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با ورود به عصر فناوری اطالعات،تغییرات عمده ای در حوزه آموزش ایجاد شده است .یکی از مهم ترین
دستاور دهای این عصر ،آموزش الکترونیکی می باشد که موجب ایجاد تحول شگرف در نظام آموزشی
شده است .هم اکنون محور توسعه آموزش های الکترونیکی در اکثر کشوررهای جهان ،آموزش های
مجازی می باشد .با توجه به حجم گسترده تقاضا برای آموزش از یک سو و نا توانی نظام کنونی در پاسخ
گو یی به آن و همچنین قابلیت فراوان روش های نوین آموزش الکترونیکی از سوی دیگر  ،ایجاد و توسعه
سیستم های آموزش الکترونیکی به امری ضروری و هم بدل گردیده است.در این مقاله با استفاده از
روش فراترکیب به بررسی آموزش الکترونیکی با توجه به تعاریف ،استانداردها ،مزایا،اجزا و سیستم های
آموزش الکترونیکی پرداخته شده است و در انتها بعضی از مدل های آموزش الکترونیکی را معرفی کرده و
سپس با بررسی مدل های مختلف آموزش الکترونیکی مدل جامع برای آموزش الکترونیکی ارائه شده
است.که این مدل شامل دو سطح معماری و راهبری می باشد که سطح معماری دارای اجزا
محتوا،فرایند،نرم افزارهای کاربردی،زیرساخت فناوری می باشد و سطح راهبری آن شامل برنامه ریزی،
طراحی،تولید،ارائه و بکارگیری و ارزیابی می باشد.
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واژگان كلیدی :مدل آموزش الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی  ،استانداردها،تعاریف ،اجزا
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مقدمه
فناوری های نوظور در زمینه ارتباطات و اطالعات  ،جامعه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است .این تاثیرات به ویژه در
نظام های آموزشی و ابعاد جدید آن (آموزش الکتورنیکی) خود را نشان می دهد .آموزش الکترونیکی به صورت امروزی با
سرعت قابل توجهی رواج یافته و جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورهای جهان تثبیت نموده و هم اکنون روش
های مدرن آموزشی در حال نفوذ به تمام مراکز و موسسات آموزشی و تجاری دنیا است .در حال حاضر ،یادگیری الکترونیکی به
عنوان یک الگوی جد ید در سیستم آموزشی مدرن شناخته شده و مفهوم یادیگری های گذشته را متحول کرده است .از اهداف
اساسی روش های نوین آموزش الکترونیکی ،مهیا کردن امکان دست یابی تمام اقشار جامعه به آموزش  ،تحصیل و از بین رفتن
مرزهای جغرافیایی است .در این شیوه ،امکان انتخاب اساتید در سراسر دنیا ممکن خواهد بود و مسئوالن می توانند به منظور
ارتقای سطح آموزش ،اساتید مجرب و کارامد را برگزینند.آموزش الکترونیکی در تمام مدارس  ،دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی ،صنعتی و تجاری قابل ارائه می باشد.با توجه به موارد ذکر شده در ادامه به بررسی آموزش الکترونیکی و مدل های آن
پرداخته می شود.
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این مقاله که از روش تحقیق کیفی می باشد و برای جمع آوری داده ها از روش فراترکیب استفاده شده است که به بررسی
مقاالت فارسی و انگلیسی در سایت های ،ScinceDirect،IEEEسولیکا و  ...در دوره زمانی سال  4002تا 4002پرداخته شده
است و طبق روش فرا ترکیب به بررسی  232مقاله پرداخته شده و از این تعداد  230مقاله به علت عنوان و  074مقاله هم به
علت چکیده و  00مقاله هم با جدول کسپ حذف شده اند که در انتها  44مقاله برای پژوهش حاضر استفاده شده است.

تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران و جهان
پیشینه آموزش الکترونیکی در جهان
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آموزش غیر حضوری در دهه اول سال  0700میالدی آغاز شد و هنوز هم در نقاط مختلف دنیا از این شییوه آمیوزش بیرای
تحصیل استفاده می شود .بهره گیری از فناوری در امر آموزش از اوایل دهه  0000مییالدی و آمیوزش مجیازی از سیال 0001
شروع شده است.

A

 )0موج اول آموزش الکترونیکی (:)4999-4991با ظهور پست الکترونیکی ،مرورگر هیای وب "اچ تیی ام ال"و میدیا
پالیر" و ، ....چهره آموزش مبتنی بر چند رسانه ای ها تغییر زیادی پیدا کرد .اساسا این نیوع آمیوزش بیا کمیک ابیزار
های چون پست الکترونیکی و اینترنت  ،و به صورت آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش مبتنی بر وب با کیفیف پایین و
به صورت متناوب انجام گرفت.
 )4موج دوم آموزش الکترونیکی(:)0222-0222فناوری هایی چون جاوا ،کاربردهای وسیع انیواع شیبکه هیا ،خطیوط
مخابراتی با پهنای باند وسیع ،طراحی وب سایت هیای پیشیرفته و ،.....انقالبیی در صینعت آمیوزش بیه وجیود آورد و
آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار نزدیک ساخت .ارائه محتوای دوره در میحط های آموزشی چند بعیدی و
ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و همچنین تعریف و ارائه استاندارد های آموزش الکترونیکی از ویژگیی
های این دوران به شمار می آید(.آیتی و همکاران)0332،
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پیشینه آموزش الکترونیکی در ایران

تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره گیری از ابزار های کمک آموزی سمعی-بصری شامل نمیایش اسیالید و
فیلم های آموزشی در کالس درس باز می گردد .پس از آن تلویزیون آموزشی ملی ایران رسما به امر آموزش همگانی از طرییف
این رسانه در سراسر کشور پرداخت .در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال  0310شمسی برای نخستین بار نسبت به ارائیه
آموزش های از راه دور  ،به صورت مکاتبه ای در هشت رشته تحصیلی اقدام کرد .از سال  0310تیا سیال  0322آمیوزش از راه
دور در ایران وجود نداشت ،اما در خالل این سال ها انجیام دادن مطالعیات و بررسیی اولییه منجیر بیه تاسییس دانشیگاه پییام
نور( )0322و آغاز به کار آن شد( .عظیمی  ) 0333،در پایان دهه هفتاد ،آموزش مجیازی در دسیتور کیار دانشیگاه تهیران قیرار
گرفت و طرح هایی تحت این عنوان آغاز شد .در سال  0330سایت دانشیگاه مجیازی دانشیگاه تهیران بیا ارائیه نیه درس بیرای
دانشجویان روزانه دانشگاه راه اندازی شد .و از نیم سال اول تحصیلی همان سال بهره برداری شد .در همیان سیال وزارت علیوم
،تحقیقات و فناوری از تاسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت ،ولی به صورت موسسه غیر انتفیاعی نیوع اول
در سراسر کشور خدمات آموزش ارائه خواهد داد .به دنبیال آن تعیدادی از دانشیگاه هیا اعیالم کردنید کیه راه انیدازی آمیوزش
الکترونیکی را جزء برنامه های خود قرار داده اند و در حال حاضر تعدادی راه اندازی آموزش الکترونیکی را جزء برنامه های خود
قرار داده اند و تعداد ی دروس را به صورت تک درس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کرده اند .اندکی بعد از اقیدام دانشیگاه
ها در استفاده از روش یادگیری الکترونیکی ،آموزش و پروش که بزرگترین بخش آموزشی کشور است ،فعالیت هیای را در ایین
زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی موسسیه خصوصیی نییز از روش آمیوزش الکترونیکیی بهرهمنید شیده اند(.عاصیمی
.)0331،
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تعریف یادگیری الکترونیکی :
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( )Horton and William,2003معتقدند که یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی در یک تعرییف وسییع شیامل
هر گونه استفاده از فناوری های وب و اینترنت به منظور خلق تجربیات یادگیری است .در واقیع ،ییادگیری الکترونیکیی زایییده
چرخه تحوالت سریع و رو به رشد فناوری های نوین به مفهوم واقعی آن است( زارعی و زورارکی . )0373،در کنار اصطالح ییاد
گیری الکترونیکی  ،تعدادی اصطالح یادگیری الکترونیکی ،تعدادی اصطالح مشابه دیگر نیز در ادبیات موجود برای ایین نیوع از
آموزش ها  ،به کار رفته است ،از قبیل یادگیری مبتنی بر وب  ،حرفه آموزی مبتنی بر وب  ،حرفه آموزی مبتنی بیر اینترنیت ،
یادگیری توزیع شده ،یادگیری پیشرفته توزیعی  ،یادگیری برخط  ،یادگیری همراه یا ییادگیری سییار ،ییادگیری از دور دسیت،
یادگیری در خارج از پایگاه و مانند اینها( . )Khan,2005اما آنچه که بیشتر مصطلح شده ،همان اصطالح یادگیری الکترونیکی
یا آموزش الکترونیکی است.
( ) Khan,2005سه ویژگی عمده برای یک نظام یادگیری الکترونیکیی در نظیر میگییرد .او معتقید اسیت نظیام ییادگیری
الکترونیکی باید انعطاف پذیر  ،توزیع شده،و باز باشد .هر کدام از این خصوصیات از نظر وی دارای تعریف خاصی هستند.
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 انعطاف پذیری یعنی اینکه یادگیرنده در این نظام امکان کنترل بر شیوه و نحوه یادگیری خودش را داشته باشد.
 توزیع شده یعنی در نوردیدن مرزهای جغرافیایی و زمانی برای دسترسی به محتوای نظام یادگیری الکترونیکی.
 باز بودن یعنی از بین بردن موانع یادگیری برای یادگیرندگان با شرایط و امکانات متفاوت.
به عقیده خان باز بودن و انعطاف پذیر بودن دو مطلب مجزا می باشیند .در حالیکیه بیاز بیودن موضیوعی تکنیکیی اسیت ،
انعطاف پذیری موضوعی مربوط به طراحی است.
با در نظر گرفتن مطالب باال ،یادگیری الکترونیکی را می توان به کار گیری مولفه های مختلف فناوری اطالعات و ارتباطیات
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به ویژه اینترنت به منظور برنامه ریزی ،سازماندهی و مدیریت فرایند های یاددهی-یادگیری و نیز انتقال آموزش تعریف کرد.
ارائه کلیه فرآیندهای آموزشی استاندارد بر اساس سیستم های اتوماسیون اداری یکپارچه و استفاده از محییط هیای انتقیال
اطالعات استاندارد و استفاده از تکنولوژی های انتقال اطالعات صوت،تصویر و مالتی مدیا توسط سیستم های شبیه ساز مبتنیی
بر محیط انتقال اینترنت را آموزش الکترونیک تعریف می نمایند.
دید گاه هر کس از یادگیری الکترونیکی ممکن است به میزان زیادی تحت تاثیر تجیارب شخصیی باشید .امیروزه بیا اینکیه
بیشتر دانشگاهها شکل هائی از آموزش الکترونیکی را ارائه می دهند  ،هنوز برای اکثر مربیان آموزش عالی به عنوان یک پدییده
جدید است .تعریف یادگیری الکترونیکی در ادبیات آن بسیار متفاوت است .یاد گیردی الکترونیکی را میی تیوان چنیین تعرییف
کییرد .هییر گونییه اسییتفاده از فنییاوری هییای وب و اینترنییت بییرای آفییرینش یییا ایجییاد تجییارب آموزشیییHorton and (.
.)William,2006
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) )Clark. r. c .and Mayer,2008یادگیری الکترونیکی را نوعی یادگیری می دانند که توسیط رایانیه از طرییف CR-
،ROMاینترنت یا اینترانت صورت می گیرد  .این نوع یادگیری ویژگی های زیر را در بر دارد:


o
e

شامل محتوایی متناسب با اهداف آموزشی است.



جهت تسهیل یادگیری از روش های مختلف آموزش نظیر مثال ها و تمرین استفاده می کند.



برای انتقال محتوا و روش ها عناصر رسانه ای نظیر تصاویر و واژه ها بکار می گیرد.
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می تواند توسط مربی آموزش داده شود(یادگیری الکترونیکی همزمان) یا برای مطالعیات خیود آمیوز فیردی طراحیی
گردد (یادگیری الکترونیکی غیر همزمان ).

