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 و مراکز آموزش عالی داخل(
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 چکیده
در حوزه  هایفناورت و تأثیر این بررسی فناوری نوین در حوزه فناوری اطالعا حاضر پژوهش ازهدف 

آوری اطالعات و ارتباطات طی فن هاییشرفتپ. استبوده آموزش الکترونیکی  ویژهبهیادگیری 
آوری اطالعات و . با گسترش فنبودقرار داده  یرتأثابعاد مختلف زندگی بشری تحت ، اخیر یهاسال

که افراد  یاگونهبه؛ بودزش نیز دچار تحول شده های آموابزارها و روش، نفوذ وسایل ارتباط از راه دور
آموزش  یهادورهتوسعه  بنابراینبا استفاده از امکانات در دسترس به یادگیری بپردازند.  توانستندمی

ترین و ضمن ارتقا کیفیت آموزش به یکی از محبوب یافتهگسترشرشد و  سرعتبهالکترونیکی 
های نوین مانند آوریین مقاله به توسعه و پیشرفت فن. در ابودهای آموزشی تبدیل شده روش

آوری پوشیدنی و نقش طراحی واکنش گرا و فن، های حجیمداده، اینترنت اشیاء، محاسبات ابری
رو در زمینه آموزش های پیشدر آموزش الکترونیکی اشاره شد. عالوه بر این چالش هاآنبدیل بی

 قرار گرفت. موردبررسیالکترونیکی 

، آوری اطالعاتفنهای حجیم، طراحی واکنش گرا، آموزش الکترونیکی، دادهکلیدی:  هایژهوا
 وری پوشیدنآفن، محاسبات ابری
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 مقدمه

بالقوه آن در  ظرفیتفناوری اطالعات و ارتباطات و  روزافزونتوسعه و پیشرفت 
زش نیز آمـوزش را بر آن داشته تا در فرآیند آمو ان حوزهپژوهشگر، بهبـود آمـوزش

قرار دهند. از طـرف دیگر  اولویتیک مزیت رقابتی در  مثابهبهوری را آاستفاده از فن
 پذیرانعطافبه استفاده بهینه از زمان و امکانات و توسعه  توسعهدرحالنیاز جوامع 

است.  شدهمنجـر بـه گـرایش بیشـتر بـه استفاده از آموزش الکترونیکی ، آموزش
فـراهم آوردن ، در زمان و هزینه جوییصرفه ازجملهدالیلی  به الکترونیکی آموزش

دسترسی مستقیم به منابع ، نظام ارزشیابی تحصیلیتسهیل ، امکـان تحصـیل از راه دور
، شیروانی و ملک محمدی) و ایجـاد فرصت تحصیل برابر اشاره کرد آموزشی دیجیتال

7848.) 
تأثیر بیشترین ، اندرشد یافته آوریتوسعه فن درنتیجهتی که العااط هایشبکهامروزه 

ت و العااط آوریدر راستای پیدایش فن. را در جهانی کردن صنعت و خدمات دارند
چگونگی تربیت فراگیرانی ، چالش آموزش در قرن بیست و یکم ترینمهمارتباطات 

ت العام با جامعه در حال تغییر و پیچیدگی عصر انفجار اطالزشده که با آمادگی 
همراه با منسوخ شدن سریع ، آوریهای گسترده علم و فنشوند. پیشرفتمی روروبه
مداوم  طوربه فراگیرانمستلزم نوعی تعلیم است که در آن ، ت قبلیالعاو اط هایافته

بسیاری  .ی با آن لذت ببرندرویاز رویا حالدرعینباشند و  مسئلهدرگیر یادگیری و حل 
شود که هر  دهیسازمانه شرایط یادگیری باید چنان از روانشناسان تربیتی معتقدند ک

 .خود به فعالیت و یادگیری بپردازد هایتوانایی بر اساسفراگیر 
خود به فعالیت و  هایتوانایی بر اساسآموزشی که در آن فراگیر  هایروشیکی از  

های نوین در این آوریو نقش فن پردازد روش نوین آموزش الکترونیکییادگیری می
ستجوی ج این نوع آموزش(. 7849، فرد درخشان و معینی کیا، بابالن زاهد) است حوزه

یی از قبیل تقاضای هاامروز متحول کرده و با وجود چالش آورفنت را در دنیای العااط
و نیاز به  وقتتمام مدرسکمبود ، بودجه کفایتعدمبرای آموزش عالی و  روزافزون

 .جدی قرار گرفته است ردتوجهموهای جغرافیایی حذف محدودیت
هدر رفت پیشگیری از  منظوربهکیفیت بسیار مهم بوده و ، در آموزش الکترونیکی

آموزشی امری  هاینظامهماهنگی بین توسعه ، مادی و مالی، انسانی هایسرمایه
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، اینترنت هه نظیر شبکامروزی هاآوریآموزش الکترونیکی از انواع فن .ضروری است
برد و محتوای آموزشی را از طریق تی و مدیریت دانش بهره میالعااطهای پایگاه

