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رانی هاي جامعه، عملكرد نامناسب نظام آموزش سنتی می باشد بطوري كه گزارش هاي يكی از مهم ترين مشكالت و دغدغه ها و نگ خالصه:

 مشاهده شده است. خود،ناتوانی و عدم تسلط فارغ التحصیالن به كارهاي مربوط به رشته تحصیلی 

ی باشد. اين مسئله در عمده ترين هدف همه موسسات آموزشی و دانشگاهی، افزايش سطح علمی و توانايی تخصصی فارغ التحصیالن خود م

در جهان كنونی همه چیز به سرعت در حال تغییر است و توسعه فنآوري و  كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي مدرن، اهمیت بسزائی دارد.

مبحث آموزش را  هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادي را تغییر داده است. اين تغییر و تحول،اطالعات، بسیاري از امكانات موجود در زمینه

هايی كه  نیز در برگرفته است. سیستم آموزشی از راه دور )الكترونیكی( رويكرد جديد و هنرمندانه و راه حل جامع براي مراكز آموزشی و دانشگاه

هاي نوين شیوهيابی به باشد به نحوي كه امكان دستهاي آموزشی خود هستند، میها و محیطخواهان حركت در مسیرتكنولوژي در تغییر روش

آنچه مسلم است درحال حاضر انقالب تكنولوژي، نهادهاي آموزشی را به سويی می نمايد.آموزشی را به صورت فراگیر و بهترين شكل فراهم می

تر نموده و ا غنیهايی را يافت كه نتیجه فرآيند آموزش رتوان در اين عرصه فرصتكشاند كه آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذير خواهد شد و می

 تر كرد.چه بسا با در اختیار گرفتن امكانات كمک آموزشی ديداري و شنیداري پیشرفته در اين نوع آموزش، دروس و ارائه مطالب را بسیار جذاب

ارس مد  محیط هاي ياد گیري مجازي،اولین قدم براي كاهش مشكل، اين است كه سیستم يادگیري جايگزين سیستم آموزش سنتی گردد. 

(، عناوينی هستند كه به مؤسساتی كه استراتژي هاي جديد را براي ارائه virtual universitiesهاي مجازي) هوشمند، آموزش آن الين، و دانشگاه

ه آموزش در هايی كه به ارائ تعلیم و تربیت با استفاده ازشبكه ها به كار می برند، اطالق می شود. در چند دهه گذشته ظهور دانشكده ها و دانشگاه

و... براي  خارج از محیط دانشگاه می پردازند باعث رواج يادگیري از راه دور شده است. درگذشته از تكنولوژيهاي قديمی تر نیز از قبیل راديو،ويديو

 ؤثرتر عمل می كند.ها استفاده می شده است. ولی با ورود تكنولوژي هاي جديدتر فناوري اطالعات م توانمند كردن محیط يادگیري اين دانشگاه

ري فارغ اهاي آموزش الكترونیكی اثرات مثبتی در باال رفتن سطح يادگیري و ارتقاي توانايی ك اين است كه چه میزان سیستم سئوال عمده

نیكی تاثیر التحصیالن دارد؟ استانداردهاي موجود در نظام آموزشی نوين چیست؟ در اين مقاله در نظر است با بررسی سیستم هاي آموزش الكترو

 ها و مراكز آموزشی بررسی كنیم. آن را بر عملكرد سیستم آموزشی دانشگاه

 

 -پیشرفت تحصیلی -افت تحصیلی -نظام آموزشی -آموزش -فناوري اطالعات  - عصر اطالعات - آموزش الكترونیكی: كلمات كلیدي

Learning - Content -  LMS -  Intervention- LCMS -Information technology  

 

 

 مقدمه  -1
در حاال افازايش اسات و     0591نیاز به ياادگیري از اوايال ساال    

موضوع بیشتر كنفرانس هاي جهانی تعلیم و تربیت را به خود اختصاص 
از جملاه:   ،داده است. عوامل زيادي در تغییر فرهنگ آموزشای مؤثرناد  

ه و اين نیرو هاا در حاوز   نیروهاي فناورانه، عوامل اجتماعی و اقتصادي.

هاي تجااري،   محدوده جهانی عمل می كنند و تأثیر عمیقی در فعالیت
فرايند تولید، خدمات مالی و سیاست دولت ها دارند و نیز در آموزش و 
يادگیري تأثیر می گذارند. به گفتاه جاان دانیال فاراهم كاردن تعلایم       
وتربیت وآموزش براي يک جامعه بزرگ و متنوع با گستره اي از اهداف 

 نیازبه قالب و شكل جديدي از اهاداف آموزشای   "اي يادگیري و روشه
هااي   علی رغم دير باوري برخی در جواماع آكادمیاک گازارش    "دارند
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هايی از قبیل يونساكو، ساازمان توساعه و همكااري اقتصاادي       سازمان
حاكی است كه می توان با ظهور تكنولوژي هاي جديد تغییرات عماده  

               واژه آمااوزش الكترونیكاای   .رداي را در محاایط يااادگیري ايجاااد كاا  
(E-learning)   به معناي استفاده از كامپیوترها و فن آوري اطالعاات

به منظور ارتقاي آموزش و يادگیري می باشد كه بسیاري از افاراد ايان   
بعضی از جواماع تعلایم و    عمل را تحت آموزش از راه دور می شناسند.

باطاات و زنادگی در جواماع شاهري و     ، ارتتربیت را دستیابی به ساواد 
مدنی می دانند ولی تاكید بعضی از جوامع اين است كه تعلیم و تربیتی 
كه ما فراهم می كنیم بايد قابل دستیابی براي گروههاي ناكارآماد نیاز   

هااي   ( براي آموزش به گروهe-learningباشد. يادگیري الكترونیكی )
 ی سازد:ناكارآمد زير امكانات زيادي را فراهم م

  
میلیون نفر از ماردم باه    09* ناتوانان جسمی: هر ساله در آسیا حدود 

دچار ناتوانی می شوند كه خودشاكوفايی شاان مساتلزم     داليل مختلف
هاي مورد نیازشان می باشد يادگیري الكترونیكای   دسترسی به مهارت

 به خوبی اين امكان را براي آنها فراهم می كند.
 

الكترونیكی اين امكان را براي بیكاران فاراهم مای   * بیكاران: يادگیري 
كند كه در زمینه هاي مورد نظر خود تا يافتن كار مناسب تجربه هااي  

 يادگیري الزم را كسب كنند.
 

