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  دهيچك

امكانـات و  از  يريـ گ با بهره ينظام ،اه دوراز رآموزش . توسعه آموزش در سطح كشور، كاربرد نظام آموزش از راه دور است يهااز روش يكي

امكان دسترسي سريع كاربران بـه  . ديدانش آموز فراهم نما يكند آموزش را در هر لحظه و در هر مكان برايم ياست كه سعهاي جديد فنّاوري

هاي تـدريس را بـه   توان كالس زش، عمالً ميدر اين نوع آمو .منابع مورد نيازشان را فراهم آورده و تأثيرهاي مهمي بر روند آموزش داشته باشد

هاي ويژگي دليل و به پذيرتر است  اين نوع آموزش در مقايسه با آموزش سنّتي، انعطاف. هاي مرور درس و رفع اشكال گروهي تبديل كردكالس

را ين در سـطوح مختلـف آموزشـي،    همچنـ  هـاي مختلـف و   ها و مكانگان، توان توسعه سريع كمي و كيفي را در زمانمبه فرد براي ه منحصر

  .داراست
  

  مقدمه

، يمتعـدد علمـ   يهاش سازمانيداير و عصر انفجار علم، عصر پييعلم است و عصر امروز، عصر تغ يايدن در قرن حاضر بحث ير و نوآورييتغ

است و دامنه معرفت و دانش و  يرگونفوق العاده در حال تحول و دگ جهان امروز با شتاب. است يو نوآور ينيو عصر نوآفر يو اقتصاد ياجتماع

  .باشدتحول بنيادين در يك نظام آموزشي ميات يجزو ضرور ينيرد و نوآفريگ يم يفزون به سرعت يورافن

علم بر دروس علـوم پايـه از جملـه درس     تاثيرات اينو بر ابعاد گوناگون بشر تاثير گذاشته است، اطالعات و ارتباطات فناوري درعصر حاضر

در و است  كشورهاي دنيا گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش دروس مورد توجه قرار گرفته در بسياري از. مشهود است شيمي نيز

هاي تازه و بديع جاي خود را به روش يميعلم ش اي و سنتي آموزشهاي كليشههاي زيادي در كشور صورت گرفته تا روشهاي اخير تالشدهه

هاي پژوهشي  هاي جديدي مبتني بر يافته رويكردها، راهبردها و روشگر، يبه عبارت د. فردي و اجتماعي دانش آموزان دهدو مبتني بر نيازهاي 

راستاي پيشبرد اين اهداف آموزشي و افزايش سـطح سـواد علمـي جامعـه و بـراي      در هم اكنون، . شودهاي آموزشي سنتي  جايگزين نظامد يبا

ـ از ا يانمونـه . ياددهي شده انـد   - هاي سنتي يادگيريهاي جديد، جايگزين روشنظام ان،پوشش دادن طيف وسيعي از فراگير  يهـا ن نظـام ي

  .باشد ينظام آموزش از راه دور م ،يآموزش

ن يـ ب ايـ اهـداف، محاسـن و معا  و ف يرا تعرآموزش از راه دور م و پس از آن يپردازيمآموزش  يمشكالت روش سنتبه ابتدا  ن مقالهيادر  

  .  ميپردازيم يمين روش در آموزش شيكاربرد ا ليبه تحلدر ادامه . شوديم يبررس يموزشروش آ
  

  مشكالت آموزش به روش سنتي

هاي سنتي موفق نبوده و در بسياري از موارد دانش پژوهان به داليل مختلف  در حال حاضر برخي از كارشناسان معتقدند آموزش به روش 

به اعتقاد برخـي  . وجو كرد بهره وري مناسب را بايد در عوامل مختلفي جست  داليل اين عدم .برند حضوري نميهاي  ثمره و بهره كافي از كالس

درك كاملي از مطالب  ،دانش پذير يا دانشجو آشنايي مبنايي و پايه ضعيف علمي دليل عدم  اي موارد به هاي معمول در پاره روشدر كارشناسان 

