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 سخن ناشر  
 

 شتابی بیششتر بشا   روند تحوالت جهانی، با با ظهور و توسعه پديده فناوري اطالعات
در حال گسترش است. ايشن پديشده هشر چنشد از     دانايی  محوريت عنصر اطالعات و

هاي نظامی آغاز و به مراکا دانشگاهی منتقل شد، اما ديري نپايید که عرصه  محیط
هاي اقتصادي، تجاري و حتی سیاسی کشورها را نیا با توسعه تجارت الکترونیك و 

نك بشیش از يشك دهشه اسشت کشه در      ايجاد دولت الکترونیك و ... متأثر ساخت . اي
هاي تحصیلی را نیا بشه   نهاده و نظام هاي آموزشی و محیط عرصه تعلیم وتربیت پا

چالش فراخوانده است. با توجه به سشرعت، گسشتردگی و عمشا تحشوالت ناششی از      
فناوري اطالعات، شناخت مختصات اين پديده و مديريت آگاهانه و هوشمندانه آن 

ترين راهبردهاي دست اندرکاران آمشوزش در کششور باششد و    می تواند يکی از مهم
 -فرصشتی بششراي بازسششازي نظششام آمشوزش و پششرورش و تحششول در فرآينششد يششاددهی  

 يادگیري استفاده شود.
( تکیشه بشر   ICT)"فنشاوري اطالعشات و ارتباطشات   "مهمترين خصوصیات و ويژگی 

همگششان در تولیششد، اشششاعه و پششردازش اطالعششات، در دسششترس قششراردادن آن بششراي 
 کمترين زمان ممکن، با حداقل هاينه ها و همه زمان ها و مکان هاست.

ترديشد   نهاد آموزش و پرورش يکی از بارگ ترين تولید کنندگان اطالعات و     بشی 
گردد، اين  دانايی محسوب می عمده ترين مصر  کننده و ذخیره کننده اطالعات و
پشرورش و توجشه بشه مؤلفشه هشاي      مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و 

دينی و ملی از گستردگی و ارزش باالتري برخوردار اسشت. تولیشد دانشش و کشاربرد     
بهینه آن در فرآيند تعلیم و تربیت، موجب افاايش دانايی و توانايی دانش آموزان و 
معلمان شده و آموزش و پشرورش را در مهمتشرين مأموريشت خشود، يعنشی تربیشت       

مند و کارآمد بیش از گذشته توفیا خواهد داد. از طرفشی بخشش   نیروي انسانی توان
اعظمی از معضالت اجتماعی، اخالقی، فرهنگی و حتی اقتصادي کششورها ناششی از   
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توسعه نیافتگی و عقب ماندگی از کاروان دانشش و فنشاوري اسشت. امشروزه دانشايی،      
يعنشی  مهمترين شاخصه توسعه يافتگی و باالترين ثروت ملی محسوب مشی ششود.   

اگر روزي منابع مادي و فیايکی، منابع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کششورها  
 محسوب می شدند.

امروزه، میاان سواد و دانشش ، وجشود پژوهششگران، انديششمندان و بشه طشور کلشی        
شاخص هاي بهره وري از فناوري و انديشه انسشانی نمشاد اصشلی رششد و يشا عقشب       

می آيند . ما مفتخريم که پیرو مکتشب و آئینشی    ماندگی ملتها و کشورها به حساب
هستیم که باالترين و مهم ترين رسشالت پیشام آور آن، يعنشی حضشرت محمشد بشن       
عبداهلل)ص( ، گسترش علم، آگاهی، خواندن و نوشتن بود، معجاه جاويدش کتشاب  
و نخستین آيه اي که بر زبان جاري سشاخت اقشرب باسشم ربشك الشذي خلشا بشود و        

از بعثت او، تالوت آيات الهی براي آموزش و پرورش انسان ها بوده مهمترين هد  
است : هوالذي بعث فی االمین رسوال  منهم يتلوا علیهم آياته و يشاکیهم و يعلمهشم   

ها همچنان بر تشارک   الکتاب و الحکمه و اين پیام بلند الهی است که با گذشت قرن
ده اسشت . بشه نحشوي کشه     درخشد و حتی امروز به شعار جهانی مبدل ش هستی می

