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چكيده
سابقه و هدف :با ورود رايـانه به زندگی انسانها و به موازات آن گستـرش شبکه اینتـرنت ،بسیاری از تعاریف و خدمات تغییر یافته
و یا به سمت تحول بنیادی در حرکت است كه هر روزه تاثیرات این دگرگونیها در زندگی روزمره ما بیشتر نمایان ميگردد .این جهان
مجازی که پدیده هزاره سوم تمدن بشری ناميده ميشود دستاوردهای کم نظیری برای جوامع امروزی به ارمغان آورده است.شبکههاي
عظیم اطالع رسانی ،فروشگاهها و بنگاههاي بزرگ اقتصادی ،موتورهای پرقدرت جستجوی اطالعات ،موسسات و انجمنهاي مجازی
و ...به جرات ميتوان گفت كه یکی از بزرگترین دستاوردهای آن يادگيري الکترونیکی ) (E-learningميباشد (.)1
عصركنوني را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست ،عصری که بشر در آن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطالعــات
و برقراری ارتباط برای کسب اطالعات مورد نیازمی داند .امروزه با در اختیار داشتن فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی مختلف و
پیشرفته ،امکان برقراری ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش از پیش میسرگردیده است .افراد در هرکجا که باشند ميتوانند آخرین
اطالعات مورد نیاز خود را در هر زمینهاي دریافت کنند.
مواد و روشها :اين پزوهش يك مطالعه مروري است كه با استفاده از منابع متعدد در زمينه آموزش و يادگيري الكترونيكي با
جستجوي كتابخانهاي و اينترنتي و با استفاده از كلمات كليدي Group-Learning ، Self-Learning، E-Learningو در سايتهاي

googel

 ,Ahima ,pubmedاز سال  1990تا  2008با جستجوي مقاالت انجام شد.
نتيجهگيري :بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی برمحیطهاي آموزشی بوده است .کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیطهاي آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کندكه این امرسبب ميشود تا ارتباطات
افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونهاي فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود .با ظهور و گسترش اینترنت این رسانه
به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطالعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفته است .فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی
و پایگاههاي اطالعاتی دانشگاهها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطالعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی
آن بیش از پیش در این محیط نمایان است .این مقاله درصدد آن است تا پس از ارائه تعریفی جامع از فناوری اطالعاتی و ارتباطی
مساله يادگيري الكترونيك ،آموزش مجازی ،آموزش از راه دور و نقش فناوریهاي اطالعاتی و ارتباطی دراین آموزش را مورد
بررسی قراردهد و با تاکید برآموزش سیستمی ،انواع آموزش و يادگيري به صورت مجازی را معرفي کند (.)2
كلمات كليدي :يادگيري الكترونيكي ) ،(E- Learningخود يادگيري ) ،(Self-Learningيادگيري گروهي

)(Group-Learning

مقدمه

بشری وجود ندارد .اطالعات همواره با بشر همراه بوده ولی به دلیل

یکی ازاساسیترين نیازهای بشر دسترسی به اطالعات است ،تا

محدود بودن نیازهای بشري چندان مورد توجه قرارنگرفته است .با

اطالعات وجود نداشته باشد امکان تامین هیچ یک از نیازهای

برقراری ارتباط میان جوامع و پدید آمدن نیازهای مختلف و ابداعات

1ـ مربي ،عضو هيات علمي و مديرگروه مدارك پزشكي دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي آجا (*نويسنده مسئول)
آدرس الكترونيكMedinfo110@jmail.com :
تلفن88013167 :
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گوناگون بشر وارد دورهاي شد که آنرا عصراطالعات مينامند (.)3

فالپیها عرضه ميشدند عمدتا مبتنی بر متن و محدود به تعدادي

گرايش شديد و روزافزون نسبت به يادگيري الکترونیکی حاکی از

تصاوير ساده بودند .البته اين بدان معنی نيست که نميتوان از فالپی

مزايای مختلف اين روش نسبت به روشهای سنتی آموزش است،

ديسک برای عرضه برنامههاي چند رسانهاي آموزشی استفاده کرد

اما بايد به اين نکته هم توجه داشت که هيچگاه رايانه و روشهای

بلکه برای ارائه يک برنامه آموزشی ساده چندرسانهاي به تعداد

يادگيري الکترونیکی نميتوانند کام ً
ال جايگزين آموزش حضوري

بسيار زيادی ديسکت نياز است .البته انواع جديد فالپی ديسکها

شوند .مهم اين است که بدانيم يادگيري الکترونیکی دقيق ًا چيست

(مانند زيپ ديسکها يا سوپر ديسکها) که قابليت ذخيره سازی

و چه مزايايی دارد و با توجه به محدوديتهايی که دارد ،در چه

بسيار بيشتری دارند نيز به بازار آمدهاند ،اما به دليل نياز روزافزون

مواردی استفاده از آن توصيه ميشود.

