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 چکيده
 از شیوه این در. است دور راه از آموزش نوین سبک الکترونیک، یا مجازی آموزش :سابقه وهدف

 های آوری فن وسیله به ویدیو و انیمیشن تصویر، صدا، نوشتار، مانند آموزشی محتوای انواع آموزش

 ای رایانه افزارهای نرم تلویزیونی، های شبکه فشرده، لوح تصویری، و صوتی نوارهای قبیل از مختلفی

 روش.گیرند می قرار کارآموزان اختیار در( اینترنت) المللی بین و( اینترانت) داخلی های شبکه و

روش کار این تحقیق به صورت مروری ،مطالعات کتابخانه ای وجستجوی منابع اینترنتی : جستجو

فناوری اینترنت برای آموزش از راه دور قابلیت های آموزشی رشد استفاده از  :یافته ها.می باشد 

و ارتباطی فرصت های جدیدی را برای  جدیدی را فراهم می نماید این قابلیت های آموزشی

فراگیران و آموزشگران بوجود آورده است این فرصت ها امکان افزایش فراگیر را بر تجارب آموزشی 

زشگر محوری را به سوی فراگیر محوری و دسترسی خود حرکت واقعی از سمت پارادایم آمو

فراگیران به منابع گوناگون موجب شده است بدین لحاظ اینترنت به عنوان یک ابزار منحصر به فرد 

 ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره :نتيجه گيری.برای آموزش از راه دور معرفی شده است 

 کاهش جمله از آموزش سنتی شیوه ومشکالت موانع از بسیاری تواندمی مجازی آموزش ویژه به

 و علمی تغییرات با آموزش نبودن همگام کاری، برنامه در اختالل و کار محل در فرد حضور ساعات

 نیروی آموزش نوین پیدایش برای را راه و برطرف را غیره و مکانی و فرمانی محدودیتهای پژوهشی،

 .نماید هموار انسانی

 آموزش مجازی ، سواد الکترونیکی ، اینترنت ، فراگیر :یديکل واژگان
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 مقدمه

 ترینکلیدی جزء آنها بهینه مدیریت و تخصصی رشته در کارآمد و متخصص انسانی منابع توسعه و آموزش جهان در امروزه

 در موضوعات مهمترین از یکی انسانی منابع آموزش نحوه و کیفیت ارتقاء رو این از شودمی قلمداد سازمانی هر اثربخشی و توسعه مباحث

 بر مبتنی جامعه هاینظام استقرار در هادولت هایچالش از یکی انسانی منابع توسعه هایبرنامه و است انسانی منابع ریزیبرنامه حوزه

 از بسیاری در هاسازمان بازآفرینی مکمل ارتباطات و اطالعات فناوری هایقابلیت که همانگونه باشندمی اطالعات و ارتباطات فناوری

 حوزه. است گردیده..... و الکترونیکی، دولت الکترونیکی، پست الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری مانند به روزمره کاری فرایندهای

 محدودیت حذف.  است شده قبل دهه دو تا دسترس از دور نظر به هایآرمان شدن اجرایی بخش نوید الکترونیکی آموزش یا آموزش مجازی

-نمی نظر به بزرگی هایمحدودیت دیگر امروزه است بوده مطرح دسترس از دور هایآرمان عنوان به که گیرنده آموزش سن و مکان زمان،

 و یکسو از اطالعات فناوری بر مبتنی و محور دانایی جوامع مهارتی گسترده نیازهای دلیل به سنتی آموزش سیستم امروزه. رسند

  اگرچه. باشدنمی نوظهور تقاضاهای گویجواب دیگر سوی از جدید دانش و اطالعات برای تقاضا باالی حجم و مکانی زمانی هایمحدودیت

 هایناهنجاری بروز عامل و کاسته را یادگیری اثربخشی ها،ویژگی آن انگاشتن نادیده که است هاییدارای ویژگی نیز سنتی آموزش نظام

 مجازی دانشگاه وب، بر مبتنی آموزش و یادگیری کامپیوتر، بر مبتنی آموزش و یادگیری هایفناوری اموزش مجازی شامل. گرددمی بسیاری

 هایشیوه ظهور بر را اند، راهگشته پذیرامکان جهانی گسترده هایشبکه و اطالعات فناوری توسعه سایه در که آنالین مجازی کالسهای و

-آن صرفه از استفاده دامنه بودن گسترده جمله از متعدد هایقابلیت دلیل به آموزش مجازی نیز امروزه. است ساخته هموار آموزش نوین

 [.1] است یافته ایویژه جایگاه آموزش و ارتباطات تجارت، نظیر بشری هایفعالیت اکثر در...  و تردد و وقت ها،هزینه در جویی

 :بيان مساله 
. است بوده ترسریع نیز آن گردش و شده ایجاد ها سازمان در بیشتری اطالعات که است معنی بدان مجازیآموزش  در پیشرفت

 پرسنل تخصصی و شغلی ساختار در مهمی تغییرات موجب تحوالت این اند،شده مکانیزه کامل طور به قدیمی دستی فرآیندهای از بسیاری

 به نقش اطالعات فناوری جدید، های شیوه و رایانه طریق از کارها انجام و قبلی فرآیندهای از بسیاری جهت تغییر این عامل در. است شده

