
 به نام خدا

 مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی

 

 تفادهالکترونیک ، اس وبازخورد سنجش از هایی از جمله استفاده فعالیت به  الکترونیکی یادگیری

استفاده از وب به عنوان جایگزین ویا یادگیری ،  مطالب ارائه آوری گرد برای الکترونیکی رسانه از

 دارد. اشاره  ....و مجازی دنیای سازی شبیه از استفادهمکمل کتابخانه ، 

 

 از ویژگی های یادگیری الکترونیکی میتوان موارد زیر را اشاره کرد: 

، قابلیت بهنگام سازی فوری ، ذخیره بازیابی توزع واشتراک  است ای شببکه  الکترونیکی یادگیری

 اطالعات و آموزش را دارد

 .ددار را آموزش و اطالعات گذاری واشتراک توزیع بازیابی، / ذخیره فوری سازی بهنگام قابلیت  

 . باشد می آموزش سنتی پارادایم از فراتر که یادگیری های حل راه یادگیری روی بر آن تمرکز  

 ود.میش ارائه نهائی کاربر به رایانه طریق از استاندارد آموزش اینترنتی فناوری از استفاده با  

 

 الکترونیکی میتوان موارد زیررا اشاره نمود :از ویژگی های دوره های یادگیری 

 کمک محتوا یادگیری در مردم به که است آموزشی های وروش محتوا شبامل  یادگیری های دور

 .میکند

 دهشبب چاپ یا گفتاری متن شببکل به ها واژه که ای انهرای طریق از ترونیکیکال ادگیریی  دورهای

 شود . می ارائه مانند اشکال عکس ها نقاشی متحرک یا ویدئو  وتصاویر

 



 یادگیری های هدف به رسبببیدن در ادگیرندگانی بهبرآنند که  الکترونیکی یادگیری های دور

به شیوه ای که موجب بهبود حرکت در مسیر هدف  کند کمک شبللی  وظایفانجام  یا شبخصبی  

 های سازمان شود .

 

 ارئه برای تصبباویر طریق می توان گفت : از الکترونیکی یادگیری انواع مشببترک از ویژگی های  

 رب یادگیری ،مبتنی مطالب وارائه گردآوری برای فضببائی میشببود .ایجاد اسببتفاده ها روش.و متن

این دور ها ممکن اسببت درونخطی باشببد یا نباشببد .به لحا  اجرا ، کیفیت    ینکه ا بودن و رایانه

 مختلف های مشببکل و ها موقعیت فراوانی برخوردار اسببت اسببت که در وفراگیر بودن ، از تنوع 

 .دارد کاربرد

 

.باشببند می خطی درون نوع مجازی از و کالس برونخطی نوع مسببتقل از های یادگیری دوره 

  

 یا مربی با تعامل وبدن راهنما خود و یادگیرنده یک توسببب  که های مسبببتقل دوره دورهای

نوع دوره مستقل با توجه به دو اصل در پی ریزی اهداف یادگیری این  می باشد. است همکالسبی 

طراحی می شبود .نخست همبستگی یعنی هر هدف با یک عنوان مرتب  باشد .دوم گستگی یا به  

 حداقل رساندن پیوستگی است .

 

 درون خطی میتوان موارد زیر را اشاره کرد از جمله :   یادگیری های ویژگی از

یادگیری تالش می شببود تا حد امکان خصببوصببیات کالس در سببنتی    در این گونه محی  های

 نشان داده شده واقعی شکل به آموزشی فرآیندو  عاملتهمانند سازی شده و 

 همانند سازی شده  سنتی درس کالس خصوصیاتتا حد امکان   

 . است چهره به چهره آموزش کالس های درون خطی شبیه یک دوره 



 )همزمان ( باشد یا نباشدممکن است به شکل درون خطی 

 

  شودواحد استفاده می ای رسیدن به یک هدفراز شکل های گوناگون یادگیری ب تلفیقی یادگیری

  . اشدب می گوناگون های شکل با الکترونیکی ویادگیری چهره به چهره درس کالس از ترکیبی

 

 اب که....و هوشببمند وتلفن کوچک رایانه مانند هایی دسببتگاه طریق واز سببفر حال در که یادگیری

ه .یادگیری سیار موجی است با تکیسبیار دارد  یادگیری افتد می اتفاق سبیم  بی ابزارهای بر تکیه

ابزارهای مرتب  با آن مانند شبکه بی سیم و موبایل و رایانه های کوچک رو  برفناوری بی سبیم و 

 به گسترش نهاده است .

 

 وارد زیر را اشاره کرد : الکترونیکی میتوان م یادگیری از مزایای

 محدودیت زمانی آموزش از میان میرود 

 از نظر محل یادگیری نیز مشکلی وجود ندارد

 راحت دسترسی

 بودن  روز وبه بودن پویا  

 

 

 میتوان : ترونیکیکال یادگیری های ویژگی از

  مطالب بودن روز به 

 تلییرات یکباره مشاهده



 کار  حین های آموزش سازی آسان

 میتوان اشاره کرد. مطالب به راحت دسترسی 

 

 به خطی درون صورت به بخواهند که زمان هر یادگیرندگان همزمان غیر درونخطی یادگیری  در

 اب واقعی زمان در یادگیرندگان زمان هم خطی درون یادگیری ودر میکنند پیدا دسبترسی  مطالب

  .دارند تعامل یادگیرندگان وسایر آموزشی مربیان

   :الکترونیکی یادگیری  یایمزا  از  

 انعطاف  قابل زمانبندی

 یادگیری مشترک  های فعالیت  

 تدریس گروهی از طریق اینترنت

 صرفه جویی در هزینه ها وزمان یادگیری

 یادگیری میتوان نام برد. ابعاد بودن  نامحدود

 

 میتواند میزانارتببا  الکترونیکی بین یبادگیرنبدگان ومربیان بدون محدودیت اداری رسبببمی ،    

عمال افزایش دهد زیرا یادگیرندگان می توانند در کمال اسبببودگی با آموزگاران از طری تعامل را 

پسبت الکترونیکی ارتبا  داشبته باشند به جای اینکه ازآنها در محل آموزش یا اداره وقت بگیرند   

 یا با تلفن با آموزگاران تماس بگیرند .