به وسايل ذخيره سازی با ظرفيت و سرعت بسيار باالتر ،امروزه

تاريخچه
يادگيري الکترونیکی به چند دهه قبل بازمی گردد ،که در آن زمان
با اين نام شناخته نميشد .در نخستين شکل آن ،اطالعات در

ديگر کمتر از فالپی ديسکها برای عرضه برنامههاي آموزش و
يادگيري الکترونيکی استفاده ميشود.
مفهوم يادگيري الکترونیکی

)(E-Learning

کامپيوترهای بزرگ موسوم به ) (main frameذخيره شده و دسترسی به

بهطور کلی منظور از

آنها از طريق ترمينالهاي ابتدايی امکان پذير بود ،اما با اختراع اولين

گیری از سیستمهاي آموزش الکترونیکی مثل کامپیوتر ،اینترنت،

کامپيوترهای شخصی و همزمان با توليد و پيشرفت مرورگرهای

سي ديهاي  ،Multimediaنشریههاي الکترونیکی و خبرنامههاي

وب ) (web browserتحول بسيار بزرگی در تکنولوژی آموزشی

مجازی و نظیر اینهاست که هدف آن کاستن از ميزان ترددها،

ايجاد گرديد .بعضی از اشخاص و سازمانها به سرعت خود را

صرفه جویی در زمان ،هزینه و همچنين یادگیری بهتر ،سريع ترو

با آخرين تغييرات تکنولوژي تطبيق دادند در حالیکه در بيشتر

آسانتر است .یادگیری به طورکلی ،فعالیتی دگرگون کننده است و

سازمانها زمان زيادی برای ارزيابی ،خريد و به کارگيری سخت

افراد را برای مقابله با رویدادهای محیطی آماده ميسازد .یادگیری

افزارها و نرم افزارهای جديد الزم بود .به دليل نقش مهم و اساسی

درواقع هم یک رشته فرایند است و هم فرآورده تجربه هاست.

وسايل ذخيره و انتقال اطالعات در يادگيري الکترونیکی در ابتدا

یادگیری ،تغییری است که در اثرتدریس مطالب و مهارتهای

به معرفی تاريخچه آنها پرداخته ميشود .در اواخر دهه  80و اوايل

گوناگون در رفتار یادگیرندگان ایجاد ميشود كه ممکن است این

دهه  90ميالدی ،برنامههاي آموزشی عمدتا بر روی فالپی ديسکها

رفتار درکوتاه مدت قابل مشاهده و یا حتي غیرقابل مشاهده باشد

عرضه ميشدند .هر فالپی ديسک  3/5اينچی ظرفيت ذخيره سازی

( .)4سیستمهاي E-learningو سيستمهايي كه امکان یادگیری از

E-Learning

یا يادگيري الکترونیکی بهره

 1/44مگابايت اطالعات را دارد که تقريب ًا معادل  1/5ميليون حرف

راه دور را فراهم ميکنند بسيار متنوع هستند ولي اولين مسئله

يا  700صفحه متن معمولی است .نرم افزارهای ذخيره سازی

آگاهی عالقمندان از نوع این سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه

اطالعات ميتوانند اين مقدار را تقريبا به پنج برابر افزايش دهند

درست استفاده از آنها است .این سیستمها گاهي ميتوانند جایگزین

اما در اين حالت برای دسترسی به اطالعات بايد ابتدا با استفاده

کالسهاي حضوری هم باشند .در یادگیری الکترونیکی غیر از

از همان نرم افزارها مطالب بر روی ديسک سخت کامپيوتر نصب

اینترنت ،سي ديهاي آموزشی ،ویدئوهای آموزشی ،از ماهواره

شوند .با توجه به حجم زياد فايلهاي صوتی و تصويری نميتوان

نيز استفاده ميشود.آمار نشان داده است که در سال  1999باالترین

برای ذخيره برنامههاي چند رسانهاي به راحتی از فالپی ديسکها

روش آموزش ( )%53استفاده از سي ديهاي آموزشی بوده است

استفاده نمود زيرا بدون استفاده از نرم افزارهای فشرده سازی ،بر

ولی در سال  E-Learning 2004مقام اول را در آموزش کسب کرده

روی هر ديسکت ميتوان تنها حدود شش ثانيه فيلم را با کيفيت

است.در یادگیری الكترونيكي همزمان ) (Synchronousاین امکان

پايين ذخيره کرد .به همين دليل برنامههاي آموزشی اوليه که بر روی

وجود دارد كه استاد و فراگير به صورت همزمان با هم روبرو
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با هم مباحثه کنند ولی

