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Abstract 

Introduction: Increasing growth of electronic learning system and wide request for it, comparing with 

traditional education, causing that, there are concerns and challenges about it’ efficacy. In other word, there are 

many questions about quality of e-learning that need investigation. In this study, we will explain the necessity 

and nature of quality in e-learning, nature and importance of standard in this area, standard development process, 

main component of e-learning standards and at end, introduce some standards in this area. 

Conclusion: It seems that the best and most effective way to ensure quality of e-learning is to apply standards 

which have been developed in descriptive and prescriptive characteristics and are available in this kind of 

education. 
Keywords: Electronic Learning, Quality, Standard, Electronic Learning Standard 
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  مقدمه

در حالي که آموزش الکترونيکي در حال کسب شهرت است، انتقاداتي 

بسياري از . شودوارد مي از طرف نظام آموزش سنتي بر اين تکنولوژي

آنها  کنند، زيراآموزشياران و مربيان از آموزش الکترونيکي حمايت نمي

هاي تدريس و تواند دشوارياعتقاد دارند که اين نوع آموزش نمي

اي ديگر نگران مسايلي از قبيل عده]. ۱[مسايل يادگيري را حل نمايد 

اي، کمبود هاي شبکههاي سيستمتغيير ماهيت فناوري، پيچيدگي

هاي يادگيري الکترونيکي و فهم محدود از چگونگي پايايي محيط

يادگيرندگان و آموزشياران از فناوري اطالعات و استفاده موفق 

  ]. ۲[ارتباطات هستند 

هاي الکترونيکي ها و دورهدر گذشته اين عقيده وجود داشت که برنامه

که در صورتي. تر هستندتر و اثربخشاصوالً براي يادگيرندگان منعطف

ها، موسسات آموزش عالي بايد از نتايج اکنون بر طبق پژوهشهم

 اين موسسات در قبال اين]. ۳[پيروي کنند  قات در مورد کيفيتتحقي

که تجارب آموزشي دانشجويان، مطابق با استانداردهاي کيفيت 

در واقع عناصر مهم . کنندآموزشي باشد، مسئوليتي قبول نمي

هاي آموزش اند، در تمام حوزهاستانداردهاي کيفيت که قبالً تاييد شده

استانداردها، اهميت بسيار زيادی در ]. ۴[شوند عالي ناديده گرفته مي

هاي دارند، زيرا امکان تلفيق محصوالت متعلق به فروشنده ITصنعت 

]. ۵[دهند ها را ارايه ميسازي کاربردها و سيستممتفاوت براي شخصي

فايده بالقوه استانداردهاي کيفيت دوره، شامل تجارب يادگيري بهتر و 

. شرفت تحصيلي باالتر يادگيرندگان استبه موازات آن رضايت و پي

چنان به بلوغي نرسيده است که مورد هرچند آموزش الکترونيکي آن

هاي آموزش پذيرش عمومي قرار گيرد و از استانداردهاي کيفيت دوره

اند، فاقد ، استانداردهايي نيز که تدوين شده]۵[الکترونيکي حمايت شود 

هاي خاص از کيفيت، مورد صعنوان شاخجزييات کافي هستند تا به

به موازات کسب شهرت آموزش الکترونيکي، ]. ۶[استفاده قرار گيرند 

ضروري است که عواملي همچون تناسب، کيفيت و آساني استفاده که 

عنوان جايگزين به(محرک يادگيرندگان در انتخاب اين نوع از آموزش 

اهميت  در واقع،]. ۷[هستند، در نظر گرفته شوند ) آموزش سنتي

عنوان هاي الکترونيکي از زماني که اينترنت بهکيفيت آموزشي دوره

اي در آموزش از راه دور مطرح شد، مورد توجه قرار گرفته و رسانه

هاي آنالين اهميت زيادي پيدا کرده است بحث کيفيت آموزشي دوره

