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 آموزش الكرتونيكي چيست؟
با ورود کامپيوتر به زندگی انساا و بـه مـوازات آن            
گــسرتش شــبکه اينرتنــت ، بــسياری از تعــاريف و خــدمات 
اجتماعی تغيير يافته و يا به مست حتول بنيادی در حرکت           
است ، و هر روزه تاثيرات اين دگرگونی هـا در زنـدگی             

ايـن جهـان جمازی،کـه      . گرددروزمره ما بيشرت منايان می      
پديده هزاره سوم متدن بشری است ، در ابتدای راه خـود            
  دستاوردهای کم نظيری برای جوامع امروزی بـه ارمغـان          

 .آورده است 
 يا آموزش الکرتونيکـی، بطـور کلـی         E-Learningمنظور از   

هبره گيری از سيستم های الکرتونيکـی، مثـل کـامپيوتر،           
 ، نشريه های الکرتونيکی و      Multimedia     های CDاينرتنت،  

 جمازی نظاير اين هاست که با هدف کاسنت از           خربنامه های 
رفت و آمدها و صرفه جـويی در وقـت و هزينـه و ضـمنا                

 .يادگيری هبرت و آسانرت
آينـد و    بـه حـساب مـی      E-learningالبته سيستم هايی کـه      

امکان يادگيری از راه دور را فراهم می کننـد متنـوع            
ولی در وهله اول آنچـه کـه مهـم اسـت آگـاهی              . دهستن

عالقمندان از نوع اين سيستم ها و انتخاب صحيح و حنـوه            
ايـن سيـستم هـا بعـضا        . استفاده درسـت از آـا اسـت       

درعـين  . ميتوانند جايگزين کالس های حضوری هـم باشـند        
حال برای افراد سخت کوش و عالقمند ميتواند مکمل کتاب          

 آوردن    E-Learningله می توان گفت     در يک مج  . و کالس باشد  
يادگيری برای مردم اسـت بـه جـای آوردن مـردم بـرای              

 .يادگيری 
 دارد و دارای    ااين نـوع آمـوزش ويژگـی هـای خـودش ر           

ابتدا آموزش به صورت مکاتبه     در  . مزايا و معايبی است   
بـا  . ای بود و تنها راه ارتباط استفاده از نامه بود         

ه مهمرت ارزان تر شـدن هزينـه        پيشرفت تکنولوژی و از مه    
استفاده از تکنولوژی، استفاده از ابزار های جديد تر         

با به وجود آمدن و گـسرتش       . برای انتقال دانش مطرح شد    
اينرتنت اين پديده جدی تر دنبال شد و ابزار ها و روش            
ها و استاندارد هايی برای آموزش الکرتونيک مطرح شد و          

در .ين زمينه اجنام می شود    هر روز اصالحات جديدتری در ا     
 گفت آموزش الکرتونيکی استفاده از ابزار       توانواقع می   

) مثل اينرتنـت  (های انتقال اطالعات به صورت الکرتونيکی       
  .برای انتقال اطالعات و دانش است

آموزش الکرتونيکي روشهاي آموزشي کنوني را تکميل مي        
 يکي از .کند و در بعضي از موارد جايگزين آن مي شود         

رويکردهاي اصلي آموزش الکرتونيکي ، آموزش ترکييب به        
معين بکارگريي بيش از يک رسانه در امـر آمـوزش اسـت             
مانند ترکيب آموزش توسط معلم و ابزارهاي بر پايـه          
وب کــه البتــه بــا ايــن روش ، آمــوزش الکرتونيکــي  
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جايگزين آموزش کنوني مني شود بلکه آن را تکميل مـي           
اري آمـوزش الکرتونيکـي بـه       در موارد بـسي   ندکند هرچ 

 .تنهايي مي تواند پاسخگوي نيازهاي آموزشي باشد
در قرن جديد تنها چيزی که مشا را می تواند از بقيه            

مهزمـان  . باشد ي جلوتر بيندازد يادگيری سريعرت م     رقبا
و مهراه با حتوالت و تغييرات وسيعی که در جهان بوجود           

ندان نـسبت   ويکردها و ديدگاه های انديشم    رآمده است   
در . به آموزش و يـادگيری نيـز حتـوالتی داشـته اسـت            

 را به کار می بردنـد کـه          Trainingگذشته جهت آموزش    
 معنــای آمــوزش دادن مهــراه اســت و اکنــون واژه ابــ

Learning            را به کار می بريم که به معنی آموزش گرفنت 
 آمـوزش   بـا در آموزش سنتی چون مبنای کار       . می باشد 

