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ر   ش یکار     IT   ش ه  کا ی  ی    وز     آ
  1حاتمی جواد دکتر

  :چکیده
 هـستند  عواملی زمان، بحران و اطالعاتی منابع تکثر آموزشی، هايتکنولوژي روزافزون پیشرفت

   ضـروري  پـیش  از بـیش  را ITحـوزه  در آموزشـی  امکانـات  و مجـازي  فضاهاي از گیريبهره که
 بـه  را یـادگیري  و آموزشـی  هـاي شـیوه  انفورماتیک، علوم هايريوافنّ سریع توسعه. دنمایانمی

 ضـرورت  یـک  آمـوزش  ینـد افر و کـالس  بـازتعریف  بـه  نیـاز  امـروزه  که است داده تغییر قدري
 یکی عنوان به) ره(خمینی امام امداد کمیته پژوهش و آموزش مرکز. شودمی محسوب انکارناپذیر

 آنها پراکندگی نیز و دانشجویی جمعیت کثرت به توجه با کشور، عالی آموزش مراکز فعالترین از
 آمـوزش  بـراي  مجـازي  آموزشـی  فـضاهاي  و IT از گیـري بهـره  بـه  جدي نیاز کشور، سطح در

 هـاي سیـستم  و امکانـات  معرفـی  ضـمن  کـه  است شده سعی مقاله این در. دارد خود مخاطبان
 مرکـز  هـاي آمـوزش  بـا  زيمجـا  آموزشی هايمحیط و افزارهانرم تناسب نیز و مجازي آموزشی
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 آموزشـی  یندافر در IT بکارگیري عملی پیشنهادات و راهکارها ارائه به امداد، پژوهش و آموزش
  . شود پرداخته مذکور مرکز
  امداد آموزشی،پژوهش، هايهزینه ،IT عالی، آموزش: هاواژه کلید
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  :مقدمه
 آموزش به نیاز امروزي، جوامع هايپیچیدگی بلکه نیست ازآموزش نیاز بی ايجامعه هیچ امروزه

  توانـد مـی  کـه  اسـت  هـایی گـذاري سـرمایه  نوع مهمترین جمله از آموزش. نمایدمی ضروري را
 تبـع  بـه  و IT(1(اطالعات وريافنّ چشمگیر هايپیشرفت دلیل به. سازد متحول را جوامع آینده 
 پذیرفته عمیقی ثیراتتأ ادگیري،ی-اددهی ی شرایط آموزشی، تکنولوژي علمی قلمرو تحوالت آن

 را آموزشـی  ارزشیابی و ادگیري ی منابع آموزش، فرایند نظیرکالس، مفاهیمی که يطور  به. است
 ارتباطـات  و اطالعـات  ورينّاف حوزه در شده ایجاد امکانات از استفاده با. کرد بازتعریف نو از باید

 ایجـاد  فراگیـران  در بخـش  اثـر  ادگیري ی نیز و داد کاهش را آموزشی هايهزینه توانمی ،)فاوا(
 کنـدي  بـه  تغییـرات  پـذیرش  آموزشـی،  هـاي نظام از برخی در که پیداست گفته نا البته. نمود

 سیستم اعضاي کافی شناخت عدم خاطر به تغییرات موقع به پذیرش عدم این. گیردمی صورت
 خواهد کوشش مقاله این در. باشدمی آمده وجود به وضعیت از هراس داشتن و متغیر شرایط از
 به سپس و شود ارائه مجازي فضاهاي و آموزشی تکنولوژي حوزه از جامع و روشن تصویر تا شد

  .شود پرداخته امداد پژوهش و آموزش مرکز هايفعالیت فرایند در آن بکارگیري هاياستلزام

  عالی آموزش مراکز در آموزشی تکنولوژي به پرداختن ضرورت
 اصـلی  مـسئله  کـه  اسـت  واقعیـت  این از حاکی ایران، در عالی شآموز مراکز مشکالت به توجه