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

 میالدي است.
فناوري اطالعات، نقش اساسی در تحقا و تعمیا اين ششعارهاي جاودانشه خواهشد    

ري اطالعات و استفاده از اباارها ومفاهیم نوين، موجبات بسط داشت. گسترش فناو
اطالعات و دسترسی آسان و کم هاينشه را بشراي فراگیشران اعشم از دانشش آمشوزان،       
دانشجويان و معلمان به روش آن اليشن فشراهم مشی کنشد و زمینشه تبشادل سشريع        

 اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر می سازد.
گو و تبشادل دانشش و    و زه در گرو همگرائی و تعامل، گفترشد جوامع فرهنگی امرو

اطالعات و فرهنگ بشري است. دوران واگرائی، تك گشويی و اناواطلبشی بشه پايشان     
رسیده است، مرزهاي جغرافیايی وحتی مرزهاي فرهنگی و عقیدتی نفوذپذير شده 

هشاي   اند، بايد با آگاهی، شناخت و هوشمندي و نیا با تکیشه بشر فرهنشگ و مؤلفشه    
بومی و آمادگی براي پذيرش تحوالت علمی و بین المللی نقشش و جايگشاه خشود را    

 پیدا نمود.
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نهاد آموزش و پرورش مهمترين نقش و وظیفه را در اين مسیر برعهده دارد، يعنشی  
اگر بستر مناسب در مدارس و محیط هاي آموزشی براي پرورش روحیه دانشجويی 

و تعامل انديششه هشا، آراب و افکشار مهیشا ششود،       و پژوهشگري فراهم و زمینه تبادل
هشاي دو سشويه کسشب      فضاي آموزشی به جاي انتقال يك طرفه اطالعات بشه روش 

اطالعات ودانش هدايت گردد و نقش معلمان بر تسهیل جريان و فرآينشد يشاددهی   
يادگیري متمرکا شود، دانشش آمشوزان و دانششجويان نیشا خشود خشالا دانشش و         –

، زمینه مساعدي براي رشد و توسعه و تعالی کششور فشراهم خواهشد    اطالعات شوند
شد. بی شك يکی از مهمترين دستاوردهاي توسعه فنشاوري اطالعشات ، تحشول در    

(، virtual-classroomsهشاي مجشازي)   عرصه آمشوزش و پشرورش اسشت. کشالس    
(و smart-schoolsهوشششمند) (، مششدارسvirtual-schoolsمششدارس مجششازي) 
 ی ( و بشه طشور کلشی يشادگیري الکترونیکش     virtual-university) دانشگاه مجازي

(e-learningاز ظرفیت ) هشاي قابشل اتکشا بشراي توسشعه ايشن مهشارت         ها و قابلیت
هاست. اگر چه فناوري اطالعات ديري نیست کشه عرصشه تعلشیم وتربیشت را متشأثر      

وري ساخته است وتجارب بشري و مطالعات بین المللی در خصوص رويکردهاي فنا
اطالعات در آموزش و پرورش کافی نبوده و با ابهامات و سشؤاالت بسشیاري مواجشه    
است، اما آنچه واقعیت دارد اين است که اين تحوالت به سرعت همشه مؤلفشه هشاي    

دهد. با توجشه بشه سشرعت، عمشا و      اساسی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می
، بلکشه بايشد بشا اسشتفاده از     گستردگی اين تحوالت نمشی تشوان بشه انتظشار نشسشت     

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

پديشده   شده است تا بتوانشد مشا را در مواجهشه بشا     ترجمه اين کتاب با همین هد  
ري قشرار  بشردا  هاي نوين و تعیین مسیرهاي تحول ياري کند. امید است مورد بهشره 

 گیرد.
 

