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 پرسش وپاسخ در رابطه با آموزش الكترونيكي

 

  چيست؟ onlineآموزش الكترونيكي يا -١

آموزش الكترونيكي همان استفاده از اينترنت براي يادگيري است كه از 

 در هر زمان يا Web browser)مرورگر وب (ارتباط اينترنتي و 

آموزش الكترونيكي نوع . مكاني ميتوان به اين مقصود دست يافت

يدي از آموزش است كه در آن نيازي به حضور دانشجويان در جد

در واقع يك محيط آموزشي . كالس هاي برنامه ريزي شده نيست

موضوعهاي درسي چنان طراحي شده اند كه . مجازي در شبكه است

دانشجويان را به بهترين وجه راهنمايي كنند چون آنها در كالسهاي 

 .  بهره نمي برنددرس شركت نداشته و از حضور استادان

 و ساير email) پست الكترونيك (در هر صورت مي توانيد از طريق 

اين بدين معني است كه در هر . امكانات شبكه از يكديگر سؤال بپرسيد
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مكان و هر زماني كه مايل باشيد مي توانيد به مطاله دروس خود 

داشت و در خانه يا اداره فرصت كافي نيز در اختيار خواهيد ،بپردازيد

مي توانيد ،يعني اگر دفعه اول كامأل متوجه نكات مشكل درسي نشديد

 . چندين بار آنرا مرور كنيد

 چرا از طريق آموزش الكترونيكي ياد بگيريم؟ -٢

اين روش دانشجويان را تشويق مي كند تا از خود خالقيت و كنجكاوي 

يهاي در ضمن ياد مي گيرند كه چگونه به تكنولوژ. بيشتري نشان بدهند

جديد ، سريع دست يابند ودانشجويان اين انعطاف پذيري را دارند كه 

به يادداشتهاي دروس دسترسي داشته ودر مباحثات اتاقهاي گفتگو و 

چت شركت داشته باشندواين امكان را دارند تا در هر زماني كه 

) Facilitator( برايشان مناسب است با مدير سايت آموزش دهنده 

 . كنندارتباط برقرار 
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انعطاف پذيري اين نوع آموزش براي افرادي كه به دليل تعهدات 

، شغلي يا شخصي قادر به شركت كردن در يك كالس رسمي نيستند

مثال براي كساني كه در .محيط آموزشي مناسبي را فراهم مي آورد

ساعات متغير كار مي كنند يا اشخاصي كه به دليل استراحت در منزل 

اه را ندارند در حاليكه ديگران در همان زمان شانس حضور در دانشگ

اين روش انتخاب خوبي براي اشخاصي . در كالسها شركت مي كنند

است كه چه از نظر مخارج و يا وقت براي ادامه تحصيل امكان سفر به 

 . خارج از كشور را ندارند

 و كالس درس چه onlineبين برنامه هاي ارائه شده بصورت -٣

 ؟ تفاوتي وجود دارد

برنامه ها در هر دو يكسان هستند با اين تفاوت كه نحوه ارائه آنها 

 همه چيز از طريق شبكه هدايت مي onlineدر روش . متفاوت است
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و ) Web chat(شود كه شامل حضوردر كالسهاي گفتگوي اينترنتي 

دسترسي به يادداشتهاي نمونه و حتي ارتباط زنده با مديرسايت 

 . مي باشد ) Facilitator online( آموزش دهنده 

  آموزش الكترونيكي براي چه كسي است؟ -٤

شما مي توانيد كارمندي . آموزش الكترونيكي عمال براي همه است

 خود IT) فناوري اطالعات (حرفه اي باشيد كه مي خواهد مهارت هاي

را به صورت امروزي در بياوريد يا دانشجويي كه در صدد كسب 

 فرد بيكاري كه دوست دارددر خانه و با يا. تحصيالت عاليه است

هر فردي مي . سرعت يادگيري خود، به مطالعه و آموختن بپردازد

 . تواند براي ارضاي نيازهاي آموزشي خود از اينترنت بهره ببرد

 چگونه مي توان از آموزش الكترونيكي بهره مند شد؟ -٥

راي سهل الوصول و دا، آموزش الكترونيكي راه حل آموزشي مؤثر 
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مي توانيد از حضور دركالسهايي كه مطابق برنامه . كيفيت باال است

