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چکیده
مورداستفادهکارا و هدفمند در آموزشبا روشهايو همگامو مناسبصحیحشکل، اگر بهآموزشيتکنولوژي
، آموزشيتکنولوژيهايجنبهاز مهمترینبخشد. یکيچشمگیر ارتقاء مينحوبهراآموزشوکمیتقرار گیرد ، کیفیت

و استقبالکامپیوتريسیستمهايرشد توانائیهايبه. با توجهاستآموزشيابزار کمكیكعنواناز کامپیوتر بهاستفاده
از مهمترینو یکيآمدهفراهمابزار در امرآموزشاز ایناستفادهاخیر ، امکاندر سالهاياز کامپیوتر در ایرانعمومي

، از جملهکشور ایرانشرایطبهبا توجه.بخصوصکامپیوتر استکمكبهکامپیوتر، آموزشدر علوممطرحهايجنبه
رسد.نظر ميمفید بهتکنولوژياز این، استفادهآموزشيو امکاناتجمعیتتوزیعناهمگوني

کامپیوتر کمكبهشآموز هايجنبهکامپیوتر و تفکیكکمكبهآموزشبر اهمیتاياز مقدمهپسمقالهدر این
هايسیستمها ، زمینهاینکامپیوتر و ملزوماتکمكبهآموزشهايابعاد و توانائيبر کامپیوتر ، با بررسيمبتنيو آموزش

در ها مشيخطو مشکالتاجرائينکاتاز آنو پسمطرحکامپیوتر در ایرانکمكبهآموزشاز سیستمهاياستفاده
شود.ميکشور بیاندر شرایطتکنولوژياینبکارگیري

کامپیوترکمكبهآموزشاهمیت- مقدمه- ١
هايوتوانائيامکاناتبهبا توجهابزار پیچیدهاز این، استفادهجاريقرندومهور کامپیوترها در نیمهاز ظپس
از کامپیوتر در شد.استفادهها نیز مطرحو زمینهصنایعدر اغلبور کهگردید ، همانطرحمطآموزشدر زمینهبسیار زیاد آن

ها در زمینهرشد اینو سرعتاستآوردهفراهممربوطههايرا در زمینهبسیار عمیقيها تحوالتو زمینهصنایعاغلب



و ساختماناتومبیلطراحيدانند. از زمینهميمورد نظردر زمینهانقالبآنرا یكبرخيکهاستشدهاخیر چنانسالهاي
.کامپیوتر دانستگرفتنخدمتبهمرهونتوانمياخیر را، پیشرفتهايو اقتصاد و پزشکيتا کشاورزيگرفته

استنشدهاستفادهآنهايو از توانائيبرداريبهرهنحو مطلوبهنوز از کامپیوتر بهدر آنکههائياز زمینهاما یکي
برايپیشرفتههايشیوهکهاکنونبود تا همآموزشتنها شیوهعمليو یادگیريکارآموزيکه. از دورانياست، آموزش

متروكاز مدتياز آنها پسو برخيرایجدر آموزشمتفاوتياز ابزارها و روشهايگیرد ، استفادهقرار ميمورد استفادهآموزش
انقالبيآموزشتواند در زمینهابزارجدید ميعنوانگیرد.کامپیوتر بهقرار ميدیگر هنوز مورد استفادهو برخياستگردیده

گرفتهصورتاز ابتدا تا کنونوزشآمروشهايتحولدر چرخهکهقبليهايبسیار بزرگتر از انقالبرا ایجاد کند، انقالبي
دادهاز کامپیوتر رخاستفادهبواسطهو پزشکيساختماندیگر نظیر طراحيهايزمینهدرکهبزرگتر از انقالبهائيو انقالبي

کههائيزمینهمهمتریناز یکيباشد )بکارگیريعدماینعاملآموزشيهايزمینهپراکندگيو. ( شاید وسعتاست
کامپیوتر بکارگیريبرايدیگر اینچنینهايزمینهازیك. شاید هیچاستنمود در آموزشبردارياز کامپیوتر بهرهتوانمي

و موضوعایننشدروشنشود . برايميمشاهدهوضوحبهآموزشارائهروشهاياز کامپیوتر در میاننباشد. استفادهمناسب
:کنیمميبنديزیر دستهشیوهرا بهآموزشروشهاي، انواعکامپیوتر در آموزشبکارگیريروشهايتفکیكبرايهمچنین

آموزشارائهروشهايانواع
شخصي- الف

خودآموزکتبتوسطآموزش-١
را مورد و ويتدریسگیرندهآموزشبهدآموز کهخو برنامه(کامپیوتريبرنامهتوسطآموزش- ٢

کند).ميکار راهنمائيادامهدهد ودر جهتقرارميارزیابي
گروهي-ب

بر تدریسمبتني-) درس( کالسحضوريهايدوره-١
از کامپیوتر استفادهنوعو کامپیوتر (اینبر تدریسمبتني-) درس( کالسحضوريهايدوره- ٢

تشکیلدر صورتيدرس، کالسحالتباشد. در اینآننوعو بهترینترینشاید پیشرفته
و کامپیوتر بهکامپیوتر در اختیار داشتهیكو مدرسگیرندگاناز آموزشهر یكشود کهمي

کند )ميکمكدر آموزشمدرس
بر کتابمبتني-دور)  ازراه( ايمکاتبههايدوره- ٣
از راه، و ارزیابيمجازيکالسبر کامپیوتر (تشکیلمبتني-دور)  ( ازراهايمکاتبههايدوره- ٤

دور و خودآموز )
همانمحور اصلينمود و درحالیکهاستفادهتواننیز ميآموزشيابزار کمكیكعنواناز کامپیوتر بههمچنین

بیشتر یا معلوماتتوضیحاتبرايابزار جانبيیكعنوان، کامپیوتر بهاستو کتابچهرهبهو چهرهحضوريهايروش
کمكبهآموزشهاي"سیستماز تکرار عبارتاجتناببرايدر مقاله.استاستفادهقابلآنو امثالو یا خودآزمائياضافه

گیرد.قرار مي" مورد استفاده"سابكمخففپیوتر"،  عبارتکام

کامپیوترکمكبهآموزشهايابعاد و توانائي-٢
کشور مطرحکاربرد آنها درشرایطکامپیوترو بعضا چگونگيکمكبهآموزشهايابعاد و توانائيبخشدر این

شوند.مي



آموزشمحتوايپویائي- ١-٢
در ساختار تغییر. بدوناستآموزشيمحتوايکامپیوتر ، پویائيکمكبهآموزشهايجنبهاز مهمترینیکي

، استفادهدر زماننمود. پویائيرود را تغییر و  یا اصالحکار ميبهدر آموزشآنچهتوان، ميآموزشيکمكسیستماساسي
. ابعاد استانجاممتصور و قابلایر آنو نظحسط،وسادگيسختيآموزش، شیوه، مفادآموزشي، ترتیبآموزشمدت