 موثر یادگیری  برای را آموزگاران و یادگیرندگان بین همکاری خطی توانایی درون یبادگیری 

 .میدهد افزایش

 شامل : الکترونیکی یادگیری های محدودیت

   فرهنگی مرزهای  شکستن



 الکترونیکی یادگیری در تحصیل ترک

رضبایت یادگیرندگان از دوره یادگیری عامل موثری بر تصمیم آنها مبنی بر اتمام یا ترک تحصیل  

مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که یادگیرندگان کم تجربه پیش ازکسانی که  اسبت .از 

دارای تجربه و مهارت هسببتند اقدام به ترک تحصببیل میکنند . کسببانی که به دلیل کمبود وقت  

ترک تحصبببیل میکنند احتمال اینکه مجدد و در ترم های بعدی دوره را به اتمام برسبببانندوجود 

 دارد

 مشببلله ، عدم دارای بزرگسببا ن در یادگیرندگان آموزشببی ، پیشببرفت نوین های موقعیت خلق

د کسانی که شاغل نیستن. باشد می الکترونیکی یادگیری مزایای رسبمی از  اداری زمان محدودیت

 به دلیل وقت بیشتری که برای طی دوره میگذارند احتمال ترک تحصیل آنها کمتر است .  

ا ی دانشببگاه سبباختی زیر های محدودیتعوامل داخلی نیز بر ترک تحصببیل اثر میگذارند مانند 

 موسسه آموزشی سنجش و آمادگی برای دوره . این عوامل را میتوان کنترل و مهار کرد . 

 دانشببگاه  بر سبباختی زیر های الکترونیکی و محدودیت یادگیری دوره از یادگیرندگان رضببایت

 .میگذارد تاثیر الکترونیکی یادگیری در حصیلت ترک بر افزایش

از جملبه عوامبل خبارجی موثر بر ترک تحصبببیل نیز میتوان به موقعیت شبببللی واسبببتخدامی     

 وخانوادگی وقت مطالعه اشاره کرد

 سببازی  ، نبودن شببخصببی  فقدان الکترونیکی یادگیری ی ابتکارها بودن ناموفق اصببلی د یل

 نبودن می باشد. محور وتعامل و یادگیرنده همکاری

 است معمولی درس محی  یادگیرندگان از بیشتر خطی درون یادگیرندگان فرسایش میزان

بزرگترین  یکی ازفناوری یادگیری الکترونیکی مسبباوی با اسببتراتژی یادگیری الکترونیکی اسببت .

اسببتفاده از فناوری پیش از اسببتقرار یک اسببتراتژی  اشببتباهای سببازمان ها در پیشببتازی آنها در

مشبخ  است. پول فراوانی خیلی زود خر  میشود ، نتیجه اش یاس و نامیدی است . سازمان ها  



معمو  بر روی اسبببتفاده از فناوری نوین سبببرمایه گذاری فراوانی می کنند ، پیش از آنکه برانند 

برای آنها دارد . این هرگز به معنی بکنند وچه ارزشی واقعا چه استفادهای برای آنها دارد با ان چه

مهم نبودن  فناوری نیست اما شما نمیتوانید قبل از اینکه استراتژی جامعی برای یادگیری داشته 

باشبید.سیستم مدیریت یادگیری ابزار تهیه یا سایر بخش های زیرساختی یادگیری الکترونیکی را  

 به درستی انتخاب کنید

 

موفقیت در کار می باشببد ، مفهوم اسببتفاده از دگیری الکترونیکی مسبباوی اسببت با بکارگیری یا

یادگیری الکترونیکی در فعالیت های شبللی وکسب وکار این نیست که باری به هر جهت فناوری  

ت و عملکرد ما را تقویرا وارد کار خود کرد بلکه این اسبت که ببینیم استفاده از فناوری کدام کار  

ین دقت در سنجش و چشم انداز بلند مدت یک استراتزی عملکرد ویادگیری است میکند . همچن

.اگر با این نکه که صبرف بکار گرفتن یادگیری الکترونیکی سببب موفقیت نمی شود ممکن است   

 گمان کنید با داشتن یک فهرست درون خطی جامع درس افزار این موفقیت حاصل می شود  

ارزش اقتصبببادی واقعی ن بودن هزینه های ارائه آن اسبببت .ارزش یبادگیری الکترونیکی به پایی 

در صرفه جویی هزینه استفاده کنندگان است که به خاطر کوتاه بودن زمان  یادگیری الکترونیکی

 فراگیری دانش و بهبود مهارت های کاری اتفاق می افتد .

  نآ ارئه های هزینه بودن کار، پایین در موفقیت وجود مستلزم الکترونیکی یادگیری فناوری

  الکترونیکی است یادگیری های استراتژی



 

کالس های درس چهره به چهره  کرد. نخواهد حذف را سنتی درس کالس الکترونیکی گیری یاد

آن هم در شیوه هر چند تلییراتی در آن ایجاد شود .به دلیل نقش مهمشبان حذف نخواهند شبد   

 اداره کارگروهی مشارکت و شیوه های حل مسائل  

 

انتخاب فناوری برای آموزش با عوامل وعناصبر بسیاری مرتب  است که مهمترین آنها را می توان  

 این چنین برشمرد :

 زیر ساخت های موجود .

