترسي طبقات محروم به منابع فناوري اطالعات نکند 

کشور ما، براي آموزش ابد. شکافي که اصطالحا"به آن "شکاف ديجيتال" گفته مي شود، روز به روز افزايش مي ي

جمعيت کثير جوان مشتاق تحصيل در مدارس و دانشگاه ها، آموزش بازماندگان از تحصيل، تربيت نيروي متخصص 

بازار کار و افزايش کارايي آنها در تخصصهاي ويژه )در جهت تکميل برنامه هاي آموزشي مدارس و دانشگاهها( و 

تلف از نظر زمان و مکان، نياز به نگرش نوين در آموزش دارد. توسعه علم و صرفه جويي در هزينه هاي سازمانهاي مخ

فناوري جامعه بشري را به سويي مي کشاند که استفاده از فناوري اطالعات در آموزش امري اجتناب ناپذير به نظر مي 

ان برگزاري دوره هاي متنوع گيري از ابزارهاي فناوري نظير اينترنت و انواع نرم افزارهاي آموزشي، امک با بهره رسد.

گردد. با استفاده از امکانات شبکه، در  در سطوح مختلف به صورت مجازي و مطابق با استانداردهاي آموزشي فراهم مي

توان به مطالعه پرداخت و ديگر نيازي به امکانات فيزيکي با هزينه باال براي آموزش نيست.  هر زمان و هر مکان مي

باشد. در حين مطالعه نيز،  امکان يادگيري رشته هاي مختلف علمي در حداقل زمان، ميسر ميدسترسي به اطالعات و 

امکان دستيابي به منابع اطالعاتي بسياري از طريق کتابخانه هاي ديجيتالي و سايتهاي مختلف فراهم مي گردد.هدف از اين 

ازمانها و ارائه راهکارهايي در خصوص حل مقاله، بررسي نقش فناوري اطالعات در آموزشهاي مدارس، دانشگاهها و س

 مسائل و مشکالت آن در ايران است. 

 

 آموزش فناوري ؛فناوري آموزش ؛آموزش الکترونيکي ؛فناوري اطالعات: کلمات کلیدي

 

 مقدمه

در قرررن بيسررت و يکررم بررا پيشرررفتهاي وشررمگير فنرراوري اطالعررات و ارتباطررات، تررالش انسررانها بايسررتي در جهررت افررزايش 

روزافزون دانش کاري باشد. مهمترين شاخص توسعه هر کشور، براساس ميزان توليد، توزيع و مصررف اطالعرات در آن 

ها،  در عصري كه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار توانمندساز انديشه و در امتداد فكر انسان" :گردد تعيين مي

تعليم و تربيت انسراني اسرت  ،رسد رسالت اصلي نظام آموزشي نظر مي هر لحظه در حال توليد و توزيع اطالعات است، به

كه بتواند با توجه به اطالعاتي كه در هر لحظه در دست دارد بهترين انتخاب را انجرام دهرد و در هجروم حجرم حيرران كننرده 

جامعره بايرد مجهرز بره  تك عناصر تك، از اينرو در عصر اطالعات، دانايي رمز بقاست اطالعات بر هويت خود حاكم بماند.

"دانش روز باشند.
1
 

                                                           
1

 تکفا.ششمين شماره مجله  "، رسالت آموزش در عصر اطالعاتجهانگرد نصرا...،"  
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[ امررري اجتنرراب ناپررذير اسررت. وجررود شرربکه هرراي 1]فنرراوري اطالعررات در آمرروزش اسررتفاده از بررا پيشرررفت علررم و فنرراوري، 

روشررهاي آمرروزش را متحررول سرراخته اسررت.  ،ارتبرراطي بسرريار گسررترده ماننررد اينترنررت و ابررزار و امکانررات آموزشرري پيشرررفته

براي اقشار  براي کمک به همگاني کردن امر تعليم و تربيت، به وجود آوردن فرصتهاي آموزشي العاتفناوري اط توسعه

. اکنررون باشررد بسرريار ضررروري مي ، رفررع نررابرابري هرراي آموزشرري و تکميررل برنامرره هرراي مدرسرره و دانشررگاه مختلررف جامعرره

فناوريهاي مبتني بر وب که آموزش الکترونيکيتوان با استفاده از  مي
2
طيف وسيعي از جويندگان علم [ ناميده مي شود، 2] 