 راهبردهـاي  اتخـاذ  در اصـلی  مـسئله  بلکـه  نیـست،  آموزشـی  هدف گزینش ایران، هايدانشگاه
 صـورت  بـه  اهـداف  عمدتاً دیگر، عبارت به. باشدمی آموزشی اهداف با متناسب و مؤثر آموزشی
 و نبـوده  مناسـب  آموزشـی،  اهـداف  آن تحقـق  هـاي راه ولی شوندمی مطرح مناسب و مشخص
  .یابندنمی دست مطلوب نتایج به آموزشی هاي دوره

 در آموزشـی  تکنولـوژي  از گیـري بهـره  تـدریس،  کیفیت بهبود جهت در مهم عوامل از یکی
 نقـش  تربیتی، علوممجموعه هايرشته از یکی عنوان به آموزشی تکنولوژي. است تدریس یندافر
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 تکنولـوژي  نمادهـاي  و ابعـاد  از کی ی فاوا،. است داشته آموزشی هاينظامتوسعه در حیاتی بسیار
 واقعیت این از حاکی ژاپن کشور در گرفته صورت هايپژوهش نتایج. شودمی محسوب آموزشی
 ژاپـن  اقتـصادي  و صـنعتی  ترقی در مؤثر و متقدم عاملی عنوان به آموزشی تکنولوژي که است
 دکتـراي دوره آمریکـا  متحـده  ایـاالت  دانشگاه 55 در حاضر لحا در). 1379 آقازاده،(است بوده

 دفـاع  هـاي نامهپایان تعداد 1997-98هايسال بین در و است دایر آموزشی تکنولوژي تخصصی
 هايسال در هم ایران در. است بوده عنوان 2689 آمریکا در رشته این دکتري هايدوره در شده
 در نـور پیـام  دانشگاه سوي از 1»دور راه از آموزش «وانعن با رشته این هايگرایش از یکی اخیر
 سـال  مـاه  مهـر  از نیـز  طباطبایی عالمه دانشگاه. است شده اندازي راه تخصصی دکتراي مقطع
  .است کرده اقدام رشته این در دکتري دانشجوي پذیرش به 1388

 از اسـتفاده  بر رمتناظ صرفاً آموزشی تکنولوژي از ایران آموزشینظام در عمومی هايبرداشت
 را جـامعی  و وسـیع  ابعـاد  آموزشـی  تکنولـوژي  که آن حال و است آموزشی هايرسانه و ابزارها
 تولیـد،  طراحـی،  نظیـر  هـایی فعالیـت  شامل آموزشی تکنولوژي دیگر، عبارت به. شودمی شامل
 آمریکـا  ارتباطـات  تکنولـوژي  انجمـن . اسـت  آموزشـی  هـاي برنامـه  ارزشیابی و مدیریت کاربرد،

)AECT(2 از اسـت  عبارت آموزشی تکنولوژي«: است کرده تعریف چنین را آموزشی تکنولوژي 
 فـردانش، (»یـادگیري  منابع و هایندافر ارزشیابی و مدیریت کاربرد،تولید، طراحی، عمل و نظریه
 معرفی حرفه و دانش از رشته ک ی آموزشی تکنولوژي تربیت، و تعلیم المعارف دایره در). 1382
  :است بعد ا یجنبه سه داراي که تاس شده

  افزاري سختجنبه) الف
  افزاري نرمجنبه) ب
  مسئله حلجنبه) ج
 و آمـوزش  فراینـد  در هـا رسـانه   از استفاده بر که است آموزشی تکنولوژي از بعد آن ؛اولجنبه

 شـود می گفته هاییرسانه و وسایل تمام به آموزشی تکنولوژي بعد، این در. دارد تأکید ادگیريی
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 بـه  آموزش در بصري و سمعی وسایل از استفاده. کنندمی تسهیل را ادگیري ی  و آموزش امر که
 صـورت  بـه  آموزشـی  تکنولـوژي  تـاریخ  در که آموزشی مواد اولین. گرددمی بر 1900 هايسال