 وجود سیستم های سخت افزاری ونرم فزاری  

 پشتیبانی مداوم مناسب شبکه های ارتباطی ومانند آنها

ت و ارتباطات بر ارزش های پایه عمومی اصببول یکرارچی بین سببیسببتم آموزش و فناوری اطالعا 

 استوار است ، این ارزش ها وعناصر که عبارتند از :

نیباز و یبادگیری دانش آموزان باید بر محور فناوری اطالعات وارتباطات تمرکز یابد.مانند    -

 اینکه فناوری یک ابزار یادگیری برای کمک به یادگیری است  

اطات دانش آموزان مهارت هایی که در حوزه های برد فنباوری اطالعبات و ارتبب   از راه کبار  -

موضبوعی به آنها کمک میکند توسعه میدهند )مانند حل مسائله .ارتبا  .تفکر انتفادی و  

 همکاری(

فنباوری اطالعات وارتباطات باید یکرارچه باشبببد تا از مشبببارکت دانش آموزان اطمینان   -

اشد وباید از فرآیند یادگیری حاصبل شبود .باید با شبیوههای گوناگون یادگیری سبازگار ب    

 فردی و گروهی پشتیبانی کند



کاربرد فناوری شبامل توسبعه مهارت های مرت  با فناوی اطالعات وارتباطات واستفاده از    -

آنها به عنوان یادگیری وتدریس باید با شیوه های نوین تدریس مورد پشتیبانی قرار گیرد 

. 

کرارچگی فناوری اطالعات وارتباطات مورد مسائل تساوی حقوق باید به عنوان بخشی از ی -

 توجه قرار گیرد

 یکرارچگی فناری اطالعات وارتباطات باید درالویت منطقه ای قرار گیرد  -

دست اندر کاران آموزش باید فرصت یابند تا در تصمیم های مرتب  با کاربرد و یکرارچگی  -

 فناوری اطالعات و ارتباطات مشارکت نمایند

 

رای آموزش با عوامل وعناصر بسیاری مرتب  است که مهمترین آنها میتوان این انتخاب فناورری ب

 چنین برشمرد :

  زیر ساخت های موجود . وجود سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری و پشتیبانی مداوم

 مناسب شبکه های ارتبا  ی ومانند آن 

  فناوری وانتقال مطالب مهارت مربی/یادگیرنده .سببطم مهارت های مربی برای اسببتفاده از

آموزشبببی به کمک یا از طریق آن به یادگیرنده ومیزان مهارت یادگیرنده در اسبببتفاده از 

به کمک یا از طریق آن به یادگیرندگان و  امکانات فناوری برای دریافت مطالب آموزشبببی

 میزان مهرات یادگیرنده در استفاده از امکانت فناوری برای دریافت مطالب آموزشی

  فرهنگ وبسببترهای اجتماعی وجود چشببم انداز میبت یا منفی درباره پدیده های فناوری

در اسببتفاده از آنها موثر اسببت . نگرش میبت موجب روا  وپیشببرفت فناوری در آموزش  

میشبببود وبر عکس منطق نگرش جبامعبه به کاربرد فناوری در آموزش مبتنی بر قاعده و   

یک موضوع وقضاوت درباره آن با توجه به ارزش  قانون خاصبی نیست بلکه دریافت کلی از 

هبای جبامعبه اسبببت .نگرش جبامعه به پدیده های فناوری اطالعات و ارتباطات به ویژه     

 استفاده از آنها در آموزش سهم مهمی در انتخاب نوع فناوری دارد .



  حجم ومیزان سرمایه گذاری به هر میزان حجم وسرمایه گذاری در توسعه وکاربرد فناوری

در آموزش بیشبتر باشبد سطم فناوری نیز میتواند ارتقا یابد .سرمایه گذاری از مولفه های   

 مهم در ایجاد زمینه برای کاربرد فناوری های نوین است 

     سیاستگذاری کالن از وظایف سبیاسبتگذاری کالن موضبوع سیاست گذاری کالن موضوع

دولت است .اینکه نگرش سیاستگذاران برنامه ریزان وحاکمان جامعه به استفاده از فناوری 

اطالعات و ارتباطات چگونه است .نکته مهمی است که بر استفاده توسعه و سرمایه گذاری 

 در این زمینه تاثیر میگذارد

  اومت آن در برابر تلییر و ورود عناصر عدم انعطاف دیدگاه سنتی آموزش ومقنظام اموزشی

جدید به حوزه آموزش سازگاری نظام آموزشی را با اصالحات  زم برای استفاده از فناوری 

زیر سببوال می برد .آمادگی نظام آموزشببی برای ایجاد تلییر و تحول در شببیوه آموزش و  

طراحی وپیاده رویکرد آن به کاربرد پدیده های فناوری در آموزش یک عنصبر اسباسی در   

 سازی برنامه های آموزشی مبتنی بر فناوری است.