را تحت پوشش شبکه آموزشي درآورد و برخالف روشهاي سنتي و معمول در آموزش، بدون نياز به شررکت در کالسرهاي 

آموزشهاي علمي را به مرحله اجرا درآورد. با استفاده از اينترنت و  تجهيزات ونرد  توان مي حضوري، در هر نقطه از دنيا

سره ميليرون و صرد و سري وپرن   در کشرور هرم اکنرون توان بسرياري از بازمانردگان از تحصريل را يراري نمرود. سانه اي مير

، و جمعيرت کثيرري  کره در انتظرار ورود بره دانشرگاهها هسرتند[ 2] سراله بازمانرده از تحصريل 17ترا  11در سنين  هزار نفر

كشروري كره بره  وضرعيت آموزشريهاي مناسر  برراي  حل ارائه راهو [ 3]هاي نوين در سيستم آموزشي كشور  نگرشداريم. 

اي نيسرت و نيراز بره طررح راهبرردي  آموز و جمعيت جوان دارد كار سراده تعداد كل جمعيت برخي از كشورهاي جهان دانش

العرات اطنيراز بكرارگيري فنراوري  پيش ،توليرد محتروا دارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي عصر اطالعات باشد. غنيمحكم و 

جرامع و کامرل، اهرداف مرورد نظررر بردون محترواي براز هرم  ايرن عرصرهدر  برا وجرود اسرتفاده از رايانرهباشرد.  در آمروزش مي

افزار  ها و نهايترا  سرخت نيازهاي اصلي، آموزش مربيان و معلمان، خانواده پس از پشت سر گذاشتن پيشبرآورده نمي گردد. 

 هاي بعدي بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش خواهد بود. از دغدغهبه شبکه دسترسي  رفع مشکالتو 

 آموزش در هزاره سوم

[ در عرصه فناوري بوده ايم. قرن هيجدهم عرصه ظهور 4در هر يک از سه قرن گذشته شاهد ظهور انقالبي جديد ]

ماشين هاي مکانيکي، قرن نوزدهم زمان اختراع ماشينهاي بخار و قرن بيستم، قرن فناوري توليد، جمع آوري، پردازش و 

شبکه هاي بين المللي تلفن، تولد و رشد صنايع کامپيوتري و توزيع اطالعات که شاهد اختراع راديو، تلويزيون، ايجاد 

بکارگيري ماهواره ها جهت برقراري ارتباطات جهاني بوده ايم. در قرن بيست و يکم، موج عظيم توليد اطالعات، دنيا را 

امروز  [  به "عصر اطالعات" کرده است. اطالعات در دنياي5متحول ساخته است به طوري که هزاره سوم را ملق  ]

[، در عرصه رقابتهاي تجاري، سياسي و فرهنگي است. در اين ميان سازمانها و 6مهمترين و کارآمدترين سالح ]

شرکتهايي موفق هستند که اطالعات مورد نياز خود را با کمترين هزينه توليد يا جمع آوري کنند و با پردازش آنها در 

ود از آن استفاده کنند. هر روز حجم زيادي از اطالعات از طريق انتخاب سياستها و برنامه ريزي درون تشکيالتي خ

ابزارهاي مختلف ارتباطاتي جابجا مي گردد و اين ابزارها نقش مهمي در انتقال سريع آنها به عهده دارند. در واقع در 

 .[ براي حرکت به سوي توسعه شده اند5جوامع امروزي، اطالعات و ارتباطات تبديل به دو اهرم اصلي ]

در شرايط حاضر براي تامين زير ساختهاي توسعه اطالعاتي، ناگزير از ايجاد پيوند و تلفيق عوامل و ابزارهايي 

گفته مي شود. در يک جامعه دانايي محور، فناوري  [5هستيم که به آنها شاخص هاي فناوري آموزش و آموزش فناوري ]

دانش در آن جامعه گفته مي شود. به عبارت ديگر کليه آموزش به مجموعه سيستمها و ابزارهاي حاکم بر مديريت 

فرايندهايي که در يک جامعه در جهت گزينش و راهبري آموزش مبتني بر ابزارهاي فناوري
3
مورد بررسي، تحليل و  

                                                           
2.E-Learning 

3
در اين تعريف، منظور آن دسته از فناوري هايي هستند که به صورت بالقوه و يا به  

صورت بالفعل قادر به تاثير گذاري وکمک به تسريع فرآيند انتقال اطالعات هستند و 

 باعث افزايش کمي و کيفي سطح آموزش ها مي گردند.
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استفاده قرار مي گيرند در شاخص فناوري آموزشي مي گنجند. آموزش فناوري، بهره گيري و عموميت بخشيدن به هر 

بزارهاي فناوري است که هدف آن تسهيل و تسريع در روند آموزش و همچنين باال بردن سطح کيفي و کمي دانش يک از ا

در بستر  ها و دانش پذيران يک جامعه اطالعاتي است که بايستي نظام آموزشي حاکم بر آن يکپاروه و استاندارد گردد.