 در آن دنبـال  بـه . بود آمریکا مدارس در آموزشی اسالیدهاي گرفت، قرار استفاده مورد هدفمند
 منتشر آمریکا مدارس در منظماستفاده براي آموزشی هايفیلم فهرست اولین 1910 لسا حدود
 رفتـاري،  هـاي هـدف  از اسـتفاده  بـود؛  رفتارگرایی دوره، این در حاکم شناسیروان رویکرد. شد

 و آمـوزش  در دیـدگاه  ایـن  حاکمیت هايپیامد جمله از محتوا سازيساده و درس طرح تقویت
  .بود یادگیري
 در کـه  اسـت  ینـدهایی افر و هـا روش مجموعـه  آموزشـی  تکنولـوژي  دیدگاه این از ؛ومدجنبه

 شـصت دهـه  در آموزشی الگوهاي تکوین و رشد. شودمی گرفته کار به ارزشیابی و اجرا طراحی،
 شـدن  افـزوده  باعث ارتباطات علوم هاينظریه و اصول و سیستمی نگرش بین تعامل و میالدي

 هـاي  هـدف  از؛ بودنـد  عبـارت  بعـد  ایـن  محتـوایی  مباحث. شد وزشیآم تکنولوژي به بعد این
 درس هـاي کـالس  براي تزئینی عامل یک آموزشی تکنولوژي منظر، این از. ارزشیابی و آموزشی
 جریـان  در محـوري  و الینفـک  عنـصر  یک بلکه نمود، اضافه یا حذف را آن دلخواه به که نیست
  .اندیافته توسعه دوره این در آموزشی طراحی هايمدلعمده. است آموزش
 که است راهبردهایی و هاروشمجموعه شامل مسئله حل بعد از آموزشی تکنولوژي سوم؛جنبه

 و مـشکالت  افتن ی از پس و پرداخته آموزشی هايبرنامه تحلیل و تجزیه به سیستماتیک، نگاه با
 بعد از آموزشی تکنولوژي به نظر امعان و توجه با. دهد می ارائه حل راه موانع، رفع براي آن علل
 و افـزاري  سخت هايجنبه شامل آموزشی تکنولوژي از جنبه این که گرفت نتیجه توانمی سوم
 در که هستند رویکردهایی نظر، ک یاز آموزشی تکنولوژي گانه سه ابعاد. باشدمی نیز افزاري نرم
 اتفـاق  خاصـی  زمـانی  دوره در رویکردهـا  از ک یـ  هر. اندپیوسته وقوع به رشته این نییتکو سیر
  .اندداشته دخالت آنها بروز در مختلفی عوامل و است افتاده

 بـه  دسـتیابی  تر، تر،سریع عمیق بهتر، ادگیري ی ایجاد آموزشی تکنولوژي هدف تریناساسی
 کامل کارگیري به هدف این به وصول هايراه از کیی. است بیشتر بازده و برتر کیفیت با آموزش
 شود، استفاده ادگیري ی و اددهی ی جریان در تر متنوع و بیشتر ادراك از چه هر. باشدمی حواس
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 شـناخت، . گذاردمی شناخت مرحله به پا انسان ادراك، از پس. شودمی سریعتر و بهتر ادگیريی
 جـاي  بـه  بایـد  کـه  هـایی راه مهمترین از کی ی اساس این بر. است ادگیري ی مراحل اساسی پایه

 بـه  ادگیري یـ  روش آمـوزش  گیـرد،  قرار توجه مورد افراد حافظه و مغز به عاتاطال انبوه انتقال
 طـول  در پـرورش  و آموزش گوید؛ می پرورش و آموزش المللی بین کمیسیون. است ادگیرندهی

 ادگیري یـ دادن، انجـام  بـراي  ادگیري ی زیستن، براي ادگیري ی است؛ استوار پایه چهار بر زندگی
 از اسـتفاده  آموزشـی  تکنولـوژي  اصـلی  نقـش  پس. دانستن براي ادگیري ی و زیستن هم با براي
 .است پایدار و مؤثر ادگیري یایجاد و اددهی یفرایند در موجود منابع

