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 داشت   ياد
 

ارزیرابی آمرادگی الکترونیکری    کتابی که پیش روی دارید به کوشش گرروه  
کارشناسران و   ،اسراتید تقردیم  مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مردارس هوشرمند   

 -تخصصی آموزش های مستمرارائه مند به  گردد که عالقه محترمی می مدیران
 .  باشند میدر سازمان خود  کاربردی

یکرری از  يتتادگيري الكترونيكتتي  استتتانداردهاي ) ،موضرروع کترراب
 در آموزشری  طراحری دوره، تولیرد محتروا و متردولوژی    در عمده  محورهای
و اسراتید   توجره  کره در حرال حاضرر    الکترونیکی محسوب می شود یادگیریی
 را به سوی خود جلب نموده است.حوزه یادگیری الکترونیکی ریزان  برنامه

برای اساتید درک صحیح از مشخصات فنی استانداردهای فناوری آموزشی 
ریزانی که تجربه کمری در حروزه یرادگیری الکترونیکری دارنرد بسریار        و برنامه

برا  در آشرنایی آنران   مطالعره ایرن کتراب مری توانرد      . در نتیجره  مشکل است 
یکری از  اثرر  چرا که این بسیار مفید باشد . استانداردهای یادگیری الکترونیکی 

ی یرادگیری  اسرتانداردها از درک صرحیح  شناخت و  موجود برایبهترین منابع 
، و هرکسی که برای گسترش و توسعه این نروع یرادگیری  باشد  میالکترونیکی 

نمی تواند بردون در   ،فعالیت دارددر قالب سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی 
موفقیرت چشرمگیری در ایرن    تعریف شده بررای آن  نظر گرفتن استانداردهای 
 عرصه به ارمغان آورد .

 هرایی در راسرتای اهرداف و    مشرو  حرکرت   ،چنرین آثراری ایرن   امید است کره  
 های مؤسسه درآینده نزدیک باشد. مشی خط
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 سخن ناشر  

 رونرد تحروالت جهرانی، برا     (IT) با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطالعات
اطالعات ودانایی در حال گسرترش اسرت. ایرن    شتابی بیشتر با محوریت عنصر 

های نظامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، امرا   پدیده هر چند از محیط
دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز برا  
توسعه تجارت الکترونیک و ایجاد دولت الکترونیک و ... مترثثر سراخت . اینرک    

هه است که در عرصه تعلیم وتربیت پانهاده و نظام های آموزشی بیش از یک د
های تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است. برا توجره بره سررعت ،      و محیط

گستردگی و عمق تحوالت ناشی از فناوری اطالعات، شرناخت مختصرات ایرن    
پدیررده و مرردیریت آگاهانرره و هوشررمندانه آن مرری توانررد یکرری از مهمترررین   

دست اندرکاران آموزش در کشور باشرد و فرصرتی بررای بازسرازی      راهبردهای
 یادگیری استفاده شود. -نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی

( تکیه ICT)"فناوری اطالعات و ارتباطات"مهمترین خصوصیات و ویژگی 
بر تولید، اشاعه و پردازش اطالعات، در دسترس قراردادن آن بررای همگران در   

 ن زمان ممکن، با حداقل هزینه ها و همه زمان ها و مکان هاست.کمتری
نهاد آموزش و پرورش یکری از برزرت تررین تولیرد کننردگان اطالعرات و           

تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطالعات ودانایی محسروب   بی
گردد، این مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجره   می
مؤلفه های دینی و ملی از گستردگی و ارزش باالتری برخوردار است. تولیرد   به

دانش و کاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیرت، موجرب افرزایش دانرایی و     
توانرایی دانرش آمروزان و معلمران شرده و آمروزش و پررورش را در مهمتررین         

ش از گذشرته  مثموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمنرد و کارآمرد بری   
توفیق خواهرد داد. از طرفری بخرش اعظمری از معارالت اجتمراعی، اخالقری،        
فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها ناشی از توسعه نیافتگی و عقرب مانردگی از   
کاروان دانش و فناوری است. امروزه دانایی، مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و 
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نابع مادی و فیزیکری،  باالترین ثروت ملی محسوب می شود. یعنی اگر روزی م
 منابع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کشورها محسوب می شدند.