برای دانشجویان ميباشد که فعالیتهای مطالعاتی /آموزشی را

در روش غیرهمزمان ) (Asynchronousفراگيران سواالت خود را

هدایت كرده و ارزیابی دانشجویان را بدون نیاز به وجود محلی

مطرح ميكنند و استاد نيز در زمان دیگری که مشخص کرده است

برای یادگیرندگان و اساتيد امکان پذیرمی سازد (.)6

به سواالت پاسخ ميدهد (.)1

مزایای کلی يادگيري الکترونیکی به شرح زیر ميباشد:

همانگونه که فناوری اطالعات و ارتباطات دربسیاری ازفرایندهای

 -1يادگيري در هر زمان و مكان و با هر زمينهاي

کاری روزمره همانند تجارت الکترونیک ،پست الکترونیک،

 -2يادگيري بدون پيش نيازهاي يكسان

دولت الکترونیک و ...مورد استفاده قرارمی گیرد ،حوزه یادگیری

 -3يادگيري فردي در كنار يادگيري مشاركتي

الکترونیکی یا  E-Learningنيز از این نوع فناوری بهره برده است.

 -4تعيين سرعت و روند آموزش و يادگيري با توجه به نيازهاي

یادگیریهاي مبتنی برفناوریهاي نوین اطالعاتی ،با ایجاد تغییرات

فردي

بنیادین درمفاهیم آموزش سنتی ،توانستهاند بسیاری از كمبودهاي

 %50 -5صرفهجويي در زمان

نظامهای آموزشی را رفع کرده و دگرگونیهاي اساسی درآموزش

 %60 -6صرفهجويي در هزينه

به وجود آورند .با استفاده از دنیای مجازی در یادگیری ،ميتوان به

 -7امكان آموزش و يادگيري برای عموم افراد

روشهای نوین و کارآمدی ازیادگیری دست یافت .علت کاربرد

 -8آموزش و يادگيري به صورت دو طرفه

فناوری اطالعاتی و ارتباطی دریادگیری ،آموزش بهتر و سریعتر

 -9دريافت سریع نتیجه در آموزش و یادگیری

ميباشد.کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات درآموزش ،نوع

 -10يادگيري مطالب بیشتر با استفاده از امکانات

جدیدی ازیادگیری را به وجود آورده و ضرورتی در یادگیری

 -11حفظ منابع وکاهش آلودگیهاي محیطی و صوتی و....

حضوری نميباشد .بدين ترتيب یادگیری درمحیطهايي غیر

مدلهای یادگیری درمحیط الکترونیکی وب

ازکالس امکان پذیراست ،به نحوی که ميتوان اطالعات را به

گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،باعث تغییر در یادگیریها

راحتی با سایر یادگیرندگان به اشتراک گذاشت .این تحول سبب

شده است .اختراع رایانه و اینترنت ،نه تنها سرعت انتقال دانش را باال

تغییر نقش اساتيد و نیز نقش کتابخانهها شده است .به این ترتیب،

برده ،بلکه روش انتقال دانش را نیز از فردی به فرد دیگر تغییرداده

نوع جدید یادگیری ،یادگیری الکترونیکی نام گرفت ( .)5در يادگيري

است .پیش بینی اینکه ،فناوری چگونه در  5تا  50سال آینده یادگیری

الكترونيكي حذف محدودیتهای مکاني ،زماني و سن یادگیرنده

را تحث تاثیر قرارمي دهد ،دشوار ميباشد .اینترنت ،اینترانت و

که روزگاری ناممكن مينمود ،امروزه دیگر محدودیت بزرگی به

کلیه روشهای ارتباطی بی سیم ،باعث از میان برداشته شدن موانع

نظرنمی رسد .ازطرفی باید توجه داشت که با به وجود آمدن نیازهای

زمانی و مکانی شدهاند .اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی سبب

گسترده درمیان جوامع ،ادامه استفاده از روشهای سنتی در نظامهاي

شده تا یادگیرنده بتواند با استاد خود در ارتباط باشد.

آموزشی ممكن نخواهد بود .یادگیری مبتنی بر رایانه ،یادگیری مبتنی

اغلب مدلهای یادگیری دراين چهار گروه قرار دارند:

برفناوری اطالعات ،کالسهاي مجازی ،کتابخانههاي مجازی و...

مکانهای مشابه

راه را برای پیدایش شیوههاي نوین آموزش و يادگيري ،هموار

 -1درکالس ،گروههای بحث ،يادگيري خصوصی درمنزل.

ساختهاند.به طور كلي به مجموعه فعالیتهای آموزشی که با

 -2تابلوهای اعالنات ،گردهمایی ها.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم ازصوتی ،تصویری ،شبکههاي

مکانهای متفاوت

مجازی رایانهاي صورت ميگیرد یادگیری الکترونیکی گفته ميشود.

 -3تلفن ،ویدئو کنفرانس؛ تاالرهای گفتمان شبکه ای.

یادگیری الکترونیکی ،نظامی مبتنی برفناوری اطالعاتی و ارتباطی

 -4تبادل پست الکترونیکی.

