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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

آقاي حميدرضا قنبري و سركار خانم ها آالله هاشمي نيا و "كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران  "صديقه فياضي مقدم و با همكاري گروه فني و مهندسي ذوق

  ي كنيم.انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  مقدمه مولفان  

  ))نیاطلبوا العلم ولو بالص(( 

آنچه در این کتاب می خوانید نگاهی است بر جایگاه آموزش هاي الکترونیکی مجازي در 

  تحقیقاتی ، از الزامات تا اجراییات .مراکز  و  ها ه، دانشگامدارسبسترهاي آموزشی در 

علمی مخاطبین گرامی به امید است مطالعه این کتاب گامی کوچک در ارتقاي سطح دانش 

  همراه داشته باشد .

  گروه مولفان 

  1396پاییز 
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  کالمی کوتاه در ابتدا .....
منابع شگفت انگیز آگاهی و دانش هستند. با تغییرات اساسی که در اثر رشد  1اینترنت و فضاي مجازي

است، تعلیم و داده ها رخهاي مختلف زندگی انسانهاي نوین ارتباطی در عرصهو گسترش فناوري

ي تغییرات مستثنی نیست. در عصر ما دانش و فناوري با یکدیگر هم مسیر تربیت نیز از این قاعده

توان یکی از این دو را  بدون دیگري به راحتی به دست آورد. فضاي مجازي با منابع و اند و نمیشده

هایی دهد و با ویژگیبرانش قرار میامکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کار

هاي زیادي در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در و... قابلیت 2چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن

اختیار کاربران خود قرار می دهد. اصطالحاتی چون کالس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه 

دارد که در مقابل آموزش  4عمولی از آموزش الکترونیکو ... اشاره به نوع جدید و شاید غیر م 3مجازي

هاي آموزشی کشورهاي مختلف است. در آموزش و معمول امروزه در حال جایگیري در سیستم 5سنتی

مشارکت و      سنتی به خاطر حضور فیزیکی در زمان و مکان، دانشجو، استاد و محتوا و منابع درسی،

ر دارند و ویژگی اصلی آموزش نیز همین تعامالت است که از طریق تعاملی چهره به چهره با یکدیگر قرا

شود و یا در آن شود و به حجم و محتواي دانش اضافه میآن دانش و اطالعات بین افراد رد و بدل می

شود. این ویژگی آموزش در صورت جدید آموزش که آموزش الکترونیک یا از راه تغییراتی ایجاد می

هاي و کند، از ویژگیارز و روشن دارد و بر حسب محیطی که در ان عمل میاست نیز حضور ب 6دور

  کند.هاي فضاي مجازي براي عملکردش استفاده میقابلیت

  

                                                        
1 Virtual space 
2 interactivity  
3 Virtual university 
4 Electronic learning 
5  Formal education  
6   Distance learning 
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هاي مسئله اصلی در آموزش امروز دسترسی به اطالعات بیشتر نیست در حقیقت یکی از چالش

شوند و جذب هدفمند تمام ه رو میدانشجویان، معنی بخشیدن به حجم محتوایی است که با آن روب

هاي همراه با آن در ارتباطات به رویکردهاي جدید اطالعات است. به خاطر انفجار اطالعات و پیشرفت

  1نیاز داریم.

هاي فعلی آموزش مانند است که متوجه بعضی از نقصدر حقیقت یاد گیري الکترونیکی باعث شده

هاي منحصر به فردي در پشتیبانی از ارتباط رونیکی تواناییهاي طوالنی بشویم یادگیري الکتسخنرانی

غیر همزمان و مشارکتی در محیط آموزشی پویا و با قابلیت  سازگاري دارد. ایجاد اجتماع آموزشی نقاد 

و مشارکتی بخشی جدا نشدنی از آموزش عالی است. توانایی یاد گیري الکترونیکی قابلیت برقراري 

هاي معمول و مورد قبول که به ورت شخصی و گروهی را دارد. یکی از دیدگاهارتباط بین افراد به ص