 آموزشي اطالعات مؤسسه توسعه فناوري

 مدارس هوشمند
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 مترجم مقدمه

استاد معشرو  دانششگاه هشاروارد و ارائشه کننشده نظريشه هشوش         1هاوارد گاردنر
بشه زمشان    1900چندگانه زمانی گفته بود اگر انسانی به صورت معجاه آسا از سال 

کالس هشاي درس امشروزي را درک خواهشد     يما پرتاب شود، بسیاري از فرايند ها
د بر انجام تمرين، محتواي فارغ از زنشدگی واقعشی و   سخنرانی هاي رايج، تاکی -کرد

فعالیت هايی که از کتاب هاي آموزش روخوانی تا آزمشون هشاي امشالي هفتگشی را     
نهشادي وجشود دارد کشه     رشامل می شوند. احتماال  به استثناي کلیسشا هشا ، کشم تش    

همانند مراکا آموزشی که مسئول آموزش رسمی نسل آينشده هسشتند، از تحشوالت    
 2مانده باشد. رادي بر کنابنی

حال اين تضاد را با تجربیات انسان هشا در  بیشرون از مراکشا آموزششی مقايسشه      
کنید. در جامعه مدرن افراد به گسترده اي از رسانه ها دسترسی دارند که در دوره 
هاي پیشین معجاه به نظر می آمد )و حتی در حال حاضر نیا اعضاي جوامشع کشم   

ت زده می کند(: تلويايون، تلفن هاي همشراه، رايانشه هشاي    صنعتی شده را شگف رت
شخصی داراي دستگاه سی دي خوان، دورنگار, ديسك هاي ويشديو، اسشتريو هشاي    

 شخصی و دوربین هاي عکس برداري و فیلم برداري.
اي که از گذشته آمده است ؛ بی درنگ با مراکا آموزشی امروزي  هبازديد کنند

ی تواند با دنیاي خارج از مدرسه ارتباط برقرار کنشد.  خو می گیرد ولی به سختی م
ذاتا  نهادهايی محافظه کار می باشند، اما تغییرات در دنیاي ما آن مراکا آموزشی 

قدر سريع و سرنوشت ساز می باشند که مراکا آموزشی نمی تواننشد بشدون تغییشر    
آموزششی بشه    ابمانند يا صرفا  تغییراتی سطحی انجام دهند. در حقیقت، اگشر مراکش  

                                                        
1
 Howard Gardner 

2 Computers and Education 2003 p.12  
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سرعت و از بنیاد تغییر نکنند، احتماال  موسسات ديگري که سريع تشر بشه تغییشرات    
 پاسخ می دهند  جايگاين آنها خواهند شد.

ايانشه  رمهم ترين واقعه فناورانه دوران ما تفشوح   هبه هر روي به نظر می رسد ک
ل و نقشل و  است. رايانه ها در حال حاضر در بسشیاري از ابعشاد زنشدگی مشا، از حمش     

ارتباطات تا تفريح و سرگرمی و آموزش ايفاگر نقشند. بسشیاري از مراکشا آموزششی    
که به تحوالت فناورانه توجه دارند، اکنون داراي رايانه و توانايی هاي شبکه اي می 

 باشند. تعداد زيادي از اين ضمائم فناورانه تا حدي وارد فضاي آموزش شده اند،
فنشاوري  پرتشو توسشعه رايانشه هشا و در سشطح عشامتر       از جمله امکاناتی کشه در  

ايجاد شده است توسعه يشادگیري الکترونیکشی و آمشوزش مجشازي اسشت.       اطالعات
نترنت که در صدر ده اختراع قرن بیستم قرار گرفته ايشن امکشان را فشراهم آورده    اي

است که قید زمان و مکان در آموزش شکسته شود و مفهوم يادگیري مشادام العمشر   
 تحقا يابد و مراکا آموزشی نمی توانند به اين مقوله بی اعتنا بمانند.  

ز ايشن نشوع آمشوزش    بويژه در سطح آموزش عالی کشه متقاضشیان برخشورداري ا   
داراي محدوديت دسترسی به امکانشات آمشوزش عشالی هسشتند ؛ ضشرورت توسشعه       
يادگیري الکترونیکی و به بیان ديگر آموزش مجازي دو چندان می شود. اين مهشم  
در جامعه جوان ايران به خوبی احساس می شود. در کشور ما دامنه دسترسشی بشه   

شدت محدود اسشت و اگشر از امکانشات    آموزش عالی در شکل چهره به چهره آن به 
فناوري هاي نوين بتوان به خوبی بهره برد فرصتی طاليی براي نسل جوان؛ پويشا و  

 طالب دانش فراهم خواهد شد.
البته برنامه رياي آموزش عالی مبتنی بر فضاي وب نیاز به تمهیشدات ديگشري   