(همانند سخت افزار ،نرم افزار و شبکههاي رایانهاي) به منظور ایجاد،

دراین حالت ،مدلهای دوم و سوم به صورت همزمان و مدلهای

نگهداری ،توسعه و در دسترس قرار دادن مواد مطالعاتی /آموزشی

اول و چهارم به صورت غيرهمزمان انجام ميشوند (.)5

Interactive

Multimedia

يادگيـري الكترونيك ) (E-Learningو جايگاه آن در نظـام آموزش دانشگاهي
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مزايا و معايب آموزش از طريق وب

پاسخگويی هر دانشجو به هرسؤال يا مدت زمانی که هر دانشجو

الف) مزايای آموزش از طريق وب

صرف آموختن مطالب هربخش از درس کرده است.

عمده مزايای آموزش از طريق وب در مقايسه با روشهای آموزشی
سنتی ،شبيه مزايای ساير روشهای آموزش مبتنی بر تکنولوژی
است .آموزش معموالً ميتواند بهصورت انفرادی انجام شود ،قابليت

امکان طراحی برنامه درسی توسط هر دانشجو منطبق با نياز
شخصی :در آموزش از طريق لوحهاي فشرده ،دانشجويان تنها

ميتوانند از مطالب درسی که از قبل بر روی يک لوح ذخيره شده

تعاملی آن بسيار باال است ،قابليت جذب دانشجو افزايش مييابد و

استفاده کنند اما در آموزش از طريق وب عم ً
ال هيچ محدوديتی از

به دليل عدم نياز به حضور در کالسها يا کارگاههای سنتی ،موجب

بابت حجم اطالعات قابل دسترسی وجود ندارد .يک برنامه ايده آل

کاهش هزينه ميگردد .تفاوت عمده آموزش از طريق وب نسبت

آموزش از طريق وب ،بايد به گونهاي طراحی شده باشد که مطالب

به آموزش از طريق لوحهاي فشرده در اين است که در اين روش

درسی در آن به قسمتهای مختلف تقسيم شده باشند و دانشجو

دسترسی به مطالب درسی بسيار آسانتر است و اصوالً نيازی به

بتواند متناسب با نياز خود ،به اطالعات الزم دسترسی پيدا کند.در

ارسال فيزيکی منابع و وسايل آموزشی وجود ندارد .اين بدان معنا

اين روش مطالب به راحتی قابل به روز رسانی هستندكه شايد اين

است که استفاده از وب برای آموزش ،عالوه بر مزايای ذکر شده

خصوصيت را بتوان مهمترين مزيت آموزش از طريق وب ناميد.

باال دارای مزايای ديگری نيز ميباشد که از جمله آنها ميتوان به

در زمانی که تحوالت اقتصادی در سطح جهان بهسرعت به وقوع

موارد زير اشاره کرد:

ميپيوندد ،برنامههاي آموزشی نيز نياز به تغيير و تطبيق مداوم با

دسترسی سريع وآسان در هر زمان و به هر نقطه از جهان :در اين

نيازهای روز دارند .در روش استفاده از لوحهاي فشرده و ساير

روش ،دانشجويان در هر لحظه ،صرف نظر از اينکه در منزل ،محل

روشهای آموزش از راه دور ،با هر تغيير ،بايستی لوح فشرده

کار يا حتی در يک هتل باشند ميتوانند به کتابخانه بزرگی از انواع

جديدی تهيه و تکثير شود و از طريق پست برای همه دانشجويان

و اقسام منابع درسی و آموزشی دسترسی داشته باشند .با گسترش

ارسال گردد در حالی که در روش آموزش از طريق وب ،دانشجويان

روزافزون مودمهاي همراه ،دانشجويان حتی قادر خواهند بود در

هربارکه به آدرس سايت مراجعه ميکنند ،ميتوانند ازجديدترين

جاهايی که خطوط تلفن معمولی يا شبکههاي اينترنتی متداول وجود

منابع استفاده كنند.

نداشته باشد هم به منابع مورد نياز خود دسترسی داشته باشند .هزينه

ب) معايب آموزش از طريق وب

تجهيزات مورد نياز برای هر دانشجو نسبت ًا پايين و قابل قبول است.