است، این است که آموزش مفاهیم سطح باالتر ناگزیر تر شدهوسیله یادگیري الکترونیکی عملی

کند. پژوهش در محیط آموزشی چهره به چهره و مبتنی بر رسانه مزایاي گفتگوهاي زیادي را ایجاد می

  2کند.د گیري مشارکتی را در پشتیبانی از سطوح باال اثبات میبه کار گیري یا

  

  

                                                        
43ص- استانداردهاي آموزش الکترونیک 1  

   63ص-21الکترونیکی در قرن  یادگیري 2



  9                                               مقدمه 

 آنچه الزم است در ابتداي بدانیم 

اند. در عصر کنونی را عصر ارتباطات، عصر انفجار اطالعات، عصر فراصنعتی، عصر دانش و غیره نامیده

اگر جوامع بخواهند رود و این عصر، قافله دانش و فناوري با سرعتی باورناپذیر و شگفت انگیز پیش می

پاي این قافله راه بسپارند، بایستی حرکت کُند و سنتی خویش را کنار گذاشته و آهنگی تند و سریع هم

مانند و این به مفهوم گسستن حلقه براي گام برداشتن اختیار کنند که اگر جز این باشد از قافله باز می

تحوالت و پیشرفت فناوري، آنچه بیش از همه  ارتباط ایشان با دیگر جوامع و انزواست. در این چرخه

 Informationجوامع بشري را تحت تاثیر قرار داده، ظهور فناوري ارتباطات و اطالعات (

&Communication Technology(ICT) است. این فناوري نظریه مک لوهان را مبنی بر (

ها را از میان کردنی، فاصلهکوچک شدن جهان و ایجاد دهکده جهانی محقق کرده و به گونه اي باورن

زمان با تغییرات تر از پیش در سطح جهان برقرار ساخته است. همبرداشته و ارتباطات را بسیار سهل

هاي ها و روشهاي نوین در فناوري اطالعات و تأثیر آنها بر شیوهها و ظهور پدیدهسریع فنون و مهارت

است. سی و بنیادین جوامع است متحول و دگرگون شدهزیستن، فرایند آموزش نیز که یکی از ارکان اسا

   ها و فنون تنوع چندانی نداشت و روشدر عصر سقراط آموزش به روش استاد و شاگردي بود. مهارت

هاي گوناگون آموزش ناشناخته بودند. در روش شاگرد و استادي ابزار خاصی براي ارزیابی فراگیر 

به شرایط فراگیر استاد و محیط بستگی داشت. منطق ارسطویی،  (شاگرد) وجود نداشت و آموزش کامالً

هاي مکاشفه و دیالکتیک سقراطی مبناي مباحث بیشتر مدارس بود. پس ازاین دوران، آموزش به روش

معمول و متداول کنونی و با تدریس آموزگار در مکانی مشخص و با حضور بیش از یک یا دو شاگرد 

ه شدن جوامع و براي ایجاد امکان تعلیم و تعلّم در مناطق دورافتاده و شکل گرفت. به تدریج با گسترد

غیرقابل دسترس یا براي افرادي که به علل مختلف امکان حضور در جایی مشخص براي یادگیري را 

 به وجود آمد.» آموزش از راه دور « نداشتند 
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میالدي نخستین مدارس  1800دهه اي نسبتاً طوالنی دارد. تقریباً در اواسط آموزش از راه دور سابقه

           هاي خارجی اي در اروپا به وجود آمد که از طریق پست به آموزش تند نویسی و زبانمکاتبه

ها پیشرفت کرده و هم اینک تا حد پاي دیگر علوم و فناوريپرداختند. این شیوه آموزشی هممی

سازي دیجیتال هاي شبکه، مخابرات و فناوريها و محصوالتی چون رایانهاستفاده از انواع فناوري

منجر شده است.  electronic Learning (e-Learning (گسترش یافته و به آموزش الکترونیکی

