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نگاهی به روش ها واهداف یادگیری الکترونیک

تندتر،بهتر وبیشتربیاموزید

لفته سیاحی
مدیر ومربی بهداشت محیط مرکزآموزش 

بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

فریبا ایدنی
کارشناس مسؤول آموزش بهورزی 

دانشگاه علوم پزشکی اهواز 

معصومه پرهیزکارصفدرآبادی
دبیرخانه  عضو
فصلنامه بهورز

صغری حجازی
کارشناس آموزش وارتقای سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ی
ش

وز
م

ف آ
دا

ه
ا

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه:

یادگیری الکترونیک را تعریف کنند.

با انواع یادگیری الکترونیکی آشنا شوند.

ضرورت، اهمیت و هدف آموزش الكترونیكی را شرح دهند.

مزایای آموزش الکترونیک را ذکرکنند.

زیرساخت های موثردریادگیری الکترونیک را نام ببرند. 
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پیشینه آموزش الکترونیکی درجهان

آموزش غیرحضوری در دهه اول سال 1700 میالدی 

شیوه  این  از  دنیا  مختلف  نقاط  در  هم  هنوز  و  شد  آغاز 

از  بهره گیری  می شود.  استفاده  تحصیل  برای  آموزش 

و  1900میالدی  دهه  اوایل  از  آموزش  امر  در  فناوری 

آموزش مجازی از سال 199٥ شروع شده است.

انواع یادگیری الکترونیکی

یادگیری الکترونیکی به روش خود آموز و فردی در 
شرایط آفالین

منابع  از  استفاده  بــا  یادگیرنده  ــرد  ف روش  ــن  ای در   

به  رایانه درحالی که  یا یک  پایگاه داده  یادگیری مانند 

 DVD یا CD ،اینترنت متصل نیست به کمک دیسکت

به محتوای دروس دسترسی پیدا می کند.

یادگیری الکترونیکی به روش خودآموز در شرایط 
آنالین

در این روش فرد یادگیرنده از طریق آنالین و با اتصال به 

اینترنت به منابع و محتوا دسترسی پیدا می کند.

یادگیری الکترونیکی به روش گروهی همزمان
و  هم  با  همزمان  یادگیرندگان  از  گروهی  روش  این  در 

از  و  می شوند  متصل  اینترنت  به  مشخص  زمان  یک  در 

یا  کنفرانس  ویدیو  یا  متن  بر  مبتنی  کنفرانس  طریق 

چت صوتی یا نوشتاری و اخیرًا هم از طریق شبکه های 

اجتماعی با هم ارتباط برقرار می کنند.

 یادگیری الکترونیکی به روش گروهی ناهمزمان
یک  در  نه  اما  اینترنت  طریق  از  افراد  نیز  روش  این  در 

طریق  از  مختلف  زمــان هــای  در  بلکه  مشخص  ــان  زم

ارسال ایمیل و به کمک سیستم های مدیریتی یادگیری 

)LMS( با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. 

E-Learning  مفهوم یادگیری الكترونیكی 

سیستم های  از  بهره گیری  همان  یادگیری الکترونیکی 

نشریه های  اینترنت،   رایانه،  مثل  الکترونیکی  آمــوزش 

الکترونیکی وخبرنامه های Multimedia  ، سی دی های 

مجازی و نظیراینها است كه هدف شان كاستن از میزان 

مقدمه

شناخته  اجتماعی  پیشرفت  و  تغییر  عامل  انسـان ها  اولیـه  حقـوق  عنـوان  به  آموزش  حاضر  عصر  در 

كه  شود  سازماندهی  چنـان  بايـد  يـادگیری  شـرايط  معتقدندكـه  روانشناسان  از  بسیاری  است.  شده 

هر فراگیر بر اساس توانایی هـای خـود بـه فعالیت و يادگیری بپردازد. آموزش الكترونیك، يك آموزش 

انفـرادی محسـوب می شود كـه درآن فراگیـران قادرند با توجه به استعدادهای خـود بـه هـدفهـای 

آموزشی دست يابند و در حقیقت ياد می گیرند كه چگونه ياد بگیرند. 