 بر مبنای اطالعات و مهارت های جدید که با اهداف یادگیری فردی ارتباط دارد .تشکیل شده و یا عملکرد سازمانی را
بهبود می بخشد.
همچنین ))Clark. r. c .and Mayer,2008چهار ارزش بالقوه را به روش های آموزشی یاد گیردی الکترونیکی نسیبت
می دهند:
 تمرین با بازخورد های مناسب اتوماتیک
 ادغام روش آموزشی خود آموز و مشارکتی
 تعدیل پویا در آموزش بر اساس یادگیری الکترونیکی
 کاربرد شبیه سازی ها و بازی ها.
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) )Webster,2004معتقد است یادگیری الکترونیکی با کیفیت می تواند عامل ایجاد موارد زیر باشد:
 oکنش یا تعامل در حد باال
 oبرنامه های شبیه سازی پویا
 oصوت و تصویر
 oپیوستن به سیستم آموزشی کنترل شده جهت ثبت پیشرفت های کاربر
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انواع آموزش الکترونیکی
 آموزش الکترونیکی خود رهبر:در دروه هایی که به صورت خود رهبر برگزار می شیوند یادگیرنیده هیا بیه صیورت
انفرادی عمل می کنند .هیج نوع مکانیزمی وجود ندارد تا به فراگیران امکان دهد با سایر فراگیران ارتباط برقرار کرده
و تبادل آراء کنند و هیچ معلم یا راهنمایی برای کمک به فراگیر برای آموختن نکات مشکل وجیود نیدارد .منیدرجات
این دوره می تواند متشکل از صفحات وب  ،نمایش های چند رسانه ای و سایر تجارب یادگیری تماسی باشید کیه در
یک سرور قرار دارند و از آنها نگهداری می شود .دسترسی به این مندرجات از طریق یک مرورگر وب امکانپذیر اسیت.
و به طور کلی تمام دستورالعمل ها باید از طریق مواد درسی مربوط به دوره تهیه شود(طالیی)0333،
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 یادگیری الکترونیکی تسهیل كنند:در این شیوه از یادگیری الکترونیکی  ،فراگیر انواع تسهیل کنند هیای مربیوط
به وب را که در آموزش الکترونیکی خود رهبر یافت می شود ،با تسهیالت مشترک موجود در یاد گییری الکترونیکیی
مربی -رهبر (بعدا بحث خواهد شد) در هم می آمیزد .این شیوه برای فراگیرانی که نمی توانند در ییک برنامیه مینظم
آموزش کالسی شرکت کنند اما خو استار افزایش دانش خود از طریف بحث و گفتگو با سایر فراگیران و همچنین یک
راهنما هستند  ،خوب و موثر است .کارهای درسی آنها معموال به یک گردهمیائی بحیث کالسیی لیسیت میی شیود و
برخالف معلم ،شخص راهنما عمال درسی به فراگیر آموزش نمی دهد .راهنما مستقیما هیچ نیوع فعالییت آموزشیی را
هدایت نکرده یا سعی در خارج کردن کنترل آموزشی از دست فراگیر نمی کند .راهنما آماده پاسخگویی بیه سیواالت
فراگیران بوده و به آنها کمک می کند تا مشکالت و مسائل خود را حل و فصل کنند..
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 یاد گیری الکترونیکی مربی -رهبر:در فراگیری نوع مربی -رهبر از فناوری وب استفاده می شود تیا خیدمات ارائیه

v
i
h

شده در کالس های معمولی را به فراگیران راه دور ارائه داده شود .این نوع از آموزش الکترونیکی از نوع تئیوری هیای
بالدرنگ نظیر کنفرانس های ویدوئی و صوتی ،گفتگو ،اشتراک صفحه،رای گییری  ،معمیوال معلیم اسیالیدهائی را بیه
نمایش می گذارد و بحث و گفتگو را هدایت می کند این اسالید ها همراه با صیدای معلیم و احتمیاال تصیویری از وی
برای شاگرد انتقال می یابد( .طالیی)0333،

اجزای آموزش الکترونیکی:

c
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A

گرگ کرسلی 0به ده عنصر اساسی تشکیل دهنده آموزش بر خط (الکترونیکی) اشاره کرده است که به شرح ذیل می باشند:
 )0محتوا :با وجود همه زرق و برق و جذابیتی که فناوری دارد تنها و مهمترین جنبه همه دوره هیای آموزشیی بیر خیط
محتوا می باشد .البته محتوا باید متناسب  ،کامل و دقیق  ،به روز و بر انگیزنده باشد .یعنی اطالعات ارائه شیده میورد
عالقه و نیاز فراگیران ،معتبر و موثف باشد.
 )4روش آموزشی :نوع راهبرد ها و فعالیت های یادگیری میورد اسیتفاده در دوره بایید متناسیب بیا موضیوع درسیی و
فراگیران مورد نظر باشد .فعالیت های یادگیری باید فراگیران را به صورت فعال در گیر کنند.
 )3انگیزه :فراگیران باید انگیزه یادگیری داشته باشند .برای این کار محتوا باید جذاب و برانگیزنده باشد و فراگیران را به
صورت فعال درگیر یادگیری کند.
Gerg Kearsley
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 )2باز خورد :فراگیران باید به هنگام پیشرفت ،بازخورد به موقع دریافت کنند و این بازخورد هر چیه بیشیتر باشید بهتیر
است .در این حالت وضع مطلوب این است که فراگیران بتوانند هر موقع که بخواهند پیشرفت خود را بسنجد.
 )1همانگی /سازماندهی:مواد آموزشی و فعالیت های دوره باید به خوبی سازماندهی و همانگ شوند و فراگییران پاسیخ
واضحی برای چه چیزی ،کجا  ،چه وقت و چگونه انجام بگیرد،داشته باشند.
 )2قابلیت استفاده :همه جنبه های دوره های آموزش بر خط باید به آسانی مورد استفاده قرار گیرند .در بیان کردن آن
آسان ،ولی غالبا تحقق آن مشکل است.
 )7كمک رسانی :کمک رسانی به فراگیران باید هم به صورت بر خط و هم به صورت غیر بیرخط ( از طرییق تلفنیی ییا
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حضور شخصی ) برای حل مشکالت مرتبط با محتوا و فناوری ارائه گردد.
 )3سنجش  :خط مشی های نمره گذاری و ارزشیابی برای همه فعالیت ها وتکالیف دوره به صورت واضح توصیف شوند و
مرتبط با هم باشند.

S
f

 )0حجم كار :تعداد و نوع تکالیف دوره بایدمتناسب با نوع و سطح دوره باشند.
 )00انعطاف پذیری :چون فراگیران عالیق ،پیش زمینه ها و تواناییهیای مختلفیی دارنید ،بایید بیا در نظیر گیرفتن منیابع
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اختیاری و انتخابی  ،دوره را متناسب با این متغییر ها در آورد(.طالیی )0333،

مزایای آموزش الکترونیکی
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هدف آموزش الکترونیکی ارتقای دانش و مهارت های نیروی انسانی با بکارگیری برنامه ای به روز و مقرون به صیرفه اسیت.
حتی اگر کارمندان موسسه ای وقت کافی برای حضور در کالس های سنتی داشته باشند ،باز هم آموزش های زنده مبتنیی بیر
کالس درس هزینه باالیی برای شرکت ایجاد خواهد کرد .عالوه بر این ،کارمندان باید هم زمان بیا پیشیرفت فنیاوری ،اطالعیات
خود را به روز کنند .از مزایای دیگر آموزش الکترونیکی می توان به این موارد اشاره کرد.
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 آموزش همیشگی برای همه كس و در همه جا:در این نوع آموزش ،دسترسی فراگیران به مطالب و محتیوای دوره
وابسته به زمان و مکان نیست .اینترنت می تواند راه حلی منطقی برای سازمان ها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی
آنها را محقق سازد .از طریق شبکه های رایانه ای دسترسی به آموزش الکترونیکی دائمی بوده و محیدودیتی از لحیا
استفاده از آن برای کارمندان ،دانشجویان و نیز بقیه افراد جامعه وجود ندارد.تنها نیاز اصلی برای اسیتفاده از آمیوزش
مبتنی بر رایانه و آموزش ها ی بر خط  ،داشتن یک رایانه است .همچنین  ،در آموزش الکترونیکی افراد قادرند در هر
ساعت از شبانه روز و در تمام هفته به فراگیری اطالعات مورد نیازشان بپردازند.