اولين مشکل ،در مقايسه با آموزش حضوری نبودن تماس چهره

امروزه تقريب ًا همه کامپيوترها مجهز به مودم و يک مرورگر رايگان

به چهره است که ميتواند فرآيند يادگيری را بهطور قابل توجهی

صفحات وب هستند و با هزينه اندکی امکان اتصال به شبکههاي

تحت تأثير قرار دهد .با اين حال آموزش از طريق وب بهتر از

اينترنت يا اينترانت وجود دارد .کنترل ميزان پيشرفت دانشجويان

آموزش با استفاده از لوحهاي فشرده است .دانشجويان در اين

آسانتر است ،چون دانشجويان بهصورت آن الين و هنگام اتصال

روش ميتوانند با استفاه از پست الکترونيکی با ساير دانشجويان

به شبکه آموزش ميبينند و ميتوان از سيستمهاي قدرتمند پیگيری

ارتباط برقرار کنند ،مطالب مورد نظر خود را بر روی صفحههاي پيام

پيشرفت دانشجويان استفاده کرد .برخالف آموزش از طريق لوحهاي

قرار دهند و يا از طريق محيطهاي گفتگو و کنفرانسهاي ويديويی

فشرده که دانشجويان بايد تکاليف و گزارشهای خود را تايپ کنند

ارتباط مستقيم و زنده داشته باشند .هرچند که اين امکانات نسبت

يا بر روی ديسک ذخيره کنند ،در آموزش از طريق وب بررسی

به استفاده از لوحهاي فشرده پيشرفتهتر ميباشد ،اما هنوز آموزش

عملکرد دانشجويان بطور اتوماتيک و از طريق کامپيوتر سرور امکان

از طريق وب آن اثری که حضور در کالسهای معمولی بر روی

پذير است .اين اطالعات ميتواند دامنه گستردهاي را دربر گيرد ،از

دانشجو ميگذارد را ندارد .با اتصال اينترنت پرسرعت و پيشرفت

تشخيص اينکه چه کسانی درحال استفاده از برنامه هستند و نمره

بيشتر در نرم افزارهای کنفرانس ويديويی ،بزودی اين امکان برای

تکاليف آنها چقدر است؛ تا اطالعات ريزتر و دقيقتر شامل نحوه

دانشجويان فراهم ميگردد که بتوانند از هر نقطه جهان بهطور
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زنده و مستقيم در کالسهاي درس حضور يافته و با مدرس و

مفهوم کالس توسعه پیدا ميکند .دراین کالسها ازتخته سفیدهای

ساير دانشجويان از طريق تصاوير تمام صفحه ويديويی ارتباط

الکترونیکی استفاده میشود و سطح تعامل میان یادگیرندگان و

برقرار کنند .دومين مشکل ،نبود امکانات چندرسانهاي در بسياری

اساتيد بسیار افزايش مييابد .اتصال به کالس ازطریق رایانه صورت

از برنامههاي آموزش از طريق وب است .استفاده از صدا و فيلم

ميگیرد و استاد راحتتر ميتواند فعالیتهای یادگیری را به صورت

برای توضيح بهتر بسياری از مطالب درسی ،آموزش از طريق شبيه

مشارکتی طراحی کند و یادگیرندگان هم یک تیم را تشکیل ميدهند

سازی و طراحی شيوههاي نوين آموزشی کام ً
ال ضروری است.

و در یادگیری مشارکت ميکنند .دراین مدل ،استفاده ازکتابها و

نکتهاي که بايد به آن توجه داشت اين است که ارائه کامل دروس

مجالت الکترونیکی و وب سایتهای مختلف مورد نیاز ،ضروری

بصورت چند رسانهاي هم اکنون نيز امکان پذير است و برخی از

ميباشد.

مؤسسات آموزش از طريق وب نيز بدين امر اقدام نمودهاند ،وليكن

 -3آموزش دانش و توانایی حل مشکل

دانشجويان اگر هم از طريق خطوط پرسرعت و با پهنای باند وسيع

با توجه به گسترش رقابتهاي علمي درجهان ،هرکشوری بايد

به اينترنت متصل باشند ،شبکههاي ارائه دهنده خدمات اينترنتی

نظام آموزشی خود را به گونهاي تغییردهد که تمامی افراد بتوانند

از آن استقبال نميکنند ،زيرا اين امر مستلزم انتقال حجم وسيعی

آموزشهای جدید را درطول حیات فرا گیرند یا دانش خود را

از اطالعات در هر ثانيه است که موجب باال رفتن ترافيک شبکه

روزآمد کنند.

و کاهش سرعت آن ميشود .به همين دليل در حال حاضر بيشتر

این مدل درکشورهای آسیایی نظیرتایوان ،هنگ کنگ ،سنگاپور

دورههاي آموزشی که از طريق وب ارائه ميشوند محدود به متن

اجرا شده و درنظام آموزشی آنها اصالحات اساسی به وجود آورده

و تصاوير ساده هستند .اميد است با پيشرفت شبکههاي اينترنتی و

است .دراین مدل ،افراد عالوه برآموختن مهارتهای پایه همانند

تغيير در پروتکلهاي آن به زودی اين مشکل نيز برطرف گردد.

نوشتن و خواندن ،توانایی حل مشکل و مهارتهای تخصصي نیز

مدلهای متفاوت فضاهای آموزشي

آموزش داده ميشود كه سبب گسترش اهداف آموزشی ميشوند و

چهارمدل متفاوت برای فضاهای آموزشي پیش بینی شده است

به طورکلی ،محتوا و اهداف آموزشی را دچار تحول مينمايد.