 [.2]ایدنم می ایفا را سزایی

 از آموزش سنتی شیوه ومشکالت موانع از بسیاری تواندمی مجازی آموزش ویژه به ارتباطات و اطالعات فناوری از گیریبهره

 محدودیتهای پژوهشی، و علمی تغییرات با آموزش نبودن همگام کاری، برنامه در اختالل و کار محل در فرد حضور ساعات کاهش جمله

 . نماید هموار انسانی نیروی آموزش نوین پیدایش برای را راه و برطرف را غیره و مکانی و فرمانی

 بر مبتنی دور راه از مجازی آموزش هایدوره نیاز، مورد زیرساختهای و تجهیزات ،امکانات آوردن فراهم با توانمی رابطه این در

 و سریع بطور نیاز مورد اطالعات باشند، داشته دسترسی آموزشی هایبرنامه به مکان و زمان هر در سازمان یک افراد تا نمود برقرار را شبکه

 هایمهارت و دانش کسب و ارتقاء بازآموزی، منظور به یافته سازمان هایفرصت و گرفته قرار آنها اختیار در تغییرات با همگام و موقع به

 .آید فراهم آنان برای روز به و جدید

 صورت به دانش به را سازمان یک افراد دسترسی و کندمی فراهم منابع تنوع با را زیادی اطالعات مجازی آموزش رفته،همروی

 . دهدمی تطبیق جدید اطالعات و هابرنامه با سرعت به و بخشدمی بهبود را خدمات کیفیت. دهدمی افزایش مستمر

 و ارائه تسهیل سبب که هستند آموزش در تغییر برای ایسازه آموزشی، هایسیستم در ارتباطی هایفناوری از استفاده و توسعه

 در پیشرفت. دهندمی تغییر را هاسازمان و مردم نیازهای نوع جدید های، فناوری اندشده مکانی فواصل در آموزشی هایبرنامه دریافت

 این. است گشوده آموزشگران روی پیش تدریس نوین روشهای افزایش و ایجاد برای را جدید راههایی روباتها و هارایانه همچون فناوریهایی

 خاص هایویژگی دلیل به بزرگساالن آموزش [.3]تاس داشته چشمگیری اثرات خدمت ضمن آموزش ویژه به آموزش بر فناوری تغییرات

 پیشرفتهای نتیجه در که نو امکانات از گیریبهره با. دارد ارتباطات و اطالعات فناوری پیشرفتهای جذب برای بیشتری ظرفیت و قابلیت خود

 [.4]مدآ فائق توانمی خدمت ضمن آموزش به مربوط مشکالت از بسیاری بر. است آمده پدید ارتباطات و اطالعات فناوری

 که کسانی و شاغالن آموزش برای آموزشی یافتیره به و یافته جدید موقعیتی دور راه از آموزش الکترونیکی، ارتباطات گسترش با

 ای،رایانه هایشبکه قدرت از مجازی آموزش(. همان منبع).است شده تبدیل شوند حاضر هادانشگاه و مدارس در یادگیری برای توانندنمی

 منظور به هاشبکه فناوری از گیریبهره هنر اصل، در مجازی آموزش. بردمی بهره دیجیتالی جدید علوم و ایماهواره هایشبکه اینترنت،

 [.5]منابع انسانی است آموزش فرآیند اداره و تحول انتخاب، طراحی،

 .آموزش مجازی در سواد الکترونیکی افراد بپردازد  نقش بررسی پژوهشگر بر آن است تا به شده بیان مطالب اساس بر 
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 : ضرورت تحقيق 
 حفظ جای به که رود می انتظار فراگیران از است داده تغییر را دانستن ماهیت ارتباطی و اطالعاتی نوین فناوریهای امروزه

 های شیوه است و شده تبدیل ضروری امری به پژوهش و آموزش در اطالعات فناوری کاربرد دیگر بیانی به کنند تولید را آن بتوانند اطالعات

 یادگیری به منتجه های روش به را خود جای دهنده آموزش نظام و پرسنل و مدیران رده باال و یا دانشجو بین قدیمی غیرتعاملی و طرفه یک

 .است آموزشی جدید تکنولوژی بکارگیری در علمی هیات اعضای توانمندی تحوالت این الزمه .است داده اول دست و عینی مستقیم،

 به نوین آموزشی مواد تولید مهارت زمینه در ادارات و نهادهای دولتی و یا سازمانهای آموزشی از توجهی قابل بخش دستی تهی متاسفانه

 صدمات تواند می معضل این و است شده دانشگاه در سنتی آموزشی های روش بقا به منجر تکنولوژیکی تجهیزات و امکانات کمبود همراه

 [.6]کند وارد رو اقتصادی کشو علمی پیکره به توجهی قابل

 آموزشگران کمبود اقتصادی، امکانات کمبود آموزشی، مراکز به آنها دسترسی عدم ، آموزش به مردم روزافزون نیازهای  

 برای جدیدی هایروش اطالعات، فناوریهای کمک با که داشت آن بر را متخصصان شودمی آموزش صرف که زیادی هایهزینه و مجرب

 تحت را فراگیران از کثیری جمعیت همزمان طور به آن از استفاده با بتوان هم و باشد کیفیت با و اقتصادی هم که نمایند ابداع آموزش