 7کند همانند شکل ارائه می 7مانند سیستم مدیریت محتوا خدمات الکترونیکی
 (.2171، )الندروس و فانتس

مدیریت ، آموزشی شناسیروشهمچنین این نوع از آموزش انعطاف زیادی در  
و ساختار  دهیسازمان، بیـن استادان و دانشجویان زمانزمان و غیر همتعامل هم، محتوا
باعث که آورده  وجود بهدانشجویان  ره ارزیابیاالخآموزشی و ب هایطرح، هادوره

تا فرآیند یادگیری از تمرکز بر آموزش محور به تمرکز بر یادگیری محور تغییر  شودمی
 (.7849، فرد درخشان و معینی کیا، بابالن زاهد) پیدا کند

 

 یریادگی تیریمد ستمیس .1شکل 

ی توسعه هاآموزش پتانسیل افزایش قدرت یادگیری و برنامهنوع این  باوجوداینکه 
ولی ممکن است برای هر سازمان یا هر موقعیت آموزشی  استانسانی را دارا منابع 

آوری ستاوردهای فند ترینمهمگفت  توانمی آنچه بیان شدبا توجه به  .مناسب نباشد
سهولت دسترسی به حجم ، فراگیران هایآموختهاطالعات افزایش کیفیت یادگیری و 

                                                                                                                                        
1. LMS (Learning Management System) 
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 هایهزینهکاهش برخی ، به اطالعات موقعبهدسترسی سریع و ، باالیی از اطالعات
کیفیت و دقت و صحت مطالب درسی و نیز ارتقای علمی  بردن باال، آموزشی

 .استدانشجویان و مدرسان 
ناتوانی نظام کنونی در و سو  از یک یآموزش یحجم گسترده تقاضا به توجهبا  

نوین آموزش الکترونیکی از  هایروشهای فراوان پاسخگویی به آن و همچنین قابلیت
ی آموزش الکترونیکی به امری ضروری بدل هاایجاد و توسعه سیستم، سوی دیگر

 واحدهای آموزشیهر زمان در  توانندمیدر این سیستم مخاطبان گردیده است. 
گفت که آموزش  توانمی درواقعدر تعامل باشند. هم و با  کرده مرورخود را  موردنیاز

، رضائیاست )در دسترس  بالقوه در هر زمان و مکان دلخواه صورتبهالکترونیکی 
7849.) 

نفوذ ابزارهای ارتباط از راه  و تحوالت اخیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
باعث ایجاد تحول در ابزارها و وسایل آموزشی شده و امروزه ، دور به منازل و ادارات

 مخاطبان این شیوه آموزشی با داشتن یک پایانه کامپیوتری و یا حتی یک دستگاه سیار

ی مدیریت آموزشی تعامل کرده و مطالب ارائه شده هابا سیستم توانندهر جایی می در
در زمینه آموزش ی های تحت وب متنوعوزه برنامه. امرفراگیرندتوسط آن را 

مدرن آموزشی در مؤسسات و مراکز  هایروشو در قالب  اند¬الکترونیکی توسعه یافته
 (.7849، رضائی) کنندمختلف آموزشی و تجاری استفاده می

مناسب و جالب است که یادگیری برخط  چنانآن، محیط یادگیری مبتنی بر وب
آوری اطالعات و ارتباطات و ر آموزش شود. تغییرات سریع در فنیک روند د تدریجبه
محیط یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب رخ داده  موجببهجامعه اطالعاتی که  ویژهبه

دهد. یادگیری الکترونیکی سبک یادگیری سنتی را ناکارآمد و نامناسب جلوه می، است
شود. این آموزشی افراد می هایدرخواستسبب تحریک انگیزش و ، مبتنی بر وب

اطالعاتی با محتوای  هایکتاب غیرتعاملیسبک یادگیری در مقایسه با سبک منعطف و 
 (.7842، بابا احمدی و رجب پور، دهد )تقواارائه می هاآنمتنوع و مرتبط با نیاز 

توان به های آموزش را میروش طورکلیبه. های آموزشآوریو فن هاوهیشمروری بر 
های سنتی فرد سر کالس درس حضور . در روشکرد بندیتقسیمسنتی و نوین  دستهدو

کاهش ضریب ، اتالف وقت جملهمنهای زیادی فیزیکی دارد؛ این روش با کاستی
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است. امروزه با  روروبههای یادگیری مانند ایاب و ذهاب یادگیری و افزایش هزینه
آموزش از راه ، آموزش مبتنی بر وب ،آموزش الکترونیکی ازجملههای نوین آوری¬فن

آن کاهش یافته است؛  هایهزینهروند آموزش تسهیل پیدا کرده و دور و آموزش برخط 
مکانی که به اینترنت و شبکه دسترسی داشته  تواند در هر زمان وفرد می کهطوریبه

