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  مقدمه اي بر آموزش الکترونیکی 
عمق جامعه ، ابزار ها و روش هاي با گسترده شدن فناوري اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به 

تحول این ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر . آموزش نیز دچار تحول شدند
  .مکان بتواند با امکانات خودش و در بازه زمانی که خودش مشخص می کند مشغول یادگیري شود

ین نوع آموزش ویژگی هاي خودش رو دارد و ا. در سال هاي نه چندان دور آموزش از راه دور مطرح شد
با . ابتدا آموزش به صورت مکاتبه اي بود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود. داراي مزایا و معایبی است

پیشرفت تکنولوژي و از همه مهمتر ارزان تر شدن هزینه استفاده از تکنولوژي، استفاده از ابزار هاي جدید تر 
با به وجود آمدن و گسترش اینترنت این پدیده جدي تر دنبال شد و ابزار ها و . مطرح شد براي انتقال دانش

روش ها و استاندارد هایی براي آموزش الکترونیک مطرح شد و هر روز اصالحات جدیدتري در این زمینه 
به صورت در واقع می شه گفت آموزش الکترونیکی استفاده از ابزار هاي انتقال اطالعات .انجام می شود

  .براي انتقال اطالعات و دانش است) مثل اینترنت(الکترونیکی 
به معنی آموزش دادن  Training. صحبت می کنم learningو  trainingامروز اول راجع به دو کلمه 

در رویکرد سنتی از روش آموزش دادن استفاده می شود که . به معنی یاد گرفتن است learningاست و 
ر و اجباره باعث افت تحصیلی دانش آموز می شود و حتی ممکن است مشکالتی در خارج چون همراه با زو

اما در رویکرد جدید از روش آموزش گرفتن استفاده می . از محیط آموزشی براي دانش آموز پیش بیاورد
در  چون در این روش فرد، خود می خواهد یاد بگیرد بنابر این زور و اجباري هم در کار نیست و. مس شود

  .نتیجه مشکالت قبلی به وجود نه خواهد آمد
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 آموزش الکترونیک چیست ؟

الکترونیکی، بطور کلی بهره گیري از سیستم هاي الکترونیکی، مثل  یا آموزش E-Learning منظور از
مجازي نظایر این    ، نشریه هاي الکترونیکی و خبرنامه هاي Multimedia    هاي CD کامپیوتر، اینترنت،

 .آسانتر که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و هزینه و ضمنا یادگیري بهتر و هاست

دور را فراهم می کنند متنوع  آیند و امکان یادگیري از راه به حساب می E-learning البته سیستم هایی که
م ها و انتخاب صحیح و نحوه عالقمندان از نوع این سیست ولی در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی. هستند

درعین . سیستم ها بعضا میتوانند جایگزین کالس هاي حضوري هم باشند این. استفاده درست از آنها است
-E در یک جمله می توان گفت. کوش و عالقمند میتواند مکمل کتاب و کالس باشد حال براي افراد سخت

Learning   حرف . دن مردم براي یادگیريآوردن یادگیري براي مردم است به جاي آورe  در واژه آموزش
   . دیدگاه کاربران چنین تعبیر می شود ازe-Learningالکترونیکی 

  exploration: اکتشاف   

   . براي فراگیران وب این شیوه آموزشی وسیله اکتشافی براي دستیابی به اقیانوسی از اطالعات و منابع است

  experience: تجربه   

وب می تواند تجربیات آموزشیِ همه جانبه و فراگیري را از آموزش همزمان ، سلسله مباحث متوالی و 
   . خودآموزها ، در اختیار فراگیران قرار دهد

  engagement: سرگرمی ومشغولیت  

ان وب بافراهم ساختن رویکردهاي خالق آموزشی براي کاربران ، و ایجاد حس مشارکت و همکاري ، فراگیر
   . را مشتاق و عالقه مند می سازد

  ease of use: سهولت استفاده  

استفاده از وب نه تنها براي فراگیرانی که با قابلیتهاي آن آشنا هستند ، بلکه براي فراهم آورندگان مطالب 
اینترنتی نیز ساده ، سهل و آسان است ، زیرا آنها می توانند به راحتی مطالب را در کلیه ساختارهاي فنی 

    . در اختیار کاربران قرار دهند... همانند یونیکس و ویندوز

  empowerment: اعطاي قدرت انتخاب   

وب به کمک مجموعه اي از ابزارها ، فراگیران را قادر می سازد که بهترین روش یادگیري را از دیدگاه خود 
   . برگزینند

 : می توان براي آموزش الکترونیکی تعاریف زیر را در نظر گرفت  

  .آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوري است. الف
  .آموزش الکترونیکی نقطه عطف و همگرایی آموزش و اینترنت است. ب
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آموزش الکترونیکی استفاده و بهرهگیري از فناوري شبکه براي طراحی ،ارائه ، انتخاب ، مدیریت و توسعه . پ
  .آموزش است

ر ارائه آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازي شده با اینترنت است که می تواندمواردي نظی. ت
 مطالب درسی در قالبهاي چندگانه ،مدیریت آموزشی و شبکه اي مرکب از فراگیران ، کارشناسان و تهیه

 . کنندگان مطالب را دربرگیرد

 
استفاده  هاي آموزشی ، ویدیوهاي آموزشی و همچنین ماهواره CDالکترونیکی غیر از اینترنت،  در یادگیري

% 53آموزشی بوده است با  هاي CD باالترین روش آموزش 1999نشان داده است که در سال  رآما.می شود 
 . کسب کند% 63آموزش را با  مقام اول  E-Learning پیش بینی می شود که 2004ولی در سال 

الکترونیکی استاد و شاگرد به صورت همزمان با هم  این امکان وجود دارد در آموزش Synchronous در
شاگردان مباحث خود را می  Asynchronous مباحثه کنند ولی در با هم Chat کنند و در اتاقهاي گفتگو

  . دیگري که مشخص کرده است به پاسخ ها جواب می دهد پرسند استاد در زمان

  :که بر روي آخرین تکنولوژي ها کار میکند می گوید ( RUPERT Murdoch) روبرت مرداك

I think education is going to be a very big part of the Internet  
  .خود اختصاص خواهد داد یعتی آموزش بخش عظیمی از اینترنت را به

 .بزرگترین دانشگاه مجازي دنیا می باشد این شخص هم اکنون در حال سرمایه گذاري در جهت درست کردن

 
E-Learning  شده استمراکز تجاري در دنیا  باعث رشد اقتصادري شرکت ها و:  

بیلیون دالر به  3/4از  2000در سال  E-Learning پیش بینی نموده است رشد اقتصاد در زمینه IDC مرکز
  .را در هر سال نشان می دهد% 68که یک رشد  برسد 2004بیلیون دالر در سال  23/1
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  تفاوت آموزش سنتی و مدرن در اینجا سه تفاوت بررسی شده 
  فرآیند آموزش
  یک روش و محتوي آموزشی براي همه : رویکرد سنتی
  روش و محتوي آموزشی سفارشی شده براي هر آموزش : رویکرد مدرن
  زمان آموزش

  یک بازه زمانی براي همه: رویکرد سنتی 
  بازه زمانی که توسط آموزش گیرنده تعیین می شود: رویکرد مدرن 
  محل آموزشی
  یک مکان خاص براي همه: رویکرد سنتی 
  هر مکانی که آموزش گیرنده بتواند به مطالب آموزشی دسترسی پیدا کند: رویکرد مدرن 

  

  آموزش و یادگیري  رویکرهاي سنتی و مدرن در
  

   
  

  رویکرد سنتی
  

  رویکرد مدرن
  

  تاکید بر 
  

ن رقیب ودخارج نم –رقابت 
  از میدان 

  

همکاري و مشارکت تشکیل 
  تیم 

  

  وظیفه فراگیران 
  

ذخیره سازي اطالعات ، حفظ 
  مطالب 

  

  مدیرین اطالعات ، تولید دانش 
  

  روابط مدس و فرگیران 
  

  جاهل و عالم  –دوگروه مجزا 
  

–جامعه فراگیران : یک گروه 

    یادگیري جمعی
  

  استاندارد  فرایند آموزش
  

سفارشی با توجه هر دانش 
  پژوه 

  

هر کجا که باشید می توانید مکانهاي خاص ، مکتب ،   محیط آموزش
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  مدرسه 
  

  یاد بگیرید 
  

زمان هاي خاص و تعریف  زمان آموزش
  شده مدارس 

  

  هز زمان که اراده کنید 
  

  
  

  :چند دلیل براي استفاده از آموزش الکترونیکی
  معرفی تکنولوژي هاي جدید به دانش آموزان و آموزش چگونگی دست یابی به تکنولوژي هاي

 .جدید

 دانش آموزان براي بدست آوردن اطالعات از طریق تکنولوژي هاي جدید تشویق.  
 
  حضور در اطاق هاي بحث و گفتگو براي تبادل نظر در مورد مطالب که منجر به تولید دانش می

  .شود 
  .برقراي ارتباط با مدیر قسمت آموزشی در هر زمان

 
  به حضور در کالس درس فزیکی کسانی که به علت داشتن کار یا معلولیت و عوامل دیگر قادر

  .نمی باشند می توانند به راحتی و بدون مشکل از این روش استفاده کنند
 
   می توان از هر مرورگري براي آموزش الکترونیک استفاده کرد به شرطی اینکه برنامه هاي سایت

  .مثال حمایت مرورگر از کدهاي جاوا. هاي مرورگر مطابقت نماید plug inبا 
 
 رادي که امکان خروج از کشورشان را براي ادامه تحصیل ندارندبراي اف.  

 
 دستیابی به جدید ترین اطالعات روز دنیا در رشته مورد نظر .  

 
  جویی در زمان صرفه% 50کاهش    

 
  جویی در هزینه صرفه %60کاهش 

 
 آموزش براي عموم مردم 
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 با Interactive طرفه می باشد به صورت دو 
 
 امکاناتاستفاده از  با Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند. 

  
 کمتر اتفاق می افتد تبعیضات رایج. 

  

 : آموزش الکترونیکی و اقتصاد

آموزش را ایجاد نموده  افزایش ارزش سرمایه بشري در اقتصاد جدید، ضرورت شکلهاي بیشتر و بهتر
ضرورت صنعت . جدید می باشد آموزش الکترونیکی نیز راهی جدید براي ایجاد یک اقتصاد. است

تکنولوژي سبب پیشرفت و ترقی فراوان  آموزش الکترونیکی گسترده بعنوان ادغام خدمات آموزشی و
این صنعت چهار بازار اصلی از قبیل محتویات  در. شرکتهاي آموزشی با دانش الکترونیکی شده است

 کننده آموزش از راه دور، توانمند (distributed learning content) یادگیري فاصله دار

(distance education enablers)، محیطهايon line   

(online communities) و شرکتهاي ارائه دهنده خدمات (online education related 

services online) وجود دارد.  

هزینه هاي کمتر از شرکتها را قادر می سازد تا مطالب آموزشی زیادي را با  پیدایش چنین تکنولوژیهایی،
از  آموزشی است که   "یادگیري فاصله دار"بازار . روش سنتی در سر تا سر جهان ارائه دهند آموزش به

از لحاظ . ارائه می گردد طریق روشهاي دیگر از قبیل اینترنت،سی دي رام، تلویزیون، نوار ویدئوئی و غیره
توانند توسط آن به محتویات  بران میاست که کار CD-ROM تاریخی رایج ترین روش، استفاده از

رابطه با آموزش از راه دور که در اینترنت فراهم  با این وجود بازارهاي زیادي در. امتحانات پاسخ گویند
که (اینترنتی خود به دو دسته تقسیم می گردد یکی بطور همزمان  آموزش. می گردد ظهور نموده است

و دیگري بطور غیر ) تصویر یا ویدئو و چت تشکیل می دهدبا استفاده از  را online مدرس کالسهاي
  .همزمان

 محتویات درسی از قبل ضبط شده است و هیچ واکنش یا عکس العمل زنده اي بین مدرس و که

زمان از روز در  دانشجویان برقرار نمی گردد اما تسهیالتی فراهم می شود که دانشجویان بتوانند در هر
مختلفی را در صنعت  ظهور یافتند تا بازارهاي خاص online یط هايمح). کالسها شرکت نمایند
اقتصاد جدید . فراهم می آورد آموزش، زمینه ها و فرصتهاي زیادي را براي رشد. آموزش سرویس دهند

اساسی را براي آموزش در جهت اقتصاد پویا را از  انگیزه هاي اقتصادي زیادي را ایجاد می نماید و موانع
 .داردمیان بر می 



هزاد پهلوان مهندس: تنظیم و تهیه                               الکترونیکی آموزش                                                                                                            

 

٨ 
 

 
  دامنه آموزش الکترونیک 

  
یا . بعد از اینکه با مفاهیم مقدماتی آموزش الکترونیک آشنا شدید بهتر است دامنه یادگیري آن را نیز بدانید

آموزش الکترونیک . به عبارت بهتر، آموزش الکترونیک در چه محیط هایی و با چه ابزاهایی ارائه می شود
  .نوع استفاده و امکانات به چند دسته تقسیم می شود دامنه گسترده اي دارد و بسته به

در اکثر موارد آزمون ها و . در این روش آموزش از طریق اینترنت خواهد بود: آموزش بر پایه وب. 1
کالس هاي درس ، یادداشت هاي درس، جزوه ها، اتاق . ارائه مدرك هم از طریق الکترونکی و وب است

. ء ویژگی هاي این روش هستند و همگی برروي وب ذخیره می شوندبحث، پست الکترونیکی و غیره جز
البته به علت انعطاف پذیري فوق العاده آموزش الکترونیک می توانید نحوه آموزش را به طریق دلخواه، 