کانات و ابزارهاي گوناگوني فراهم خواهد شد که در هدايت جديدي که از تلفيق اين دو شاخص آموزشي به وجود مي آيد ام

و توسعه اطالعات بسيار موثر خواهد بود ضمن اينکه تاثير و تأثر اين دو شاخص از يکديگر، خود زمينه مساعدي در 

ر فناوري جهت پرورش افکار و ايده هاي جديد فراهم مي آورد. از اين رو با توجه به اينکه آموزش در هزاره سوم مبتني ب

اطالعات و ارتباطات مي باشد، استفاده از ابزارهاي فناوري جهت بهره مندي هر وه بيشتر از اطالعات و يافتن جايگاهي 

مناس  در جامعه اطالعاتي هزاره سوم انکار ناپذير است. به همين دليل هدايت و حرکت جامعه بايد در مسيري باشد که 

 و همه گير صورت پذيرد. آموزشهاي فناوري به صورت همه جانبه

با توجه به تعاريف فوق و لزوم دستيابي به يک جامعه دانايي محور، بايستي کليه فرآيندهاي آموزش فناوري و بهينه 

سازي و استاندارد سازي فناوري هاي آموزش، از مجاري و کانالهاي مناس  پيش برود. بهترين گزينه در اين زمينه، مي 

 نمنديهاي دانشگاه هاي کشور باشد.تواند بهره گيري از توا

[ توجه داشت تا هماهنگ و همگام با تحوالت 5در توسعه اطالعاتي هر جامعه اي بايستي به پيشرفتهاي جهاني ]

در ابتدا نسبت به گزينش يک جامعه نمونه که امکانات و ارتباطات الزم را براي نيل به اين هدف  جهاني حرکت کرد و

بدون شک تجربه هاي حاصل از اينگونه پياده سازي و استاندارديابي در جهت توسعه اطالعاتي  .رداقدام ک ،کندمي تامين 

 اقتصادي تر خواهد بود.  با استفاده از ابزارهاي فناوري بسيار به صرفه تر و

 جايگاه فناوري اطالعات در آموزش

در سيستم آموزش سنتي ما، افراد  بسياري از مردم در حال حاضر از وضعيت سيستم آموزشي کشور راضي نيستند.

ساليان زيادي از عمرر خرود را صررف آمروزش مري کننرد و پرس از آن وارد برازار کرار مري شروند. ايررادي کره برر ايرن نروع 

آموزش وارد است آنست که: آموزشهاي داده شده متناس  برا برازار کرار نيسرت و امکران آموزشرهاي جديرد پرس از ورود بره 

امرروزه ا استفاده از فناوري اطالعات در آموزش بسرياري از ايرن مشرکالت را مري تروان حرل کررد. بازار کار کمتر است. ب

نظيرر تجرارت، ارتباطرات و آمروزش جايگراه ويرژه  [7اينترنت به دليل صرفه جويي در هزينه و زمان، در اکثرر کاربردهرا ]

فناوريهراي نروين، ابزارهراي اي پيدا کرده است. از اينرو استفاده از آن در بسياري از کاربردها امري اجتناب ناپرذير اسرت. 

ده و [ برراي نمرايش، اسرتفا8جديد و قدرتمندي را براي ارتباط مردم فراهم ساخته انرد. فنراوري اطالعرات يرک ابرزار جديرد ]

 کار کردن با اطالعات است که هر روز، جزء جدايي ناپذيري از زندگي افراد در سراسر جهان مي شود.