:از جملهمتصور استپویائياینبرايمختلفي

پویاآموزش
و بمخاطخصوصیاتبهتواند با توجهميآموزشو شرایط،ابزار آموزشآموزش، طریقهاز سابكبا استفاده

تواند در ميگیرندهباشد. مثال آموزشآنو امثال،  ترتیب، ابزار، منابع، مکانتواند درمورد زمانمينیازهاتغییرکند . پویائي
در آنمنبعتواند مثال از یكکمتر یا بیشتر را بکند و یا ميهايمثالارائهدرخواست، از سیستمدرسیكیادگیريهنگام
بکند و یا نکند.استفادهدرس

شخصيکتاب-اختصاصيدرسطرح-پویا درسطرح
شود، ميانجامفرایند آموزشيیكریزيبرنامهکه. زمانياستآموزشهايپایهاز مهمترینیکيدرسطرح

میسر نیستسادگيبهدرستغییر در طرحباشد و هر گونهشدهیینو تعنیز کامال  مشخصآموزشدرسمعموال باید طرح
. اینمیسر استسیستمو فعالیتاستفادهدر زماندرسطرحتغییرکامپیوتر امکانکمكبهآموزشهاي. در سیستم
شود :ميباعثخصوصیت
متوجهکهمثالزمانيشود.انجامگیرندهآموزشد  از محیطبازخور با دریافتدرسبر طرحاصالحات-۱

. در مورد نیاز استبعديدر دروسکهاستگیرندهآموزشمورد نیاز، اطالعاتيدرسیكارائهدر هنگامکهشویممي
خواهد بود.کنندهو کمكمکنمقبليدروسبهمواديکردنو یا اضافهدروسکردنجابجاموارديچنین

از موارد، پذیرباشد. در بسیاريامکانيمحیطمتفاوتو شرایطمختلفآموزشيبا محیطهايسیستمابقتط-٢
باشد يشرایطداراياستمورد نظر ممکناز محیطهايهریكکند.فعالیتمختلفباید درمحیطهايآموزشيسیستمیك
کاشتنبهمربوطکه، موارديدبستانيوحاز سطیکيعلومباشد. مثال در درسنداشتهابقتطشدهتنظیمدرسبا طرحکه

کار اینعمليانجامامکانمورد ارائهجغرافیائيقهمنطدرشود کهارائهباید در زمانيرشد آنها استو مشاهدهگیاهان
قههر منطآموزشيکارشناسان. بنا بر ایناستمتفاوتمختلفجغرافیائيقمناطدرزمانباشد و اینتهوجود داش
مورد قهمنطرا برايآموزشسیستمتوانند( یا  موارد دیگر ) ميدروسجائيو جابهدرسطرحاز پویائيبااستفادهجغرافیائي

ایجاد کنند.قهمنطهمانمخصوصآموزشسیستمدیگر یكعبارتهدهند و ببیقنظر تط
کامپیوتر کمكبهآموزشسیستم. یكاستمتفاوتبا همافراد مختلفهايو توانائياستعدادها  و سالیق-۳

و سالیقها و استعدادها و عالقهتوانائيبهوجهرا با  تدرسطرحوسیستمآورد کهميهر فرد فراهمرا برايامکانپویا این
دیگر)خود (یا شخصبرايشخصیكباشد کهتواند در حديميحتيمسئلهایننماید.خود تنظیم

مخصوصاختصاصيدرسطرح) و یكموجود در سیستمعلومنماید ( از میانجدید را تعریفرشتهیكدروس
و تواند فصولميشخص. یكاستنیز مطرحشخصالعهمورد مطکتبدر مورد تنظیممسئلهایجاد کند. همینخود به

بپردازد.آنالعهمطبهو سپسخود تنظیمخود رامورد عالقهکتببخشهاي



و چند زبانهچند معلميدرسطرح
شود. ارائهمختلفهايشیوهو بهمختلفچند زبانو بهدهندهزشچند آمو تواند توسطميدرسطرحیك

ور کهباشد. همانطدر آموزشاستفادهموردو یا روشو سادگيسختيتواند براساسها ميدرسطرحاینبینتفاوت
خود را دارا خاصمزایاومعایبهر یكشود کهانجاممختلفهايروشها و شیوهتواند بهميدرسیك، ارائهدانیممي

را بدهد.تدریسحو سطو سرعتشیوهانتخاباجازهبمخاطتواند بهميهستند. سابك

باز)آموزش-آموزشتداوم-خدمتضمن( آموزشخاصبینو با مخاطخاصهايآموزش
هايآموزش.استخاصبینو با مخاطخاصدر آموزشهاياز آن، استفادهسابكپویائياز کاربردهاي

هستند.  در و پراکندگيو گوناگونيتنوعخصوصیتدارايباز همههايو  آموزشآموزشتداومهايو دورهخدمتضمن
نخواهد بود و هزینهصرفهبهمقرونکنیمفراهمدرسرحو طسیستم، مربوطهاياز زمینههر یكبرايبخواهیمکهصورتي
وخاصبینمخاطکههائيدورهچنینبرايکند کهرا فراهمامکانتواند اینميسابكپویائي.را در بر خواهد داشتزیادي

شود.تنظیمبیناز مخاطیكهر بهبا توجهپویا ایجاد شود و سیستمسیستممحدود دارد، تنها یك

ايرشتهبینآموزش
) دانشگاهيهايرشتهدر( بخصوصمختلفدو رشتهبینآموزشدورهتا یكاستاز  موارد الزمدر بسیاري

هستند کهر کامپیوتر از موارديافزانرمو رشتهشیمينمایند. مثال رشتهتحصیلرشتهازافراد دراینایجاد شود و تعداد محدودي
از هر با اطالعکارشناستعداد محدوديتربیت، نیاز بهشیمیائيفرایندهايالعهمطکامپیوتريبزرگتولید سیستمهايبراي

اکنونهمکهزمانهمصورتبهدر دو رشتهشخصیكبا تحصیلموضوعاینکهباید دانست.استتحصیليدو رشته
همانتلفیقيهايرشتهدرکننده. تحصیلاستمتفاوتاستانجامدر حالآزمایشيصورتاز دانشگاهها بهدر برخي

برخياز دانشگاههايدربرخيشود.ميگذراندهعاديدر حالتگذراند کهرا ميدانشگاهيرشتهیكاز دروساندازه
کار  مقروناینماندهو عقبتوسعهدرحالدر کشورهايولياستشدهانجامامراینمشتركرها با ایجاد دپارتمانهايکشو 

طرحودرسطرحدر مورد پویائيقبليذکر شدهخصوصیاتبهامر را با توجهاینامکان. سابكنیستو ممکنصرفهبه
آورد.ميفراهمصاصياختدرس

درآموزشايچندرسانهمحیطهاي- ٢-٢
از استفاده،استآمدهفراهمآنجانبيکامپیوتر و تجهیزاتآوريدر فنکههائياخیر با پیشرفتدر  سالهاي