A

 صرفه جویی در هزینه :در آموزش الکترونیکی از هزینه های رفت و آمد و هزینه های مربوط به اسیاتید و مشیاوران
کاسته و از اتالف وقت جلوگیری می شود .در این آموزش ،دوره های آموزشی می توانند به جلسات کوتاه تری تقسیم
شده و در عوض در روزها و هفته های بیشتری ارائه شوند .در آموزش الترونیکی ،موسسات کارمندان خود را از دست
نمی دهند و بازدهی کارکنان افزایش می یابد  ،زیرا به رفت و آمد در ساعات پر ترافیک نیاز نیست.
 همکاری و تعامل:راه حل آموزش الکترونیکی ،همچون آموزش سنتی ،موجب تعامل بین دانشجو و استاد برای درک
بهتر مفاهیم می شود با این تفاوت که در بحث بین دو دانشجو ،دیگر اعضای کالس می توانند بدون توجیه بیه بحیث
،به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمی شوند.فنون ارتباطات و تدریس در محیط برخط  ،تعامل ها
را ممکن می سازد .تعامل در آموزش الکترونیکی در محیط های مانند اتاق های گفتگو  ،پست الکترونیکی ،تابلو هیای
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اعالنات و غیره امکان پذیر است.
 یادگیری بدون واهمه :دانشجویان که در یک دوره برخط ثبت نام می کنند ،وارد محیط عاری از ریسک میی شیوند
که می توانند در آن موارد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه شوند بیدون اینکیه خیود را در معیرض قضیاوت
دیگران قرار دهند .این قابلیت بویژه زمانی ارزش دارد که دانش آموزان یادگیری مهارت هایی نظیر تصیمیم گییری و
رهبری را تجربه می کنند .محیط عاری از ترس ،قدرت اعتماد به نفس و خالقیت فراگیران را باال خواهد برد.
 قابلیت انتخاب سطوح مختلف :در آموزش الکترونیکی ،دانشجویان با توجه به راهنمایی های انجام شده ،می توانند
سطوح و دوره های آموزشی مورد نیازشان را در کوتاه ترین زمیان ممکین انتخیاب کننید .در هیر مرحلیه از آمیوزش
الکترونیکی که دانشجو احساس کند سطح مورد نیازش را به درستی انتخاب نکرده است ،می تواند با گذراندن مراحل
الزم وارد دیگر سطوح دوره های آموزشی شود(.عبادی.)0333،
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دسته بندی آموزش الکترونیکی

) )Negash et al,2008در مقاله ای شش دسته بندی برای یادگیری الکترونیکی ارایه کرده انید و تفیاوت هیا و شیباهت
های آنها را مورد بررسی قرار می دهند .این شش دسته یادگیری الکترونیکی به قرار زیر می باشد:
 )0یادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباطات الکترونیکی(از نوع چهره به چهره)
 )4یادگیری الکترونیکی بدون حضور و با ارتباطات الکترونیکی (از نوع خود آموزی)
 )3یادگیری الکترونیکی بدون حضور مجازی و با ارتباطات الکترونیکی(از نوع غیر همزمان)
 )2یادگیری الکترونیکی با حضور مجازی و با ارتباطات الکترونیکی (از نوع همزمان)
 )1یادگیری الکترونیکی با حضور گاه گاهی و با ارتباطات الکترونیکی (ترکیبی/دوگانه ،از نوع غیر همزان )
 )2یادگیردی الکترونیکی با حضور و با ارتباطات الکترونیکی (ترکیبی/دوگانه ،از نوع همزمان).
) )Negash et al,2008می گویند برای فهم اختالف میان این دسته بندی ها الزم اسیت کیه خواننیدگان مییان انتقیال
محتوا و دستیابی به محتوا تمیز قایل شوند .انتقال محتوا به فرآیندی اشاره دارد که در طی آن ،آموزش دهنده یا تهییه کننیده
محتوا ،مواد و مطالب آموزشی را تهیه و ارایه می کند ،اما دستیابی به محتیوا بیه فراینیدی اطیالق میی شیود کیه در طیی آن،
یادگیرنده محتوا را دریافت و به آن دسترسی پیدا می کند ،برای مثال در آموزش های غیر همزمان میان انتقال آموزش توسیط
یاد دهنده و دستیابی به آن توسط یادگیرنده تفاوت زمانی وجود دارد .در این دسته بندی  ،نویسندگان تنها هنگیامی حضیور را
دسترس قلمداد می کنند که یاد دهنده و یادگیرنده به شیوه ای همزمان در طول انتقال محتیوا در دسیترس باشیند .خیواه بیه
شکل فیزیکی یا به شکل مجازی  ،و نیز تنها هنگامی ارتباط الکترونیکی را انجام شده یا در دسترس ،قلمداد می کنند که مییان
یاد دهنده و یادگیرنده در هنگام انتقال آموزش الکترونیکی ارتباط الکترونیکی برقرار باشد و یا اینکه ارتباط الکترونیکیی ،رسیانه
اصلی ارتباط در طول اجرای دوره به حساب آمده باشد.
ترس قلمداد می کنند که یاد دهنده و یادگی رنده به شیوه ای همزمان در طول انتقال محتوا در دسیترس باشیند .خیواه بیه
شکل فیزیکی یا به شکل مجازی  ،و نیز تنها هنگامی ارتباط الکترونیکی را انجام شده یا در دسترس ،قلمداد می کنند که مییان
یاد دهنده و یادگیرنده در هنگام انتقال آموزش الکترونیکی ارتباط الکترونیکی برقرار باشد و یا اینکه ارتباط الکترونیکیی ،رسیانه
اصلی ارتباط در طول اجرای دوره به حساب آمده باشد.
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استاندارهای آموزش الکترونیکی
در اینجا  ،ابتدا به معرفی استاندارد های مطرح در آموزش الکترونیکی می پردازیم  .از میان این اسیتاندارد هیا  3اسیتاندارد
 SCORM4محصول شرکت  ADL3و استاندارد  LTSA2محصول  IEEE1و اسیتاندارد  IMS2را بیه تفصییل بررسیی میی
کنیم چیرا کیه نسیبت بیه سیایر اسیتانداردها آمیوزش الکترونیکیی از مقبولییت و گسیتردگی بیشیتری در مییان سیازمان هیا
برخوردارند.البته شایان ذکر است که استاندارد اول  SCORM،مراحل پایانی دریافیت اعتبیار و گواهینامیه و انتشیار در مییان
کاربران را می گذراند ،اما در مورد استاندارد دوم  LTSA ،می توان گفت چیزی فراتر از استاندارد قابل استفاده است بلکه ییک
مدل الیه ای سلسله مراتبی سطح باال است که بیشتر برای ارزیابی و سنجش دیگر استانداردها با معیار های الزم اسیتفاده میی
شود.
چرخه حیات فرایند یادگیری الکترونیکی از طرح ریزی و آمیاده سیازی ییک دوره آموزشیی تیا اسیتفاده توسیط کیاربران و
فراگیران در شکل  0نشان داده شده است)Iraklis and Loannis,2006(.
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شکل  4چرخه حیات فاز آموزش الکترونیکی