آموزش الکترونيکي در ايران، صنعتي نوپا در زمينه فناوري ]. ۸[

اما الزم است تا مراکز و موسسات . آموزش از راه دور است آموزشي و

ها با استفاده از الگويي متناسب با ويژه دانشگاهآموزشي ايران، به

هاي آموزش ساختار آموزشي و فرهنگي کشور، در زمينه طراحي محيط

  ].۹[المللي همت گمارند الکترونيکي براساس استانداردهاي بين

الکترونيکي ابعاد زيادي دارد که از جمله آن  هايکيفيت آموزشي دوره

ارتباط مربي با مربي و با يادگيرندگان، ارتباط (توان به تعامل مي

، )يادگيرندگان با يکديگر و ارتباط مربي و يادگيرندگان با محتوی

اي، کيفيت ارزشيابي، پذيري، عناصر چندرسانهطراحي دوره، دسترس

) هاد درسي، محتوی، تکاليف و تمرينموا(دهي دوره بازخورد، سازمان

  ].۱۰[بودن مربي اشاره کرد  و دردسترس

طور خالصه، فوايد آموزش الکترونيکي استاندارد نسبت به آموزش به

ها، جويي در هزينهالکترونيکي غيراستاندارد، آزادي در انتخاب، صرفه

فاده هاي غني از منابع، محتواي قابل استهاي قابل اشتراک، دورهدوره

  ].۱۱[مجدد و قابل شناسايي هستند 
  

  کيفيت چيست؟

ISO 9000ها و اي از ويژگيمجموعه"صورت  ، کيفيت را به

خصوصيات کلي کاالها و خدمات که براي برآوردن احتياجات و 

تعريف " گويي به تقاضاي مشتري، مهم و بااهميت هستند پاسخ

معني عالي به، کيفيت در آموزش ISOبا توجه به مفهوم . کند می

توليد کاال و خدمات مطابق با تقاضاها و استانداردهاي مورد قبول "

عنوان  در ادبيات موجود در زمينه مديريت، کيفيت به. است" مخاطب

" کنندهرضايت مصرف"و همچنين " ميزان انطباق توليدات با تقاضاها"

کيفيت را انطباق وضع  هرمنو  کافمن ].۱۲[نيز تعريف شده است 

هاي بودن ويژگيشده و متناسب تعيين جود با استانداردهاي ازقبلمو

کيفيت در آموزش و پرورش به تغيير ]. ۱۳[دانند عناصر با انتظارات مي

پس، . شوندشود که در رفتارهاي يادگيرنده پيدا مييا تغييراتي گفته مي

کيفيت در همه . تنها معيار معتبر کيفيت، تغيير رفتار يادگيرنده است

شود، يعني از نوعي جامعيت و کليت ابعاد رفتار يادگيرندگان ظاهر مي

  ]. ۱۳[برخوردار است 

هرچند در مورد کيفيت و تدوين استانداردهايي براي ارزيابي کيفيت در 

توان به توافق رسيد، اين امر در آموزش راحتي ميصنعت و تجارت، به

ني متغييرهايي است دليل عمده آن گوناگو. پذير نيستراحتي امکانبه

عالوه بر آن در خيلي از موارد توافقي . که در امر آموزش دخيل هستند

ثانياً بسياري از عوامل تاثيرگذار در امر . بر سر اين متغيرها وجود ندارد

اما اين عوامل نبايد باعث غفلت از تدوين . اندآموزش، ناشناخته

  .استانداردهايي در اين زمينه شود
  

 چيست؟ استاندارد 

استانداردها در اصل زبان مشترک بين سازندگان و طراحان و 

. دنمايند که بسياري از امور را آسان ميهستکنندگان  استفاده

خواهند استاندارد تهيه کنند، اي که ميدر زمينهبايد ن امتخصص

ايمني  يارتقا ،هدف استاندارد]. ۱۴[شته باشند اطالعات کاملي دا

عنوان يكي از اهداف بهبود كيفيت به. است کيفيت و دوام توليد

اي كه قصد رقابت و مستمر است و توليدكننده يدرخواست ،استاندارد

بايست بهترين كاال را به همواره مي ،دستيابي به رضايت مشتري دارد

رعايت استانداردهاي گوناگون بستگي به  .ه دهديكننده ارامصرف

 ،با توجه به نيازهاي جامعهصنعتي هر جامعه دارد و  -شرايط علمي

رعايت اصل بهبود (رسد نظر ميتجديدنظر در استانداردها ضروري به

  ).مستمر
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نياز به استانداردهاي کيفيت در آموزش 