عـالوه بـراين دانـش پـذير در شـرايط سـنتي آمـوزش خجالـت          .آورد شود به عمل نمي مباحثي كه عنوان ميكند و لذا مشاركتي در  پيدا نمي

شـود، افـراد در كـالس نسـبت بـه       در چنين فضايي كندي پذيرش مطالب از سوي دانش پذيران سبب مي .كشد سؤاالت خود را مطرح كند مي

از سـوي   .س به هدر نرود از سؤال و درخواست تكرار مطالب ممانعت به عمل آورنـد سؤال و جواب از ديگران عقب بمانند و براي آنكه زمان كال
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 .دهد تا با تمام وجود و تمركزحواس به فراگيري كامـل مطالـب بپـردازد    ديگر، موانع و مشكالت فكري و مسائل روزمره زندگي به او اجازه نمي

وري الزم از آمـوزش بـراي سـه طـرف      شود و بهـره  يان دانش پذير و استاد ميتوان برشمرد كه باعث ايجاد فاصله م موارد اين چنيني بسيار مي

گـذاري كـرده و متـولي برگـزاري دوره      د و دانش پژوه، استاد و مجموعه يا نهادي كه براي آموزش نيروي انساني سرمايهشوآموزش حاصل نمي

هـاي نـوين آمـوزش     ا توجه به شرايط و تحـوالت جامعـه روش  داليل متقن و محكمي وجود دارد كه ب پس .رسند است به اهداف مورد نظر نمي

  .كند ازجمله روش آموزش از راه دور را توصيه مي

   

 ف آموزش از راه دوريتعر

 يك مركز آموزشيران تحت نظارت يت از فراگي، حمايه مطالب آموزشيته. ر جدا از هم هستنديدر آموزش از راه دور معموال معلم و فراگ

مانند  يكيو الكترون يل كمك آموزشيبه وسا يارائه خدمات آموزش يبرا. شوديانجام نم يچ وقت بصورت گروهيبا هيتقررد كه يگ يصورت م

از نگاهي ديگر يك سيستم آموزشي الكترونيكي كاري جديد و هنرمندانه و راه حلي جامع مي باشد  .هستند ينترنت متكيانه و اي، رايمتون چاپ

ها و محيط هاي آموزشي خود هستند، امكان دستيابي شيوه هاي حركت در مسير تكنولوژي روز و تغيير روش موسساتي كه خواهان يراكه ب

 و 1اولي آموزش الكترونيكي: شود  يشود معموال دو بحث مطرح م يهرجا صحبت از آموزش از راه دور م .نوين آموزشي را فراهم مي نمايد

  :ميپرداز ين دو ميوت انجا به تفايكه در ا 2آموزش از راه دور يدوم
  

   آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكيتفاوت 

اي مواقع اين دو موضوع بـا هـم اشـتباه    در ابتدا الزم است تفاوت عمده آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكي را شرح دهيم چون در پاره

آمـوزش  . باشـد مـي آمـوزش الكترونيكـي   هاي يكي از زير مجموعهور آموزش از راه ددر تفاوت اين دو نوع آموزش بايد ذكر كنيم كه  .شوندمي

سايتهاي اطالعاتي يـا كتـاب  هاي آموزشي و وبCDبنابراين تمامي . باشددر واقع بهره گيري از فناوري اطالعات در امر آموزش مي يالكترونيك

نمونه هايي از آموزش  ،گيرندتلفن همراه مورد استفاده قرار مي هاي الكترونيكي كه از طريق كامپيوتر و يا سيستم هاي ارتباطي مخابراتي مانند

در ايـن   .گيـرد باشد كه بيشتر از طريق اينترنـت انجـام مـي   آموزش الكترونيكي دو سويه مي آموزش از راه دورحال آنكه . باشندمي يالكترونيك

الق كرد كه در آن، استاد و دانشجو به لحاظ فيزيكي از هم فاصـله  اط ديجد از آموزش ينوعزمينه، شايد بتوان آموزش و يادگيري از راه دور را 