تولیبد محتوا می تواند ناظر بر دو وجه فعالیت باشبببد .تولید محتوا به معنای فعالیت علمی برای  

نگارش و تدوین متون آموزشببی ودیگر به مفهوم آماده سببازی وانتقال اطالعات و دسببتاوردهای   

عالیت در تولید محتوا مورد توجه است . . هر دو وجه این فعلمی وپژوهشی به محی  الکترونیکی 

تیم علمی و متخصبب  بر اسبباس هدف های دوره نگارش )متن ( ، تولید )تصببویر فیلم صببدا ( و  

 تبدوین متون آموزشبببی را ببه عهده میگیرد . بر این مبنا محتوای آموزشبببی مورد نیاز در حوزه  

و بر اساس تقسیم کار تولید می شود . در مر حله بعد  موضوعی مورد نظر طی یک فعالیت جمعی

اماده شده توس  تیم متخص  نشر الکترونیکی تنظیم سند تبدیل و قالب بندب شده و  محتوای

در محی  الکترونیکی منشر میگردد مفهوم فراهم ساز محتوا در محی  الکترونیکی بیشتر ناظر به 

 عالیت نوع دوم یعنی نشر الکترونیکی است .همین ف

 



حجم ومیزان سبببرمایه گذاری به هر میزان حجم سبببرمایه گذاری درتوسبببعه وکاربرد فناوری در 

تواند ارتقاء یابد .سرمایه گذاری از مولفه های مهم در آموزش بیشبتر باشد .سطم فناوری نیز می  

 ایجاد زمینه برای کاربرد فناوری های نوین است 

 

 های پدید به آن رویکرد و آموزش شببیوه در وتحول تلییر ایجاد آموزشببی برای نظام آمادگی

 بر مبتنی آموزشببی های برنامه سببازی وپیاده طراحی در اسبباسببی عنصببر یک آموزش در فناوری

  است فناوری

 

بنابراین پیش از انکه مطالب آموزشی تولید شود هدف هر سیستم آموزشی ارتقاء یادگیری است . 

واینکه یادگیری چگونه انجام میگیرد آشبنا باشد .این به ویژه برای   مربیان باید با اصبول یادگیری 

 یادگیری درون خطی که یادگیرندگان ومربی آموزشی دور از یکدیگر هستند اهمیت دارد

باید بر اسببباس نظریه های دقیق و ازمایش شبببده  ،  بسببب  موثر مطالب یادگیری درون خطی

یادگیری ، عامل تعیین کننده در کیفیت یادگیری نیسببت یادگیری باشببد . رسببانه انتقال مطالب 

 ه است .بلکه طراحی دوره معین وکارایی آن تعیین کنند

اسببتراتژی هایی برای یادگیری باید انتخاب شببود که یادگیرندگان را برانگیزاند ، پردازش ژرف را 

، آسبببان کند ، همه وجود شبببخ  را نیرو بخشبببد ، تفاوت های فردی را مورد توجه قرار دهد  

ه ای زمینیادگیری معنادار را ارتقاء بخشد ، تعامل را ترغیب کند ، بازخورد فراهم کند ، یادگیری 

 را آسان کند و در فرآیند یادگیری امکانات پشتیبانی را فراهم سازد .

بر دارا بودن ازاعتبار علمی و استفاده از منابع موثق و متخصصین در تهیه آنها ب دوره عالوه مطال

 باید کارکرد های روشنی داشته باشد .کارکرد هایی نظیر :

 برانگیختن عالقه یادگیرنده

 بیان شفاف خروجی ها



 دارای ساختار برای سهولت یادگیری

 دادن مجال تمرین و ممارست به یادگیرندگان

 دادن بازخورد در عمل

 شرح افکار یا فر آیند مشکل

 مقدمه چینی برای گفتگو با یادگیرندگان 

 

عناصببر موجود در یک سببند الکترونیکی ممکن اسببت یکی از قالب های زیر یا ترکیبی از آنها را  

 داشته باشد :   

   متن 

   تصویر 

  فیلم 

   صدا 

 

 تاثیر گذارند :وامل زیر در کیفیت ایجاد ارتبا  کاربر با متن الکترونیکی ع

 محی  نرم افزاری 

 زمینه ورنگ صفحه 

 نامگذاری فایل ها 

 ساختار سند 

 صفحه ارایی واستفاده از عناصر گرافیکی 

 ) تنظیم های متن )سطربندی 

 اندازه صفحه 

 دقت و وضوح صفحه 



 ظیر :الکترونیکی می توان از امکاناتی نر سند د

  رنگ 

   شکل 

   جلوه های ویژه دیداری 

   پویانمایی 

 . قلم برای جلب مخاطب استفاده کرد 

ادگی تعامل خواننده با متن ، مانند سادگی مرور صفحه پس وپیش رفتن در متن وجستجو از سب 

 باید توجه ویژه ای به آنها داشت جمله نکاتی است که در صفحه آرایی 

قالب ورد شببرکت میکروسببافت بیشببتر برای تولید اولیه محتوا و تبادل اطالعات مناسببب و نه    

 استفاده در محی  وب

 قالب پاور پوینت برای تبادل و استفاده در محی  آفالین مناسب است

 از اسببتفاده جهت فرهنگی موانع جزشببی زآمو های عرصببه در ها رایانه از از اسببتفاده و کاربرد 

 باشد می فناوری

.باشد اقتصادی می موانع جز آموزش در فناوری از استفاده جهت نیاز مورد یاه زیرساخت تامین

  

 .کرد استفاده میتوان gif،Jpg   ،png تصویری های قالب از الکترونیکی نشر محی  برای

 می تواند یک یاز منابع باشد : ترونیکیالک محتوای تولید برای تصویری منابع

 (افزار ونرم دوربین) دیجیتال منابع 

 (و کتب خطیثار هنری ، نقشه ها ، دستنوشته ها آ اسناد.  تصاویر) اسکن   

 ویدیی  منابع 

 



 دیجیتال است. از آنالوگ به آن تبدیل مستلزم الکترونیکی مستقل سند یک عنوان به فیلم نتشارا

. 

 بدین قرار است : وب الکترونیکی محی  در انتشار برای رایج های قالب

 avi  فاده از مدیا پلیر اجرا می شود .: قالب صوتی و تصویری که با است 

 asf    این قالب می تواند حاوی صبدا ، اسکریرت ، کنتر ل های اکتیو ایکس و سند . ا : . 

