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یادگیري الکترونیکی 

:الکترونیکی یادگیري
lاست اطالعات مجدد خلق و معنی دریافت پردازش، براي بهتر هاي شیوه.  
lسازد می عملی را همزمان غیر مشارکتی یادگیري براي را روشی 
lمکان قید و زمان فشار از که است متن بر مبتنی فکري تعامل از پشتیبانی براي توانایی 

.است مستقل
lشود می استفاده گفتن سخن و دادن گوش جاي به نوشتن و خواندناز.
lهب "سپردن گوش" براي نیز و اطالعات آوردن دست به براي روشی به تبدیل خواندن 

.گردد می فراگیران و استاد دیدگاه
lدیگر و استاد با ها ایده و پرسشها تبادل براي هم و دانش برسازي براي روشی به نوشتن 

.شود می تبدیل فراگیران
l می بتصح نوشتن با و دهیم می گوش خواندن طریق از الکترونیکی یادگیري با 

  .کنیم
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الکترونیکی تعامل در یادگیري 

lشود می خلق یادگیري خاص دنیاي که است تعامل با :الکترونیکی یادگیري در تعامل 
  خصش که است وضعیتی نهایی حد امر این.شود می ساخته مشارکتی صورت به معنی   و

  .گیرد می برعهده را خود یادگیري مسولیت و نظارت
lهدف به توجه با را خود فعالیتهاي بتوانند فراگیران :الکترونیکی یادگیري بودن بفرد منحصر  

.شود می یادگیري افزایش باعث که .نمایند تعیین مشخص
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که چگونه بیاموزیم بیاموزیم

lبودن محدود دلیل به ولی است، بوده همراه بشر با همواره که است عنصري اطالعات 
 مدنآ پدید و جوامع میان ارتباط برقراري با .قرارنداشت توجه مورد چندان بشر نیازهاي
  يا دوره وارد بشر و کرد پیدا اهمیت نیز گوناگون،اطالعات ابداعات و مختلف نیازهاي

.نامید عصراطالعات آنرا که شد
lو عاتاطال میزان گستردگی دلیل به حاضر دوره به "اطالعات عصر" اصطالح اطالق علت 

 یشب بشر دوره، دراین .میباشد مختلف اطالعاتی محملهاي ازطریق آنها تبادل سرعت
 سبک دیگربراي جوامع با ارتباط برقراري و اطالعات داشتن به نیازمند را خود ازپیش
  امروزرا جامعه آن، تبادل چگونگی و اطالعات گسترده حجم این .میداند اطالعات
  محورهاي   از العمر مادام یادگیري درآن که است قرارداده فرهنگی به ورود درآستانه
.باشد می پایدار توسعه اصلی

lبودن محدود دلیل به ولی است، بوده همراه بشر با همواره که است عنصري اطالعات 
 مدنآ پدید و جوامع میان ارتباط برقراري با .قرارنداشت توجه مورد چندان بشر نیازهاي
  يا دوره وارد بشر و کرد پیدا اهمیت نیز گوناگون،اطالعات ابداعات و مختلف نیازهاي

.نامید عصراطالعات آنرا که شد
lو عاتاطال میزان گستردگی دلیل به حاضر دوره به "اطالعات عصر" اصطالح اطالق علت 

 یشب بشر دوره، دراین .میباشد مختلف اطالعاتی محملهاي ازطریق آنها تبادل سرعت
 سبک دیگربراي جوامع با ارتباط برقراري و اطالعات داشتن به نیازمند را خود ازپیش
  امروزرا جامعه آن، تبادل چگونگی و اطالعات گسترده حجم این .میداند اطالعات
  محورهاي   از العمر مادام یادگیري درآن که است قرارداده فرهنگی به ورود درآستانه
.باشد می پایدار توسعه اصلی
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که چگونه بیاموزیم بیاموزیم

lرا او دانش که است خاصی ذهنی ساختی داراي زمان از لحظه درهر هرفرد کلی طور به  
 به اطراف محیط با تعامل ازطریق زمان درطول و تدریج به دانش این .دهد می تشکیل
 ناآگاهانه، یا آگاهانه خود، پیرامون ازمحیط پیوسته افراد چون و است آمده دست

 رايب که هرچه .باشد می گسترش و افزایش درحال دانش این میکنند کسب اطالعات
 نتوا می دودسته به را دانشی چنین .بود خواهد دانش باشد داشته اي تازه چیز فرد