مناسب با فعالیت خودتان، شرایط موجود و امکانات طراحی و پیاده سازي کنید؛ از این رو بعضی از 
ه می توانند در سیستم شما وجود نداشته باشند یا ویژگی هاي دیگري جایگزین آن ویژگی هاي گفته شد

  .ها باشند
مگر . در این روش احتیاجی به اتصال به اینترنت و حتی به شبکه نیز نیست: آموزش مبتنی بر کامپیوتر. 2

با استفاده از در این روش اطالعات بروي یک واسط الکترونیکی ذخیره می شود و کاربر . در موارد خاص
یک مثال متعارف آن . یک کامپیوتر یا ابزار خواننده آن واسط الکترونیکی می تواند از آن استفاده کند

  آموزشی است که در کشور خودمان بسیار از آن استفاده می شود CDازاستفاده 
زارهاي آموزشی است که از طریق و سایل و اب: آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه. 3

  .ارائه می شود... و  Tablet PCو  PDAدیجیتالی همراه از جمله 
آموزشی است که کامال جدید است و تقریبا می تواند در گروه باال قرار : آموزش از طریق تلفن همراه. 4

 mlearningگیرد اما به علت افزایش تعداد افراد دارنده تلفن همراه و تمرکز بروي این روش که به 
به خوبی می توان این روش را پیاده سازي . افته دسته اي جدا براي آن در نظر گرفته می شودشهرت ی

خیلی از مردم مخصوصا در جوامع شهري . ولی الزمه آن ایجاد زیر ساخت هاي مخابراتی است. کرد
ل پیش تا همین چند سا. وقت زیادي از خود را در انتظار وسایل نقلیه، ترافیک و غیره از دست می دهند

افراد براي استفاده از این وقت، کتاب هایی همراه خود جابه جا می کردند که مشکات خودش را داشت 
با ارائه ذخیره ساز هاي دیجیتالی ... . مثال در را ه هاي ناهموار آسیب زیادي به چشم وارد می شد و 

طریق چشم باالترین  صدا، مطالعه به سمت آموزش از طریق صدا حرکت کرد؛ ولی همچنان آموزش از
 :بنابراین استفاده از ابزارهاي دیجیتالی تصویري بهتر از همه است زیرا . کارایی را دارد
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  می توان به جاي نوشته از تصاویر ثابت و متحرك و یا فیلم استفاده کرد 4.1
  .می توان اندازه نوشته ها را بسته به موقعیت و کامال دلخواه بزرگ و کوچک کرد 4.2
می توان از خوانندگان متن یا صداي ضبط شده همراه متن و حتی موسیقی در کنار آموزش استفاده  4.3
  .کرد
  .در صورت خستگی از مطالعه می توان از وسایل تفریحی داخل این وسایل استفاده کرد 4.4

  موفق باشید
  

   دسته بندي نوع یادگیري ومزیت هاي آموزش الکترونیکی
  

  :توان به سه دسته تقسیم کردکال نوع یادگیري را می 
  یادگیري شخصی. 1
  یادگیري جمعی. 2
  کالس هاي مجازي. 3
  
در این دسته فرد رشته مورد عالقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود :  یادگیري شخصی. 1

ت مخصوصا اینترنت به دنبال اطالعات مرتبط با آن می گردد و در آن زمینه تحقیق می کند سپس سواال
  .می پرسد offlineخود را از اساتید آن رشته به صورت 

در این دسته شرایطی براي افراد مهیا می شود تا با یک دیگر و اساتید خود ارتباط بر : یادگیري جمعی . 2
در این روش معموال زمان شروع و خاتمه . و غیره است chatو  Forumاز جمله این ابزار . قرار کنند

  .تحانات براي همه آن گروه یکسان استدوره آموزشی و ام
در این دسته شرایط کامال مانند کالس درس است و حتی در بعضی از موارد در :  کالس هاي مجازي .3

در این جا از ویدئو کنفرانس و به جاي تخته سیاه از یک ویدئو . کالس هاي فزیکی برگزار می شود
هر فرد یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود و ارتباط گاهی از اوقات براي . پروژکتور استفاده می شود

ویدئویی از طریق صفحه نمایشگر و دوربین یا وب کم خواهد بود و هر کسی می تواند از طریق 
این روش مخصوصا براي برگزاري کالس هایی که استاد مربوط به . کامپیوتر با استاد ارتباط برقرار کند

و امکان جابه جایی اساتید هم وجود ندارد مفید می باشد به ویژه آن درس به تعداد کافی موجود نیست 
  .شاخه اي از این دسته در پزشکی از راه دور نیز استفاده می شود. برا ي دانشگاه ها
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  مقایسه یادگیري از طریق آموزش الکترونیک و یادگیري در کالس ها فزیکی معمولی
عی ایجاد شود اما براي اهداف آموزش سعی شده است کالس ها مجازي همانند کالس هاي واق

نحوه ارائه درس باعث تعییر در نحوه یادگیري و مطالب .الکترونیکی تغییر یافته و منعطف تر شده اند
  .متون درسی، نحوه انتخاب آن ها و آموزش آن ها با آموزش سنتی متفاوت است. آموزشی شده است

 

  جه قرار گیردچند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد تو

اهداف آن، نمی توان به پیاده سازي و اثربخشی آن   بدون در نظر گرفتن زیرساختهاي آموزش مجازي و
الزم است قبل از هر گونه تصمیم گیري، این زیر ساختارها را شناسایی و سپس نسبت به پیاده . امیدوار بود

شایان ذکر است اهداف آموزش مجازي با آموزش . سازي آن در راستاي اهداف آموزش مجازي اقدام نمود
  .دارد ولی متفاوت می باشد از راه دور اگر چه سنخیت

بحث آموزش مجازي در ایران جزو بحثهاي روز است و اکثر صاحب نظران در این باره اظهار نظر می 
اما در مورد آموزش مجازي اگر بخواهیم اصولی به آن بپردازیم باید به یک سري نکات که زیر . کنند

  :ساختهاي آن هستند توجه کنیم، این زیر ساختها عبارتند از
که هر چند در ایران امکانات مخابراتی مطلوب نیست ولی با ورود  "مخابراتی"زیر ساختهاي  -1

تکنولوژیهاي نوین در آینده نزدیک این ضعف برطرف خواهد شد و به احتمال قوي این بخش جلوتر از 
بر   اسایر بخشهاي آموزش مجازي خواهد بود ولی متاسفانه در حال حاظر اساس کار آموزش مجازي ر

  .همین نکته یعنی تهیه سخت افزار و ایجاد ارتباطات مخابراتی گذاشته اند
این مبحثی است که اروپائیها . و یکی از مهمترین زیر ساختها است "فنون همکاري "دومین مسئله  -2

از به عنوان مثال فردي که پشت کامپیوتر نشسته و . خود حتی بیشتر از مفاد آموزشی روي آن تاکید دارند
طریق اینترنت در رشته اي دکترا گرفته است یعنی فردي که ارتباطات اجتماعی نداشته چگونه میتواند فردا 

فنون ". نفر کارمند دارد و آن را هدایت و رهبري کند 40یا  30مدیر موسسه یا سازمانی شود که 
  .ح استحتی در بخش مطالعات دسته جمعی و همکاري روي متون در درسها هم مطر "همکاري

مفاد آموزشی در آموزش مجازي با آموزش سنتی کامال متفاوت . است "مفاد آموزشی "نکته بعدي   -3
مفهوم آموزش . است و با همین مفاد اگر بخواهیم آموزش مجازي راه بیندازیم اشتباه محض خواهد بود

درصد متن  50یا  40 مجازي، تنها تبدیل متون درسی سنتی به متون کامپیوتري نیست، در آموزش مجازي
آموزشی از طریق استاد ارائه میشود و بقیه درس از طریق همکاري و ارتباط دانشجویان تعیین و تدوین 
میشود یعنی موضوع اصلی را استاد میگوید و بقیه موارد از طریق ایده ها، کارها، پژوهشها و تحقیقهاي 

اگر . مطرح میشود "فنون همکاري"یگر بحث بر همین اساس اینجا بار د. خود دانشجویان تکمیل میشود
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در حال حاظر یکی از . دانشجویان با یکدیگر همکاري نداشته باشند آموزش مجازي موفق نخواهد بود
مشکالت ما در دانشگاهها همین است که کارهاي پژوهشی بسیار کم صورت میگیرد و موفقیتهایی هم که 

ش مجازي بخش اصلی مبحث مطرح شده در کالس را در آموز. صورت گرفته، بیشتر صورت گرفته است
دانشجویان تعیین میکنند به طوري که به عنوان مثال مباحث صورت گرفته یا تحقیقها و پروژه هاي انجام 

  .شده روي یک واحد درسی در ترمهاي بعدي متفاوت است
  به روز آوري اطالعات
اعات واکتشافات صورت گرفته است یا اطالعات و مباحث انجام شده کامال به روز و بر اساس ابد

بدین ترتیب گروههاي تحصیلی با هم متفاوت . پیشرفتهایی که در آن زمینه به وجود آمده خواهد بود
خواهند بود، به عنوان مثال در درسی مثل کامپیوتر شاید گروهی عال قمند به کار در زمینه نرم افزار، عده 

  .بنابر این مفاد آموزشی نیز کامال متفاوت خواهد بود. باشند "هاداده"اي سخت افزار و عده اي در زمینه 
هدف آموزش مجازي، تبدیل آموزش سنتی به مجازي نیست بلکه آموزشهاي تخصصی با شیوه هاي مدرن 

ما باید ببینیم امکان ارائه چه . شعار آموزش مجازي آموزش براي همه کس و براي همه سنین است. است
ما باید از . زش سنتی وجود ندارد که آنها را از طریق آموزش مجازي ارائه کنیمچیزهایی از طریق آمو

  .امکانات در جهت بهبود، نه جایگزین کردن آنها استفاده کنیم
بعضی از کشورها که مشکل کمبود دانشجو دارند آموزش مجازي را جایگزین آموزش سنتی کرده اند، 

ا دو نفر در یک منطقه کالس دایر کنند و استاد بفرستند، اما چون مقرون به صرفه نخواهد بود براي درسی ب
در ایران ما مشکل تراکم دانشجو داریم و با اعزام یک استاد پروازي به دورترین نقطه، امکان تشکیل کالس 

پس ما نباید آموزش مجازي در ایران را از روي آموزش مجازي کشورهاي غربی . با ظرفیت کامل هست
  .، چون هدف ما متفاوت از هدف آنهاستکپی برداري کنیم

هدف آموزش مجازي در ایران باید روي دروس و رشته هایی متمرکز شود که امکاناتمان کمتر است و یا 
  .سیستم آموزش سنتی ما جوابگو نیست

  سایر کاربردها
ران از در خصوص سایر کاربردهاي آموزش مجازي ما حتی میتوانیم براي افزایش مهارت کارمندان و کارگ

براي شاغلین در سازمانها، براي به روز کردن اطالعات و    این شیوه استفاده کنیم و آموزشهاي خاصی را
االن تالش میشود ارتباط از طریق کامپیوتر افزایش یابد یعنی کتابی که قیمتش . مهارتهایشان ارائه دهیم

کردن آن از طریق    Downloadراي تومان است روي کامپیوتر گذاشته اند و دانشجو مجبور است ب 2000
آموزش سنتی باید ادامه یابد، آموزش مجازي هرگز جایگزین آموزش سنتی . تومان پول بدهد 4000اینترنت 
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به همین دلیل براي آموزش مجازي یا باید وزارتخانه جداگانه اي داشته باشیم یا این که آن را . نخواهد شد
قرار دهیم، مثل دانشگاه پیام نور که  "IT"یا  "آموزش عالی" مستقیما در یک زیرشاخه مستقل زیر نظر

  .مستقال زیر نظر وزارت آموزش عالی کار میکند
  شیوه هاي جذب دانشجو 

در مورد شیوه هاي جذب دانشجو در دانشگاههاي مجازي باید از پایه شروع کرد، یعنی دانشجویانی جذب 
االن دانشگاههاي کشور سعی میکنند با ورود تکنولوژي و . شوند که آمادگی براي آموزش مجازي را دارند

ادگی الزم را در کامپیوتر به سمت آموزش مجازي حرکت کنند، در حالی که این اشتباه است، چون آم
دانشجویان ایجاد نکرده اند، مثل دانشجویانی که داوطلب تحصیل در دانشگاه پیام نور شده اند و از هر 

ما نمیتوانیم دانشجو براي . جهت خود را براي این نوع آموزش آماده نموده و شرایط آن را پذیرفته اند
براي آموزش . شیوه آموزش مجازي تربیت کنیم دانشگاه سنتی بگیریم و بعد بخواهیم بخشی از آنها را به

  . مجازي باید مدیریت واحد، دانشگاه واحد و دروس واحد داشته باشیم
بحث امنیت است ولی هنوز تقلب در دانشگاه ما وجود  Onlineیکی از نکات مهم در آموزش مجازي و 

. ین به مسائل شبکه بر میگرددچگونه میتوان امنیت را در آموزش مجازي برقرار کرد؟ امنیت همچن. دارد
یعنی آیا تضمینی هست که سئوال استاد صحیح و کامل به دست دانشجو برسد و یا جواب دانشجو به استاد 

  برسد و در شبکه کامپیوتري تغییر داده نشود یا حتی از بین نرود؟
بر این، امکانت عالوه . باید مسئله صفر تا بیست حل شود و روحیه عدم تقلب در افراد به وجود آید

