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 سخن ناشر  

 
ی بیششتر بشا   شتاب روند تحوالت جهانی، با با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطالعات

در حال گسترش است. ایشن پدیشده هشر چنشد از     دانایی  محوریت عنصر اطالعات و
های نظامی آغاز و به مراکا دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که عرصه  محیط

های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیا با توسعه تجارت الکترونیک و 
ساخت . اینک بشیش از یشک دهشه اسشت کشه در       ایجاد دولت الکترونیک و ... متأثر

های تحصیلی را نیا بشه   نهاده و نظام های آموزشی و محیط عرصه تعلیم وتربیت پا
چالش فراخوانده است. با توجه به سشرعت، گسشتردگی و عمش  تحشوالت ناششی از      
فناوری اطالعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن 

یکی از مهمترین راهبردهای دست اندرکاران آمشوزش در کششور باششد و    می تواند 
 -فرصشتی بششرای بازسششازی نظششام آمشوزش و پششرورش و تحششول در فرآینششد یششاددهی  

 یادگیری استفاده شود.
( تکیشه بشر   ICT)"فنشاوری اطالعشات و ارتباطشات   "مهمترین خصوصیات و ویژگی 

ن آن بششرای همگششان در تولیششد، اشششاعه و پششردازش اطالعششات، در دسششترس قششرارداد
 کمترین زمان ممکن، با حداقل هاینه ها و همه زمان ها و مکان هاست.

تردیشد   نهاد آموزش و پرورش یکی از بارگ ترین تولید کنندگان اطالعات و     بشی 
گردد، این  دانایی محسوب می عمده ترین مصر  کننده و ذخیره کننده اطالعات و

ی آموزش و پشرورش و توجشه بشه مؤلفشه هشای      مهم در کشور ما به علت توسعه کم
دینی و ملی از گستردگی و ارزش باالتری برخوردار اسشت. تولیشد دانشش و کشاربرد     
بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افاایش دانایی و توانایی دانش آموزان و 
معلمان شده و آموزش و پشرورش را در مهمتشرین مأموریشت خشود، یعنشی تربیشت       

نسانی توانمند و کارآمد بیش از گذشته توفی  خواهد داد. از طرفشی بخشش   نیروی ا
اعظمی از معضالت اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و حتی اقتصادی کششورها ناششی از   
توسعه نیافتگی و عقب ماندگی از کاروان دانشش و فنشاوری اسشت. امشروزه دانشایی،      

ب مشی ششود. یعنشی    مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و باالترین ثروت ملی محسو



 

 

11 

اگر روزی منابع مادی و فیایکی، منابع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کششورها  
 محسوب می شدند.

امروزه، میاان سواد و دانشش ، وجشود پژوهششگران، اندیششمندان و بشه طشور کلشی        
شاخص های بهره وری از فناوری و اندیشه انسشانی نمشاد اصشلی رششد و یشا عقشب       

ها به حساب می آیند . ما مفتخریم که پیرو مکتشب و آئینشی   ماندگی ملتها و کشور
هستیم که باالترین و مهم ترین رسشالت پیشام آور آن، یعنشی حضشرت محمشد بشن       
عبداهلل)ص( ، گسترش علم، آگاهی، خواندن و نوشتن بود، معجاه جاویدش کتشاب  
و نخستین آیه ای که بر زبان جاری سشاخت اقشرء باسشم ربشک الشذی خلش  بشود و        

مترین هد  از بعثت او، تالوت آیات الهی برای آموزش و پرورش انسان ها بوده مه
است : هوالذی بعث فی االمین رسوال  منهم یتلوا علیهم آیاته و یشاکیهم و یعلمهشم   

ها همچنان بر تشارک   الکتاب و الحکمه و این پیام بلند الهی است که با گذشت قرن
انی مبدل شده اسشت . بشه نحشوی کشه     درخشد و حتی امروز به شعار جه هستی می

کالم شاعر بارگ پارسی گوی حکیم فردوسی که متشأثر از همشین آئشین و مکتشب     
استراتژی جامعه جهانی در آغشاز هشااره سشوم     "توانا بود هر که دانا بود"است یعنی

 میالدی است.
فناوری اطالعات، نقش اساسی در تحق  و تعمی  این ششعارهای جاودانشه خواهشد    

