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A Study on Roles of Electronic Learning Versus Traditional Learning 

and Making it Popular for Teaching and Training in Iran 

 
Efforts in the twenty-first century which is information and communication technology century 

should be for acquiring new knowledge and technology. The most important development index of 

countries is determined based on the rate of production, distribution and consumption data. E-

learning as a powerful tool can help to achieve this goal. Also, "self-learning" is one of the 

application of e-learning. E-learning can make opportunities which the presentation of concepts and 

texts looks quite attractive through advanced audio-visual facilities. It has provided a proper 

educational environment for persons who cannot participate in a real class because of professional or 

personal obligations. In the method, we can apply both technology education and experienced 

teachers for public education and promotion of community knowledge. 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. In this type of education, teachers and students can communicate 

with each other and have discussion through the network. Learners with participation in group 

activities for doing class assignments and given projects are encouraged to show their curiosity and 

creativity. Our country needs  to have a new attitude towards the education of the young eager to go 

to schools and universities, the uneducated in elementary and high school, 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. E-learning can help to know new science and 

skills, create educational opportunities and complete educational programs schools and universities. 

But before doing anything, the development problems of e-learning should be solved. The aim of 

paper is to investigate the benefits of e-learning besides traditional education and present several 

solutions to solve e-learning. 

Keywords: e-learning, virtual university, virtual classes, intelligent education - education management 

system  
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 چکيده

فنااوري االالعااتي و ارتطاالااتي اسات باياد تالش انسانها در قرن بيست و يكم براي كسب قابليت هاي الزم براي زندگي كه مملو از 

در جهت افزايش روزافزون دانش كاري و فناوري نوين باشد. مهمترين شاخص توسعه هر كشور، براساس ميزان توليد، توزيا  و 

مصاارا االالعااات در آن تعيااين مااي گااردد . آمااوزش الكترونيكااي وساايله اي اساات كااه انسااانها را در رساايدن بااه اياان هاادا ياااري 

د. با استفاده از آموزش الكترونيكي ميتوان خيلي سري  و راحت به "خودآموزي" پرداخات. در عرهاه آماوزش الكترونيكاي ميرسان

ميتوان فرهاتهايي يافات كاه اراماه مفااهيم و مدالاب درساي را باا اساتفاده از امكاناات كماد آموزشاي دياداري و شانيداري پيشارفته، 

نوع آموزش، محيط آموزشي مناسطي را باراي افارادي كاه باه دلياد تعهادات شا لي ياا  بسيار غني و جذاب نمود. انعداا پذيري اين

شخصي قادر به شركت كردن در يد كالس رسمي نيستند، فراهم مي آورد. در اين شيوه آموزش با استفاده از فناوري روز در امر 

ماوزش همگااني و ارتءااط سادن داناش جامعااه تعلايم و تربيات و بهاره گياري از اسااتيد مجارب ميتاوان گاام هاااي ماوهري در زميناه آ

برداشت. با بهره گيري از ابزارهاي فناوري نظير اينترنت و انواع نرم افزارهاي آموزشي، امكان برگزاري دوره هااي متناوع در 

ان و سدوح مختلف به هورت مجازي و مدابق با استانداردهاي آموزشي فراهم ميگردد. با اساتفاده از امكاناات شاطكه، در هار زما

هر مكان ميتوان به مدالعه دروس پرداخت. با پيادايش آماوزش الكترونيكاي، ديگار نياازي باه امكاناات فيزيكاي باا هزيناه بااال باراي 

آموزش نيست و مشكد دسترسي به اساتيد مجرب نياز حاد ميگاردد، همنناين دسترساي باه االالعاات و امكاان ياادگيري رشاته هااي 

يطاشد. در حين مدالعه نياز، امكاان دساتيابي باه منااب  االالعااتي بساياري از الرياق كتابخاناه مختلف علمي در حداقد زمان، ميسر م

هاي ديجيتالي و سايتهاي مختلاف فاراهم اسات. در ايان ناوع آماوزش، اسااتيد و فراگياران در تماام دنياا، از الرياق شاطكه ميتوانناد باا 

ان باا شاركت در فعاليتهااي گروهاي باراي انجاام تكااليف كالساي و يكديگر ارتطاال برقرار كنند و به بحث و كفتگو بپردازند. فراگيار

پروژه هاي داده شده، تشويق ميشاوند تاا از خاود كنجكااوي و ابتكاار بيشاتري نشاان دهناد و خالقيات هااي خاود را باه منصاه  هاور 

هاي ابتدايي و متوسده، نيااز در كشور ما به دليد كثرت داو اللطان تحصيد در دانشگاه و بازماندگان از تحصيد در دوره  برسانند.

به تربيت كادر آموزشي مدارس، ايجاد فرهت ادامه تحصيد براي كارمنادان و تنگناهااي اقتصاادي،آموزش الكترونيكاي ماي تواناد 

كمد شاياني در جهت آشنايي با علوم و مهارتهاي جديد، بوجود آوردن فرهتهاي آموزشي و تكميد برنامه هاي آموزشي مدرساه و 

باشد. اما قطد از هر عملي بايد به رف  مسامد و مشكالت در خصوص توسعه آموزش الكترونيكي پرداخات. از عاواملي كاه دانشگاه 

در ايران باعث محدوديت در توسعه و بهينه كاردن آماوزش الكترونيكاي و اراماه ايان ناوع آماوزش در شاكد پيشارفته ماي شاود ماي 

دسترسااي بااه اينترناات و تجهياازات رايانااه اي در شااهرهاي مختلااف، عاادم تاادوين تااوان بااه محاادوديت در پهناااي بانااد مخااابراتي، عاادم 

محتاواي آموزشاي و زيار ساااختارهاي مناساب ايان نااوع آماوزش اشااره كاارد. همنناين مشاكالتي از قطيااد شايوه ارزياابي فراگيااران، 

الااات اجتماااعي و فنااون آمااوزش دروس عملااي، و يااا نااوع شااكد گيااري شخصاايتي افااراد تحاات تعلاايم اياان نااوع آمااوزش از نظاار ارتطا

همكاري، وجود دارد كه با تدابير خاهي، بايستي به رف  آنها پرداخت. هدا از اين مءاله، بررسي مزاياي آموزش الكترونيكاي در 

كنار آموزش سنتي و ارامه راهكارهايي در خصوص حد مسامد و مشكالت اين نوع آموزش در ايران است. اميد است در آينده اي 

فاده از آماوزش الكترونيكاي بساياري از مشاكالت آموزشاي كشاور مرتفا  گاردد و اهاداا واالي آماوزش و پارورش و نزديد با است

 آموزش عالي در امر تعليم و تربيت، محءق گردد.