 ال باشد.  ام . تی 

 Ram and ra  قالبی صوتی و تصویری که برای استفاده در خطو  ارتباطی کم سرعت :

 اجراreal Audio playerاینترنت مورد اسببتفاده قرار میگیرد .این نوع فایل با نرم افزار  

 شود می

 Mpeg   ی ئامکان ذخیره دیجاتی و فشرده تصویر ویدیوتصویری  –استاندارد صوتی : این

و صبوت را فراهم می سبازد . فایل های این قالب فشرده بسیار کم حجم تر از سایز قالب   

 ها است ، اما کیفیت آنها یکسان می باشد

 Mov and qt   فناوری متعلق به سبببیسبببتم های عامل )اپل مکینتاش ( که میتواند :

وی تصببویر ویدیویی یا پویا نما باشببد . مدیاپلیر قادر به اجرای این نوع فایل اسببت در  حا

 صورتی که برنامه اتصالی کوئیک تایم نصب شده باشد.

 MPEG2 Avi ،MPE GI ،Gif الکترونیکی مطالب تولید برای وانیمیشببن فیلم برتر های ایلف

 هستند.

 نکاتی را باید درباره استفاده از صوت در یادگیری درون خطی مد نظر داشت :

   مهارت های شفاهی یادگیرنده درسبت است که ارایه مطالب از طریق صوت موجب ارتقاء

 می شود اما معلوم نیست که افزون صوت به متن ، موجب بهتر شده یادگیری شود .

 گاهی مطالب صوتی ممکن است زمان تکمیل آموزش را طو نی کند 



  مطالب صبببوتی ممکن اسبببت موجب محدودیت یادگیرندگان در حرکت بین بخش های

 مختلف مطالب شود

 فشبببردگی ،نرم نمونه برداری ، لی شبببده بسبببتگی به میزان یجتاکیفیت و کابرد گفتار د

 وپهنای باند دارد که در اختیارر کاربر است

  ز تالش شببناختی بیشببتری نیاازآنجا که کاربرد ممکن اسببت به ترکیب گفتار خود بگیرد

است وخواسته اضصافی در حافظه کوتاه مدت ممکن است امکان نگهداری را کاهش دهد 

 ترکیب شده ممکن است در کارروره کردن مطالب توس  یادگیرنده مفیدتر باشد ()گفتار 

   برای مخاطبان عام باید سببودمندی مطالب صببوتی دربرابر افزایش هزینه ها مورد ارزیابی

صوت در این موارد با آموزش موسیقی ،  ، آموزش زبانچون  قرار گیرد. به جز در مواردی

 کلیت آموزش در آمیخته است .

    تا حد ممکن ، یادگیرندگان باید قادر باشبند که تصبمیم بگیرند از امکانت ومطالب صوتی

 در دسترس استفاده کنند یا خیر.

راب  باید به یادگیرنده امکان دسبببترسبببی و دریافت  _در پایین ترین سبببطم تعامل یادگیرنده 

 .باشد مربی می رایانه درابزار  یک راب  خطی درون یادگیری رد .محتوای اطالعات را بدهد

ورود یادگیرنده به محی  یادگیریدرون خطی مسببتلزم پیش نیازهایی اسببت . برخی از این پیش  

نیازها مسبتلزم تجربه قبلی اسبت وبرخی وابسبته به آمادگی های ذهنی یادگیرنده هستند .ورود    

یادگیرنده به محی  یادگیری درون خطی بدون داشببتن آگاهی ومهارت پیامدی جز تلف کردن ، 

 ،کامل نشدن یادگیری وشکست برنامه ندارد.تضعیف روحیه 



افزون بر این یادگیرندگانی که امادگی ورود به عرصبببه یادگیری الکترونیکی را ندارند اما وادار به 

، تجارب تلخی دارند که حتی می تواند بر فرصببت هایی که در آینده نصیبشان ورود آن شبده اند 

ت های یادگیری الکترونیکی هم باید برذیرند می شببود تاثیر منفی بگذارد. فراهم کنندگان فرصبب 

که به یادگیرنده مجال تفکرکسبببب اگاهی ومهارت را بدهند وحتی اگر برایشبببان میسبببر اسبببت 

 تسهیالتی را در این زمینه فراهم کنند

پیش سازمان دهنده ها مروری بر مفاهیم مهم مواد خواندنی هستند که به منظور کمک به درک 

 . متن طراحی می شود

 که اردد نیاز آنچه با میداند اکنون یادگیرنده آنچه بین پل بستن ها دهنده سبازمان  پیش کارکرد

 .باشد می بگیرد یاد

 

 .  کرد گذاری هدف در مشارکت به تشویق باید را مجازی محی  یادگیرندگان

شبببند تا در یادگیری الکترونیکی موفقیت برخی از ویژگی هبای که یادگیرندگان باید داشبببته با 

 حاصل کنند عبارتست از : 

 کار یت مدیر های مهارت از برخورداری   

 زمان مدیریت های مهارت از برخورداری 

 انگیزه خواندن ، نوشتن ، و مشارکت فعا نهدر فعالیت های کالسی 

 آن  ومتعلقات ،اینترنت رایانه با کار دانش 

 موثر یادگیری برای نوبت سه در هفته در کاری ساعت 21 ختصاصا 

 قابلیت انعطاف در استفاده مسائل فناوری اطالعات 

 پیشقدم بودن به جای اتالف وقت 



 چاپی مطالب از استفاده با یادگیری قابلیت 

 یی یادگیری به طور مستقل و گروهیتوانا 

 خودداری نکردن از طرح سوال هنگامی که مطلبی را درک نمیکند 

 مهارت های رایانه ای در حد مطلوب دارا بودن 

 