  الکترونيکي

از عوامل مهم زيربنايي در صنعت آموزش الکترونيکي، تعريف و 

در  اين استانداردها. استخراج استانداردهاي آموزش الکترونيکي است

شوند زيربناي اي از قوانين هستند که باعث ميواقع مجموعه يکپارچه

استانداردهاي آموزش . صورت يکپارچه عمل کندجا بهآموزش در همه

الکترونيکي، قوانين مشترکي را بر فناوري آموزش الکترونيکي اعمال 

کنند؛ قوانيني که چگونگي توليد دوره آموزش برخط و خط مشي مي

وزش براي تحويل اين واحدها به نحوي که هماهنگ با مديريت آم

هاي آموزش، قوانين براي دوره. کنندهم عمل کنند را مشخص مي

آموزش الکترونيکي و سيستم مديريت آموزش، زبان مشترکي فراهم 

کند تا در صورت لزوم، اطالعات را با يکديگر به اشتراک بگذارند يا مي

هاي آموزش الکترونيکي به سيستم با هم تبادل نظر کنند و همچنين

در ضمن، اين . صورت يکپارچه عمل کننددهند که بهمتفاوت اجازه مي

کنند که اجزاي دوره آموزش يا قوانين زبان استانداردي ايجاد مي

با تعيين قوانين تعريف اين اجزا، . اشياي آموزش مشخص شوند

  ]. ۱۵[ توان محتوايي با قابليت استفاده مجدد توليد کرد مي

با رشد آموزش الکترونيکي و بازار رقابتي آن، آموزش عالي مجبور شده 

هايي که در مورد تجارب آموزش با کيفيت، در است بار ديگر فرض

. آموزش سنتي داشت را در مورد آموزش الکترونيکي در نظر بگيرد

هرچند بحث و گفتگو در زمينه استانداردهاي آموزش الکترونيکي 

وع شده است، اما نياز به استانداردهايي براي راهنمايي تازگي شر به

احتماالً ]. ۱۶[آموزش الکترونيکي و طراحي و انتقال آن، آشکار است 

بيشترين فشار براي نياز به استانداردهاي کيفيت از جانب خود جامعه 

عنوان روش انتقال اگرچه انتقاد به آموزش عالي به. آموزش عالي است

صنعت کمتر شده است، اما تقاضا براي نمايش  به تناسب پيشرفت

هاي برخط، صرف نظر از منبع بيروني يا دروني آن، کيفيت در دوره

  ]. ۱۷[قابل توجه است 

گذارند، آموزش باکيفيتي اي که ميآيا يادگيرندگان براساس هزينه

کردن آموزش با کيفيت باال کنند؟ در آموزش عالي، فراهمدريافت مي

است که خدمات و محصوالت يادگيري الکترونيکي  به اين معني

روز و متناسب با هايي مناسب، بهتجربه) ها و مدارجدوره(

دنبال منابع دروني به]. ۱۷[هاي يادگيرنده فراهم آورند  درخواست

هاي برخط ها و برنامههايي براي تامين کيفيت دورهکردن راهفراهم

تر از نرخ تورم رشد عالي سريع گونه که هزينه آموزشهمانبه. هستند

دنبال اعتباراتي هستند که ارزش پولي خود را کند، يادگيرندگان بهمي

هاي کنند که فعاليتبراي مثال، يادگيرندگان بيان مي. دست بياورندبه

روش سخنراني ترجيح شده را به تعيين تعاملي، عملي و کمتر ازپيش

ساتي که مدرک خود را از آن خواهند موس؛ همچنين، مي]۱۸[دهند مي

اين يادگيرندگان، . کنند، مورد احترام و توجه کارفرمايان باشنداخذ مي

انتشار استانداردهاي کيفيت . نيازهايي دارند که بايد به آنها توجه شود

دهنده هايي است که ياريبراي آموزش برخط يکي از گام

 يري و مقايسهگيادگيرندگان، هيات علمي و کارمندان براي تصميم

به ]. ۱۹[دهند موسساتي است که در اين زمينه، آموزش ارايه مي