گسترش فناوری اطالعات و استفاده از اباارها ومفاهیم نوین، موجبات بسط داشت. 
اطالعات و دسترسی آسان و کم هاینشه را بشرای فراگیشران اعشم از دانشش آمشوزان،       
دانشجویان و معلمان به روش آن الیشن فشراهم مشی کنشد و زمینشه تبشادل سشریع        

 اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر می سازد.
گو و تبشادل دانشش و    و رهنگی امروزه در گرو همگرائی و تعامل، گفترشد جوامع ف

اطالعات و فرهنگ بشری است. دوران واگرائی، تک گشویی و اناواطلبشی بشه پایشان     
رسیده است، مرزهای جغرافیایی وحتی مرزهای فرهنگی و عقیدتی نفوذپذیر شده 

نشگ و مؤلفشه هشای    اند، باید با آگاهی، شناخت و هوشمندی و نیا با تکیشه بشر فره  
بومی و آمادگی برای پذیرش تحوالت علمی و بین المللی نقشش و جایگشاه خشود را    

 پیدا نمود.
نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش و وظیفه را در این مسیر برعهده دارد، یعنشی  
اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشی برای پرورش روحیه دانشجویی 

مینه تبادل و تعامل اندیششه هشا، آراء و افکشار مهیشا ششود،      و پژوهشگری فراهم و ز
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هشای دو سشویه کسشب      فضای آموزشی به جای انتقال یک طرفه اطالعات بشه روش 
اطالعات ودانش هدایت گردد و نقش معلمان بر تسهیل جریان و فرآینشد یشاددهی   

یادگیری متمرکا شود، دانشش آمشوزان و دانششجویان نیشا خشود خشال  دانشش و         –
العات شوند، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی کششور فشراهم خواهشد    اط

شد. بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای توسعه فنشاوری اطالعشات ، تحشول در    
(، virtual-classroomsهشای مجشازی)   عرصه آمشوزش و پشرورش اسشت. کشالس    

(و smart-schoolsهوشششمند) (، مششدارسvirtual-schoolsمششدارس مجششازی) 
 ی ( و بشه طشور کلشی یشادگیری الکترونیکش     virtual-universityشگاه مجازی )دان
(e-learningاز ظرفیت ) هشای قابشل اتکشا بشرای توسشعه ایشن مهشارت         ها و قابلیت

هاست. اگر چه فناوری اطالعات دیری نیست کشه عرصشه تعلشیم وتربیشت را متشأثر      
کردهای فناوری ساخته است وتجارب بشری و مطالعات بین المللی در خصوص روی

اطالعات در آموزش و پرورش کافی نبوده و با ابهامات و سشؤاالت بسشیاری مواجشه    
است، اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحوالت به سرعت همشه مؤلفشه هشای    

دهد. با توجشه بشه سشرعت، عمش  و      اساسی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می
نتظشار نشسشت، بلکشه بایشد بشا اسشتفاده از       گستردگی این تحوالت نمشی تشوان بشه ا   

مطالعات وتجارب دیگران و با اتکا بر فرهنگ و منابع بومی، راه اسشتفاده از تجشارب   
 بشری را فراهم نمود.

پدیشده   شده است تا بتوانشد مشا را در مواجهشه بشا     ترجمه این کتاب با همین هد  
بشرداری قشرار    بهشره  های نوین و تعیین مسیرهای تحول یاری کند. امید است مورد

 گیرد.
 

 آموزشي اطالعات مؤسسه توسعه فناوري

 مدارس هوشمند
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 مقدمه مترجمين
که برای جمع آوری اطالعات دربارة موضشوع پایشان نامشه دکتشری      1375در سال  

تنگناهای کاربرد رایانه در کشورهای در حال توسعه و ارائشه مشدلی   »خود با عنوان 
گشذاران و مسشئولین آمشوزش و پشرورش کششورمان       تبشا سیاسش  « برای نوآوری هشا 

ای از مشکالت آموزشی نظیشر کمبشود معلمشان     مصاحبه داشتم، به علت وجود پاره
ای از نقاط دور افتاده و حتی  آموزش دیده و نبود فضاهای آموزشی مناسب در پاره