هایی است که با استفاده از آید، شامل همه آموزشآموزش الکترونیکی، همچنان که از نامش بر می

شود. آموزش اي و غیره انجام میاي، شبکههابزارهاي الکترونیکی اعم از صوتی، تصویري، رایان

اي جدید و نو در دنیاي امروز است که هنوز در بسیاري از نقاط جهان ناشناخته است الکترونیکی پدیده

یا شناخت اندك و مبهمی از آن وجود دارد. در صورتی که آموزش غیرحضوري یا آموزش از راه دور، 

ساختار اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر در عرصه آموزش و  سالهاست که به لحاظ تحوالت و تغییرات

هاي آموزش از راه دور است. در حقیقت آموزش الکترونیکی یکی از شیوهیادگیري وارد و نهادینه شده

پردازیم. تاریخچه است. بنابراین ابتدا به شناخت تاریخچه آموزش از راه دور یا آموزش غیرحضوري می

گر این واقعیت است که توسعه و تکامل فناوري آن به سهولت میسر نشده و این روش آموزشی نمایان

است. همان طور که اشاره دستیابی به وضعیت فعلی، مستلزم گذار از مسیرهاي تاریخی متفاوتی بوده

است. هم میالدي آغاز شده 1800شد، آموزش غیرحضوري در واقع با آموزش مکاتبه اي در اواسط دهه 

نقاط مختلف دنیا از جمله در ایران از این شیوه آموزشی براي تحصیل و یادگیري استفاده اکنون نیز در 

میالدي باز  1900گیري از آموزش غیرحضوري مبتنی بر فناوري، به اوایل دهه شود، اما سابقه بهرهمی

عنوان ابزار  گردد. ابزارهایی مانند اسالید و تصاویر متحرك با تولید و توسعه وسایل سمعی بصري، بهمی

هاي درس راه یافت و ظهور صنعت تلویزیون نقطه عطفی در روند تکاملی کمک آموزشی به کالس

پردازان و متخصصان آموزش، ازفضاي آموزش از راه دور پدید آورد. به عبارت دیگر، سبب شد که نظریه

رغم کنند. علیستفادهاي خارج شده و به موازات آن از تلویزیون براي آموزش اسنتیِ آموزش مکاتبه

داد که میزان موفقیت دانش آموزانی که در امریکا نشان می 1956اینکه نتیجه مطالعات انجام شده در 
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اي و تلویزیونی آموزش اند و کسانی که با دو روش مکاتبهدر کالس درس از تلویزیون استفاده کرده

ربه چند برنامه ابتکاري آموزش تلویزیونی در اندازي و تجاند، تفاوت چندانی نداشتهاست، اما راهدیده

هاي جدید تلویزیون آموزشی و استفاده مدارس ازسیستم اوایل دهه شصت منجر به تأسیس ایستگاه

هاي تلویزیونی براي در امریکا تعداد ایستگاه 1972تلویزیون مدار بسته در امرآموزش شد. تا سال 

هایی بودند که اوهایو، تگزاس و مریلند نخستین دانشگاه هايایستگاه رسید و دانشگاه 233آموزش به 

موفق شدند با راه اندازي یک شبکه تلویزیونی، تمام دانشجویان را تحت پوشش قرار دهند. همچنین 

  هاي دیگر نیز به تأثیر استفاده از تلویزیون جلب شد.توجه بسیاري از دانشگاه

هاي علمی، زش و یادگیري نیز چون دیگر فعالیتهاي اخیر، گستره فعالیت در زمینه آمودر دهه

هایی چون فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و غیره، از توسعه و پیشرفت سریع فناوري و ظهور پدیده

با  -رایانه-هاي پردازشِ دادهاست. پیدایش سیستمماهواره، رایانه، اینترنت و غیره متأثر و دگرگون شده

ها و است که رایانه از انحصار سازمانها، سبب شدهصنعت نیمه هادياي بیش از سه دهه و توسعه سابقه

اي که در هاي کاربردي اجتماعی و فردي وارد شود؛ به گونهمراکز خاص خارج و در بسیاري از عرصه

اي دهه نود، در بسیاري از کشورهاي پیشرفته صنعتی، حتی مدارس ابتدایی هم مجهز به امکانات رایانه

اي و پس از آن ظهور پدیده اینترنت را در هاي رایانهاختراع و توسعه رایانه، ایجاد شبکه متناسب شدند.