 کلمات کليدي

 سيستم مديريت آموزش  -آموزش هوشمند  -کالسهاي مجازي -دانشگاه مجازي   -آموزش الکترونيکي 

 

 مقدمه -1

[ کاه سااليان سااه، هادا بزرگتارين انديشامندان باوده اسات. باا پيشارفت فان 1عاتي همان مدينه فالاله اي اسات  جامعه االال

فراهم شده است. دراين  ميان، آماوزش کاه رکان اهالي تولياد و  ICT 1آوري و توسعه ارتطاالات، زمينه شکد گيري مدينه فالله 

ماه رسايدن باه جامعاه االالعااتي، تولياد و توزيا  داناش اسات کاه نءداه اي برخاوردار اسات. الز توسعه دانش اسات از جايگااه ويا ه
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[ که استفاده از آماوزش الکترونيکاي 2کشاند   آوري، جامعه بشري را به سويي مي شروع آن آموزش است. اکنون توسعه علم و فن

کاناات آموزشاي پيشارفته، روشاهاي امري اجتناب ناپذير است. وجود شطکه هاي ارتطاالي بسيار گسترده مانند اينترنت و ابازار و ام

[ باراي کمااه باه همگااني کاردن اماار تعلايم و تربيات، باه وجااود 3آماوزش را متحاوه سااخته اسات. توانااايي آماوزش الکترونيکاي  

باشاد. اکناون  آوردن فرهتهاي آموزشي، رف  نابرابري هاي آموزشي و تکميد برنامه هاي مدرسه و دانشاگاه  بسايار لاروري مي

تاوان باا اساتفاده از ايان امکاناات تحات پوشاش شاطکه آموزشاي درآورد و بارخالا روشاهاي  جوينادگان علام را مي اليف وسيعي از

تاوان آموزشاهاي علماي را باه  سنتي و معموه در آموزش، بادون نيااز باه شارکت در کالساهاي حضاوري، در هار نءداه از دنياا مي

وزشاي مناساب، امکاان برگازاري دوره هااي مختلاف آموزشاي را در مرحله اجرا درآورد. اساتفاده از اينترنات و نارم افزارهااي آم

ساازد. باا اساتفاده از اينترنات و  تجهيازات  ناد  سدوح مختلاف باه هاورت مجاازي و مداابق باا اساتانداردهاي آموزشاي فاراهم مي

ا قارار دادن متاون روي توان ب [ مي4توان بسياري از بازماندگان از تحصيد را ياري نمود. در آموزش الکترونيکي   رسانه اي مي

شاطکه اينترنات و اسااتفاده از اسااليدها، فايلهااي هااوتي و تصاويري، اتاقهااي گفتگااو، لوحهااي فشارده و نظااامر آن، آماوزش مفاااهيم 

درسي را ساده تر کرد. همنناين از مزايااي ديگار ايان ناوع آماوزش امکاان دسترساي باه کتابخاناه هااي ديجيتاالي و امکاان جساتجو 

گاردد. باا تءسايم مدالاب  ي مختلف در حين مدالعه است، که اين امار باعاث هارفه جاويي در وقات و هزيناه هاا ميسري  در سايتها

يابد. اساتيد و فراگياران نياز در کالساهاي مجاازي  درسي به الور مندءي به بخشهاي مجزا و کم حجم، سرعت يادگيري افزايش مي

ز الريااق مااتن و شاانيدن هااداي اسااتاد نيااز وجااود دارد. فراگيااران نيااز بااا يکااديگر در ارتطاالنااد و امکااان گفتگااو اباارخط بااه هااورت 

پرسشها و سؤاالت خود را مدرح کنند و پاسخهاي خود را دريافت کنناد.  روی خطتوانند از الريق پست الکترونيکي  يا ارتطاال  مي

در آموزش الکترونيکي کيفيت آموزش بسيار مهم است، زيرا براي افراد تحت تعليم، اين نوع آموزش جاايگزين آماوزش سانتي در 

 سنتي باشد.گردد و نکته مهم آن است که بازدهي آن بايستي مشابه با آموزشهاي  مدارس و دانشگاهها مي

در کشاوري  [ تأساي  شاده اناد. 3در هر کشوري مؤسسات آموزش الکترونيکي، بنا به مءتضيات آموزشي خااص آن کشاور 

جمعيت مهمترين عامد پيدايش و رواج آموزش الکترونيکي است. در کشورهايي نظيار  مانند استراليا، گستردگي خاک و پراکندگي

نظاام آماوزش الکترونيکاي، ناکاافي باودن  رفيات آماوزش عاالي موجاود و محادوديت  هندوساتان، عاماد اساساي گارايش باه  ين و

انگساتان مساهله آماوزش بزرگسااالن و تاداوم آماوزش آناان و  بودجه آموزشي است. در کشورهاي آلمان، آمريکاا، فرانساه، ژاپان و

در اغلاب کشاورهاي آفريءاايي  .ساتجدياد، از عواماد مهام تأساي  مؤسساات آماوزش الکترونيکاي ا هااي آشنايي باا علاوم و مهاارت

هزيناه،  عالي و تنگناهاي اقتصادي سطب شده است که آموزش الکترونيکي باه مثاباه نظاامي کام نارسايي آموزش ابتدايي، متوسده،

داواللطاان تحصايد در دانشاگاه، نيااز باه تربيات کاادر  در کشاور ماا نياز کثارت .تا حدود زيادي جاايگزين نظاام آماوزش سانتي شاود

اندازي مؤسسات آموزش الکترونيکي نءش اساسي  تحصيلي براي کارمندان در تأسي  و راه مدارس و ايجاد فرهت ادامه آموزشي

[ داريام و 3ساله بازماناده از تحصايد   17تا  11داشته است. هم اکنون در کشور سه ميليون و هد و سي وپنج هزار نفر در سنين 

اهها هستند. راه حد مناسب جهت رف  اين مشکد، استفاده از آماوزش الکترونيکاي در جمعيت کثيري  که در انتظار ورود به دانشگ

کنار آموزش سنتي است. در اين مءاله ابتدا به تعريف آموزش الکترونيکي از دياد کارشناساان، ساپ   باه بررساي اهاداا ايان ناوع 

 شود. رداخته ميآموزش و مسامد و مشکالتي که پياده سازي اين نوع آموزش در برخواهد داشت، پ

 

 تعريف آموزش الكترونيكي -2

[ نظير تجاارت، ارتطاالاات و آماوزش جايگااه 5امروزه اينترنت به دليد هرفه جويي در هزينه و زمان، در اکثر کاربردها  

ي آن کاه وي ه اي پيدا کرده اسات. از اينارو اساتفاده از آن در بساياري از کاربردهاا اماري اجتنااب ناپاذير اسات. يکاي از کاربردهاا

آماوزش از راه دور هام اكناون نظر کارشناسان تعليم و تربيت کشور مان را به خود جلب کرده، آموزش الکترونيکي است.  اخيرا"