:کرد تقسیم
lشناسیم می را خودش که دانشی.
lکنیم پیدا آن به راجع اطالعاتی میتوانیم درکجا میدانیم که دانشی.

lرا او دانش که است خاصی ذهنی ساختی داراي زمان از لحظه درهر هرفرد کلی طور به  
 به اطراف محیط با تعامل ازطریق زمان درطول و تدریج به دانش این .دهد می تشکیل
 ناآگاهانه، یا آگاهانه خود، پیرامون ازمحیط پیوسته افراد چون و است آمده دست

 رايب که هرچه .باشد می گسترش و افزایش درحال دانش این میکنند کسب اطالعات
 نتوا می دودسته به را دانشی چنین .بود خواهد دانش باشد داشته اي تازه چیز فرد

:کرد تقسیم
lشناسیم می را خودش که دانشی.
lکنیم پیدا آن به راجع اطالعاتی میتوانیم درکجا میدانیم که دانشی.
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که چگونه بیاموزیم بیاموزیم

lزیمبیامو چگونه که بیاموزیم(است کرده پیدا فراوانی اهمیت دوم مورد امروز، دردنیاي 
  به اما .بگیرد صورت مختلفی طرق به تواند می دانش کسب.)است مطلب بیانگراین
 کدری محدود و رسمی صورت به پرداخت؛ دانش کسب به توان می ازدوطریق طورکلی
 رمکاند باشد نیاز اینکه بدون غیررسمی، اینکه یا   منظم اي برنامه و خاص زمان و مکان
 عنو این .آورند دست به را نیازخود مورد دانش و شوند جمع هم گرد افراد   خاصی زمان و

 به تواند می آموزشهایی چنین .باشد می العمر مادام یادگیري همان دانش، کسب
 و جوجست توانایی و ها انگیزه مدیریت فردي صحیح مهارتهاي تحصیل اجازه شهروندان
.بدهد را مسائل حل براي اطالعات سازي یکپارچه

lزیمبیامو چگونه که بیاموزیم(است کرده پیدا فراوانی اهمیت دوم مورد امروز، دردنیاي 
  به اما .بگیرد صورت مختلفی طرق به تواند می دانش کسب.)است مطلب بیانگراین
 کدری محدود و رسمی صورت به پرداخت؛ دانش کسب به توان می ازدوطریق طورکلی
 رمکاند باشد نیاز اینکه بدون غیررسمی، اینکه یا   منظم اي برنامه و خاص زمان و مکان
 عنو این .آورند دست به را نیازخود مورد دانش و شوند جمع هم گرد افراد   خاصی زمان و

 به تواند می آموزشهایی چنین .باشد می العمر مادام یادگیري همان دانش، کسب
 و جوجست توانایی و ها انگیزه مدیریت فردي صحیح مهارتهاي تحصیل اجازه شهروندان
.بدهد را مسائل حل براي اطالعات سازي یکپارچه
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آموزشی الکترونیکی محتواي  نکات طراحی و مزایاي

:الکترونیکی محتویات طراحی نکات
 وب صفحات قالب در آنها از هریک که است شده اي تعریف آموزشیِ عناوین مجموعه رائۀا1.

 ولاص بر مبتنی چیدمانی با و گوناگون فرمت هاي با آموزشی، اجزاي که شده سازماندهی
.اند یافته آرایش آن در مفاهیم، انتقال

 نادارمع ارتباط ایجاد و مناسب مفاهیم از منظومه اي به دستیابی خصوص این در مهم نکتۀ2.
  مفهومی، ارساخت برسازي توانمندي به شده، تعیین مسیر طی ضمن فراگیر تا آنهاست، میان
.گردد نائل شده، تبیین آموزشی اهداف مطابق

Case)موردي مطالعات از استفاده موثر، آموزشی تجربه هاي زمینه و مضمون طراحی در3.
Study)است کرده پیدا اي ویژه جایگاه آن بسط و.

الکترونیکی محتویات مزایاي
.باشد می مستمرشان ویرایش قابلیت و محتوي یکباره ایجاد 1.
 اگیرفر تا آنهاست، میان معنادار ارتباط ایجاد و مناسب مفاهیم از منظومه اي به دستیابی2.