خواه هدف شما پيشرفت .ريزي شخصي يا شغلي تان است لذت ببريد

رشته . غناي فردي و يا كسب مدرك اعتباري قابل انتقال باشد، شغلي

منبعي قابل اطمينان كه ،  بال استثنا قابل دسترسي هستندonlineهاي 

مان دستورالعمل ها و دروسي كه خواستار آن بوده ايد با اطالعات و ه

بدون وجود دائمي موانعي كه همه ، كيفيت باال به شما عرضه مي كند

در ضمن هر . ما را از دست يافتن به فرصتهايمان محروم مي كند

برنامه آموزشي را مي توان ذخيره كرد و براي دانشجويان فرستاد تا 

اين روش كه ، به عبارت ديگر. اده كننداز آن براي سنجش خود استف

اين امكان را به دانشجويان مي ، در آن يادگيرنده مورد توجه است

آنرا ، دهد تا به تجربه يادگيري خود بپردازد زيرا با توجه به نيازهاي او

 . پويا و شخصي مي سازد
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 :  عبارت است ازonlineمهمترين فوائد آموزش الكترونيكي يا مطالعه 

 .  نيازي به صرف وقت و حضور در كالس هاي درس نيست ديگر-

 مي توانيد از طريق شبكه ارتباطي با دانشجويان و مدرسان تمام دنيا -

 . ارتباط برقرار كرده و به بحث و گفتگو بپردازيد

 مزيت برخورداري از يك روش مطالعه انعطاف پذير كه مطابق -

 . نيازهاي شماست را خواهيد داشت

لعه در دست دانشجو است و مي توانيد عنوانها را مرور  سرعت مطا-

سرعت خواندن آن را با توجه به درك و فهم خود ، كرده و در هر خط

 . باال ببريد

 اطالعات ضروري در مورد پيشرفت آموزشي براي سنجش و -

 . ارزيابي شخصي، به سرعت ارائه مي شود

دروس ، آموزشي مانند كالسهاي درس شما هم از همان برنامه هاي -

 . مرجع و راهنمايي هاي درسي و شناخت برخوردار مي شويد
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 با غناي آموزش گروهي مواجه مي online در مطالعه از طريق -

 . شويد

 شما را تشويق مي كند تا كنجكاوي و ابتكار online مطالعه از طريق -

بيشتري به كار ببريد و امكان دسترسي به تكنولوژيهاي جديد را 

 داده و با استفاده از فناوري رايانه ، اطالعات شما را به روز نگه افزايش

 . مي دارد

 اطالعات ضروري و الزم online در پايان هر ترم فرم ارزيابي -

 . درباره برنامه را به شما منتقل مي كند

 كه در ارتباط با بحث onlineاز موارد درسي ، در آموزش الكترونيكي

 و مدارك مربوط به emailهمزمان و ) گفتگو (chatاتاقهاي ، و گفتگو

اين .  كردن است ، برخوردار مي شويدdownloadرشته ها كه قابل 

زماني كه . روش تجربه يادگيري موفقي را براي شما بوجود مي آورد
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برنامه خود را از طريق شبكه دريافت مي كنيد اين اجازه را خواهيد 