 شامل :الکترونیکی  یادگیری محی  به ورود جهت فنی های هارتم

 مهارت های رایانه ای وصفحه کلید 

 استفاده از اینترنت بازیابی منابع درون خطی 

 خواندن بازگرداندن فرستادن وارسال پیام ها از طریق پست الکترونیکی 

   ارسال ودریافت فایل به عنوان پیوست نامه از طریق پست الکترونیکی 

 استفاده از مرورگرها نشانه گذاریصفحه های وب چاپ ودریافت فایل ها 

  وتوانایی در  انها در نامه ها ویادداشبببت ها ومتون و.... شبببنباخت نشبببانی ها وپیوند ها 

 استفاده از موتورهای کاوش برای دریافت سایت ها واطالعات مورد نظر

 مباحیه ومذاکره اشتراک وانتشار اطالعات وآموخته ها 

 همکاری با همتایان در محی  درون خطی 

 خود اتکایی در یادگیری 

 

ود ، خ نیازاطالعاتی از بودن و به آگاه است دانشگاه در مهارت ترین اساسی اطالعاتی اکنون سواد

 اره دارد شده اش کسب اطالعات نتایج از استفاده و ارزیابی توانائی،  اطالعات بازیابی موثر توانائی

 . ستنده موثر الکترونیکی یادگیری در یادگیرندگان ذهنی های انگارهو   شخصیتی های ویژگی

 دگانیادگیرن.باشببند موفق وب بر مبتنی یادگیری های دوره در تالش میکنند یادگیرندگان همه

 .کنند روشن وب بر مبتنی یادگیری از را خود تصور باید



 ،فبببببکبببببر  نفس به الکترونیکی اعتماد یادگیری در موفق یادگیرنده یک شخصیتی های ویژگی

، پاسبببت متفکرانه ، کنجکاوی وتداوم عالقمندی ، خود راهبری ، باخود صبببادق انتقادی باز،تفکر

 می باشد بودن ، ریسک کردن سعه صدر

 

 :شامل  وب بر مبتنی یادگیری سیستم از استفاده برای یادگیرنده نیاز مورد های مهارت

 زبانی  های مهارت 

 موضوعی   های مهارت 

 زمان   مدیریت مهارت 

   مهارت های نوشتاری 

  می باشد.مهارت های فنی رایانه و وب 

 

 الکترونیکی شامل :  یادگیری زمینه در موضوعی های مهارت فهومم

 دوره  ومحتوای رشته از آگاهی وپیش دروس محتوای زمینه در یادگیرنده توانائی کسب 

 شناسی واژه دانش یا اینترنت در جدید مفاهیم درک کسب 

 شود می مطرح مجازی کالس در که مطلبی موضوعی دامنه از کافی شناخت کسب 

 

 :  با متناسب الکترونیک های دوره در یافته تخصی  مانز

 مطالب   و دروس واهمیت حجم 

 دروس   کیفیت 

 دروس می باشد کمیت. 

 : مجازی آموزش و های فعالیت جهت ای رایانه پایه های مهارت

 رایانه  اندازی راه 



 عامل  سیستم با کار 

 تنظیم اجزای وابسته مانند صفحه کلید ، ماوس ، نمایشگر   

 باشند.   اکروبات فلش می ادوبی افزارهای نرم توس  شده تولید محتوای رایج های البق

 شامل : الکترونیکی محتوای انتقال و تبدیل- تولید جانبی های ابزار

 نوری   های قلم 

 اسکنر 

 برداری می باشد . وفیلم عکاسی دوربین 

ت ن اکسببرلورر، فایرفاکس، الکترونیکی اینترنت آموزش جهت اینترنت محی  در رایج رورگرهایم

 می باشد اسکیپ

 های گروه و چت- الکترونیک پسببت- وب طریق از فراگیر و مربی بین ها پیام مجازی محی  در

 .گردد می منتقل ویدئو و مباحیه

 دور راه از آموزش در آموزشببی دوره سبباماندهی و طراحی خصببوص در زیر موارد کالس آغاز در

 تشببکیل.گیرد انجام کالس اسببتاندارهای و ها دسببتورالعمل.  قواعد مورد در بحث ومفید موثر

 با دور راه از آموزش .شود بیان.... و فنی وپشتیبانی فناوری مورد در که کالس از پیش جلسات

 باشد .   می شود آغاز کوچک های گرو

 

یتوان م الکترونیکی یادگیری در عملکردشببان بهبود جهت یادگیرندگان های نیاز رفع منظور به

 اقدامات زیر را انجام داد :

 وفناوری ارتباطی جدید الگوهای از یادگیرندگان آگاهی 

 سازی   وآماده تحویل 

 فنی مشکالت حل در یادگیرندگان به کمک 

 یادگیرندگان نیازهای سنجش  



 

 و اسببت موجود های مهارت ارتقای نیازمند ، الکترونیکی یادگیری از اسببتفاده ها بخش اکیر در

 .نیست ضروری جدید های توانائی وایجاد طراحی

 

الکترونیکی میتوان به  یادگیری در مناسب آموزشبی  های مهارت از اسبتفاده  توانائی خصبوص  در

 زیر اشاره کرد : موارد 

 است ارائه قابل آموزشی دوره در که را مطالبی مقدار ارزیای 

 آموزشی     دوره های فعالیت در تنوع 

 یادگیرندگان  یادگیری سطم از آگاهی 

 وکوتاه منسجم جمالت از استفاده 

 

 جهت یادگیرنده اولیه ملزومات از آنها از واسببتفاده دسببترسببی برایمتنی  های قالب شببناخت

 باشد می الکترونیک آموزش

 

 نیکیالکترو یادگیری در را ویادگیری تعامل ، ارتبا  الکترونیک سببطم پسببت خطی درون تجربه