آماوزش "[ از آماوزش باه ناام 5ترکيب آن با اينترنت منجر به اباداع روش جديادي  سالها است كه در دنيا متداوه و رايج است اما 

شده است. پياده سازي مناسب اين روش با استفاده از اينترنت مشکد آموزش حضوري را  از نظار زمااني و مکااني  "الکترونيکي

باشد و قاباد  آموزش الكترونيكي در عين حاه كه بسيار موهر و كار آمد است، از لحا  تجاري نيز مءرون به هرفه مي کند. حد مي

در ايان روش باا اساتفاده از ارتطااال دو الرفاه در اينترنات امکاان ارتطااال تي اسات. افراد از هار قشار و ماوقعي  دسترسي براي تمامي

توانناد از الرياق اينترنات  ميان استاد و دانشجو و همننين دانشجويان با يکديگر، مستءد از زمان و مكان وجود دارد. متءالايان مي

رس ماورد نظار را مدالعاه کنناد، از جلساات درس اساتاد هطت نام نموده ، از ميان دروس ارامه شده، انتخاب واحاد نمايناد ، جازوه د

توانند هر روز و هر لحظه كه اراده نمايند با استاد و همكالسيهاي خاود  استفاده نمايند و در آخر دوره نيز امتحان بدهند. همننين مي

تمرينهااي داده شاده از الارا  از الريق اينترنت ارتطاال برقرار کنناد و باه تطااده نظار و مطاحاث گروهاي پيراماون مفااد درساي و ياا

آموزش الكترونيكي عطارت اسات از اراماه محتاواي آموزشاي و تجربياات اسااتيد  "[: 5توان گفت   مياستاد ، بپردازند. در مجموع 

توانناد در هار نءداه جهاان از ايان  آوري الكترونيد به دانشجويان عالقه مناد ، كاه ايان دانشاجويان مي مجرب هر رشته از الريق فن

باشاد كاه باه  زشها بهره مند گردند. به عطارت ديگر يد سيستم آموزش الکترونيکي كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جاام  ميآمو

آوري روز و ت يير روشاها و محيدهااي آموزشاي خاود هساتند ، امكاان دساتيابي باه شايوه  مؤسساتي كه خواهان حركت در مسير فن

[ پرداختاه 5مت به تعاريف ديگري در خصوص آموزش الكترونيكي از ديد كارشناساان  دراين قس "دهد. هاي نوين آموزشي را مي

 شود. مي

 "آموزش الكترونيكي توجه به يادگيري از الريق اينترنت است." گويد: مي هاوارد بلوک
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ماوزش باه كاار آموزش الكترونيكي، فن آوري شطكه را باراي الراحاي، انتخااب، اداره كاردن و بساط دادن آ"گويد: مي اليوت مسيی

 "برد. مي

تواناد شاامد رسااندن  آماوزش الكترونيكاي ياد ياادگيري اينترنتاي اسات كاه مي "نيز معتءدند كه: سيسکو  دست اندركاران سيستمهاي

مدلب در  ندين شاكد ، ماديريت آماوزش و ياد مجموعاه شاطكه شاده از فراگياران و تعادادي توساعه دهنادگان و كارشناساان خطاره، 

عالوه دستيابي به آموزش براي هماه ه سازد. ب باشد. همننين آموزش الكترونيكي يادگيري را سريعتر و با هزينه اي كمتر ميسر مي 

  "سازد. و شركت همگان در فرآيند يادگيري را فراهم مي

آماوزش الكترونيكاي رسااندن مدلاب از الرياق تماام رساانه هاايي كاه اينترنات، اكساترانت هاا، باه هماراه "گويد:  ميکور نيليا ويگن 

broadcast  نوار هوتي/ تصويري، تلويزيون محاوره اي و ،CD-ROM باشد. مي،  كنند فراهم مي" 

 كند: موارد زير را در تعريف آموزش الکترونيکي بيان مي نيروی هوشمند  از شركت آموزش الكترونيكي گرگ پرايست 

، بهتارين منااب  در بارخطآموزش الكترونيكي، پوياست و محتواي آن كامالً به روز است وكارشناساان خطاره هار علام باه هاورت "

 "دسترس هستند.

 توانيد نيازتان را برآورده سازيد. كند و هر زمان كه بخواهيد، مي عمد مي بالدرنگآموزش الكترونيكي، به هورت 

گيرند و نيز فراگيران را باا افاراد حرفاه اي  آموزش الكترونيكي، نوعي تشريد مساعي است، زيرا افراد از يد يا  ندين نفر ياد مي

 كند. و خطره يد علم آشنا مي

تواناد سااعاتي در كند و سپ  مي كترونيكي متعلق به تد تد افراد است، هر فراگيرنده فعاليت مورد نظرش را انتخاب ميآموزش ال

 مورد آن، االالعات كسب كند.

كناد و فراگيرناده را قاادر  باه انتخااب  آموزش الكترونيكي جام  و فراگير است، زيرا يادگيري را از منااب  بسايار زياادي فاراهم مي

  "سازد. وزشي خاهي ميمده آم

دهاد  توان نتيجه گرفت که اين شيوه از آموزش داراي مزاياي بساياري اسات. آماار نشاان مي با توجه به تعاريف بيان شده، مي

شاود کاه در سااه  %  باوده اسات و پايش بيناي مي53هاي آموزشي باا CDباالترين روش آموزش از الريق  1999[ که در ساه 6 

 % مءام اوه آموزش را داشته باشد. 63با  آموزش الکترونيکي 2004

در کشاااور ماااا نياااز باااا بررساااي تجربياااات موفاااق در توساااعه آماااوزش الکترونيکاااي در مراکاااز و دانشاااگاههاي دنياااا و ايجااااد 

توان بسياري از مشاکالت آموزشاي کشاور را حاد کارد تاا اهاداا آماوزش و پارورش و  زيرساختهاي مناسب اين نوع آموزش، مي

 شور تحءق يابند.آموزش عالي در ک

 

 حل بحران موجود در زمينه ورود به دانشگاهها با استفاده از دانشگاههاي مجازي -3

[ باراي 7در ايران ورود به دانشگاه،آماه بسياري از دانش آموزان دبيرستاني است. راهيابي به دانشگاه، مشکالت فراواناي  

شوند و عده اي پشت درهاي بسته باه امياد ورود باه دانشاگاه در ساالهاي آيناده  جوانان ما ايجاد کرده است. عده اي وارد دانشگاه مي

گردند تا شايد از اين الرياق آيناده خاود را تضامين  عت مالي دارند، راهي کشورهاي دور و نزديه ميمانند و آنان که بضا باقي مي

 20کرده باشند. محدوديت در  رفيت پذيرش در دانشگاههاي ما، باعاث بوجاود آمادن  ناين مشاکالتي شاده اسات. کشاور ماا حادود 