 نیستند آنهایی بیسوادان یکم و بیست قرن در تافلر آلوین قول به. نیست «نوشتن و خواندن توان» دیگر سواد، مفهوم امروزه. داد قرار آموزش

 ارتباطات و اطالعات فناوری سریع تحوالت کنند بازآموزی و بگیرند یاد توانندنمی که هستند کسانی بلکه بنویسند یا بخوانند توانندنمی که

 گواهینامه صدور به اقدام است ساخته مواجه یادگیری و آموزی باز به گیرهمه نیاز و جدید تعبیر به بیسوادی یک با را جهان اخیر، دهه در

 تقاضا عظیم حجم این پاسخگوی دیگر آموزش سنتی هایروش است بازآموزی زمینه در جهانی اقدامات از یکی رایانه کاربری المللیبین

 مطرح اطالعاتی جامعه به گذر برای راهکار یک عنوان به متعارف سوادآموزی جای به مجازی سوادآموزی نهضت [.7]نیست آموزش برای

 و کشور آموزشی نظام که است طبیعی باشد اقشار باسوادترین میان در جامعه بیسوادان جای به آن اجرای که تفاوت این با است شده

 ثابت او است مملکت سرمایه درصد 77 انسانی سرمایه که گویدمی نوبل جایزه برنده بکرگری.بود خواهد آن اجرای مکان نخستین سازمانها،

 باید و است مردم بالقوه های قابلیت و ها مهارت دانش، در مملکت اقتصاد مبنای است پرسود بسیار کشور مردم روی گذاریسرمایه که کرد

 سن سال 37 زیر آن جمعیت درصد 77 که شود می محسوب جهان کشور ترین جوان جمعیتی، نظر از ایران کشور. شد قائل ارزش آن برای

 داوطلبان، از درصد 25 تنها کنونی، آموزش نظام با و است یافته افزایش دانشگاهی تحصیالت ادامه به جوانان تمایل دیگر سوی از. دارند

 [.8]کنندمی پیدا را دانشگاه به ورود امکان

 را ما کند،می ایجاد را افزوده ارزش باالترین دانش آن، در که اطالعات عصر به ورود و جهانی اخیر تحوالت به توجه با مساله این

 فراهم مجازی آموزش هدف کلی طور به. آمد فائق آن بر توانمی مجازی آموزش از گیریبهره با تنها که ساخته مواجه اساسی چالش با

 و نقطه هر در مختلف اقشار برای یکنواخت اموزشی فضای ایجاد و درسی هایدوره در جستجوپذیر و رایگان یکسان، دسترسی امکان نمودن

 سنتی، آموزش خالف بر آموزشی فضای چنین در. است ترجدی و ترعمیق یادگیری منظور به درسی مطالب ارائه هایشیوه سازی بهینه

 [.9]گردندمی مندبهره موضوعات از خود توانایی اندازه به افراد

 

 : پيشينه تحقيق 
 طراحی به مقاله اینپرداخته  دانشجویان مشارکت افزایش هدف با الکترونیکی ارزشیابی سیستم مدل طراحیبه ( 1393)امامی 

 که کندمی استفاده دسترسی اعطای و هویت احراز مکانیزم یک از شده، سازی پیاده سیستم. میپردازد الکترونیکی ارزشیابی سیستم یک

 احراز اطالعات سرقت از ناشی خطرات الکترونیکی، های ارزشیابی در آنها مشارکت افزایش نتیجه در و دانشجویان اطمینان افزایش بر عالوه

 دانشجو خاص های ارزشیابی به دسترسی اعطای امکان همچنین و دهد می کاهش را معمولی الکترونیکی های ارزشیابی در کاربران هویت

 .است شده تشریح UML زبان و سازیمدل نمودارهای از استفاده با سیستم این طراحی. آورد می فراهم سیستم برای را

 تحقیق اینپرداخته  مجازی آموزش از استفاده با یادگیری وری بهره افزایش کاربردی مدل ارائهبه بررسی ( 1394) آروین  توکلی

 - آماری های روش از استفاده با آن طی و شده انجام مجازی آموزش از استفاده با یادگیری یاددهی وری بهره مفهومی مدل ترسیم هدف با

 و رابطه شامل که تحقیق فرعی های فرضیه اثبات به آماری های تحلیل انجام و پرسشنامه توزیع از حاصل نتایج از گیری وبهره استنباطی

 و متخصصین ویژه به انسانی منابع توسعه فناوری، ساختارهای آمده دست به نتایج براساس. شده پرداخته باشد می مستقل متغییرهای تاثیر

 دور راه از آموزش کارکرد روند بهبود در اصلی عوامل مدیریتی نوین ساختار همچنین مجازی آموزش با ارتباط در یادگیرندگان یاددهندگان،

 .باشند می عالی آموزش موسسات در
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به بررسی نقش آموزش مجازی در پیشرفت و پسرفت پذیرش آن در آموزش عالی در کشور غنا ( 2714)آرکورفول و همکاران

اطالعات مدرن و تکنولوژی های ارتباطی برای تدریس و پرداختند نتایج حاکی از این است که در موسسات آموزش عالی، موضوع بکارگیری 