 وزشیآم اهداف مطابق مفهومی، ساختار برسازي توانمندي به شده، تعیین مسیر طی ضمن
.گردد نائل شده، تبیین
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آموزشی الکترونیکی تفاورت متون و محتواي 

lآن که الدیجیت و الکترونیکی محتویات به کاغذي متون :حال و گذشته یادگیري در متون 
 تیاراخ در ارتباطات، و اطالعات فناوریهاي که بودند امکاناتی و تسهیالت مرهون قابلیتها
.دادند می قرار آموزشی سیستمهاي طراحان

  :کاغذي متون معایب
 سرعت زا کامپیوتر، بر مبتنی بازنمایی و سازماندهی روشهاي با مقایسه در کاغذي متون -1

.هستند برخوردار مطالب انتشار و انتقال در پایین
 و شویرای کردن، ذخیره قابل راحتی به بندد، می کاغذنقش روي بر متنی که وقتی -2

.باشد نمی نظر تجدید
 متون به سبتن متفاوتی سازماندهی نحوه و ساختار :دیجیتالی محتویات یا الکترونیکی محتویات
 ،محتویات انواع توسعه به قادر را آموزشی فضاهاي طراحان هم که باشند می دارا سنتی

 مکانا فراگیران، به هم و کند می فراگیران یادگیري سبک و مختلف ترجیحات متناسبِ
.دهد می را یادگیري مختلف مسیرهاي انتخاب
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Hypertext  &  Hypermedia

lآموزش و سنتی آموزش در آموزشی جزء مهمترین :حال و گذشته در مطالب ارائه نحوه 
 در و خطی نوشتجات و کتاب شیوه به سنتی آموزش در که هستند مستندات الکترونیکی
 .باشند می hypertext و hypermedia بصورت نوین آموزش

lسیستمهاي مزایاي hypermedia و hypertext : فایده از یکی فراگیران فعال مشارکت 
وhypermedia آموزشی، محیطهاي این در .باشد می سیستمها این عمده هاي

hypertext، و آموزش از حمایت براي ارزشمندي و موثر سازماندهی ابزارهاي عنوان به 
  لفمخت روشهاي به را اطالعات دهند می اجازه کاربران به که گردند می محسوب یادگیري

  .دهند نمایش خود دلخواه به
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(LMS)سیستم هاي مدیریت یادگیري 

(LMS)سیستم هاي مدیریت یادگیري 
l  به طور کلی سیستمهاي مدیریت یادگیري یاLMS: Learning Management 

Systems   ریت ، شامل زیرسیستمهایی هستند که در راستاي برنامه ریزي، ارائه و مدی
یري  رخدادهاي آموزشی طراحی می شوند و تمرکز اصلی آنها بر مدیریت فراگیران ، پیگ

.پیشرفت و توانایی آنها در مجموعه فعالیتهاي آموزشی است
lی طراحی این مجموعه و بالطبع عملکرد هر یک از زیر سیستمها، بر اساس طرح آموزش

)Instruction Plan  (  است که از سوي ارائه دهندگان خدمات آموزشی براي برآورده
.کردن نیاز مخاطبین طراحی و سازماندهی می شود

:عبارتند از  LMSامکانات کلی برخی 
مدیریت منابع آموزشی

مدیریت اطالعات و گزارشات، بر اساس نقشهاي تعریف شده در سیستم  
  مدیریت روالهاي ارزشیابی عملکرد هر یک از انواع کاربران 
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حوزه هاي کاربردي آموزش الکترونیکی

 آموزشی نظام )د الکترونیکی آزاد موسسات )ج مجازي دانشگاه )ب :هوشمند مدارس )الف
سازمانی الکترونیکی

 دانش، دهنده انتقال نه و راهنما عنوان به معلم نقش رویکرد این در :هوشمند مدارس )الف
 و لمنفع عضوي جاي به جو، مشارکت و نقاد خالق، فعال، عضو عنوان به آموز دانش نقش
 خواهد یرتغی محور، نتیجه نه محور فرآیند صورت به ارزشیابی، نظام و دانش کننده مصرف
.نمود

lسواد و اي رایانه مهارتهاي به مجهز کاري نیروي تربیت :هوشمند مدارس نهایی هدف 
 .ندکن برآورده را جدید اطالعاتی دنیاي در زندگی نیازهاي بتوانند که است اطالعاتی
.است تلفیقی و جامع رویکردي هوشمند مدارس رویکرد

lمنظور به که است"جامع" هوشمند مدرسه جهت آن از  :هوشمند مدارس بودن جامع 
  ابزارهاي از استفاده و متفاوت یادگیري روشهاي با آمـوزان دانـش نیـازهاي بـرآوردن
 همه رشد زمینه تا شد خواهد تالش )عملی و شنیداري کالمی، بصري،( اي چندرسانه