 و عیربی)، (7848، جعفری نویمی پور و زارعیباشد از این نوع آموزش استفاده کند )
 (.7849، فریادی

های آوریفن بر اساساست که  یآموزش الکترونیکی فرآیند: آموزش الکترونیکی -
، هندراجایا و ترسومی، )پری هارتینی شکل گرفته است، و پردازشگرها ایچندرسانه، ایرایانه
یک روش  عنوانبه هاسازمانآموزش الکترونیکی در حال حاضر توسط بسیاری از . (2177

های فشرده شود. برای نمونه امروزه لوحدانشی کارکنان استفاده می هایمهارتبردن  االی ببرا
توانند برای آموزش بکار روند. شود که با هزینه کم میآموزشی بسیاری در بازار یافت می

ند مهارت یا دانش تواناست که از طریق آن افراد میروشی بنابراین آموزش الکترونیک 
 .خشندآوردند و عملکرد خود را بهبود ب دست جدیدی به

ها ای از شبکهگسترده آوری وب شامل مجموعهظهور اینترنت و فن: آموزش مبتنی بر وب -
ای در بین موجب پیدایش طیف وسیعی از کاربردها و خدمات شبکه کهایناست. عالوه بر 

ب همگرایی انواع سب، های مختلف گردیده استان رشتهپژوهشگرپژوهشگران و ، مردم عادی
آموزش مبتنی بر وب نیز شده است.  کنندهمصرفدهنده و خدمات ارتباطی به نفع سرویس

زیرا  است شدهی آموزش و یادگیری چهره به چهره مرسوم هاسکالامری رایج در  عنوانبه
تحقق بخشیدن به اهداف آموزشی مؤثر  و آموزدانش-دهی به تعامل معلمدر جهت هااین روش

 (.2117، )جانسون هستندارآمد و ک
یادگیرنده و یاددهنده  شود کهگفته می آموزش از راه دور به آموزشی: آموزش از راه دور -

، صوتی) هارسانههستند که نیاز به ارتباط از طریق  به حدی از هم جداجغرافیایی  ازنظر
موسسه یک وجود  ،افرادجدایی مانند ویژگی و ...( دارند. در این نوع آموزش چند تصویری 

 استفاده از رسانه فنی، و ارائه مواد آموزشی سازیآماده، ریزیبرنامهبرای  مانند دانشگاه پیام نور
از طریق وب با  ارتباط دوطرفهامکان ، خودخوان هایکتابآموزشی و یا  هایفایلمانند 
ریواکار و )د د شده استپیشنها کارتقسیمهای مدیریت سیستم یادگیری و امکان برنامه

 (.2179، همکاران
 وجود بهنوین آموزش الکترونیکی  هایسیستماین نوع آموزش در امتداد : طآموزش بر خ -

زمانی  کند تا افراد بدون نیاز به آموزش مجدد هرامکانی فراهم می آموزش برخطآمده است. 
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، اونو و )ناکاجینا بتوانند خود را با سیستم و دوره آموزشی وفق دهند، وارد دوره آموزشی شوند
2179.) 

اولین بار  7هوشمند هایعاملاستفاده از : پشتیبانی هوشمند یهاعاملآموزش با کمک  -
به موجودی گفته عامل هوشمند (. 2179، زو و همکاران)توسط زو و همکارانش بیان شد 

کلیه و  دهدمی اطراف خود را شناخته و اعمالی را روی محیط انجام، محیطکه در یک  شودمی
امکان یادگیری دارند ، ها. این سیستماستدر جهت نیل به اهدافش  دهد¬اعمالی که انجام می

یادگیری محیط کنند. و سپس از دانش اکتسابی خود برای انجام اهداف خود استفاده می
ابزار قدرتمند و پویا برای آموزش برخط به  عنوانبه تواندمیهوشمند مبتنی بر عامل  2مجازی

، (2171، سوریا و )اسکات و اهداف آنان خدمت کند الیقع، یادگیری سرعتبه با توجه افراد
 (.2179، آنتونیو و گرین هال، )هررو

شود که در آن دو یا چند پدیده را کنار و مقایسه به عملی اطالق میتطبیق : آموزش تطبیقی -
یکی قرار دهیم.  وتحلیلیهتجزرا مورد  هاآن، هم قرار داده برای یافتن وجوه اختالف و تشابه

(. در این روش 2177، گادبول و روش تطبیقی است )تریکها، های آموزش الکترونیکاز روش
با توجه به  هاآنمختلف آموزش مقایسه و بهترین  هایسیستم تئوری فعالیتضمن استفاده از 

 (.2177، سوارز و کوئیک، آنجلو، گردد )چوشرایط کشور انتخاب می
های شغلی خود بسیاری از افراد با توجه به مسئولیت: کشف دانشاساس آموزش بر  -

ی هابر پایه دادهچهره به چهره در کالس شرکت کنند. سیستم کشف دانش  صورتبهتوانند می
این سیستم از روش (. در 2172، هنگ و کند )سنگودیاکار میسال تحصیلی دانشجویان 