  دوره هـیچ  و شـود نمـی  آموزشـی  تکنولـوژي  از صحیحی قرائت ایران عالی آموزش نظام در
. گرددنمی برگزار مینهز این در هادانشگاه علمی هیأت اعضاي افزاییمهارت براي جدي و رسمی
 انـسانی  علـوم  هايرشته آموزش براي الگویی طراحی «بارابطه در پژوهشی انجامواسطه به اخیراً
 هـاي مـصاحبه  مختلـف رشـته برجـسته  اساتید از نفر 15 با داشتم افتخار» ایران هايدانشگاه در

 خالءهـاي  تـدریس،  مـر ا بودن تخصصی به آنان اتفاق به قریب اکثریت تأکید. دهم انجام کیفی
 از یکی عنوان به تدریس به آنان. کرد محسوس بنده براي پیش از بیش را زمینه این در موجود
 بکـارگیري  نحـوه  و تـدریس  هـاي تکنیـک  بـه  توجـه  و کننـد مـی  نگاه دانشگاهی هايتخصص
ـ  تـسلط  رو ایـن  از. نماینـد می تلقی جدي و مهم خودرشته آموزش در را آموزشی هاي رسانه  هب
 ضـرورتی  هـا دانشگاه علمی هیأت اعضاي تمامی براي فاوا بکارگیري راهبردهاي و آموزش فنون

  .است انکارناپذیر

  آموزش فرایند در فاوا بکارگیري براي الزم هايزیرساخت 
 از منديبهره  تناسب به جوامع افتگی ی توسعه بیانگر دنیا در فاوا کاربران آمار به اجمالی نگاهی 

 6 بـه  1985 سـال  در نفر 63 رایانه هر ازاي به آموزاندانش عده نسبت آمریکا در. شدبامی فاوا
 رسـید  1997 سال در% 72 به 1994 سال در% 35 از اینترنت به دسترسی و 1997 سال در نفر
 دسترسـی  اینترنت به 2000 سال در آمریکا متوسطه مدارس% 100 تقریباً موجود، آمار طبق و

 يزمینـه  در گـذاري سـرمایه  فعال کشورهاي جمله از مالزي). 1383 باسی،ع و جاللی(اندداشته
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 تلـخ  تجربـه  تکـرار  از اجتنـاب  بـراي  مـالزي،  وقـت  وزیـر  نخـست  محمد، ماهاتیر. باشدمی فاوا
 خـود  ايتوسعه هايبرنامه صدر در را فاوا حوزه در گذاريسرمایه چاپ، صنعت در افتادگی عقب
 زمینه در پیشرو کشورهاي از کی یبه مالزي تبدیل موجب بنیادي، ماتاقدا همین. بود داده قرار

 حـوزه  در فـاوا  بکارگیري متقدمان از نیز استرالیا کشور. است شده ارتباطات و اطالعات فناوري
 جمعیـت  کل که استرالیا کوئینزلند ایالت در فقط 2004-2005 تحصیلی سال در. است آموزش

   آموزشــی، نظــام در فــاوا تــرویج بــراي دالر میلیــون 64 باشــد،مــی نفــر میلیــون 3 حــدود آن
 2003 سـال  در ژاپـن،  در). 2005 ،1همکـاران  و آکوئیلینـا (اسـت  گرفتـه  صورت گذاريسرمایه
 مـدارس % 83 نیوزیلنـد  در. انـد داشـته  دسترسـی  اینترنـت  بـه  کشور این مدارس کلیه میالدي
 کـشور ). 1383 عباسـی،  و لـی جال(هـستند  متـصل  اینترنت به متوسطه مدارس% 94 و ابتدایی
 داشـتن  دلیـل  بـه  کوچـک  کـشور  ایـن  و است اطالعات آوري فن توسعه پیشگامان از سنگاپور
 اسـت  شـده  تبـدیل  هوشـمند  ايجزیـره  بـه  اطالعات، فناوري توسعه زمینه در مؤثر هايبرنامه