[ 7ميلياون کاودکي   7.3ه وارد دانشگاه شوند، همننين حادود سا 12خواهند در مدت  [ دارد که اين تعداد مي7ميليون دانش آموز  

دارد که هنوز وارد مدرسه نشده اند و با توجه به نوع تفکري که در جامعاه ايجااد شاده اسات کاه هماه خواهاان دساتيابي باه آماوزش 

تواند ماا را در حاد ايان  ب که ميعالي هستند، براي آينده نزديه بايستي به دنطاه راه حلهاي مناسب باشيم. يکي از راه حلهاي مناس

توان با استفاده از آموزش الکترونيکي بساياري از  مشکد ياري رساند ايجاد دانشگاههاي مجازي است. در دانشگاههاي مجازي مي

مشکالت آموزش عالي از قطيد کمطود فضااي آموزشاي مناساب و اسااتيد مجارب را حاد کارد لامن اينکاه ايان ناوع آماوزش باعاث 

گردد که امکان دسترسي به دانشگاه را در شهر خود ندارد و ياا باه دلياد مساامد  در وقت وهزينه هاي دانشجوياني ميهرفه جويي 

 توانند در کالسهاي حضوري دانشگاه شرکت کنند.  ديگري، نمي

در  شاود وباه هاورت انيميشان، وياديو و هادا الکترونيکي مدالب درسي به بخشاهاي مندءاي قاباد فهام تءسايم ميدر آموزش 

تواناد از کتابخاناه هااي  گيرد و  دانشجو در حين مدالعه براي يادگيري بهتر و استفاده از االالعات بيشاتر مي اختيار دانشجو قرا مي

گردد تا دانشجو بتواند از الرياق اينترنات  ديجيتالي و سايتهاي ديگر استفاده کند، همننين ساعتها و روزهاي خاهي هم مشخص مي

کناد.   را دريافت کند و با استاد تطاده نظر کند. در پايان هر مطحاث دانشاجو ياه گازارش در ماورد آن تهياه ميهدا و تصوير استاد 

کنند و پا  از تعياين مولاوع،  ناد دانشاجو از نءااال  اساتيد تکاليف يا پروژه هايي مورد نظر خود را براي دانشجويان مشخص مي

نند و به هورت مشترک با يکديگر روي اين پروژه کار کنناد و آن را باه اساتاد توانند با يکديگر ارتطاال برقرار ک مختلف کشور مي

پردازند تا جواب مسامد خود را بيابند. بدين ترتيب در اين نوع آموزش ياه محءاق  تحويد دهند. دانشجويان به تحءيق و پ وهش مي

را حاد کناد. اماا باراي پيااده ساازي ايان ناوع  تواند در آيناده بساياري از مشاکالت هانعت و اقتصااد کشاور تربيت خواهد شد،که مي

 آموزش ابتدا بايد زير ساختها و اهداا آن را به درستي شناخت، تا به اهر بخشي آن اميدوار بود.

 

 زير ساختهاي آموزش الکترونيکي -4

نساطت باه پيااده ساازي [ بايد ابتدا اين زير ساختها را شناسايي و سپ  8براي پياده سازي زير ساختهاي آموزش الکترونيکي  

توان از تجربيات دانشگاههاي بزرگ دنياا در زميناه  آن در راستاي اهداا آموزش اقدام کرد. براي پياده سازي اين زير ساختها مي

آموزش الکترونيکي استفاده کرد. در کشورهايي که آموزش الکترونيکي جايگزين آموزش سنتي شاده اسات مشاکد، بعضاا" کمطاود 
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ري از هاارا هزينااه زياااد بااراي تشااکيد کالسااهاي حضااوري بااا تعااداد کاام دانشااجو بااوده اساات و بااه اياان دليااد دانشااجو و جلااوگي

دانشگاههاي مجازي پايه گذاري شده اند ولي در ايران مشکد، تراکم دانشجو است. اگار امکاان تشاکيد کاالس باا  رفيات کاماد در 

[، زيرا آموزش الکترونيکاي عاالوه 8آموزش سنتي استفاده کرد  دورترين نءده کشور وجود داشته باشد  بهتر است از همان شيوه 

 بر محاسني که دارد، معايطي نيز دارد و بايد براي حد برخي از مشکالتي که پيشتر ذکر شد، در کنار آموزش سنتي استفاده شود.

سااازي در اياان زمينااه يکااي از مشااکالت اساسااي آمااوزش الکترونيکااي در ايااران، استانداردسااازي آن اساات، هنااوز اسااتاندارد  

باشند. از موارد ديگاري کاه بايساتي در  [ و بسياري از مؤسسات و سازمانها درگير استاندارد کردن آن مي9هورت نگرفته است  

 [  :11و  10و  8اين زمينه به آنها پرداخته شود، عطارتند از   

اساس کار در آموزش الکترونيکي داشاتن امکاناات مخاابراتي، ساخت  زيرساختهاي سخت افزاري، نرم افزاري و مخابراتي: -الف

افزاري و نرم افزاري مدلوبست کاه هناوز در کشاور ماا در شارايط مناساطي قارار نادارد. از الرفاي امکاناات مخاابراتي کشاور در 

آماوزش الکترونيکاي، نيااز  حدي نيست که بتوان آموزش الکترونيکي را در تمام شهرها استفاده کرد. بنابراين براي همگاني کردن

 به امکانات سخت افزاري، نرم افزاري و مخابراتي مناسطي داريم تا بتوانيم حداکثر بهره بري را از اين نوع آموزش داشته باشيم. 

تاا  40مولوع مهم در آموزش الکترونيکي  محتواي آموزشي مواد درسي و آموزشي است. در آموزش سانتي  مفاد آموزشي: -ب

گردد و مابءي با شارکت در بحاث هاا و نءداه نظارات دانشاجويان و تحءيءاات و  از مفاد آموزشي از الريق استاد بيان ميدرهد  50

[ از 12گردد. در آموزش الکترونيکي ، نءش اهلي در آموزش به عهده خود دانشجو است و نءاش اساتاد   پ وهشهاي آن تکميد مي

ياباد. بناابراين متاون  ت ييار مي "گر فرآيناد ياادگيري تساهيد"و   "آيناد ياادگيريمادير ناا ر بار فر"باه ياه  "منط  مدالب علمي"يه 

درسي بايد به گونه اي باشد که کارايي آن مشابه آموزشهاي حضوري باشاد، هادا از آماوزش الکترونيکاي، تطاديد متاون سانتي باه 

ماااده سااازي دروس ، بايسااتي در کنااار الکترونيکااي نيساات، بلکااه آموزشااهاي تخصصااي بااا شاايوه هاااي جديااد اساات، بنااابراين بااراي آ

استادان مجرب هر درس، اساتيدي نيز که با فن آوري آموزشي آشنايي دارند، قرار گيرند تا اهر گذاري دروس تضامين شاوند. پا  

ز آموزد، بتواند از الريق آماوزش الکترونيکاي نيا بايستي روي مفاد آموزشي، بسيار دقت گردد تا آننه فراگير در آموزش سنتي مي

 فرا گيرد.