به ، ي ثابت و يا كالس درسداشت تا يكي يكي و بدون يك برنامه زمان

از موارد درسي موجود با ، مي توانيد با كنترل كامل. فعاليت بپردازيد

پس مي توانيد هر . استفاده كنيد، سريع يا كند، هر سرعتي كه مايليد 

عنواني را هر اندازه كه دوست داريد مرور كنيد و يا از عناويني كه با 

يك ، براي هر برنامه موجود. يدبه سرعت بگذر، آنها قبال آشنا شده ايد

انتخاب ،  كه در آن موضوع مهارت داردonlineمدير سايت آموزشي 

او مانند يك مدرس در كالس درس است كه فرآيند . مي شود

و از طريق . يادگيري يك برنامه هفتگي شما را راهنمايي مي كند

ه  با شما و دانشجويان ديگر ارتباط برقراركرده و بchatجلسات منظم

اين . پاسخ مي دهد، تمام سوالهايي كه اتاق بحث و گفتگو فرستاده شده

 ثبت مي شوند تا اگر خواستيد دوباره به مرور chatپيغامها در اتاق

 مي onlineدانشجويان عالوه بر متخصصان آكادميك . آنها بپردازيد



 

 9 

تيم هاي متشكل از افراد .  هم بهره ببرندofflineتوانند از امكانات 

 اي كه وقت خود را صرف ايجاد يك تجربه يادگيري براي شما حرفه

 را مانند سرويس online و مرور امتحانات chatامكانات ، كرده اند

 . به شما پيشنهاد مي كنند، خدمات به مشتري 

 آموزشهاي تحت وب چگونه است ؟ -٧

شما برنامه آموزشي خود را با توجه به سيستم عامل كامپيوتر و يك 

اساسا . دريافت مي كنيد، وزشي كه شبيه سازي شده است محيط آم

آزاد هستيد تا مطابق ميل خود كار كنيد بدون اينكه حضور داشته 

مستقال به ، شما از طريق اطالعات ضروري بدست آمده. باشيد

يادگيري مشغول شده و اين توانايي را پيدا مي كنيد تا با استقالل كامل 

 . د بپردازيدبه ارزيابي سطح مهارتهاي خو
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 : آموزش تحت وب مناسب است براي 

افراد حرفه اي كه به دنبال راهي مناسب براي تازه كردن مهارت -

 . هايودانش ويژه هستند

افراد حرفه اي كه بايد وضعيت گواهي يا اعتبارنامه هاي خود را از -

 . حفظ كنند، طريق كسب برخي مهارتها

ترجيح ، برنامه ريزي كرده،  خودافراد بالغي كه براي مطالعه به روش-

 . مي دهند كه مستقال كار كنند

شركت هايي كه در تالش براي آموزش گروه زيادي از مردم در -

 . مدت زمان كوتاه و يا گروهي كوچك در مدت زمان بيشتري هستند

 . يك گروه شغلي با نقاط شروع متفاوت در يك مهارت الزم-

 . يي مختلف هستندگروههايي كه در مكانهاي جغرافيا-
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 ISP را با استفاده از هر نوع onlineآيا مي توان رشته هاي -٨

 به كار برد؟ ) شركتهاي خدمات اينترنتي (

 , browser طوري طراحي شده اند كه با هر نوعonlineدروس ، بله 

ISP عمل مي كنند كه حداقل ملزومات يك browser از ٤,٠ ويرايش 

Netscape يا internet explorerمي باشد  . 

، هر رشته ممكن است به چيزهاي متفاوتي نياز داشته باشد در كل ،بله 

Pc شما بايد حداقل امكانات نرم افزار و سخت افزاري زير را دارا 

 . باشد

  Windows سيستم عامل -

 يا نرم افزار internet browser ( Netscape 4.0 هر نوع -

internet explorer 4.0 قادر به خواندن كه ... )  وjavaباشد  .

 ممكن است در خواندن متون browserنمونه هاي قديميتر اين (
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java و CGIمشكل پيدا كنند  (. 