فاز طراحی  :در این فاز ،اهداف و نیازمندی های سیستم مشخص می شود.
فاز تولید :در فاز تولید ،محتوای مورد نیاز سیستم ،تولید ،جمع آوری و برای توزیع بسته بندی می شود.
فاز توسعه :این فاز  ،نیاز به همکاری فراگیران و تعامل آنها با تولید کنندگان و طراحان دارد تا محتیوای مناسیب را توسیعه
دهد و توزیع کند.
فاز ارزیابی :در فاز آخر ،خروجی کل فرایند و نیز فراگیران سیستم مورد ارزیابی قرار می گیرند.

A

2

Shareable Content Object Reference Model
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Advanced Distributed Learning

3

Learning Technology System Architecture

4

Institute of Electrical and Electronics Engineers

5

Integrated Managment System

6

افراد مرتبط در فرایند آموزش الکترونیکی با وجود پذیرش و به کارگیری استاندارد ،به چهار گروه تقسیم می شوند:
 .0کاربران سیستم یادگیری الکترونیکی و فراگیران
 .4تولید کنندگان مطالب و محتوای یادگیری
 .3تهیه کنندگان ابزار های الزم سیستم یادگیری الکترونیکی
 .2طراحان محیط  ،واسط و برنامه های کاربردی
کاربران  ،به راحتی می توانند بین برنامه ها و محیط های مختلف حرکت کنند و با کمتیرین هزینیه و بیدون نییاز بیه
آموزش های جداگانه نیاز های خود را بر طرف کنند.
تولید کنندگان  ،به جای توسعه محتوا های مشابه برای برنامه های کاربردی متفاوت ،بر روی تولید و توسعه محتیوا در
یک فرمت خاص تمرکز می کنند.
تهیه کنندگان ابزار ،مجبور نیستند برای هر سیستم جدیدی ،تجهیزات مخصوص به آن تهیه کنند و با وجیود قابلییت
هماهنگی محصوالت  ،امکان رقابت کیفی آنها فراهم می شود.
طراحان محیط و برنامه کاربردی  ،توانایی انتخاب محتوای قابل استفاده مجدد را از یک پایگاه داده ی بزرگ  ،دارنید(.
)Sarat,2006
استانداردها به عنوان قوانین پذیرفته شده  ،سیستم های یادگیری الکترونیکی مختلف را قادر می سازد تا بیا یکنیواختی بیا
هم کار کنند .در واقع ،استاندارد ما را در ساخت فناوری های یادگیری  ،مبتنی بر نیاز فراگیران بطور هوشمند تیری ییاری میی
دهد.
معیارهای مقایسه استانداردها و مباحث مطرح عبارتند از:
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آیا دوره آموزشی می تواند تعداد زیادی فراگیرنده را شامل شود؟ (مقیاس پذیری)



آیا یک دوره می تواند به راحتی روی محیط های مختلف با همانگی کامل ارایه شود؟(قابلیت هماهنگی کار در محیط
های مختلف)



آیا مولفه های آموزشی و محتوای موجود را می توان در دوره ها و سیستم های دیگر اسیتفاده کرد؟(قابلییت اسیتفاده
مجدد)
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آیا فراگیرنده ،در هر زمان و از هر مکانی می تواند به آموزش دسترسی داشته باشد؟(قالبیت دسترس)



وباالخره آیا ممکن است سیستم با تولید نسخه جدید نرم افزار  ،احتییاج بیه اصیالح و تغیییر قابیل تیوجهی نداشیته
باشد؟(پایداری)

A

استانداردIMS

پروژه سیستم مدیریت ساخت یافته در سال  0007توسط موسسه های آموزش عالی اییاالت متحیده پاییه گیذاری گردیید.
هدف این پروژه ایجاد استانداردهایی جهت رویارویی با مسائل و مشکالت مرتبط با گسترش روز افزون بکار گیری فناوری هیای
نوین در امر آموزش و یادگیری می باشد.
استاندارد AICC7

کمیته  CBT3صنعت هواپیمایی ،یک مجموعه بیین المللیی آمیوزش حرفیه ای بیرای توسیعه خطیوط راهنمیا در صینعت
Aviation Industry CBT Committee
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هواپیمایی ارائه کرد ،این استاندارد ،در جهت توسعه ،تحویل و ارزیابی آموزش های مربوط به صنعت هوایی فعالیت کرده است.
استانداردPROMETEUS0
ارتقا و ترفیع دسترسی به مالتی مدیا برای تحصیل و آموزش در جوابع اروپایی ،هدف این پروژه  ،دسترسی همه شیهروندان
اروپایی به تحصیالت و آگاهی  ،بدون محدودیت سن ،موقعیت شغلی  ،محیل جغرافییایی و موقعییت اجتمیاعی اسیت .مباحیث
موجود در این استاندارد عبارتند از:




استراتژی های بهینه برای راه حل های آموزشی جهت فرهنگ ها و زبان های مختلف دارد.

D
I

ساختارها و رشته های آموزش جدید و محیط آموزش جدید را بیان می کند.
راه حل های نتیجه بخش و مبتنی بر محیط روی استانداردهای باز ارائه می دهد.