 ببیند تدارك را آموزان دانش استعدادهاي جانبه
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الکترونیکی مزایاي آموزشی 

lو آموزشی مواد و هستند رقابت و همکاري محیط هوشمند مدارس رقابت، و همکاري  
  .اند شده طراحی آموزان دانش در مهارتها این بسط جهت تمرینات

lبه که است اي تنیده درهم اجزاي شامل هوشمند مدارس کنجکاوي، و فعال مشارکت 
 اب تا اند شده طراحی آنها فعال مشارکت و آموزان دانش کنجکاوي حس انگیزش منظور

 تنسب تلفیقی، و جامع محیطی در مدیران و معلمان آموزان، دانش تالش نمودن هماهنگ
.نمایند اقدام افراد آموزشی نیازهاي تمامی نمودن برآورده به
lرمیب در را آموزان دانش همه متفاوت نیازهاي و تواناییها که گسترده آموزشی برنامه یک 

.گیرد
l یادگیري براي سودمند و مناسب آموزشی فضاي
lجامعه و والدین باالي سطح حمایت و مشارکت
lمی فعالیت تیمها در مجازي یا فیزیکی طور به   آموزان دانش انفرادي، آموزش جاي به 

 آموزان نشدا و کرده فعالیت آموزشی فرایند کنندگان تسهیل عنوان به نیز معلمان .کنند
  .یکنندم هدایت دانش کسب راستاي در را
lمی خویش سرعت و توانایی با متناسب موزش،آ جهت عادالنه فرصتی داراي کس هر 

.باشد
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الکترونیکی آموزشی  توانایی بدست آمده از

lمی زیر توانمندیهاي واجد هوشمند مدارس در تحصیلی دوره اتمام از پس آموزان دانش  
شوند

l-تفکر فرایند در نوآور و خالق
l- نوین تکنولوژیهاي با ارتباط در ماهر
l- اطالعات مدیریت و دستیابی به قادر
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محتواي آموزشی الکترونیکی 

مجازي دانشگاه )ب
lجذب و   سخنرانی به حد از بیش اتکاي از ناشی که عالی آموزش ذاتی کمبودهاي 

.است دهکر الکترونیکی یادگیري معطوف را دانشگاه توجه  است، فعلی نظام در اطالعات
lبراي نه است؛ اطالعات از شدن مند بهره براي اساساً )دانشگاهی سنتی آموزش( سخنرانی  

 سترسید دانشگاهی آموزش در اصلی مساله .ها ایده فهم حتی یا انتقادي تفکر به تشویق
 ستا حدي از بیشتر اطالعات به دانشجویان دسترسی حاضر حال در .نیست اطالعات به
 ونیـکیالکتر یادگیـري و است دانشجویان نیاز مورد آنچه .باشند آن مدیریت به قادر که
 مجدد خلق و معنی دریـافت پـردازش، بـراي بهتـر هاي شیـوه کند، می ارائه را آن

 هاي اییتوان با اطالعات، انتقال براي عالی آموزش کنونی انفعالی هاي شیوه .است اطالعات
.هستند تضاد در الکترونیکی یادگیري سازاگرایانه و تعامل
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الکترونیکی به سخنرانی مزایاي یادگیري

lمورد نچهآ :)سخنرانی( شفایی پرسشهاي از بهتر )الکترونیکی( مکتوبی پرسش 
 بـراي هتـرب هاي شیـوه کند، می ارائه را آن الکترونیـکی یادگیـري و است دانشجویان نیاز