موازات منابع دروني، منابع بيروني هم بر کيفيت يادگيري الکترونيکي 

کردن تقاضا براي کيفيت باالي آموزش برآورده. کنندپافشاري مي

هاي توليدي الکترونيکي در بازار آموزش عالي رقابتي، به مدل

از نتايج مهم پذيرفتن ]. ۲۰[پذيرتر نيازمند است  تر و انعطافادياقتص

با پيشرفت سريع علم  توان به اين نکات اشاره کرد کهاستانداردها مي

ترين عامل براي حفظ کيفيت، جلب اعتماد و فناوري، استاندارد، مهم

ها و اقدامات سوسازي فعاليتگيرندگان و نيز يکمشتريان و سرويس

ها، اگرچه وجود استانداردها در برخي زمينه. ستمختلف ا

وجود دهندگان بههايي را براي توليدکنندگان و توسعه محدوديت

روزرساني هر استانداردي آورد، با اين وجود اگر در ايجاد و به مي

مالحظات الزم و ضروري لحاظ شده باشد، سبب افزايش سرعت رشد 

 .شودو پيشرفت روزافزون مي

ها پيش بحث آموزش و يادگيري الکترونيکي، از مدت در فرآيند

اي که  گونه ای بسيار مهم مطرح بوده است، به عنوان مقولهاستاندارد به

هاي بسياري براي و غيره کوشش IEEE ،AICCموسساتي نظير 

هاي مطرح در زمينه آموزش و يادگيري استانداردنمودن بحث

 .اندالکترونيکي انجام داده

شدن کارگيري استاندارد، مانع انحصاريشتري و خريدار، بهاز ديد م -

آور نصب سفارشي هاي سرسامبه جاي هزينه. شودمحصوالت مي

گيري از تنظيمات و هاي کاربردي، با بهرهها و سيستمبرنامه

تر در ها با هزينه بسيار پايين سيستم" اتصال به برق و بازی"هاي  قابليت

 .گيرندياختيار خريداران قرار م

از ديد توليدکنندگان مطالب و محتويات آموزشي، اين بازار با  -

گسترش روزافزون خود، توليدکنندگان اين قبيل مطالب و محتويات را 

ترغيب به توليد بيشتر، حتي در ابعاد تخصصي کرده است و اين به 

کارگيري استانداردهايي را براي تسهيل امکان تبادل نوبه خود، لزوم به

 .کندتويات و مطالب آموزشي ايجاب ميمح

هاي بيشتر از ديد افراد يادگيرنده، استانداردها منجر به داشتن گزينه -

ها و دانش  و آزادي عمل در انتخاب و نيز افزايش قابليت انتقال آموخته

 .شوندشده ميکسب

از ديد طراحان مطالب و محتويات آموزشي، درنظرگرفتن  -

هايي  الکترونيکي، منجر به دستيابي به قابليتاستانداردهاي آموزش 

ها و الگوهاي موجود طراحي شده، نظير امکان استفاده مجدد از مولفه

ها و امکان طراحي اشتراکي منابع و مطالب و نيز توليد مولفه

 .آوردهاي با قابليت استفاده مجدد را فراهم مي پيمانه

کاتاليزورهايي براي رشد عنوان از ديد تحليلگران، استانداردها به -

ترين اجزاي استانداردهاي يکي از مهم. سريع در هر صنعتي هستند

هاي آموزش الکترونيکي، استانداردهاي مربوط به توصيف ابرداده

مدل نسبتاً خوبي از  SCORMآموزشي است؛ در اين قسمت، 
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هاي آموزش الکترونيکي ارايه هاي ابرداده مورد نياز در سيستم قالب

طور کلي فرآيند توسعه استانداردهاي آموزش به]. ۲۱[دهد مي

  ].۲۲[است  ۱الکترونيکي مطابق شکل 

وسيله شده بههاي مطرحفرآيندهايي که پيشنهادات ارسالي و نيازمندي

کنند تا در قالب استاندارد ارايه  ها طي میموسسات و ساير سازمان

  ]. ۲۲[هستند  ۲شوند، مطابق شکل 

  