در سابكبخصوصموضوعین. ااستمیسر شدهکامپیوتريهايو  تصویر در سیستمصوتاز جملهمختلفهايرسانه
. استداشتهرواجدر آموزشگذشتهاز ایامآنو اسالید و امثالصوتيو نوارهاياز فیلمدارد. استفادهچشمگیرياهمیت

درسارائهدر هنگامیزاتتجهاینتماممدیریتنیز  مشکالتها وهزینهدلیلبهتجهیزاتاز اینو تلفیقيتواماما استفاده
سابكهايشد. سیستممياستفادهدرسارائهکامال محدود برايصورتبهابزار آنهمیا دوو تنها بعضا از یكنبودهمعمول

آموزشاز آنها را در هنگامتواماستفادهها، امکانرسانهایناستفادههزینهها و کاهشرسانهاینمدیریتبا در اختیار گرفتن
قرار داد و نمایشمورد استفادهراآنو امثالتصاویر، فیلمها ، اصواتتوانميآموزشدر هنگامکهنحويآورد.بهميفراهم

از رشد گیاهانو نیز فیلمياهانگی، تصاویر انواعاستگیاهانپیرامونمطلبيیادگیريدر حالبمخاطکهو مثال هنگامي
و الزممیسر استکامپیوتر شخصيیكمعموليتجهیزاتاختیار داشتناینها با درکند. همهرا مشاهدهسریعصورتبه

شود.پرداختآن، اسالید و امثال، ویدئو، تلویزیونصوتضبطنظیرتجهیزاتيتا هزینهنیست



محسوبسابكخود  مستقیما یكالبتهکند کهميهدایتايچند رسانههايالمعارفدایرهما را بهوضوعمهمین
توانند اطالعاتها ميالمعارفدایرهگیرد. اینقرار ميمورد استفادهسابكابزارهايدر بینابزارکمکيعنوانشود اما بهنمي

شود) ميها محسوبرسانهخود از انواع( کهنوشتاريبر اطالعاترا عالوهمورد  بحثموضوعبهطمربو تصویريصوتي
دریا، از دریا، صداي، تصویريکلمهتوضیحمتنکنیممي"دریا" مشاهدهکلمهرا پیراموناطالعاتيکنند.  مثال زمانیکهارائه

) Hypertext(ابرمتنيروشهايهستند(و از طریقبا دریا  مرتبطنحويبهکهکلماتيوعهمجمدریا واز اعماقفیلمي
آندررا  کهالکترونیكکتابخانهمسئلهاینباشد. همچنینميمشاهده) قابلیافتدستکلماتآناطالعاتبهتوانمي

خواهد در پينیز وجود خواهد داشتو صوتتصاویر متحركو در کتابتو تصاویر نیساز متنتنها متشکلکتاب
.داشت

کشور حموجود در سطهايو توانائيآوريپویا از نظر فندر مورد آموزششده، موارد مطرحکليدر حالت
.استوضعیتبیانگر اینایجاد شدههايوجود دارد و نمونه

مجازيهايمحیط- ٣-٢
مجازيمحیطوحقیقي. محیطمورد تصور استاز محیط، دو نوعگوئیمميسخناز برخورد با محیطزمانیکه

باشد . وليبرخورد ) ميموضوع( از جنبهو واقعيفیزیکيخصوصیاتدارايکهاستيمحیطهمانحقیقي. محیط
موضوعشدنروشن. برايبرخورد نیستموضوعاز جنبهو فیزیکيحقیقيشرایطدارايکهستايمحیطمجازيمحیط
و در فیزیکيمحلافراد در یكکهاستآنموضوعیكو تصویبجلسهیكتشکیلبرايحقیقي. شرایطزنیمميمثالي

را امضاء کنند. اما در صورتجلسهو پايو آنرا تصویبگیريتصمیمموضوعيونپیرامواحد حضور پیدا کنند وزمانیك
وتنظیممورد تصویبموضوعبقطايابتدا صورتجلسهنشود، بلکهتشکیلحقیقيبصورتايجلسهچنینکهصورتي

در )کما اینکهآنرا امضاء کنندصورتجلسهنظر با خواندنو افراد مورد شدهبردهافراد جلسهتكکار تكمحلبهسپس
مجازيو شرایطاستشدهتشکیلمجازيجلسهشود ) یكميانجامچنینتشریفاتي-ماليهاياز صورتجلسهبسیاري

موجود در محیطو عواملشرایطکهاستيمحیطحقیقيتر "محیطدقیق. در تعریفياستایجاد شدهجلسهتشکیلبراي
يمحیطمجازي"محیطتعریفاینبه" و با توجهاستشدهبیانمحیطآندر تعاریفهستند کهخصوصیاتيهمانداراي
با شود بلکهميبیانمحیطآندر تعریفنیستند کهخصوصیاتيهماندارايموجود در آنو عواملشرایطکهاست

دهند".را از خود بروز ميحقیقيرفتار مورد نظر محیطتمهیداتي
از یکيعنوانبهمجازياز محیطهايهستند و استفادهبسیار زیادياهمیتدارايدر سابكمجازيمحیطهاي

زمینهدر سهتوانميرا حداقلدر سابكمجازييمحیطهااز مفاهیماستفادهشود.ميمحسوبسابكهايتوانائيمهمترین
برشمرد :

سازشبیههايسیستم- ١- ٣-٢
از استفاده.نیستصرفهبهو مقرونممکنآموزشانجامبرايواقعيسیستمبکارگیرياز اوقاتبسیاري

يدر محیطهستند کههائيسیستمسازشبیههاياشد. سیستمبکنندهکمكموارديتواند در چنینساز ميشبیههايسیستم
کهاستساز پرواز ، سیستمي، شبیهخلبانيآموزشمرکزکنند. مثال در یكرا تقلید ميواقعي، رفتار سیستممجازي

سیستمایندهد. اتاقكميانجامواقعيپرواز را همانند هواپیمايگیرد و عملیاتميقرارآندر اتاقكخلبانيدانشجوي
بازوهايرويو براستابعاد و خصوصیاتبا همانتجهیزاتهمان) هواپیما و دارايخلبان( اتاقكکاکپیتهمانند



و دقیقا کردهرا دریافتانخلبفرامینتمامسیستمکند. اینالقاء ميدانشجویانهواپیما را در هوا بهحرکاتهیدرولیکي
بسیار هزینهسازها دارايبا شبیهدهد. معموال آموزشميانجامواقعيهواپیمايدهد کهميرا از خود نشانرفتاريهمان

امکاناز موارد کهريو در بسیابیشتر استبیشتر و کارائيمثال هواپیما ) ، ایمني-واقعيسیستمباآموزشبهکمتر ( نسبت
) ، تنها استگرفتههواپیما آتشموتوریكدر حالیکهوجود ندارد ( مثال خلبانيواقعيدر شرایطعمليآموزشیكانجام

سازبیهشافزارهايکنند ، از نرمميکمكآموزشبهسازها در ابعاد مختلفشبیهشود.ميمحسوبعمليآموزشراه
هايساز سازهشبیهافزارهاينرمو ازپایههايدر آموزشفیزیكساز آزمایشگاهشبیهافزارهايتا نرمگرفتهشیمیائيهايواکنش