 دسترسی عمومی و پایگاه های آگاهی با قابلیت هماهنگی و سازگاری در محیط های مختلف ایجاد می کند.
استاندارد  PROMETEUSبین فاصله ی موجود بین تحقیقات و استفاده ی واقعی از تکنولوژی ها  ،محتیوا  ،و سیرویس
های یادگیری پل زد.
استانداردARIADNE42
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پیوستگی تدوین آموزش از راه دور و شبکه های توزیع شده اروپا  ،این پروژه فدراسیون کشورهای اروپایی است که بیر روی
توسعه ابزار ها و متدلوژی ها تولید  ،مدیریت و استفاده دوباره از عناصر آموزشی مبتنی بر کامپیوتر و پردازش راه دور به صورت
خودکار اطالعات متمرکز است و دوره ی تحصلیالت را پشتیبانی می کند .استاندارد هیای ARIADNEو  IMSبیا هیم ییک
خصوصیت فرا داده را برای تبعیت از  IEEEتوسعه داده اند .آدرس وب سایت این استاندارد  Arradne.unil.chمی باشد.
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استانداردIEEE LTSC

c
r

درسال ، 0007موسسه ملی استاندارد و فناوری  )NIST(00و کمیتیه اسیتاندارد هیای فنیاوری آمیوزش ()IEEE LTSC
تالش های مشابهی را آغاز کردند .یک سال بعد  IMSو  ARIADNEیک طرح مشترک اراییه کردنید کیه مبنیای محتیوای
آموزشی  IEEEو مدل شی فرا داده مبتنی بر اسناد آن قرار گرفت .این استاندارد ،شیی فیرا داده ،سیابقه ی فراگییران  ،تیوالی
دروس ،آم وزش با مدیریت کامپیوتر ،بومی سازی و بسته بندی محتوا را پوشش می دهید کیه تنهیا بخشیی از گیروه کیاری آن
هستند و بهمراه سازمان بین المللی ( )ISOشروع به کار کرد:)Chandra babu,2006( .
استاندارد  ADLو محصول آن SCORM

A

حکومت فدرال آمریکا تا قبل از سال  ،0000هر ساله میلیون ها دالر جهت توسعه محتوای یادگیری الکترونیکی خیرج میی
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کرد .این هزینه ها شامل دوره های برخط دوره های توزیع شده روی  CD04و اینترنت می شید .پیس از آن مشیخص شید کیه
استفاده دوباره از محتوا مشکل است.دپارتمان دفاع،دوره های مختلفی برای دسته ها ی نظامی ایجاد کرده بود که اشتراک آنهیا
تقریبا غیر ممکن بود زیرا حتی اگر محتواهای یکسانی را نیز پوشش می دادند از آنجا که بدون استاندارد عمومی توسیعه یافتیه
بودند،به منظور استفاده دوباره طراحی نشده بودند .همچنین حکومت،ضرورت وجود یک استاندارد بیین المللیی بیرای محتیوای
الکترونیکی آموزش را تصدیق کرد.
اگر به وسیله استاندارد ها  ،توانایی استفاده دوباره و توسعه محتوای یادگیری را داشته باشم ،محتوا تبدیل به یک ماده اولیه
تولید دوره های آموزشی می شود.به عنوان یک نتیجه در سال  ،0007دپارتمان دفاع و سیاست فناوری و علم کاخ سفید ،ابیداع
محتوای توزیع شده پیشرفته  ADLرا مطیرح کردنید .هیدف اولییه آن  ،صیرفه جیویی در آمیوزش الکترونیکی،دسترسیی بیه
تحصیالت و مواد آموزشی با کیفیت باال و به آسانی منطبق با نیاز فراگیرنده و نیز دسترسی در هر زمان و هر مکانی بود.
برای رسیدن به این هدف ،خصوصیات محتوای الکترونیکی مجتمع  ADLاز گروه بیین المللیی اصیل بیه ییک خصوصییت
منفرد با نام  SCORMاعمال شد .استاندارد  SCORMبر گرفته از کلمات"مدل مرجع شی ء محتوای مشیترک" اساسیا بیر
همسوسازی مشخصات و فاکتور های تعیین شده توسط سایر گروه های استاندارد سازی آموزش و فراگیری الکترونیکی و ارائیه
ی یک قالب و چارچوب مشخص برای طراحی و پیاده سازی محیط زمان اجرای آموزش و فراگیری الکترونیکی و نیز مطالیب و
محتویات آموزشی تاکید دارد.
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 -42بررسی امکانات سیستم های آموزشی:
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امروزه با توجه به پیشرفت سریع صنعت نرم افزار ،سیستم مدیریت آموزشی بسیاری با ابعاد مختلف شیکل گرفتیه و روش
ها و متد های آموزشی متفاوتی توسعه پیدا کرده اند (طرح کلی یک سیستم آموزشی نمونه در شکل  4نشان داده شده اسیت).
اما رقابت بین شرکت های نرم افزاری سبب شده است که متد های آموزشی مختلف تقریبا در همه این نرم افزار ها توسعه داده
شود .بنابراین امروزه نمی توان تنها با مقایسه ابزار ها و متدهای آموزشی مورد استفاده در این نرم افزار ها  ،به آنها امتییاز داد و
بهترین آنها را انتخاب کرد.
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شکل  0ابعاد مختلف یک سیستم آموزشی ))www.avoir.uwc.ac.za,2014
Compact disc
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در بررسیی انجیام شیده بیین  00نیرم افیزار کید میتن بیاز مثیل ( Moodle,Sakai, LON-CAPA03, ILIAS02,
 )KEWL.NwxtGen, Bodington,Dodeos, OLAT01, Cleroline, Atourو  01نرم افزار تجاری ( Knoledge,
Litmos, Blackboard& WebCT, Edumat, Angel, DotLRN, Desire2learn, Educator,
JoomlaLMS, eCollege, Eduvo school, Scholar360, FirstClass, Forum Jones E-Education ,
 )Macromedia Authotwareکه در زمینه مدریت آموزش الکترونیکی وجود دارند  ،این نتیجه بدست آمده است که همیه
این سیستم ها مج هز به ابزار های ارتباطی(نظیر انجمن ،گروه ،گفتگو،ایمیل و)....ابزار های سودمند (تقویم ،جستجو ،دفتر نمیره
و  )...تمرین و آزمون می باشند و از تنوع کافی برای برگزاری و مدیریت دوره های آموزش الکترونیکیی برخیوردار هسیتند .لیذا
آنچه که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد ،نکات و ویژگی های خاصی است که بطور جدا گانه هر نرم افزار ممکین اسیت دارا
باشد به گونه ای که آن را از سایر نرم افزار های متمایز کرده است و به این ترتیب می تواند به عنوان راهنمای مناسب در جهت
انتخاب یک نرم افزار مدیریت آموزش الکترونیکی مناسب ،مورد استفاده قرار گیرد(. .جوان و مهنا )0332،
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-44مدل یادگیری الکترونیکی
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بدیهی است که آموزش الکترونیکی نشان دهنده همگرایی چندین گرایش از زمینه های مختلف مانند نو آوری های فناوری
،تغییرات جامعه ،تغییرات روشهای آموزش و پارادایمهای یادگیری نوین و همچنین رشد سریع آنها وتاثیرات گسترده درسیستم
های آموزش است .طیف گسترده ای از طرحهای ملی آموزش الکترونیکی برای پیاده سازی در موسسات آموزشی پیشنهاد شده
است .این طرح ها همگی بر اساس واقعیت اثر بخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش به عنوان ییک ابیزار میوثر و کارآمید میی
باشد .با این حال چن انچه پیاده سازی آموزش الکترونیکی به درستی انجام نگیرد می تواند عواقب نیاگواری بیه سییتم آموزشیی
وارد نماید.) Mccombs.B,2005(.
یکی از دالیل عمده شکست در پیاده سازی یادگیری الکترونیکی فقدان چارچوبی برای پیاده سازی و اتحاد راه حل مناسب
با روش های آموزشی می باشد .چالش پیاده سازی موفق یادگیری الکترونیکی در مقطع متوسطه با این حقیقت که این مقطیع
پایه و اساسی برای نظام آموزش عالی است ،بیشتر پیچیده تر نیز می باشد .بدیهی است که انتخیاب ییک میدل مناسیب بیرای
پیاده سازی موفق می تواند به عنوان یک عامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترنیکی به حساب آید .در مقطع تحصیلی متوسیطه
و همچنین آموزش عالی ،پیاده سازی آموزش الکترونیکی بر مبنای مدل یادگیری تلفیقی است .هیدف ایین روش بهبیود نظیام
آموزشی سنتی با استفاده از ابزار های مبتنی بر فناوری در کالسهای درسی به صورت چهره به چهره میی باشید( TOrvis.A,
.)Bonk.C,2002
مدل یادگیری در آموزش سنتی در شکل زیر نمایش داده شده است .همانطور که در شکل  3مشاهده می شود این مدل بیر
اساس تعامل میان آموزش دهنده ،یادگیرنده و محتوای آموزش می باشد .این مدل آموزشی از نظریه انعطاف پیذیری شیناختی
مشتق شده است  .مطابق با نظر اسپیرو و همکارانش ،انعطاف پذیری شناختی توانایی بازسازی خود بیه خیود دانیش فیرد از راه
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های مختلف  ،در پاسخ به نیاز های موقعیتی در حال تغییر است.
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شکل  3مدل یادگیری سنتی