م داخل شهرها، بعضی از  آنان عالقه و اعتقادی بشه تهیشه و کشاربرد رایانشه در نظشا     
در صورتی که بعضی از مدارس مشا هنشوز از   »آموزشی نداشتند و اظهار می کردند  

امکانات اولیه و الزم نظیر میا و نیمکت و کالس برخوردار نیست، صحبت از رایانشه  
عده ای نیا علت نگرش منفی خود به رایانه را بومی نبشودن ایشن   «.  ضرورتی ندارد

ن سخت افاار و نرم افاار به دیگر کششورها  فناوری و وابستگی کشور در زمینه تامی
دانستند. به ویژه اینکه، کشور در آن زمان در تحریم اقتصشادی آمریکشا و دیگشر     می

کشورها به سر می برد. آنان هرگونه سرمایه گذاری در این مشوارد را اتشال  وقشت،    
 انرژی و منابع تصور کرده و مخالف آن بودند. 

% از 14نشششان داد کششه کمتششر از   1375ل نتششایپ پششژوهش انجششام شششده در سششا   
هشای   آموزان و معلمان در منال به رایانه دسترسی داشتند. در رابطه با برنامشه  دانش

درصد از معلمان هیچگونه آموزشی را قبشل از   95آموزش قبل و بعد از خدمت نیا 
های  خدمت دریافت نکرده بودند. معلمان درس رایانه تنها کسانی بودند که آموزش

های پژوهش وجود اختال   من خدمت در بارة رایانه را دیده بودند. از دیگر یافتهض
در میاان دسترسی و دریافت آموزش بشین زنشان و مشردان بشود. مشردان بشه دلیشل        
دسترسی بیشتر در اماکن گوناگون به رایانشه از دانشش بیششتری نسشبت بشه رایانشه       

ها نیا نگرش قالبی منفی دربارة آموزش دختران نسبت  برخوردار بودند. در خانواده
 به رایانه وجود داشت.  

هشا در   گذرد، در اثر توسعه روز افاون نقش فناوری سالی که از آن زمان می 10طی 
ابعاد گوناگون زندگی و فششارهای جهشانی و جامعشه بشرای آمشوزش و کشاربرد ایشن        

کلی تغییر یابد. تحقیقات انجشام  ها موجب شده تا نتایپ آن پژوهش به طور  فناوری
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آمشوزان و   درصشد از دانشش   50شده جدید نشان داده است که هم اکنون نادیک به 
هشای   معلمان در مدرسه و منال به رایانه دسترسشی دارنشد. اکثشر معلمشان آمشوزش     

(. تفکشرات  1384و ششهباز،   1383اند )زمانی،  ضمن خدمت را دربارة رایانه گذرانده
ها و جامعه نسبت به آموزش زنان تغییر یافته، زنان از نظر دسترسشی   قالبی خانواده

 (.  1384اند )شهباز،  و آموزش نسبت به مردان پیشی گرفته
در حالی که هنوز کشورهای در حال توسعه در حال رویارویی با چالش اولی یعنی 

ی هشا  هشای جدیشد و قابلیشت    ورود رایانه به نظام آموزشی خود هستند. ورود فناوری
خوانشد. یشادگیری    های آموزششی را بشه چالششی دیگشر فشرا مشی       العاده آن، نظام فوح
های زمشانی و مکشانی،    های الکترونیکی بدون محدودیت العمر از طری  آموزش مادام

کششورهای   های آموزششی سشایر   جنسی و طبقاتی. آمار منتشر شده به وسیله نظام
کالسشی بشا سشرعت روزافاونشی     های سنتی آموزش  دهد که نظام پیشرفته نشان می

دهند. امروز دیگر به دلیشل موانشع    های مجازی و اینترنتی می جای خود را به کالس
اقتصادی یا اجتماعی هیچ کس از نعمت آموزش محروم نیسشت. بشه عشالوه، نقشش     

دانشجویان در این نوع از آموزش تغییر یافته است.  آموزان/ معلمان و دانش اساتید/
های فرهنگی، اجتماعی و اقتصشادی نیشاز    ش از راه دور به زیرساختاین نوع از آموز

های فرهنگی آموزش است که در این میشان   دارد. یکی از راههای ایجاد زیر ساخت
هشا در زمینشه یشادگیری     کتاب نقش اساسی را دارد. ترجمه این کتاب و سایر کتاب
ی بهره برداری از ایشن  الکترونیکی و آموزش مجازی ما را با تجربه سایر کشورها برا

ها و صر  وقت و انرژی جلوگیری  کند و از دوباره کاری های جدید آشنا می فناوری
 می کند. 