د. همچنشان کشه   دارد و بر بنیاد مفاهیم نظري و رويه هاي جديد بايشد اسشتوار ششو   
نويسندگان کتاب حاضر اشاره کرده اند؛ يادگیري الکترونیکی و آموزش مبتنشی بشر   
وب پارادايم ديگري در آموزش ايجاد کرده است و داراي اکولوژي متفاوتی اسشت و  
اگر فضاي سنتی آموزش چهره به چهره به فضاي جديد منتقشل ششود؛ از امکانشات    

زش عالی برده نشده است. در کتاب حاضر سشعی  فناوري اطالعات بهره الزم در آمو
 شده است که مبانی برنامه رياي درسی مبتنی بشر وب )در سشطح آمشوزش عشالی(    

 بیان شود به گونه اي که با دسترسی به اين مبانی بتوان آموزش عالی را در 
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فضاي مجازي سامان بخشید با تاکید مجدد بر اين نکته کشه مبشانی برنامشه ريشاي     
 اين فضا متفاوت از فضاي آموزش عالی چهره به چهره است. درسی  در

فنشاوري  مترجم در سال هاي اخیر سعی بر آن داشته است که همراه با توسعه 
 تعلشیم و تربیشت  در کشور به بسط و شرح مبانی نظري آن از منظر دانش  اطالعات

مشرو  بپردازد و اينك براي او مايه مسرت و خوششوقتی اسشت کشه ايشن اثشر را در قل     
آموزش عالی به عالقمندان عرضه می کند. در نششر ايشن نوششته بسشیار کسشان بشا       
مترجم همراهی کردند. نخسشت مشدير جشوان موسسشه توسشعه فنشاوري آموزششی        

ملك نژاد که متن اصلی کتاب را در اختیار مترجم  رضامدارس هوشمند آقاي غالم
نش پژوهم علشی , بشا کمشك    در شروع و به انجام رساندن کار  فرزند دا رار دادند وق

خانم شیبا ملك با دقت نظشر  سرکاربود.  نهاي بی شائبه اش همراه و ياور  اصلی م
خاص خود کتاب را با صر  وقت فراوان ويرايش نمودند. در نمونشه خشوانی نیشا از    

خانم مرجان لرکیان  برخوردار شدم. در نهايشت از خداونشد منشان    سرکار مساعدت 
ه پايان رساندن اين اثر را به من عنايشت فرمشود و امیشدوارم    سپاسگاارم که توفیا ب

نسل جوان استادان دانشگاه که آماده پشذيرش تحشوالت در عرصشه آمشوزش عشالی      
 هستند از اين کتاب استفاده کنند و با نقد و نظر خود به کمال کار مدد رسانند.

 
 
 

 دكتر محمد عطاران

 خوارزميعضو هيات علمي دانشگاه 
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 چكيده كتاب
ايجاد چارچوبی براي « يادگیري الکترونیکی در قرن بیست و يکم»کتاب  هد 
دگیري الکترونیکی در آموزش عالی است. نگاه ما به يادگیري ايرد فهم کارب

است که از  1اي از فراگیري تسهیل شدة آن الين الکترونیکی همچون شیوه
ها يا  د. اين مسئله مانع از به کارگیري فناوريگیر هاي شبکه هم بهره می فناوري

. با اين دوش ینم، به چهره هچهر شیزآمو اب تجربیاتاجا دنمان، ديگراي کردهيرو
با نیم که ک می شیزآمو هاي حال ما بحث خود را محدود به آن دسته از فعالیت

 شوند.می  مانجاهاي الکترونیکی آن الين  وشاز رستفاده ا
، ه يادگیري الکترونیکی را با صفاتی مانند انفجاريعوست، لفان مختلفمؤ
هی عقیده دارند ورت گاند. در حقیق یف کردهمخرب توصانگیا و  تشگف، ابقهس بی

(. 1999، ايلی نوياگاه شدانانقالبی در سطح آموزش عالی در حال رخ دادن است )
د است فر هی ديگر عقیده دارند که فناوري يادگیري الکترونیکی منحصر ببرخ

ون، سيگرمايانگر عصر جديدي از آموزش از راه دور است )( و ن1989، )هاراسیم
سرعت و توانايی »که تغییر کرده است  هآنچ، ژگاناونی غ از مع(. فار1997