به نظر می رسد که معانی یا تعاریف آموزش الکترونیکی، ونقشی که آموزش الکترونیکی در موسسات آموزش . یادگیری خیلی مهم است

سیله پژوهشگران مختلفی ارائه عالی در فرآیند ارتباط تدریس و یادگیری، و پیشرفت و پسرفت پذیرش و پیاده سازی آن بازی می کند بو

 .شده است

به ارائه مدلی از فرایند یادگیری در فضای مجازی بواسطه پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات در ترکیه ( 2715)کاپاچو 

پرداخته نتایج حاکی از این است که برای ایجاد مدلی از فرایند یادگیری در فضای مجازی به فعالیت های مجازی نیاز است این مدل 

که با حمایت فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می شود یک مدل عملیاتی از پروسه آموزش در فضای  مدیریت آموزش الکترونیکی است

 . مجازی است

نتایج نشان می دهد یادگیری . به ارائه مدل راهبردی پیاده سازی آموزش الکترونیکی پرداخته اند( 2714)ویلیز و جما مادر 

در این مقاله مدل قیف به عنوان یک راه حل برای . فرایند تدریس و یادگیری موثر است الکترونیکی با استفاده از فناوری اطالعات در

 مشکالت اجرای ارائه آموزش الکترونیک در موسسات آموزش عالی پرداخته این مدل از به خطر افتادن کیفیت آموزشی جلوگیری می کند

 

 

 

 : تعریف اصطالحات 
 صوتی، از اعم الکترونیکی ابزارهای از استفاده با که شود گفته می آموزشی هایفعالیت مجموعه به: آموزش مجازی         

 اینترنت، ویژه به ایرایانه هایشبکه طریق از که را هاییبرنامه کلیه عبارتی به. گیرد می صورت ...و مجازی و ای شبکه ای، تصویری، رایانه

 .نامند می الکترونیکی یادگیری شود،می یادگیری منجر به

تهیه مطالب آموزشی، حمایت از فراگیرران تحرت نظرارت    . فراگیر جدا از هم هستنددر آموزش از راه دور معموال معلم و : آموزش از راه دور 

برای ارائه خدمات آموزشی به وسایل کمک آموزشی . یک مرکز آموزشی صورت می گیرد که تقریبا هیچ وقت بصورت گروهی انجام نمی شود

 .مانند متون چاپی، رایانه و اینترنت متکی هستندو الکترونیکی 

 و آموزش مجازی کامپیوتر بر مبتنی آموزش سنتی مقایسه -1

کامپيوتر بر مبتنی سنتی آموزش وب تحت مجازی آموزش اصلی اجزای   

(درس 27 از کمتر عمدتاً) محدود پذیریانعطاف با کم محتوایی های بخش متعدد محتوایی های بخش   

(ساختاردوره در)سطح 3 تا 1 دوره محدود آموزشی سطوح ساختار در متعدد آموزش سطوح وجود   

. داد قرار خود مناسب جای در آن عنوان به توجه با را درس هر توانمی راحتی به  تشریح دقت به بایستی محتوا اصلی اجزای و آموزشی اشیای 

 شوند

است ساده دوره ساختار است پیچیده دوره ساختار   

است خطی و ساده ارزشیابی فرایند است خطی غیر و پیچیده ارزشیابی فرایند   

فرایند در تعامل برای محدود شبکه و ابزارها وجود  

 یادگیری

 فرایند در تعامل دهندۀ گسترش قوی ابزارهای و شبکه وجود

گیری یاد  

 :شودمی تقسیم دسته دو به الکترونیکی یادگیری اجزای

 هایمحتوا، فایل تولید استانداردهای و افزارهانرم افزارهای مدیریت،نرم: مانند هستند، فیزیکی که اجزایی از دسته آن. 1

 .مرورگرها و تصویری و افزارهای صوتینرم اطالعاتی، هایبانک محتوایی،
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 درس، ارزشیابی، متن و محتوا درسی، برنامة ها، سرفصل و اهداف: مانند هستند، مفهومی و ایبرنامه که اجزایی از دسته آن. 2

 . پیوندها و منابع

 مزایا و چالش های آموزش مجازی 

 مزایا و محاسن -الف

 :باشد ها به شرح زیر می اند که برخی از آن برای آموزش مجازی ، مزایای زیادی برشمرده

های خود را  دهد تا برنامه کنندگان اجازه می ترین مزیت آموزش مجازی این است که به شرکت مهم: انعطاف در زمان و مکان -

دهد که تصمیم بگیرند چه زمانی و کجا به مطالعه بپردازندو چه مدت  کنندگان این فرصت را می پذیری به شرکت انعطاف. تنظیم نمایند

خانوادگی های  در این روش، جریان آموزش با برنامه کاری، وضع فرهنگی و اجتماعی و حتی مسئولیت. یندزمانی را صرف یادگیری نما

بدون مرز و زمان بودن، فراهم بودن امکان یادگیری در همه جا، همه وقت و برای تمام افراد از مزایای  [.17]شرکت کننده تعارض ندارد

 .گونه آموزش است منحصر به فرد این

در روستا معموالً برای درس خواندن و تحصیل دختران و زنان روستایی : زنان و دختران روستایی به آموزش دسترسی -