ایشم   کتابی را که اینجانب با همکاری جناب آقای سید امین عظیمی ترجمشه کشرده  
هشای   های مفید در این زمینه است. این کتاب با طرح زمینشه  یکی از مجموعه کتاب

دگیری الکترونیکی به ویژه طراحی آن، قابل استفاده برای سیاستگااران گوناگون یا
آموزشی، معلمان/ اساتید، دانش آموزان/ دانشجویان و سشایر اقششار جامعشه اسشت.      

هشای مجشازی از    های پیام نشور و دانششگاه   های آموزش از راه دور نظیر دانشگاه نظام
ان خود استفاده کنند. از آنجشایی  توانند در آموزش اساتید و دانشجوی این کتاب می

های اداری و سشازمانی ضشرورتی    که آموزش مادام العمر برای تمامی کارکنان بخش
تواند برای آموزش دهندگان و کشارآموزان   چنین می انکار ناپذیر است این کتاب هم

 اینگونه موسسات مفید واقع شود.  
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ت. هشر فصشل از ایشن    صفحه تدوین شده اس 450فصل و بیش از  16این کتاب در 
نظران آموزش از راه دور و آموزش الکترونیکشی اختصشاص    کتاب به یکی از صاحب

دارد. این کتاب به وسیله پروفسور تری اندرسون و دکتشر فتشی الشومی از دانششگاه     
آتاباسکا گردآوری و تنظیم شده است. به دلیل حجم زیاد کتاب به ویژه بشه هنگشام   

مجلد تنظیم شده است. در جلد اول کتاب که حشاوی  ترجمه آن، این کتاب در دو 
فصل است مطالبی دربشارة اهمیشت نظریشه در آمشوزش الکترونیکشی و چگشونگی        8

تدوین نظریه برای ایشن نشوع آمشوزش، تحلیشل زنجیشره ارزششی و نقشش و اهمیشت         
های وب در آمشوزش الکترونیکشی صشحبت     ها، و رسانه ای ها به ویژه چندرسانه رسانه

عضی از مطالب این کتاب بسیار جدید و بشرای اولشین بشار اسشت کشه در      می شود. ب
تشوان در   شود. بخشی از مطالشب ایشن کتشاب را مشی     کتابهای ترجمه شده مطرح می

هشای   های تکنولوژی آموزشی پیشرفته، یشادگیری الکترونیکشی، روش   تدریس درس
 جدید تدریس آموزش داد.   

گونشه نقشد و نظشر     بر ما منت نهاده و هشر  از کلیه خوانندگان این کتاب تقاضامندیم
انتقادی نسبت به کتاب و ترجمه آن دارند با مترجمان در میان گذارند تا در چشاپ  

 های بعدی کتاب مورد توجه قرار گیرد.  
 

 دکتر عشرت زماني، سيد امين عظيمي
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 مقدمه 
متخصصشانی اسشت کشه فعاالنشه در     ی  تالش دسشت انشدرکاران و    این کتاب نتیجه

کنند. کتاب حاضر در زمانی نوششته ششده اسشت     آموزش از راه دور کار می ی عرصه
 که این رشته در حال تغییر و تحول بنیادین است.

های گذشته، آموزش از راه دور فعالیتی بود که بشه صشورت نشادر از طریش       در سال
ششد. نیمشه دوم قشرن بیسشتم،      یآموز و معلم تعریف مش  ارتباطات پستی میان دانش

ی آموزش  ها در عرصه های جدیدی از رسانه های سریع و ظهور نسل شاهد پیشرفت
های جمعی مانند رادیشو و   رسانه ،از راه دور بود. این اباارهای جدید عبارت بودند از

تلویایون، اباارهای کنفرانس از راه دور ویدئویی و شنیداری همامشان، و در نهایشت   
 س های رایانه ای.کنفران
ی اول قرن بیست و یک نیا نسل جدیدی از رسانه ظهور کرده است که ما  در نیمه