  
  يند کلي توسعه استانداردفرآ) ١شکل 

  

  سازيپيشنهادات جهت تاييد و استاندارديند ارسال فرآ )٢شکل 

  
  

  اجزاي مهم استانداردهاي آموزش الکترونيکي

   (Metadata)ابرداده 

ترين اجزاي استانداردهاي آموزش الکترونيکي، استانداردهاي از مهم

در واقع ها ابرداده. هاي آموزشي هستندمربوط به توصيف ابرداده

به . ها از جمله محتويات آموزشي هستنداطالعات توصيفي ساير داده

ها هستند که در مورد آنها ها شناسنامه ديگر دادهعبارتي ابرداده

ترين اهداف استانداردسازي عمده. دهندکننده ميتوضيحاتي به استفاده

ز آوردن و استفاده ادستوجو، ارزيابي، به سهولت جست"ها ابرداده

گذاري و تبادل اشياي آموزشي ميان اشتراکامکان به"، "اشياي آموزشي

امکان "، "هاي مختلف آموزش و يادگيري الکترونيکيسيستم

خودکارکردن فرآيند تشکيل و ارايه مطالب آموزش مورد نياز هريک از 

بيان و  ياستانداردساز"و " افزاريها توسط عامالن نرميادگيرنده

 .است" زشيتوصيف منابع آمو

تقريباً همه موسسات فعال در زمينه استانداردهاي آموزش الکترونيکي 

هايي برای  فعاليت) Ednaو  IEEE، IMS ،Gestalt ،GEMمانند (

کميته . اندهاي آموزش الکترونيکي انجام دادهاستانداردسازي ابرداده

IEEE LTSC فعاليت خود را بر استاندارد ،LOM (Learning 

Object Metadata) متمرکز نموده است .  

DCMI (Dublin Core Metadata Initiative)  استاندارد

ها، موسسات وسيله کتابخانههاست که عمدتاً به ديگري برای ابرداده

هايي از اين قبيل استفاده هاي دولتي و سازمانانتشاراتي، آژانس

هاها، آزمون زيرساختآزمايشگاه

محققان

هاي استانداردبدنه

هاي قانونيحوزهکنندگان محتوادتولي  

هاي حکومتيعامل  

يادگيريآوردندگان فراهم

آوردندگان فناوريفراهم

 

ها و نيازمندي

 فناوري

 

كردنتعريف  
آزمون و 

كردناستفاده  

 

كردناصالح  

 

استاندارد 

 معتبر



 ۹۱   گيري از استانداردهاي آموزش الکترونيکيتضمين کيفيت در آموزش الکترونيکي با بهره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دارد و  IEEEاين گروه ارتباط نزديکي با موسسه . شود مي