ها وجود ندارد و برای ادامه  هایی وجود دارد؛ چون اکثر اوقات امکان تحصیل باالتر از پایه ابتدایی در روستای محل سکونت آن محدودیت

حال اگر بتوان امکانات آموزش مجازی را در خانه و یا حداقل در روستای . وند و یا به شهرهای مجاورتر بر تحصیل یا باید به روستاهای بزرگ

داری،  های دیگر زندگی از قبیل خانه توان در کنار آموزش خواندن و نوشتن، مهارت توانند درس بخوانند و نیز می ها می ها فراهم نمود، آن آن

 .ها آموخت به آن را نیز... کار در مزرعه و دامداری و

آموزش مجازی با ایجاد شرایط یکسان برای تمام فراگیران، به نوعی عدالت و برابری بین اقشار : برقراری عدالت و مساوات -

توانند  با استفاده از این شیوه آموزشی، کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته می. نماید های متفاوت را برقرار می مختلف در مکان

تواند فاصله میان شهری و روستایی را  همچنین، آموزش مجازی در روستا می. شکاف خود را با کشورهای صنعتی و پیشرفته کم کنند

دهی ایجاد نماید و موجبات ترقی  های تولید و بهره کاهش داده و امیدهای نوینی در جامعه روستایی در جهت پویایی و تحرک در زمینه

 [.11]آورداقتصادی را فراهم 

... در حال حاضر قسمت اعظم روستائیان، به خصوص جوانان به علل مختلف از قبیل اشتغال، تحصیل و : جلوگیری از مهاجرت -

وقتی امکان کار و اشتغال و تحصیل از طریق . روند که این امر مشکالتی را هم در شهرها و هم در روستاها به وجود آورده است به شهرها می

شود، بلکه عده زیادی از مهاجران  ها جلوگیری می اطالعات و ارتباطات در روستا برایشان فراهم باشد، نه تنها از مهاجرت آنکاربرد فناوری 

 .کنند نیز به محل زندگی گذشته خود رجوع می

ر جهان و های موجود د سهولت دسترسی به حجم بسیار باالیی از اطالعات و دانش: دسترسی آنی به حجم باالیی از اطالعات -

 .شود دسترسی سریع و به موقع به اطالعات در زمان بسیار اندک، از مزایای مهم این نوع آموزش محسوب می

 ها و تنگناها  چالش -ب
 :ها و موانعی روبرو است که عبارتند از ها و فواید بسیار آن، به خصوص در کشور ما با چالش آموزش مجازی عالوه بر مزیت

های دولتی و خصوصی در ارتباط با آموزش مجازی ، در صورتی به  ها و حرکت تمام تالش: ب در کشورنبود زیر ساخت مناس-

برای دستیابی و جستجو در فضای . کار در سراسر کشور موجود باشد رسد که زیر ساخت و امکانات اولیه این نتایج مثبت و مثمر ثمری می

م افزاری و مخابراتی مناسبی مورد نیاز است که بسته به وضعیت، تدارک این ملزومات گسترده اینترنت، بی تردید امکانات سخت افزاری، نر

 [.12]آیدتواند ارزان یا گران به حساب  می

توان از آموزش مجازی به خوبی استفاده کرد که فراگیران و معلمان  این حقیقت مورد پذیرش عموم است که فقط زمانی می

این مشکل در مناطق شهری کشورهای پیشرفته وجود ندارد، اما . مراه با اتصال به شبکه داشته باشنددسترسی ساده و منظم به کامپیوتر ه

 [.13]ددر مناطق روستایی و حاشیه شهری وجود دار

آوری  در بین ملزومات ذکر شده، تهیه ملزومات سخت افزاری و مخابراتی هزینه بر است؛ که گاهی فراهم: هزینه اولیه نسبتاّ باال -

 .این مساْله برای کشورهای در حال توسعه بسیار حادتر است. ها به سختی میسر است آن

بر بودن آن، در طول زمان  بار برای همیشه نیست و هزینه برداری از اینترنت یک بهای بهره: های پشتیبانی تداوم ارتباط و هزینه -

ها را با  ها مسئله ساز باشد و آن تواند برای افراد و سازمان ای می های رایانه مبهای اشتراک مخابراتی به نگهداری و پشتیبانی نظا. استمرار دارد

 .های سنگینی مواجه سازد هزینه

به عبارتی . برای ورود به عرصه آموزش مجازی قدم اول تسلط داشتن بر کامپیوتر در استفاده از آن است: ای نیاز به سواد رایانه -

زی الزم است که کامپیوتر به عنوان ابزار اصلی آموزش حضور داشته باشد و هر فرد مهارت استفاده از آن دیگر، برای دستیابی به آموزش مجا
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در کشور ما در حال حاضر روز به روز ارایه خدمات الکترونیکی در .کند را بیاموزد؛ زیرا در این صورت است که آموزش مجازی معنا پیدا می

در بسیاری از نقاط دنیا . ها هنوز فراگیر نشده است و آشنایی مردم با این خدمات، استفاده از آنحال گسترش است ولی به دلیل عدم اطالع 