 Soundهمراه  ( multimedia Pentiumيك كامپيوتر شخصي -

card و نرم افزار MPEG Media playerبراي پخش cd هاي 

 ) ويديويي 

-Modem ٥٦ با سرعت Kbs  

بايد دانش عملي اينترنت و اشتراك اينترنت را داشته دانشجويان -

 . باشند

در اينجا برخي از موقعيت هاي تكنيكي كه دانشجويان آموزشهاي -

 . الكترونيكي بايد از آنها يادداشت بردارند، ذكر مي شود

Internet explorer :  

 .  را انتخاب كنيدtools, internet optionاز منوي 

 را انتخاب advanced ، java hit compiler enabledاز بخش 

 . كنيد
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 .  را انتخاب كنيدadvanced, java console enabledاز بخش 

 را به روز در Setting را فشار دهيد تا ok و سپس Applyكليد 

 . بياوريد

Netscape Navigator :  

 .  را انتخاب كنيدpreference و بعد Editابتدا 

 را Enable java Script و advacced, Enable javaاز بخش 

 . فعال و انتخاب كنيد

Ok را بفشاريد تا Settings را updateكنيد  . 

Cache Settings :  

Cache Settings بايد براي بروزرساني هر صفحه شبكه در 

internet optionsدر منوي مرورگر به كار بروند  . 

راجع به هر  جايي است كه در آن كامپيوتر اطالعاتي كه Cachيك 

Web Siteيافته شده است، را ذخيره مي كند  . 
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 كردن صفحه ، download به منظور Web Siteبه جاي رفتن به 

كامپيوتر كنترل مي كند كه آيا آن صفحه در حافظه اش موجود است 

 . يا نه

 نمايش داده مي Cache Copy، اگر صفحه در حافظه كامپيوتر باشد

 browser مربوط به settingده كننده در شود مگر اينكه توسط استفا

اما اين عمل براي شما مشكالتي را نيز در بر . مشخص شده باشد

 نوع قديمي يك صفحه ذخيره شده browserزيرا اگر . خواهد داشت 

را به نمايش بگذارد شما متوجه تغييراتش كه بر روي صفحه انجام 

 . شده، نخواهيد شد

 settingاز ، ر دستيابي صفحه در هCacheپس براي پاك كردن 

 .  استفاده كنيدbrowserمربوط به 
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  Firewalls:شركت هاي

،  دسترسي پيدا كرديدWebctاگر از طريق يك شركت به وب و 

 شركت خود دچار مشكل firewallممكن است در سيستم امنيتي شبكه 

 itاگر در ارتباط با شبكه با مشكلي مواجه شديد با مدير شبكه . شويد

 د ارتباط برقرار كرده وآنرا حل نمائيدخو

 . قبل از آغاز فرآيندآموزشي مشكل خود را بر طرف كنيد

  مي شود؟ onlineچه چيزي باعث موفقيت يك دانشجوي -١٠

 .  حداكثر استفاده را ببريدonlineاز كنفرانس هاي ) ١-١٠

بسيار مهم است كه نهايت تالش خود را به كار ببريد تا احساس تنهايي 

 به شما راه دسترسي به onlineمشاركت در كنفرانس هاي . نكنيد

ساير دانشجويان كه رشته مشابه را در همان زمان مي گذرانند، مي 

 . دهد
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 ! مشاركت داشته باشيد) ٢-١٠

اگر به تنهايي و يا در گروه كار مي كنيد، نظرات و پيشنهادات خود را 

نظرات هم . ائه دهيددرباره موضوعي كه به مطالعه آن مشغوليد، ار

راهنماي شما منبع اطالعات شما . كالسي هاي خود را نيز بررسي كنيد

مي توانيد از همساالن خود ياد بگيريد همانطور كه آنها از شما . نيست

 . ياد مي گيرند

 . برنامه هاي درسي و خودتان را جدي بگيريد) ٣-١٠

. بهره مند شويدخانواده و دوستان خود ، سعي كنيد از حمايت همكاران

اين سيستم حمايتي به شما كمك شاياني مي كند زيرا مواقعي وجود 

دارد كه شما مجبوريد ساعتها در روزهاي تعطيل يا شبها پاي كامپيوتر 

سپس شما افرادي را با خود خواهيد داشت كه به آنچه . خود بنشينيد

 . دكه سعي داريد دست يابيد، احترام ميگذارند و آنرا درك مي كنن
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 . مطمئن شويد كه مكاني اختصاصي براي مطالعه داريد) ٤-١٠