در خصوص رشته هاي آموزشاي بايساتي بررساي شاود امکاان اراماه  اه آموزشاهايي از الرياق آماوزش  رشته هاي آموزشي: -ج

تواند جايگزين آموزش سنتي گردد. هادا آماوزش الکترونيکاي در اياران بايساتي روي  الکترونيکي است. آموزش الکترونيکي نمي

کانااات آموزشااي کمتااري وجااود دارد و سيسااتم آمااوزش ساانتي مااا جوابگااو نيساات و بااا بااه دروس و رشااته هااايي باشااد کااه در آنهااا ام

تاوان مشاکالت آموزشاي کشاور را در ايان گوناه رشاته هاا مرتفا   کارگيري امکانات و فن آوري روز در آموزش الکترونيکي، مي

 ساخت.

ي باشاد تاا دانشاجوياني جاذب شاوند کاه شايوه هااي جاذب دانشاجو در دانشاگاههاي مجاازي باياد باه هاورت شيوه جذبب دانشذجو: -د

آمادگي آموزش الکترونيکي را داشته باشند. هنوز آگاهي کامد در دانشجويان نسطت به آماوزش الکترونيکاي وجاود نادارد. آماوزش 

ياد تواند دانشجويان را براي دانشگاههاي سنتي بگيرد و بخشي از آنها را به هاورت آماوزش الکترونيکاي تربيات کناد. با عالي نمي

االالعات کافي در زمينه آموزش الکترونيکي در اختيار دانشجويان قارار گيارد تاا مانناد دانشاجويان دانشاگاه پياام ناور کاه از نحاوه 

آموزش در اين دانشگاه آگاهي کافي دارند، دانشجويان دانشگاههاي مجازي نيز شناخت کافي در خصاوص نحاوه آماوزش ايان ناوع 

 دانشگاهها  داشته باشند.

يکاي از مشاکالت آموزشاهاي الکترونيکاي، شايوه ارزياابي فراگياران و دانشاجويان در  وه ارزيذابي فراييذران و دانشذجويان:شي -ه

پاياان دوره تحصايلي اسات. باراي برگازاري امتحاناات از الرياق اينترنات دو مشاکد اساساي وجاود دارد: اوه آن کاه در برگاازاري 

مشخص نيست و آزمونها بايستي به هورت حضوري برگزار گردد. فراگيران امتحانات به اين شيوه هويت شخص امتحان دهنده، 

هم بايد به مراکز اهلي مراجعه کنند، که خود باعث بروز مشکالتي براي آنان خواهد شد. مشکد ديگر در برگازاري امتحاناات از 

ن ت ييار باه دسات دانشاجو برساد، الريق اينترنت، ولعيت امنيت شطکه براي برگزاري امتحاناات اسات بايساتي ساؤاالت اساتاد بادو

ت يياار داده نشااود و يااا از بااين ناارود و در مااورد پاسااخها نيااز بايسااتي اياان االمينااان حاهااد گااردد. راه حااد مشااکد اوه اياان اساات کااه 

فرهنااگ سااازي شااود و روحيااه عاادم تءلااب در دانشااجويان تءوياات گااردد و سيسااتم نمااره دهااي نيااز ت يياار کنااد و مشااکد دوم نيااز بااا 

ه در امنيت شطکه به وجود آمده اسات قاباد حاد اسات. بناابراين باا رفا  دو مشاکد فاوي، برگازاري آزمونهاا از الرياق پيشرفتهايي ک

 اينترنت امکان پذير خواهد شد.

يکااي از مهمتاارين زياار ساااختهاي کااه آمااوزش الکترونيکااي باار آن تاکيااد دارد، فنااون  ارتباطذذات اجتمذذا ي و فنذذون همکذذاري: -و 

ر دانشگاهها از الريق همکاري بين دانشجويان درتحءيءات و پ وهشها، ارتطااال اسااتيد باا دانشاجويان در همکاري است. اين فنون د

گاردد ولاي در آموزشاهاي مجاازي  ناين امکانااتي وجاود نخواهاد داشات.  کالس درس و موارد ديگار باه هاورت لامني ايجااد مي

گاردد از نظار  امي کاه مادير شارکت ياا مؤسساه اي ميمثال" اگار فاردي از الرياق آماوزش الکترونيکاي مادرک دکتارا بگيارد، هنگا

توانااد آنهااا را بااه درسااتي رهطااري کنااد، زياارا در الااوه تحصاايد  ارتطاالااات اجتماااعي بااا کارمناادان خااود مشااکد خواهااد داشاات و نمي

 ت.ارتطاالات اجتماعي بسيار کمي داشته است. اين مورد يکي از معايب اساسي آموزش الکترونيکي در مءابد آموزش سنتي اس

مدالعه لرورتها و بايدها، جامعه را به سمت استفاده جدي از روشهاي نوين آموزشي و در ايان مياان آماوزش الکترونيکاي 

[ از قطياد: نيااز باه تأساي  سااختمانها و امکاناات 5دهد. با توجه به اينکه آموزش الکترونيکي محدوديتهاي آموزش سنتي   سوي مي

د کمطود اساتيد مجرب را ندارد، براي آموزش حد و مرز روشني وجاود نادارد و هارک  هاي گزاا و مشک فيزيکي، هرا هزينه

 هاي علمي در حداقد زمان ممکن، دست يابد.     تواند به االالعات تمامي رشته به راحتي مي
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 شيوه هاي آموزش الکترونيکي -5

ساتم آموزشاي، باا اراماه مدلاوب، [ مهمترين خصوهيت يه سيستم آموزشاي اسات. ياه سي13يادگيري آسان و لذت بخش  

[ نارم 14  و [3]2کند. سيساتمهاي ماديريت آماوزش مناسب و ساده مطاحث آموزشي، فرآيند يادگيري را بسيار ساده و لذت بخش مي

کنند. و يفه آنها ايجااد، ذخياره و  افزارهايي در آموزش الکترونيکي هستند که پيشرفت و کارايي يادگيرنده را مديريت و رديابي مي

رود اين است که مناسطترين درس را  در بهتارين زماان و باا بهتارين کيفيات  ارامه دوره هاي آموزشي است. آننه از آنها انتظار مي

ياا بيشاتر   Scoشاود. هار درس از هاد  تءسايم مي Sco[ باه ناام 11ادگيرنده قرار دهند. هر درس به بخشهاي کو کي  در اختيار ي

هاسات کاه بايساتي آنهاا را مرتاب کنناد و در موقا  نيااز، در اختياار  Scoشود. از و ايف نرم افازار آموزشاي، ماديريت  تشکيد مي

تواند مهمترين تصميم سازمانهايي باشد که گام در عرهاه آماوزش  مناسب، ميفراگيران قرار دهد. انتخاب سيستم مديريت آموزش 

افزار خاهي را به همگان توهيه کارد بلکاه خاود خريادار باياد ازباين محصاوالت موجاود در  توان نرم گذارند. نمي الکترونيکي مي

 بازار نرم افزاري را انتخاب کند که پاسخگوي نيازهاي او باشد. 