 استفاده، است دانشجوزمان حضور هر  کنندهمنعکسزمانی که  هایسری وتحلیلتجزیه
 شود.می

آموزش الکترونیکی  هایسیستماکثر : سیستم پشتیبانی تصمیمآموزش بر اساس  -
 کنند.در یادگیری می درستوسط یک م ایجادشدهرا مجبور به پیروی از محتوای  انآموزدانش

های اولیه کاربران و اولویت ی مشخصاتهابا توجه به نتایج حاصل از دادهنیز  ریزیبرنامهدر 
 (.2172، سانگ و چوی، دهد )جونگمحتوای یادگیری را ارائه می، انآموزدانش

نیاز روزافزون  .ایران یهادانشگاهدر  آموزش الکترونیکیرشد  و هاویژگیمروری بر 
 کمبود، امکانات اقتصادی کمبود، به مراکز آموزشی هاآنعدم دسترسی ، مردم به آموزش

متخصصان را بر آن ، شودرف آموزش میصهای زیادی که زشگران مجرب و هزینهآمو

                                                                                                                                        
1. intelligent agent 

2. virtual learning environments 
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ی آموزش ابداع نمایند رای جدیدی را بهاروش، عاتطالا آوریداشت که به کمک فن
جمعیت  زمانهم طوربه، که هم اقتصادی و با کیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن

این نوع آموزش  هایویژگی ترینمهم. ر دادکثیری از فراگیران را تحت آموزش قرا
 (:7849، فریادی و ربیعی) از اندعبارت

 افزایش تمایل به همکاری بین اساتید وویژگی این آموزش ترین همکاری: عمده -

 .دانشجویان است
. دانشجویان کندمیمرتبط و متصل بودن: آموزش الکترونیکی ارتباط با نشاطی ایجاد  -
تصویری با یکدیگر و مربیان خود  وشنودگفتالکترونیکی و  از طریق پست توانندمی راحتیبه

مشارکتی دسترسی پیدا  هایپروژهو از این راه به شبکه یادگیری علوم و  ارتباط برقرار کنند
 .کنند

های الکترونیکی هستند. اساتید و دانشجوها دو عنصر اصلی تشکیل کالسفراگیر محوری:  -
. کرد استفادهتوان در آینده فراگیر می صورتبهشود و ضبط می معموالً هااما بسیاری از کالس

 الکترونیکی قابلیت استفاده مجدد را دارند. هایکالساین یعنی 

به دسترسی کند و عبور می السدیوارهای کاز مرز مرز بودن: آموزش الکترونیکی بی -
برای دانشجویانی که در  این نوع آموزش. است پذیرامکان جاهمهت و افراد در العااط

 و در راستای عدالت اجتماعی است. بسیار مفید است، کنندزندگی می دورافتادههای مکان
یک  وسیلهبه شدهتعیینخواه اجتماع یادگیری ، دهداجتماع: آموزش در اجتماع رخ می -

یک اجتماع فیزیکی واقعی مانند یک شهر یا شهرک باشد.  مدرسه یا سازمان خاص یا در
اجتماعات را به هم ، از طریق افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط تواندمیآموزش الکترونیکی 

 .متصل کند
مانند . آیندمی حساببهیادگیری اکتشافی نوعی ، کارهای بَرخطاکتشاف: بسیاری از  -

 یادگیریند. سرگرمی زیادی ایجاد کن توانندمیکه با کشف مسیر بازی کامپیوتری  هایبازی
تر آن اکتشاف و یادگیری مبتنی بر حل مسئله باشد. نوع رسمی کنندهسرگرمتواند نیز میدروس 

، در. در این رویکگیردمیقرار  مورداستفادهی تخصصی هادر آموزش عموماًاست که 
تا روی  شودخواسته می هاآنو از  شوددارای مسائل به دانشجویان ارائه می هایموقعیت

 .استراتژی کار کنندو  حلراهارائه و  تشخیص
ما ااست  وپرورشآموزشی صلهسته ا، اگرچه سهیم شدن در دانش :دانش گذاریاشتراک -

اشتن ذگاشتراک دانش به کتاب و مجله محدود بود. کامپیوتری  هایشبکهایجاد پیش از 
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در دسترس به نحو بهتری آن را ، الکترونیکی دیگر افزارسختیا هر اینترنت ت روی العااط
 .دهددیگر قرار میراد اف
 تأثیربیشترین لمس و  حرکت، رنگ، تصویرهایی مانند از راه: یادگیری چندگانههای حس -

 را دارد.