* جوانان: جوانانی كه هنوز به محیط كار راه نیافته اند مخصوصا پسران 
اجتمااعی  در معرض مخاطره اند. اين گروه در مقابل رفتارهاي ناهنجار 

بسیار آسیب پذيرند. جوانان نیاز به آموزش حرفاه اي و شاغلی دارناد،    
درگیر شدن آنها در يادگیري هاي فردي باعث می شود كه در خادمت  
اقتصاد مولد قرار گیرند و يادگیري الكترونیكی به خوبی ايان امكاان را   

 فراهم می سازد.
  

ران خاود را در  * زنان و دختران: در برخی مناطق جهان زناان و دختا  
حاشیه تعلیم و تربیت حس می كنند. بنابر اين ممكن است روش هايی 
را به كار برند كه از زير بار موانع اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی كه باا  
آن مواجه می شوند، شانه خالی كنند. ولی يادگیري الكترونیكای باراي   
 اياااان افااااراد فرصااااتهاي تااااازه اي را ايجاااااد ماااای كنااااد.      

میلیون نفر از ماردم در خاارج از    029ه ها و مهاجران: امروزه * پناهند
كشور خود زندگی می كنند و ايان تعاداد همچناان در حاال افازايش      
است. پس براي كمک به اين مردم باياد برناماه هااي آماوزش زباان و      
 آموزش مهارتهااي اجتمااعی و شاغلی مجاددا طراحای و ارائاه شاود.        

عالقه به كسب دانش  و اينترنت جديدتردر تمام دنیا ورود فناوري هاي 
با روشهاي متنوع ارائه دانش را، ترغیاب كارده اسات. اماروزه آماوزش      

( در دانشگاههاي كشور هاي web based educationمبتنی بر وب)
پیشرفته قابل دستیابی است. مادارس هوشامند جهشای در ياادگیري     

برخای از  جديد مجازي ايجاد كرده اند. حتی قبل از ورود تكنولوژيهاي 
تعلیم و تربیتی با كیفیت بااال، قابال انعطااف و كام      آموزشی مؤسسات

آنها الگوي تعلیم وتربیت را  وهزينه را براي فراگیران فراهم كرده بودند 
مطالعه تمام وقت در داخل محادوده زماانی كاالس درس     تغییر دادند.

ماوزش  باا اساتفاده از آ   اماا  فقط براي عده كمی قابل دساتیابی اسات،  
كنناد و در   براي تعدادي كه مای خواهناد آزاداناه مطالعاه     الكترونیكی

ياد ، موضوعات مد نظر و مورد نیاز خودشان را زمان ومكان دلخواهشان
 د، روش بسیار مناسبی است.بگیرن

 ايرانآموزش الكترونيكي در   پيشينه -1-1
هااي   گیاري از راياناه   آموزش الكترونیكی در ايران باه زماان بهاره   

گردد. با ايجااد   اجتماعی برمی -شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی
هاي ارتباطی، تحوالت شگرفی در آموزش الكترونیكی به  شبكه  و توسعه

المللای اياران كاه تركیبای از امكاناات       دانشگاه باین   وجود آمده است.
دانشگاهیان و فناوران ايرانی در خارج از كشور است باا    موجود و بالقوه

نیاز  اري مراكز دانشگاهی ايران، تركیبی را به وجود آوردند كه پیشهمك
آموزش الكترونیكی در ايران در سطح دانشگاه فاراهم گاردد. در ساال    

میالدي اين دانشگاه نیروهاي خود را ساماندهی كارد و در پای    2112
، باه عناوان اولاین    2112همايش آموزش مجازي اين دانشگاه در اوت 

هاي مختلاف مانناد    يران ظاهر شد. پس از آن دانشگاهدانشگاه مجازي ا
صنعتی شريف، اصفهان، شایراز، تهاران، دانشاگاه آزاد جناوب تهاران،      
دانشگاه علوم حاديث، و دانشاگاه اينترنتای اياران نیاز طارش آماوزش        
الكترونیكی را اجرا كردند. هم اكنون وزارت علوم، تحقیقاات و فنااوري   

را باه امیاد تحقاق    « مجازي در كشاور هاي  دانشگاه  طرش ملی توسعه»
 كند: نتايج زير دنبال می

 افزايش توان رقابت علمی كشورو  كردن آموزش عالی همگانی -
 ها د خارج از قلمرو رسمی دانشگاهشكوفايی استعدادهاي افرا -
 ن ورود به دانشگاه از طريق كنكوركاهش تعداد متقاضیا -
 شهري هاي بین هاي مسافرت هزينه كاهش -
 ها )از نظر فیزيكی( سازي دانشگاه كوچک  حركت در زمینه -
 جلوگیري از افت تحصیلی دانشجويان -
و ارتقاي  همگامی با كاروان جهانی علم و ارتقاي علمی در قرن حاضر -

هاي  دانشگاه  توسعه)طرش ملی  سطح كیفی نظام آموزشی كشور
 (0832مجازي، 

 

 انآموزش الكترونيكي در جه  پيشينه  -1-2
مایالدي آغااز شاد و     0011آموزش غیرحضوري در دهه اول سال 

آماوزش باراي تحصایل      هنوز هم در نقاط مختلف دنیاا از ايان شایوه   
  گیري از فناوري در امار آماوزش از اوايال دهاه     استفاده می شود. بهره

شااروع شااده اساات  0559ماایالدي و آمااوزش مجااازي از سااال 0511
 (.0832)نجابی، 

 ( 0551-0555)  زش الكترونیكیالف( موج اول آمو
 ،(HTML)، مرورگرهااي وب (Email)با ظهور پست الكترونیكی

آموزش مبتنی بر   و ...، چهره (Media player)نرم افزارهاي گرافیكی
ها تغییرات زيادي پیدا كرد. اساساا  ايان ناوع آماوزش باا       اي رسانه چند

ورت آماوزش  كمک ابزارهايی چون پست الكترونیكی و اينترنت، و به ص
مبتنی بر رايانه و آموزش مبتنی بر وب، با كیفیت پاايین و باه صاورت    

 متناوب انجام گرفت.
 (2111 -2119ب( موج دوم آموزش الكترونیكی )

هاا، خطاوط    شبكه هايی چون جاوا، كاربردهاي وسیع انواع  فناوري
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هااي پیشارفته و ...،    ساايت   مخابراتی با پهناي باند وسیع، طراحای وب 
البی در صنعت آماوزش باه وجاود آورد و آماوزش تحات وب را باه       انق

