
   مجازي (الکترونیک) قدمه اي بر آموزش م

 

در عصر کنونی و با گسترش روز افزون علم خصوصا در حوزه فناوري اطالعات و قدرت نفوذ بسیار باالي وسایل ارتباط از راه دور بر 

این امر ضرورتاًدر جهت و  .اعماق جوامع انسانی ،ابزارها و روشهاي آموزشی نیز دچار تحول و دگر گونی قابل مالحظه اي گردیده اند
کاربري، در سطوح بسیار وسیعتر و با ضریب بازدهی چند برابر اتفاق افتاده است. با این تفسیر که هر فرد میتواند در زمان مقتضی و 

ممکن، با توجه به شرایط و امکانات موجود مشخص کند که به چه صورت مشغول یاد گیري شود. البته تاریخچه استفاده از رسانه 
سال پیش ، کشور استرالیا بدلیل گستردگی جغرافیائی و کمبود استاد و مربی ازطریق رسانه  75الکترونیکی نزد استرالیلئی ها است. 

رادیو آموزشها را شروع کردند و امروزه با بودن یک تکنیسین اقدام به عمل جراحی از راه دورمینمائید.در سالهاي اخیر کم و بیش هر 
ش از راه دور آشنائی مختصري پیدا کرده است. در شکل ابتدائی آن آموزش بصورت مکاتبه اي بودکه با کس با مفهوم آموز

دیدگاههاي مختلف میتوان مزایا و نواقصی براي آن بر شمرد.در این مسیر تنها راه ارتباط فقط نامه بود. با پیشرفت تکنولوژي و 
ین امر آمد که ابزارهاي جدید براي انتقال دانش مطرح گردید و با عمومی تر کاهش هزینه ها، دانش فناوري اطالعات نیز به یاري ا

 .شدن استفاده از خطوط اینترنت این هدف بطرز جدي تري رو به گسترش میباشد

در این راستا مباحث مربوط به آمو زش الکترونیکی به عنوان یک سر فصل مجزا یا به عبارتی دانشی نوین مورد مطالعه قرار     

گرفت تا حدي که منجر به تولید استانداردها و متدولوژي هائی در این خصوص گردید که ضرورتاًبا کمک و یاري منظر سیستمی و 

تا آنجا که بسیاري ازدانشگاههاي معتبر دنیا از اقصی نقاط جهان .رویکرد مهندسی ، این جریان همواره رو به رشد و توسعه میباشد

در ایران ،گذشته از بعضی دانشگاهها که اقدام به ایجاد و ارائه  .میدهند بشري جامعه تحویل  تحصیالنیدانشجو میپذیرند و فارغ ال

هاي آموزشی در زمینه هاي گوناگون روانه بازار گردیده است که میبایست توجه  cd نموده اند صرفا چنین خدمات ارزنده اي

  :خوانندگان را به مطالبی مهم جلب نمایم

در رویکرد سنتی از مفهوم  )learning (و دیگري یاد گرفتن)training( یکی آموزش دادن دو مفهوم وجود دارددر این مبحث  

اول یعنی آموزش دادن استفاده میشودو معموال به دالیل مختلفی افت آموزش و نبود راندمان آموزشی مناسب را شاهد بوده ایم که بر 
مجزا را میطلبد. اما در مفهوم دوم یعنی یاد گرفتن: که در این گذر فرد، خود خواهان یاد شماري دالیل، و تجزیه و تحلیل آن بحثی 

گیري است و داوطلبانه قدم در این مسیر نهاده است و به همین دلیل نه تنها موانع مورد اول را ندارد بلکه در این راستا شاهد رشد و 

  .راندمان بسیار باالتري نیز هستیم



 :سنتی و مدرن را با هم مقایسه کنیم باختصار میتوان از سه تفاوت اساسی سخن گفت اگر بخواهیم آموزش

 :فرایند آموزشی -لفا

    

در رویکرد مدرن ،روش و محتواي آموزشی بصورت اختصاصی و خاص براي هر فرد تدوین میگردداما در رویکرد سنتی یک روش     

 .و محتوا براي همگان

   :محل بر گزاري آموزش -ب

در رویکرد مدرن هر مکانی که یاد گیرنده انتخاب نماید کفایت ماجرا میکند اما در رویکرد سنتی یک مکاٍن خاص براي همگان، که  

 .عوارض و تبعات خاص خود ، علی الخصوص با توجه به ازدحام و صرف هزینه ها و اتالف انرژي هاي گوناگون را دارا میباشد

 :زمان آموزش-ج

 

ی در یک محدوده زمانی مشخص بصورت جمعی ، امري ضروري و اجباري است و در روش مدرن یاد گیرنده با در رو یکرد سنت 

 .انعطاف پذیري بسیاربیشتري میتواند زمان را براي خود مدیریت نماید

 نوین  ائی این روشاما نکات دیگري نیز وجود دارد که میبایست به آن توجه خاص نمود و در ذات خود میتوان دالیلی براي اثبات کار

 .دانست

براي افرادي که محدودیت در تردد دارند حال یا نقص عضو و معلولیت باشد خواه محدودیت بلحاظ مکانی و زمانی مانند کسانی  -1
 که امکان مسافرت به دور دست ندارند ویا ارائه آموزش مورد نظردر شهر یا کشورشان امکان پذیر نمیباشد و حتی بلعکس، اینکه یک

 .استاد و آموزگار خوب و کارامد با تخصصی خاص ،امکان حضور در همه جاي دنیا را ندارد

 .قابلیت انتقال اطالعات به سریعترین شکل و ارزانترین وجه ممکن -2

 .تشویق مخاطبان به آموختن ِ استفاده از وسایل ارتباط جمعی نوین و بدست آوردن اطالعات ازاین طریق -3

 .اط با سیستم آموزشی در هر زمان ممکنبر قراري ارتب -4

امکان گفتگو در همین بستر و تولید محتویات علمی و طرح موضوعات جدیدتر در جهت رشد و توسعه آموزشی و امکان تبادل  -5

  .اطالعات و تجربیات فردي