آموزش الكترونیك به نظام آموزشـی اطـالق مـیشـود كـه آموزش دهنده و آموزشگیرنده، به واسـطه 

فاصـله فیزیکی از يكديگر جدا هستند ولی به كمك وسايل و ابزارهایی كه فناوری در اختیار آنهـا قـرار 

داده  بـا يكـديگر در ارتباط هستند. اهمیـت توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات به اندازه ای اسـت كـه 

پـس از پايان نخستین دهه قرن بیست و يكم كمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی باقی میماند كه بدون 

استفاده از اينترنت و ارتباطـات  رایانه ای انجام شود.
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همچنین  و  هزینه  زمـــان،  در  جویی  صرفه  تــرددهــا، 

به  یادگیری  است.  آسان تر  و  سریع تر  بهتر،  یادگیری 

طوركلی، فعالیتی دگرگون كننده است و افراد را برای 

مقابله با رویدادهای محیطی آماده می سازد. یادگیری 

در واقع هم یك رشته فرآیند است و هم فرآورده تجربه ها 

است. یادگیری، تغییری است كه در اثر تدریس مطالب 

ایجاد  یادگیرندگان  رفتار  در  گوناگون  مهارت های  و 

قابل  مدت  دركوتاه  رفتار  این  است  ممکن  و  می شود 

مشاهده و یا حتی غیرقابل مشاهده باشد.

ضرورت، اهمیت و هدف آموزش الكترونیكی
نیازهای روزافزون مردم به آموزش، دسترسی نداشتن  

كمبود  اقتصادی،  امكانات  كمبود  آموزشی،  مراكز  به 

صرف  كه  زیادی  هزینه های  و  مجرب  آموزش دهندگان 

آموزش می شود، متخصصان را بر آن داشت كه با كمك 

فناوری های اطالعات، روش های جدیدی برای آموزش 

هم  و  باشند  كیفیت  با  و  اقتصادی  هم  كه  کنند  ابــداع 

بتوان با استفاده از آن، به طور همزمان جمعیت زیادی 

از فراگیران را  آموزش داد.

ونوشتن«  خواندن  »تــوان  دیگر  ســواد،  مفهوم  ــروزه  ام

آ نهایی  بیسوادان  یكم،  و  بیست  قرن  در  بلکه  نیست 

بلكه  بنویسند،  یــا  بخوانند  نمی توانند  كــه  نیستند 

بازآموزی  و  بگیرند  یاد  نمی توانند  كه  هستند  كسانی 

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سریع  تحوالت  كنند. 

نیاز  و  جدید  بیسوادی  یك  با  را  جهان  اخیر،  دهه  در 

است.  ساخته  مواجه  یادگیری  و  بازآموزی  به  همه گیر 

صـدورگـواهـینـامـه بیـن الملـلی كـاربـری رایـانـه یكی از 

اقدام های جهانی در زمینه بازآموزی است.

حجم  این  پاسخگوی  دیگر  آمــوزش،  سنتی  روش هــای 

سوادآموزی  نهضت  نیست.  آموزش  برای  تقاضا  عظیم 

الكترونیكی به جای سوادآموزی متعارف، به عنوان یك 

راهكار برای گذر به جامعه اطالعاتی مطرح شده است، 

با این تفاوت كه اجرای آن به جای بیسوادان جامعه، در 

نظام  كه  است  طبیعی  باشد.  اقشار  باسوادترین  میان 

آموزشی كشور، نخستین مكان اجرای آن خواهد بود.

سرمایه  می گویدكه  نوبل  جــایــزه  بــرنــده  بکر«  ــری  »گ

روش هــای ســنــتــی آموزش، دیـگــر 
پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای 
سوادآموزی  نهضت  نیست.  آموزش 
الكترونیكی به جای سوادآموزی متعارف، 
به  گــذر  بــرای  راهكار  یك  عنوان  به 

جامعه اطالعاتی مطرح شده است
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كرد  ثابت  او  است.  مملكت  سرمایه  درصد   70 انسانی 

كه سرمایه گذاری روی مردم كشور، بسیار پرسود است. 