، شبكهالكترونيكي هاي ارتباطي نظير پستبديهي است در چنين نظامي، مواد آموزشي از طريق رسانه. دارند و ارتباط نزديك و رو در رو ندارند

كـه   يدر حال حاضر در كشور آموزش طه ين حيكارشناسان انابر گفته ب و .شوندبه مخاطبان ارائه ميو ويدئوكنفرانس  هاي مخابراتي و اينترنت

 نورنمونـه ماننـد دانشـگاه پيـام    هاي آموزشي رايـج نظامبه ايران نيامده است و  باشد، از راه دور منطبق بر تعاريف ارائه شده كامالً الكترونيكى و

  .شوديفراهم م به طور واقعي ن بستريكالن ا  هزينه اقتصادى و فقط با صرف وجود دارد باشندي از اين روش ميناقص

  : ميپرداز يم آن در مورد يح مختصريل به توضيذ در نظامهاي جديد آموزشين يشتر با ايب ييآشنا يبرا 
 

   :يا سامانه هاي اطالعاتي» وب«آموزش و يادگيري مبتني بر 

. هاي مناسبي مطالـب را بيـاموزد  تواند در موقعيتد و با آرامش ميدانش آموز در خانه خو با اين روش. اين روش مزاياي بسيار زيادي دارد

زمـان   شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هـر  براي مثال ممكن است بعضي از دانش آموزان بخواهند يك مطلب علمي موجود در وبالگ را در

خـود   اما با استفاده از اين روش زمان يـادگيري را  .خواندن و درك دانش آموزان متفاوت باشد همچنين ممكن است سرعت. ديگري مرور كنند

طريق مطرح كنند و جواب خود را از همـين روش بـه دسـت     توانند سؤاالت درسي خود را از اينآن ها همچنين مي. كندمي دانش آموز تعيين
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تجربـه   .دهنـد مـي  پاسـخ تمركز فراوان  ي، بااآموزان سؤاالتي كه از طريق وبالگ مطرح مي شود، بدون هرگونه دغدغه بنا به گفته دانش .آورند

  .در سال تحصيلي گذشته خود شاهدي بر اين ادعاست 3اينجانب
  

  :عبارتند از شكلكه اين سه  شوديماستفاده به سه شكل ظام آموزشي مبتني بر وب ن

  استفاده از آموزش مبتني بر وب به عنوان مكمل آموزش حضوري) 1

  وب به همراه آموزش حضورياستفاده از آموزش مبتني بر ) 2

  استفاده از آموزش مبتني بر وب به عنوان جايگزيني براي آموزش حضوري) 3

آموزش  .ج استيشتر رايران بيدر ا همراه آموزش حضوريو به استفاده از آموزش مبتني بر وب به عنوان مكمل آموزش حضوري كه امروزه 

يعني كساني كه از سؤال كردن در كالس خجالت ( به طوري كه دانش آموزان درونگرا. شودموجب افزايش تعامل با دانش آموز ميمبتني بر وب 

  .پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد ، اغلب برونگرا مي شوند، كه روي)مي كشند
  

  :آموزش و يادگيري مبتني بر نظام چند رسانه اي ها  

 .اي باشد و دانش و مفهوم مدارس مجازي در ذهن همگان جاي بگيردسانهمحيط ياددهي و يادگيري مي بايست مبتني بر محتواي چند ر 

در اين نظام، دروس به صورت گسترده و با استفاده از عناصر تصويري ارتباطي، گرافيكي و اجزاي شبيه سازي شده، متحرك سازي و نيز عناصر 

  .شوندبحث در خصوص دروس و موضوعات درسي ارائه ميارتباطي انعطاف پذير براي هدايت و راهنمايي، بازيابي، بازگشت، كاوش و 
 