ها نیز در کشور سیستمایجاد اینآوري. فنتخصصيهايدر آموزشهواپیما و کشتيسازهايتا شبیهگرفتهساختماني
د دارد.وجو 

مجازينمایشيهايسیستم-۲- ٣-٢
، میسر نیستآنبازدیدامکانو یا آنکهیا هنوز بوجود نیامدهکهکنیمرا مشاهدهطيمحیبخواهیمزمانیکه

و یا با شخصيينظیر کامپیوترهامعمولياز ابزارهايما بیایند و با استفادهکمكتوانند بهميمجازينمایشيهايسیستم
را سیر و سفر در فضائي، امکانمجازيواقعیتو دستکشمجازيواقعیتر عینكظینجدیدترياز ابزارهاياستفاده

ازبا استفادهعملکرد آنو نحوهانساناجزاء بدنآموزش. مثال برايرا نداریمحضور در آنو شرایطامکانبدهند که
را مشاهدهمختلفهايو قسمترفتهانسانبدنمجازيمحیطداخلتواند خود بهميگیرندهها آموزشسیستمگونهاین

فضا ، جغرافیا و موارد متعدد دیگر بسیار کمكونجوم، علمشناسي، زمینبدنساختمانآموزشها برايسیستمکند. این
ساده، اما با روشهاينیستاستفادهقابلاز نظر اقتصاديدر ایرانآوريفنجدید اینتجهیزاتکه. هر چند استکننده

خواهد بود.عمليهائيسیستمچنینوجود دارد و تهیهآنآوريافزار و فنسختافزار وتر ، نرم

مجازيدرسکالس-۳- ٣-٢
بزرگترین،از نظر زمانيو هماز نظر مکانيهمتا مدرسگیرندهاز آموزشکالسعواملحضور فیزیکي

گیرندگانآموزشکههائيدورهمورددربخصوصدر کالسگیرندهآموزش. حاضر شدناستآموزشيهايدورهمشکل
یا مدرسگیرندگانآموزشوقتيکالسها بخصوصنيمکامدیریتهستند،غیر آموزشيمشغلهو دارايو مسنسالمیان

مشکالتکالسها منجر بهزمانيکنند، و مدیریتميزندگيمختلفو در شهرهايهمدور ازجغرافیائيدر محل
در کنندگانشرکتایجاد نمود کهمجازينحويرا بهدرسکالسبتوانکهگردد. در صورتيميدر آموزشايعدیده
خواهد بود. با پدید آمدنرفعقابلبحثموردحاضر نباشند، مشکلمشتركزمانو یكفیزیکيمحللزوما در یكکالس
در یكمدرسکهايگونهبهمجازيایجاد کالسها امکانشبکهگفتگو در اینهايگروهو طرحکامپیوتريهايشبکه

توانرا ميکامپیوتريمجازيدرسآید.کالسميهستند فراهمپراکندهمختلفدر شهرهايگیرندگانر ،  و آموزششه
.استسالاسترالیا و کانادا چندیناز کشورها از جملهدر برخيکهرادیوئيدرساز کالسايپیشرفتهحالت

را بهالبمطکامپیوتريشبکهاز طریقمدرسمجازيدرس. در کالستگیرد دانسقرار ميمورد استفادهکه
همینتوانند از طریقنیز ميدانشجویاندهد وقرار ميآنها را مورد ارزیابيطریقکند و از همینميخود ارائهدانشجویان

با توجهوسیعحدر سطروشاینکارگیريبهشرایطاکنونمرسد همينظردهند. بهانجامخود را از مدرسسئواالتشبکه
شرایطآوردنفراهمو همچنینمحدود میسر استحکار در سطاینوجود ندارد ، اما انجاممخابراتيمشکالتبه



تماسعدمرا نیز از جملهروشاینمعایبلبتهرسد. انظر ميبهالزماکنوننیز از همدر آیندهسیستماینوسیعگیريبهره
.نمائیمرا نباید فراموشیادگیريروحيهايو جنبهچهرهبهچهره

از دورارتباط- ٤-٢
اهمیت،جغرافیائيمختلفدر نقاطاطالعاتمنابع، و پراکندگيجهانيحدر سطاطالعاتحجمبا افزایش

در نقاطکهاطالعاتيبهشود. دستیابيبیشتر ميآموزشيکمكهايدور در سیستماز راهارتباطو برقراريتاارتباط
در ایننقطهدارد. اولینايویژهجایگاهدر سابكمختلفموجود در نقاطانسانيدانشاز منابعقرار دارد، استفادهمختلف
میسر نباشد ، ، در محلعلميبااليوحدر سطبخصوصمدرسبهدستیابيکه. در موارديدور استازراهآموزشاستفاده

کامپیوتر از کمكبهآموزشدور، بخصوصاز راهآموزشاز روشهاياستفاده،گیرندگانآموزشپراکندگيو در صورت
توانرا ميبعدي. نقطهقرار گرفتنیز مورد بحثمجازيدرسدر کالسکهموضوعي.استکنندهدور بسیار کمكراه
بهمقرونآموزشيدر مواردآنهزینهباال بودنبعلتاکنونهمموضوعاین. هر چند کهدور دانستاز راهکنفرانسدر

.محدود نباید از نظر دور داشتوخاصبینبا مخاطهايدر دورهرا بخصوصروشاین، اما اهمیتنیستصرفه
تواند در باال ميInternetوالملليبینهايشبکهاز طریقجهاننقاطموجود در تماماطالعاتيمنابعبهدستیابي

و از اطالعاتبسیاريبهطریقز اینتواند اميگیرندهباشد. آموزشداشتهبسزائينقشآموزشکیفیتبردن
درآید. و جستجو و تحقیقو بررسيکنکاشیكصورتبهباشد و تحصیلداشتهدسترسيموجود در جهانهايکتابخانه
در اینکهدیگرينقطهپیدا کند. دستمورد آموزشزمینهدنیا درهايتازهتواند بهميگیرندهآموزشراهاز اینهمچنین

از هر یكکهدور استکامپیوتر از راهکمكبهآموزشهايسیستمو سازماندهيدرسطرح، نوشتناستطرحقابلزمینه
بپردازند.فعالیتبهو دور از همشدهتوزیعبتوانند بصورتروشو با اینقرار داشتهجغرافیائيقهمنطیكدرکنندگانتنظیم

و دانشمندانازتوانگردد و ميميو مفاد درسيو سابكآموزشيهايدورهکیفیتافزایشباعثموضوعاین
زشآمو جنبهبهنسبتکمترياهمیتتنهائيشاید بهمسئلهسود برد. اینزمینهدر اینموجود در جهانمختلفعلميمنابع

قرار خواهد مورد بحثور آیندهدر سطکهورهمانطدر سابكدرسو طرحالبمطباشد، زیرا تهیهدور نداشتهاز راه
.استو پرهزینه، حیاتي، بسیار مهمگرفت