آموزش الکترونيکي که يکي از کارآمردترين ابزارهرا در مباحرم آموزشري اسرت . پيراده سرازي مناسر  ايرن روش برا  

آمروزش الكترونيكري در عرين حرال كره  کند. مياستفاده از اينترنت مشکل آموزش حضوري را  از نظر زماني و مکاني حل 

افرراد از هرر قشرر   قابل دسترسي برراي تمرامي باشد و مياز لحاظ تجاري نيز مقرون به صرفه  ،بسيار موثر و كار آمد است

 ينو همچنر فراگيرر ارتباط ميان استاد و امکانبا استفاده از ارتباط دو طرفه در اينترنت  [9] در اين روش. است و موقعيتي

ت در کمترين زمان ممکن بره توانند از طريق اينترن مي متقاضيان. وجود داردمستقل از زمان و مكان  فراگيران با يکديگر،

تروان گفرت  ميعلوم مورد نياز خرود دسرت يابنرد و بره تبرادل نظرر و مباحرم گروهري پيرامرون مفراد آن بپردارنرد. در مجمروع 

ي الكترونيك فناورتواي آموزشي و تجربيات اساتيد مجرب هر رشته از طريق ارائه مح از عبارت[ 7]آموزش الكترونيكي 
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 بره عبرارت تواننرد در هرر نقطره جهران از ايرن آموزشرها بهرره منرد گردنرد. مي فراگيرران، كه اين است عالقه مند فراگيرانبه 

ه مؤسساتي كره خواهران حركرت باشد كه ب كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جامع مي الکترونيکيديگر يك سيستم آموزش 

وري روز و تغيير روشها و محيطهاي آموزشي خرود هسرتند ، امكران دسرتيابي بره شريوه هراي نروين آموزشري را ادر مسير فن

گردد که فراگيران روشي را براي يرادگيري انتخراب کننرد کره  تنوع روشهاي يادگيري در اين نوع آموزش باعم مي .دهد مي

توانند پاسخ سرؤاالت خرود را بره طرروق مختلرف دريافرت کننرد و بره راحتري  شد. همچنين فراگيران ميمطابق با ساليق آنها با

هاي آموزش سنتي در آمروزش و پررورش  توانند به حل مسائل خود بپردازند. راه حل اصلي براي گذر از مشکالت شيوه مي

 و آموزش عالي بهره وري از فناوري اطالعات در آموزش است.

 

  ، گذر از شیوه هاي سنتي آموزش در آموزش وپرورش و آموزش عاليتعافناوري اطال

يکي از مباحثي که توسط مدافعان فناوري اطالعات در آموزش و پرورش مطرح است، اينست که از اين طريق مي         

ين شيوه براي توان امکان آموزش را براي همه طبقات جامعه، از جمله طبقات محروم را فراهم آورد ولي آموزش با ا

طبقات محروم نياز به سرمايه گذاري دولت براي دسترسي اين طبقات به منابع فناوري مي باشد و اگر دولت در اين زمينه 

[ گفته مي شود، روز به روز 10سرمايه گذاري الزم را انجام ندهد، شکافي که اصطالحا" به آن "شکاف ديجيتال" ]

به نود و نه درصد  1994سي به اينترنت در مدارس آمريکا از وهاردرصد در سال [ دستر10افزايش مي يابد. طبق آمار ]

ارتقا يافته است، اما طبق گزارش آموزش و پرورش اين کشور، شکاف ديجيتال روز به روز افزايش مي  2002در سال 

گزارش تفاده مي کنند. درصد از سياهپوستان و اسپانيايي زبانها، از يک کامپيوتر در خانه اس 41يابد، به طوري که 

درصد دانش آموزان خانواده هايي که در آمد ساليانه شان کمتر از بيست هزار دالر است از  31ديگري مبين آنست که فقط 

درصد دانش آموزاني که در آمد خانواده هايشان بيش از هفتاد و پن  هزار دالر  80کامپيوتر در منزل استفاده مي کنند و 

 پيوتر بهره مي برند.در سال است از کام

در ايران آماري در اين زمينه وجود ندارد و تحقيقي هم در اين باره صورت نگرفته است ولي مشاهدات معمول 

نشان مي دهد که فاصله زيادي بين مدارس ما از لحاظ استفاده از فرصتهاي بهره وري از فناوري اطالعات وجود دارد. 

[ است و آموزش و پرورش و 11در جهان ]ين آموزش امروز جمعيت جوان ما به لحاظ کمي، يکي از بزرگترين مخاطب

آموزش عالي ، ناگزير به تغيير در نگرش نظام آموزش سنتي و استفاده از آموزش الکترونيکي و دانشگاههاي مجازي مي 

  باشند.