، )ايکن بري « فت و استفاده از اطالعاتادري، لاسرا تیفرش ظافاايارتباطات و 
 .است شیزآمو ي مقاصدوانايی گذر از زمان و مکان برا( و ت1999:57
ارتباطی هاي  العمر امري ضروري شده است و فناوري الی که آموزش مادامحدر 
انقالب بدون هیچ چشم » یشتر مواردبدر ، غییر ساختار آموزش عالی استت حالدر 

(. با توجه به 1999:58)ايکن بري « کند روي میپیش عمی جاطرحانداز روشن يا 
اين  ،ا و مايه نگرانی استگینابر تعجب هآنچ، رونیکیپذيرش گسترده يادگیري الکت

لب اندکی اطم يادگیرياي تسهیل ربنه اين رساکه درباره شیوه استفاده از  است
راهنماي بی شماري هاي  ها و کتاب شهپژو، امروز(. تا 2000، دانیم )گیلبرت می

 اما، ندا يافتهها انتشار  شامل مطالعات موردي و توصیفات شخصی و دستورالعمل
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الکترونیکی  گیريياد ت کاملشناخبتنی بر پژوهش که منجر به یا و مدق ساختارهاي
 اند. هبودمار شکم ، شوند
ي برا که یها و خطرات ترصف و وجه به حضور فراگیر يادگیري الکترونیکیبا ت

تر از افر ياراهکربه مطالعه و شناخت اين پديده  يبرا، همراه داردبه  وزش عالیآم
نیاز داريم. آيا بايد از يادگیري الکترونیکی تنها براي بهبود  ناقص ردکويرك ي

)مانند سخنرانی و غیره( استفاده کرد؟ آيا اين مد آرااکن ذاتا هايی  بخشیدن فعالیت
براي دستیابی آرمانهاي را  شیزآمو فناوري توانايی بالقوه تغییر ساختار تعامالت

هاي  نها از طريا چارچوب(؟ ت2000، نسوندراو ون سيگراجتماع پژوهشی دارد )
هايی از اين دست اشاره و در مورد آنها  توان به پرسش تجربی مبتنی بر پژوهش می

 اند. هايی در اين کتاب ارائه شده رد. چنین چارچوبک قیاتح

 
 تأليف اين كتابعلت 
 آشناالکترونیکی  هاي يادگیري گیويژ ه طور کامل بابرا  اساتیدلفان کتاب، مؤ

اهد ي خواساتید اهبريرو  یدهجهت لی به کام تشناخن . چنیواهند نمودخ
سطوح عالی با ر درا  انتقادي و فراگیرگفت و گوي پرداخت که قصد تسهیل 

هاي الکترونیك در محیط يادگیري شبکه اي دارند. اکنون  استفاده از فناوري
یري الکترونیکی ها از يادگ و کالجها  گاهشدان هاي علمی بسیاري از اعضاي هیئت

هاي آموزش از راه دور  و برنامه گاهیشدان هاي براي باال بردن کیفیت برنامه
هاي فناوري يادگیري الکترونیکی  ن روشتري القانهخ از کنند. بسیاري استفاده می
، هاي رقابتی ه منظور بهبود عملکرد و حفظ برتريبو  يراتج يها توسط شرکت
 ابداع می شوند.

 
 مطالب كتابكلي به  نگاه
مختصر  کتاب به تشريح مفهوم يادگیري الکترونیکی و توضیح ين فص اول
پردازد. در  قوه يادگیري الکترونیکی میلابهاي  نايیتوا تشناخی و بررست و مشکال

فناوري  از يجديد نوع صرفا شود که يادگیري الکترونیکی  اين فصل بیان می
بپذيريم اين فناوري در آموزش و  کهفراگیري نیست. داليل بسیاري وجود دارد 

 يادگیري تغییراتی را ايجاد خواهد کرد.
کند  سفی و مفاهیم نظري اشاره میلهاي ف به طور مختصر به جنبه دوم فص 
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دهند. اين فصل هم چنین اشاره  يادگیري الکترونیکی را شکل میکه فهم ما از 
به  نددفمه عمیا وکردي يبه رو منتجاصول دارد که  اي از کوتاهی به مجموعه
 د.نشو می یکیترونکلا يادگیريهنگام استفاده از 