آل شاهران مدل دیگری را برای محیط های ارائه دهند آموزش الکترونیکی معرفی کرده است .این محیط توصیف متوسطی
از موقعیتی است که فرایند آموزش و یادگیری در آن اتفاق می افتد( ،)AL-Sharhan,2006عناصیر موجیود در ایین محییط
عبارتند از سیستم مدیریت یادگیری ،کالسهای درسی هوشمند (مجهز به امکانات چند رسانه ای) ،شبکه و یا اینترانت.
فعالیت های یادگیری که با استفاده از چارچ وب زیر که خالصیه فراینید ییادگیری تلفیقیی اسیت  ،میتوانید محقیق شیود.
یادگیرنده در کالسهای درسی هوشمند با آموزش دهنده مالقات می کند .آمیوزش دهنیده فراینید ییادگیری را بیا اسیتفاده از
محتواهای آموزشی بر خط که از طریق شبکه و یا اینترنت در اختیار یادگیرندگان قرار گرفته است ،تسهیل می بخشد.
مدل پشنهادی گسترش یافته مدل قبلی است وتمام عوامل مربوط به هر دو محیط داخلی و خارجی در پیاده سیازی میوثر
یادگیری را شامل می شود .منظور از محیط داخلی محیط آموزش و محیط خارجی،جامعه می باشد .مدل پیشنهادی در شیکل
 2نشان داده شده است.
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شکل  1مدل آموزش الکترونیکی ()AL-Sharhan,2006
عوامل مرتبط با محیط داخلی

h
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در مدل ذکر شده ،رسانه واسط در تحویل دانش شبکه و معموال اینترنت می باشد .عوامل مربوط به موفقییت رسیانه عمیدتا
مربوط به کارایی شبکه می شود ،به عبارت دیگر ،این عوامل در ارتباط با پهنای باند،قدرت پوشش شبکه بی سیم ،معماری نرم
افزار و امنیت شبکه می باشند.رسانه واسط نیاز به ارتباط چند به چند نیز می باشد .از اینرو ،پهنای باند مناسیب نقیش کلییدی
در اطمینان از تحویل روان اطالعات آموزشی ایفا می کند .یکی دیگر از عوامل مهم قدرت مناسب پوشش شبکه بی سیم و ابزار
های به روز و پروتکلهای مناسب در کالسهای درسی هوشمند می باشد.عالوه بر ابزار و فناوریهای فیراهم شیده در کیالس هیای
درسی هوشمند ،هر فراگیر برای دستیابی به محتواهای آموزشی از طریق شبکه بی سیم ،نیاز به داشتن یک سیستم کامپیوتری
و یا رایانه شخصی دارد .تحویل اطالعات به صو رت روان و سریع از طریق شبکه باعث افزایش انگیزه فراگییران و جلیو گییری از
زمان انتظار خسته کننده برای تکمیل دانلود محتوای آموزشی می شود .الزم به ذکر است که این مسیائل در چیاچوب تحوییل
آموزش الکترونیکی به عنوان عوامل سطح باال در نظر گرفته می شود و نه جنبه فنی و طراحی سطح پایین.
یکی دیگر از عوامل اصلی در محیط هیای تحوییل آمیوزش الکترونیکیی ،سیسیتم هیای میدیریت ییادگیری()LMSاسیت.
سیستمهای مدیریت یادگیری فراوانی توسط تولید کنندگان مختلف ایجاد شده است .استفاده کنندگان یادگیری تلفیقیی بایید
سیستم مدیریت یادگیری را انتخاب که از تحویل آموزش الکترونیکی در محیط آموزشی پشتیبانی کند  .این سیسیتم هیا بایید
تعدادی از ویژگیها را به طور شفاف پشتیبانی کنند که عبارتند از:
 )0هدایت آسان و سریع از طریق سیستم و محتوای آموزشی.
 )4پیگیری و نظارت بر عملکرد فراگیران.
 )3برقراری ارتباط بین آموزش دهندگان.
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 )2ارائه طیف گسترده ای از گزارشهای مورد نیاز.
 )1امکان ارزشیابی فراگیران از طریق سیستم.
 )2رابط مورد پسند کاربران.
 )7قابلیت استفاده از مواد آموزشی و محتواهای درسی.
عالوه بر ویژگیهای ذکر شده ،به طور کلی سیستمهای مدیریت یادگیری باید به آموزش دهنده امکیان میدیریت محتواهیای
آموزش ی را از طریق اضافه کردن ،حذف کردن و به روز رسانی مواد درسی را بدهد .همچنین آمیوزش دهنیده بتوانید کالسیها و
دوره های خود را مدیریت نموده و پیشرفت یادگیری فراگیران را تعیین و عملکرد آنها را ارزیابی نماید.
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در شکل  1چارچوب پروژه های یادگیری الکترونیکی نشان داده شده است .الزم به ذکر است که درتمامی این پروژه ها یک
وابستگی داخلی شدید وجود دارد به نحوی که شکست در یک زنجیره ممکن اس منجر به مشکالت جدی در کل پییاده سیازی
شود.
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شکل  2چارچوب آموزش الکترونیکی ()AL-Sharhan,2006