هااي   محتواي دوره در محیط  آموزش واقعی بسیار نزديک ساخت. ارائه
خدمات پیشرفته و باكیفیت به فراگیاران و     عدي و ارائهب آموزشی چند

هاي  استانداردهاي آموزش الكترونیكی از ويژگی  همچنین تعريف و ارائه
يكای از   (.knowledge net, 2004آيناد )  شامار مای  اين دوران باه  

است كه « MIT»هاي پیشگام در آموزش الكترونیكی دانشگاه  دانشگاه
هااي   اعالم كرد قصد دارد محتواي دروس بعضی كالس 2110در سال 

علمی جهانی   خود را به صورت آزمايشی روي اينترنت قرار دهد. جامعه
ين طرش، با هدف افازايش مهاارت   زده شد. مجريان ا از اين تصمیم بهت

هااي تادريس در    آموختگان و براي تبادل اطالعات و بهبود روش دانش
هاي سراسر جهان، طرش را اجرا كردند. اماا باراي اكثار مراكاز      دانشگاه

آور بود كه دانشگاهی با چنین موقعیتی كه معموال  تمام  آموزشی تعجب
ه و بابت هار دانشاجو   هاي تحصیلی در آن، از سال قبل رزرو شد فرصت
كند، چاه احتیااجی باه انتشاار      هزار دالر شهريه دريافت می 10ساالنه 

« آن ماارگويس »هاي درسی خود بر روي اينترنات دارد.   مطالب كالس
هااي   ( يكای از ماديران ارشاد دوره   0832)دانشگاهی به وسعت دنیاا،  

گويد: هدف اصالی ماا مباارزه باا      می« MIT»آموزش مجازي دانشگاه 
حصار علم در سراسر جهان بوده است. درحال حاضر تنها كساانی كاه   ان

بتوانند مبالغ هنگفتی را هزينه كنند، به منابع علمای دسترسای كامال    
دارند و اين وضعیت بايد روزي اصالش شود. خواندن اين دروس منجر به 

مناد و طالاب    شود، ولی براي افاراد عالقاه   نمی« MIT»گرفتن مدرك 
است. مطالاب درسای كاه شاامل امتحاناات، جازوات        علم، بسیار مفید

در ساايت  « PDF»هااي   آموزشی و منابع ديگر است، به صاورت فايال  
مطالب   ترجمه  كه اجازه جالب اين  اند. نكته قرار گرفته« MIT»دانشگاه 
هاي مختلف در سراسر جهان داده شده اسات. درساال گذشاته     به زبان

میلیاون مراجعاه،    9/8ا با بیش از ه براساس آمارهاي منتشره، كانادايی
بودنااد. دانشااگاه « MIT»هاااي  مخاااطبین دوره  تاارين جامعااه باازرگ

«MIT »   طرش آموزش الكترونیكی خود را باه ناام«OCW »  از ساال
رسما  اجرا كرد. به هرحال اين يكای از تجاارب موفاق دانشاگاه      2112

«MIT »عرضاه   جهانی باه دنیاا    هاي شبكه بودكه با استفاده از قابلیت
 (.0832شود )دانشگاهی به وسعت دنیا،  می

 مفاهيم اوليه   -3

 فنآوري اطالعات  -3-1

يا فنآوري اطالعات به  IT ،امروزه در مراكز علمی ا تحقیقاتی جهان    

هاي علوم و فنآوري در هزاره سوم ترين شاخهعنوان يكی از برجسته

نقش كلیدي و  مورد توجه قرار گرفته است، از سوي ديگر به واسطه

راهبردي آن در بسیاري از معادالت اقتصادي و به ويژه اهمیت 

فنآوري نوين در كانون  اينانكارناپذير آن در روند پیشرفت جوامع، 

هاي اقتصادي، مراكز فرهنگی و باالخره ها، قطبتوجه بسیاري از دولت

هاي شاخه هاي جهان قرار گرفته است.هاي آموزشی و دانشگاهسیستم

باشد كه از مهمترين كاربردي مختلفی در فنآوري اطالعات موجود می

كتابخانه مجازي توان به دولت الكترونیک ا تجارت الكترونیک ا آنها می

 –بانكداري الكترونیكی  –كالسهاي مجازي  –دانشگاه مجازي  -

سازمان-كتاب الكترونیكی  –روزنامه الكترونیكی  –مجالت الكترونیكی 

و اطالع رسانی الكترونیكی اشاره كرد. فنآوري نوين اين  هاي مجازي

هاي مجازي هديه را به يادگیرنده خواهد بخشید تا به راحتی در كالس

اي به وسعت عالم هاي مجازي بپیوندد، در كتابخانهشركت كند، به تیم

هايش را عملی هاي مجازي آموختهبه مطالعه بنشیند و در آزمايشگاه

هاي مجازي تبلور در آينده بسیار نزديک در دانشگاه سازد، اين رؤيا

  .خواهد يافت

  (Distance- Learningآموزش از راه دور) -3-2

ها در جهت اي آموزش از راه دور اولین گامهاي مكاتبهروش    

گسترش مرزهاي دانش بودند اما مشكالت فراوانی كه به لحاظ افت 

به منابع و اساتید و هزينه كیفیت آموزش عدم دسترسی سريع و آسان

ر اين روش بود، آرام آرام اين روش از آموزش را به یهاي باال گريبانگ

هاي چون اگر چه بعدها با گسترش استفاده از رسانه حاشیه سوق داد.

راديو ا تلويزيون ا نوارهاي كاست و ويدئويی تا حدي مشكالت مربوط 

چنان تنها به عنوان ابزاري به كیفیت آموزش از راه دور بهبود يافت، هم

با عرصه  گرفت.هاي سنتی )حضوري( قرار میجانبی در كنار روش

اي كه به دلیل رشد سريع كامپیوترهاي شخصی و گسترش فزاينده

اي اتفاق افتاد، آموزش بر مبناي كامپیوتر، در امكانات چند رسانه

محیطبا گسترش ابزارهاي ايجاد  سطحی وسیع و فراگیر مطرش گرديد.

هاي اي )مبتنی بر وب( و سود جستن از واسطههاي چند رسانه

گرافیكی كاربر، كامپیوتر به سرعت به يكی از مهمترين ابزارهاي كمک 

هاي آموزش از راه دور را اما آنچه روند رشد روش آموزشی بدل گرديد.