هر . مخابراتی ما هنوز در حدي نیست که بتوان به طور کامل از آموزش مجازي در همه شهرها استفاده کرد
در حال حاضر اکثر . چند همانطور که قبال گفتم با ورود تکنولوژي جدید این مسئله قابل حل است

وزارت علوم آنها را قبول ندارد و به  گر چه. دانشگاههاي بزرگ دنیا در ایران نمایندگی تاسیس کرده اند
در . کرده اند    رسمیت نمیشناسد ولی آنها این کار، یعنی آموزش مجازي را با گرفتن دانشجو شروع
درحال حاضر . شهرهاي بزرگ چند مرکز آموزش مجازي وجود دارد که مردم هم جذب آنها شده اند

اگر ما میخواهیم . ، آکسفورد یا استرالیا درس نخوانندنمیتوان مانع افراد شد که در دانشگاه مجازي کمبریج
  .موفق باشیم باید هر چه سریعتر برنامه ریزي و زیر ساختها را پی ریزي کنیم تا بتوانیم نتیجه قطعی بگیریم

  عقب ماندگی از زمان 
ی باید از اگر بخواهیم ابتدا زیر ساختها را پی ریزي کنیم و بعد وارد مرحله بعدي شویم عقب هستیم، ول

آنها به موازات فعالیتشان، امکانات محدود آموزش مجازي . تجربیات دانشگاههاي بزرگ دنیا استفاده کنیم
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مفاد "و  "فنون همکاري"در کشورهاي غربی، همزمان تحقیقاتی در مورد . را به وجود آورده اند
  .صورت میگیرد "آموزشی

، اما اگر االن بدون این تحقیقات، بالفاصله آموزش ما هم میتوانیم همزمان مراحل بعدي را شروع کنیم
مجازي را راه اندازي کنیم، کار را ناقص شروع کرده ایم و این نوع آموزش مجازي، در واقع نشر 

در اروپا سالها روي این بخشها کار شده و بیشتر تحقیقاتشان . الکترونیکی همان کتب آموزش سنتی است
  .بوده است، نه مسائل فنی مربوط به آن روي فنون همکاري و ستون آموزشی

در بحث آموزش مجازي حتی مسئله انتشار . بحث آموزش مجازي را تشکیل میدهند% 25مسائل فنی 
یعنی یک متن تحقیقی حتما نباید در اختیار افراد و نهادهاي خاص قرار . عمومی تحقیقات مطرح است

. توانند از آن استفاده کنند و در باره آن اظهار نظر کنندکند تا همه ب  گیرد، بلکه باید انتشار عمومی پیدا
  .حتی با ورود به آموزش مجازي باید بودجه هاي تحقیقاتی را دگرگون کنیم

  آخرین تحوالت در این زمینه 
در خصوص تازه ترین خبر در زمینه آموزش مجازي در ایران، شنیده شده است که مسئوالن آموزش عالی 

ط جلسه اي تشکیل داده اند و میخواهند دانشگاه پیام نور را مجازي کنند که این غلط و برخی مقامات ذیرب
است، چوت همان کتابهایی را آموزش میدهد که دانشگاههاي سنتی آموزش میدهند منتهی هدفش دسترسی 

به یک سري افراد به این مراکز و آموزشهاي آن بوده که بسیار چیز خوبی است، اما نباید آن را تبدیل 
. دور است که باید بماند و نیاز به آن هم زیاد است  آموزش مجازي کنیم، چرا که پیام نور آموزش از راه

  .در حالی که آموزش مجازي براي هدف دیگري است و نحوه پیاده سازي آن متفاوت است
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L.M.S 

 LMSمخفف کلمات Learning Management System اشدیبم) سیستم مدیریت فراگیري(معناي  به. 

  ممکن است با نرم افزار هاي مدیریت محتوائی مثل. در واقع نوعی نرم افزار مدیریت محتواي سایت است
Php nuke و Movable typeما براي اینکه راحت تر بتوانیم محتویات سایتمان را مدیریت  .آشنا باشید

این نرم افزارهاي مدیریت محتوا به . اینگونه نرم افزارها کمک می گیریمکنیم و آنرا به روز رسانی کنیم، از 
  .نامیده می شوند CMS (Content Management System )طور کلی،

LMS با این تفاوت که. ها نیز گونه اي از این نرم افزارها هستند CMS کاربرد عام دارد و LMS  کاربرد
به مجموعه اي از فرایند ها منتهی میشود که مدیران آموزشی طور خاص سیستمهاي مدیریت یادگیري ب.خاص

  .سازد واحد هاي آموزشی مجازي متناسب با نیازهاي خود را طراحی و اجرا نمایند را قادر می

LMS ها عمال ابزاري هستند که فرایند E-learning امروزه استاندارد هاي فراوانی  .را تسهیل مینماید
براي  scorm براي نمونه استاندارد  بوجود آمده که LMSگی میان همه انواع براي یکسان سازي و هماهن

و سایر محتوا ها  xml شامل یک بسته به همراه یک.(در همه سیستمها استLMSیکسان سازي محتواي 
  )بصورت دسته بندي شده

  .در مورد استانداردها باید بطور مفصل سخن به میان آورد

  :مشترك را مطرح میکنمبراي شروع برخی ویژگی هاي 

  * مدیریت کاربران، نقشها، دوره هاي آموزش، و انواع گزارش ها

 تقویم آموزشی  *    

 سیستم اعالنات و پیام گزاري براي دانش آموزان  *    

 ارزیابی و برگزاري امتحانات خاص در تاریخ و زمان مشخص  *    

 آزمون اعالم نتایج و طبقه بندیهاي مخصوص پس از  *    

 طبقه بندي موارد آموزشی دوره براي کاربران خاص  *    

 ارسال بسته هاي آموزشی مجازي براي دانش آموزان  *    
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  :ویژگی هاي جزیی تر شامل

 

 ثبت نام خودکار  *    

 تایید مدیریت براي ثبت نام  *    

 تعیین مقادیر پیش فرض در تمامی مراحل  *    

 تعامل و همکاري و سازگاري با استانداردها  *    

 طراحی ابزارهایی جهت تشخیص نقاط ضعف  *    

 قابلیت افزودن ابزارهاي جدید در صورت نیاز  *    

 آموزش گروهی بر اساس منطقه و یا زبان  *    

ولوژي صنعت آموزش مجازي در دنیا رو به گسترش و پیشرفت است و هر روزه امکانات و تکن .....   
  .هاي جدیدي در این عرصه ظهور می کنند

  .ها هم بصورت رایگان و کدباز ارایه میشوند و هم بصورت تجاري عرضه میشوند  LMS بطور کلی

 , moodle هاي موجود را نصب و تحلیل کرده ام و در میان همه آنها دو سیستم  LMS تقریبا اکثر

Dokeos محتوایی و امکانات آموزشی و قدرت مانور در ارائه بهتر  نسبت به سایرین از نظر شیئ گرا بودن
  .بودند

را ندارند و   scorm  (تاکید میکنم تولید و نه نمایش(ها توانایی تولید  LMS نکته اینجاست که برخی از
  .این میتواند به عنوان نقطه ضعف براي مدیران آموزشی به حساب آید

 scorm ي فراوان در به کار گیري عناصر آموزشی قدرت تولیدعلی رغم قدرتها  moodle به عنوان مثال

  .آن توسط نرم افزارهاي دیگر به آسانی امکان پذیر است scorm اگر چه بسته هاي ;را ندارد

به هر تقدیر فرایند راه اندازي آموزش مجازي بسیار هزینه بر و پر دردسر است و نیازمند ساز و کارهاي 
  .م موفقیت آن را تضمین نمایدخاصی است که موفقیت و عد

LMS گوشه اي از این ساز و کار ها است. 
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 وضعیت مطلوب یادگیري الکترونیکی در ایران چیست؟ 

 
افزاري و  ایران در الیه زیرساخت مورد نیاز براي یادگیري الکترونیکی که برمبناي وجود زیرساخت نرم

افزاري، امکان دسترسی به شبکه، ضریب نفوذ اینترنت و عوامل زیربنایی در توسعه شبکه یادگیري  سخت
رکاران نسبت معلمان، اند ابتدایی قرار دارد اما در الیه دستمورد سنجش قرار گرفته است، در مرحله 

افزارهاي آموزشی در مرحله پیشرفت  افزارهاي پایه و نرم اساتید و متولیان امر یادگیري مجهز به دانش نرم
برداري معلمان و اساتید از این دانش و میزان تأثیر آنان در  قرار دارد و این در حالی است که میزان بهره
فرهنگی، مسائل زیرساختی و نبود قوانین مدون، در سطح  توسعه یادگیري الکترونیکی به واسطه مسائل

 .برد ابتدایی به سر می

هاي بررسی موقعیت کنونی  اسناد مربوط به بررسی وضعیت یادگیري الکترونیکی در ایران یکی از گزارش
ت فاز و تحت نظار 3رود که در  آوري اطالعات ایران به شمار می ایران در پروژه تدوین برنامه جامع فن

 .آوري اطالعات است و هدایت جمعی از خبرگان حوزه یادگیري الکترونیکی و فن

پردازد که  سند اول از مجموعه این اسناد به بررسی وضعیت موجود یادگیري الکترونیکی در ایران می
هاي  آوري هدف از تدوین این سند بررسی وضعیت سواد عمومی و تخصصی جامعه در تعامل با فن

 .ن در زندگی استاطالعاتی نوی

یعنی راهبرد، زیرساخت،  OECD یی وضعیت موجود ایران در محورهاي چهارگانه مدل چهار مرحله
اندرکاران و بازار خرید و فروش مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت ایران متناسب و متناظر با هر  دست

رحله بلوغ و در نهایت مرحله یک از چهار محور پیش گفته در چهار وضعیت ابتدایی، در حال پیشرفت، م
 .خبرگی، سنجش و امتیازدهی شده است

طبق اطالعات آماري موجود و تجمیع نخبگانی صورت پذیرفته در الیه راهبرد وضعیت اسناد موجود در 
هاي حاکم بر یادگیري الکترونیکی، کانون تدوین قوانین،  هایی چون حوزه سیاست ها و کانون حوزه

و میزان پذیرش متولیان امر و طبقه نخبگان و برگزیده جامعه نسبت به یادگیري  ها، ضریب سیاستگذاري
هاي اجرایی آموزش بر بسترهاي الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفته است که  الکترونیکی و کانون برنامه

 .هر سه در مرحله پیشرفت هستند

 وضعیت مطلوب یادگیري الکترونیکی

الیه دست اندرکاران، یعنی مسائل فرهنگی و نبود قوانین مدون از جمله به دلیل همان نقایص موجود در 
الیه وضعیت بازار خرید فروش در سطح ابتدایی ) حقوق معنوي و مادي(فقدان حق نشر آثار الکترونیکی 

است اما سند دوم از این مجموعه اسناد به بررسی وضعیت مطلوب یادگیري الکترونیکی در ایران 
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از تدوین این سند، ترسیم وضعیت مطلوب یادگیري الکترونیکی ایران با عنایت به سند هدف . پردازد می
 20انداز  و در راستاي برنامه چشم 1394آوري اطالعات و ارتباطات تا سال  انداز برنامه جامع فن چشم

 .ساله کشور است

این باره، وضعیت هاي کارشناسی تیم تدوین و نگارش و با تکیه بر نظرات خبرگانی در  طبق تحلیل
و در محورهاي چهارگانه این مدل یعنی راهبرد،  OECD یی مطلوب ایران بر اساس مدل چهار مرحله

گذاري کمی  گذاري کیفی و پس از آن هدف اندرکاران و بازار خرید و فروش، هدف زیرساخت، دست
 .شده است

گیري از نتایج حاصل  خبرگانی، بهرهها با توجه به بررسی دقیق اسناد راهبردي کالن، نظرات  هدف گذاري
دست آمده در مطالعه وضعیت موجود  از بررسی وضعیت مطلوب سایر کشورها و نیز تحلیل نتایج به

 .یادگیري الکترونیکی صورت گرفته است

 کارگیري یادگیري الکترونیک خأل قانونی در به

و مستندات موجود در سند وضعیت موقعیت ایران متناسب و متناظر با هر یک از چهار محور پیش گفته 
موجود یادگیري الکترونیکی متناسب و متناظر با هر یک از چهار محور مدل پیش گفته در وضعیت ارتقاء 

 .یافته مورد بررسی قرار گرفته است

کارگیري یادگیري الکترونیکی باید در بدو امر با  به گزارش ایسنا در الیه راهبرد خأل قانونی موجود در به
هاي سنتی به سمت یادگیري الکترونیکی ترمیم شود و در  ین قوانین و پا فشاري بر حرکت از آموزشتدو

ها و مؤسسات را درگیر فضاي یادگیري  ادامه با تدوین و ارائه راهکارهاي تشویقی افراد، سازمان
 .الکترونیکی کرد

 هاي مجازي قانونی کردن مدارك دوره

در عین حال باید به ارائه راهکارهاي سیاستی در تعمیق ارتباط بخش خصوصی و دولتی و حرکت به 
همچنین الزم است . همت گمارد 1404انداز ایران  قانون اساسی و چشم 44سازي اصل  سمت خصوصی

زیکی هاي حضوري و فی ها با دوره هاي مجازي و همانند سازي آن در راستاي قانونی نمودن مدارك دوره
برداري از  در الیه زیرساخت باید با ارائه راهکارهاي خالق، ظرفیت بهره. اقدامات جدي صورت پذیرد