در کشوري مثل فلسطين که در سالهاي گذشته، در محاصره همه جانبه قرار گرفته اند، راه برون رفت از اين بن 

بست را در استفاده از اينترنت يافته اند و اينترنت اطالعات دنياي بيرون را در اختيار آنها قرار داده است. امکان استفاده 

از برنامه هاي آموزشي مختلف از طريق کار با سايتهاي مختلف براي آنها فراهم گرديده است. به عنوان مثال، برنامه 

آموزش مجازي دانشگاه برزيت
4
نه خوبي از اين مسئله است. اين برنامه واکنش به حمالت اسرائيليان و عدم نمو [12]

امکان حضور دانشجويان در دانشگاه تدارک ديده شده است. محدوديت هاي سفر به دانشگاه، کالسهاي درس آن را در 

اي برون رفت از اين معرض انحالل قرار داده بود و استفاده از فناوري اطالعات در آموزش و ارتباطات، تنها راه بر

 مشکل بود.

                                                           
4 . Bir zeit 
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اکنون دانشگاههاي معتبر در دنيا دروس خود را بر روي اينترنت قرار داده اند و با ايجاد دانشگاههاي مجازي و از 

طريق آموزش الکترونيکي در هر مکان و زمان امکان آموزش در سطوح مختلف را فراهم آورده اند. با استفاده از وسايل 

ط هايي براي تمرين آموخته ها و دانسته ها، يادگيري سريعتر مي گردد و مطال  در حافظه نهادينه کمک آموزشي و محي

مي گردد در ضمن امکان استفاده از کتابخانه هاي ديجيتالي و جستجو در سايت هاي مختلف وجود دارد و تنوع يادگيري 

يري انتخاب کنند که مطابق با ساليق آنها باشند. در آموزش الکترونيکي باعم مي گردد که فراگيران روشي را براي يادگ

 استفاده از تجارب اساتيد مختلف و شرکت در مباحم گروهي از طريق اينترنت از مزاياي ديگر اين شيوه آموزش است. 

در کشور ما، با استفاده از فناوري اطالعات و آموزشهاي مجازي مي توان معلمان، پزشکان، مهندسان و ساير 

عه را در جريان شيوه هاي نوين آموزشي و علوم روز قرار داد، همچنين اين شيوه آموزش مي تواند براي افراد اقشار جام

ناتوان جسمي، که امکانات آموزشي مناسبي ندارند، بسيار مثمر ثمر باشد، اما مشکالتي در جهت توسعه اين شيوه آموزش 

 [ وجود دارد که عبارتند از:13]

  افزاري و سخت افزاري و نامناس  برودن زيرسراختهاي مخرابراتي از نظرر محردويت در  نرمناکافي بودن امکانات

 پهناي باند و عدم دسترسي به اينترنت در شهرهاي مختلف

 عدم استاندارد الزم، جهت تبديل مفاد آموزشي روش سنتي به شيوه الکترونيکي 

  مشکل آموزش دروس عملي و ارزيابي فراگيران به صورتOnline 

  اطالع رساني کافي در خصوص اين شيوه آموزشي و در نتيجه عدم آگاهي جامعه از امکانات آنعدم         

بايستي قبل از هر اقدامي، مشکالت فوق حل گردد، زيرا براي افراد تحت تعليم، اين نوع آموزش جايگزين 

د تا بتواند نظر مخاطبين خود را جل  آموزشهاي سنتي مي گردد و کيفيت و بازدهي آن بايستي مشابه آموزشهاي سنتي باش

 کند.

 

 فناوري اطالعات و نقش آن در آموزش هاي سازماني

آموزش و بهسازي نيروي انسراني اسرت. امرروزه،  [،14] يكي از مهمترين نيازهاي سازمانها، در عصر رقابتي كنوني

ايررن رو برره دنبررال ارائرره آموزشررهاي  سررازمانها سررودمندي خررود را در كيفيررت برراالي محرريط كررار خررود جسررتجو مرري كننررد و از

تهيه امكانرات الزم برراي اجرراي حضروري برنامره هراي آموزشري بسريار براي سازمانها در برخي موارد،  كارآمدي هستند.

ي اسرت. در كشرورهاي پيشررفته از فنراوري اطالعرات و ارتباطرات بره عنروان روشري مروثر برراي ارائره آموزشرها هزينه بر

در جهرت بره روز رسراني گرزينش ايرن شريوه آموزشري سازمانهاي جهان برراي در  مهم د. وند عاملوشاستفاده مي  سازماني

 موثر بوده است:[ 14اطالعات کارکنان و بهينه سازي عملکرد سازمانها ]

 متكي بر انجام فعاليتهاي ارزشمند به جاي فعاليتهاي انبوه هستند ،اقتصادهاي نوين. 