  ). منبعهمان(
 سـرعت،  پـر  نترنـت ایشـبکه : نظیر اصلی، هايزیرساخت داشتن بدون است، مسلم که آنچه

 کـردن  نهادینـه  امکـان  جـامع،  و اسـتراتژیک  هايبرنامه و ايرایانه تجهیزات کافی، متخصصین
  .ندارد وجود آموزش در فاوا بکارگیري

    الکترونیکی ادگیري یهايحیطم
 روي الکترونیکی هايآموزش به عالی آموزش مراکز ارتباطی، و اطالعاتی هايوريآ فن توسعه با

 دالیـل . هستیم الکترونیکی یادگیري روزافزون محبوبیت و انفجاري رشد شاهد امروزه. نداآورده
 تـدارك  بـه  نیاز عدم: نظیر مزایایی. دانست الکترونیکی یادگیري مزایاي از ناشی توانمی را، آن

 امکـان  آمـوزش،  دریافـت  براي یادگیرندگان مراجعه و یاددهنده مؤسسات براي یادگیري مکان
 تکمیـل  بـراي  یادگیرنـده  انتظار به نیاز عدم یادگیرنده، شخصی برنامه اساس بر وزشآم دریافت
 آموزشی مطالب به یادگیرنده عالقه افزایش موجب که هاییشیوه از استفاده کالس، یک ظرفیت

______________________________________________________________________________________ 

1- Aquilina and Colleagues   
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 ،1چونـگ  و او(یادگیرنـدگان  بـه  بـازخورد  آسـان  تدارك و آموزشی مطالب روشن ارایه شود،می
 از اسـتفاده  بـا  الکترونیکـی  ادگیري ی هايمحیط طراحان). علوي و زادهبراهیما از نقل به ،1993
 و کننـد مـی  مـدیریت  و هدایت را آموزش فرایند و عناصر تمامی آورانه، فن ابزارهاي و امکانات
 ،2005 ،2هارپر و بوفورد( دهندمی قرار ادگیري ی محیط در زمانی، هر و مکان هر از را مخاطبان

  ).یسراج از نقل به

  الکترونیکی ادگیري یمحیط هايویژگی 
. باشـد مـی  ايویـژه  اختـصاصات  داراي و اسـت  مجـازي  فضاي ک ی الکترونیکی ادگیري ی فضاي

 برخـی . سـازد می متمایز سنتی شرایط ادگیري ی فضاي با را آنها ادگیري ی فضاي که خصوصیاتی
  :از عبارتند هاویژگی این از

 اتاق. دارد گوناگونی ارتباطی ابزارهاي الکترونیکی ادگیري ی محیط ارتباطی؛ هايویژگی -1
 آنالیـن،  جلـسات  ابزارهاي و برد وایت ابزار دیداري، فاصله  -شنیداري کنفرانس گفتگو،
   محــیط ایـن  ناهمزمــان ابزارهـاي . هــستند همزمـان  ارتبــاط ابزارهـاي  از هــایی نمونـه 
. وتیـوب  ی و خبري، ايهگروه ویکی، بحث، صفحه الکترونیکی، پست امکانات: از عبارتند
 ارتبـاط  نفر، چند با همزمان ارتباط قابلیت نظیر شرایطی ایجاد با امکانات این مجموعه
 ارتباطی محیط ک ی رو، در رو ارتباط امکان ایجاد و مکانی و زمانی لحاظ از پذیر انعطاف
 .)20083، سانگ و ونگ( سازدمی فراهم را غنی

 بـا  محـیط  ایـن  در ادگیرنده ی الکترونیکی؛ حیطم به مکانی هر و زمان هر در دسترسی -2
 الکترونیکی ادگیري ی محیط به زمانی، هر در و مکانی هر از شبکه، و رایانه به دسترسی
   کمـک  ادگیرنـدگان  ی بـه  الکترونیکـی  محـیط  به زمان هر در دسترسی. دارد دسترسی