هاي دولتی و خصوصی درباره گسترش  هاي موجود را وسعت بخشید و در عین حال به حمایت بضاعت
ي بخش خصوصی گذاري برا هاي جذاب سرمایه دامنه دسترسی و کاربري رایانه و اینترنت و ایجاد فرصت

 .شرایط را جهت رشد و ارتقاي یادگیري الکترونیکی فراهم کرد
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سازي هرچه بیشتر،  کارگیري قوانین و ارائه راهکارهاي خالق و آگاه اندرکاران نیز باید با به در الیه دست
ونیکی و تر و بهتر از فضاي یادگیري الکتر افراد درگیر در امر آموزش و یادگیري را به استفاده هرچه بیش

که حتی می (هاي انگیزشی  گیري از امکانات گسترده تعامل در فضاي مجازي، ایجاد زمینه همچنین بهره
تواند غیر مادي یا در شکلی هدایت شده و با بزرگنمایی همراه باشد؛ نظیر برگزاري مسابقات تلویزیونی 

 .تشویق و ترقیب کرد) با جوایز ویژه …و

 محتواسازي  و خصوصی  ایجاد مشوق

هاي عمومی و  سازي محتوا و تبلیغات مؤثر و باال بردن سطح آگاهی ها، خصوصی باید با ایجاد مشوق
استفاده از مزایا و مواهب یادگیري الکترونیکی به رشد بازار خرید و فروش محتوا در کلیه سطوح یاري 

رین صورت مسأله پیش پس از تبیین وضعیت موجود و مطلوب حوزه یادگیري الکترونیکی، مهمت. رساند
رو ارائه راهکارها و مجموعه اقداماتی است که ما را از شرایط موجود به سمت وضعیت مطلوب هدایت 

 .کند

 همکاري بخش دولتی و خصوصیضرورت 

برداري از  براي بهره: آبادي ـ عضو انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطالعاتی ـ معتقد است اما حسین ابراهیم
یی و تخصصی الزم است و براي  ت در کشور افزایش سطح مهارت و منابع نهادهاي حرفهآوري اطالعا فن

 .رسد رسیدن به این هدف همکاري بین بخش دولتی و خصوصی ضروري به نظر می

هاي دولت  یی و تخصصی موجود قدرت و توان کافی را به دلیل سیاست وي با بیان این که نهادهاي حرفه
آموزش مجازي فعالیت   ها در حوزه دانشگاه :ندارند، خاطرنشان کرد ICT در حمایت از بخشی از

مدیا سوق پیدا کند و با استفاده از این ابزار  کنند اما این حرکت باید به سمت آموزشی از طریق مولتی می
 .آموزش داده شود ICT یی در هاي حرفه باید مهارت

 هاي علمی فقدان شاخص پخش زنده برنامه

هاي  هاي رسیدن به سطحی مطلوب در آموزش الکترونیک پخش زنده برنامه ترین شاخص عمدهیکی از 
علمی از طریق اینترنت است امري که بر اساس نیاز برگزارکنندگان سومین دوره المپیاد نجوم و اختر 

 در تهران مبنی بر بررسی امکان پخش زنده اینترنتی از مراسم و جلسات آزمون، همکاري2009فیزیک 
آوري اطالعات و وزارت آموزش و پرورش در چارچوب  مابین وزارت ارتباطات و فن مشترکی فی

 .نامه طرح اتصال یکصد هزار مدرسه به شبکه ملی اینترنت محقق شد تفاهم

   



هزاد پهلوان مهندس: تنظیم و تهیه                               الکترونیکی آموزش                                                                                                            

 

١٩ 
 

 اي  مشکل تولید محتواي چند رسانه

یی است اما از آنجا  اما یکی از مشکالت اصلی آموزش الکترونیکی در کشور ما تولید محتواي چند رسانه
در کشور ما از دانشگاه مجازي برداشت درستی . شوند ها وارد آن نمی که این امر پرهزینه است دانشگاه

 .شود نشده است و بیشتر از طریق یک رسانه انجام می

هاي کشور ما کافی نیست و در حال حاضر مشکل سرعت اینترنت  کارشناسان بر این باورند که زیرساخت
مندي  سرعتی که حتی براي دانلود در یک مرکز آموزشگاهی کافی نیست در حالی که تمام بهرهداریم؛ 

و اینترنت این نیست بلکه توزیع اطالعات از اهمیت بیشتري برخوردار است که با سرعت   علمی از رایانه
هاي از اکثر کشورها حتی کشور IT در حال حاضر که در حوزه. پذیر نیست موجود اینترنت امکان

 .شود حاشیه خود عقبیم، نیاز اقدامات عاجل و سامان یافته احساس می
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   برنامه هاي شرکت ها و موسسات براي آموزش الکترونیکی

در چند سال گذشته موسسات زیادي مخصوصا در آمریکا اقدام به آموزش الکترونیک نموده اند از جمله 
ساله تمام دوره هاي آموزشی خود را به  10که قصد دارد طی یک برنامه ... مایکروسافت، سیسکو و 

  .نیز ارائه کند و گواهینامه الکترونیکی براي ان ها صادر کند onlineصورت 

 هاي آموزش الکترونیکی پیش شرط 

کوشد خود را با این  اي می سرعت تغییر و پیشرفت در جوامع اطالعاتی امروزي چنان است که هر جامعه
هاي  بحث آموزش نیز اینک از شکل سنتی خود خارج شده و به سمت آموزش. تغییرات سریعاً وفق دهد

ي آموزشی از طریق وسایل الکترونیکی ها در این نوع آموزش، فعالیت. الکترونیکی و مجازي رفته است
  . از این رو ، می بینیم آموزش در هر کجا و هر زمان فرزند زمانه ماست. گیرد صورت می

در این نوع یادگیري که بر اساس استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است ، کیفیت آموزش بسیار 
گیرند این نوع آموزش  هاي مجازي قرار می رهچرا که براي افرادي که تحت تعلیم از طریق دو. مهم است

  . هاي سنتی داشته باشد جایگزین آموزش سنتی شده و باید بتواند بازدهی مشابه با آموزش
درتمام دنیا ، این نوع آموزش محیط مناسبی را براي افرادي که به دلیل تعهدات شغلی یا شخصی قادر به 

  . فراهم کرده است شرکت کردن در کالس هاي آموزشی سنتی نیستند
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با  ICDLهاي  در این راستا ،نخستین دوره آموزش الکترونیکی دوره

شود که طبق اعالم  فراگیر از بین مدیران، کارشناسان و کارکنان وزارت در حالی برگزار می 182حضور 
رئیس گروه آموزش وزارت، این دوره توانسته نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد به طوري که میانگین 

  . است نمرات از هشتاد امتیاز پایین تر نبوده
آموزد، می آموزاند،  در حقیقت با توجه به این که فرایند آموزش پویاست و دانشجو در همان حال که می

از نظر فنی اگر یک محیط آموزش الکترونیکی بخواهد سودمند و کارا باشد باید بتواند به سادگی 
باند زیاد را در اختیار فراگیران  ابزارهاي این نوع آموزش را از جمله دسترسی به رایانه و اینترنت با پهناي

  . و معلمان قرار دهد، تا فراگیران بتوانند به راحتی در محیطی تعاملی به یادگیري بپردازند
ها  با تاکید بر تخصص گرایی و نه تنها مدرك گرایی صرف ، پیدا است این گونه آموزش

ضمن خدمت آنان باشد، به وابگوي بسیاري از نیازهاي کارکنان به خصوص بحث آموزش جتواند می
شرط آن که براي کارکنان شناسنامه آموزشی متناسب با نیازهاي کاري آنان تهیه کرد تا مشخص شود هر 

فرد بنا به نیاز تخصصی خود در محیط کار به کدام دوره آموزشی نیازمند است و طبیعتا همان دوره را 



هزاد پهلوان مهندس: تنظیم و تهیه                               الکترونیکی آموزش                                                                                                            

 

٢١ 
 

. را فقط جهت پر کردن ساعات آموزشی طی کندنه این که دوره هاي مختلف و بعضا نا مرتبط . بگذراند
هاي محیط اداري، برخورداري از امکانات فنی و بررسی نیازهاي آموزشی  در این راستا توجه به ویژگی

اگر یک محیط آموزش الکترونیکی بخواهد سودمند و کارا باشد باید بتواند به سادگی . ضروري است
سی به رایانه و اینترنت با پهناي باند زیاد را در اختیار فراگیران ابزارهاي این نوع آموزش را از جمله دستر

 . و معلمان قرار دهد، تا فراگیران بتوانند به راحتی در محیطی تعاملی به یادگیري بپردازند

  :آموزش الکترونیکی در ایران 
داستان گسترش آموزش هاي مجازي در فضاي آموزش عالی ، از تاسیس دانشکده مهندسی فناوري 

در این دانشکده که فعالیت مجازي دارد ، . آغاز شد  www.aku.ac.irاطالعات دانشگاه امیرکبیر 
برخی از دوره هاي فنی و مهندسی مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات به صورت از راه دور تدریس 

  .می شود 
موفقیت هاي این دانشکده و برنامه هاي کالن دولت در جهت فراگیر تر کردن سطح آموزش عالی در 

ه امکانات بیش تر و بهتر به مراکز آموزش عالی استان ها و مراکز محروم ، استان هاي مختلف و ارائ
  .رویکرد توسعه و راه اندازي سیستم هاي آموزش الکترونیکی را در دانشگاه هاي کشور گسترش داد

ما حصل برنامه هاي تقویت آموزش از راه دور در مراکز آموزش عالی کشور که با کمک طرح تکفا 
www.takfa.ir  نیز ، دنبال گردید ، ایجاد دوره هاي مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت

در این دانشگاه ها ، دانشجو می تواند بدون . از راه دور در چند دانشگاه مشهور تهران و شهرستان گردید 
تنها بر اساس توان علمی و مالی دانشجو ، به انتخاب شرکت در آزمون ورودي یا کنکور سراسري ، و 

واحد در رشته مورد عالقه معرفی شده توسط دانشگاه مجازي ، پرداخته و پس از طی دوره دانش پذیري 
  . ، در صورت کسب حداقل هاي الزم ، به مرحله دانشجوي رسمی وارد شود و ادامه تحصیل دهد 

به صورت سایت اینترنتی و آموزش هاي الکترونیکی میسر شده  تحصیل در این دوره ها در هر مقطعی ،
است و امکان تعامالت الکترونیکی متنی و صوتی گسترده و فراگیري بین دانشجو و استاد برقرار شده 

  . است که نمونه هاي موفق آن را می توان در دانشگاه هاي مختلف مرتبط مشاهده کرد
  

  نمونه ها
  

، یکی از نمونه هاي بارز برگزاري دوره هاي آموزش الکترونیکی تحصیالت  دانشگاه علم و صنعت ایران
  .عالی در کشور است که از سال گذشته در این باره فعالیت هاي ارزنده اي داشته است 

رشته مقطع  3ردارد، در خصوص قرا www.elearning-iust.ir: سایت این دانشکده که درنشانی 



هزاد پهلوان مهندس: تنظیم و تهیه                               الکترونیکی آموزش                                                                                                            

 

٢٢ 
 

  . رشته مقطع فوق لیسانس از راه دور این دانشگاه ، اطالعات جامعی را ارائه کرده است  2لیسانس و 
هفته گذشته نیز ، براي نخستین بار ، فرم ها و جزئیات ثبت نام مقاطع فوق لیسانس این دانشگاه اعالم شد 

میلیون  6تحصیل در مقطع فوق لیسانس این دانشگاه ، سال یک دانشجو براي  2که متوسط هزینه هاي 
تومان محاسبه شده که به عقیده شمار زیادي از عالقمندان به این نوع تحصیالت عالیه ، رقم باالیی به 

  . شمار می آید 
این دانشگاه حتی سرویس خط اینترنت پر سرعت را نیز براي دانشجویان فراهم نکرده و معلوم نیست ، 

آن هم در . باال ، بر اساس چه صورت هزینه هایی از دانشجو در هر ترم دریافت می شود این هزینه
وضعیتی الکترونیکی که استاد و مکان آموزشی و کتاب و امکانات دیگر مانند روش سنتی ، قرار نیست 

این قدر  در اختیار دانشجو قرار بگیرد و قطعا ، هزینه راه اندازي الکترونیکی دروس مقطع فوق لیسانس ،
  ! میلیون تومان هزینه داشته باشد  1.5هزینه ندارد که براي هر دانشجو ، ترمی 

دکتر غالمی ، رئیس دانشکده مجازي دانشگاه علم و صنعت در مورد گسترش شبکه هاي اطالع رسانی در 
  : عصر جدید معتقد است 

گرفی که فنآوري جدید اطالع رسانی گسترش شبکه هاي رایانه اي در سراسر دنیا تا به امروز و تأثیرات ش
بر توسعه و تحوالت علمی، فنی، اقتصادي، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی داشته ، موجب سرعت بخشیدن 

  . به ارتباطات و تبادل اطالعات بین میلیون ها انسان و هزاران سازمان ملّی و بین المللی گردیده است 
ن که سرعت و دقت و کیفیت را با هزینه به مراتب کم تر و اما گویا ، شبکه هاي اطالع رسانی به جاي ا

غیر (بهتري نسبت به روش هاي سنتی در اختیار کاربران قرار بدهند ، در افزایش هزینه هاي سنتی 
اکنون هزینه تحصیل در دانشگاه آزاد ، پیام نور و حتی شبانه دولتی ، کم تر از . افزوده اند) الکترونیکی

  .انشکده اعالم کرده است رقمی است که این د
این در حالی است که وضعیت تحصیلی براي مقاطع لیسانس که طول دوره بیش تري دارند نیز ، زیاد 