هايي از اين استاندارد، در ساير استانداردهاي آموزش  متقس

مدل  SCORMو  IMSدر حال حاضر، . کار رفته استالکترونيکي به

هاي آموزش هاي ابرداده مورد نياز در سيستمنسبتاً خوبي از قالب

از انجمن  SCORMمشخصات ابرداده . دهندالکترونيکي ارايه مي

 ARIDNEو  IMS ،IEEE استانداردهاي آموزش الکترونيکي

  ].۲۳[برداري شده است دريافت و ايده
  

   بندي مطالب و محتوياتبسته

بندي مطالب و محتويات مشخصات و استانداردهاي مربوط به بسته

آموزشي، انتقال اين مطالب و محتويات را از يک سيستم آموزش به 

اشياي بندي، هم شامل اين بسته. نمايدهاي ديگر تسهيل ميسيستم

آموزشي و هم دربرگيرنده اطالعاتي در رابطه با نحوه ترکيب اشيا برای 

ها، ها، درسهايي نظير بخشدر قالب(تر تشکيل واحدهاي بزرگ

منظور  در اين استانداردها عمدتاً قواعدي نيز به. است) ها و غيرهدوره

 ها در نظر گرفتهتوصيف نحوه ارايه مطالب و محتويات به يادگيرنده

ترين استانداردهاي موجود در رابطه با توصيف عمده. شودمي

هستند،  XMLبندي مطالب و محتويات که مبتني بر استاندارد  بسته

  :عبارتند از

که تحت نام ( IMSبندي مطالب و محتويات مشخصه بسته) الف

LRN  توسط شرکت مايکروسافت تجاري شده است و توسط

معتبر ابزارها و محتويات آموزشي کنندگان توليدکنندگان و عرضه

 ).شودپشتيباني مي

 ).در حال توسعه( IMSدهي ساده بندي و ترتيبمشخصه زمان) ب

هاي آموزشي مبتني برای سيستم AICCهاي راهبردها و توصيه) ج

 .بر کامپيوتر

 .برداري شده استايده IMSکه از استاندارد  SCORMاستاندارد ) د

ها که با هدف ارزشيابي و سنجش ت و آزمونمحتوياتي مانند سئواال

اي از مطالب و شود، نوع ويژههاي آموزشي مطرح ميدر سيستم

هاي تست و محتويات هستند که عمدتاً در قالب سئوال، تست و بانک

ترين استانداردي که در اين رابطه مطرح عمده. ارزشيابي مطرح هستند

  ].۲۳[است  IMSاست، استاندارد 
  

   ن اجرامحيط زما

گيري از قابليت استفاده مجدد، ترين راهکارهاي بهرهيکي از رايج

جدانمودن محتويات و مطالب آموزشي از منطق عملياتي نحوه ارايه و 

محيط "منطق تجاري و عملياتي سيستم در بستر . مديريت آنهاست

ها، وقايع و شرايط مختلف زمان در واکنش به درخواست "زمان اجرا

سيستم، بر محتويات و مطالب آموزش الکترونيکي عمل نموده اجراي 

داراي " محيط زمان اجرا. "نمايدو موارد کاربرد سيستم را برآورده مي

ای از  ، محتويات و مطالب و نيز مجموعه"اندازی راه"هايي نظير مکانيزم

ها و برای ارتباط ساير سيستم (API)" های رابط برنامه درخواست"