  :آموزش و يادگيري مبتني بر سازوكارهاي ارتباطي پيشرفته

دروس به صورت گسترده و با استفاده از متون الكترونيكي و ابر متن ها؛ به طور هم زماني و حتي به صورت ناهم زماني، همراه با اطالعـات  

  .ودشسمعي و بصري و سي دي ارائه مي
 

   :آموزش و يادگيري مبتني بر محيط هاي آزمايشگاهي پيوسته

آموزند، به طور دلخـواه و  شود تا آن چه را ميدر اين روش، امكان تمرين عملي مباحث آموخته شده به دانشجويان و فراگيرندگان داده مي

ي يادگيري بـه  هاي سرانهدر هزينه ز بيشترين صرفه جويي راها نياين زمينه. ي شخصي قرار دهنددر شرايط آزمايشگاهي، مورد آزمون و تجربه

  آزمـايش   دهد تمـام   اجازه مي  آزمايشگاه مجازي شيمي، آزمايشگاهي مجهز با قابليت هاي فراوان و كاربري آسان است كه .عمل مي آورند

متفاوت و  مباحثآزمايشگاه شامل . دهه يا مدرسه انجام داي به جزء رايانه در خان هاي شيمي بدون رفتن به آزمايشگاه و احتياج به هيچ وسيله

را با   هاي الزم براي طراحي آزمايش در اختيار كاربر قرار دارد و وي قادر خواهد بود آزمايشدر هر مبحث وسيلهو جديد در علم شيمي است 

. هاي خطرنـاك اسـت  آموزشي ايده آلي براي انجام آزمايش ي كمكبنابراين وسيله. شبيه سازي كند پارامترها، ابزارها و مقدارهاي مواد دلخواه

 . توان در كنار آن نمودار و يا جدول الزم را نيز ساختهمچنين با توجه به نوع آزمايش مي

  :ر استيبه شرح ز )آزمايشگاه مجازي 30(هاي مجازي شيمي شامل مجموعه نرم افزار هاي آزمايشگاه

  اي نمايش سه بعدي اوربيتالها وشناخت آنها از اعداد كوانتوميبر : orbital viewer  نرم افزار -1

  هاي شيمياييجهت نوشتن معادله:  FxChemStruct1 نرم افزار  -2

  آزمايشگاه كامل مجازي:  Crocodile Chemistry نرم افزار -3

  اضافه مي نمايد wordنرم افزر لها را به ابزار هاي آزمايشگاهي و همچنين نمودار ها و فرمو:  Scienc64-GDmath8v6.2  نرم افزار -4

  نرم افزار كار با جدول تناوبي و يكاهاي اندازه گيري:  Elements Information نرم افزار -5

  آشنايي با خطرات آزمايش ها قبل از انجام آن آزمايش:  chemical reactivity 1.6 نرم افزار  -6
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  يبات آليرسم ساختار ترك:  science word نرم افزار -7

  ساخت پيل الكتروشيميايي:  Electrochemical Cells نرم افزار -8

  هاي شيبمياييبررسي انواع واكنش:  chemical thesaurus نرم افزار -9

  دهدساخت آنها در اختيار قرار مي و هااطالعات جالبي از انواع محلول:  chemistry assistant  نرم افزار -10

  فارسي در اختيار قرار مي دهد Helpسايت مهم علمي دانشگاهي و مراكز علمي شيمي با  600بيش از :  chemistry site  نرم افزار -11

  جهت ساخت هشت نوع آزمون هوشمند:  QUIZE builber  نرم افزار -12

  .شوندمينرم افزار آزمايشگاهي را شامل  32كه مجموعا   و همچنين تعداد زيادي از نرم افزار هاي كاربردي ديگر
  

  :آموزش و يادگيري مبتني بر آزمايشگاه هاي مجازي مشاركتي و عوامل دانشگاهي هوشمند 

شود و عوامل دانشگاهي هوشمند، درجهت كاوش، اطـالع يـابي، پشـتيباني و راهنمـايي     از فعاليت هاي گروهي حمايت مين آموزش يدر ا