  ترين عامل ايجاد و حفظ ارزشهاي سازماني استسرعت و واالكي به عنوان كليدي. 

  .بنگاههاي مدرن نيازمند شبكه اي از ارتباطات براي دريافت بازخورد سريع و رفع بهنگام نارساييها هستند 

[ 14برراي سرازمانها داراي منرافع زيرر ]استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در ارائه آموزش از اين رو                  

 :ي باشدم

 كاركنان در هركجا كه بخواهند به مواد آموزشي دسترسي دارند و مي توانند با سرعت دلخواه فرا گيرند. 

  مقدور مي شودهر رشته دسترسي آسان به خبرگان و كارشناسان برجسته. 
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 اهداف و محتواي دوره ها با سرعت باال و هزينه كمتري قابل تغيير است. 

  قابل مالحظه و ردگيري استپيشرفت كاركنان به راحتي. 

 دوره ها با دانش و مهارتهاي ويژه الزم براي يك فرد قابل تطبيق است. 

 .اطالعات درهرجايي كه موردنياز فرد باشد، در اختيار وي قرار مي گيرد 

 در کشور ما نيز استفاده از اين شريوه آمروزش بسرياري از مشرکالت سرازمانها از قبيرل: عردم بره روز برودن اطالعرات

کارکنان با علوم مررتبط بره کارشران، هزينره هراي براالي آموزشرهاي ضرمن خردمت و عردم کرارايي کارکنران در سرازمانها را 

کاهش مي دهد. بدين ترتي ، محيط کار، تبديل به يک محيط پويا خواهد شرد و کارکنران برا جرديت بيشرتري سرعي در ارتقراي 

 کيفي عملکرد خود خواهند داشت.

از راهکارهراي رسريدن بره توسرعه همره جانبره در  فناوري اطالعات و ارتباطاتيه بر قابليتهاي توجه به آموزش و تک

ي کردن تحقيقات دانشگاهي و توجه بره نروآوري هراي علمري از يرک سرو و انتقرال بره دراهبر .کشاورزي مي باشدصنعت و 

کشراورزي ايرران را صرنعت و مري توانرد  و ارتباطرات هنگام تکنيکهاي جديد توليدي با تکيه بر پايه هاي فنراوري اطالعرات

 سازد.ظرف وند سال آينده متحول 

 

 نتیجه گیري

در قرن جديرد تنهرا "گويد:  [ يکي از دانشمندان بزرگ در زمينه مديريت و نويسنده کتاب پن  فرمان مي15پيتر سن  ]       

اکنون دانشگاههاي معتبر در دنيرا تصرميم  "باشد. تواند از بقيه رقبا جلوتر بيندازد، يادگيري سريعتر مي ويزي که شما را مي

گرفتند درسهاي خود را برر روي اينترنرت قررار دهنرد. رويکررد جديرد در يرادگيري، درگيرر نمرودن فراگيرنرده و دانشرجو در 

ديگرر الزم نيسرت برراي دسرتيابي بره آمروزش ابتردايي، متوسرطه و  و مباحم درسي است. نگاه به آموزش عروض شرده اسرت

استاندارد، دنبرال شرود. در کشرورهاي صرنعتي ايرن موقعيرت فرراهم شرده  کره از طريرق آمروزش  روند نند گذشته يکعالي ما

در ايرن شريوه  زمان، امکان آموزش در سطوح مختلرف فرراهم باشرد.مکان و هر در هر و دانشگاههاي مجازي الکترونيکي 

م، ايررن نرروع آمرروزش، جررايگزين آمرروزش سررنتي در آمرروزش، کيفيررت آمرروزش بسرريار مهررم اسررت، زيرررا بررراي افررراد تحررت تعلرري

 مدارس و دانشگاهها 

 

مزاياي بسيار اين شريوه آموزشري توجره بسرياري از صراح   گردد و بازدهي آن بايستي مشابه با آموزشهاي سنتي باشد. مي

 نظران امر تعليم و تربيت کشورمان را به خود جل  کرده است. اين مزايا عبارتند از:

 وجود دارد.، براي هر فردي در هر زمان و هر مکاني به صورت مادام العمر امکان يادگيري 

 هاي علمري در حرداقل  توان به اطالعات تمامي رشرته براي آموزش حد و مرز روشني وجود ندارد و به راحتي مي

 زمان، دسترسي داشت.