تواند در می، الکترونیکی در کشور استفاده از آموزش فزایندهنگاهی به رشد  
بال از بیانگر استق 78تا  7های حوزه آموزش عالی بسیار مفید باشد. جداول ریزیبرنامه
دهد پذیرش دانشجو در نشان می 78در مقطع کارشناسی ارشد دارد. جدول  هادورهاین 

مار )آ هاستگرایشاز مجموع سایر  پررنگزیرمجموعه علوم انسانی بسیار  هایگرایش
 (.7849تا  7847تحصیلیهای ش عالی ایران سال آموز

ی کیالکترون روش به کشور یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .1جدول 

 1331-1332 یلیتحص سال در (یرحضوریغ)

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

39668709821162481231486810564غیرحضوری

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی
نوع تحصیل

 

 یکیالکترون آموزش روش به یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .2جدول 

 1332-1331 

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

2557487360510916918732316151علوم انسانی

4456810000445681علوم پایه

235200002352علوم پزشکی

8522971165420124410293435فنی و مهندسی

407800004078کشاورزی و دامپزشکی

49545111300100167هنر

39668709821162481231486810564جمع

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 

 1331-1332 یکیالکترون روش به ارشد یکارشناس مقطع شدگاننامثبت تعداد عیتوز. 3جدول 

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

3694787946810136918742319079کارشناسی ارشد

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی
نوع تحصیل

 

http://irphe.ac.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&book_id=18&slc_lang=fa&sid=1
http://irphe.ac.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&book_id=18&slc_lang=fa&sid=1
http://irphe.ac.ir/book_treasure.php?mod=viewbook&book_id=18&slc_lang=fa&sid=1
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ی کیالکترون روش به کشور یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .4جدول 
 1332-1333 یلیتحص سال( یرحضوریغ)

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

2826761267112910034978903غیرحضوری

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 
 یکیالکترون آموزش روش به یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .5جدول 

 1333-1332 

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

195847844628470024205631علوم انسانی

1292150000129215علوم پایه

65113000065113علوم پزشکی

6702489113258007832747فنی و مهندسی

4110000411کشاورزی و دامپزشکی

00961860096186هنر

2826761267112910034978903جمع

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 
 روش به ارشد یکارشناس مقطع در یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .6جدول 

 1332-1333 یکیالکترون آموزش

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

26767183454914009148097کارشناسی ارشد

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 
ی کیالکترون روش به کشور یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .7جدول 

 1333-1334 یلیتحص سال در( یرحضوریغ)

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

297875022666680036118170غیرحضوری

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 
 به یکیالکترون آموزش روش به یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .8جدول 

 1333-1334 یلیتحص سال در شیگرا کیتفک

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

222850881493230023775411علوم انسانی

73100000073100علوم پایه

1242050000124205علوم پزشکی

531207798295006292372فنی و مهندسی

101800001018کشاورزی و دامپزشکی

12141950003164هنر

297875022666680032448170جمع

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی
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 روش به ارشد یکارشناس مقطع در یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .3جدول 

 1333-1334 یلیتحص سال در یکیالکترون آموزش

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

290872651825180030907783کارشناسی ارشد

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 

ی کیالکترون وشر به کشور یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز. 10جدول 

 1334-1335 یلیتحص سال در( یرحضوریغ)

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

34117713632160119364444597913758غیرحضوری

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 
 به یکیالکترون آموزش روش به یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز .11جدول 

 1334-1335 یلیتحص سال در شیگرا کیتفک

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

2433509344810211586328044679394علوم انسانی

84121391188131علوم پایه

1792680012180270علوم پزشکی

650212914649724195710373583فنی و مهندسی

366100133764کشاورزی و دامپزشکی

29413574106201170316هنر

34117713632160119364444597913758جمع

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی

 

 روش به ارشد یکارشناس مقطع در یعال آموزش مؤسسات شدگاننامثبت تعداد عیتوز 12جدول 

 1334-1335 یلیتحص سال در یکیالکترون آموزش

نوع تحصیل

جمعزنجمعزنجمعزنجمعزن

32857433392104419144340559112817کارشناسی ارشد

جمع کلآزادغیرانتفاعیدولتی
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  و یمهندس یفن یهاشیگرا انیدانشجو تعداد سهیمقا. 1 نمودار

 کشور کل یکیالکترون آموزش یانسان علوم

های بالقوه حوزه توان یافت که یکی از ظرفیتجداول فوق می هایدادهمشاهده  از
های ترکیبی از گرایش ویژهبه ایرشتهبینهای های الکترونیکی طراحی دورهزشآمو

 علوم انسانی و فنی مهندسی است.
و همچنین بر اساس  پژوهشانجام شده در این  هایبررسیدر تحلیل و  

معینی ، زاهدبابالن)، (7848، شیروانی و ملک محمدیصورت پذیرفته در ) هایپژوهش
و  هادانشگاه موانع توسعه آموزش الکترونیکی در توانمی( 7849، درخشانفرد و کیا

 :ستدانبه شرح زیر  توانمراکز آموزش عالی داخل کشور را می
یک دولت یا سازمان باید بر  مشیخط: در ابتدا ریزیهای جامع آموزشی و برنامهمشیخط -