لذا رایانه گریزی افراد . گذرد و بسیاری از افراد آشنایی چندانی با این محیط و امکانات آن ندارند هنوز مدت زیادی از شروع کار اینترنت نمی

 .کند یش از پیش از اینترنت دور میها را ب کند و آن کار را دشوارتر می

ها، تسلط  اکثر اطالعات و مقاالت موجود در اینترنت به زبان انگلیسی است که برای فهم و درک آن: آموزش به زبان غیر بومی -

ای متفاوت زندگی ه ها و لهجه عالوه بر این، در مناطق مختلف روستایی کشور، اقوام و نژادهای بسیاری با زبان. به این زبان ضروری است

ها نامانوس  های فارسی برایشان مشکل است و شاید خیلی از موضوعات از این لحاظ برای آن کنند که حتی استفاده از مطالب و آموزش می

 [.14.]باشد

چون تکنولوژی تغییرات بزرگی در طریقه طراحی و اجرای آموزش به همراه دارد، مقاومت خیلی : مقاومت در مقابل تغییر -

ها، نیاز به تالش در  ترس از ناشناخته: باشد مانند دالیل مقاومت در مقابل تغییر متنوع می. ها ایجاد کرده است زیادی در میان افراد و سازمان

 .ها، و مخالفت با عقاید جدید یادگیری موضوعات جدید، از دست رفتن قدرت و پرستیژ به علت تغییر نقش

دهد و  قطعاً حضور فناوری اطالعات و ارتباطات در روستاها، بافت روستایی را تحت تأثیر قرار می :تأثیر بر بافت و زندگی روستا -

حضور این فناوری امکان دارد , چون قابلیت پذیرش در روستاها کمتر است. ها را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد شکل بعضی از خانواده

های  رود از کار کشاورزی دست بکشند و به شغل تی سطح اطالعات روستاییان باال میهمچنین ممکن است وق. را ایجاد کند  شرایط بحرانی

 .های روستایی بیشتر ممکن است اتفاق بیفتد غیر تولیدی و یا کاذب روی آورند که این مشکل به خصوص در بین جوان

خیلی , ها بگذریم توجهی از آنبا بیها را از سر خود بگذرانیم و  چه مسلم است این است که اگر ما سعی کنیم این چالش آن

ما باید در مورد عمق تغییراتی که به وسیله این تکنولوژی در روستا . خطرناک خواهد بود و ممکن است عواقب جبران ناپذیری داشته باشد

 E-learning? Or)د شو اما فراموش نکنیم که هر مسافرتی با برداشتن اولین گام در طول جاده آغاز می. شود بحث نماییم ایجاد می

learning with ICT )متوجه خواهیم شد که مزایای آن بسیار بیشتر از , وقتی مجموعه مزایا و معایب آموزش مجازی را در نظر بگیریم

 .معایبش است؛ اما این بدان معنی نیست که معایبش را فراموش کنیم

 : مجازی  محيط در یادگيری هایویژگی
 این.شوندمی موثر یادگیری آمدن وجود به موجب است، که گرفته شکل محور چهار برخورد محل در یادگیری موثر محیطهای

 [.15]محوری محوری و جامعه محوری، ارزیابی دانش محوری، یادگیرنده :از عبارتند محور چهار

 محوری یادگيری -1

شود،  داده پاسخ یادگیرنده فرد هر ویژه هایخصیصه و آرزو هوش، به تنها آن در که نیست محیطی محور یاگیری محیط 

 برای پشتیبانی و حمایت کننده فراهم که باشد ایگسترده جامعه و اساتید، نهادها نیاز گوی پاسخ باید محور یادگیرنده هایزمینه بلکه

 .اندموسسه و دانشجویان
 به منحصر شناختی ادراکهای و ساختارها از آگاهی برگیرنده در محور یادگیرنده دیگران، یادگیری و برانسفورد عقیده به 

 پیشین دانش از تا کندمی تالش استاد جدید دانش ساخت آغاز در بنابراین.آوردمی یادگیری محیط به خود با یادگیرنده هر که است فردی

 .کند حاصل اطالع یادگیرنده هایفهمی کج و هابدفهمی انضمام به یادگیرنده

 و تفسیر برای یادگیرنده بیان، که ویژه هایشکل و زبان ویژه فرهنگی، به خاص هایویژگی به یادگیری محیط این بر عالوه 

 تشخیصی فعالیتهای و محور، ابزارها یادگیرنده هایفعالیت .شودمی سازگار آن با و گذاردمی کند، احتراممی استفاده آن از دانش ساختن

 .سازدمی مشاهده قابل دانشجو و استاد برای را موجود و پیشین دانش ساختار آنها کاربرد که ایگونه به .کندمی فراهم ایگسترده و جامع

 فرهنگی، اغلب هایدیدگاه و تعصبات کشف برای هافرصت و ابزارها زیرا .است کرده ایجاد مربیان برای نیز را هاییچالش مجازی یادگیری

 از بعضی .شودمی محدود زبانی فرا هاینشان و بدن زبان مشاهده تا شودمی موجب گیرد ومی قرار باند پهنای هایمحدودیت تاثیر تحت

 اندکرده استدالل دیگر بعضی .دهدمی قرار منفی تاثیر تحت را ارتباط کارایی و اثربخشی هامحدودیت این که اندکرده استدالل محققان