   رد خــود، خــانوادگی و شــغلی موقعیــت بــا متناسـب  و دلخــواه زمــان در تــا کنــدمـی 
 و پرسـش  طـرح  تأمـل،  براي بیشتري زمان و کنند مشارکت الکترونیکی درسی برنامه

______________________________________________________________________________________  

1- Au and Chong1 
2- Buford and Harper 
3- Wang and Song 
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 تقویـت  بـه  محـیط  ایـن  در همزمانی دسترسی دیگر طرف از. باشند داشته پاسخ ارائه
   در هماهنـگ  پیـشرفت  و بـازخورد  يارائـه  جمعـی،  حـس  يتوسـعه  ادگیري، یـ  انگیزه
 ).سراجی از نقل به ،2008 ،1فرانک(کندمی کمک درسی هايبرنامه

 ايابررسـانه  و ايچندرسـانه  ابزارهـاي  از الکترونیکـی  محیط چندگانه؛ ارائه هايویژگی -3
 امکـان  الکترونیکـی  درسـی  برنامـه  کننـدگان  تهیـه  بـه  ابزارها این. است شده تشکیل

 و صـدا  تـصویر،  مـتن،  گونـاگون  هـاي قالب در را خاصی ادگیري ی هايقطعه دهند، می
 ارائــه ادگیرنــده یبــه متــوالی، و هــم بــه مــرتبط پیونــدهاي قالــب در ا یــو پویانمــایی

 )2004 ،2مایر و کالرك(کنند

 هـا، سـایت  وب نظیـر  اطالعـاتی  گونـاگون  منـابع  بـه  دسترسـی  اطالعاتی؛ هايویژگی  -4
 محـیط  و فاوا مهم هايویژگی از یکی خبري هايتازه و آمارها ها،گروه افراد، ها،نشریه

 هـا مؤسـسه  و هـا سـازمان  مـدیران  امکان، این از استفاده با عالوه، به .است الکترونیکی
 در امکـان  ایـن . باشـند  داشـته  دسترسـی  خود کارکنان اطالعات از برخی به توانندمی

 ابزارهـاي  برخـی  از اسـتفاده  با تا کندمی کمک مدیران به الکترونیکی ادگیري ی محیط
 نیتو( کنند مدیریت و کنترل را یرندگانیادگ آموزشی هايفعالیت يمجموعه اطالعاتی،

  )2006 ،3دیگران و
  و باجـذ  را الکترونیکـی  ادگیري یـ  هـاي محیط که هستند خصوصیاتی و موارد همگی اینها
 .نمایدمی پرطرفدار

  امداد آموزشی هايدوره در IT بکارگیري ضرورت
 بـراي  متعددي الیلد امداد، پژوهش و آموزش مرکز در مؤلف تدریس و کاري تجربه به توجه با

 ایـن  در کـه  نمایـد مـی  تبیـین  مرکـز  این نظر مورد هايآموزش ارائه در فاوا بکارگیري ضرورت
  .شودمی پرداخته آنها مهمترین از برخی به قسمت

______________________________________________________________________________________ 

1- Frank 
2-. Clark and Myer 
3- Nieto and etal 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


    
 � همایش اصالح الگوي مصرف مجموعه مقاالت   �  86  

 شرکت پژوهش و آموزش مرکز آموزشی هايدوره در که افرادي مخاطبان؛ پراکندگی -1
   کـشور  سراسـر  از) ره(خمینـی  امـام  دادامـ  کمیته مختلف هايبخش کارکنان کنند،می
 تجمیـع  هنگفت هايهزینه و کشور جغرافیایی مناطق گستردگی به توجه با. باشندمی

 ادگیري یـ محـیط  شـرایط  سـاختن  فـراهم  پـژوهش،  و آمـوزش  مرکـز  در دانـشجویان 
 .باشدمی مرکز این هايآموزش توسعه ضروریات از دور راه از آموزش و الکترونیکی