با تحولی شگرف رو به رو ساخت انقالبی جز اينترنت نبود. رشد برق 

هاي بسیار فراتر از پندارهاي كهن شبكه اينترنت افقتابان و شآساي 

 آموزشی را به سوي نسل آينده گشود. 

 از راه دور  سير تاريخي تحوالت آموزش  -3-3

چندين دهه است كه آموزش از راه دور يكی از اجزاي اصلی برنامه      

هاي اخیر ها قرار گرفته است. در سالآموزشی بسیاري از دانشگاه

اي رنگ لعاب جديدي موزش از راه دور با نشأت گرفتن آموزش مكاتبهآ

هاي جديد ارتباطی همانند تصاوير ويدئويی يافته و با تلفیق فن فنآوري

و ... آموزش از راه دور در حال  كامپیوترهاهاي نوري و فشرده، ديسک

 هاها، و دانشگاهاي از مدارس، كالجبه كارگیري توسط تعداد فزاينده

ست. آموزش از راه دور پديده جديدي نیست. آموزش از راه دور به ا

گردد. اين روش در اياالت در اروپا بر می 0391اي به دهه شكل مكاتبه

پذيرفته شد. مدل آمريكايی آموزش از راه  0301متحده آمريكا در دهه 

اي جاي خود را خیلی سريع باز كرد تا دور رشد كرده و آموزش مكاتبه
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 هاي مختلفی از قبیل راديو اد مواد آموزشی را به وسیله فنآوريبتوان

هاي مختلف به منتشر كند. توأم كردن فنآوري كامپیوترتلويزيون ا 

جاي تكیه كردن بر يک سامانه انتقال آموزش، از ويژگی آموزش از راه 

در اواخر قرن بیستم ايده آموزش غیرحضوري كه پیشینه  دور است.

شود، به صورت اينترنتی يا دانشگاه مجازي قلمداد میتاريخی آموزش 

از سوي كشور انگلیس ( Open Universityطرش دانشگاه آزاد )

مطرش گرديد. بر اساس اين طرش متقاضیان از آموزش با استفاده از 

گذراندند و سپس مدرك هاي تلويزيون، آموزش علمی الزم را میبرنامه

ا توجه به دسترسی گسترده و ب 0501كردند. در دهه دريافت می

عمومی به كامپیوتر در آمريكا، تدريس غیرحضوري با استفاده از شیوه

رايج شد و براي  (Modem Butltion Boardهاي تحت عنوان )

 0531اولین بار ارائه واحدهاي درسی به صورت آنالين در اوائل دهه 

گرديد. در  توسط يكی از بنیانگذاران دانشگاه مجازي در آمريكا ابداع

افزاري قدرتمند كه بنیانگذار تحول براي اولین بار نرم 0533سال 

انقالبی در سیستم الكترونیكی بود تحت عنوان استاد ديجیتالی 

(Prophessor Digital)  كه يكی از موارد استفاده اولیه از كامپیوتر

ار كرد، در امريكا مورد استفاده قرتلفنی در امور آموزش را پیشنهاد می

گرفت. از آن زمان تاكنون دانشگاه مجازي تحوالت زيادي را پشت سر 

مراكز علمی آموزش امريكا با  0559گذاشته است از جمله در سال 

ايجاد تغیراتی در اين سیستم و تقويت آن به امكان گسترش شیوه 

اند. در ابتداي كار افكار آموزش الكترونیكی به سراسر دنیا دست يافته

هاي ديگر هوس هاي آموزش مجازي را همچون سايتعمومی سايت

كردند، اما امروز شاهد ايجاد صدها سايت آموزش با زودگذر تلقی می

قابلیت ارائه بیش از صدها عنوان درسی كم هزينه بر روي اينترنت 

جهانی با موضوعات بسیار گسترده و متفاوت علمی هستیم. توسعه 

رونیكی يكی از بهترين راه آموزش يک ضرورت جهانی و آموزش الكت

حل هاي آن است. اين نوع آموزش با اينكه زمان نوجوانی خود را می

 گذراند به آموزش سراسر دنیا تأثیر جهان شمول و مؤثري گذارده است. 

 دانشگاه مجازي  -3-4

هاي مجازي يكی از جديدترين و كارآمدترين اشكال آموزشدانشگاه

ا  در كشورهاي مختلف نقش بسزايی در هاي از راه دور هستند و اخیر

هاي هاي مجازي مفهوم كالسآموزش فراگیران به عهده دارند. دانشگاه

هاي هايی كه در كالساند. بسیاري از فعالیتسنتی دروس را تغییر داده

ها و كالسگیرد مشابه آنهايی هستند كه در برنامهمجازي صورت می

ها هیت و فضايی كه اين فعالیتشود اما ماهاي درس سنتی انجام می

هاي مجازي دانشجويان شود متفاوت است. در كالسدر آن انجام می

نمايند اي شركت میهاي رايانهها به صورت كنفرانسدر بعضی از دوره

شوند و از هاي وب جهانی ارائه میبه اين دوره از طريق اينترنت و شبكه

ن برقراري ارتباط را براي كنند كه امكاافزارهايی استفاده مینرم

ها از سازد ورود به اين دورهدانشجويان در نقاط مختلف فراهم می

شخصی در خانه يا در محیط كار با اتصال به اينترنت  كامپیوترطريق 

توان در اين نوع آموزش با تعداد محدودي استاد می پذير است.امكان

شگاه معتبر در امروزه صدها دان دانشجويان بسیاري را پوشش داد.

هاي دانشگاهی خود را از طريق اينترنت در سراسر دنیا دروس و رشته

ها و دروس ارائه شده با اين كنند كه تنوع رشتههايی ارائه میدوره

 روش بسیار زياد است. 

 هاي مجازي و دانشجويان در دنيا کميت دانشگاه -3-5

نشجو در میلیون دا 011طبق مطالعات جديد هم اكنون بیش از 

بینی شده اين تعداد هاي جهان در حال تحصیل هستند. پیشدانشگاه

هاي میلیون نفر خواهد رسید تعداد دانشگاه 0۶1به  2189تا سال 

به  0551دانشگاه بود و تا سال  19فقط  0531فعال مجازي تا سال 

 03111به  2112و در سال  0۶11به  0550دانشگاه و در سال  111

   يافته است. دانشگاه توسعه

  آموزش الكترونيكي چگونه انجام مي گيرد -3-6

انتقال واقعی محتويات آموزش از استاد به فراگیران از طريق سكوي 

و بخش تقسیم دآن را به آموزش الكترونیكی انجام می گیرد و می توان 

نمود. بخش اول بر اساس كنترل فرآيندهاي آموزش و يادگیر روي خط 

می  Learning Management System (LMS)است كه به آن 

 Learningگويند و بخش دوم، مديريت محتويات آموزش يعنی 

Content Management System (LCMS) .مرسوم است 

ند كه فراگیران بسیستم هاي مديريت آموزش هنگامی مفهوم می يا

بتوانند براي واحدهاي درسی ثبت نام نمايند و برنامه هاي آموزشی را 

شركت كنند. On-line د و در فعالیتهاي متعدد كالسی و بگیرن

LMS  به مديران و اساتید كمک می كند تا كنترل امور اجرايی، جمع

آوري اطالعات آموزشی و استخراج گزارشات و آمارها آسانتر انجام 

پذيرد و همچنین چرخه آموزش گروهی را نیز بهبود می بخشد. 