 ارتباطات توسعه به تواندمی (همزمان غیر متن بر مبتنی تعاملهای) کندمی مشخص را مجازی یادگیری که فردی به منحصر هایویژگی

 .شود منتهی

 از مقرراتی و اصول و ماهیت ای، دارایرایانه شبکه فضای .است محور یادگیرنده خود خودی به مجازی یادگیری محیط 

 ابزارهای با را یادگیرندگان بر اینترنت وتاثیر مجازی یادگیری هایمحیط در کار راحتی و مهارت اندکرده تالش محققان .است انسانی قوانین

 قوی احساس کند، بلکه، داشتنمی تعیین را توانایی و صالحیت که نیست اینترنتی مهارت تنها اندکرده استدالل آنان .بسنجند سنجی نظر

 رو این از .شوند هماهنگ و سازگار محیط این نیازهای و ملزومات با موثرتری طور به تا دهدمی اجازه یادگیرنده به اینترنت، بخشی اثر از
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 و صالحیت ارتقاء با کند و فراهم را یادگیرنده آسایش فناوری طریق از تا است تالش در مداوم طور به الکترونیکی یادگیری در کارامد استاد

 مجازی یادگیری موقعیت رو این از. آید دست به اینترنت کارامدی و بخشی اثر از بهتری احساس تا کند فراهم امن محیطی او توانایی

 .دارد بستگی وب هایتوانایی و امکانات با محیط این تعامل هایشیوه و الکترونیکی غیر های زمینه از شده کسب فرهنگ به محور یادگیرنده

 محوری دانش -2
 آن بنیادی دانش حوزه از تفکر، خارج یافته تعمیم هایشیوه و محتوا تدریس .افتدنمی اتفاق محتوا بون کارامد یادگیری 

 رشته هر فکری زمینه و شناسی، زبان علم عناصر وسیله به موثر یادگیری کنندمی بیان دیگران و برانسفورد که همانگونه .است فایدهبی

 صحبت و درک برای را خاصی هایشیوه بینیجهان هر غالبا .است خاص بینیجهان شامل رشته هر مطالعه زیرا.است شده محدود و تعریف

 آموزش طریق از دانش ساختارهای ایجاد به نیز و کردن تجربه برای هاییفرصت به دانشجویان .کندمی فراهم دانش درباره کردن

 تفکر برای ضروری و مفید تفکرسریع، مهارتهای :بپردازند تعامل به افکارشان مورد در تا دارند نیاز فرصتهایی به همچنین آنان.نیازمندند

 محدود دانش جدید ساختارهای تولید یا و ناآشنا زمینه به فرد دانش تامل، انتقال و تفکر توانایی و ظرفیت داشتن بدون. است تخصصی

 . است

 محوری ارزیابی -3
 دیدگاه این در .است هامحیط این بودن محور یادگیری، ارزیابی موثر هایمحیط درباره دیگران و برانسفورد دیدگاه سومین 

 ارزیابی بلکه گیردنمی قرار توجه مورد کامل طور به محور این در نهایی ارزیابی .کنندنمی طرفداری کامل طور به نهایی هایارزیابی از آنان

 الکترونیکی یادگیری .گیرد می قرار توجه مورد اساتید و یادگیرندگان به بازخورد ارائه و دادن برانگیختن،آگاهی برای ابزاری منزله به تکوینی

 های محیط در .دهدمی قرار ارزیابی مورد را همتایان تخصص و تاثیر بلکه را اساتید و یادگیرندگان تنها نه که است فرصتهایی دارای

 تشویق یادگیرندگان مهمتر همه از. شودمی استفاده یادگیرنده کار ارزشیابی برای ماشینی ساده و پیچیده هایالگاریتم از معموال الکترونیکی

 است، نسبت مفیدترین که آنچه فهم و مجازی، درک یادگیری طراحان برای .کنند ارزیابی تامل با و فکورانه را خودشان یادگیری تا شوندمی

-می کمک ما ارزشیابی، به طراحی در آنها کاربرد و شناختی یادگیری هاینظریه پیشرفت. آیدمی حساب به شود، چالشیمی ارزیابی آنچه به

 .کندمی ارزیابی را نهایی نتایج و شناختی فرایندهای و است نظر مورد موضوع محتوای راستای در که کنیم مطرح را هاییارزشیابی تا کند

 حل برای دهند،طرحهایی ارائه موضوع درباره منسجمی توضیحات توانندمی توانمند گالسر دانشجویان و بیکستر، الدر نظر از مثال برای

 .کنند قضاوت و نظارت، کنترل را خود فعالیتهای و کنند اجرا را مسئله حل کنند، راهبردهای تولید مسئله

 محوری جامعه -4
 .بگنجانیم مجازی طراحی آموزش در را اجتمایی یادگیری ضروری اجزای تا کندمی فراهم را امکان این محوری جامعه 

 از تعلق، اعتماد، انتظار از مشترکی حس دارای که است کرده توصیف ایگونه به را مجازی یادگیری محیط کنندگانویلسون شرکت

 جوامع ایجاد برای را مجازی یادگیری قابلیت محققان از بسیاری گرچه .اندجامعه این در شدن سهیم و مشارکت برای تهعد و یادگیری