دانشگاه شیراز نیز که یک ماه پیش ، ثبت نام از متقاضیان تحصیل در دوره کارشناسی . تصور می شود 
لیون تومان را براي تحصیل از راه دور می 5ارشد تجارت الکترونیک را آغاز کرده بود ، رقم حداقل 

  . دانشجویان متقاضی در این رشته اعالم کرد 
قرار  e-commerceاین رقم نیز ، مورد اعتراض جمع کثیري از عالقمندان به تحصیل در رشته جدید 

گرفت ، به گونه اي که با وجود درج خبر ثبت نام در خبرگزاري ها و برخی رسانه هاي خصوصی ، 
نشد و این مسئله موجب نشد  http://www.reisu-fars.comل خیلی گسترده اي از سایت استقبا

تا خیلی از جماعت کنکوري هایی که در اعالم اسامی اخیر ، جز پذیرفته شدگان قرار نگرفتند ، به دوره 
در حالی که قبل از برپایی این دوره . دسی این دانشگاه مراجعه کنندهاي کارشناسی از راه دور فنی و مهن
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  . ها ، رقم پیش بینی استقبال عمومی از این دوره ها ، بسیار بیش تر انتظار می رفت 
  

  بقیه ماجرا 
مشخص است که کاهش استرس و فشار وارده بر دانش آموزان عالقمند به حضور در دانشگاه ها و مراکز 

و فراگیر کردن این برنامه ها  ICTجز با ایجاد دانشگاه هاي نوین با روش هاي مبتنی بر  آموزش عالی ،
پر واضح است دانشجویی که نمی تواند به .در سطح کشور ، امکان پذیر نیست و توجیه اقتصادي ندارد 

را میلیون تومان هزینه حضور در کالس هاي فوق لیسانس از راه دور  5/1ماه تحصیل ،  6ازاي هر 
پرداخت کند ، قطعا باید به صف چندهزار نفري متقاضیان کنکور معمولی رفته و شاید سال هاي انتظار 

  . بکشد 
در این فاصله ، اگر وي فرد مستعد و عالقمندي براي رشته خاص باشد ، به دلیل گذشت چند ماه یا چند 

ینه براي منصرف شدن وي فراهم سال از عدم پذیرش وي به خاطر کمبود ظرفیت و مسائل این چنینی ، زم
  .می شود 

این مسئله زمینه و بستر مناسبی براي خروج نیروهاي مستعد و زبده به سمت و سوي مراکز تحقیقاتی و 
آموزشی کشورهاي غربی را فراهم می کند که نتیجه آن ، فقط خروج نخبگان از جامعه و فقدان کشور از 

  . سرمایه هاي انسانی غیر قابل بازگشت است
براي حوزه هاي مدیریتی کالن کشورها به ارمغان  human resourcesارزشی که امروز منابع انسانی 

شاید کیمیایی که در هزاران سال پیش به . آورده است ، با هیچ ماده دیگري نمی توان جایگزین کرد 
. ا درك کرده است دنبال آن بودند ، اکنون همین نیروي انسانی و مغز آدمیان است که بشر اکنون ان ر

تالش براي باروري همه جانبه ، فراگیر و گسترده و موثر مغزها ، قدرت و اقتدار ملی به ارمغان خواهد 
  . آورد و این مولفه ، رمز بقاي کشورهاي جهان اول در عرصه هاي صنعتی و اقتصادي به شمار می آید

رصه فناوري اطالعات و توجه به نیروهاي به هر حال کار کالن و مبتنی بر برنامه ریزي بلند مدت در ع
پایه ، اساسی ترین اقدامی است که جامعه به آن نیازمند است در حقیقت بحث آموزش الکترونیکی در 

کشور باید به سمت و سویی حرکت کند که زمینه را براي نشاط و فعال سازي در جامعه تحصیالت عالی 
  . کشور فراهم آورد
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  آموزش و پرورش آموزش از راه دور در
  

شاید چالش هاي میلیونی در آموزش عالی کشور نمایان باشد ، اما در حوزه هاي دیگر اموزش از راه دور 
سعید آبادي ، مدیر موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و ! ، وضعیت به این اندازه سخت نیست 

  : پرورش اخیرا اظهار داشته است 
ه دور، همزمان با شروع سال تحصیلی از دوم مهرماه آغاز خواهد شد آموزش از را 84-85سال تحصیلی 

هاي اول راهنمایی، دوم راهنمایی، اول متوسطه، دوم متوسطه، دوره  مرکز در سراسر کشور در پایه 576و 
آموز بازمانده از  هزار نفر دانش 120دانشگاهی آموزش از راه دور را به شیوه نیمه حضوري به  پیش

  . کنند هزار نفر در خارج از کشور ارایه می 3خل کشور و تحصیل در دا
این مطلب نشان می دهد که عزم وزارت آموزش و پرورش براي نهادینه کردن فراگیر آموزش الکترونیکی 

در مقاطع پیش دانشگاهی ، بسیار جدي است و زمینه براي تاسیس مدارس آموزش الکترونیکی کشور 
  آرام آرام مهیا می شود

  
  : E-learningاه هاي مجازي و سایت هاي مرجع دانشگ

  
نزدیکترین دانشکده مجازي نزدیک ما در دهکده مجازي در دبی قرار داد جهت اطالعات بیشتر می توانید 

  . مراجعه نمایید  www.kv.aeبه سایت 
  :  E-Learning سایتی در جهت راهنمایی استادان و معلم ها در

بروید این سایت در جهت راهنمایی اساتید و گرفتن تقلب  www.turnitin.comاگر بر روي سایت 
هاي دانش آموزان می باشد، در این سایت اساتید جزوات تهیه شده توسط دانشجویان را گرفته و پس از 

نند که آیا چند در صد از جزوات تهیه شده کپی برداري شده است و به ترتیب اگر بررسی مشخص می ک
کپی برداري کرده باشید با رنگ قرمز نشان می دهد و اگر مراجع و منابع را دست کاري کرده % 100

جزوه را به صورت  100همچنین به استاد این امکان را میدهد که حتی . باشید با رنگ سبز نشان میدهد
جهت چک کردن به سایت بسپارد ضمنا جهت راحتی استاد این امکان را می دهد که مطالب نوشته  همان

  . شده از کدام منابع کپی برداري شده است و منابع مرجع را رنگ می کند تا استاد آنها را شناسایی کند
   E-Learningسایت هاي مرجع جهت گرفتن امتحانات 

به طور . شی دنا امتحانات خود را به شرکت هاي دیگر می سپارند بسیاري از دانشگاهها و مراکز آموز
مثال دو شرکتی که در دنیا صدها مرکز جهت گرفتن امتحان دارند را بطور مثال می آوریم این شرکت ها 
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و دیگر امتحانات تخصصی را در ازاء گرفتن مبلغی از شما می  ICDLو  TOFFEL  ،MCSEامتحانات 
 . گیرند 

 تجارب آموزش الکترونیک در ایران و جهان

این پژوهش با هدف شناسایی موسسات و دانشگاههاي داخل و خارج از کشور ،الزامات اجراي آموزش 
یق روش تحق. الکترونیک و مشکالت سازمانها و موسسات در اجراي آموزش الکترونیک تهیه شده است

با بررسیهاي انجام شده در داخل کشور، . استفاده شده در این پژوهش روش تحلیلی و تطبیقی است
هاي این نوع  سیزده دانشگاه و پنج موسسه و دو روستا، آموزش الکترونیک ارائه می دهند و وب سایت

این موسسات فقط  در خارج از کشور به دلیل تعداد بیشمار. آموزش را در شبکه اینترنت ایجاد کرده اند
و دانشگاهها و موسسات مطرح در این زمینه معرفی شده اند که عبارتند از چهار دانشگاه و هشت موسسه 

وب سایت اطالعات الزم جمع آوري و تحلیل شده  200که با سند کاوي منابع فارسی و التین و جستجو 
اید مقدماتی را در سازمانها فراهم براي اجراي آموزش به روش جدید مدیران سازمانها و موسسات ب.است
در یک نگاه کلی الزامات آموزش به روش جدید همه مراحل اجرایی این روش را بصورت همه . کنند

  :این الزامات عبارتند از . جانبه در بر می گیرد
  حمایت مدیریت ارشد با ارائه آموزشهاي اولیه به کاربران سیستم آموزش الکترونیک، ▪
  ت و اهداف براي کارکنان سازمان ،تعیین موضوعا ▪
   در نظر گرفتن فرهنگ یادگیري در سازمان ، ▪
  تبادل نظر در سازمان، ▪
  ... .تشکیل تیم هاي تخصصی جهت برنامه هاي آموزش مجازي و  ▪

اما سازمانها براي اجراي این روش با مشکالتی مربوط به نبود جایگاه مناسب آموزش الکترونیک ، 
مشکالت مربوط به تعیین اهداف و اولویت بندي ) خت افزاري و نرم افزاري و شبکه س( مشکالت فنی 

هاي خود را در زمینه آموزش وتوسعه منابع  بر این اساس سازمانها باید استراتژي. مواجه هستند... آنها و 
ز تجارب همچنین ا. آموزش مجازي انجام دهند  انسانی تدوین ومطالعات جامع تحلیلی وتطبیقی در زمینه

ریزي    سایر مؤسسات داخل وخارج در زمینه آموزش مجازي استفاده کنند و مدیریت آموزش وبرنامه
  .هاي آموزشی تحلیل وبررسی الزم را به عمل آورد هرسازمانی براي تهیه محتواي الکترونیک براي دوره

  مقدمه ●
یت در آن، مستلزم نوآوري در ارائه امروزه درعرصه فعالیتهاي اقتصادي، رقابت بسیار فشرده است و موفق

از این رو در چنین شرایطی، سازمانها باید تغییرات را در . خدمات، تولیدات و سیستم هاي جدید است
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از سوي دیگر نقش . فعالیتهاي خود پیش بینی کنند و براي مواجه شدن با این مهم، راه حل مناسبی بیابند
نها مستلزم وجود کارکنانی اندیشمند، فرهیخته و کارآزموده فناوري واعمال مدیریت اثر بخش در سازما

باشند تا ضمن اثر بخش  "کارکنانی دانش مدار"به گفته دراکر کارکنان اینگونه موسسات باید . است
کردن نظام حاکم بر این سازمان ها ،امکان سازگاري با آن را نیز داشته باشند و نهایتاً باعث افزایش بهره 

  .تم شوندوري در کل سیس
  اهداف پژوهش ●

با توجه به هدف اصلی مطالعه حاضر که بررسی تجارب آموزش در موسسات داخل وخارج از کشور 
  :است است، اهداف فرعی زیر دنبال شده 

  شناسایی موسسات ودانشگاههاي داخل وخارج از کشور؛ -
  الزامات اجراي آموزش الکترونیک در سازمانها وموسسات؛ -
  .اي آموزش الکترونیک در سازمانهاچالشهاي اجر -
  روش تحقیق ●

سایت فارسی والتین در زمینه  200در این روش با سند کاوي منابع فارسی والتین ،بازدید وجستجوي از 
  .آوري و تحلیل شده است تجارب آموزش الکترونیک اطالعات الزم جمع

  هاي پژوهش یافته ●
  آموزش مجازي در سازمانها و دانشگاهها -
وب سایت فارسی و التین باهدف شناسایی سازمانهایی که در داخل و خارج از  200بررسی بیش از با 

دانشگاه ( دانشگاه  13کشور در زمینه آموزش الکترونیک فعالیت می کنند معلوم شد که درداخل کشور 
صفهان، ، علم و صنعت ، البرز ، علوم و حدیث ، صنعتی شریف، ا اینترنتی ایران ، تهران ، شیراز

و آموزش و پرورش خراسان،پنج موسسه ) نور  نصیر، شهید بهشتی، تربیت مدرس، قم، دانشگاه پیام خواجه
آموزش زبان انگلیسی از راه دور، مرکز آموزشهاي الکترونیک ، مرکز اسالمی از راه دور و واحد ( 

) ي شاهکوه و قرن آباد روستا( ودو روستا )  آموزش مجازي نیروي انتظامی و دانشگاه صنعت آب وبرق
هاي خاص این نوع آموزش را در شبکه  دهند و وب سایت در داخل کشور آموزش الکترونیک ارائه می

در خارج از کشور به دلیل تعــداد بیشمار این دانشگاه و موسسات فقط . اند اینترنت ایجـاد کرده
،  MIT(چهــار دانشگاه : بارتند ازاند که ع دانشگاهها و موسسات مطرح در این زمینه معرفی شــــده

،  GEمیتسوبیشی کاترپیالر، کداك (و هشت موسسه مطرح )  ، گواتماال دانشگاه ماالیا ، آفریقاي جنوبی
IBM ،Verizon  ،HP هایی در زمینه آموزش الکترونیک  که داراي وب سایت... ) ، جنرال موتورز و

در سراسر جهان از این شیوه از آموزش براي توسعه این موسسات به جهت داشتن شعبات متعدد . هستند
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  .نیروي انسانی خود استفاده می کنند
دانشگاهها و مؤسسات کشور به طور میانگیـن فعالیـــت خود را در زمینه یادگیري الکتـــرونیک در 

از  اند، اما اولین واحد پیشقدم در راه انــدازي و استفاده آغاز کــرده 1377-1378خالل سالهاي 
آمـــوزش از راه دور، در ایران دانشگاه پیام نور است که به صـــورت مختصر و در حد ابتدایی 

فعالیت خود  1990شـــروع به فعالیت کرد؛ دانشگاهــها و مــؤسسات خارج از کشور از اواخر دهه 
  . اند را در زمینه آموزش الکترونیک آغاز کرده