نه الزم براي یزم (LCMS)سیستم هاي مديريت محتويات آموزشی 

 ويرايش، مديريت و انتقال اطالعات را فراهم می سازد.

 هاي آموزش الكترونيكي ويژگي  -3-7

عدم نیاز به حضور فیزيكی استاد و دانشجو: از آنجا كه در   -8-0-0

اين نوع دانشگاه غالب ارتباطات از طريق شبكه اينترنتی است، لزومی 

در كالس نیست، تنها كافی است  راگیرفبه حضور فیزيكی استاد و 

ترين مركز ا استاد از طريق دستگاه كامپیوتر از منزل يا نزديکيدانشجو 

متصل به شبكه به دانشگاه مجازي متصل شود و از امكانات آن استفاده 

 كند. 

دسترسی شبانه: عدم وابستگی كالس درس به زمان خاص 8-0-2

كنندگان امكان میبه استفاده روزي به كالس درس در دانشگاه مجازي
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ها و اوقات فراغت به دهد به جاي غیبت از محل كار در فرصت

يادگیري بپردازند. البته اين سیستم آموزشی را تكنولوژي كنفرانس از 

هاي آنالين با حضور استاد در زمان راه دور در تاالر كنفرانس و كالس

اين  ش عمدهبخكند، ولی خاص )جهت رفع اشكال( پشتیبانی می

سیستم مبتنی بر دروسی است كه دانشجو در هر زمانی )آفالين( می

 تواند دروس را دريافت كند. 

در دانشگاه حضوري تعداد اساتید : كیفیت باالي ارائه دروس -8-0-8

باشد، مثال  براي يک درس خاص ممكن براي يک درس محدود می

ولی در دانشگاه مجازي است يک يا نهايتا  دو استاد وجود داشته باشد، 

هاي مدرن و متنوع چند رسانههاي مجرب با استفاده از تكنولوژيتیم

ها را به نحو مطلوب آماده و ارائه كنند. در ضمن توانند درساي می

تواند محتواي دروس را چندين مرتبه مشاهده كند و از اين دانشجو می

 يابد. لحاظ نیز كیفیت آموزشی بهبود می

در : پژوه در يک درسنام از تعداد زياد دانششتیبانی و ثبتپ -8-0-1

ها و همچنین به سبب دانشگاه حضوري به دلیل محدوديت كالس

بازدهی پايین اين مشكل وجود دارد كه دانشجويان به دلیل تكمیل 

نام كنند اين مشكل در ها نتوانند در درس دلخواه ثبتظرفیت كالس

 ارد. دانشگاه مجازي كمتر وجود ند

هاي جويی در هزينه ساختمانصرفه: جويی در هزينهصرفه -8-0-9

جويی قابل مالحظه در تشكیل جلسات درسی، متعدد اداري و صرفه

سمینارها، سفر اساتید و دانشجويان ا هزينه نگهداري كالس، برگزاري 

طور باال بردن سطح فرهنگی و امتحانات، تهیه جزوات و كتاب ...همین

ه، دسترسی به كتابخانه ديجیتال و منابع آموزشی، سرعت علمی جامع

هاي آموزشی، در امور اداري، حق انتخاب دانشجويان در تعیین دوره

هاي مختلف آموزشی توسط استادان، اجازه تهیه و آماده سازي مدل

نیاز كمتر به مدرسان تمام وقت و... از مزايايی آموزش مجازي محسوب 

 شود. می

ها و محتواي دروس: امروزه صدها دانشگاه معتبر كالسارائه  -8-0-۶

هاي خود را از طريق اينترنت هاي دانشگاهدر سراسر دنیا دروس و رشته

ها و دروس ارائه كنند، تنوع رشتهبه صورت آموزش الكترونیكی ارائه می

هاي آموزشی كه در اين تكنیک شده با اين روش بسیار زياد است.

 باشد: هاي ذيل میمتنوع هستند وغالبا  به شیوه شودروش استفاده می

( در بعضی از مراكز آموزش الكترونیک كه pdfمتون درسی )الف( 

امكانات محدود دارند، تنها متن دروس را روي لینک دروس قرار می

هاي صوتی و آنالين، دهند و بعضی ديگر از مراكز هم در كنار كالس

 دهند. دروس قرار میمتن را هم ضمنا  در لینک محتواي 

جلسات تدريس صوتی و متنی: مراكز آموزش الكترونیكی غالبا  ب( 

نمايند اين ترتیب كه در كنار ظاهر دروس به شیوه مذكور ارائه می

هاي متون، صداي توضیح استاد را هم شدن خط به خط يا سرفصل

ود داريم اين شیوه را صوتی متنی گويند، غالبا  براي كاربر قابل دانل

 كردن است. 