 کمیتـه  پـژوهش  و آمـوزش  مرکـز  دانشجویان تمامی که این به توجه با ن؛زما بحران -2
 در مـستقیم  حضور باشند،می امداد کمیته مختلف هايبخش در اشتغال حال در امداد
 موقت طور  به حداقل سازمانی وظایف انجام شدن واقع مغفول به منجر درس هايکالس
  شخصی زندگی در چه شهروندان تمامی امروزه که زمانی بحران به توجه با. شد خواهد

 سـاختن  فراهم رسد،می نظر به دارند، خویش اجتماعی و سازمانی هايفعالیت در چهو  
 نماینـد،  دریافـت  الزم هـاي  آمـوزش  خـود  کـار  محـل  در بتوانند مخاطبان که امکاناتی
 .باشدمی ضروري

ـ  هايمحیط هايجاذبه -3  بـه  مربـوط  بخـش  در کـه  طـور  همـان  مجـازي؛  ادگیري ی
 بکـارگیري  بـا  مجـازي  فـضاهاي  شد، ذکر الکترونیکی ادگیري ی هايمحیط هاي ویژگی
 ادگیري یـ  تجـارب  مـتن،  و فـیلم  موزیـک،  صـدا،  تصویر، نظیر؛ ايرسانه چند ابزارهاي
 غنـی  هـاي محـیط  نـوع  این. کنندمی فراهم مخاطبان براي را جذابی و فرد به منحصر

 بـا  ادگیري یـ  شـرایط  ایـن . شـد  خواهند يادگیر ی در تعمیق و تسریع موجب ادگیريی
 برگـزار  روز طـول  در ساعت هشت معموالً که مرکز يکنندهخسته و سنتی هايکالس
 .نیست قیاس قابل شود،می ادگیري یکیفیت افت موجب و شودمی

 آموزشـی  يدوره هـر  برگزاري براي امداد، پژوهش و آموزش مرکز اقتصادي؛ مزایاي -4
 آموزشی،-اداري پرسنل اساتید، التدریسحق هزینه: جمله از زیادي هايهزینه متحمل
 محرومیـت  این، از گذشته. شودمی کالبدي و فیزیکی فضاهاي استهالك مصرفی، لوازم
   تـرك  را خـود  کار محل آموزشی، هايکالس در حضور براي که دانشجویانی خدمات از
 شایان که است دیگري مالی بار نمایند،می محروم خود خدمات از را سازمان و کنندمی
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 هـاي هزینه داراي شودمی ارائه بار اولین براي وقتی الکترونیکی آموزش. باشدمی توجه
 از بعدي مکرر و متوالی هاياستفاده که داشت توجه نکته این به باید ولی است، زیادي
 هـاي روش از تـر اقتـصادي  بـسیار  و کندنمی آن دهندگان ارائه متوجه را ايهزینه آن،

 بـراي  کـه  امتیـازاتی  خـاطر  بـه  کسان، ی ايهزینه شرایط در حتی. است آموزش سنتی
 . گیرد قرار اولویت در است بهتر است، مترتب الکترونیکی آموزش

 کـاهش  مجـازي،  هـاي آمـوزش  يعمـده  امتیـازات  از کـی  ی ؛پـذیري ریسک کاهش -5
 هوانـوردي،  فنـون  آمـوزش  در: مثـال  براي. است آموزشی هايمحیط در پذیري ریسک
 داده کـاهش  هـا هزینه هم که است شده باعث هاسازيشبیه ا ی سیمیالتورها از استفاده
 ذهـاب  و ایـاب  که است بدیهی. بماند مصون جدي هايآسیب از ادگیرنده، ی هم و شود

 بـا  همواره باشند،می کشور نقاط اقصی از که امداد پژوهش و آموزش مرکز دانشجویان
 مـوارد  بیـشتر  در آن تبعات مخاطرات، این وقوع صورت در .است مواجه جدي خطرات
 بـراي  بنـابراین، . افـراد  هـم  و است سازمان متوجه هم ضررها این و نیست جبران قابل

 سـنتی  هـاي آمـوزش  شرایط در که جانی و مالی احتمالی ضررهاي و خطرات از احتراز
  .شود داده توسعه مجازي هايآموزش است، بهتر آید،می پیش