و کامپیوترانسانمحاوره-٥-٢
بر عهدهآموزشرا در امرضعیفينقشگیرندهموزش. آاستمعموال یکطرفهآموزشو معمولسنتيهايشیوه

آموزشبینو محاورهکند، تعاملميرا جذبالبمطگیرندهکند و آموزشميارائهرا در کالسالبمطدارد. مدرس
. اینآنرا فراگیر دانستتوانميدارد و نبستگيدهندهآموزشروحيها و خصوصیاتتوانائيبهدهندهو آموزشگیرنده

شود. سابكميمحسوبآموزشهايجنبهاز مهمترین، یکيگیرندهو آموزشدهندهآموزشبینتعاملکهدرحالیست
خستگيصورتند بهتوان، ميباحوصلهموجوداتعنوانشود. کامپیوترها بهمطرحمشکلبراینحليراهعنوانتواند بهمي

( تعاملي-ايمحاورهکنند. آموزشرا راهنمائيو ويدادهرا پاسخويبزنند و سئواالتسروکلهگیرندهآموزشناپذیر با
Interactiveسابك" در" ، "ارزشیابي"یادگیري"،"تدریسگانهکند. روند سهميکمكبمخاطیادگیريبه) در سابك

تدریسچرخهو صعود بهسیستمتوسطگیرندهآموزش، ارزشیابيگیرندهآموزش، یادگیريسیستمتدریسبا چرخه
کند ذهنيدیگر وارد نشود. البتهمرحله، بهاستنشدهاز کار مسلطمرحلهبر یكگیرندهشود تا آموزشميباعثبعدي

. براياستايعمدهمشکلگیرندهمتعدد آموزشسئواالتبهدادنشود. پاسخميمحسوبمیاندر اینشکليکامپیوتر م



کند، آنرا دركسیستمکند کهمطرحنحويرا بهکند و سئواالتهماهنگباید خود را با سیستمگیرندهآموزشموضوعاین
سیستمکافياطالعاتوکاملدرسطرحو تنظیمسیستمخوبو طراحيصحیحسازي.پیادهسیستممحدودیتیعنيو این

تواند نقشناپذیر مينامحدود و خستگيتکراربا قدرتسابكصورتيکند. در چنینرا برطرفمشکلتواند اینمي
باشد.داشتهآموزشيهايدورهدرگیرندهآموزشیادگیريقدرترا در باالبردنايعمده

Specialize-Customizeآموزشکردنسفارشي-گراویژه- ٦-٢
کهآموزشيهايایجاد دوره، امکانگفتیمسخناز آنگذشتهدر بندهايکهسابكپویائيخصوصیتبهبا توجه

، جنس، سنتحصیليحسطنظیرشود. خصوصیاتيمیسر مياستشدهو تدوینتنظیمبینمخاطخصوصیاتبهبا توجه
درسطرحدر نظرگرفتنبعلتسنتيهايسیستمموثر باشد. درسابكآموزشتواند در شیوهو سایر موارد ميهوش، میزان

( بجز در موارد محدود خاصبینمخاطها بر حسبها و ارائهدرسطرحتفکیكامکانو عدمعامصورتبهبینو مخاط
صورتبهمتفاوت) ، افراد با خصوصیاتآنو امثالو جسميذهنيماندگانیا عقبدرخشاناستعدادهايهاينظیر دوره

نسبيافراد باهوشگیرند کهميقرارو ارزیابيمورد آموزشباال همانگونهگیرند. افراد با هوشقرار ميمورد آموزشیکسان
هايغیر از دورههايدر مورد دوره،(بخصوصتحصیليحو سطو جنسسنها از جملهنیز در سایر جنبهمسئله. اینپائین

خورد.ميچشم) بهو پرورشآموزش
تنظیمآموزش، شرایطخاصبهر مخاطخصوصیاتبهبا توجهدهند کهرا ميامکاناینسابكهايسیستم

بازيیا آسانياز سختيمختلفيوحشود تا سطميدادهاجازهکاربر اینبهکامپیوتريازبازیهايدربرخينمونهعنوانشود. به
هستند خاصیا باال و خصوصیاتپائینوحدر سطکهافراديبهآموزشيهايدر سیستممثالهمینکند. تعمیمرا تعیین

دهند.بیقخود تطوضعیتبانحو مناسبيرا بهسیستمدهد تا فعالیتمياجازه
گرائيویژهوحسط

:هستند، از جملهمختلفيوحسطدارايسابكهاي، سیستمگرائيویژهخصوصیتدر ارائه
ایستاگرائيویژه

و درسطرحکنندهتدوینخاصکاربرمجموعهکاربر یا یكیكبرايسابكیكتنظیم، برايحسطایندر
و تدوینمورد نظر باشد. تولید سیستمبینمخاطمناسبتغییر دهد کهايگونهرا بهدرسباید طرحآموزشيریز دورهبرنامه
.استآنها پائینپذیريافاما انعطسادههائيسیستمچنیندرسطرح

پویاگرائيویژه-
، حسط. در ایننیستکنندهتدویندخالتبهنیازيکاربر خاصیكبرايسابكتنظیم، برايحسطدر این

بهبا توجهپردازند و سیستمميسیستمتنظیمخود بهخصوصیاتوشرایطبه، خود با توجهسیستمبینومخاطکاربران
مراتببههائيسیستمچنیندرسطرحتدوینو بخصوصسازيخواهد نمود. پیادهرا ارائهالبمط،بمخاطخصوصیات

نیز هستند.برخوردارند و عمليباالئيپذیريافاز انعطوليایستا استگرائيبا ویژههايتر از سیستمتر و پیچیدهمشکل
هوشمندگرائيویژه-

را ، سیستمبا سیستمدر کار کردنبمخاطوضعیتهوشمند با تشخیصصورت، خود بهسیستمحسطدر این
و با نظر گرفتهخود در مورد نظر را برايباز مخاطمدليسیستمحالتکند. در اینميتنظیمبمخاطشرایطابقمط

کند و ميترسیمرا در مدلبمخاطو خصوصیات، وضعیتسیستمفعالیتدر مقابلگیرندهآموزشهايواکنشبهتوجه



و مباحثو دشوار استبسیار پیچیدههائيسیستمچنینکردنکند.پیادهميتنظیمخصوصیاتاینبهخود را با توجه
.استنگردیدهارائههائيسیستمچنینبرايمشخصيحلراهونشدهحلقطعيصورتهنوز بهآنتئوریك

ایجاد انگیزه- ٧-٢
انگیزهبدونگیرنده. آموزشاستکند انگیزهميترغیبآموزشرا برايگیرندهآموزشکهچیزيمهمترین

را تا انگیزهاین. سابكداشتنخواهدچندانيکارائيآموزشاجبار همدهد و در صورتنمينشانآموزشبهرغبتي
شوند عبارتند از :ميسابكتوسطانگیزهافزایشموجبرا کهاز عوامليآورد. برخيميفراهماياندازه