میالدي آغاز شده و سیر  1900تا  1850ازي در دنیا در میان سالهاي با توجه به اینکه تاریخچه آموزش مج
بوده ... ترقی، پیشرفت و گسترش آن همگام با توسعه وسایل ارتباط جمعی از جمله رادیو، تلویزیون و 

در کشورهاي اروپایی و  1990است، اما اجراي آموزش الکترونیک با مفهوم خاص آن از اواخر دهه 
  .استآمریکا آغاز شده 

اهداف عمده و عمومی مؤسسات و سازمانهاي داخل و خارج کشور در به کارگیري فناوریهاي نوین 
  :اطالعاتی در جهت آموزش کارکنان و دانشجویان به شرح زیر است

ایجاد فرصتهاي برابر تحصیل دانشگاهی در سراسر جهان خصوصاً در رشته هاي مرتبط با فناوري  -
  اطالعات و ارتباطات؛

  رتقاي کیفیت آموزش از طریق ایجاد شیوه هاي متنوع و فرصتهاي بیشتر یادگیري؛ا -
  هاي متنوع و فرصتهاي بیشتر یادگیري؛ باال بردن سطح دانش از طریق ایجاد شیوه -
  باال بردن سطح دانش رایانه اي اهالی روستاها و توانمند کردن آنها در انجام امور مربوط؛ -
  هنگ و علوم اسالمی براي سراسر مردم جهان؛دسترسی و آشنایی با فر -
  ارتقاي سطح علمی دانش و مهارت کارکنان با توجه به الگوهاي یادگیري نوین در این روش؛ -
  استاندارد کردن آموزش کارکنان؛ -
  دسترسی به منابع و محتواي آموزشی در هر زمان و مکان؛ -
  یک؛دستیابی به تجارت جهانی از طریق یادگیري الکترون -
  دستیابی به نیروي کار جهانی از طریق یادگیري الکترونیک؛ -

  .گیرد براساس مباحث فوق الزامات آموزش الکترونیک در سازمانها وموسسات مورد بررسی قرار می
  الزمات اجراي آموزش در سازمانها و موسسات ●

. ا در سازمانها فراهم کنندبراي اجراي آموزش به روش جدید مدیران سازمانها و مؤسسات باید مقدماتی ر
رود که در یک نگاه کلی همه مراحل  این مقدمات از الزامات اجرایی آموزش به روش جدید به شمار می

اجرایی این روش را به صورت همه جانبه در بر می گیرد و رعایت این مراحل سازمانها و مؤسسات را 
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  .گیرد ین روش مورد بررسی قرار میدر این قسمت الزامات ا. در اجراي این روش موفق می کند
  :حمایت مدیریت ارشد) 1

جلب موافقت مدیران رده باالي سازمان براي به کارگیري یادگیري الکترونیک براي خود آنان حائز اهمیت 
مدیران باید درك کنند که یادگیري الکترونیک چگونه موجب صرفه جویی در هزینه هاي سازمان و . است

بایست بدانند  در ضمن مدیران رده باال می. شود تولیدات و سود رسانی به آن میموجب ارتقاي کیفیت 
باید فناوریهاي روز و جدید در سیستم مورد استفاده قرار داده شود آنها باید کارکنان را به استفاده از این 

در آنها نوع شیوه یادگیري براي تولید محصوالت و ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر تشویق کنند و 
  .نگرش مثبت نسبت به این پدیده ایجاد کنند

  :ارائه آموزشهاي اولیه به کاربران سیستم وترویج استفاده از اینترنت در سازمانها) 2
چنانچه کارکنان تجربه اندکی در استفاده از فناوري داشته باشند، تمایل کمتري به استفاده از حضور در 

در عوض، فراگیرانی که فعاالنه در زندگی روزانه . دهند نشان می هاي یادگیري الکترونیک از خود دوره
طی یک بررسی که روي عده . خود از فناوري استفاده می کنند، در این نوع آموزش موفقتر خواهند بود

اي از فراگیران در آمریکا و انگلستان صورت گرفت، مشخص شد که آنها هر روز دو ساعت را صرف 
  .نترنتی و کارهاي بانکی از طریق اینترنت می کنندخواندن ایمیل، خرید ای

  :تعیین موضوعات و اهداف براي کارکنان سازمان) 3
براي اجرا و پیاده سازي آموزش مجازي، هدف و موضوعات این نوع آموزش باید در بین کارکنان تعیین 

نهادهاي مختلف را توان روشهاي صحیح براي درخواستها و پیش و تشریح شود، چرا که فقط پس از آن می
و بر روي اعضاي هیئت علمی  Abo Akademiطی بررسی که توسط دانشگاه .تعریف و مشخص کرد

بخش علوم تربیتی آن در زمینه یادگیري الکترونیک صورت گرفت، مشخص شد که کلیه فراگیران نیازمند 
بنابراین در این زمینه . ه باشنداین هستند که از شیوه هایی که به بهترین نحو می توانند آموزش ببینند، آگا

در این بررسی مشخص شد که طراحی آموزش باید بر اساس . اي مدون، تنظیم و ارائه شود باید برنامه
  .نیازهاي سازمانی موجود در شرکت ایجاد شود، نه مطابق با الگوهاي آماده و از پیش تعیین شده

  :در نظر گرفتن فرهنگ یادگیري در سازمان) 4
زمان باید آموزش به عنوان یک استراتژي براي پیشرفت کارکنان در نظر گرفته شود و اشتباهات در یک سا

همچنین، روشهاي یادگیري باید مطابق و مشابه با . در آموزش نباید جریمه و مجازات داشته باشد
عداد هاي اولیه براي اجراي آموزش به روش جدید ت در فاز. روشهاي آموزشی متداول در سازمان باشد
بینی کرد و سپس با پذیرش فرهنگ جدید یادگیري تعداد  محدودي دوره را براي فراگیران باید پیش

به همین دلیل نمی توان به یکباره روشهاي یادگیري را در سازمان تغییر داد، در . ها را افزایش داد  دوره
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  .حالی که روشهاي رفتار سازمانی را ثابت نگه داشت
  :حتواي مناسبانتخاب و طراحی م) 5

هاي  با توجه به اینکه در آموزش سنتی دوره. براي آموزش مجازي تهیه هر نوع محتوایی مناسب نیست
  شود، باید در انتخاب دوره آموزشی مختلفی براي کارکنان هر سازمانی طراحی و در نظر گرفته می

با توجه به هزینه بر بودن  آموزشی و تهیه محتواي الکترونیک تحلیل وبررسی الزم صورت گیرد؛ چرا که
محتواي الکترونیک، محتوایی باید تهیه شود که قابلیت استفاده براي تعداد زیادي از فراگیران را داشته 

چرا که در .باشد واز صوت ،تصویر، متن وطراحی مناسب وبه طور کلی از جذابیت باالیی برخوردار باشد
بینند واز جذابیتهاي آموزش حضوري مانند منفک شدن از این روش کارکنان باید از طریق رایانه آموزش ب

بنابراین ایجاد جذابیت در طراحی محتوا نقش بسیار زیادي . محیط کار وسایر مزایاي آن برخوردارنیستند
  .در استفاده واستقبال کاربران از سیستم دارد

  :تبادل نظر در سازمان) 6
ها وکارکنان آنان را در مورد انتظارات آنها  یران واحدبراي ایجاد آموزش مجازي در سازمان، باید نظر مد

ازسیستم جویا شد؛ زیرا سیستم براي ادامه تحصیل و ارتقاي کارکنان راه اندازي می شود و به همین 
جهت بحث و ارتباط با یادگیرندگان در مورد انتظارات آنها ازسیستم الزامی است، تا آنها هم انتظارات 

. تم درخواست کنند و هم امکانات ارائه شده توسط آموزش مجازي را درك کنندوتوقعات خود را ازسیس
شود وبه دنبال آن میزان یادگیري واستفاده موثر از  در چنین شرایطی همراهی کارکنان با سیستم بیشتر می

در نظر گرفتن سالئق، گرایشها و جذابیتهاي مخصوص سازمان براي ایجاد محیط . یابد سیستم افزایش می
توان به  گیرد، همچنین از طریق همین روش می فضاي آموزش از طریق تبادل نظر در سازمان شکل می

بزرگنمایی نقاط ضعف سیستم آموزش سنتی پرداخت و نکات قوت آموزش مجازي را مهم جلوه داد تا 
  .کارکنان با رغبت بیشتر، از این نوع آموزش استقبال کنند

  ):LMS(یادگیري در سازمانایجاد سیستم مدیریت آموزش و ) 7
سیستم مدیریت فراگیري یک بسته نرم افزاري است که مدیریت آموزش و فراگیري افراد یک سازمان را 

یک راه حل راهبردي جهت برنامه ریزي، ارائه و مدیریت تمام رخدادهاي  LMSبه بیان دیگر .بر عهده دارد
پیشرفت و توانایی آنها در مجموعه فعالیتهاي  آموزشی است و تمرکز آن بر مدیریت فراگیران و پیگیري

همزمان یا غیر همزمان، به کمک (این ابزار توانایی پشتیبانی اشکال مختلف آموزش . آموزشی است
توان به  از خصوصیات این سیستم می.را دارد) آموزگار یا بدون کمک آموزگار و به کمک رایانه یا غیر آن

العات شخصی فراگیران، دسترسی مدیران به پایگاه داده هاي امکان مدیریت ثبت نام و ذخیره اط
آموزشی، قابلیت گسترش سیستم با افزایش تعداد کاربران، امکان پشتیبانی از دروس تولید شده توسط 
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تولیدکنندگان، ارزشیابی، آزمون و امتحان از فراگیران و آموزگاران، مدیریت منابع آموزشی، تشخیص و 
در ضمن ارائه محتوا، مدیریت آزمون، اعالم نتیجه و پیشنهاد مرحله بعد به فراگیر  ثبت پیشرفت هر کاربر

  .ها و مؤسسات اجراي آموزش مجازي اشاره کرد با ایجاد این سیستم در سازمان... پس از اتمام درس و
  :ارزیابی موفقیت آموزش مجازي به صورت مداوم) 8

ن در مقایسه با اهداف پیاده سازي آن وبه طور کلی با باید به طور دایم جریان آموزش مجازي در سازما
این ارزیابی مانع ایجاد شکاف میان اهداف و روشها . یهاي آموزش منابع مورد بررسی قرار گیرد استراتژ

می شود، چرا که اگر بازخورد به طور مداوم صورت نپذیرد، این امکان وجود خواهد داشت که روشهاي 
  .با اهداف اصلی آن ناهمگونی داشته باشد و بازده مورد انتظار برآورده نشودپیاده سازي نظام آموزشی 

سودمندي «نشان داد که ارزیابی  Abo Akademiبه عنوان نمونه، بررسی انجام شده توسط دانشگاه 
، براي راهبردهاي آموزشی ضرورت خواهد داشت و باید براي تأثیر گذاري برانگیزه مشارکت »آموزش

اگر به هنگام آموزش، تمایلها و گرایشهاي مثبت رو به فزونـی نهـد، تمایل و . عه یابدکنندگان، توس
شود، ولی در صورتی که آموزش ناقص  گرایشهاي مثبت در انجام وظایف کارکنان سازمان ایجاد می

اي افراد در سازمان تأثیر سوء خواهد نهاد که این در تناقض با  صورت گیرد، بر روند کاري و حرفه
  .هداف اصلی پیاده سازي آموزش مجازي در سازمان خواهد بودا

  :تشکیل تیم هاي تخصصی جهت تهیه برنامه هاي آموزش مجازي) 9
در این . تهیه برنامه هاي آموزش از راه دور و بویژه آموزش مجازي یک فرایند گروهی است نه فردي

موزش مجازي و نیز متخصصان گروه باید از متخصصان رایانه، متخصصان آموزش از راه دور و آ
مسلماً اگر قرار باشد فقط متخصصان رایانه یا فقط آموزش . روانشناسی و علوم تربیتی بهره گرفته شود

  .چنین برنامه اي را تهیه کنند، نتیجه اي نخواهد داشت) اساتید(دهندگان 
  سازمانها در اجراي آموزش مجازي  چالش ●

ناصر فرایند آموزش را، با توجه به تحوالت جدید خصوصاً تحوالت متفکران رفتار سازمانی، عوامل و ع
آنها معتقدند . کنند اند و براي ارائه آموزش اثر بخش، روش جدیدي را پیشنهاد می تکنولوژیک تغییر داده

شیوه هاي مدرن می توانند با بهره گیري از عناصر اطالعات، راه آموزش را سریعتر و نتایج آن را عملی تر 
از این رو، نظام آموزشی مدرن، کیفی، تحقیقی، نامحدود و متنوع است و وظیفه فراگیران در این . کنند

در نتیجه به نظر می رسد در نهادهاي سازمانی به جهت نوع . نظام، مدیریت اطالعات و تولید دانش است
ي دانایی محور، رفتار، سن مخاطبان، سبک روابط، رشد تکنولوژیک و حرکت سازمانها به سمت سازمانها

استفاده از روشهاي نوین، کاربردي تر و مؤثرتر باشد؛ اما سازمانها براي اجراي این روش با مشکالتی 
متعددي مواجه هستند که شناسایی وارائه راهکار مناسب جهت از بین بردن این مشکالت الزم وضروري 
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  :این مشکالت عبارتند از. به نظر می رسد
  راي آموزش الکترونیک در سازمانها و مؤسساتنبود جایگاه مناسب ب -