ده اسـت در نتيجـه آمـوزش بـه صـورت            دادن مهراه بـو   
 افـت   در نتيجه اجبار، تنبيه و با زور مهراه بوده و         

حتصيلی چه در کالس درس و چه در خارج کالس را به مهراه             
 چون خود فرد خواسته اسـت       Learningداشته است اما در     

در . که ياد بگيرد مهراه با بازدهی بااليی مـی باشـد          
ش آمــوزش منــابع  در ژاپــن خبــ IBM شــرکت ١٩٩٥ســال 

  Education بـه نـام       Trainingانسانی خود را از نـام       
 .تبديل کرد

 
 چرا از طريق آموزش الكرتونيكی ياد بگيريم؟ 

اين روش دانشجويان را تشويق مـی آنـد تـا از خـود              
در ضمن ياد می    . خالقيت و آنجكاوی بيشرتی نشان بدهند     

 گيرند آه چگونه به تكنولوژيهای جديد ، سـريع دسـت          
يابند ودانشجويان اين انعطاف پذيری را دارنـد آـه          
بــه يادداشــتهای دروس دسرتســی داشــته ودر مباحثــات 
اتاقهای گفتگو و چت شرآت داشته باشـندواين امكـان          
را دارند تا در هر زمانی آه برايشان مناسب است با           

ارتباط برقرار   ) Facilitator( مدير سايت آموزش دهنده     
 . آنند

 اين نوع آموزش برای افـرادی آـه بـه           انعطاف پذيری 
دليل تعهدات شغلی يا شخصی قادر به شـرآت آـردن در            

حميط آموزشی مناسـبی را فـراهم       , يك آالس رمسی نيستند   
مثال برای آسانی آه در ساعات متغير آار می         .می آورد 

 شانس حضور در دانشگاه     یآنند يا اشخاصی آه به دليل     
ان زمان در آالسها    را ندارند در حاليكه ديگران در مه      

اين روش انتخاب خوبی بـرای اشخاصـی        . شرآت می آنند  
است آه چه از نظر خمارج و يا وقت برای ادامه حتـصيل             

 . امكان سفر به خارج از آشور را ندارند

 و آـالس درس     onlineبين برنامه های ارائه شده بصورت       
 چه تفاوتی وجود دارد؟ 
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 اين تفاوت آـه     برنامه ها در هر دو يكسان هستند با       
 مهه چيز از    onlineدر روش   . حنوه ارائه آا متفاوت است    

طريق شبكه هدايت می شود آه شـامل حـضوردر آالسـهای            
ــی  ــوی اينرتنتـ ــه  ) Web chat( گفتگـ ــی بـ و دسرتسـ

يادداشتهای منونه و حتی ارتباط زنده بـا مديرسـايت          
 . می باشد ) Facilitator online( آموزش دهنده 

  رتونيكی برای چه آسی است؟آموزش الك 
مشا مـی توانيـد     . آموزش الكرتونيكی عمال برای مهه است     

آارمنــدی حرفــه ای باشــيد آــه مــی خواهــد مهــارت  
 خود را به صورت امروزی در       IT) فناوری اطالعات   (های

بياوريد يا دانشجويی آه در صدد آسب حتـصيالت عاليـه           
 يا فرد بيكاری آـه دوسـت دارددر خانـه و بـا            . است

هر . سرعت يادگيری خود، به مطالعه و آموخنت بپردازد       
فردی می تواند برای ارضای نيازهای آموزشی خـود از          

 . اينرتنت هبره بربد
  چگونه می توان از آموزش الكرتونيكی هبره مند شد؟

سهل الوصول  , آموزش الكرتونيكی راه حل آموزشی مؤثر       
مــی توانيــد از حــضور . و دارای آيفيــت بــاال اســت

درآالسهايی آه مطابق برنامه ريزی شخصی يا شغلی تان         
غنای فردی  , خواه هدف مشا پيشرفت شغلی    .است لذت بربيد  

رشـته  . و يا آسب مدرك اعتباری قابل انتقـال باشـد         
منبعی قابل  ,  بال استثنا قابل دسرتسی هستند     onlineهای  

اطمينان آه اطالعات و مهان دستورالعمل هـا و دروسـی           
ن بوده ايد با آيفيت باال به مشا عرضـه          آه خواستار آ  

بدون وجود دائمی موانعی آه مهـه مـا را از           , می آند 
در ضـمن هـر     . دست يافنت به فرصتهايمان حمروم می آند      

برنامه آموزشـی را مـی تـوان ذخيـره آـرد و بـرای               
دانشجويان فرستاد تا از آن برای سنجش خود استفاده         