  میدهد ارتقاء چشمگیری شکل به

  . است الکترونیکی یادگیری محی  در وارتبا  تعامل ابزارهای از یکی الکترونیک پست

 

 و ارسال مهارت، افزار نرم نصب مهارت وکار کسبب  الکترونیکی یادگیری محی  در فعالیت جهت

 است .  زم یادگیرنده جستجو برای مهارت، ها فایل دریافت

 



  .است وفنی پیچیده بسیار مکانیزمیگیری الکترونیک جستجو در  یاد

 اطالعاتی منابع جمله کامل از متن خطی ،پایگاههای درون های ها  ، دانشبببنامه فرهنگنبامه 

  .میکند استفاده ازآنها یادگیرنده هر که هستند

 

 تا سببازند می قادر را اسببتاد کوتاه و منسببجم جمالت واکنشببی و ارتباطی های روش از اسببتفاده

 .کنند شناسایی آموزشی دوره پیشرفت منظور به را یادگیرندگان فردی نیازهای

 

 های آموزش به مربو  های مهارت  باید نه تنها اسبببتادان خطی درون دوره در موفقیت برای

 های مهارت و فنی  های مهارترا توسببعه دهند بلکه همانند یاد گیرندگان آنها همم باید جدید 

 . نمایند کسب رانوین  اجرائی

 . باشد می چهره به چهره کالس در تدریس از بیشتری  تالش نیازمند اغلب خطی درون تدریس

  

 :ای  رایانه اساسی های مهارت  

  ذخیره کردن و انتقال فایلهابازکردن ، کری کردن ،  اشنایی با حداقل ساختار فایل 

  با انجام عملیات و تهیه فایل های پشتیبان 

   ) عملکرد های ماوس و صفحه کلید ، با ابزار های سیستم عامل )مانند ویندوز 

 ، عملکرد های مرور گر وب 

 دگیری الکترونیکی برای تدریس  یادگیری کاربرد های نرم افزار سیستم یا 

   استفاده از پست الکترونیکی 

 ) کاربردهای اساسی اینترنت )پهنای باند ، مسائل سرعت اتصال  

 



 دوره طراحی های مهارت خطی درون آموزشببی دوره ریزی برنامه جهت مربی مهارتی های نیاز

 فنی می باشد  های اجتماعی،مهارت/تشکیالتی های درسی ،مهارت

 

 مهارت های طراحی دوره درسی شامل :

   طراحی برنامه درسی / آموزشی دقیق 

  توسعه مطالب اموزشی مورد نیاز 

   حفظ وروا  منبع دانش تخصصی کنونی 

   ارزیابی یادگیری 

 ارزیابی کلی برنامه های کارشناسان 

 

 زیتوانایی یکرارچه کردن مطالب آموزشی و کیفیت انجام وظایف در محی  یادگیری مجا

 

 مهارت های تشکیالتی / اجتماعی شامل :

   برنامه ریزی ، آماده سازی ، مدیریت زمان ومهارت های تشکیالتی عمومی 

    مهارت های ارتباطی برای به حد اعلی رسباندن سبودمندی / استفاده از ابزارهای ارتباطی

 گوناگون

 د باشدتوانایی ایجاد محی  اجتماعی و دوستاه که برای یادگیری مناسب و مفی 

    توانایی یازشببناسببی و پاسببخگویی به نیازهای فردی ، انگیزش ها و شببیوه ها )مراقب به

 مفهوم کلی (

  توانایی ارتقا موثر همکاری گروهی از طریق گزینش اعضبببای گروه بر اسببباس به حداقل

 رساندن تضادها

 هنجارهای گروهی ) در صورت نیاز   توانایی ایجاد / پی ریزی / تقویت 



 های فنی شامل : هارتم

 مهارت های پیشرفته مربو   به فناوری اطالعات 

 دانش وسیع از وظایف و انتخاب محی  یادگیری 

 مهارت های مربو  به چند رسانه ای ها و ابزارهای مرتب  با آن 

 مهارت های عام مدیریت درون خطی 

 غالب مهارت های فنی که برای یادگیرندگان ذکر شده 

 

افزون بر مهارت های عمومی بای امور کارشناسی آموزشی و آشنایی با شرای   آموزشبی  کارکنان

 که ای رایانه های مهارت از سببطحی بایدآموزش ، مقررات و فرآیند آموزش د رمحی  مجازی ، 

  باشند برخوردار باشد آنها به شده محول وظایف و شللی موقعیت با متناسب

 

  .باشد توجه مورد بیشتر باید مجازی محی  در آموزشی ارتباطی کارکنان های مهارت

 

 آموزش تمسیس مدیریت زمینه در علمی توانایی بر افزون الکترونیکی یادگیری سبیستم  مدیریت

 .باشد مند بهره آن به مربو  وفناوری مجازی محی  زمینه در کافی دانش از باید سنتی

 محی  جدید ودر فناوری به محدود آموزش سببنتی محی  در الکترونیکی یادگیری اداره شببیوه

  .میباشد محتوا متخصصین گرفتن خطی بکار درون

 رد ها رفتارو  . مداوم است گذاری وسبرمایه  الکترونیک با  صبورت  به یادگیری در آموزش هزینه

 درآمببببببببببوزشو  .باشد وهمکاری می ارتبا  الکترونیکی عمدتا به صورت  صورت به یادگیری

 پذیری انعطاف خطی درون محی  درو .باشببد نمی جدید فناوری به محدود آموزش الکترونیکی

 . است ارزشمند



. اسبت  نآ پشبتیبانی  یادگیرندگان نگاه از الکترونیکی یادگری سببیسببتم مدریت جنبه ترین مهم

  

 :  شامل الکترونیکی یادگیری در یادگیرندگان پشتیبانی نیازهای

 درسی ومنابع مطالب پشتیبانی 

 مداوم سازی بهینه 

 ودسترسی فناوری پشتیبانی 

 ارتباطی پشتیبانی 

 بهینه سازی مداوم  

 

 راهکار این اسببت که : باشببند، آشببنا نا یادگیری محی  در الکترونیکی یادگیری با کاربران اگر

 تنها آنها فق  که دهیم دلگرمی آنها کنیم، به ایجاد برنامه در مسبببتقل یادگیری های مهارت

 .کنیم ایجاد تعامل... و همکاری،   مربیان نیستند، با

دوره  عتها و وس فعالیت سطم با متناسبب  باید یادگیری الکترونیکی  مدیریت سبیسبتم   امکانات

 می باشد.