هاي تجربي مشـابه، از جملـه امكانـات    افزاري يا كارگاههاي مهندسي نرمهايي از كارگاهنمونه. فراگيرندگان مجازي مورد استفاده قرار مي گيرند

  .اين روش هستند

شـبكه انجـام شـود و محتـواي اكثـر دروس آن       اي ورايانـه  يفنـاور ي است كه كنترل و مديريت آن مبتني بر رسامدنيز رس هوشمند امد

سياه و سي دي جاي دفتر مشق تخته در مدارس هوشمند، كامپيوتر جايگزين . الكترونيكي و سيستم ارزشيابي و نظارت آن هم هوشمند است

دراين سيستم، معلم و شـاگرد  . دبه دست آورن دلخواهتوانند از طريق اينترنت اطالعات بسياري درباره هر موضوع دانش آموزان مي. را مي گيرد

دهـي و   در مدارس هوشمند آموزش منحصر به معلم نيست، بلكه ياد .كننددي ارائه ميهر دو توليد محتواي الكترونيكي و درس را بصورت سي

استفاده از محتواي  در مدارس هوشمند، دبيران با نقش اساسي در آموختن مباحث علمي دارند يادگيري كامالً تعاملي است و دانش آموزان 

شوند و دانش آموزان هم اين فرصت را دارند كه توانايي و قابليتمطالب درسي و صرفه جويي در وقت مي درسي الكترونيكي موجب تفهيم بهتر

گيـري دانـش   در اين گونه مدارس، كسب موفقيت دست يافتني است وميزان آن به تـالش و پي . و به توليد محتوا بپردازند هاي خود را آشكار 

بـي هـدف    روحيـه   پژوهش و جست وجوگري قطعـاً جـايگزين    در اين روش روح  . بستگي دارد صحيح و جهت دار  هدايت  آموزان و

اي براي جامه عمـل  در اين سيستم، ركن اصلي براي هرگونه تغيير، تغيير در فكر است و ابزار و امكانات تنها وسيله .دانش آموزان خواهد شد 

  .ه افكار هستندپوشاندن ب

اين علم بخش  مناسب و اثر فراگير آموزشضرورت ها  اهميت روزافزون علم شيمي در زندگي انسان هاي نوين آموزشي وبا نگاهي به روش

تغييـرات نظـام آموزشـي و كتـب     لـذا  . شوددر جامعه براي افزايش سطح سواد شيمي و كاربرد آن در زندگي روزمره بيش از پيش احساس مي

ها برنامه ارائه چهارچوب و منطق ساختارمند و علمي براي مجموعه طرح ها و بابا توجه به مشكالت آموزش به روش سنتي  دانش آموزان درسي

   گيرددر اولويت قرار مي پرورش وزارت آموزش و در به منظور تبيين، تدوين ، تلفيق و ترويج طرح هاي تحولي
. 

 هدف آموزش از راه دور

 . ر ذكر نموديتوان به صورت زيرا م رهداف آموزش از راه دوا يبه طور كل

 يو اجرا يآموزش يهاانعطاف در ارائه روش(روز  يفناور يريمتنوع و مناسب ، و بكارگ يهااز روش يريارائه آموزش از راه دور با بهره گ -

  ).آن

  از دست رفته يليآموزش از راه دور به منظور جبران فرصت تحص -

  ييايو جغراف يجنس ،يت سنيدعدم محدو -

  ان داخل و خارج از كشوريرانياهتمام به آموزش ا -

  ر نقاط جهانيشرفته در سايپ يليتحص يبه روشها يو دسترس ييآشنا -

  اطالعات يمناسب از فناور يريج فرهنگ بكارگيترو -
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 يراجـ و ا يآموزشـ  يهـا انعطاف در ارائه روش(روز  يفناور يريمتنوع و مناسب ، و بكارگ يهااز روش يريارائه آموزش از راه دور با بهره گ -

  ).آن

 