Oانگیزهآمدنفراهمخود عاملگفتیمسخناز آنقبلييدر بندهاکهسابكتوسطبمخاطبا شرایطابقتط
ويرا بهتحمليغیرقابلکند و شرایطميدركراويشرایطسیستمکند کهاحساسوقتيگیرنده. آموزشاستمناسبي
پیدا خواهد کرد.آموزشبرايبیشترينخواهد کرد ، انگیزهتحمیل

Oرا خاصموضوعیا یكمبحثیكبرايمناسبو روحيجسميشرایطگیرندهآموزشاوقاتازبسیاري
به( با توجهآموزشو مراحلتغییر شیوهامکاندرسابكمواردي. در چنیناستدیگريمبحثیادگیريندارد ، اما قادر به

کامپیوتر ، شما در آموزشاست. ممکنکنیمميرا مطرحمثالیكموضوعاینشدنروشنبرايمحدودیتها ) وجود دارد.
سیستمدستوراتیادگیريبرايباشید وليرا نداشتهنویسيبرنامهمباحثبرايمناسبذهنيشرایطخاصساعتدر یك

داشتهانتخابامکانوضعیتيدر چنیندهد کهقرار مياختیاررا در امکانمعموال اینباشید. سابكداشتهآمادگيعامل
باشید.

Oمورد عالقهزمینهبهآموزشدادنو جهتدر سابكگیرندهآموزشتوسطآموزشدار کردنو جهتتعیین
ويمورد عالقهکههائيزمینهبهتواند راجعميدرسابكگیرندهدارد. آموزشزیادياهمیتدر ایجاد انگیزهگیرندهآموزش

را بگذراند. بهکمتريآموزشاالمکانآنها ندارد حتيبهچندانيعالقهکههائيمینهببیند و دربیشتريآموزشاست
نماید. و پررنگکمرنگمختلفدر بخشهايبمخاطعالقهبهرا با توجهآموزشيتواند محتوايميدیگر سابكعبارت

Oتنوعحتيوارائه، تنوعاطالعات، تنوعآموزشي. تنوعاستطلبتنوعموجوديدیدگاهاز یكانسان
و امثالماز تصاویر، فیلبا استفادهالبمطدریادگیريانسان. اصوالتمایلاستانگیزهافزایشموجبمورد استفادهتجهیزات

پیشرفتهاز تجهیزاتخود استفاده. همچنینآور استکسالتکالسدر یكیا شرکتکتابیكبسیار بیشتر از خواندنآن
شوند ).ميمحسوبهنوز جدیدتجهیزاتيچنینکهتا چندساليدهد. ( حداقلميکار با آنها افزایشافراد را برايرغبت

در سابكتوجهقابلنکات- ٨-٢
و مدرسشود، ارتباطميمطرحاز سابكدر استفادهکهاز مسائليیکيگیرندهو آموزشمدرسارتباطمسئله-

دروجود دارد، وليگیرندهو آموزشمدرسبینچهرهبهچهرهارتباطحضوريدر کالسهاي.استگیرندهآموزش
از بینمعنايکامپیوتر بهکمكبهشد آموزشقبال نیز گفتهور کههمانطوجود ندارد. البتهامکانبعضا ایناز سابكفادهاست

.نیستدرسکالسرفتن
در آموزشعدالتتوسعه-آمیز و تبعیضناهمگونتوسعه-

بواسطهدیدگاهیك. ازاستمطرحسابكکمكبهآموزشخدماتدر ارائهعدالتدو نظر متضاد در زمینه
فقیر از اینقو مراکز و مناطاستثروتمند و غنيو مراکزقمناطمنحصر بهاز سابكها ، استفادهو سیستمتجهیزاتهزینه

هايبا هزینهآموزشتوسعهدیدگاهکند. در اینميیانرا بمسئلهاینخالفدیگرخواهند بود. اما دیدگاهبهرهبيامکان



روستاهايبهسوادآموزينهضتمعلمینفرستادنبراي. مثال وقتياستانجامقابلسنتيهايسیستمتر از هزینهپائین
ها هزینهو درکاهشکنندهکمكتواندميسابكکردن، جایگزینشویمميرا متقبلسنگینيمخارجو دورافتادهپراکنده

، را در بر خواهد داشتهائيهزینهاز سابكاستفادهسويبهکار حرکتدر ابتدايکهنیستشکيموثر باشد. در هر حال
افراد برايو جابجائيانتقالبهلزومو عدمپراکندهدر نقاطآموزشارائهو امکانکارائيافزایشبهها با توجههزینهاما این

و اقلیميتنوعوجمعیتپراکندگيدارايدر مورد کشورهايموضوعاینبخصوصخواهد بود.صرفهبهمقرون،آموزش
خواهد بود.بسیار مناسبو امکاناتصنایعپراکندگي

کامپیوترکمكبهآموزشو خصوصیاتملزومات- ٣
شود. انجامنحو مطلوببهآید تا استفادهفراهمخاصيو ملزومات، باید شرایطآورياز هر فناستفادهبراي

بهآموزشایجاد گردد تا سیستمهايبایدکهيمحیطو ویژگیهاي. ملزوماتنیستامر مستثنينیز از اینسابكآوريفن
موردبحثملزوماتاینکشور در تهیهبالقوهتوانائیهايوایرانيمحیطشرایطشوند براساستر بکار گرفتهکامپیو کمك

گیرند.قرار مي

آوريفناینپذیرشعلميهايزمینه-١-٣
نویسندگانشناختبها توجهباشد. بوجود داشتهمورد نظر در محیطزمینهباید دانشآورياز هر فناستفادهبراي

هاي، زمینهآغاز حرکتدر کشور وجود دارد و قطعا بافعالیتيآغاز چنینبرايالزمکشور، دانشعلمياز محیطمقاله
در تحقیقاتیطشراآوردنفراهمنیاز بهمدتمیانبینيپیش. اما در یكخواهد یافتموجود نیز افزایشو دانشعلمي
رسد.نظر ميبهالزمزمینهبا اینمرتبطمختلفهايزمینه

ارائهافزاريسختمحیط- ٢-٣
در سابكازاستفاده. هر چند کهاستمليحدر سطسابكزیربناهاياز مهمترینیکيافزاريسختمحیط

و وسیعاما استفاده،نسبتا موجود استآنو شرایطپذیر استسر و امکانمیاکنونهمشخصيکامپیوترهايحسط
. استالملليو بین، مليمحليهايشبکهو ایجاددر گرو بکارگیريابعاد آنتمامو بکارگیريآوريفناز اینچندجانبه
چنینآمدنار فراهمانتظحال.  با ایناستتوجهها قابلشبکهبر اینمخابراتيهايو سرویسمخابراتيوطخطمشکالت

حرکتموجود درآغاز، یكشخصيکامپیوترهايامکاناتتریناز سادهاستفادهرسد ونظر ميبهغیر معقوالنهيمحیط
درافزارجانبيابزار سختترینمعموليعنوانبهتصویريو کارتصوتينظیر کارتبود. تجهیزاتيخواهدو عمليقيمنط