توجهی،  کم این علل. دهندمی قرار نظر مد را مشارکت و عالقه نبود به مربوط دیگر، مسایل محققان. کنندمی دور، ستایش راه از یادگیری

 .است مجازی یادگیری هایمحیط دیگر با تهدیدآمیز رقابت احساس خاطر به ها نهاد و علمی هئیت اعضای اقتصادی مقاومت هایمحدودیت

 فضای در جامعه گوناگون اعضای ضعف و بودن نام گم از ناشی مکان، مشکالت و جا نبود به شبکه شناختی قوم مطالعات 

 و جا نبود با هاچالش این و باشد برانگیز چالش جوامعی چنین حفظ و ایجاد درباره تفکر است خالصه، ممکن طور به .کندمی اشاره مجازی

 حضور نبود از تر اساسی بسیار است ممکن مکان و زمان دوگانه حضور دیگر عبارت به .است مربوط (همزمانی) خاص مکان نبود نیز و مکان

 [.16] باشد اجتماعی حضور و بدن فیزیکی
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 یادگیرنده در دو نظام آموزش سنتی و الکترونیکی-2

 فراگير در نظام یادگيری الکترونيکی دانش آموز در نظام آموزش سنتی

 فراگیر با روش نیمه حضوری و غیرحضوری می آموزد دانش آموز حضور تمام وقت دارد

تحصیلی وجود نداردفاصله   فاصله تحصیلی وجود دارد 

 فراگیر معموالً شاغل است فعالیت اصلی دانش آموز درس خواندن است

 فراگیر مشکالت اداره زندگی و مسائل روحی و جسمی دارد دانش آموز دغدغه جانبی کمتری دارد

انگیزه تحصیل داوطلبانه را به وجود آورده استاحساس نیاز،  تحصیل از روی عادت، اجبار یا انگیزه ضعیف انجام می شود  

 خودگردانی در یادگیری و خود نظارتی وجود دارد نوعی اجبار با نظارت خانواده و محوریت معلم در یادگیری وجود دارد

 فراگیر از انعطاف موجود در نظام آموزشی برخوردار است دانش آموز با محدودیت مکانی و زمانی مدرسه مواجه است

 تفاوت فردی فراگیران زیاد است تفاوت فردی دانش آموزان اندک است

 فراگیران دارای سنین متفاوتی هستند دانش آموزان دارای سنین مشابهی هستند

 فراگیر نیاز به خود مدیریتی، خود نظارتی و خود کنترلی دارد امر برنامه ریزی و هدایت دانش آموز بر عهده دیگران است

یادگیری معلم محور استفرایند   فرایند یادگیری دانش آموز محور است 

 فراگیر با اعتماد به نفس خود پژوهی و یادگیری مستقل را می آموزد دانش آموز بر آموزه های معلم و محفوظات از محتوای درسی تکیه دارد

 آموز معموالً به روش خاصی برای آموختن تکیه می کند دانش
وع و نوین آموزشی را برای آموختن به کار می فراگیر ابزارهای متن

 گیرد

پیشینه تربیتی دانش آموزان ضمن برخورداری از انسجام آموزشی از تجربه تهی 

 است
 پیشینه تربیتی فراگیران متفاوت و معموالً ضعیف است

 نظام خود ارزشیابی وجود دارد انش آموزان با یکدیگر مقایسه می شوندد
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 : نتيجه گيری 
این قابلیت های  .استفاده از فناوری اینترنت برای آموزش از راه دور قابلیت های آموزشی جدیدی را فراهم می نماید رشد

این فرصت ها امکان افزایش فراگیر را بر تجارب  ،و ارتباطی فرصت های جدیدی را برای فراگیران و آموزشگران بوجود آورده است آموزشی

ت پارادایم آموزشگر محوری را به سوی فراگیر محوری و دسترسی فراگیران به منابع گوناگون موجب شده آموزشی خود حرکت واقعی از سم

 .است بدین لحاظ اینترنت به عنوان یک ابزار منحصر به فرد برای آموزش از راه دور معرفی شده است

دیده جهانی شدن و تحولی که در فناوری قرن بیست و یکم به عنوان قرن علم و دانش، اطالعات و ارتباطات نامیده می شود پ

اطالعات بوجود آمد نیاز به گسترش یک پارادایم انسان محور که در آن تکنولوژی و آموزش های رسمی و غیر رسمی نقش حیاتی را به 

صوصا برای رفع عنوان ابزاری برای تشخیص اهداف یک جامعه منسجم، توسعه ای پایدار و معقول و همکاریهای مستحکم بین المللی، مخ

 .نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته بازی می کند، هشدار داده اند

-پیشرفت فناوری های مخابراتی و بسترسازی مناسب آن برای انتقال سریع اطالعات از یک سو و  وابستگی شدید کلیه چارچوب 

تماعی شده است که از آن به جامعه اطالعاتی یاد می شود ها و مناسبات اجتماعی به اطالعات از دیگر سو موجب دوران نوینی در حیات اج

ویژگی اصلی این جامعه اطالعاتی، کوچک شدن جهان و تحقق دهکده جهانی و نیز گردش اطالعات به منزله شریان اصلی حیات جامعه ،

 .است
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