امروزه، میزان سواد و دانش ، وجود پژوهشرگران، اندیشرمندان و بره طرور     
کلی شاخص های بهره وری از فناوری و اندیشه انسانی نماد اصرلی رشرد و یرا    

فتخریم که پیرو مکتب عقب ماندگی ملتها و کشورها به حساب می آیند . ما م
و آئینی هستیم که باالترین و مهم ترین رسرالت پیرام آور آن، یعنری حاررت     
محمد بن عبداهلل)ص( ، گسترش علم، آگاهی، خواندن و نوشرتن برود، معجرزه    
جاویدش کتاب و نخستین آیه ای که بر زبان جاری سراخت اقررء باسرم ربرک     

وت آیات الهی بررای آمروزش و   الذی خلق بود و مهمترین هدف از بعثت او، تال
پرورش انسان ها بوده است : هوالذی بعث فی االمین رسوالً منهم یتلوا علریهم  
آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این پیام بلند الهری اسرت کره برا     

درخشرد و حتری امرروز بره شرعار       ها همچنان بر تارک هستی می گذشت قرن
ی که کالم شاعر بزرت پارسری گروی حکریم    جهانی مبدل شده است . به نحو

 "توانا بود هر که دانا برود "فردوسی که متثثر از همین آئین و مکتب است یعنی
 استراتژی جامعه جهانی در آغاز هزاره سوم میالدی است.

فناوری اطالعات، نقش اساسی در تحقق و تعمیق ایرن شرعارهای جاودانره    
تفاده از ابزارهرا ومفراهیم نروین،    خواهد داشت. گسترش فناوری اطالعات و اسر 

موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیرران اعرم از   
دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش آن الین فراهم می کنرد و زمینره   

 تبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر می سازد.
گرو و تبرادل    و ئی و تعامل، گفرت رشد جوامع فرهنگی امروزه در گرو همگرا

دانش و اطالعات و فرهنگ بشری است. دوران واگرائی، تک گویی و انزواطلبری  
به پایان رسیده است، مرزهای جغرافیایی وحتی مرزهرای فرهنگری و عقیردتی    
نفوذپذیر شده اند، باید با آگاهی، شناخت و هوشمندی و نیز با تکیه بر فرهنگ 

دگی برای پذیرش تحوالت علمی و بین المللی نقش و و مؤلفه های بومی و آما
 جایگاه خود را پیدا نمود.
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نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش و وظیفره را در ایرن مسریر برعهرده     
دارد، یعنی اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشری بررای پررورش    

هرا، آراء   روحیه دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشه
و افکار مهیا شود، فاای آموزشری بره جرای انتقرال یرک طرفره اطالعرات بره         

های دو سویه کسب اطالعات ودانش هردایت گرردد و نقرش معلمران برر        روش
یرادگیری متمرکرز شرود، دانرش آمروزان و       –تسهیل جریان و فرآیند یاددهی 

برای رشد و دانشجویان نیز خود خالق دانش و اطالعات شوند، زمینه مساعدی 
توسررعه و تعررالی کشررور فررراهم خواهررد شررد. برری شررک یکرری از مهمترررین    
دستاوردهای توسعه فناوری اطالعات ، تحول در عرصه آموزش و پرورش است. 