متون و محتواي دروس به همراه نمودار، اساليد، انیمیشن: اين ج( 

هاي نمونه از ارائه دروس اختصاص به دروس خاص در بعضی از گرايش

و ... دارد كه بعضی از مراكز  ، دندانپزشكیفنی مهندسی، پیراپزشكی

 دهند تا دانلود نمايند. آموزش الكترونیک اجازه به كاربران می

غالب دانشگاههاي  211۶جلسات تدريس صوتی و تصويري: از سال  د(

مجازي آمريكا و انگلیس به اين شیوه از آموزش روي آوردند اين شیوه 

هاي ارائه )كالسهاي خود به دو صورت آفالين و آنالين در لینک

تمامی جلسات درس را كه  ،جلسات آفالينگیرد. در مجازي( قرار می

و تصوير استاد، متون دروس را به طور غیر زنده  كاربران، صدا، صدا

تمامی جلسات درس را كه كاربران  ،آنالينايند و در جلسات دريافت نم

صدا، صدا و تصوير، متون آموزشی، سؤال و جواب به صورت چت و به 

غالب جلسات درس البته كنند. صورت زنده و مستقیم دريافت می

نک براي مدتی به صورت آفالين آنالين پس از زمان مقرر، بر روي لی

 ماند.باقی می

هاي راديو و تلويزيونی به روي اينترنت: غالبا  اين استفاده از شبكه ه(

نوع آموزش در آمريكا، انگلیس در حال انجام است به اين ترتیب كه 

شبكه اختصاصی آموزش راديو، تلويزيونی به صورت زنده اقدام به 

 نمايند. یتشكیل كالس بر روي اينترنت م

مقايسه تعليم و تربيت در روشهاي آموزش سننتي و   -3-8
  آموزش الكترونيكي

فناوري اطالعات به طور كلی در نظام آموزشی تغییرات اساسی 
در تحول جوامع و تغییر ساختار آن ها از جوامع  ايجاد خواهد كرد.

 Information)فن آوري اطالعات مدرن بر پايه  به جوامع سنتی

Technology)  تغییراتی ساختاري در نظام آموزشی به وجود خواهد
در جدولی به مقايسه آن ها  با استفاده از تحلیل اين دو روشآمد كه 

آنها را مورد بررسی قرار می پرداخته تفاوت هاي تعلیم و تربیت در 
 دهیم :

 
بكارگيري روش مدرن بر پايه فن آوري اطالعات  -3-8-1

 تعليم و تربيت در

 اطالعات به صورت آزاد است و  در بطن جامعه : ط آموزشیمحی* 
 در دسترس است. و از طريق سايت هاي اينترنتی به راحتی
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 دا كردن مسیر يادگیري كمک می كناد را در پی فراگیران: استاد* 
می تواند عالوه بر آموزش كل كالس بصورت جمعی، همزمان باا آن    -

را براي  فراگیران – پردازدبدي به شكل فر فراگیرانبه هدايت جداگانه 
بر پرورش مهاارت هااي ارتبااطی    تاكید  – ارزيابی خود كمک می كند

 در ارائه آموزش محدوديت زمانی و مكانی ندارد. – ددار

باه   محیط آموزشای در داخل و خارج  - فعالتر هستند :فراگیران* 
 – كار گروهای بسایار زيااد اسات    در اين روش  – فراگیري می پردازند

عالقه زياادي باه    – خود جواب ها را پیدا می كنند – رسش می كنندپ
از مناابع ديگار    ،سئواالت را عالوه بر معلمان و كتابها – يادگیري دارند

فراگیران در تعیاین زماان و مكاان حضاور مای       – نیز دريافت می كند
يادگیري موضوع عمیق تر می باشد  – توانند حق انتخاب داشته باشند

 يجفراگیر می تواند نتاا  - مطالب در ذهن فراگیربیشر استو ماندگاري 

و تاثیرات موضوع مورد نظر خاود را در محیطهااي كااري و واقعای، از     
 طريق سايتهاي اينترنتی مختلف مشاهده نمايد.

هدايت  در – در فرآيند يادگیري نقش بسیار فعالی دارند: * والدين
می توانناد   – می پردازندبه ارائه الگو  – ايفاي نقش می كنند آموزش،

در  – نظارت و كنترل دقیقی در كیفیت و كمیت آموزشی داشته باشند
 ارتقاي سطح آموزش كامال می توانند موثر باشند.

 تعليم و تربيتبكارگيري روش سنتي در -3-8-2

 و در يک محیط فیزيكای خااص   : جدا از جامعهمحیط آموزشی*  
 شبه محرمانه داردم اطالعات صورت بخش اعظ – قراردارند

در ارائه آموزش محدوديت زماانی   – : مجري آموزش استاستاد* 
را ارزياابی   فراگیاران  – كل كالس را آموزش می دهد  - و مكانی دارد

 تاكید كمی بر مهارت هاي ارتباطی دارد. – كند می

در مدرسه به فراگیري مای   بیشتر – : اكثرا منفعل هستندفراگیر* 
علماان ياا   پرسش هاا را از م  – هی بسیار اندك استكار گرو – پردازند

 – جواب هاي پرسش هارا فرا می گیرناد  – كتاب ها دريافت می كنند
گیر مجباور باه حضاور فیزيكای در     افر – عالقه كمی به يادگیري دارند
هاي مارتبط و حاشایه    اجازه فعالیت – ساعت و مكان خاص می باشد

فراگیار نمای تواناد نتاايج و      – اي با موضوع، به فراگیر داده نمی شاود 
 ضوع را در محیط كاري مشاهده نمايد.تاثیرات مو

 
يت آموزش نقشی درهدا – بندرت در فرآيند يادگیري فعالند * والدين:

 – یري ماادام العمار را درذهان ندارناد    الگوي يادگ – را به عهده ندارند
در  – دنا هیچگونه نظارت و كنترلی را در كیفیت و كمیت آموزشی ندار

 د.نارتقاي سطح آموزشی نمی تواند موثر باش

  هدف تعليم و تربيت -3-9

نخستین نكته اي كاه باياد توجاه داشات آن اسات كاه باويژه در        
فضاهاي مجازي معلم نقش سنتی خويش را ايفا نخواهد كارد و هادف   
تعلیم و تربیت از آموزش به يادگیري تغییر می كناد. رشاد روز افازون    

ويژگی تعلیم و تربیت نوين است كه اهمیت  مترين، يكی از مهاطالعات
اماا حجام آنچاه باياد      نیاز به يادگیري را بیش از پیش آشكار می كند.

بیاموزيم و سرعتی كه بايد آن را فراگیريم وحشتناك است به گوناه اي  
كه روش هاي قديمی يادگیري ما را ناامید می كنند. مواجهه با چناین  

وين درباره چگونگی كسب مهارت و داناش  چالشی نیازمند انديشه اي ن
ياادگیري و آماوزش غالباا     و نحوه به كارگیري منابع ياادگیري اسات.  