گیرند.قرار ميمورد استفادههائيسیستمچنین

افزار غیر کامپیوتريسخت-٣-٣
نیز در آنو امثالبصريسمعيو امکاناتفیلمبردارينظیر دوربین، تجهیزاتيکامپیوتريبر تجهیزاتعالوه

رسد.نظر ميبهالزمدرسطرحو تدوینتولید و طراحيدر مرحله، بخصوصز سابكاو استفادهسازماندهي



ارائهافزارينرممحیط- ٤-٣
بیشتر سابكدارد و اصوالبسیارياهمیتاز سابكاستفاده، برايمناسبعاملافزارها و سیستماز نرماستفاده

کنند.را ایفا ميبسزائيها نقشسیستماز ایندر استفادهافزاريسختامکاناتکههر چندافزار استبر نرممبتني

افزارينرمبستره-٥-٣
را تشریحسابكتولید یكاز چگونگيتا مختصرياست، الزمدهیمرا توضیحافزارينرمبسترهمسئلهآنکهبراي

وجود دارد :حلکامپیوتر دو راهکمكبهآموزشمسیستتولید  یك. برايکنیم
) و تعداديشیمي( مثالمورد بحثسیستمخاصزمینهو کارشناسانآموزشياز کارشناسانمتشکلتیمیك-١

را تولید کنند . بدیهيشیميآموزشافزارينرمسیستمیکدیگر یكبا همکاريو افراد فوقشدهکامپیوتر تشکیلنویسبرنامه
ازفیزیكافزار آموزشباید مجددا ایجاد شود و نرمتیمي) چنیندیگر ( مثال فیزیكزمینهافزار درنرمتولید یكبراياست

افزار بسیار نرمتولید یكکهاینبه. با توجهنامیمایستا ميآموزشيافزار کمكرا تولید نرمسبكشود. ایننویسيابتدا برنامه
آنها باید برايکهمورد بحثوحها و سطزمینهتعدد فراوانبه، و با توجهاستفراواناهايخطو متحملزمانگیر و پرهزینه

وپذیر و خشكافانعطبسیار محدود و غیرروشاینتولیديهايرسد. سیستمنظر نميبهکار عمليشود اینافزار تهیهنرم
باشند.ميروحبي

اند.دستهاز ایندر کشور تا کنونتولید شدهآموزشيکمكهايسیستماغلبمتاسفانه
ايگونهبه،بسیار زیاد تولید شودپذیر و با امکاناتافو انعطافزار جامعنرمیكکهاستآنبعديروش- ٢

کنندهاستفادهحدو سطافزارينرمچنینکامپیوتر را ایجاد نمود.کمكبهآموزشسیستمهرگونهافزار بتواننرمبا اینکه
) و یكاستشیميمورد نظر مثلرشتههمانمتخصص( کهآموزشيدرسطرحکنندهو تدوینطراححسطدارد. یك

گروهیكتنها بوسیلهسیستمدیگر تولید اینعبارتکند. بهاستفادهسیستماز اینقرار استکهگیرندهآموزشحسط
مختلفهايتیمبهنامیم" ميافزارينرمرا "بسترهما آنکهافزار تولید شدهشود و نرمميافزار انجامنرمنویسانو برنامهطراحان

تنها تیميمورد بحثتخصصيهاياز  زمینهخواهد شدو در هر یكدادهو....،فیزیكشیميايهدر زمینهتخصصي
سیستماینرويبرمورد ارائهالبو مطدرسطرحو تدوینطراحيشود و بهميتشکیلزمینههمانازکارشناسانمتشکل

بسیار زیاد و با سرعتترتیبباشند. بدینداشتهکامپیوتر اطالعنویسيتا از برنامهنیستها الزمتیمپردازند. اعضاء اینمي
زد.سیستمها دستتولید اینبهتوانبسیار ميکارائي

ا هتولید سیستمبود و سرعتبسیار زیاد خواهدو با امکاناتمیناناطپذیر ، قابلافکارا ، انعطسیستمهائيچنین
توانمند باید مرکز خصوصيیا یكمرکز دولتيیكسیستميتولید چنینبرايبرد. منتهيباال ميقبليبرابر روشرا تا چندین

امر گردد.اینمتولي

انسانينیروهاي-٦-٣
شوند :زیر بکارگرفتههايدر زمینهمتخصصانسانيتا نیروياست، الزمسابكتولید و بکار گیريبراي
بسترهتولید سیستمزمینه-الف

.افزارينرمتولید بسترهافزار براي) نرمنویسانو برنامه( طراحانمتخصصان-
و ...، روانشناسيآموزشيریزيافزار، برنامهسختتخصصيهايدر زمینهمشاوران-

درسطرحو تدوینطراحيزمینه-ب



.خدماتارائهو .... ) برايافزار ( شبکهنرم-افزار کامپیوتر سختمتخصصان-
.دروسو برنامهطرحتدوینبرايآموزشيریزيبرنامهکارشناسان-
.دروسالبو مططرحتدوینبرايمربوطهتخصصيهايزمینهکارشناسان-
هاسیستميبکارگیرزمینه-ج
ها.سیستمافزاريو سختافزارينرمو مدیریتهدایتکارشناسان-
.و آموزشیارانمدرسین-

آموزشيمحتواي- ٧-٣
دروسبرايمناسبمحتواي. تهیهاستآموزشيو محتوايالبو مطدرس، طرحسابكچیز در یكمهمترین

.داشتمبذولکافيتوجهآندارد و باید بهکلیديها نقشسیستمایندر تولیدو جامعیت

نگهداري-٨-٣
:استمطرحاز دو جنبهسابكقرار گیرد. نگهداريمورد نگهداريزمانگذشتيباید در طسیستمیك

افزار.نرمکارشناسانتوسطافزارينرمارتقاء ) بستره-تغییر - ( تصحیحنگهداري-۱
.طهمربو زمینهعلميکارشناسانتوسطمحتوائيارتقاء ) دراز مدت- تغییر - ( تصحیحنگهداري-۲

شود.باید دائما در مورد سیستمها انجامدو نگهدارياین

هاهزینه-٩-٣
:موارد زیر استنیاز دارد شاملسابكکههائيهزینه
تولید بسترههايزینهه-الف

افزار مورد نیازتولید و سختتیمهايهزینهشامل
درسيالبو مطدرسطرحو تدوینطراحيهايهزینه- ب

تخصصيهاياز زمینههر یكافزار مورد نیاز برايو سختتدوینتیمهايهزینهشامل
بکارگیريهايهزینه-ج

همفعليدر سیستمکهوآموزشیارانمدرسینهزینه( بعالوهسیستميافزارهايافزار و نرمسختهاينههزیشامل
شود ).ميپرداخت