آن را وب معنایی می نامیم. اما هیچکدام از این نسشل هشا بطشور کامشل جشایگاین      
هشای آمشوزش از راه دور    های قبلی نشده است. به طوری کشه مشا هنشوز نظشام     نسل

پشنپ نسشل رسشانه بشه طشور ترکیبشی اسشتفاده         کنیم کشه از  متنوعی را مشاهده می
توان گفت آموزش از راه دور؛ پیچیده، متنوع و به سشرعت در   کنند. بنابراین، می می

حال تغییر و تحول است. اما اعترا  به پیچیده بودن آموزش از راه دور نباید باعث 
الشدین  آمشوزان، مشدیران و و   عدم مشارکت و فعالیت شود. مربیان از راه دور، دانشش 

های پداگوژیکی، اقتصادی، سیسشتمی و سیاسشی نظشام     مجبورند با توجه به ویژگی
 ی مورد نیاز را انتخاب کنند.   های آموزش از راه دور، رسانه

ی امشروز بشه آگشاهی و     ی زمین هیچگاه به انشدازه  در تاریخ زندگی بشر بر روی کره
ای است که دانش و عمل  عمل خردمندانه نیاز نبوده است. آموزش از راه دور رشته

پداگوژی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تجارت، تولید و فناوری را در خود 
هشا را براسشاس نظشرات افشراد      کنیم هر یک از دیشدگاه  جای داده است. ما تالش می

 متخصص مورد بررسی قرار دهیم.  
پشژوهش،  ی ترکیبشی از دانشش و پشژوهش، انتششار نتشایپ       این کتاب نمایش دهنده

های یادگیری، توجه عملشی بشه جائیشات تشدریس و توجشه بشه        کردن فرصت فراهم
های کتاب اثرات ششبکه بشر روی    سودآوری آموزش و پرورش است. هر یک از فصل
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دهد. بشرای سشازماندهی موضشوعات و     ی یک نظام آموزشی را نشان می اجاای ویژه
کترونیکشی اسشتفاده ششده    ی ارزشی یادگیری ال های کتاب از چارچوب زنجیره فصل

ی عملکردهای سشازمان بشه    ارزشی، رویکردی برای تجایه ی است. چارچوب زنجیرهِ
های راهبردی مناسبی است که از طری  آن سشودمندی بشه خشدمات ارائشه      فعالیت
ی ارزششی سشازمان یشادگیری     ی سازمان افشاوده ششده اسشت. عناصشر زنجیشره      شده

 .  الکترونیکی در شکل زیر رسم شده است
 
 
 
 
 
 
 
 

ی درسشی و فعالیتهشای    تدارکات درون سازمانی شامل: طراحی دوره، طراحی برنامه
 مرتبط می شود.  

ای،  گیرد و شامل تولید چندرسشانه  عملیات: فرآیند واقعی طراحی دوره را در بر می
 ویراستاری، قالب بندی، طراحی گرافیک و انتشار بر روی وب است.

ی دوره، پست و ارسشال الکترونیکشی    بسته بندی و ذخیرهتدارکات برون سازمانی با 
 آموزشی به دانشجویان سروکار دارد. محتوایی  های ارائه وسایر شیوه

ی ارزششی   های اضافی دیگری در زنجیره ارائه، همکاری و بازاریابی: متضمن فعالیت
شود:  ثبت نشام دانششجویان از طریش  پرتشال      موسسه است که شامل موارد زیر می

ی دوره، آماده کردن بروشور، تبلیغات و تقویم دانشگاهی، طراحی راهبرد  ب، ارائهو
یادگیری الکترونیکی و بسشتن پیمشان هشا و مششارکت      محتوایی  تجاری برای ارائه
 های راهبردی.  