مدل پیشنهادی برای آموزش الکترونیکی
همان طور که در جدول1مشاهده می کنید اجزاء آموزش الکترونیکی بدست آمده بر طبق اجزا آموزش الکترونیکی که در مدل
های تحقیقاتی قبلی با توجه به اهمیت موارد و فراوانی تکرار در مدل های مختلف مولفه های آموزش الکترونیکی
شامل:محتوای آموزش الکترونیکی  ،روش آموزش الکترونیکی ،تکنولوژی آموزش الکترونیکی ،طراحی واسط کاربری آموزش
الکترونیکی ،ارزیابی دوره آموزش الکترونیکی ،مدیریت سیستم آموزش الکترونیکی و تعامل در آموزش الکترونیکی می باشد.
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جدول  4ارائه اجزا آموزش الکترونیکی بر طبق پژوهش های پیشین
اچیییییییییزا
پیشییینهادی
با توجیه بیه
فراوانی

ROBSON
)(2002

مییییدیریت
آموزش
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روش آموزشی
همییییییانگی
/سازماندهی

 انعطیییییییاف
پذیری
قابلییییییییییت
استفاده

برنامیییییییه
کاربردی

زیییر سییاخت
فناوری

محتوا

محتوا

()4002

محتوا

فرایند

Kirkpatrick
()4001

Zaharias,
()4001

)4001( khan

انجمن آموزش
بیییییر خیییییط
آمریکیییییییای
شیییییییییمالی

seok and
other
()4002

دانشییگاه مجییازی
ایلینویز()4007

Al
shahran
() 2009

Beatrice
()4000

Balula
)(2014

Gautam
()4002

ذخیییییییره
سازی و توزیع

طراحی

تولید

ایجیییییییاد
محتوا



ارائیییییییه و
بکارگیری

تعامل

ارزیابی
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آمییوزش و
پشتیبانی
دسترسی

مدیریت

محتییوای
آمییییییوزش
الکترونیکی
تیییدریس
الکترونیکی



رابیییییییط
یادگیری

o
e

تکنولوژی

انگیزه
حجم کار

برنامه ریزی

محتوا

پداگوژی(فن
تعلیم)
میییییدیریت
سازمان

محتیییوای
الکترونیکی

تعییییین
محتوا

تکییییییین
ولوژی

پشتیبانی
فناوری

طراحییییی
بصری

طراحی رابط
کاربری

طراحیی یی
آموزش

طراحییی
آموزشی



منییییابع
اطالعاتی

باز خورد

تعامل

سییییییینجش
وکمک رسانی

خیییییییود
ارزییییییابی و
توانیییییییایی
یادگیری

ارزیابی

زیرساخت
رایانیییییه
شخصی

بعییییییید
فناوری


v
i
h

جهت یابی

اخالقیات

مهییییارت
های قرن

پشییییتیبانی
منابع

منابعوخییدمات
پشتیبانی فراگیر

قابلییییت
استفاده

سنجش و
اندازه گییری
دانشجو
ارزیابی دوره

بعیییید
آموزشی

c
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 طراحیییییی یی
آموزشی
طراحی وب

طراحییی
صفحه

A



کتابخانیییه
الکترونیکی

تعامل

ارتباط ،تعامیل
و همکاری

ارزیابی
اثر بخشیی
تدریش
اثیییییییر
بخشیییی یی
یادگیری

ارزیییییابی دوره
سنجش و
ارزیابی دانشجو

توجه بیه
فراگیران
سییاختار
دوره
آموزش

کیییییالس
هوشمند
مدرسییییه
هوشمند

ییادگیری
مشیییارکتی
کییییالس
درس
مجازی

بعییییییید
تعاملی




با توجه به جدول  1به بررسی انجام شده بر روی پژوهش های قبلی اجزا سیستم آموزش الکترونیکی شامل  9جزء اصلی می
باشد که این  9جزء از دو بخش معماری سیستم آموزش الکترونیکی (شامل  :محتوا،فرایند،برنامه های کاربردی ،زیرساخت
فناوری ) و از  1مرحله راهبری (شامل:برنامه ریزی،طراحی،تولید،ارائه و بکارگیری،ارزیابی)تشکیل شده است که در شکل 6
نشان داده شده است.
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شکل  6مدل پیشنهادی آموزش الکترونیکی

بحث و نتیجهگیری

A

در مدل ارائه شده به دو سطح مهم در آموزش الکترونیکی یعنی معماری و راهبری توجه شده است که با توجه بیه اینکیه ایین
مدل آموزش الکترونیکی از مجموع مدل های قبلی ایجاد شده است می تیوان آنیرا جیامع در نظیر گرفیت و تفیاوتی کیه میدل
پیشنهادی با دیگر مدلهای قبلی آموزش الکترونیکی دارد در چند سطح بودن و توجه به همه جنبه هیای آمیوزش الکترونیکیی
می باشد  .در مدل های پیشنهادی قبلی هدف محقق بیشتر به برخی از جنبه های آموزش الکترونیکی بوده است برای مثال
) (Balula, 2014فقط به بعد فناوری و آموزش و تعاملی آموزش الکترونیکی توجه کرده است و در مدل ( )Khan,2005از
محتوا و برنامه های کاربردی استفاده نشده است.
برای کسترش و توسعه پژوهش حاضر می توان به مقایسه معماری سیستم آموزش الکترونیکی ارائه شده با دیگر معماری هیای
سازمان های مخ تلف پرداخت و همچنین راهبری ارائه شده در این مدل را با راهبری سازمان های دیگر مورد بررسی قرار داد .
جنبه های دیگر ا ز توسعه این تحقیق در آینده ایجاد چارچوب ممیزی سیستم آمتوزا اترمریکیرتا تتا توجته تته متد ارا ته
شده ما تاشد.که این چارچوب کمک خواهد کرد که میزان دستمیاتا تته اهتداس سیستم آمتوزا اترمریکیرتا را کهتان دهتد
یته تررسا ضعف ها ی قوت های سیسم های آموزا اترمریکیرا تپردازد.
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