 

 شامل :  یادگیری مدیریت سیستم هر در استاندارد امکانات

 جزییات اطالعات شخصی ، نام کاربر ، رمز عبور ، ونظیر آن (کاربر های داده تیبیت( 

 پیش نیاز ها ، شرای  ، میانگین زمان مطالعه ( ) برنامه های داده ثبت 

اده های مربو  به روند پیشببرفت یادگیرنده ) بخش های کامل شببده ، نتایج آزمون ها ، و نظیر د

 .میباشد آنها (

 



 شامل :  درس کالس در یادگیری پشتیبانی امکانات

 کالس   از استفاده زمانی جدول 

 مربیان دهش داده تشخی  زمان میزان 

 پروژکتور،رایانه  ویدیو-پشتیبانی تجهیزات ثبت 

  جدول زمانی حضور یادگیرندگان 

 

 . است آنها به اعتماد برای  زم شر  ، تعرض گونه هر از یادگیری اطالعاتی منابع حفظ

 

  عبارتند از :  خدمات امنیتی سیستم 

 احراز هویت : یعنی گیرنده از هئیت فرستنده آگاه باشد 

 دستیابی مجز  : یعنی فق  کاربران مجاز بتوانند به داده ها دستیابی داشته باشند کنترل 

  عدم انکار : یعنی فرستنده نتواند ارسال پیام توس  خودش را انکار کند 

 ها داده از خاصی کاربران یعنی الکترونیکی یادگیری سبیسبتم   در:  محرمانه سبطم  حفظ 

 .کنند استفاده بتوانند

 رد درسببتی به ها داده  یعنی الکترونیکی یادگیری سببیسببتم در : ها داده جامعیت حفظ 

  شوند دریافت مقصد

 

 حصار امنیتی در سیستم نباید :

  مانع دسترسی های مجاز باشد ویا آن را محدود کند. 

 شیوه دسترسی یادگیرنده را تحت تاثیر قرار دهد. 

 برای یادگیرنده دست وپا گیر باشد 

 کند یادگیرنده را مضطرب 



 جلوه نمایش داشته باشد 

 

 نگار ایعوق، نفوذ تشخی  سیستمدیواره آتش شامل :می تواند سبیستم   مدیریت ایمنی تجهیزات

 می باشد، ردگیر و مانند آن  یاب ویروس، 

 

 برچگونگی فرد کنترل حق نشببر، ان موارد زیر را اشبباره کرد: حقاز ویژگی های حق نشببر میتو

 ..است خودش اثر از استفاده

 را رنش مالکیت امتیاز دارای وکارهای آثار ونشر تولید کامل حقوق مالک یا دارنده به انتشبار،  حق

 میدهد.

    است نشر حق امتیاز دارای وگزارش نظر اظهار

 

 بایدمورد توجه قرار گیرد : اثر یک نشر حق از ملی حمایت پذیرش برایسه شر  

  باشد اصیل اثر باید  

 خ شببیا به شبکل ملموس مانند نوشببته  ، فیلم یا عکس ارائه شبده    باشبد  یادماندنی بهاثر باید 

. شببخ  واجد شببرای  یعنی کسببی که در یکی از   باشببد کرده خلق را اثر باید شببرای  واجد

 کشورهایی که کنوانسیون حق نشر جهانی را پذیرفته است زندگی میکند .

 

 مانند :  الکترونیکی یادگیری خصوص در معنوی حقوق

 ادایج حق،  اثر نویسندگی ادعای در انحصاری حقاثر،  بازپسگیری حق،  اثر اشاعه و انتشبار  حق

 اثر می باشد. در وتبدیل تلییر نوع هر



 مانند:   الکترونیکی یادگیری خصوص مادی در حقوق

، حق اجازه دسببترسببی ، حق توزیع ، انتقال و  موقت یا دائمی صببورت به شببکل هر به تکییر حق

 فروش اثر  

 

 حق مولف تنها به حق مالی یا حق اقتصادی محدود نیست .

 آن که سازد می ملزم را وجامعه شناسد می رسبمیت  به را اثار ومعنوی فکری مالکیتمولف  حق

 کند مراعات را ازآن وناشی شده بینی پیش وحقوق بدارد محترم را

 

   دارد تعلق آن اصلی خال  به که است فکری اثر یا مطلب هر فکری مالکیت

  شود می مربو  فکری آثار این با وتجارت وستد داد به انتشار حق

 مالکیت معنوی با عالمت تجاری و ثبت پروانه اختراع حفاظت می باشد . 

 

 وامحت تولید انگیزه وتقویت ایجاد موجب الکترونیکی آموزش در وناشببر مولف حقوق از حفاظت

 باشد می اقتصادی منفعت وجلب

 ثرا تولید اندرکاران دست سایر حقوق و اسبت  اثر یک بر مرتب  حقوقی آثار از مولف بخشبی  حق

  گیرد می قرار کری مقوله حق در نیز وناشران

 

 