که عبارتند از:

 -4آخرين مدل آموزش ،آموزش مبتنی برجامعه است.

 -1آموزش شبکهاي

با توجه به اينكه در دنياي كنوني جوامع مختلف با زبان و فرهنگهاي

دراین مدل ،اولین مساله تغییر درمحیط آموزش است ،که به صورت

متفاوت وجود دارد الزم است كه كاربران اين شبكه از آموزشهاي

خاص مربوط به تغییر فعالیتها و محیط کالسی با کمک ابزارهای

الزم برخوردار گردند ،بنابراين با ايجاد يك شبكه و ثبت فعاليتهاي

ارتباطی مانند موبایل و بی سیم است .این امر باعث تغییر در محیط

آموزشي در آن ،آموزش مبتني بر جامعه شكل ميگيرد.

کالس ،به خصوص تغيير نقش استاد ميشود .این مساله به مدل

با ورود اینترنت و سایر شبکههاي ارتباطی به زندگی روزمره ،الزم

آموزش درکالسهای آینده نیز مرتبط ميشود.

است کاربران این شبکهها را نيز آموزش دهيم تا خود را به عنوان

مساله دوم تغییردر هدف آموزش است ،یعنی نحوه آموزش درقرن

عضوي از شبكه قلمداد كنند .برای تامین این مساله باید یک جامعه

جدید نسبت به گذشته متفاوت است .هدف آموزش باید فراتر

شبکهاي ایجاد کنیم و سپس فعالیتهای یادگیری را برای آنان به

از آموزش کلیات دانش به یادگیرندگان باشد .آموزش باید به

گونهاي نهادینه کنیم که تحت یادگیری مبتنی برجامعه باشد .یک

یادگیرندگان ،اجازه تحصیل مهارتهای صحیح فردی ،توانایی

كاربر شبکه ميتواند یک استاد ،یک دانشجو و یا هرفرد دیگری

جستجو و یکپارچه سازی اطالعات را برای حل مسائل بدهد.

باشد که ازطریق شبکههاي جامعه مدار به آموزش يا یادگیری

).(Whiataker,1995

ميپردازد.

 -2آموزش درکالسهای آینده

به طورکلی محیط آموزش و یادگیری شبکهاي دارای دو سطح

دراین مدل ،محدودیت مکانی و زمانی ازمیان برداشته ميشود و

است .سطح اول زیرساخت و سخت افزار شبکه است و سطح

يادگيـري الكترونيك ) (E-Learningو جايگاه آن در نظـام آموزش دانشگاهي

ليـال غالمحسينـي
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دوم ،ابزارهای نرم افزاری مانند مرورگرها ميباشند.

ـ مجموعه نتایج آزمون

سطوح آموزش و یادگیری شبکهاي به صورت زیرمی باشد:

برای خود یادگیری نرم افزار آموزشی ميتواند به صورت پیوسته

 -1ارزیابی نظریه

) ،(Onlineناپیوسته

 -2آموزش هوشمند

درحالت پیوسته رایانه یادگیرنده به یک پایگاه اطالعاتی یا شبکه

 -3زمینه آموزش و یادگیری

آموزشی متصل ميشود .درحالت نا پیوسته نرم افزار از طریق

 -4مدلهای فعالیت یادگیری

لوحـهای فشرده ارائه ميشود که از مفاد آموزشی قابل کنترل

 -5محتوای منابع

تشکیل شده است و درحالت سوم ،انتقال موثر مفاد آموزشی هم

 -6ابزارهای اصلی

ميتواند به صورت پیوسته و هم به صورت ناپیوسته باشد .لوحهای

 -7زیرساختهای شبکه و سخت افزار

فشرده به عنوان ضمیمه ميتوانند ازطریق وب سایتهای اینترنتی

با به کارگیری این سطوح اساسی ،فعالیتهای آموزشي درشبکه به

ارائه شوند.

گونهاي طراحی ميشوند که یادگیرندگان بتوانند ابزارهای نرم افزاری

 -2آموزش از راه دور

را با یکدیگرمبادله کنند و به محتوای منابع مورد نیاز خود دسترسی

دراین حالت ،یک آموزش دهنده از راه دور ،یک یا چند آموزش

داشته باشند .عالوه برسخت افزار و محتوای منابع ،فعالیتهای

گیرنده را کنترل ميکند و درصورت نياز آموزش گیرندگان ،برای

یادگیرنده نیز مورد توجه قرارمی گیرند .دربخش زمینه آموزش،

حمایت ازآنها فعال ميشوند .عناصرتشکیل دهنده این نوع آموزش

روشهای آموزش یادگیرندگان مورد ارزیابی قرارمی گیرند و

بدین شرح ميباشند:

اطالعاتی درباره سودمندی نظام آموزش شبکه ارائه ميدهند و

ـ اتصال به سيستم یک آموزش دهنده

نظریههايي را درباره آموزش شبکهاي فراهم ميسازند.