نايی بالقوه يادگیري تواز ا يریگ هبهر که تاس یممفهودر مورد  سوم فص 
ومی همف یوبچرچا، یاع پژوهشاجتموي گل. اداينم یم یازماندهرا سالکترونیکی 

ور حض کند ش الکترونیکی را تشريح می است که سه عنصر تشکیل دهنده يادگیري
 هممو  اصلیهاي  الگوي مفهومی ما را به ارزش ناي .آموزشیتی و خشنا، ماعیاجت
اع اجتمتوانیم در مورد جايگاه فناوري در اين  د. میهد زش عالی ارجاع میآمو
 ت کنیم.بحص ریفراگ

نگاهی کلی به فناوري و توسعه آن دارد. تاثیر اينترنت در کنار  چهارم فص 
 گیرد. گیري الکترونیکی مورد بحث قرار میياد رآن دقش مل و ناعت یتماه

يادگیري  طیمح زش عالی درومط آیمحالش ايجاد چسی ربه بر پنجم فص 
در ايجاد  هی کيها و پیشنهادها صها، شاخ يبند طبقه الکترونیکی می پردازد.

 د ارائه می شوند.دارنکاربردي  ارزشعرصه اجتماعی 
ي ابر یش عملپژوهيی براي تفکر انتقادي و گواله ارائبه تحلیل و  ششم فص 
يی براي هر اه خصاو ش هارگ توصیف، گولن ايساس ابر اپردازد.  ختی میحضور شنا
بحث باعث روشن شدن  . ايننددگر یئه ماار یل پژوهش عملمراحيك از 
 شود. انداز ابعاد شناختی يادگیري الکترونیکی می چشم

با بحثی در مورد عرصه آموزش و  را یاع پژوهشاجتمالگوي هفتم  فص 
هاي  خصو شات طبقاکند.  در يادگیري الکترونیکی تکمیل میآن مهم  ردکارک
، تارسازيخسا یاامات عملاستلشوند و  طور مختصر بررسی می به یزشآمور حضو
 ل و راهبري مورد اشاره قرار می گیرند.یتسه

. دارد تاکیدونیکی گیري الکترياد اده ازاستفبردي کار تمقوالبر  هشتم فص 
ز آغا شیزآمو هاي مختلف اين فصل با بحث در مورد اهدا  و نقاط قوت فعالیت

ماعی و حضور اجتبا تمرکا بر مقوالت  اما، شیزآمو ادامه فصل از ديدگاه د،شو می
 يپردازد. راهبردها و پیشنهادها شناختی، به بررسی يادگیري الکترونیکی می

 ه اند.هم شدارف تفعالیبراي ی صمشخ
آموزشی سنجش و ارزيابی که احتماال  مهمترين عناصر تجربة  نهم فص در 
فراتر از قضاوت در الکترونیکی  يابی يادگیريزر. اگیرند ، مورد بررسی قرار میهستند
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الکترونیکی هم چنین براي باال بردن  . ارزيابی يادگیرياست جوشدان مورد عملکرد
 ارزنده، ضروري است.از آموزش معنادار و ما  تشناخسطح 

جهت  یانسازمشود تا به بررسی مقوالت  از کالس درس خارج می دهم فص 
راي يادگیري الکترونیکی در قرن بیست و يکم بپردازد. اين فصل هم ب شدن آماده

براي  اختزيرست و سسیا، یرات و نیاز به رهبريغیت چنین به بررسی پويندگی
ترونیکی در مؤسسات آموزش عالی می وري و تلفیا راهبردي يادگیري الکآنو

 پردازد.
ارد. ضمن توضیح د نیکینگاهی خیالی به آينده يادگیري الکترو آخرفص  
 فناوري، نگاهی سريع به آينده انداخته می شود. اين ر به فردمنحصهاي  ويژگی
 
هاي  تواند اجتماع دهند که يادگیري الکترونیکی می ابتدايی نشان میهاي  فصل
هاي  تماعاي براي پشتیبانی از اج همامانی ايجاد کند که توانايی بالقوهرغی ژوهشیپ