-virtual(، مرردارس مجررازی)virtual-classroomsهررای مجررازی) کررالس

schoolsهوشمند) (، مدارسsmart-schools ( و دانشگاه مجرازی)virtual-

university( و به طور کلی یادگیری الکترونیک )e-learningهرا   ( از ظرفیت
های قابل اتکا برای توسعه این مهارت هاست. اگر چه فناوری اطالعات  و قابلیت

دیری نیست که عرصه تعلیم وتربیت را متثثر ساخته اسرت وتجرارب بشرری و    
اطالعرات در آمروزش و   مطالعات بین المللی در خصوص رویکردهرای فنراوری   

پرورش کافی نبوده و با ابهامرات و سرؤاالت بسریاری مواجره اسرت، امرا آنچره        
واقعیت دارد این است که این تحوالت بره سررعت همره مؤلفره هرای اساسری       

دهرد. برا توجره بره سررعت، عمرق و        آموزش و پرورش را تحت تثثیر قررار مری  
کره بایرد برا اسرتفاده از     گستردگی این تحوالت نمی توان به انتظار نشسرت، بل 

مطالعات وتجارب دیگران و با اتکا برر فرهنرگ و منرابع برومی، راه اسرتفاده از      
 تجارب بشری را فراهم نمود.

 این کتاب با همین هدف تالیف شده است ترا بتوانرد مرا را در مواجهره برا      
پدیده های نروین و تعیرین مسریرهای تحرول یراری کنرد. امیرد اسرت مرورد          

 رار گیرد.برداری ق بهره
 مؤسسه توسعه فناوري آموزشي

 مدارس هوشمند           
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 مقدمه مترجمين  
 

کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل مزایای غیرقابرل انکرار آن بره    
ترونیکی بره  باشد. در این بین آموزش الک صورت روزافزون در حال گسترش می

فناوری موضروع مرورد توجره و    عنوان یکی از مهمترین محورهای کاربری این 
باشرد.   و خصوصری کشرور مری    یتر ت بسریاری از سرازمانها در بخرش دول   فعالی

کننردگان خردمات در    ارائره کننده و  های مصرف افزایش کمی سازمانهمچنین 
دهرد،   ضرورت توجه به استانداردها و استانداردسازی را افزایش مری ، این حوزه

ایبندی به الزامات آن موجبات کراهش  چراکه انتخاب استانداردهای مناسب و پ
 آورد.   سازی را فراهم می ها، افزایش سرعت و سهولت پیاده هزینه

 E-learning standards: a"اثرر حاضرر ترجمره بخرش اول کتراب      

guide to purchasing, developing, and deploying 

standards-conformant e-learning "فصررل برره  7باشررد کرره در  مرری
گیرنردگان و مردیران    الزامات استانداردها و مسائل مورد توجره تصرمیم  بررسی 

کی مناسب پرداخته یسازمانها جهت خرید و انتخاب یک راهکار آموزش الکترون
راهنمررایی برررای طراحرران و توسررعه "بخررش دوم کترراب تحررت عنرروان اسررت. 

اشرد کره   ب نیز در دست ترجمه مری  "های آموزش الکترونیکی دهندگان سیستم
هرای   نویسران و مجریران سیسرتم    ک در اختیار برنامره واریم در آینده نزدیامید

 آموزش الکترونیکی قرارگیرد.
توسرعه  موسسره   محتررم  مردیر  نرژاد  در پایان از جناب آقای غالمرضا ملک

مدارس هوشمند به خاطر در اختیار قررار دادن نسرخه اصرلی    فناوری آموزشی 
 کتاب کمال تشکر را داریم.