ـ نظارت آموزش دهنده بر آموزش گیرندگان

انواع آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطالعات
برای آموزش و یادگیری مبتنی برفناوری اطالعات ،چهار شیوه در
نظرگرفته شده است .این روشها عبارتند از:
 -1خود یادگیری

)(Self-Learning

)(Offline

یا مجموعهاي ازاین دو تهیه شود.

ـ پاسخ به نيازهاي آموزش گیرندگان
ـ دسته بندی نمودن مفاد آموزشی روی پایانههاي آموزش
گیرندگان
ـ مجموعهاي ازنتابج
تفاوت آموزش از راه دور با خود يادگیری در این است که یک

دراین حالت ،محیط آموزشی شامل یک دستگاه رایانه ،نرم افزار و

نفر به عنوان آموزش دهنده دراین نظام وجود دارد كه خود او نیز

نیز سه عنصر زیرمی باشد:

نیازمند آموزش است ،زيرا الزم است نیازهای آمـوزش گیرندگان

ـ انتقال منابع چند رسانه ای

را به خوبی بشناسـد تا بتواند پاسخ الزم را ارائـه نماید .نمونههايي

ـ مشاوره جویی از مفاد آموزشی

از این نوع آموزش ،نظامهای ویدئو کنفرانس یا نشست شبکهاي
) (Net Meetingميباشد كه امکان برقراری ارتباط دیداری -شنیداری
کاربران و به اشتراک گذاشتن مدارک مـورد نیاز آنها را فراهم
ميسازد .همچنين افـراد ازطریق پسـت الکـترونیکی نیز ميتوانند
با يكديـگر در ارتباط باشند.
 -3کالس مجازی

)(Virtual Class

درکالس مجازی ،یک آموزش دهنده و چند یادگیرنده به صورت
همـزمان ولی در مکانهای متفاوت با هم در ارتباط هستنـد .در
این نوع روش ،مکانها از طریق ابزارهای ارتباطـی به هم مرتبط
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هستند ،استـاد با دانشجویان صحبت ميکند ،معلم منابع را معرفي

توسط دانشجویان را دريافت و پس از بررسی مشخص ميکنند که

كرده و برای دانشجویـان ارسال ميکند و نيز تعامالت دانشجویان

چند در صد از آنها کپی برداری شده است ،بدين صورت كه اگر

را مدیریت ميکند .در یک کالس مجازی ممکن است کاربران

 %100کپی برداری باشد آن را با رنگ قرمز و اگر مراجع و منابع را

بسیاری درپایانـههاي مختلف قرار گيرند.

دست کاری کرده باشند با رنگ سبز مشخص ميشود .همچنین به

 -4يادگيري گروهی

)(Group Learning

استاد امکان ميدهد که تا يكصد مقاله را به صورت همزمان جهت

این روش مشابه کالس مجازی است با این تفاوت که فرد خاصی

بررسي به سایت بسپارد و در ضمن مشخص كند كه مطالب نوشته

مدیریت افراد را بر عهده ندارد .فراگيران به صورت همزمان و از

شده از کدام منابع کپی برداری شده است .منابع مرجع را نيز رنگ

مکانهاي مختلف با يكديگر دیدار ميکنند و با هم به یادگیری

ميکند تا استاد آنها را شناسایی کند.

ميپردازند .عناصرمورد نیاز این نوع يادگيري مشابه همان مواردی

سایتهاي مرجع جهت گرفتن امتحانات E-Learning

است که درکالس مجازی بود .برای يادگيري گروهی ،باید ارتباط

بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی امتحانات خود را به

در سطح بسیارگستردهاي بهوجود آید ،زیرا هرفراگيرباید با سایر

شرکتهاي دیگر ميسپارند .به طور مثال دو شرکتی که در دنیا

افراد گروه به تبادل اطالعات بپردازد.

صدها مرکز جهت گرفتن امتحان دارند را بطور مثال ميآوریم.

محیط آموزشی الکترونیکی باید کیفیت آموزش را ارتقاء دهد،

این شرکتها امتحانات ICDL، MCHE، TOFELو دیگر امتحانات

یعنی فراگيران باید بتوانند از هرمكان و در هرزمان به فراگیری

تخصصی را در ازاء گرفتن مبالغی برگزار ميكنند.