شود تا نگاه توسعه ث میآوری باعمبتنی بر فن مشیخطهای نوین باشد. وجود آوریتوسعه فن
 آوری بر تمامی تصمیمات محوری حاکم شود.با فن راستاهممحور و 

های و زیرساخت مناطق وسیعی هنوز فاقد برق، توسعهدرحالدر کشورهای : هازیرساخت -
. در استند کیلومتر بیش از چ هاآنایستگاه تلفن از  تریننزدیکفاصله مناسب هستند و  شبکه

 شود.سیم استفاده میبی آوریاز فن، یافتههتوسعکشورهای 
چالش پیش روی حضور آموزش  ترینجدیشاید : و امور مالی سازیظرفیت، زبان -

باشند. به دلیـل گـران  و مالی مشکالت اقتصادی توسعهدرحالالکترونیکی در کشورهای 
در ایـن ، مردمهـای فنـاوری و آموزشی در سیستم آموزش الکترونیکی و فقر بـودن هزینـه

 باید توسعه نیافته است. کهچنانآننظـام آمـوزش الکترونیکی 
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فعالیت آموزش برای در توسعه آموزش الکترونیکی شرایطی  :ی سازمانیهاچالش -
و  مدیریت آموزش و مشاوره دانشجویان، های دیجیتالایجاد کتابخانه ازجملهالکترونیکی 

 .است موردنیازی جدید هابرای توسعه آموزشن کارکناهمچنین گردآوری مدرسان و دیگر 
از واضح است.  کامالًدر آموزش الکترونیکی  آوریفنمسائل  تأثیرآوری: فنی هاچالش -

 آوریفن: انتخاب و توسعه شوندآیند مرتبط تقسیم میربه سه ف آوریفنی هاچالش، این
شامل ابزار برای حمایت  اهآوریفن. این آوریفنو عملکرد  آوریفن کارگیریبه، مناسب

 فرآیندهای یادگیری و مدیریت آموزش هستند.
روبرو  هاآنعضوی از اجتماع با  عنوانبه هاانسانکه ی است چالش: ی اجتماعیهاچالش -

وانین و قمبحث ، توسعهدرحالهای مهم اجتماعی در کشورهای محدودیت یکی ازشوند. می
به دالیل تمرکز بروکراسی و ساختارگرایی در  سومیجهانمقررات است که در کشورهای 

یی ها¬آموزشـی( ماهیـت آزاد و منعطـف آمـوزش مجـازی بـا چالش مؤسسات)و  هاسازمان
 .و حمایت قانونی روبرو شده است گذاریقانوندر 

آموزش  سازیپیادهمهم و اساسی در  هایمقولهفرهنگ یکی از : ی فرهنگیهاچالش -
، لیـل وجـود نظـام ارزشـی و بنیـادین متفـاوت در فرهنگ اقوام مختلفالکترونیکی است. به د

 .حضور آموزش الکترونیکی در این کشورها با برخوردهای متفاوتی روبرو خواهد بود قطعاً
و بـا شـرایط بـومی و فرهنگی شود می تأکیدبسیار  سازیبومیبحث ، امروزه در آموزش

 انطباق و سازگاری داشته باشد.
توسعه و پیشرفت مفاهیم . در آموزش الکترونیکی های نوینآوریفنپیشنهادی و مدل 

اینترنت ، 2های نوین همچون محاسبات ابریآوریو فن 7انگاریجدیدی همچون بازی
و  1بُعدی 8چاپ ، 7آوری پوشیدنیو فن 9طراحی واکنش گرا، 9های حجیمداده، 8اشیاء

 مینه آموزش الکترونیکی دارند.در ز بدیلبینقش  8آوری تلفن همراهفن
آوری است که انقالبی در شیوه ارائه یادگیری ایجاد کرده است. فن، محاسبات ابری

دانشگاهی ابری امروزه  هایپردیسو  های ابریکالس، مفاهیمی همچون یادگیری ابری

                                                                                                                                        
1. gamification 

2. cloud computing 

3. internet of things 

4. big data 

5. RESPONSIVE E-LEARNING DESIGN 

6. wearable technology 

7. 3D printing 

8. mobile technology 
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خویش را به  هایتالشروزآمد تمام  هایدانشگاهدر حال فراگیر شدن است.  سرعتبه
 (.2 شکلهای فناورانه و نوآورانه بهره ببرند )ر بستند تا بتوانند از این فرصتکا

 

 یابر کالس و یابر محاسبات .2شکل 

و  هادانشگاهیادگیری ابر به یادگیری در دنیای مجازی اشاره دارد. بسیاری از 
 هایسیستم. کنندهای ابری حرکت میآموزش عالی به سمت پردیس مؤسسات

توانند آموزش و می، های حجیمبا توانایی ترکیب با مفاهیمی همچون داده، یادگیری ابر
 .کنندتر و سازگارتر تبدیل ساز شخصی، تریادگیری را به سطوح تخصصی