  آموزش از راه دور يايمزا

 . ن آموزش مترتب استيزبر در ا يايبا توجه به خدمات آموزش از راه دور، مزا

را بـر   يرنـدگان يفراگ يريادگي يازهايسازد و نيفراهم م يريادگياز مخاطبان و عالقه مندان به  يعيف وسيط يرا برا يريادگيآموزش و  -

  .سازد كه امكان حضور در محل را ندارنديآورده م

 يام و سـازنده يستند، ارتباط مسـتق يكه داخل كشور ن يات متفاوت، با سخنرانانيد و تجربيها و عقابه فرهنگ رندگان متعلقيان فراگيم  -

  .سازديبرقرار م يريادگي ينهيدر زم

  .آوردين كه كجا باشند، ارتباط هم عرض و هم سطح به وجود مينظر از ارندگان، صرف يفراگ يان تماميم  -

  .شوديممكن م) مطلوب يمنطبق با خواسته ها يكيزيف -يبه لحاظ نمود ذهن(يمجاز يريادگي يا فضاهايكالس ها  يطراح  -

  .شودين ميرندگان تدويفراگ يشناخت يازهايآگاه و بر اساس ن افراد ارائه دهنده يلهيبه وس) يدرس يبرنامه ( يريادگي ينقشه -

  .شوديفعال م يريادگيرندگان در يخته شدن شوق فراگين امر موجب بر انگيشوند و اير ميانعطاف پذ يمجاز يكالس ها 

هر  يبرا ر و مكاشفهيامكان س ينترنت، به صورت تعامليگر ايگسترده به صفحات د يهاك از مطالب و فرامتنيوند هر يباتوجه به امكان پ -

بـاال   يستم ارتبـاط يام را در سيمنبع و قصد پ يهم زمان، توانمند يو گفت و گو يكيامكانات استفاده از پست الكترون .شوديسر ميرنده ميفراگ

  .سازديند ارتباط فراهم ميفرا يهر دو سو يدرنگ برايواسطه و بيرنده را بيشرفت فراگيپ يريگيبرد و پيم

پرسـش و   يهـا تيـ و فعال يدرس يبرنامه يكاوشگر در طراح يل انواع موتورهاياز قب يكيالكترون يريادگيت موجود در با توجه به امكانا -

  .كنديجاد ميرا ا يشتريب يت هاي، قابليريادگي يسنت يهاتر از نظاماطالعات، فعال يابيپاسخ و امكان باز

  .شوديفراهم م يريادگيو  يآموزش يوهيش يكنواختيامكان درس،  ين نوع كالس هايو كاربرد ا يطراح يكسانيل يبه دل -

  .آورد يط باز جامعه را در اقصا نقاط جهان به وجود ميان كالس درس با محيوند ميگر، امكان پيد ياطالعات يهات اتصال به سامانهيقابل -

  .كننديرتر عمل ميتر و چالش پذار پر جرئتيمولد خود، بس يريادگيان يرندگان در جريفراگ -

در  يكـ يزيماننـد سـاختمان كـالس، حضـور ف    ( ي، جلسات حضوريكيزيو ف يماد يهال استقالل داشتن هر كالس درس از جنبهيبه دل  -

  .ديآيا و پرتحرك در مي، پويبه صورت تعامل يريادگيآموزش و  يابد و رابطهييكاهش م يريادگي يسرانه يهانهيهز) رهيمدرسه و غ

ماً در يتواند مسـتق يد و ميآياش به وجود مش آمدهيپ يازهايل خود او بر اساس نيرنده و تمايبه دل خواه فراگ يريادگي ند آموزش ويفرا -

  .ان بردارديان مدرسه و خانه را از ميوار ميابد و دياو حضور  يزندگ

فـوق،   يده ها و فرصـت هـا  يبا توجه به فا. ب كردن گونه كالس ها انتخايا يتوان عنوان كالس كارامد را برا ين علت ميد بدين، شايبنابرا 