 رد مکتوبی شناختی هاي پرسش .است اطالعات مجدد خلق و معنی دریـافت پـردازش،
.نمایند مطرح باالتر سطح

lذاتاً دانشگاهی، الکترونیکی آموزش هاي محیط در همزمان غیر اجتماع دیگر، طرف از 
 است مندارزش بسیار آنچه .کنند می فراهم را )مشارکت( گفتگو و )برسازي( تفکر شرایط
 ها الهمس و موضوعات محتوا، ابتدا، در که این علیرغم که دریابند دانشجویان که است این
 درسی، دوره طی ضمن راه ادامه در اما است، فراهم آنها براي راهنمایی، زیادي حد تا نیز و
.یابند دست بیشتر مسولیت و شناختی استقالل به که رود می انتظار آنها از
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از آموزش الکترونیکی نیاز دانشگاه به استفاده

lیبرپای براي الکترونیکی آموزش امکانات از گیري بهره ضرورت خالصه طور به 
:کرد تقسیم توان می دسته دو به را مجازي دانشگاههاي

lوينیر تامین در که محدودیتهایی برخی بر آمدن فائق براي راهکاري عنوان به اول  
دارد؛ وجود آموزشی فضاي و   متخصص

lندهست برشمردن قابل الکترونیکی یادگیري ماهیت خصوص در که مزایایی دوم.
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محتواي آموزشی الکترونیکی 

الکترونیکی آزاد موسسات )ج
lهتوسع براي خاصی راهبرد فاقد کشور، آموزشگاههاي و آموزشی موسسات حاضر حال در 

 اساس این بر .باشند می خود آموزشی رسانی خدمات بخش در الکترونیکی آموزش رویکرد
 کمک آموزشی هاي دوره برگزاري به که موسساتی از اعم ، آموزشی موسسات تمامی
 به عالقمند شهروندان براي کهآموزشگاههایی چه و پردازند می محصلین براي درسی

 با انندتو می   کنند، می مختلف آموزشی   کالسهاي برگزاري به اقدام بیشتر، یادگیري
  یتمحدود از بسیاري و داده گسترش را خود مخاطبین طیف ابزار این از صحیح استفاده
 خدمات و هبرداشت رو پیش از را خبره استاد کمبود مانند خود فیزیکی غیر و فیزیکی هاي

  قرار نزدیک و دور مخاطبین تمامی اختیار در مستمر طور به را خود آموزشی پشتیبانی
.دهند
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محتواي آموزشی الکترونیکی 

سازمانی الکترونیکی آموزشی نظام )د
lآنرا و کنند می تولید دانش مستمر طور به که هستند موفقتر سازمانهایی 

 در.دهند می اشاعه سازمان سرتاسر در ،خدمات و محصوالت در بکارگیري   ضمن
 مامیت در سازمانهایی، چنین سطح ارتقاي و رشد می توان را سازمانی تعالی راستا، همین
 ایجـاد و ذینفعان کلیه رضـایتمندي کسب بـا که گونه اي به دانست، آنها مختلف ابعاد

.میدهند  افزایش    مدت بلند در را سـازمان موفقیت احتمال آنها، بین تعـادل
lرواج لفیقت براي استراتژیک رویکرد واقع در سازمانها در الکترونیکی آموزش نظام استقرار 

.میباشد آموزش و کار تلفیق و مستمر یادگیري روحیه
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محتواي آموزشی الکترونیکی 

:مزایاي آموزش مستمر سازمانی
تسهیل در راه نیل به اهداف سازمانی●
بهبود کیفی و کمی خدمات ارائه شده توسط سازمان●
ایجاد هماهنگی در نحوه انجام کارها در سازمان●
تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان●
کاهش نظارتهاي مستقیم و غیر مستقیم●
جلوگیري از تداخل وظایف و مسولیتها در سازمان●
شکوفا شدن استعدادهاي نهفته کارکنان●
ایجاد حس انعطاف پذیري الزم در کارکنان●
ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی●
ایجاد زمینه موفقیت در امور اجتماعی و فردي●
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محتواي آموزشی الکترونیکی 

lپرداخت دانش کسب به میتوان طریق ازدو طورکلی به،
منظم اي برنامه و خاص زمان و مکان دریک محدود و رسمی صورت به  -1
 جمع هم گرد افراد خاصی زمان و درمکان باشد نیاز اینکه بدون ،غیررسمی صورت به  -2 

 مه العمر مادام دانش،یادگیري کسب نوع این .آورند دست به نیازخودرا مورد دانش و شوند
.است شده نامیده



با تشکر از توجھ شما
Thanks for Your Attention
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lمنابع:
آموزش الکترونيکی، بهرامي زاده،روحاني، بذرگري
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