[ باه 14  "داناش"اي باشد که آموزش از مرحلاه  است.  ناننه شيوه آموزشي به گونه "شيوه آموزشي" اهد مهم در آموزش،

شود. با امکانات و تجهيزاتي کاه آماوزش  برسد، در اين هورت آن دانش در حافظه فراگير نهادينه مي "کاربرد"و " درک "مرحله

 [ پياده سازي کرد که برخي از آنها عطارتند از:13يني در آموزش  هاي نو توان شيوه تواند در اختيار بگيرد، مي الکترونيکي مي

در ايان شايوه آموزشاي، فراگيار تنهاا ياه  ي(:تعذامل -تعذاملي ببذه کمذس اسذتوديوي مجذازي  –شذيوه آمذوزش الکترونيکذي   -الف

محيط شطيه سازي شده ، آموختاه هاا و دانساته هااي خاود  تواند در يه تماشاگر نيست  بلکه بعد از تمام شدن هر مطحث آموزشي مي

شاود. ايان در حاالي اسات  مي "کااربرد"باه مرحلاه  "ياادگيري"را تمرين نمايد وهمين امر باعث ارتءا دانسته هاي فراگير از مرحله 

 شود. آن  مطحث آموزشي  کسب مي "دانش"که در اغلب روشها فءط 

پ وهشاهاي  تکارار ماادر تماام مهارتهاسات  و بار اسااس يافتاه هاا در تعذاملي(: -جازي تکرار و تمرين ب به کمس استوديوي م -ب

شوند. در آموزش الکترونيکاي، امکاان  سپرده مي ساعت پ  از يادگيري به دست فراموشي 4يادگيري ، قسمت اعظم آموخته ها تا 

 ت ( وجاود دارد کاه ايان امار در نهاديناه کاردنتمريناي و جاذاب ک کاه در آن بتاوان باه تمارين آموختاه هاا پرداخا اساتفاده از محايط

  يادگيري و انتءاه آموخته ها از حافظه کوتاه مدت به حافظه مدت بلند مدت نءش به سزايي دارد.

باا اساتفاده از ايان شايوه اگار فراگيار در محايط تمريناي باا مشاکلي ): تعذاملي -آموزش هوشمند ب به کمذس اسذتوديوي مجذازي  -ج

 تواند با استفاده از راهنماي فعاه و هوشمند محيط اين مشکد را حد نمايد. فراموش کند، مي قسمتي رامواجه شود و يا 

افزارهاي هاوش مصانوعي، آماوزش  [ درس مديريت به شيوه آموزش الکترونيکي و با استفاده از نرم6در دانشگاه هاروارد 

نيروي مجازي در اختيار او قرار  10اينترنت انتخاب کند، ابتدا شود. به عنوان مثاه اگر دانشجو درس رهطري را از روي  داده مي

بندناد و خواساتار انجاام کارهاايي از  گاردد. ساپ  شارکتهايي باا ايان شارکت قارارداد مي گيرد و مديريت يه شرکت مجاازي مي مي

شاود.  ر نظار گرفتاه مياي د گردند. حاه نوبت به تصميم گيري مديريت شرکت است. براي هر تصاميم، نماره شرکت مورد نظر مي

 ناننه بعد از تصميمات اتخاذ شده شرکت مجازي ورشکسته گردد، با آخرين مستندات و مءاالت استادان بزرگ ماديريت در دنياا، 

 گردد. اشکاالت و تصميمات اشتطاه مدير شرکت، مشخص مي گردد و او راهنمايي مي

 [ زير الزم است:16آموزش الکترونيکي، اجزاي   بر اساس آننه تولين داده شد، براي پياده سازي يه سيستم

شاود و در  ايان هافحه اولاين هافحه اي اسات كاه بعاد از نوشاتن آدرس ساايت نماايش داده مي (:Home Pageک صفحه اصلي    

برگيرنده منويي است كه به بسياري از هفحات ديگار نظيار هافحات مشخصاات مؤسساه آموزشاي، راهنمااي اساتفاده از برناماه ، 

 متصد است. Hyperlinkپرونده مدرسان و فراگيران، فرمهاي هطت نام و جزميات دوره هاي آموزشي به هورت 

تواننااد  كليااه متءالااياني كااه بااه االالعاااتي در رابدااه بااا مدرسااان نياااز دارنااد مي(: Instructors Profileک پرونذذده مدرسذذان    

پرونده هاي مربوال به آنهاا را در ايان قسامت مشااهده نمايناد. ايان قسامت باه درخواسات كننادگان، االالعااتي در رابداه باا مدرساان 

 دهد. مرتطط با دوره ها و همننين تخصصهاي وي ه ايشان، ارامه ميگوناگون 

اين بخش فهرستي از كليه متءالاياني كاه باراي دوره هااي گونااگون هطات ناام كارده : Students Profile)ک پرونده فراييران    

  يافت.توان به االالعات آنان دست  دهد و با انتخاب نام آنها مي اند در اختيار کاربر قرار مي

  اين قسامت باراي راهنماايي فراگياران در انتخااب دوره ماورد نظار باا توجاه باه ساوابق آموزشاي ، :Counseling)ک مشاوره    

  باشد. استانداردهاي كاري و آموزشي، عاليق و مسير حرفه اي آنان مي

تواناد بااراي يااد دوره آموزشاي مشااخص هطاات ناام نماينااد. متءالاايان  در ايان قساامت متءالاايان مي :Registration)ک ثبذت نذذام    

باشند. متءالي در هر زمان و از هر مكاان  داراي حق انتخاب بين روش تعيين شده شخصي و روش مطتني بر راهنمايي مدرس مي

تواند در هر زماني كه بخواهاد باه هار دوره  فرد مي "خصيتعيين شده ش"تواند هطت نام نمايد. با انتخاب شيوه  براي هر دوره اي مي

قابااد  ،تنهاا در زمانهااي مشاخص تعياين شاده "مطتنااي بار راهنماايي مادرس"آموزشاي كاه هطات ناام نماوده وارد شاود. اماا دوره هااي 

 دسترسي خواهند بود.