موزشششی و فنششی (  ی پشششتیبانی ) آ ی ارزشششی فششراهم کننششده خششدمات: در زنجیششره
که شامل: مشاوره و راهنمایی، نمشره دادن بشه    الکترونیکی برای یادگیرندگان است

ششود.   مشی  آمشوزان  ها، گرفتن آزمون، و حفظ نتایپ و نمرات دانشش  تکالیف و آزمون
تواننشد از طریش  سشایت هشای اینترنتشی و پرتشال وب        همچنین یادگیرنشدگان مشی  

ی ارزششی   ی زنجیشره  خدماتی را برای خود فراهم کنند. برای آگاهی بیشتر دربشاره 
 مراجعه شود. 3یری الکترونیکی به فصل یادگ

ت تدارکا

درون 

 سازمانی

تدارکات  عملیات 
برون 

 سازمانی

ارائه، همکاری و 

مشارکت، و 
 ازاریابی

 خدمات
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برای درک چگونگی سازماندهی موضوعات کتاب از دیدگاه زنجیره ارزشی استفاده 
ی  کند بر فعالیت های راهبشردی موسسشه   کردیم. این موضوع به خواننده کمک می

ی آموزششی بشرای    ی نظریشه  ششالوده  –یادگیری الکترونیکی تمرکا کند. بخش یک 
ی اجشاای   بشاره  کنشد تشا زمینشه را بشرای بحشث در      ونیکی را بنیان مییادگیری الکتر
فراهم کنشد. بخشش    2-4ی ارزشی یادگیری الکترونیکی در بخشهای مختلف زنجیره

ی تولیشد، و تشدارکات بشرون     دربشاره  3ی تدارکات درون سشازمانی، بخشش    باره در 2
ی و خدمت رسشانی  ی ارائه، بازاریاب با بحث درباره 4سازمانی بحث می کند و بخش 

به یادگیرندگان خاتمه می یابد. شکل زیر سازماندهی مطالب کتشاب را نششان مشی    
 دهد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ي آموزش الكترونيكي : نقش  و کارکرد نظريه در توليد و ارائه1بخش 

دهشد. ایشن    ی آموزش برای یادگیری الکترونیکی را ارائه مشی  فصل اول، مبانی نظریه
گرایشی، و   های رفتارگرایی، ششناخت گرایشی و سشاخت    ی نظریه دربارهفصل با بحث 

ششود. از راهبردهشای    آموزشی الکترونیکشی آغشاز مشی    محتواینقش آنها در طراحی 
گرایشی بشرای    رفتارگرایی می توان بشرای آمشوزش حقشای ، از راهبردهشای ششناخت     

زندگی واقعشی  گرایی برای استفاده در  آموزش اصول و فرایند، از راهبردهای ساخت

 3       2         1فصل ها            

 : 1بخش 

نقش و کارکرد نظریه در تولید و 
 ارائه آموزش الکترونیکی

11       12    13    14    1615      

ارائه، کنترل کیفیت دوره   : 4بخش 

و حمایت از های الکترونیکی 

 دانشجویان

   7             8          9           

10 

:  طراحی و تولید دوره ی  3بخش 

 الکترونیکی 

    4                 5               6 

زیر ساخت و حمایت    : 2بخش
 برای تولید محتوا

ارائه، مشارکت     خدمات

 و بازاریابی

 ت برونتدارکا

 سا زمانی 

تدارکات درون  عملیات 

 سازمانی
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و شخصششی، و یششادگیری مبتنششی بششر زمینششه اسششتفاده کششرد. تغییششر از رویکردهششای  
گرایی در این فصل مورد بحشث   رفتارگرایی و شناخت گرای به سوی رویکرد ساخت

شود تا از اطالعاتی که  گیرد. دراین رویکرد به یادگیرندگان فرصت داده می قرار می
معشانی شخصشی بسشازند. اششیاء یشادگیری،      طی جلسات الکترونیکی ارائه می شود 
آموزشی الکترونیکشی را محقش  مشی     محتوایانعطا  پذیری و استفاده ی مجدد از 

ششوند تشا بشرای     هشایی سشاخته مشی    یادگیری الکترونیکی بشه ششیوه   محتوایسازند. 
یادگیرندگان و زمینه های متفاوت قابشل طراحشی مجشدد باششند. قطعشا  یشادگیری       

هشا و   هشا، سشبک   ت در حال تغییر است تشا پاسشخگوی فرهنشگ   الکترونیکی به سرع
 های متفاوت باشد. انگیاه

فصل دوم، به ارزیابی عمومی از چگونگی یادگیری افراد اشاره می کند. ایشن فصشل   
های یادگیری تعمشیم یافتشه،    به خصوصیات منحصر به فرد وب برای توسعه محیط
و پششتیبانی یادگیرنشدگان و    شش نوع تعامل و نقش اساسی آنها در درگیر کشردن 

ی  الکترونیکشی بشه منالشه    کند. در ادامه به طرح الگوی یشادگیری  معلمان اشاره می
پشردازد و در آن از دو ششکل غالشب یشادگیری      اولین گام به سوی یشک نظریشه مشی   

کند  الکترونیکی )مشارکتی و مطالعه مستقل(، امتیازات و مشکالت آنها صحبت می
ی تاثیر گذاری ایشن   ی اباارهای جدید وب معنایی و نحوه رباره. این فصل با بحث د

ی نظریه و عمل یادگیری الکترونیکی خاتمشه مشی    اباار در توسعه و پیشرفت آینده
 یابد.