 . بسار مهم است كه در فضايي آرام و در آرامش به كار بپردازيد

يادگيري از راه دور  ) distance Learning( طرفدار واقعي ) ٥-١٠

 . باشيد

با هر كسي كه حاضر به شنيدن باشد درباره اين روش به بحث 

، online هنگام بحث درباره ارزش آموزش زيرا در. بپردازيد

 . شايستگي آنرا در نزد خود نيز تقويت مي كنيد

 :  شويدlog onهر چند وقت يكبار به رشته خود ) ٦-١٠

 وارد مي شويد، مشتاق هستيد onlineزماني كه به سيستم كنفرانس 

تا ببينيد چه كسي براي شما پيغام گذاشته است و يا اطالعات مدرس يا 

در ضمن كنجكاويد بدانيد چه كسي براي . كالسان خود را بخوانيدهم 

 . شما مطلب جديدي فرستاده تا آنرا بررسي كنيد

از ديگران ، اگر براي مدت طوالني با گروه بحث در ارتباط نباشيد 
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 . عقب مي افتيد و سخت به آنها خواهيد رسيد

 . از بي نشان بودن خود سود ببريد) ٧-١٠

 استفاده مي كنيد، ديگر Video Conferencingكه از غير از مواقعي 

 . كسي نمي تواند چهره شما را ببيند

ديگر نبايد از بابت دانشجوياني كه از شما سريعتر صحبت مي كنند 

نگران باشيد چون شما مي توانيد به اندازه اي كه نياز داريد وقت 

يشنهادات صرف كنيد تا درباره نظرات خود فكر كنيد و قبل از ارسال پ

 . خود به كالستان، پاسخ مناسب را بيابيد

 . مؤدب و محترم باشيد) ٨-١٠

فقط به اين خاطر كه بي نام هستيد نبايد به خود اجازه دهيد كه محيط 

آموزشي را ترك نمائيد زيرا شما با مردم واقعي در ارتباط هستيد كه 

يك در طرف ديگر مودم شما هستند راهنما و هم كالسيهايتان در 
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 به شما بها مي دهند پس كار شما نيز ارزش onlineمحيط مثبت 

 . باالتري پيدا مي كند

 : اگر مشكل پيدا كرديد اطالع دهيد) ٩-١٠

از آنجائيكه مدير سايت آموزشي قادر به ديدن شما نيست، بايد 

 . پيشنهادات و درخواستهاي واضحي بدهيد

با مسئله ، ارتباط با رشتهاگر مشكالت تكنيكي داريد يا در فهم چيزي در 

اي مواجه شديد بايد آنها را بيان كنيد و گرنه مدير سايت آموزشي از 

 . آنها مطلع نخواهد شد

همچنين اگر يكي از مفاهيم را متوجه نمي شويد اين شانس را داريد كه 

 . چند نفر ديگر هم همان سؤال را مطرح مي كنند

يد و اطالعاتتان درباره هر با پيشنهاد دادن ، به يكديگر كمك مي كن

 . موضوع را تقويت مي كنيد
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 : آنچه را كه فرا مي گيريد به كار ببريد) ١٠-١٠

به محض اينكه چيزي را ياد گرفتيد آنرا به كار ببريد و تمرين كنيد 

زيرا اين كار به شما كمك مي كند تا آنرا سريعتر به ياد بياوريد و سعي 

 و آنچه كه در كار خود انجام داده و كنيد بين آنچه كه ياد مي گيريد

در نظراتي كه درباره جهان . يا انجام خواهيد داد، ارتباط برقرار كنيد

واقعي هستند،و به موضوع مورد مطالعه مربوط مي باشد مشاركت 

كنيد و آنچه را كه ياد مي گيريد به همكالسيهايتان كه از تجارب شما 

 بهره مي برند ديدي با ارزش مي بخشد

 

 

 