اين قسمت مشخصات كليه دوره هاي قابد ارامه و موجود را باذكر سار فصاد هاا و  :(Course Catalogue) كاتالوگ دوره    

توانناد  دهد. اين كاتالوگ كليه دوره هاي آموزشي موجود را كاه متءالايان مي تعيين دوره هاي زماني در اختيار متءاليان قرار مي

 دهد. از آنها استفاده کنند، فهرست کرده، شرح مختصري در خصوص آنها مي

                                                           

2[3]  LMS: Learning  Management  System 
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فراگيران باراي اتماام هار دوره باياد در امتحاان پاياان دوره شارکت کنناد. نمارات و امتياازات كساب شاده در  :(Test) امتحان     

 گردد. پايگاه داده هايي براي ارجاعات و ارزيابي هاي بعدي ذخيره مي

نمايناد. همنناين  فراگياران و مدرساين از ايان بخاش باراي انجاام بحثهاا و شافاا كاردن نكاات تكنيكاي اساتفاده مي :(Chat) يپ    

 توانند با يکديگر ارتطاال برقرار کنند. فراگيران نيز از الريق اين قسمت، مي

سامتهاي ايان هافحه  اين بخش از مهم ترين قسمتهاي دوره هاي تحات ماديريت مدرساان اسات. ق :Classroom)كالس درس ک    

تءسايم  "محتاواي آموزشاي"و بخاش  " [4]3دفتر اه يادداشات"، "فهرسات مدرساان"، chat"قسامت "به ابزارهااي گونااگون نظيار 

 chat)گردد. قسامت گا   گردد. قسمت محتواي آموزشي به هورت تصاوير متحرك و با نرم افزارهاي  ند رسانه اي تهيه مي مي

Area) دفتر اه يادداشات باراي هطات   گيارد. براي ارتطاال متءابد فراگيران و مدرس در الوه زمان آموزش ماورد اساتفاده قارار مي

شود. در اين قسامت امکاان اساتفاده همزماان  باشند به كار گرفته مي هم قابد ارساه مي  كه به هورت پست الکترونيکي نكات مهمي

تاوان باه آناان ارجااع كارد،  اشاد و شاامد فهرساتي از مدرساان كاه باراي رفا  مشاكالت ميب از  ند مدرس براي فراگيرناده مهياا مي

 باشد. مي

اين قست براي ارامه كليه جزميات مربوال باه فراگياران در الاوه  (:Student Personal Areaک محدوده شخصي فراييران    

 گيرد. مدير شطكه اختيارات الزم براي به روز كردن اين جزميات را دارد. دوره مورد استفاده قرار مي

يا ه كليه پيامهاي مهم مرتطط با فن آوري االالعات به هورت كلي و االالعاات خااص و و(: Notice Boardک تابلو ا النات    

 آيند. در اين قسمت به نمايش در مي  مربوال به دوره ها

توان به جزميات كليه مولوعات فني و محتواي دوره هاي آموزشي دست يافت. ايان  در اين بخش، مي :(Library) كتابخانه    

در  HTMLشود. در لمن كليه مدالاب مارتطط باه هاورت خاود آموزهااي  بخش بر اساس دوره هاي آموزشي گوناگون تءسيم مي

 شوند. اين قسمت قرار داده مي

توانااد مدااالطي را کااه قااطال" مااورد مدالعااه قاارار داده،  اياان بخااش فراگيرنااده ميدر  :(Previous Lessonsک درسذذهاي لبلذذي    

 تواند با گذشتن از اين قسمت مستءيماً وارد مطاحث جديد شود. بازنگري کند و در هورت عدم تمايد، مي

با هر ك  ديگري ارتطااال داشاته باشاند،  Off lineتوانند به هورت  از اين الريق فراگيران مي (E-mail): پست الكترونيكي    

بنويساند و مدالاب را باه پسات الكترونيكاي  (notepad)توانند يادداشتهاي خود را از كاالس درس در دفتر اه يادداشات  همننين مي

 مايند.توانند با مدرسان تماس گرفته و ابهامات خود را بر الرا ن فراگيران از الريق اين بخش مي  فرد مورد نظر ارساه نمايد.

هايي باه  گواهيناماه  Onlineدر ايان قسامت باراي فراگياران قطاوه شاده در امتحاناات باه هاورت  :(Certificate) يواهينامه    

  گردند. شود و فراگيران به هورت پويا رتطه بندي مي و يا ديجيتاه هادر مي شكد مرسوم

امکانااتي فااراهم کناد کااه تنظايم محيدهاااي ياادگيري براساااس تواناد  از مزايااي سيساتم آموزشااي الکترونيکاي اياان اسات کااه مي

خواسته ها و ساليق کااربران باشاد تاا آماوزش باراي کااربر لاذت بخاش باشاد. باا اساتفاده از امکانااتي کاه ايان سيساتم آموزشاي، در 

 دهد، روشهاي يادگيري نيز متنوع خواهد بود. اختيار کاربران قرار مي

 

 هاي آموزش الكترونيكيدر دوره  روشهاي يادييري  -6

 تااااوان بااااه سااااه دسااااته اهاااالي تءساااايم بناااادي نمااااود : [  را در مي16روشااااهاي يااااادگيري در دوره هاااااي آمااااوزش الكترونيكااااي   

در اين روش شخص رشته مورد عالقه خود را انتخاب كرده و در اينترنت به جستجو و تحءيق در ماورد   الف ـ يادييري شخصي:

 پرسااااااد.  ( ميOff Lineا از اسااااااتادان رشااااااته هااااااا بااااااه هااااااورت غياااااار مسااااااتءيم کپااااااردازد و سااااااؤاالت خااااااود ر آن مي

شااود بااا اسااتفاده از ابزارهاااي مختلفااي ماننااد سااالنهاي بحااث و تطاااده نظاار  در اياان روش سااعي مي  ب ـ يذذادييري جمعذذي بيروهذذي(:

امكاان فناون همكااري در آنهاا  (، ميزان همكاري گروهي فراگيران باال رود و تا حاد Chat( و همننين گفتگو اينترنتي ک Forumک

ياباد و در ماورد مولاوعهاي درساي و ياا  تءويت گردد.  با استفاده از اين شيوه فراگيران به الاور همزماان در اينترنات حضاور مي

د پردازد. يد نفر در اين بحث نءاش اساتاد و راهنماا را دار تمرينها و تحءيءهاي ارامه شده از الرا استاد دوره، به بحث و گفتگو مي

 نمايد.  و نكات، سؤاالت و محور بحثها را براي گفتگو و تطاده نظر مدرح مي

آيد، برپايه فان آوري كنفاران  هااي  اين روش كه بهترين و موهرترين شيوه آموزش الكترونيكي به شمار مي ج ـ كالسهاي مجازي:

 پردازند. ه هحطت و تطاده نظر ميويدمويي شكد گرفته است. در اين روش معلم و شاگرد تصوير يكديگر را ديده و ب

گااردد کااه فراگيااران روشااي را بااراي يااادگيري انتخاااب کننااد کااه  تنااوع روشااهاي يااادگيري در آمااوزش الکترونيکااي باعااث مي

توانند پاسا  ساؤاالت خاود را باه الاروي مختلاف دريافات کنناد و مشاکالتي کاه  مدابق با ساليق آنها باشد. لمن اينکه فراگيران مي

اد در آموزش سنتي در خصوص مدرح کردن نظريات و سؤاالتشان دارند، مانناد تارس از تمساخر ديگاران و ياا باي بعضي از افر

 توانند به حد مسامد خود بپردازند. اهميت بودن نظرات آنها، در اين شيوه آموزش وجود ندارد و به راحتي مي

 

 نتيجه ييري -7
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در قرن جديد تنها  يزي که "گويد:  [ يکي از دانشمندان بزرگ در زمينه مديريت و نويسنده کتاب پنج فرمان مي6پيتر سنج  

اکنون دانشاگاههاي معتطار در دنياا تصاميم گرفتناد درساهاي  "باشد. تواند از بءيه رقطا جلوتر بيندازد، يادگيري سريعتر مي شما را مي

ر دهند. رويکرد جديد در يادگيري، درگير نمودن فراگيرنده و دانشجو در مطاحث درسي است. نگاه به خود را بر روي اينترنت قرا

آمااوزش عااوه شااده اساات. ديگاار الزم نيساات کااه  بااراي دسااتيابي بااه آمااوزش ابتاادايي، متوسااده و عااالي ماننااد گذشااته يااه رونااد 

از الريق آموزش الکترونيکي در هر مکاان و هار زماان،  استاندارد، دنطاه شود. در کشورهاي هنعتي اين موقعيت فراهم شده  که

امکان آموزش در سدوح مختلف فراهم باشد. در اين شيوه آموزش، کيفيت آموزش بسيار مهم است، زيرا باراي افاراد تحات تعلايم، 

اي سانتي باشاد. گردد و بازدهي آن بايساتي مشاابه باا آموزشاه اين نوع آموزش، جايگزين آموزش سنتي در مدارس و دانشگاهها مي

 مزاياي بسيار اين شيوه آموزشي باعث توجه هاحب نظران امر تعليم و تربيت کشورمان شده است. اين مزايا عطارتند از:

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

 ها علماي در حاداقد زماان،  ان باه االالعاات تماامي رشاتهتاو براي آموزش حد و مرز روشني وجود ندارد و به راحتاي مي

 دسترسي داشت. 

 گردد.  امکان آموزش همگاني فراهم مي 

 گردد.  مشکالت آموزش و پرورش و آموزش عالي نظير کمطود اساتيد مجرب و فضاي آموزشي مناسب حد مي 

 گاردد و  ها، ياادگيري ساريعتر مي دانساته ها و به دليد استفاده از وسايد کمه آموزشاي و محيدهاايي باراي تمارين آموختاه

 شوند.  مدالب درسي در حافظه نهادينه مي

 هاي ديجيتااالي و جسااتجو در سااايتهاي مختلااف در حااين مدالعااه، باعااث هاارفه جااويي در وقاات  امکااان اسااتفاده از کتابخانااه

 گردد.  وهزينه مي

 گاردد و ابهامااتي کاه قاطال"  خته ها، پياده سازي ميبا فراهم آوردن ايجاد محيدي براي تمرين آموخته ها، در عمد نيز آمو

 رود.  وجود داشته، از بين مي

 گاردد کاه فراگياران روشاي را باراي ياادگيري انتخااب کنناد کاه  تنوع روشهاي يادگيري در آموزش الکترونيکي باعث مي

 مدابق با ساليق آنها باشد. 

  دريافات کنناد و مشاکالتي کاه بعضاي از افاراد در آماوزش توانند پاس  ساؤاالت خاود را باه الاروي مختلاف  فراگيران مي

اهميت باودن نظارات  سنتي در خصوص مدرح کردن نظريات و سؤاالتشان دارند، مانند ترس از تمسخر ديگران و يا بي

 آنها، در اين شيوه آموزش وجود ندارد. 

 ياران از خاود کنجکااوي بيشاتري نشاان با توجه به آن که نءش اهلي در اين نوع آموزش به عهده خود فراگير است، فراگ

 شود. پردازند. بدين ترتيب در پايان دوره يه محءق تربيت مي دهند و به تحءيق و پ وهش مي مي

با توجه به مزايايي که در شيوه آموزش الکترونيکي ذکر شد، استفاده از آن در امر تعليم و تربيت امري اجتنااب ناپاذير اسات، 

بااري مناسااب از اياان شاايوه  ايااران مشااکالتي وجااود دارد کااه ابتاادا بايسااتي اياان مشااکالت حااد گردنااد تااا بهرهامااا بااراي توسااعه آن در 

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

 پهنااي افزاري و سخت افازاري و نامناساب باودن زيرسااختهاي مخاابراتي از نظار محادويت در  ناکافي بودن امکانات نرم

  باند و عدم دسترسي به اينترنت در شهرهاي مختلف

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

 ت برخطمشکد آموزش دروس عملي و ارزيابي فراگيران به هور  

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

هايي باشد که در آنها امکانات آموزشي کمتري وجاود دارد و سيساتم  در ايران هدا آموزش الکترونيکي، بايستي روي رشته

تاوان مشاکالت آموزشاي  آموزش سنتي ما جوابگو نيست و باا باه کاارگيري امکاناات و فان آوري روز در آماوزش الکترونيکاي مي

  ساخت. همننين بايستي به متءاليان جذب در اين نوع آموزش االالع رساني کاماد هاورت کشور را در اين گونه رشته ها مرتف

با توجه به آن کاه افاراد تحات تعلايم ايان ناوع آماوزش، از ارتطاالاات اجتمااعي کمتاري باا  گيرد تا با آگاهي کامد آن را انتخاب کنند.

ناون همکااري و ارتطاالاات اجتمااعي در آنهاا بايساتي تءويات اساتيد و همکالسيهاي خود، نسطت به آموزش سنتي برخوردارند، لاذا ف

اي  گاردد تااا در آيناده فراگيااران ايان شاايوه آموزشاي نيااز، بتواننااد باه خااوبي از عهاده مسااؤوليتهاي محولاه برآينااد. امياد اساات در آينااده

افرادي تربيت شوند که سارمايه  هاي نوين آموزشي حد گردد و نزديه، مشکالت تعليم و تربيت افراد جامعه ما، با استفاده از شيوه

 و پشتوانه محکمي براي علم و هنعت و اقتصاد کشور باشند.به اميد آن روز.
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