ی ارزشی در یادگیری الکترونیکی، و  ی چارچوب و اجاای زنجیره فصل سوم، درباره
ی  ل و کشاربرد زنجیشره  شناسی ساخت، تحلی کند. روش قدرت راهبردی آن بحث می

ی یششادگیری الکترونیکششی، نظششام ارزشششی آمششوزش از راه دور    ارزشششی در موسسششه
 الکترونیکی، و نقش بازار از دیگر مباحث مطرح شده در این فصل می باشند.

 
 : زير ساخت و پشتيراني براي توليد محتوا2بخش 

یشادگیری  ی زیشر سشاخت    ی عوامشل مشورد نیشاز بشرای توسشعه      فصل چهارم، درباره
ریای، موضوعات ساختاری و سازماندهی، اجشاای سیسشتم،    الکترونیکی نظیر: برنامه

کند. این فصل توضشی    گیری و کارآموزی  بحث می ها ، منابع انسانی، تصمیم رسانه
شوند باید امکان  هایی که برای یادگیری الکترونیکی طراحی می دهد زیر ساخت می

ی درسشی   ها و برنامه ال تغییر دانشجویان، فناوریتوسعه و تطبی  با نیازهای در ح
 را داشته باشد.



 21يادگيري  قرن         
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های موجود و در حال ظهشور آمشوزش الکترونیکشی را     فصل پنجم، بعضی از فناوری
دهد. این فصل به جای تمرکشا بشر ایشن موضشوع کشه چگونشه        مورد بررسی قرار می

چگونشه   ی اینکشه  کننشد بشه بحشث دربشاره     ها به مربی یشا معلشم کمشک مشی     وریافن
توانند به نسل اول یادگیرندگان الکترونیکی  های موجود و در حال ظهور می وریافن

 کمک کنند، می پردازد.
ی آمشوزش و چگشونگی    هشای ارائشه   های رسشانه، ششیوه   ی ویژگی فصل ششم، درباره

ها از عملکردهای یادگیری می پردازد و بعضی از الگوهای تأثیر گذار  حمایت رسانه
ها و نوع ارائشه نیشا بحشث دیگشر ایشن       دهد. دالیل انتخاب رسانه ارائه مییادگیری را 

فصل است. تصمیم گیری بشرای پشذیرش فنشاوری الکترونیکشی همیششه پیچیشده و       
ی فنشاوری فاقشد پشیش نیازهشای      ریسک پذیراست، به ویژه اگشر سشازمان پذیرنشده   

 ساختاری، فرهنگی یا مالی باشد.
 

 الكترونيكي : طراحي و توليد دوره هاي3بخش 
هشای آموزششی در فراینشد تولیشد دوره آششنا        در فصل هفتم، با نقش طراحان رسانه

ی  ی آموزششی از آغشاز طراحشی بشا اعضشای گشروه دربشاره        شویم. طراحان رسشانه  می
کننشد و   موضوعات مشرتبط بشا طراحشی و تولیشد حشین کشار بحشث و مششورت مشی         

   .دهند استانداردهای پداگوژیکی ارائه می
ی دانش در حشال رششد ارتباطشات گروهشی و      شتم، چندین تجربه در زمینهفصل ه

کنشد. بشا توصشیف     هشای گروهشی در محشیط الکترونیکشی را مطشرح مشی       انجام پروژه
هششا و  هششای گونششاگون آمششوزش الکترونیکششی و پویششایی گششروه، مولفششان ارزش  جنبششه
 نند.  ک های منحصر به فرد محیط یادگیری الکترونیکی را  برجسته می قابلیت

 
 تري اندرسون، فتي الومي

 