مبنای اقتصاد مملكت در دانش، مهارتها و قابلیت های 

بالقوه مردم است و باید برای آن ارزش قایل شد. كشور 

ایران از نظر جمعیتی، جوان ترین كشور جهان محسوب 

می شود. تمایل جوانان به ادامه تحصیالت دانشگاهی 

پاسخگوی  كنونی،  آموزش  نظام  و  است  یافته  افزایش 

آنان در ورود به دانشگاه نخواهد بود. این مسأله با توجه 

به تحوالت اخیر جهانی و ورود به عصر اطالعات كه در 

آن، دانش باالترین ارزش افزوده را ایجاد می كند، ما را 

بهره گیری  با  تنها  كه  ساخته  مواجه  اساسی  چالشی  با 

از آموزش الكترونیكی می توان بر آن فایق آمد. در لزوم 

وجود  تردیدی  كشور  در  الكترونیكی  آمــوزش  توسعه 

ندارد؛ آنچه مطرح است شیوه و چگونگی دستیابی مؤثر 

به این آموزش است. 

کردن  فراهم  الكترونیكی  آمــوزش  هدف  طوركلی  به 

در  جستجوپذیر  و  رایگان  یكسان،  دسترسی  امكان 

یكنواخت  آموزشی  فضای  ایجاد  و  درســی  دوره هــای 

برای اقشار مختلف درهر نقطه و بهینه سازی شیوه های 

و  عمیق تر  یادگیری  منظور  به  ــی  درس مطالب  ارایــه 

برخالف  آمــوزشــی  فضای  چنین  در  ــت.  اس جــدی تــر 

آموزش سنتی، افراد به اندازه توانایی خود از موضوعات 

بهره مند می شوند.

مزایای آموزش الكترونیكی

آموزش الكترونیكی یك نظام آموزشی هنرمندانه و راه 

حركت  خواهان  كه  موسساتی  برای  و  است  جامع  حل 

محیط های  و  ــا  روش ه تغییر  و  روز  فــنــاوری  مسیر  در 

شیوه های  به  دستیابی  امكان  هستند،  خود  آموزشی 

الكترونیكی  آموزش  می کند.  فراهم  را  آموزشی  نوین 

یك سیستم آموزشی واحد را برای تعدادی از فراگیران 

فراهم می سازد كه منجر به ایجاد فرصت های آموزشی 

آموزش  مزایای  می توان  طوركلی  به  می شود،  مختلف 

الكترونیكی را در چند محور به شرح زیر برشمرد:

شیوه ارایه دروس به فراگیر
وابسته نبودن كالس درس به زمان خاص	 

نیاز 	  رفع  و  ــدی  روزآم پویایی،  فراگیری،  جامعیت، 

آموزشی در زمان دلخواه 

افزایش كیفیت ارایه دروس به دلیل ارایه به صورت 	 

چندرسانه ای

افزایش میزان اثربخشی و بازدهی آموزشی به دلیل 	 

حذف محدودیت های زمانی و مکانی

تعامل بین استاد و فراگیر
در 	  دانشجو  و  استاد  فیزیكی  حضور  به  نیازنداشتن 

كالس درس

كاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانشجویان	 

پشتیبانی تعداد زیادی دانشجو در یك كالس	 

و پیشرفت دانشجویان توسط 	  امكان ثبت فعالیت ها 

استاد

امكان تهیه مدل های مختلف آموزش توسط استادان	 

ارتباطات آسان و فراگیر آموزشی	 

دسترسی به منابع اطالعاتی
دسترسی پیوسته به كتابخانه مجازی 	 

جستجوی هوشمندانه	 

انعطاف پذیری، در دسترس بودن وسهولت دسترسی 	 

به منابع

دوره هــای 	  تعیین  در  دانشجو  انتخاب  حق  افزایش 

آموزشی

به 	  انتخابی«  و  »مــحــدود  تــدریــس  محتوای  تغییر 

»نامحدود و متنوع« آموزشی

تغییر نگرش و دانش کاربران
تغییر سطح سواد دانش آموختگان از سواد كالسیك 	 

به خالقیت و تولید دانش

تغییرنگرش به آموزش و یادگیری ازفردی به اجتماعی	 

به 	  رقــابــت«  »ایــجــاد  از  فــراگــیــران  بــه  نگرش  تغییر 

»همکاری ومشارکت«

و 	  اطالعات  ذخیره سازی  از  فراگیران  وظیفه  تغییر 

افزایش محفوظات به مدیریت اطالعات وتولیددانش

افزایش سرعت درآموزش و یادگیری	 

افزایش سطح علمی جامعه	 

قابلیت تنظیم روند یادگیری فراگیران	 

محوریت كاربران	 

مدیریت
 مدیریت آسان و كارآمد	 

نظارت و كنترل دقیق بر نظام آموزشی و اطالعات	 

 جمع آوری سریع بازخوردها و تجزیه و تحلیل آنها	 
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منابع
ذوالفقاری، میترا؛ مهرداد، ندا و همکاران؛ »تأثیر دو روش آموزش الكترونیک و سخنرانی بر یادگیری درس بهداشت مادر و كودک دانشجویان پرستاری« 	 