منجر به کاهش هزینه هاي اجراي آموزش، افزایش بهره وري، صرفه ) الکترونیک(هر چند آموزش مجازي 
جویی در زمان، حذف تردد کارکنان به محلهاي آموزشی و دهها مزایاي دیگر می شود، ولی ضرورت، 

ها روشن نشده  براي بسیاري از مدیران و مسئوالن سازمانفرهنگ پذیرش و مزایاي این نوع آموزش هنوز 
هاي آموزشی به طور  ها به طور کلی وراهبرد توان در وجود نداشتن راهبرد است؛ دلیل این امر را می

ها در سازمانها منجر به انجام فعالیتهاي پراکنده واستفاده از روشها و فنون  نبود راهبرد. خاص دانست
بر همین اساس نبود جایگاه مناسب براي این نوع آموزش منجر به انجام . لیتها می شودقدیمی در انجام فعا

فعالیتهاي آموزشی، با روشهاي رایج سنتی و صرف هزینه آموزشی زیاد شده است؛ فعالیتهایی آموزشی که 
  .ایش دادتوان با استفاده از فناوریهاي نوین هزینه اجراي آنها را کاهش داد وکیفیت آن را نیز افز می
  ...) افزاري، الزامات شبکه و سخت افزاري، نرم(مشکالت فنی  -

متأسفانه . سطوح مختلفی از دسترسی به فناوریهاي اطالعات و ارتباطات در کشورهاي مختلف وجود دارد
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه از اینترنت پر سرعت جهت برقراري ارتباطات گسترده برخوردار 

  .نیستند
همین نسبت در سازمانها و مؤسسات براي دسترسی سریع و آسان کارکنان به این نوع آموزش، مشکل به 

اگر آنها ابزار، نرم افزار و پهناي باند مناسب را در اختیار نداشته . فنی یک عامل عمده به شمار می آید
یادي را صرف کنند، باشند، این روش بی نتیجه خواهد بود و اگر در دسترسی به منابع آموزشی زمان ز
  .شوند دلزده و سرخورده خواهند شد و بتدریج از انجام فعالیتهاي آموزشی منصرف می

با توجه به موارد فوق چنانچه در کشور ما زمینه هاي دیگر براي گسترش آموزش مجازي فراهم باشد، اما 
به طور غیر کاربردي و امکانات کامپیوتري و شبکه مناسب نباشد، عمالً کل هدف زیر سؤال می رود و 

  .غیر مؤثر اجرا می شود
  تعیین اهداف و اولویت بندي اجراي آموزش مجازي ●

در مجموع در هر سازمانی . در وهله اول شناسایی اهداف غایی گسترش آموزش مجازي مهم است
اولویت اصلی و اساسی، پاسخ به این پرسش است که اساسی ترین نگرش در اجراي آموزش مجازي بر 

ه محوري استوار است و یا به تعبیر دیگر هدف کلی و اساسی اجراي آموزش الکترونیک چیست و به چ
عبارت ساده تر سازمان از آموزش الکترونیک چه می خواهد؟ آموزش مجازي براي یک سازمان ممکن 

است در درجه اول کاهش هزینه هاي اجرایی آموزش وبراي سازمانی دیگر افزایش کیفیت آموزش 
، راهنماي مناسبی  بنابراین وجود راهبرد و اهداف. ترسی سریع وآسان کارکنان به منابع آموزشی باشدودس
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  .در اجراي این روش درسازمانهاست
  مشکالت مربوط به طراحی و تهیه محتواي دروس در آموزش الکترونیک ●

الکترونیک مواجه در روش اجراي آموزش الکترونیک، کارکنان نباید با صدها دوره آموزشی به روش 
شوند، بلکه محصوالت تهیه شده باید با زمینه شغلی آنها ارتباط مستقیم داشته باشد ودر انجام کار و 

در صورتی که محتواهاي تهیه شده مرتبط با زمینه شغلی کارکنان . فعالیت سازمانی به آنها کمک کند
در تهیه محتواي الکترونیکی باید . داشت نباشد، کارکنان رغبت کمتري در استفاده از آن محتواها خواهند

به تعاملی بودن محتواهاي تهیه شده، تهیه و تدوین تعداد مناسبی سؤال و مباحثی براي جلب توجه 
از سوي دیگر براي آنهایی که به آموزش از طریق حضوري در کالس عادت دارند، . فراگیران توجه شود

راحی محتواي الکترونیک یک جزء اساسی و مهم در این یادگیري الکترونیک یک چالش است، بنابراین ط
بنابراین از طریق طراحی مناسب و اطمینان از فنون به کار رفته در آن می توان . روش به حساب می آید

همچنین دریافت بازخوردهاي مستمر از . نظر فراگیران را به استفاده از محتــواهاي الکترونیک جلب کرد
من آموزش، پیشرفت مستمر در ایجاد و طراحی دوره هاي آموزشی به روش کارکنان و مربیان در ض

  .الکترونیک را بیشتر می کند
  مشکالت مربوط به پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد از روش جدید ●

در صورتی . پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد، سرمایه اساسی براي توسعه محیط یادگیري الکترونیک است
ر خصوص موضوع از بینش ونگرش الزم برخوردار نباشند، خود مانعی جدي براي این که مدیران ارشد د

امر است وتغییر نگرش مدیران سخت ومشکل خواهد بود، چرا که تعیین راهبردهاي کلیدي براي این 
روش، حمایت از فراگیران و مربیان، ایجاد بستر مناسب فناوري اطالعات، اختصاص زمان مناسب در 

ي کارکنان از الزامات اساسی این روش به شمار می رود که همه موارد فوق حمایت مدیران ضمن کار برا
کند که  اشاره می IBMبر همین اساس تد هاف مسئول بخش یادگیري . ارشد سازمانها را طلب می کند

نها نمی مدیران باید زمان مناسب براي یادگیري الکترونیک را براي کارکنان خود پیش بینی کنند، چرا که آ
توانند بدون در نظر گرفتن زمان اختصاص داده شده، کار خود را براي این نوع آموزش ترك کنند و در 

  .محل کار به آموزش مشغول شوند
  مشکالت مربوط به پایین بودن سواد اطالعاتی کارکنان مؤسسات و سازمانها ●

در سازمانهایی . وکاربران سیستم استالزمه اجراي آموزش الکترونیک ارائه سواد اطالعاتی به کارکنان 
که تکنولوژي وارد شده است، ولی کارکنان سازمان آمادگی و سواد اطالعاتی الزم جهت استفاده 

هراس و اضطراب برخی افراد از : دهد ازتکنولوژي را ندارند ،مشکالتی از جمله موارد زیر رخ می
س و شرمندگی از عدم توانایی در کسب مهارتهاي رویارویی با رایانه و استفاده از آن ،احساس سختی، تر
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شغلی الزم،کاهش توانایی براي حل مشکل و ترویج حس ناامیدي و نگرانی،افزایش چشم گیر ساعات 
کاري باوجود تعهد براي افزایش کیفیت کار، کاهش حس مسئولیت پذیري شغلی، اختالالت فیزیولوژیک 

  .یی از سایر کارکنانو در هم ریختگی خلق و خوي افراد، تصور جدا
. عالوه بر موارد فوق در فرایند یادگیري الکترونیک براي کارکنان سازمانها، موانع دیگري هم وجود دارد

  .موقعیتی، مؤسسه اي، وضعیتی، اطالعاتی: این موانع طبق نظر پژوهشگران عبارتند از
موانع مؤسسه اي از . گیرند میموانع موقعیتی آنهایی هستند که از موقعیت جاري فرد در زندگی نشئت 

موانع وضعیتی مرتبط با ارزشها، اعتقادات، . آیند ها، رویه ها و عملکردهاي یک سازمان بر می خط مشی
نگرشها و تجارب زندگی فردي کاربر هستند و موانع اطالعاتی مربوط به فقدان دانش در مورد اهمیت 

  .فرصتهاي یادگیري است
  دیریت آموزش و یادگیري سازمانمشکالت مربوط به سیستم م ●

همانطور که در بخش الزامات آموزش الکترونیک اشاره شد، وجود یک سیستم مدیریت آموزش و 
افزارهاي موجود در بازار  اما نرم. یادگیري در سازمان براي اجراي این روش الزم و ضروري است

ریزي و اجراي  رایند مدیریت، برنامهبه تعبیر دیگر ف. پاسخگوي نیاز آموزشی سازمانها و مؤسسات نیست
بر این اساس فرایند . افزاري آماده در بازار است هاي نرم آموزش در سازمانها ومؤسسات متفاوت از بسته

افزار،  افزار و سخت کارشناسان نرم(آموزش سازمانها باید توسط یک تیم مجرب با تخصصهاي مختلف 
سازمان، کارشناسان علوم تربیتی وروانشناسی ،تکنولوژي  ریزي هر کارشناسان مدیریت آموزش و برنامه

افزار مدیریت آموزش ویادگیري هر سازمانی با توجه  مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد و سپس نرم) آموزشی
هاي  افزار در موارد مختلف نرم. افزاري سفارش داده شود به تجزیه وتحلیل انجام شده به شرکتهاي نرم

  .دهند سازمانها نیستند و فعالیتهاي آنها را پوشش نمی آماده پاسخگوي نیاز
  نتیجه گیري و پیشنهاد ●
آموزش ( عمده ترین گرایش آموزشی دانشگاهها و موسسات داخل در حوزه دروس فناوري اطالعات  -

افزارها، طراحی وب سایت تجارت الکترونیک و در سطح عمومی تر آموزش مهارتهاي هفتگانه  انواع نرم
  .است) رایانه

، صنعتی شریف ، علوم حدیث و مرکز اسالمی از راه دور  دانشگاه الکترونیک تهران، علم وصنعت -
  .تمرکز بیشتري بر واحدهاي تخصصی داشتند

تعداد موسسات و سازمانهاي خارج از کشور که از این نوع آموزش جهت توسعه منابع انسانی خود  -
  .موسسات داخل کشور استکنند، بیشتر از سازمانها و  استفاده می

. سازمانها و موسسات خارج از کشور در ارائه آموزش الکترونیک اهدافی کامالً تجاري و جهانی دارند -
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به عنوان مثال شرکت کداك با روش آموزش الکترونیک کارکنان خود را به طور واحد و استاندارد تحت 
آموزش الکترونیک را دستیابی به تجارت  آموزش قرار می دهد و شرکت جنرال الکتریک هدف از اجراي

  .و نیروي کار جهانی می داند
رعایت الزامات آموزشی الکترونیک براي اجراي این نوع آموزش در سازمانها و موسسات ضروري  -

  .است
آموزش الکترونیک درایران با توجه به ویژگیهاي خاص جمعیتی و موسسات و سازمانهاي کالن نیازمند  -

  .است رشد و توسعه
  :بر اساس مباحث فوق پیشنهاد می شود که  -
هاي مدونی  انداز و راهبرد مدیران ارشد سازمانها ومؤسسات باید براي سازمان ومؤسسه متبوع خود چشم -

هاي آموزش و توسعه منابع انسانی در جهت اجراي آموزش الکترونیک  را تدوین کنند و بر اساس راهبرد
  .اقدام کنند

ي آموزش به روش جدید، سازمانها باید مطالعات جامع تحلیلی وتطبیقی را در زمینه اجراي قبل از اجرا -
  .آن روش انجام دهند واز نتایج حاصل از این مطالعات در اجراي آن استفاده کنند

از نتایج حاصل از انجام مطالعات تحلیلی وتطبیقی جهت توجیه مدیران ارشد و جلب موافقت آنها در  -
  .وش استفاده شوداجراي آن ر

) در زمینه الزامات و مشکالت (سازمانها قبل از اجرا باید از تجارب سایر موسسات داخل و خارج  -
  .استفاده کنند

هاي مختلف اجرا  هاي آموزشی هر مؤسسه وسازمان در فاز آموزش الکترونیک با توجه به حجم دوره -
  .شود

بندي مدیریت آموزش و  یک باید بر اساس اولویت، تدوین وتولید محتواي الکترون طراحی، تهیه -
  .ریزي هر سازمان صورت بگیرد برنامه

کاربران اولیه سیستم از میان کارکنان ویا فراگیرانی انتخاب شوند که تسلط کافی را در استفاده از رایانه  -
  .باشند  داشته

خصصی مجرب با تخصصهاي سازمانها براي طراحی سیستم مدیریت آموزش ویادگیري به تشکیل تیم ت -
  .افزار این سیستم را سفارش دهند مختلف اقدام کنند تا فرایند آموزش را تحلیل کنند وسپس نرم

  .مدیران و نماینده کارکنان باید از سیستم هاي موجود آموزش الکترونیک بازدید کنند -
آموزش الکترونیک برگزار  قبل از اجراي سیستم باید براي مدیران و کارکنان سازمان کارگاه آموزشی -

 .شود



هزاد پهلوان مهندس: تنظیم و تهیه                               الکترونیکی آموزش                                                                                                            

 

٣٥ 
 

 هاي آنالین بهترین دانشگاه
 

 دانشگاه فینیکس

 
http://www.phoenix.edu 

 

لیسانس در  مختلف در سطوح لیسانس و فوق رشته 23این مرکز آموزشی : هاي آنالین ارایه شده رشته
عالوه بر این، این . دهد آموزش و پرورش ارایه می هاي پرستاري، حقوق جزایی، بازاریابی و زمینه

هاي این مرکز  پرطرفدارترین رشته. کند همراه گواهی مربوطه ارایه می به مدتی را هاي کوتاه دانشگاه دوره
 .فناوري بازرگانی، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان عبارتند از

 

 والدن

 
http://www.walden.edu 

 