مترادف تلقی می شوند. در صورتیكه مترادف نیساتند. آماوزش روشای    
است كه طی آن محتوي انتقال مای ياباد و پشاتوانه ياادگیري اسات،      

ات و تباديل آن  درحالیكه يادگیري روش درونی ما براي پردازش اطالع
ادگیري وجاود  به دانش است اما از آنجا كه روش هاي بسیاري براي يا 

درتعلایم و   .جو كارد ثر و فراتار از آماوزش جسات   ؤدارد بايد راهكاري م
تربیت، يادگیري وسیله اي اسات باراي رسایدن باه هادف. ياادگیري       
فرايندي است كه طی آن افراد مهارت يا دانش تازه اي كسب می كنند 

فیت كار خود را بهبود بخشند. افراد ياا گاروه هاا مای توانناد باا       تا كی
توانمندي هاي حاصل از يادگیري، سريعتر، بهتر و زيركانه تر كار كنند 
و نتیجتا سازمان يا كار فرمايان آنها به ساود بیشاتري دسات خواهناد     

 يافت. 

 نقش آموزش -3-11

وان تا به حال تكیه ماا، باه طاور سانتی بار روي آماوزش باه عنا        
رويكردي مفروض براي تسهیل و بهبود كار كرد بوده و به آماوزش باه   
ديده فراگیري خاص كه موجب كارآيی كارآموزي مای شاود نظار مای     
كرده ايم. كارآموزي و آموزش زماانی باه كاار مای آياد كاه بخاواهیم        
يادگیري در سوي خاصی شكل بگیارد و فراگیاران مهاارتی جدياد ياا      

 مندي مشخصی در زمانی معین به كار گیرناد. دانشی نو را با سطح توان
آموزش را می توان با روش هاي بسیاري انجام داد. ماثال دركاالس، باا    
تلفن، بوسیله كامپیوتر يا ماهواره. همچنین شیوه هاي گونااگون باراي   
اجراي آنها وجود دارد: سخنرانی، مورد پژوهی، تكلیف و تمرين، شابیه  

نهايتاا ارتبااط مفهاومی میاان      های سازي، كاار آزمايشاگاه و كاار گرو   
يادگیري و آموزش وجود دارد به اين معنی كاه وقتای شاما چیازي را     
باموفقیت آموزش داديد اين امر به معناي آن است كه كسی نیز چیزي 

ست. ولی اين رابطه استلزام منطقی ندارد چرا كه ممكان  ارا فرا گرفته 
ی نیز در كالس است معلمی كوشا با جديت كامل آموزش دهد ولی كس

و چیازي فرانگیارد. در عاین     توجهی به استاد نداشته باشداو باشد كه 
ي از افراد هستند كاه  همواره نیازمند معلم نیست وبسیارحال يادگیري 

 مطالب علمی را خود آموخته اند.

 مختصات يادگيري الكترونيكي -3-11

متنوع تارو  امكاناتى براى تعلیم و تربیت ايجاد شده كه  در اين روش   
باشاد و باا    خودانگیخته تر از جريان غالب تعلیم و تربیات معاصار ماى   
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شاود. فضااي مجاازي محیطاى      نظارت شخصی و انتخابی پذيرفته مای 
مفااهیم قطعیات خاود را از     كناد.  مبتنی بر كنترل خود فرد ايجاد ماى 

دست می دهند و شاگردان به نحو فعال در تولید دانش مشااركت مای   
شود كه فراگیران صرفا  معانى را شرش  ان فضايى ايجاد مىس ورزند. بدين

و بار سااختن    ورزند دهند بلكه فعاالنه در خلق معانی مشاركت مى نمى
شود و به جاي دانش رسامی بار كساب مهاارت هااي       معنی تأكید مى

اساسی تاكید می گاردد. كاالس هاا ديگار در مكاان هااي محصاور و        
شود بلكاه هار جاا مای تواناد      موقعیت هاي فیزيكی خاص برگزار نمی 

كالس باشد و در هر زمان می توان باه فراگیاري پرداخات. در كاالس     
مجازي تمركز از معلم در مقام فرد مقتدر برداشته می شود و به فراگیر 

كناد كاه معلماان و     النگشایر تأكیاد ماى    و عالئق او معطوف می شود.
ابناد و ايان   ي آموزان فرصت توسعه مفهوم و آگاهی فراسطح را مى دانش

ناشى از اعمال ارتباطى است كه متضمن وسعت ذهن، نظارت برخود و 
 بازتااااابش مااااداوم باااار روى مشاااااركت كنناااادگان اساااات.      
فضاي مجازي نه تنها در تعلیم و تربیت، بلكه در هويت فراگیران نیز اثر 

گذارد، فضاي مجازي فقط فراهم آورنده امكانات براي ديگران نیست  می
 .كند نقش يادگیري، ايجاد تغییر می بلكه در معنی و

 نقش معلم -3-12

آموزان  در فضاي مجازي، نقش جديد و آشكار معلم، كمک به دانش
، گرچاه ايان نقاش    مای باشاد  براي دسترسی به اطالعات و كاربرد آن 

ند، گاه نیز هست خاص نقشی است كه معلمان با فراگیران در آن شريک
شاوند،   تر می پركارتر و با معلومات فراگیران در محیط شبكه از معلمین،

عالوه بر آن، دسترسی فراگیران باه اطالعاات، نقاش سانتی و مسالط      
مقام فاراهم آورنادگان محتاوي را باه نقاش متفااوت تباديل         ،معلمان

شاود، ماثال  معلماان باه      تر می كند كه در آن فرايند يادگیري روشن می
باا آنچاه در شابكه     ها و برخورد نقادانه فراگیران در شكل دادن پرسش

نقش معلم از ناقل دانش باه خاالق    توانند مساعدت كنند. بینند، می می
آشنايی با زمان و چگونگی مداخلاه در   محیط يادگیري متحول میشود.

فرآيند يادگیري الكترونیكای، فاراهم آوردن مناابع الكترونیكای باراي      
ر، آشانايی  فراگیر، آشنايی با زمان مناسب طرش سوال يا تمرين از فراگی

با چگونگی برقراري توازن میان راهنمايی و عرضه مهارت با ايجاد مجال 
تفكر و كار مساتقل فراگیار وبطاور كلای تساهیل فرآيناد ياادگیري و        

 راهنماي مسیر آن از اهم فعالیت هاي معلم در فضاي مجازي است.

ايجنناد فينناي مشننارکتي در محننيي يننادگيري    -3-13
 الكترونيكي

در محیط يادگیري الكترونیكی حائز اهمیت است  آن چه ايجاد آن
فضايی است كه فراگیران بتوانند به  ،و می تواند يادگیري را عمق بخشد

تبادل تجربه هاي خود بپردازند و يادگیري را از طريق همیااري انجاام   
ايجاد امكانی براي چات و گفات و گاو از     ،لذا تشكیل انجمن ها دهند.