پژوهران قررار    اثر حاضر مرورد اسرتفاده متخصصران و دانرش    امید است که 
 رسانند.  ساختن نواقص موجود یاری گرفته و ما را در برطرف

 
 كوچك مهدي حسين                                                      فردوس باقري
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 درباره نويسندگان
در کالیفرنیرا   Integrity eLearningبنیانگرذار   1كتارول فتالون  خرانم  

ای در  یوتر بوده و فعالیتهرای گسرترده  باشد. تخصص اصلی او در حوزه کامپ می
زشری  نویسی، طراحی، مدیریت و توسرعه سیسرتمهای آمو   زمینه تحلیل، برنامه

خود را برا سرازمانی کره در زمینره      همکاری 1992داده است. او در سال انجام 
ایرن   .آغراز کررد   عرال برود،  مبتنری برر کرامپیوتر ف    فروش سیستمهای آموزشی

سازمان پرس از انجرام فعالیتهرای گسرترده در زمینره آموزشرهای مبتنری برر         
 ( نمود.WBTتوجه آموزشهای مبتنی بر وب )ر، تمرکز خود را مکامپیوت

Integrity  1999در سررال ،WBT Manager   را کرره یررک سیسررتم
اولین سیسرتم   WBT Managerمدیریت آموزش است به بازار معرفی کرد. 

برای سیستمهای  AICCباشد که بر اساس استانداردهای  مدیریت آموزش می
 مدیریت آموزش مبتنی بر وب تولید شده است.
بررر اسرراس  WBT Managerکررارول پررس از تررالش در زمینرره تولیررد 

ا استانداردهای آموزش الکترونیکی آشرنا  ، توانست به خوبی بAICCاستاندارد 
و بسیار زیرادی در زمینره مشراوره خریرد، توسرعه       خدماتن او پس از آشود. 
به سازمانهای تولیدی و خردماتی   سازی استانداردهای آموزش الکترونیکی پیاده

   ارائه نموده است.
با عنروان   Macromediaکتاب دیگری را در مورد  2000کارول در سال 

"Getting Started in Online Learning"     بره رشرته تحریرر درآورده
 است.

 سیسرتمهای  سرال بره عنروان طررا      20بره مردت    2شارون بروانخرانم  
 سیسرتمهای آمروزش   نیرز در توسرعه   1998آموزشی فعالیت داشته و از سرال  

التحصریل رشرته ادبیرات انگلیسری از      است. او فارغ نمودهت کارمشالکترونیکی 
 است.   دانشگاه کالیفرنیا

                                         
1 Carol Fallon 
2 Sharon Brown 
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در  بره تحقیرق و بررسری   شارون پس از ورود به حوزه آموزش الکترونیکری  
بره  استانداردهای مربوطه پرداخت. اولین فعالیتی کره او در ایرن زمینره    زمینه 

جهت  ،WBT Managerانجام رساند مستندسازی سیستم مدیریت آموزش 
ه نگهرداری و  در زمینر  ه گسرترده پس مطالعر سر  و AICCنامه  دریافت گواهی

ی اسرتاندارد بررای   توسرعه محتواهرای آموزشر    .توسعه مستندات مربوطره برود  
نیرز در زمرره    AICCسازمانهای مختلف و چندین دوره آموزشی منطبرق برر   

 فعالیتهای او قرار دارد.
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 پيشگفتار 

آموزش از طریق کامپیوتر موضوعی جدیرد نیسرت. در حقیقرت عمرر ایرن      
رسد. ولی با تمام این احوال تعداد افررادی کره امرروزه     سال می 30آموزشها به 

باشد. هنوز هم استفاده از  کنند بیشتر از قبل می اولین بار آن را تجربه میبرای 
کامپیوتر جهت آموزش برای بسیاری جدید بروده و در حقیقرت یرک فنراوری     

 باشد. است که برای بسیاری دیگر جدید می  قدیمی
آمروزش  تحول عمده سال تدریس در این حوزه جذاب، من دو بار  14طی 

هم زمان با معرفی کامپیوترهای چنرد  تحول اول ه کردم، کامپیوتری را مشاهد
پرذیرفت کره امکران اسرتفاده  از اینترنرت       صورتدوم زمانی تحول ای و  رسانه

ای بر تکامل این صرنعت   در این حوزه، نشانهتحول برای آموزش مطر  گردید. 
باشرد اسرتاندارد سرازی     ای دیگر که موید تکامل این حوزه مری  باشد. نشانه می
سازی در این حوزه به دنبرال دارد، مشرابه    ت. اهداف و فوایدی که استاندارداس

همان اهداف و فوایدی است که این موضوع در سرایر صرنایع بره همرراه خرود      
های موضروع   ها به واسطه اقتصادی شدن ابعاد و جنبه دارد، نظیر کاهش هزینه
 مورد نظر و گسترش بازار.