آزاد به  طوربه وبکه از طریق برخطی است  یدوره، 7یا موک دوره آزاد انبوه برخط
ها معموالً . این دورهدهدخدمات آموزشی ارائه می ارائهدر تمام نقاط جهان  متقاضیان

و طی چند سال گذشته پیشرفت چشمگیری  های دانشگاهی هستندمشابه دوره
بر این نکته است که در آینده بخش زیادی از  تأکیداند. آنچه مشخص است اشتهد

 (.8کامل در بستر ابر قرار خواهد گرفت )شکل  طوربهیادگیری 

                                                                                                                                        
1. Massive Open Course Online (MOOC) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 جهان نقاط تمام از یکنندگانشرکت با برخط انبوه آزاد یهادوره یبرگزار .3شکل 

مفهومی است که در دنیای جدید یادگیری ، گراطراحی آموزش الکترونیکی واکنش 
، اعم از رایانه نمایشصفحهبیشتر وقت خود را در مقابل چندین  گیرندگانآموزشکه 
مطرح شده است. طبق یکی از ، کنندتلفن هوشمند و غیره صرف می، تاپلپ

های مبتنی بر درصد از تعامالت رسانه 41 گوگلهای موتور جستجوی گزارش
 است. یشنماصفحه

دارد که از  سروکارهای غیر ساختاریافته داده با مقادیر زیادی از، های حجیمداده
حجم زیادی از آن تولید  هرلحظهطریق منابع متعدد در دنیای دیجیتال جریان دارد و 

در  هایادگیرندههایی هستند که برای داده، داده حجیم، شود. در یادگیری الکترونیکیمی
، 7مدیریت یادگیری هایسیستمایجاد شده است و از طریق ، وای یادگیریارتباط با محت

اجتماعی که از طریق  هایشبکه ازجمله، هارسانهو سایر  2مدیریت محتوا هایسیستم
 های یادگیری در تعامل است.یادگیرندگان با برنامه هاآن

ز ابعاد ی است که پیشرفت آن بسیاری ایهاآورییکی دیگر از فن بعدیسهچاپ 
خود یک طراحی  نوبهبهآوری . این فنکردزندگی دنیا را دچار تغییر و تحول خواهد 

 کند.واقعی تبدیل می بعدیسه( را به یک محصول فیزیکی بعدیسهدیجیتالی )یک فایل 

                                                                                                                                        
1. Learning Management Systems (LMS) 

2. Content Management Systems (CMS) 
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 بینیپیشاما ، در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد بعدیسهآوری چاپ اگرچه فن
آموزش الکترونیکی شدید  ویژهبه، یادگیری و آموزش اندازمچشآن در  تأثیرشود که می

ان امکانات آموزدانشبرای دانشجویان و ، بعدیسهو قدرتمند باشد. چاپگرهای چاپ 
و همچنین تفکر خالق خود را  دهندمیعملی قدرتمند ارائه  هایتجربهبیشتری برای 

، سازی ساختمانهمچون شبیه هاییآوری برای کمک به یادگیری. این فندهندمیارتقا 
امکانات و تجربه بسیار جذاب و مفیدی برای ، خودرو و بسیاری موارد دیگر، پل، سد

کافی قدرتمند است که بتواند  یاندازهبهآوری کند. این فنیادگیرندگان را فراهم می
 .یادگیری پویا دانشجویان را در آینده نزدیک تغییر دهد

 

 های نوین در یادگیری الکترونیکیآوریفن مدل پیشنهادی .4شکل 

هدست ، هدست واقعیت افزوده، 7همانند عینک هوشمند، آوری پوشیدنیفن
آوری منجر به امکانات فن درنهایتو یا دستنبد هوشمند که  واقعیت مجازی ترکیبی
ی را بیش از هر های الکترونیکتوانند حوزه آموزشمی، شوندمحاسبات پوشیدنی می

های دیجیتال پوشیدنی با سیستم پشتیبانی قرار دهد. دستگاه الشعاعتحتحوزه دیگری 
توانند آموزش مداوم و پشتیبانی از کاربران موبایل را فراهم عملکرد الکترونیکی می

 ابزاری برای یادگیری مداوم نگاه داشت. عنوانبه هادستگاهتوان به این . میکنند
                                                                                                                                        
1. intelligent glass 
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هایی است که گونه در زمینهبه مفهوم استفاده از اجزا و تفکرات بازی، ریانگابازی
 درآوردنهای طبیعی برای به حرکت از انگیزاننده انگاریبازیماهیت بازی ندارند. در 

برای یادگیرندگان  که مزایای فراوانی با انگاریبازیشود. امروزه مخاطب استفاده می
کند بخشی و اثربخشی فرآیند یادگیری ایفا فزایش لذتدر ا بزرگی نقش تواندمی، دارد

تبدیل شود. به رویکردی پرطرفدار در صنعت آموزش الکترونیکی و خواهد توانست 
ای انجام شده گسترده هایپژوهش، انگاریامروزه در حوزه آموزش الکترونیکی با بازی

یک واحد درسی با ، 2177و کرمک و همکاران  2177همکاران  و روستااست. در مقاله 
و با انگیزه بیشتری بتواند  بهترطراحی شده است تا یادگیرنده  سازیبازی هایتکنیک

 درس را یاد بگیرد.