درهر زمان ش »ن اجازه دسترسی جوياشدان به لان حدر عیهی دارند و ورگ رفراگی
 یم و تربیتتعلاين فناوري هنگامی که با  هک مبرآنیدهند. ما  را می« در هر مکان

ی تغییر ساختار ايجاد خواهد ب شود در آموزش عالیفکري ترک موزشو آ مدآکار
بردهاي عملی جهت راه البدر قيی بالقوه انتوااين ، کرد. در فصول پايانی کتاب

 ه شده است.ئارا، دارندرا  آن ارگیريبه کقصد  ي کهاساتیداستفاده 
گیري اصول يادفهم  برايند هايی هدفمکرديکتاب چارچوب و رو اين

 اعماجت رتاسردر سد که چرا اين فناوري ده کند و توضیح می الکترونیکی ارائه می
، چارچوب ايند. باي یو توسعه م بسط، ل تکامل استاحدر  به سرعت هک يرگیفرا
ما از يادگیري  مفه یدهجهت که به  تاس یمنسجمجامع و ن نمونه یاول

 پردازد. الکترونیکی در آموزش عالی و اجتماع می
. اند شدهقه يادگیري الکترونیکی ساب بی رشد ثباع هاي ارتباطی ريوفنا، وننتاک
در که  هاي همواره در حال تکامل ش ريناویات فبه جائاين کتاب توجه کمتري در 

ل اين کام تشناخو توجه بیشتر به  شده شوند ش يادگیري الکترونیکی استفاده می
 اب معطو  بهتن کيا تالشو  شده است. معط شیزآمو ها از ديدگاهی فناوري
 دار جهتهايی  گیري الکترونیکی و سپس فراهم کردن انتخابیم قلمرو يادترس
 به اهدا  ارزنده است.نیل راهبردهاي مشخصی براي ارائه ش عالی و زوآم براي

کتاب براي افرادي مناسب است که عالقه کمی به جنبه سخت افااري  اين
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ییر تا در فرآيند تغهستند  قوي شیزآمو فناوري دارند و در عوض در انتظار داليل
کنندة آن است، شرکت ارائه و يادگیري که يادگیري الکترونیکی آموزش الگوي 

يادگیري الکترونیکی جذاب ه ب اننمايند. اين کتاب براي طیف گسترده عالقه مند
ديران ارشد م و دتیاسا، ش گرانهپژو، خواهد بود. با اين حال مخاطبان اولیه

ن فناوري منحصر به فرد و به سرعت آموزش عالی هستند که بايد با استفاده از اي
 نند.ات خود را هدايت کسمؤس، در حال رشد

و ابااري براي مطالعه و  هشوژپي دایبنتواند به عنوان چارچوب  کتاب می اين
 وبمطل شیزآمو هاي يادگیري الکترونیکی و بررسی کاربردهاي گیويژ تشناخ

آموزش و تربیت براي . هم چنین به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرارگیرد
در  قابل استفاده است.ور هاي آموزش فناوري و آموزش از راه د هدور، ساالنبارگ

ارشد در نهايت اين کتاب منبع و راهنمايی ارزشمند براي تصمیم گیرندگان 
 آموزش عالی است.
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 يگزارسسپا

 که یدر پژوهش ویم. اکن يسگاارسپا 2ر آرچرتلوا يها تالش زم ایهاوخ یم      
موقعیت به اقتضاي آرچر سفانه دکتر متأ .دکر ياب بود با ما همکارتک ينا مبناي

د. هم ونب يکارمن هيقادر به ادامه ا ت ش خوداسيرقام مش در  خاصی که داشت
در طول  دخو یشژوهدستیار پ، 3ورکرم یال يها از تالش ام تیتسل هاين میچن
 یژوهشپار یتسد يكف يراتر از وظافار یبس اوم. يیامر نيوژه سه ساله تقدرن پيا
 .استآشکار  بمه یضم در یشناس روش هلادر مقژه يات او به وزحم ش نمود.تال
م یئانم میيادا سپاسگاارنکا یانسهاي ان ژوهشپو  ینجمن علوم اجتماعا ز، اانياپدر 
 ی بهپشتیبان ،اب بودتن اين کيشتاب دهنده تدو عامل ی کهلصاا یاز تحق که

 عمل آوردند.
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