فوایدی را که استانداردهای مربوط به فناوری بره  در اینجا قصد داریم ابتدا 
همراه دارند، بیان کنیم. در جهان امروز نره تنهرا خصوصریات و توانمنردیهایی     
وجود دارند که امکان تبادل محتوای آموزشی و سیستمهای مردیریت آمروزش   

آورند، بلکه سیستمها و محصوالت آموزشری بسریاری نیرز معرفری      را فراهم می
چنرین اسرتانداردهایی را    1992که برای اولرین برار در سرال     امیاند. هنگ شده

توسعه دادم، هیچگونه تصوری نسبت به میزان پذیرفتره شردن آنهرا در جهران     
ای کره در ایرن حروزه صرورت گرفرت       امروز در ذهن نداشتم. پیشرفتهای اولیه

بره شردت    90بسیار کند بودند، ولی با مطر  شردن اینترنرت در اواخرر دهره     
 رفتند. سرعت گ

ریرزی   هر کسی که برای توسعه آموزش، مدیریت و ابزارهای مربوطه برنامه
تواند چنین استانداردهایی را مد نظر قررار ندهرد. برا وجرود آنکره       کند، نمی می
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استانداردها بسیار جوان و نرو هسرتند، ولری مشرتریان آنهرا را کشرف کررده و        
خرود بره کرار ببرنرد. در      خواهند این استانداردها را در محصوالت آموزشری  می

برای مصرف کنندگان بسیار خوشایند اسرت، ولری از    یحالی که چنین موضوع
طرف دیگر به عنوان موضوعی بغرنج برای تولید کنندگان مطر  است. اگرچره  
استانداردهای نسل اول فناوری آموزش بسیار مفید هستند، ولری بسریاری بره    

تفاده کنند. بنابراین توسعه دهنردگان  توانند از آنها اس نمی فنیدلیل پیچیدگی 
این استانداردها با مشکالت زیادی مواجره هسرتند چررا کره سر واالت بسریار       

 شود. سازی استانداردها به سمت آنها سرازیر می زیادی در مورد پیاده
فهم و درک مشخصات فنی استانداردهای فناوری آموزشی برای افرراد کرم   

توانرد بررای    که مطالعه این کتاب مری  ،استتجربه در این حوزه، بسیار مشکل 
تنهرا( مسریر موجرود بررای      "آنها بسیار مفید باشد، چرا که بهترین )و احتماال

 باشد. درک این استانداردها می
و پشتیبانی استانداردهای فناوری آموزشی یک خردمت اجتمراعی    حمایت

کره  کنرد   کنم. هری  کرس براور نمری     است که من برای صنعت خودم ارائه می
ن هی  چشرم داشرتی   واستانداردهای فناوری آموزشی به صورت داوطلبانه و بد

انرد. توسرعه دهنردگان ایرن اسرتانداردها برا وجرود مشرغله و          توسعه داده شده
فعالیتهای روزمره خود باز هم بخشی از وقت خود را بره توسرعه و بهبرود ایرن     

ایرن  در دی کره  دهند. به نظر مرن، مرن و تمرام افررا     استانداردها اختصاص می
                              باشند. ترین انسانها می فرآیند نقش دارند خوشبخت

                                            
 1ويليام اي مك دونالد                                              

 2كميته آموزش كامپيوتري صنعت هوايي       

 هاي مستقل آزمايشگاه تستمسئول      

                                         
1 William A. Mcdonald 

 
2  AICC (Aviation Idustry CBT Committee) 