 گیرینتیجهبحث و 
حوزه  .کندنقش مهمی ایفا  مختلف هایعرصه در اطالعات توانسته است آوریفن

 تغییرات تخوشدس اطالعات آوریفن توسط که است هاییعرصه از یکی نیز آموزش
 که شده باعث آن به عمومی اقبال و عالی در آموزش تقاضا است. افزایش شده زیادی
را بر  مؤسساتو  هادانشگاهکه  باشند عالی آموزش داوطلب تعداد بسیار زیادی ساالنه

 . عالوهکنندهای الکترونیکی نیز متمایل آموزش سمتکه رویکرد خود را به  داردمیآن 
 و مباحث به بخشیتنوعامکان ، آموزش الکترونیکی برای زافزونرو تقاضای بر

 فراهم، ایچندرسانه و تصویر، صوت از استفاده امکان، افراد عالقه بر اساس هاگرایش
 زمان به محدود، آموزش ارائه چراکه مطالب فهم و تفکر برای بیشتری زمینه آوردن
دانشجو  با استاد ارتباط، سدر بازبینی و تکرار فراهم بودن امکان، نیست خاصی
است.  فراهم پاسخ و پرسش امکان درهرحال و همیشه و است مستمر و دوطرفه
 کارشناسی صورتبهباید  دارد وجود آن توسعه جهت هادانشگاه روی پیش که موانعی

های آوریدر این مقاله فن .آید عمل به اقداماتی آن رفع جهت در و شوند شناسایی
 و  هاتکنیکو استفاده از این  شدهمعرفیوزش نوین در حوزه آم

جهت افزایش کیفیت آموزش الکترونیکی پیشنهاد شد. ، انگاریبازی ازجملهها آوریفن
 وجود بهقبلی  هایروشهای جدید با توجه به نیازهای جدید جامعه و مشکالت روش

جه به تعامالت انسانی ها و مفاهیم ضمن توآوریاز این فن گیریبهرهبا  روازاینآید. می
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به یادگیری ، آموزشی و تکنولوژی آموزشی شناسیروانبا حوزه  مرتبطدر کنار مباحث 
 کند.های الکترونیکی کمک میبهتر مفاهیم و پیشرفت آموزش

 منابع
 (.7848. )م ،و ملک محمدی .س ،؛ خالوزاده مبارکه.ز ،؛ شیروانی.م، ملک محمدی فرادنبه

دومین ، توسعهدرحال یکشورهاآموزش الکترونیکی در  سازییادهپی هاچالش
علمی  هاییشهمامرکز ، شیراز، و راهکارها هاچالشمدیریت  المللیبینکنفرانس 

 .همایش نگار
نقش آموزش الکترونیکی در نظام  (.7849. )س ،و درخشانفرد .م ،؛ معینی کیا.ع، زاهدبابالن

نوین  یهاپژوهش المللیبینکنفرانس اولین ، ی پیش روی آنهاآموزش عالی و چالش
دبیرخانه دائمی ، قم، و مطالعات اجتماعی ایران شناسیرواندر حوزه علوم تربیتی و 

 .مطالعات و توسعه علم خاورمیانه المللیبینموسسه ، کنفرانس

و  سازییادهپشناسایی عوامل ، آموزش الکترونیکی در دانشگاه فرهنگیان (.7849) .ب، رضائی
 دانشگاه ، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، بدنییتتربدومین همایش ملی ، ی آنها¬چالش
 .ناصفها

های ¬بر پذیرش سیستم مؤثرعوامل  (.7842، س. )بابا احمدی ، ا. ورجب پور م.؛، تقوا
مجله مطالعات مدیریت ، آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب در آموزش ضمن خدمت

 .788-779، (8)7، اطالعات یفناور
ی موجود و هاآموزش الکترونیکی: روش (.7848) .ن ،و جعفری نویمی پور .ب، ارعیز

اطالعات در  آوریی مدیریت فنهااولین کنفرانس ملی چالش، ی پیش روهاچالش
 ر.دانشگاه پیام نو، تهران، و صنایع هاسازمان

برای ارتقا و  یرناپذاجتنابآموزش الکترونیکی؛ ضرورتی  (.7849) .م ،و فریادی .ف، ربیعی
نوین علوم و  هاییافته المللیبیندومین کنفرانس ، بهبود فرایند آموزش و یادگیری

 .مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، قم، آوریفن
 یهاسالمار آموزش عالی ایران آ (.7847) .آماری و فناوری اطالعات یهاپژوهشگروه 
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