اين . است HTTPو پروتکل ارتباطي مورد نياز نظير  هازيرسيستم

کننده نحوه ارايه مطالب و محتويات، دريافت بازخورد از محيط تعيين

شدن موارد کاربرد طور کلي بيانگر نحوه برآوردهيادگيرنده و محيط و به

موسساتي . است) خدمات آموزش و يادگيرندهي الکترونيکي(سيستم 

اردهايي برای توصيف محيط زمان استاند ADLو  AICCنظير 

. اندهاي آموزش و يادگيري الکترونيکي ارايه دادهاجراي سيستم

ترين استاندارد در اين زمينه مطرح عنوان مهمبه SCORMاستاندارد 

 CBTاز انجمن صنايع هوايي  SCORMمحيط زمان اجراي . است

  ].٢٣[گرفته شده است 
  

  الکترونيکياستانداردهاي مطرح در آموزش 

   ADLيادگيري پيشرفته سيستم يافته 

اي را هاي وابسته، پروژههمراه سازمانوزارت دفاع اياالت متحده به

هاي ارتش اندازي کردند تا اطمينان حاصل کنند که تمام شاخهراه

کننده دروس به تبادل، انتقال، بتوانند صرف نظر از سيستم ارايه

اسناد فعلي اين . واي آموزش بپردازندمديريت و استفاده مجدد از محت

نام  SCORMهاي قابل اشتراک محتوی يا پروژه مدل مرجع موضوع

 (ADL)يافته دارد که سازماني تحت عنوان يادگيري پيشرفته سيستم

مدل زيربنايي براي کاربران  SCORM. رهبري آن را بر عهده دارد

هايي از آن، مدلتواند براساس طوري که هرکس ميکند بهايجاد مي

براي مثال با . هاي ارايه آموزش ايجاد نمايدمحتواي آموزش و سيستم

توان اطالعاتي را به اشتراک گذاشت که هاي ارايه آموزش ميسيستم

به کمک آنها از چگونگي دسترسي کاربران به دروس، پيشرفت آنان 

. دشان در قبل از آموزش و يا بعد از آن مطلع ش در دروس يا نمرات

SCORM کند که در آن چارچوبي را با جزئيات کامل توصيف مي

توانند بين هم کننده ميهاي ارايهمحتواي آموزش، فناوري و سيستم

به مکالمه بپردازند و در نتيجه قابليت مديريت، اجرا و استفاده مجدد 

  ].٢٤[شود تامين مي
  

   IMSاستاندارد 

عالي در اياالت متحده عنوان زيرساخت ملي آموزش به IMSپروژه 

اين پروژه در قالب صدها دانشگاه و موسسه آموزشي . شروع شد

هدف اين پروژه ايجاد استانداردهايي برای رويارويي . شودمديريت مي

کارگيري با مسايل و مشکالت مرتبط با گسترش روزافزون به

  ].۲۵[هاي نوين در امر آموزش و يادگيري است  فناوري
  

   AICCاستاندارد 

 براي الملليبين موسسه AICC. شد ايجاد ۱۹۸۸ سال در موسسه اين

 اين هايراهنمايي اساس. است فناوري بر مبتني ايحرفه هايآموزش

 آموزش هايفناوري هايارزيابي و انتقال توسعه، راستاي در موسسه

 را رايانه بر مبتني آموزش راهبردهاي بار، نخستين موسسه اين. است

 با و موثر مناسب، آموزش آنها، هدف. کرد ايجاد هوايي صنايع براي

 آموزش استانداردهاي از بسياري در پيشرو AICC. بود کمتر هزينه

 .]۲۲[ است وب بر مبتني و رايانه پايه بر شدهپذيرفته
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   (IEEE)کميته استانداردهاي فناوري يادگيري 

توان از مي IEEEترين استانداردهاي عنوان يکي از معروفبه

LTSC ترين مشخصه آن نام برد که مهمLOM است .IDL  و

IMS  هر دو از اين عناصر و ساختار آنها در مشخصات استفاده

را مسئول توسعه استانداردهاي تکنيکي و  IEEE ،LTSC. کنند مي

اي سازي رايانههايي براي پيادههاي پيشنهادي، راهنماييتمرين

هاي خصوص مولفهبه(آموزش  هايها و سيستمآموزش، مولفه

هاي طراحي که توسعه و نگهداري افزاري، ابزارها، فناوري و روش نرم

بسياري از استانداردهاي . کرده است) سازندپذير ميرا امکان

المللي از  عنوان استانداردهاي بينبه LTSCشده توسط داده توسعه

سازي ملليالالمللي براي استاندارد و بينهاي بينطرف سازمان

هاي الکترونيکي، تکنيکي و فناوري اطالعات براي يادگيري  کميته

  ].٢٦[کار گرفته شده است تحصيالت و آموزش به
  

  گيرينتيجه

سرعت گذرد، بهاي از شيوع نظام آموزش الکترونيکي نميهرچند دهه

شود که ها ردپايي از آن ديده ميدر بسياري از موسسات و سازمان

همچون هر . هاي اين نوع آموزش دارندکارگيري قابليتسعي در به

اي، استفاده از اين نوع آموزش موافقان و مخالفان خود را دارد و پديده

اي ترين مسالهمهم. کنند هرکدام ادله مخصوص به خود را مطرح می

کنندگان از اين نوع آموزش با آن درگير هستند، که استفاده

طور خالصه کارآيي اين نوع آموزش و به فايده اين نوع آموزش/هزينه

مديران، دانشجويان، صاحبان صنايع، کارآموزان، توليدکنندگان . است

محتوی، طراحان و افراد بسيار ديگري هرکدام به نحوي از انحاء با 

ترين راه حل براي تضمين کيفيت و مهم. رو هستند اين مساله روبه

انداردهاي آموزش الکترونيکي کارگيري استکارآيي اين نوع آموزش، به

استفاده از اين استانداردها . در مراحل مختلف اين نوع آموزش است

گيرندگان، رضايت صاحبان باعث جلب اعتماد مشتريان و سرويس

صنايع، امکان قابليت استفاده مجدد از محتواي توليدي، عدم 

شدن محصوالت، امکان طراحي اشتراکي منابع و مطالب و انحصاري

  .شودواردي ديگر از اين قبيل ميم
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