  :پیشنهادها و گیريهنتیج
 زود ا ی دیر. شود شناخته رسمیت به باید فاوا حوزه در شده حادث تحوالت است، مسلم که آنچه
 مرکـز  و کننـد  تمکـین  الکترونیکـی  آموزشـی  فـضاهاي  اصول به باید آموزشی هاينظام تمامی
 تحقیقات ایجنت. نیست مستثنی قاعده این از نیز) ره(خمینی امام امداد کمیته پژوهش و آموزش
 آموزش مراکز سایر به نسبت ایران در پزشکی علوم هايدانشگاه که دهندمی نشان کشور داخل
 علـوي،  و زادهابـراهیم (انـد داشـته  مجـازي  آموزشـی  فضاهاي پذیرش از بیشتري استقبال عالی،

 تربیتـی  بعـد  کـه  نماینـد  اسـتدالل  چنـین  آمـوزش  متخصـصین  از برخی است ممکن). 1388
 باید دلیل همین به و شودمی واقع مغفول مجازي فضاهاي در) شاگردي و استاد رابطه(فراگیران

. اسـت  محاسـنی  و معایـب  داراي آموزشی روش هر که است این امر واقعیت. شود گذاشته کنار
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 مقتـضیات  و شـرایط  و شـود  سـنجیده  هـا روش مزایـاي  و معایـب  که کندمی حکم سلیم عقل
 صـرف  بـه : مثال براي. شود اقدام خاص روش ک ی بکارگیري به یتاًنها و شده لحاظ نیز آموزشی
. نیـستیم  هواپیمـا  به شدن سوار از نیاز بی ما بیافتد، اتفاق هوایی سانحه ک ی است ممکن اینکه
 در سـنتی  هـاي روش بـه  نـسبت  بیشتري فواید فاوا بکارگیري که دهدمی نشان تحقیقات نتایج
  . (Ma, K. C. 2006) دارد آموزشی هايمحیط

 هـاي دوره برگـزاري  امـداد،  پـژوهش  و آمـوزش  مرکـز  آموزشـی  شرایط به توجه با بنابراین
 آموزشی کیفیت هم و دهد کاهش را آموزشی هايهزینه تواندمی هم مجازي صورت به آموزشی
  :گیرد صورت زیر اقدامات باید مجازي هايآموزش کردن عملیاتی براي. بخشد ارتقا را هادوره

 شـبکه،  متخصـصین  مرکـز،  مـدیر  از؛ متـشکل  فاوا راهبردي تخصصی کمیته تشکیل  -1
 .دروس محتواي متخصص و آموزشی مدیریت درسی، ریزيبرنامه آموزشی، تکنولوژي

 فاوا هايبرنامه اجراي و تدوین براي تشکیالتی و سازمانی چارت ک یتعریف  -2

 مجازي هايآموزش براي الزم هايزیرساخت يتهیه  -3

 مجازي آموزش افزارينرم هايهبست تهیه  -4

 مجازي آموزشی هايدوره از ارزشیابی جامع نظام تدوین  -5

  :منابع
 .1382سمت،: تهران آموزشی، تکنولوژي نظري مبانی هاشم، فردانش، -1

 دانـشگاه  در الکترونیکی یادگیري بکارگیري تجربه شهره، سیده علوي، و عیسی زاده،ابراهیم -2
 مهـر . ایـران  در عـالی  آمـوزش  درسـی  برنامه همایش مقاالت وعهمجم ،تهران پزشکی علوم

  1388مهر ، تبریز دانشگاه: تبریز. 1388
 مطالعـات  فـصلنامه  الکترونیکـی،  ادگیري یـ  هايمحیط طراحی به نو نگاهی فرهاد، سراجی، -3

 .1388 بهار ،12 شماره درسی، برنامه

 پـرورش  و آمـوزش  در اطالعـات  و طاتارتبا فناوري علی، محمد عباسی، و اکبرعلی جاللی، -4
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