 آن يادگيرنده   اين روش آه در   , به عبارت ديگر  . آنند
اين امكان را به دانشجويان می دهد       , مورد توجه است  

تا به جتربه يادگيری خود بپردازد زيرا با توجه بـه           
 . آنرا پويا و شخصی می سازد, نيازهای او

 

 onlineمهمرتين فوائـد آمـوزش الكرتونيكـی يامطالعـه          
 : عبارت است از

رس  ديگر نيازی به صرف وقت و حضور در آـالس هـای د             -
 . نيست

 می توانيد از طريق شبكه ارتباطی با دانشجويان و          -
مدرسان متام دنيا ارتباط برقرار آـرده و بـه حبـث و             

 . گفتگو بپردازيد
 مزيت برخورداری از يك روش مطالعه انعطـاف پـذير           -

  آــــــه مطــــــابق نيازهــــــای مشاســــــت را    
 . خواهيد داشت
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 سرعت مطالعه در دست دانـشجو اسـت و مـی توانيـد              -
سرعت خوانـدن آن    , اا را مرور آرده و در هر خط       عنو

 . را با توجه به درك و فهم خود باال بربيد
 اطالعات ضروری در مورد پيشرفت آموزشی برای سـنجش          -

  و ارزيـــــــابی شخـــــــصی، بـــــــه ســـــــرعت 
 . ارائه می شود

 مانند آالسهای درس مشـا هـم از مهـان برنامـه هـای               -
ی و شـناخت    دروس مرجع و راهنمايی های درسـ      , آموزشی

 . برخوردار می شويد

 با غنـای آمـوزش گروهـی        online در مطالعه از طريق      -
  . مواجــــــــــــه مــــــــــــی شــــــــــــويد

 مشا را تـشويق مـی آنـد تـا           online مطالعه از طريق     -
آنجكاوی و ابتكار بيـشرتی بـه آـار بربيـد و امكـان              
دسرتسی به تكنولوژيهای جديد را افـزايش داده و بـا           

، اطالعات مشا را بـه روز       استفاده از فناوری رايانه     
 . نگه می دارد

 اطالعات ضروری   online در پايان هر ترم فرم ارزيابی        -
   را بــــــــه مشــــــــا دورهو الزم دربــــــــاره 

 . منتقل می آند

 آـه در    onlineاز مـوارد درسـی      , در آموزش الكرتونيكی  
مهزمان ) گفتگو (chatاتاقهای  , ارتباط با حبث و گفتگو    

 downloadه رشته ها آه قابل       و مدارك مربوط ب    emailو  
ايـن روش جتربـه     . آردن اسـت ، برخـوردار مـی شـويد         

زمـانی  . يادگيری موفقی را برای مشا بوجود مـی آورد        
آه برنامه خود را از طريق شبكه دريافـت مـی آنيـد             
اين اجازه را خواهيد داشت تا يكی يكی و بـدون يـك             

بـه فعاليـت    , برنامه زمـانی ثابـت و يـا آـالس درس          
از موارد درسی   , می توانيد با آنرتل آامل    . زيدبپردا

, سـريع يـا آنـد     , موجود با هر سرعتی آـه مايليـد         
پس مـی توانيـد هـر عنـوانی را هـر            . استفاده آنيد 

اندازه آه دوست داريد مرور آنيد و يا از عنـاوينی           
. بـه سـرعت بگذريـد     , آه با آا قبال آشنا شده ايـد       

 onlineت آموزشـی    يك مدير ساي  , برای هر برنامه موجود   
او . انتخـاب مـی شـود     , آه در آن موضوع مهارت دارد     

مانند يك مدرس در آالس درس است آه فرآيند يـادگيری           
و از  . يك برنامه هفتگی مشـا را راهنمـايی مـی آنـد           

 بـا مشـا و دانـشجويان ديگـر          chatطريق جلـسات مـنظم    
ارتباط برقرارآرده و به متام سواهلايی آه اتاق حبث و          

اين پيغامهـا در    . پاسخ می دهد  , رستاده شده گفتگو ف 
 ثبت می شوند تا اگر خواستيد دوبـاره بـه           chatاتاق  

دانشجويان عـالوه بـر متخصـصان       . مرور آا بپردازيد  
 هم هبـره    offline می توانند از امكانات      onlineآآادميك  

تيم های متشكل از افراد حرفه ای آه وقت خود          . بربند
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,  يادگيری برای مشا آرده انـد      را صرف ايجاد يك جتربه    
ــات  ــات chatامكان ــرور امتحان ــد online و م  را مانن

 . به مشا پيشنهاد می آنند, سرويس خدمات به مشرتی 
 

 