  استامکان آموزش همگاني فراهم. 

 گردد. د اساتيد مجرب و فضاي آموزشي مناس  حل ميمشکالت آموزش و پرورش و آموزش عالي نظير کمبو 

  يررادگيري سررريعتر ها ها و دانسررته محيطهررايي بررراي تمرررين آموختررهبرره دليررل اسررتفاده از وسررايل کمررک آموزشرري و ،

 .شوند درسي در حافظه نهادينه ميگردد و مطال   مي
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 حرين مطالعره، باعرم صررفه جرويي در هاي ديجيتالي و جسرتجو در سرايتهاي مختلرف در  امکان استفاده از کتابخانه

 گردد. وقت وهزينه مي

 و ابهامراتي  گرردد پيراده سرازي مي ،با فراهم آوردن ايجاد محيطي براي تمرين آموخته ها، در عمل نيرز آموختره هرا

 .رود که قبال" وجود داشته، از بين مي

 را براي يادگيري انتخراب کننرد گردد که فراگيران روشي  تنوع روش هاي يادگيري در اين شيوه آموزش باعم مي

 که مطابق با ساليق آنها باشد.

  توانند پاسخ سؤاالت خود را به طروق مختلف دريافت کنند.  فراگيران مي 

  با توجه به آن که نقش اصلي در اين نوع آموزش به عهده خود فراگير است، فراگيران از خود کنجکاوي بيشرتري

 شود. پردازند. بدين ترتي  در پايان دوره يک محقق تربيت مي دهند و به تحقيق و پژوهش مي نشان مي

با توجه به مزايايي که در اين شيوه آموزش ذکر شد، استفاده از آن در امر تعلريم و تربيرت امرري اجتنراب ناپرذير اسرت، 

مناسر  از ايرن شريوه  بري اما براي توسعه آن در ايران مشکالتي وجود دارد که ابتدا بايستي اين مشکالت حل گردند تا بهره

 توان به موارد زير اشاره کرد: آموزشي، محقق گردد. از جمله اين مشکالت مي

 افزاري و سخت افزاري و نامناس  برودن زيرسراختهاي مخرابراتي از نظرر محردويت در  ناکافي بودن امکانات نرم

 پهناي باند و عدم دسترسي به اينترنت در شهرهاي مختلف.

 ،جهت تبديل مفاد آموزشي روش سنتي به شيوه الکترونيکي. عدم استاندارد الزم 

  مشکل آموزش دروس عملي و ارزيابي فراگيران به صورتOnline. 

 .عدم اطالع رساني کافي در خصوص اين شيوه آموزشي و در نتيجه عدم آگاهي جامعه از امکانات آن 

هايي باشرد  اي آموزشري آنهرا، بايسرتي روي رشرتهدر ايران هدف از ايجاد دانشگاه هاي مجازي و استفاده از برنامره هر

که امکانات آموزشي کمتري وجود دارد و سيستم آموزش سنتي ما جوابگو نيست و با به کارگيري امکانات و فنراوري روز 

 بتوان مشکالت آموزشي کشور را در اين گونه رشته ها مرتفع ساخت. 

 ز منافع زيادي را براي سازمانها در خواهد داشت که عبارتند از:استفاده از فناوري اطالعات در آموزشهاي سازماني ني

  شته باشند.اد آموزشي دسترسي دافبه محتي در خارج از محيط کار مي توانند كاركنان در هركجا كه بخواهند 

  يسر مي باشد.مهر رشته دسترسي آسان به خبرگان و كارشناسان برجسته امکان 

 باال و هزينه كمتري قابل تغيير است اهداف و محتواي دوره ها با سرعت. 

 است شاهدهپيشرفت كاركنان به راحتي قابل م. 

 دوره ها با دانش و مهارتهاي ويژه الزم براي يك فرد قابل تطبيق است. 

هاي نوين آموزشي بسياري از مشرکالت آموزشري کشرور مرا، حرل مري گرردد و افررادي  بدين ترتي  با استفاده از شيوه

          که سرمايه و پشتوانه محکمي براي علم، صنعت، کشاورزي و اقتصاد ما خواهند بود. به اميد آن روزتربيت مي شوند 
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