است. اين امكان در واقع يادگیري مشاركتی  لوازم يادگیري الكترونیكی
با يكديگر باودن را مای تاوان باا اشاكال مختلاف        را تحقق می بخشد.

تعامل، مانند تعامل چهره به چهره، تعامل از طرياق كاامپیوتر، تعامال    
همزمان يا ناهمزمان دانست و يا آن كه اين همیاري، تاالش واقعای در   

يادگیري به شكل منظمای تقسایم   يا آن كه فعالیت  كنار يكديگر باشد
موقعیتی را توصیف می كند  ،اجماال واژه يادگیري مشاركتی شده باشد.

كه اشكال خاصی تعامل از طارف افاراد انتظاار مای رود كاه متضامن       
مكانیزم هاي يادگیري است، اما لزوما تضمینی باراي رخاداد تعاامالت    

مشااركتی   مورد انتظار وجاود نادارد. لاذا دغدغاه اصالی در ياادگیري      
اين تعامال اسات. باراي     طراحی راه هايی براي افزايش احتمال رخداد

 طراحی دقیق موقعیت، افزايش احتمال تعامالت بايد مورد نظار باشاد.  
پرسش هايی كه در اين مرحله، براي معلمان مطرش مای شاود از ايان    
قبیل است: تعداد مناسب اعضاي هر گروه چه میزان است؟ آيا باياد باا   

عینی گروه را ترتیب داد يا تشكیل گروه را به خود اعضا واگاذار  مالك م
كنیم؟ آيا گروه بايد بر اساس ديدگاه هاي مشابه، سطح رشاد يكساان،   
دانش يكسان تشكیل شود يا اين امر اهمیت ندارد؟ آيا گاروه هاا بهتار    
است روبروي هم باشند يا در كنار هم؟ چاه كارهاايی باراي ياادگیري     

مشخص نمودن قارارداد   ؟ست و چه كارهايی نیستمشاركتی مناسب ا
مشاركت بر اساس سناريويی كه نقش ها در آن مشخص است، صاورت  

 هاي ذيال به روشا  تبديلمی پذيرد. در اين رويكرد يادگیري مشاركتی 
 :می شود

 پرسش از فراگیران براي ايفاي نقش خاص در استدالل و بحث -الف 

 راگیرانفارائه ديدگاه هاي مختلف براي  -ب 

وه باه  كنترل دستیابی به اطالعاات باه شایوه اي كاه اعضااي گار       -ج 
 اطالعات متفاوت دست بیابند

 تجهیز تعامالت خالق با لحاظ قواعد تعامل در میان گروه -د 

در موقعیات   در اين حالت استادنظارت بر تعامالت و تنظیم آن ها:  -ه 
 يادگیري مشاركتی ايفاي نقش می كند

هاي جديد يادگیري می توانند تعلیم و تربیت را از طرياق  تكنولوژي    
يااادگیري  روش هاااي ساااختاري و نظاماادار تحاات تاااثیر قاارار دهنااد.

الكترونیكی قابلیت خاوبی باراي تساهیل تباادل آموزشای باین تهیاه        
 كنندگان و استفاده كنندگان، دارد. براي مثال می تواند:

 س است، مطلع كند.رادرمورد آموزشهايی كه در دستر فراگیران* 

فراگیار، بخاش مهمای از محایط ياادگیري       - اساتاد * افزايش ارتباط 
 مناسب است، از طريق ايمیل، مذاكرات چت و.... 

ياادگیري را باه صاورت ماواد      فراگیاران * تشويق به ياادگیري فعاال،   
حفظی كسب نمی كنند. يادگیري الكترونیكی مزيتهااي بیشاتري را از   

 يادگیري ايجاد می كند. طريق فعالیت در جريان 
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* تسهیل كار گروهی در يادگیري، سهیم شدن و عكس العمال نشاان   
دادن به ايده هاي يكديگر، تفكار را رشاد مای دهاد و درك و فهام را      
افزايش می دهد. يادگیري اگر در جريان ياک تاالش گروهای صاورت     

 پذيرد، می تواند بهبود يابد.

 كند.* بازخورد و تقويت فوري را فراهم می 

* كمک به تنظیم سرعت يادگیري از طريق ابزارهايی ازقبیل تكاالیف،  
 برنامه هاي كمكی، كامپیوترها، كنفرانس ها و ... 

* پیروي كردن از الگوي مؤثر روشهاي يادگیري كه روش هاي مختلف 
 يادگیري را تسهیل می كنند. 
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محیط هاي آموزشی، يادگیري را مهمترين هدف پشتیبانان فناوري در 
. [10] بنیادي هدف استفاده فضا هاي مجازي و شابكه اي مای دانناد   

حس يادگیري از طريق مكالمات بین افراد يا گروه هاا برانگیختاه مای    
مكالماه روشای   . [11]شود و مستلزم خالقیت و بازخوانی ارتباط است 

ورها و معانی را تدوين كنند و است براي اين كه افراد به طور گروهی با
درعین حال تفاوت بین آنها را تكارار كنناد. ايان گفتگوهاا، زمیناه اي      
مشترك با آشنايی متقابل را درباره باورها و فرضیات فراهم مای كنناد   

يادگیري را می توان به عنوان گونه اي مشخص از فعالیت گروهی . [7]
 تلقی كرد. 

 نتيجه گيري – 4
 رتند از:در ايجاد محیط يادگیري مجازي عبامفروضات اساسی 

 يادگیري است و نه آموزش ،* هدف ايجاد فضاي مجازي

 در اين فضا راهنمايی است و نه انتقال اطالعات استاد* نقش 

* در طراحی يادگیري مجازي ايجاد فضاي مشاركتی از اهمیت بسزايی 

  برخوردار است

تن و ارتقاي توانايی كاري * سیستمهاي آموزش الكترونیكی، در باال رف

 فارغ التحصیالن بسیار موثر می باشد

ها و مراكز آموزشی با كمک سیستم هاي آموزش  * كارايی دانشگاه

 الكترونیكی بطور چشمگیري افزايش می يابد

 

 يسپاسگزار -5
داد تا مقاله   ماحمد و سپاس خداوند متعال كه اين توفیق را به 

برسانم. برخود واجب می دانم كه از خود را با موفقیت به تحرير 
 واحد تهران غربمحترم )هیئت رئیسه 

نهايت تشكر و قدردانی را به عمل  دانشگاه آزاد اسالمی(

آورم و از خداوند متعال براي ايشان آرزوي موفقیت و سربلندي را در 

 تمامی مراحل زندگی، آرزومندم.
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