پا گرفت،  »آرپانت «  ، در دوران جنگ سرد از درون شبکه معروف1969اینترنت که در  داشت. پی

 180، صاحب 2000کرد این شبکه اطالع رسانی در سال بسیار سریع رشد کرد. هیچ کس گمان نمی

میلیون کاربر در سال  500اي بود که به حدود لیون کاربر باشد. سرعت و شتاب این رشد به گونهمی

  بالغ گردید. 2003

این توسعه سریع فناوري اطالع رسانی به همراه عوامل دیگري چون تبدیل جامعه صنعتی به جامعه 

روهاي بازار در محدوده اطالعاتی، تغییرات جمعیتی، جهانی تر شدن فعالیتهاي حرفه اي، گسترش نی

آموزش و به عبارت دیگر تجاري شدن مقوله آموزش، همه و همه، تأثیرات شگرف و چشمگیري در امر 
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اند. اینترنت، دنیاي جدیدي است که با دوره هاي مکاتبه اي دنیاي آموزش مبتنی بر وب آموزش داشته

)Web Based Training اي براي کسانی که صت دوبارههاي گذشته تفاوت بسیار دارد و فر) سال

سازد. درابتداي اند، فراهم میها موفق نبودههاي متعارف را نداشته یا در آنامکان دسترسی به آموزش

تري با اینترنت برخورد کردند و تر و هوشیارانهامر، هرچند کشورهاي اروپایی وآمریکایی با دید وسیع

یشتر از کشورهاي آسیایی بود، اما باالخره آسیا نیز در سرعت توسعه اینترنت در این کشورها بسیار ب

هاي اینترنت بیشتر آشنا شد و در پی توسعه کاربردهاي آن برآمد. افزایش با امکانات و توانایی 1999

هاي شخصی و نیز تعداد کاربران اینترنت در آسیا مؤید این ادعاست. اکنون بهتر روزافزون فروش رایانه

تاریخچه آموزش الکترونیک در ایران بپردازیم. تاریخچه آموزش الکترونیکی در است که کمی هم به 

هاي گیري از ابزارهاي کمک آموزشی سمعی بصري شامل نمایش اسالید و فیلمایران به زمان بهره

گردد. پس از آن، تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار آموزشی در کالس درس باز می

زیون آموزشی ملی ایران به طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت. گرفت و تلوی

هاي شخصی در میان اقشار مختلف فرهنگی پس از ورود صنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانه

هاي فشرده اجتماعی، فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز شد. این امر با تولید لوح

شود. در حال حاضر، صدها موزشی آغاز شده و بیش از ده سال است که در این زمینه فعالیت میآ

کنند که کیفیت محصوالت بیشتر آنها تقریباً در شرکت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه فعالیت می

ارند و حتی هاي بین المللی غرفه دهاي جهانی است. برخی از تولیدکنندگان در نمایشگاهحد استاندارد

فروش آنها در خارج از کشور بیش از داخل است. به علت مشکالت زیرساختی و اینترنتی در کشور، 

  است.هنوز اقدام جدي در مورد آموزش مبتنی بر وب صورت نگرفته

هاي عملیاتی تر و فعالیتبه بعد، رویکرد به این مقوله، جدي 1380به طور کلی، از نیمه دوم سال 

هاي آموزشی در گوشه و گیري از پهناي باند مخابراتی براي ارائه دورهزش اینترنتی و بهرهدرزمینه آمو

هاي مختلف کشور در است. در این زمینه، جمعی از استادان و کارشناسان دانشگاهکنار کشور آغاز شده
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