رشته بازرگانی و امور . رشته مختلف آنالین است 24دانشگاه والدن داراي : رشته هاي آنالین ارایه شده
ها مانند بهداشت عمومی، بازاریابی، روانشناسی،  بقیه رشته. است اداري تنها رشته لیسانس این دانشگاه

 .شوند لیسانس ارایه می ها در سطح فوق رشته علوم انسانی و سایر

 
 (Regis)رجیس

 
http://www.regis.org 

 

فناوري اطالعات، علوم کامپیوتر، مدیریت، امور  بازرگانی و امور اداري،: ه شدههاي آنالین ارای رشته
 .هاي مختلف دبیري رشته افزار و اداري عمومی، مهندسی نرم

 
Ellis College of NYIT 

 
http://ellis.nyit.edu 

 

رونیک و ایمنی رفتارشناسی، بازرگانی و امور اداري، الکت حسابداري، علوم: هاي آنالین ارایه شده رشته
 .انگلیسی، بازرگانی و امور اداري اطالعات، ادبیات زبان

 
American Intercontinental University 

 
http://www.aiu.edu 

 

بازرگانی و امور اداري، مدیریت مراکز درمانی، توسعه و روانشناسی  :هاي آنالین ارایه شده رشته
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 .طات دیداري، حقوق جزایی و تعلیم و تربیتبازاریابی، فناوري اطالعات، ارتبا سازمانی،

 
DeVry University 

 
http://www.devry.edu 

 
هاي اطالعات کامپیوتري، فناوري  بازرگانی و مدیریت اداري، سیستم :هاي آنالین ارایه شده رشته

 .فناوري اطالعات، مدیریت ارتباطات و شبکه، سیستم اداري شبکه، مدیریت فنی اطالعات بهداشتی،

 
eCornell University 

 
http://www.ecornell.com 

 

 هتلداري و: این دانشگاه در پنج زمینه مدارك خود را متمرکز کرده است: ارایه شده هاي آنالین رشته

مدیریت  هاي غذایی، مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و رهبري، مدیریت اضطراري و مدیریت سرویس
 .منابع انسانی

 
University of Maryland- University College 

 
http://www.umuc.edu 

رشته  38رشته فوق لیسانس،  18لیسانس با دانشنامه،  43لیسانس،  رشته 23: هاي آنالین ارایه شده رشته
 .شوند نمی صورت آنالین ارایه تعدادي از واحدها به. دانشنامه و دکترا در رشته مدیریت لیسانس با فوق

 
Strayer University 

 
http://www.strayer.edu 

 

آموزش و پرورش، مطالعات عمومی، امور اداري  حسابداري، بازرگانی،: هاي آنالین ارایه شده رشته
 .اداري عمومی خدمات درمانی، فناوري اطالعات و امور
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آورده اند، از آنجا که سازمان هاي صنفی و دولتی براي دریافت برنامه هاي آموزشی بیشتر به اینترنت رو 
ارزش نرم افزارهاي متن باز و رایگان آموزش الکترونیکی در برداشتن موانع موجود، بیش از پیش افزایش 

 :نمونه از پروژه هاي در حال انجام دز این حیطه را آورده ایم 10در زیر . یافته است

 
  

ATutor 

 (LCMS) تی براي موضوعات آموزشی به صورت وب پایه استیک سیستم مدیری             

 ATutor.که براي دسترسی و سازگاري در مرکز تحقیقات تکنولوژي دانشگاه تورنتو طراحی شده است

 PHPیک برنامه ATutorاست با شکل و قابلیت هاي جدید و همانند آن modularادعا می کند که یک

دانشجویان و اساتید می توانند واحد هایی را که   ATutorبا. برنامه رجیستر شده 25000است با حدود 
می گیرند یا ارائه می دهند مدیریت کنند، به دیگر اعضا پیغام بفرستند، گروه هاي کاري و بالگ ایجاد 

منتشر می  GPL بناشده و تحت مجوز PHP این پروژه با. کنند، موضوعات درسی را به اشتراك بگذارند
و پشتیبانی تجاري پروژه را نیز . قرار دارد http://www.atutor.ca در آدرسوب سایت آن . شود

 .همین سایت برعهده دارد

 
Claroline 

یک پلتفرم آموزش و کار الکترونیکی است که به اساتید این امکان را می دهد که                
نالین برگزار کنند و بتواند فعالیت هاي آموزشی را تحت وب کنترل دوره هاي آموزشی به صورت آ

نیز در  ECAMمرکز تحقیقات 2004در بلژیک شروع شد و از سال  Louvain این پروژه از دانشگاه.کند
 .زبان موجود است 35در  Claroline توسعه این پروژه همکاري می کند و هم اکنون

Claroline  با مفهوم داشتن فضاهایی(spaces)  مرتبط با واحدهاي ارائه شده و یا فعالیت هاي
امکانات و ابزاري براي ایجاد محتواي آموزشی مورد نظر، مدیریت  spaceهر.آموزشی، بنا شده است

 ..فعالیت هاي آموزشی و ارتباط با باقی دانشجویان فراهم می کند

 ایت آن در آدرسوب س. منتشر می شود GPLبناشده و تحت مجوز  PHP این پروژه با

http://www.claroline.net پشتیبانی تجاري پروژه را سایت .قرار دارد 

http://www.cerdecam.be برعهده دارد. 
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Dokeos 

است که  Dokeosیک کمپانی بلژیکی دیگر در زمینه آموزشهاي الکترونیکی، شرکت             
برنامه مدیریت  Dokeos .هاي متن باز آموزش الکترونیکی را با همین نام تولید می کند مجموعه برنامه

ایجاد می  Microsoft PowerPoint آموزشی براي ساختن دوره هاي آنالین از سیستم هایی مانند
 این برنامه همچنین سیستم ویدیو کنفرانس براي.منعکس کند Excel کند و می تواند نتایج را در برنامه

 .دوره هاي آموزشی و کالس ها دایر می کند

 سایت رسمی آن در آدرس. منتشر می شود GPL نوشته شده و تحت مجوز PHP این پروژه با

http://www.dokeos.com قرار دارد که پشتیبانی تجاریرا هم همین سایت برعهده دارد. 

  
   
  

 eFront 

یک سیستم الکترونیکی با کاربري راحت براي آموزش الکترونیکی و استفاده هاي             
این پروژه در یونان شکل گرفت و آموزش هاي گروهی را ممکن می سازد و . تجاري و علمی است

نسخه . این نرم افزار در وزارتخانه هاي یونان به کار برده می شود. مدیران این گروه ها را حمایت می کند
است که نسبت به نسخه هاي قبل سریع تر و پایدار تر شده است و مدیریت  5/3جدید نرم افزار نسخه 

نیز در این نسخه ایجاد شده Ajax دوره ها را گسترش داده است، یک سیستم مدیریت فایل مبتنی بر
ویژگی هاي و امکان نصب نرم افزار بدون نیاز به وب سرور از دیگر  PayPalسیستم پرداخت.است

 .جدید آن است

 وب سایت آن درآدرس. انتشار می یابد CPALنوشته شده و تحت مجوز  PHP پروژه با

http://www.efrontlearning.net/قرار دارد که حمایت تجاري را نیز بر عهده دارد. 

 
Fle3    

  

نرم افزار سرور براي محیط هاي مشارکتی  "است با عنوان باالیی یک محیط آموزشی تحت وب       
 .که ما آموزش الکترونیکی تلقی می کنیم "آموزشی با پشتیبانی کامپیوتر

 UIAH در آزماشگاه کامپیوتر  Inquiry تولید و گسترش نرم افزار از طرف گروه تحقیقات پیشرفته

Media Lab  در دانشگاهUniversity of Art and Design in Helsinki Finland 

 .صورت گرقته است

به معنی  Future Learning Environment از اختصار کلمات  FLE طبق اطالعات ویکی پدیا
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 .تعداد دفعات تولید نرم افزار را بیان می کند 3و عدد . محیط آینده آموزشی است

با آن پشتیبانی میکند و محیط هایی را از قسمت هایی مرتبط با تولید دانش، گروه هاي مطالعاتی و مرتبط 
 .براي به اشتراك گذاشتن داده ها فراهم میکند

 وب سایت آن در آدرس. منتشر می شود GPL نوته شده و تحت مجوز  python پروژه با زبان

http://fle3.uiah.fi/index.html قرار دارد که پشتیبانی تجاري را نیز برعهده دارد. 

 
ILIAS  

 .آلمان شروع شد Cologne از دانشکده مدیریت اقتصاد و تجارت در دانشگاه       

  ILIASافزون بر ویژگی هاي آموزش الکترونیکی چون ساختار دوره ها، مدیریت گروه ها و محتویات، 

و . ز بهره می گیردو سیستم هاي پادکست و نقشه هاي گوگل نی RSS مثل خبرخوان 2از ویژگی هاي وب
این نرم افزار هم . در این نرم افزار گسترش داده شده است SOAP براي سرویس هاي وب، ساختار

          .اکنون به طور گسترده در اروپا مورد استفاده است

وب سایت آن در آدرس . منتشر می شود GPL نوته شده و تحت مجوز  PHPپروژه با زبان 
http://www.ilias.de قرار دارد که پشتیبانی تجاري را نیز برعهده دارد. 

 
LAMS  

یک سیستم مدیریت فعالیت هاي آموزشی است و اسم آن نیز از اول کلماتی به همین معنی گرفته شده 
پروژه از مرکز تحقیقات آموزش  (Learning Activity Management System ).است

 .استرالیا شروع شده است Macquarie کترونیک در دانشگاهال

LAMS ادعا می کند که براي استادان محیطی را جهت ایجاد فعالیت ها و دوره هاي آموزشی به صورت
اینفعالیت ها می توانند در حیطه تمرین هاي فردي، گروه هاي کاري . یک محیط ویژوال فراهم می کند

 .کالس قرار گیرندکوچک و یا کل فعالیت هاي یک 

LAMS با زبان جاوا نوشته شده است و همچنین از سرور برنامه JBoss نسخه هاي . استفاده می کند
 Sakaiو Moodle, Blackboard دیگري از نرم افزار که با سیستم هاي آموزش الکترونیکی مثل

 .سازگار باشند نیز موجود است

  وب سایت آن در آدرس. منتشر می شود GPL پروژه با زبان جاوا نوشته شده و تحت مجوز

http://lamsfoundation.org قرار دارد و پشتیبانی تجاري را
 .برعهده دارد http://www.lamsinternational.comسایت
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    Moodle      یک پروژه آموزش الکترونیکی وب پایه است که خود را به عنوان یک سیستم 
مدیریت دوره معرفی می کند که به دانشجویان کمک می کند تا بتوانند مؤثرترین فعالیت هاي آموزشی 

ادعا می کند که از یک سایت با یک استاد هم اکنون توانسته است به یک  Moodle .آنالین را برپا کنند
براي آموزش  دانشجو امکانات دهد و همچنین به عنوان یک سیستم وب محتوا 200000دانشگاه با 

نیز خواهد  Moodleالکترونیکی مطرح است؛ بنابراین تا زمانی که آموزش الکترونیکی وجود داشته باشد،
 .بود

و  Brigham Young ،دانشگاه سیدنی،دانشگاهRMIT دانشگاه:برخی از کاربران این نرم افزار عبارتند از
 .دانشگاه ایالتی کالیفرنیا

 .است که کاربران را با فعالیت هاي یکدیگر آشنا می کند راهی MoodleMoot سیستم کنفرانس

وب سایت آن در آدرس . منتشر می شود GPLنوشته شده و تحت مجوز PHP  پروژه با زبان
http://moodle.org/ قرار دارد و پشتیبانی تجاریرا سایتhttp://moodle.com برعهده دارد. 

 
OLAT  

 OLAT برخالف اکثر نرم افزار هاي آموزش الکترونیکی که تا کنون معرفی کردیم، نرم افزار        

نام این نرم افزار از اول . انتشار می یابد Apache بر پایه زبان جاوا بنا شده و تحت مجوز
گرفته شده  "آموزش و پرورش آنالین"به معنی  Online Learning And Trainingحروف

این نرم افزار تا این  6در دانشگاه زوریخ در سوئیس شروع شد و نسخه  1999روژه از سال این پ. است
 .ماه منتشر خواهد شد

ویکی، : نسبت به نرم افزارهاي آموزش الکترونیکی دارد، عبارتند از OLAT ویژگی هاي اضافی که
 .تقویم، آژاکس و سیستم جستجوي تمام متن

OLAT  همزمان به کمک یک سرور لینوکس، مدیریت کنددانشجو را  700می تواند تا. 

منتشر  Apache License 2.0 همانطور که گفته شد؛ پروژه با زبان جاوا نوشته شده و تحت مجوز
قرار دارد و پشتیبانی تجاري را  http://www.olat.orgوب سایت پروژه در آدرس . می شود

 .برعهده دارد http://www.frentix.com سایت

 
Sakai  

، این هم یک نرم افزار آموزش الکترونیکی بر پایه جاوا است که هسته آن داراي ابزارهایی OLAT مانند
چون فروم ها، اتاق هاي چت و مراکز پیام است و همچنین برنامه هاي خاص براي مدیریت محتوا و 

 .مؤسسه به طور رسمی استفاده میشود 150سط این نرم افزار هم اکنون تو .تمرین ها
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تغییر پیدا کرده  framework است که در آن ابزار الیه ها و سطح 2.5نسخه  Sakai  آخرین نسخه
 .است

. منتشر میشود Educational Community Licenseپروژه با جاوا نوشته شده است و تحت مجوز
قرار دارد که پشتیبانی تجاري را هم http://www.sakaiproject.orgوب سایت پروژه در آدرس 

 .بر عهده دارد
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