بپردازند .مساله دیگر این است که تعامل فراگير با محتوای

http: //www.vut.com/ http: //www.prometrice.com/

آموزشی و تاثیر گذاشتن برسرعت يادگیری ،باعث رشد فراگيرمی
شود .فراگير ،جریان یادگیری را با نيازهاي فردی خود هماهنگ

نتيجهگيري

ميکند که اين امر باعث افزایش انگیزههاي وي ميشود.یک

در پایان باید توجه داشت آموزش و يادگيري الکترونیکی و تعامل

نظام آموزشی مبتنی برفنـاوری اطالعـاتی باید بتواند محتوای

آن با آموزش سنتی ،مقولهاي است که ميبایست بیش از پیش به

آموزشی را تولید و بازبینی نموده و دورههاي آموزشی را ارائه

آن توجه نمود .هر روزه در کالن شهرهايي مانند تهران هزینههاي

و کنترل نمايد .همچنين بايد قسمتهای مختلف دوره آموزشی

هنگفتی بابت رفت و آمد شهری دانشجویان ،آلودگی محیطی و

را بازیابی و منابع آموزشی را انتخاب نموده و زمینه مشاوره

صوتی ،مخارج تحصیل و ...پرداخت ميگردد .همچنین اثرات

فراگيران را فراهم كند.

مخرب مهاجرت بین شهری و بین المللی را نباید از ذهن دور

به این ترتیب مشاهده ميشود که ما در محیط یادگیری الکترونیکی

داشت.

و در محیط یادگیری مبتنی برشبکه ،به مجموعهاي ازمنابع مورد

دولت ميبایست با فراهم کردن زیر ساختهاي مناسبی چون:

نیاز فراگيران ،ابزارهای ارتباطی و یک آموزش دهنده که وظيفه

خطوط اینترنت پر سرعت ،ارائه خدمات سخت افزاری و نرم

مدیریت فراگیران را برعهده گیرد نیازمندیم (.)7

افزاری مناسب و ارزان ،حمایت از مؤسسین این گونه پروژههاي

دانشگاههاي مجازی و سایتهاي مرجع E-learning

علمی و تبلیغ يادگيري الکتـرونیکی در بین مردم بستر مناسبی را

نزدیکترین دانشکده مجازی نزدیک ما در دهکدهاي مجازی در دبی

برای رشد و ارتقاء سطح علمی کشور بوجود آورد.

قرار داد كه جهت اطالعات بیشتر ميتوانید به پايگاه اطالعاتي http:

 //www.kv.aeمراجعه نمایید.

آموزش الکترونیکی در ایران

سایتی جهت راهنمایی استادان در E-Learning

داستان گسترش آموزشهاي مجازی در فضای آموزش عالی ،از

سایت m http: //www.turnition.coجهت راهنمایی اساتید و گرفتن

تاسیس دانشکده مهندسی فناوری اطالعات دانشگاه امیرکبیرhttp:

تقلب از دانشجويان ميباشد .در این سایت اساتید مقاالت تهیه شده

 //www.aku.ac.irآغاز شد .در این دانشکده که فعالیت مجازی دارد،

يادگيـري الكترونيك ) (E-Learningو جايگاه آن در نظـام آموزش دانشگاهي
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برخی از دورههاي فنی و مهندسی مرتبط با فناوری اطالعات و

کسب حداقلهاي الزم ،به مرحله دانشجوی رسمی وارد شود و

ارتباطات به صورت از راه دور تدریس ميشود.

ادامه تحصیل ميدهد.

موفقیتهاي این دانشکده و برنامههاي کالن دولت در جهت

تحصیل در این دورهها در هر مقطعی ،به صورت سایت اینترنتی

فراگیرتر کردن سطح آموزش عالی در استانهاي مختلف و ارائه

و آموزشهاي الکترونیکی میسر شده است و امکان تعامالت

امکانات بیشتر و بهتر به مراکز آموزش عالی استانها و مراکز محروم،

الکترونیکی متنی و صوتی گسترده و فراگیری بین دانشجو و استاد

رویکرد توسعه و راه اندازی سیستمهاي آموزش الکترونیکی را در

برقرار شده است که نمونههاي موفق آن را ميتوان در دانشگاههاي

دانشگاههاي کشور گسترش داد.

مختلف مرتبط مشاهده کرد.

ما حصل برنامههاي تقویت آموزش از راه دور در مراکز آموزش

دانشگاه علم و صنعت ایران نيز یکی از نمونههاي بارز برگزاری

عالی کشور که با کمک طرح تکفا  http: //www.takfa.irنیز دنبال

دورههاي آموزش الکترونیکی تحصیالت عالی در کشور است که

گردید ،ایجاد دورههاي مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد

از سال گذشته در این باره فعالیتهاي ارزندهاي داشته است.

به صورت از راه دور در چند دانشگاه مشهور تهران و شهرستان

سایت این دانشکده که درنشانی:

گردید .در این دانشگاهها ،دانشجو بدون شرکت در آزمون ورودی

قراردارد ،در خصوص  3رشته مقطع لیسانس و  2رشته مقطع

یا کنکور سراسری ،و تنها بر اساس توان علمی و مالی دانشجو،

فوق لیسانس از راه دور این دانشگاه ،اطالعات جامعی را ارائه

به انتخاب واحد در رشته مورد عالقه معرفی شده توسط دانشگاه

کرده است (.)8

http: //www.elearning-iust.ir

مجازی ،پرداخته و پس از طی دوره دانش پذیری ،در صورت
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