فرهادی،ربابه؛ »آموزش الكترونیكی پارادیم جدید درعصر اطالعات« فصلنامه علمی- پژوهشی پردازش و مدیریت اطالعات، دوره 21، شماره یک، پاییز1384	 

غالمحسینی، لیال؛ »یادگیری الکترونیک وجایگاه آن در نظام آموزش دانشگاهی« 	 

امامی، حسن؛ اقدسی، محمد؛ آسوشه، عباس؛ »یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی«	 

دست رنجی، حکیمه؛ مراجع و تازه های علمی، »نظام آموزش باز و از راه دور)کارآیی اقتصادی، مزایا، آموزش الکترونیکی(« مجله پیک نور، سال چهارم، شماره 	 

دوم، ص 125تا131 سال 1385

نتیجه گیری

بر  ناپذیری  اجتناب  تأثیر  كه  است  شده  مطرح  اطالعات  فناوری  نام  به  جدیدی  مفهوم  اطالعات،  عصر  در 

تمامی حوزه های دانش بشری داشته و نهادهای مختلف اجتماعی را دستخوش تغییرات بزرگی کرده است. 

بر اساس رویكردهای جدید، نظام آموزشی خود را در سطوح  با این مفهوم،  نهادهای آموزشی در مواجهه 

مختلف، تنظیم می کنند.

آموزش الكترونیكی نیز مفهومی  جدید و محصول فناوری اطالعات است و چند سالی است توسط برخی سازمانها 

و دانشگاهها در قالب طرحهای آموزشی متعدد مطرح و حتی اجرا شده است. به طوركلی فناوری اطالعات، 

فرصت های جدیدی را برای جوامع مختلف ایجاد كرده است. جوامعی كه سریع تر این فرصت ها را شناسایی كنند، 

می توانند با جهشی ساختاری، عقب ماندگی های خود را جبران کنند. فراهم کردن زیرساخت های ضروری، ارایه 

طرح هایی نظیر »نهضت سوادآموزی الكترونیكی« كلید گذر ما به جامعه اطالعاتی خواهد بود. آموزش الكترونیكی 

می تواند بسیاری از معضالت جوامع از جمله نیازهای روزافزون مردم به آموزش، نبود دسترسی یكسان به مراكز 

آموزشی، كمبود امكانات اقتصادی، كمبود آموزگاران مجرب و هزینه های زیادی كه صرف آموزش می شود را 

برطرف کند. مزایای زیادی برای این نوع سیستم آموزشی برشمرد ه اند كه معایب آن را پوشش می دهد.

 كاهش هزینه و زمان	 

 فراهم کردن فرصت های آموزشی یكسان برای عموم	 

 افزایش سرعت در توسعه و پیشرفت	 

زیرساخت های ضروری برای آموزش الكترونیكی

فراوانی  زیرساخت های  مستلزم  الكترونیكی  آموزش 

است كه عبارت اند از :

توسعه مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات در . 1

تمام سطوح جامعه برای عموم مردم

زمینه . 2 در  آموزشی  پژوهش های  ترویج  و  ترغیب 

فناوری اطالعات

كـیـفی در تـولـیـد نـرم افـزارهای . 3 گـسـتـرش كـمـی و

آموزشی

تجهیز مدارس و دانشگاهها به رایانه و دسترسی به . 4

شبكه جهانی

و . 5 مــهــارت هــای اطــالعــات  آمـــوزش  توسعه مــراكــز 

ارتباطات

تقویت زیرساخت های شبكه اینترنت در كشور. 6

شبکه . 7 و  رایانه  به  عموم  دسترسی  سطح  گسترش 

جهانی

در . 8 اطالعات  فناوری  از  استفاده  فرهنگ  توسعه 

امور روزمره.
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