ـ ا .ارائـه داد  يمتفـاوت  يارسـانه  يگوناگون و در بسترها يهاتوان به روشين نكته توجه كرد كه آموزش از راه دور را ميبهتر است به ا ن روش ي

رش و يپـذ  يربار از جملـه عوامـل مـؤثر بـرا    سـ  يها نهيدارد كه از آن جمله كاهش هز ييدستاوردها يها و مراكز آموزش سازمان يبرا يآموزش

، اجـاره  ي، حقـوق پرسـنل  يان آموزشـ يـ س مربيل حـق التـدر  يـ از قب ييها نهيحذف هز. ديآ يبه حساب م ين آموزشيستم نوين سياستقبال از ا

زان يـ آمارهـا م  يكه برخن روش است يگر آثار مثبت اياز د يريادگيدر زمان  ييصرفه جو .اب و ذهاب از آن جمله استيو ا يآموزش يها مكان

   .اند كرده يابيدرصد كمتر ارز 60تا  40 نيب يكيوه الكترونيرا در روش آموزش به ش ييصرفه جو
 

 مشكالت آموزش از راه دور

، مشـكالت و ضـعف   يو آموزش ي، اجتماعيفراوان اقتصاد يايآموزش از راه دور، با وجود محاسن و مزا يستم هايو س ينظام آموزش مجاز

 :از آن ها عبارت اند از يم دارند كه برخه ييها
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خوانـدن و نوشـتن آمـوزش و     يسـنت  يهـا كه در نظام ياز افراد يارياست كه بس يهيبد. از دارندين ياانهيبه سواد را يريادگيداوطلبان  -

جاد و يد، با ايآ يد به وجود ميجد ياملتع يارهايق و با معين طريكه از ا يانه و سواديرا يدر ارتباط با فناور .شونديپرورش با سواد محسوب م

انـد، از درك آن  انهيكه در حال تعامل با را يهنگام قرار گرفتن در كنار افراد يحت .چ وجه ندارنديانه را به هيق راير مطالب ارائه شده از طرييتغ

د را يـ جد يهـا حواس گونـاگون بـه صـورت    يبرا شده يعالئم رمز گذار ييت رمز گشايمانند كه قابليم يسوادان يگذرد، عاجزند و به بيچه م

اسـت كـه    يمبتنـ  يشـود، بـر اصـول    يكنترل ابعاد گوناگون محسـوب مـ   يالزم برا يكه از مهارت ها يچند حس ين سواد تعامليبنابرا. ندارند

  .است ياز استفاده از آموزش مجازيش نيفراگرفتن آن ها، پ

، يرد تا به نوعيگ يصورت م ييهانه، هم اكنون تالشين زميالبته در ا. از استيخاص ن يردهاارائه شده به استاندا يبرنامه يابيارز يبرا  -

 .، كنترل شودينترنتيا يريدر حال شكل گ ير استانداردهايهم چون سا يآموزش يسطح برنامه ها

و  ياصـول  يهاتوان با موافقت نامهيمن مشكل را يا. است يالت مجازيحاصل از تحص يهانامه يزان اعتبار دادن به گواهيگر، ميمشكل د -

ـ يد ياز سو. حل كرد يالت مجازيگرفته شدن تحص يجد يعلوم و آموزش و پرورش، برا يهاق وزارت خانهياز طر يجاد ضوابطيا ن يگر، با از ب

به  يسنت يهاشي، گرايرك رسماز مدا يازين يجه بينده و در نتيمشاغل آ يبرا يو رو آوردن به دانش مهارت ياز جامعه به مدارك رسميرفتن ن

  .در حال كم رنگ شدن هستند يل مدارك رسميتحص

ـ ا. ديآ يبه حساب م ين مشكالت جاري، هم اكنون از جمله مهم ترير بوميغ يآموزش به زبان ها يمسئله  -  ينـده يز در آيـ ن مشـكل ن ي

. دهد، بر طرف خواهد شـد  ير شكل مييه به مهارت ها و تجربه تغيشرفته و با تكيپ ياز حالت نوپا بودن به جا افتادگ سم نويتاليجيك كه دينزد

  .رديگ يصورت م يسيآموزش انگل يهاشبكهق ياشاره كرد كه از طر يسينمونه، به آموزش زبان انگل يبرا

 يزات خـاص بـرا  يو تجه از داشتن و وابسته بودن به استفاده از ابزارهايو ن يت، جدا از مسائل مربوط به حقوق مؤلف، منابع اطالعاتيدر نها

زات به صورت ارزان ين تجهيانبوه ا يد و ارائه يباشد كه تنها راه برخورد با آن، تول يتواند تنها مشكل ي، ميمجاز ياز امكانات آموزش يريبهره گ

  .شوند ين امكانات برخوردار مين صورت، همگان از نعمت داشتن ايدر ا. است
  

  نرايدر ا يميروش آموزش از راه دور ش

ايـن روش  . راه اندازي شده اسـت براي داوطلباني كه مشكالت حضور در كالس درس دارند  ير روش آموزش از راه دور براياخ يهادر سال

نرم افزارهاي كمك آموزشي و فعاليتهاي انجام شده در جهت توليد محتوا توسط ، در دسترس بودن انواع مباحث شيمي متوسطهنوع باتوجه به 

  .باشديمسراسر كشور در هر سطحي  ي نياز دانش آموزان درپاسخگودبيران 

شود اما الزاما تمامي بخشي از اين نياز تامين مي، هاي مختلف رشته  شيمي تنهااما در زمينه آموزش شيمي در دانشگاه با توجه به گرايش

شيمي فيزيك ن روش همگراست يبا ا يكه به خوب يميش يهاشينمونه از گرا يبرا. توان تنها با الگوي آموزش مجازي ارائه نموددروس را نمي

  .باشديم يمحاسبات كوانتوم و به طور خاص
  

  مشكالت روش آموزش از راه دور در ايران

 يانـده ياست كه در آ يو مخابرات يارتباط هايباشد، ضعف شبكهينه آموزش از راه دور ميكه مانع حركت در زم ياز عوامل يكيدركشور ما 

ـ با ز يد به طور همزمان و موازيبا يرهنگف يهاافزارنرمتوليد عالوه بر آن . ن موانع بر طرف خواهد شدياهمت دولت  بهك ينزد  يهـا ر سـاخت ي

  .اي در حداقل زمان گسترش يابدو شبكه يافزارسخت
 

  يريگ نتيجه

برنامه ريزي راهبردي، مديريت بهروري  ، لذاداردارائه آموزش و يادگيري برعهده  جديد اطالعات و ارتباطات نقش مهمي در يفناورامروزه 

يكي از اين . باشديها مين فناوريو آموزش مداوم براي توانمندسازي نيروي انساني همراه با تجهيز زيرساخت هاي فني و فرهنگي از ضروريات ا

ي ارائـه محتـواي آموزشـي درسيسـتم آمـوزش      اين شيوه از آمـوزش، امكـان اسـتفاده از صـفحات وب را بـرا      .است راه دورها ، آموزش فناوري
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 .شـوند دراين شيوه از آموزش، يادگيرندگان با دريافت محتواي چاپي و آموزش به شيوه آنالين به يادگيري نائل مي. سازدالكترونيكي فراهم مي

ي كه اين شيوه آموزشي را جهت كسب علم دهندگان و نيز يادگيرندگان به ويژه براي ياد( هاي اين شيوه از آموزشها و مشخصهآگاهي از ويژگي

 تواند به عنوان مكمل،اگرچه اين شيوه آموزشي مي. آيدهاي اساسي موفقيت يادگيرندگان راه دور به شمار مييكي از مولفه) اندو دانش برگزيده

هاي درس حضـوري جهـت نيـل بـه     كالس در كنار يگيري از اين شيوه آموزشبهره همراه و يا جايگزيني براي آموزش حضوري تلقي گردد، اما

  .يادگيري موثر وعميق و كارامد است
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