پیامباز (دانشگاههاينظیرآموزشهائيدر زمینهبخصوصاز سابك، استفادهمورد بحثهايهزینهالوصفمع
.استو اقتصاديصرفهبهمقرونایر آنو نظخدمتضمنهاينور ) و آموزش

آوريفناینپذیرشمحیطهاي-١٠-٣
زیر محیطهايدرتوانرا ميسابكجاري. کاربردهاياستو استفادهارائهقابلمختلفيدر محیطهايسابك

:دانست
ابزار خودآموز- منزل۱-
خودآموزابزار-کار محل۲-
آموزشيابزار کمك-و دانشگاهمدرسه۳-



اجتماعانفورماتیكو فرهنگسواد کامپیوتري-١١-٣
. عدماستجامعهانفورماتیكو فرهنگدارد ، سواد کامپیوترياهمیتسابكدر پذیرشکهاز موارديیکي

موفقیتعدمها ، منجر بهسیستماینکارگیريبهو چگونگيآنکاربردهايوکامپیوتريهاياز سیستمجامعهصحیحدرك
از گامهايیکيشود ). بنابراینميکامپیوتريهايسیستمتمامموفقیتعدممنجر بهمسئلهاینخواهد شد.(کما اینکهسابك
.استجامعهانفورماتیکيفرهنگحسطباالبردناجتماعدروسیعحدر سطاز سابكدر استفادهمطرح

از منابعو استفادهاطالعاتيهايبا بانكارتباطامکان-١٢-٣
از منابعآید، استفادهفراهمایجاد سابكباید برايکهاز ملزوماتيیکيبا صدا و سیماو ارتباطدر آموزش

درسطرحتدوین. قطعا برايصدا و سیما استاز جملهو تصویريصوتيو منابعالعاتياطهايموجود و بانكاطالعاتي
از منابعاستفادهواستو تصویريصوتيو منابعاطالعاتآوريجمع، نیاز بهدر سابكآموزشيهايدورهالبمطو

بهباشد کهرا داشتهقابلیتاینسیستمافزارينرمبسترهکهورتيدر صخواهد بود. بخصوصکنندهموجود بسیار کمك
اطالعاتمورد آموزش، در زمینهالملليبیناطالعاتيبانکهايبهو دستیابيالملليبینهايشبکهبهخودکار با اتصالصورت
قابلبسترهسازيو پیادهدر طراحيامکانيقرار دهد. ( چنیندر اختیار ويهمراگیرندهآموزشمورد درخواستاضافي
).استانجام

سیستمساختار فارسي-١٣-٣
سابكنیستند، در ایجادلزوما مناسبفارسيدر محیطاستفادهموجود برايهاياز سیستمبسیارياینکهنظر به

باشد.داشتهمحیطها وجوددر تماممناسباستفادهشود تا امکاندر نظر گرفتهفارسيباید ساختار سیستم

کامپیوتر در ایرانکمكبهآموزشهايزمینه-٤
مختصر بحث. در اینجا بهاستاستفادهقابلدر ایرانمختلفهايدر ابعاد و زمینهکامپیوترکمكبهآموزش

:پردازیمميسابكازموارد استفادهپیرامون

دور )نور ( از راهپیامدانشگاه- ١-٤
استافراديوشاغلینتحصیلادامهشرایطآوردندور و فراهماز راهآموزشکهدانشگاهاینرسالتبهبا توجه

و جمعیتپراکندگيبهتوجهنند، و باکتحصیلعاديتوانند در دانشگاههايو سایر موارد نميبعد مسافتدالیلبهکه
از نیميبه. نزدیكکشور برخوردار استعاليدر آموزشايویژهاز اهمیتدانشگاه، ایندر کشور ایرانمشاغل

مرکز ر کشور دارايشه۱۳۰بهدر نزدیكدانشگاهکنند و اینميتحصیلدانشگاهکشور در اینعاليتحصیالتدانشجویان
حاضر در حال. آموزشاستمورد ارائهدروسخودآموزي، جنبهاستدور مطرحاز راهآموزشدر. آنچهاستآموزشي

ودآموز خهايسیستمدر دوجنبهاز سابكاستفادهرسد کهنظر ميشود. بهميانجاممحوريکتابشیوهبهدانشگاهایندر
هاينظیر سیستمکمکيابزارهايعنوانها بهسیستماز ایناستفادهو همچنیناصليابزارهايعنوانبهمجازيو نیز کالس
و در باالبردنکنندهبسیار کمكآنو امثالدانشجویانتحصیلو راهنمائيتخصصيهايالمعارفو دایرهآزمایشگاهي

آموزشهايهزینهشیوهاینبهدر دراز مدتموثر باشد. همچنینآموزشو تنوعیادگیريمیزان، باالبردنآموزشکیفیت
.داشتخواهدچشمگیريکاهش



دانشگاهها- ٢-٤
مفید و در تمامسیاربآموزشيکمكابزارهايعنوانبهاز سابكنور ) استفادهدر سایر دانشگاهها ( بغیر از پیام

از ایناستفاده، امکانو آزمایشگاهيفنيو دروستا قرآنو شعر گرفتهادبيخواهد بود. از دروساستفادهها قابلرشته
گیرد و رتصو عاليوآموزشفرهنگاز وزارتتا اقداميبهتر استهائيسیستمچنینشود. در تهیهميها مفید واقعسیستم

رسد.نظر نميپذیر بهو امکانصرفهبهمقرونهر دانشگاهها برايایجاد سیستم

و پرورشآموزش- ٣-٤
کمكابزارهايعنوانبهعموميدر مدارسمفید خواهد بود. چهاز سابكنیز استفادهو پرورشدر آموزش

در مورد دور بخصوصاز راهآموزشدر مورد) و چهاستایجاد شدهزمینهدود در اینمحچند سیستم( کما اینکهآموزشي
احتماال اقتصادينظر آید وليبهدور از واقعیتکمياستممکن( هرچند کهو پراکندهمحرومقمناطبرايدبیرستاندوره
.سوادآموزي) و نهضتاست

خدمتضمنهايدوره- ٤-٤
کنندگاناستفادهاینکهبه. با توجهاستاز سابكاستفادهبرايبسیار مناسبينیز جایگاهخدمتضمنهايدوره

از کمتريهزینههائيسیستمچنینسروکار دارند. قطعامشابهخود بعضا با سیستمهايکار روزمرهدر مقطعهائيسیستمچنین
.در بر خواهند داشتحضوريهايدوره

مردماز عامهخاصبینبا مخاطخاصهايدوره-٥-٤
زیاديرواجاخیردر سالهايبخصوصنیز دارند و در جامعهخاصبینمخاطکهخاصهاياز دورهبسیاري

نسبتا هايسیستم( کهزبانآموزشهايدورهبهتوانباشند. مثال ميرا دارا مياز سابك، استعداد استفادهاستداشته
وجود دارد) ، بعضا بر آنکوچکيهايسیستمکامپیوتر ( کهآموزش) ، دورهو موجود استایجاد شدهبر آنمناسبي

اینقیمتکارا و کاهشايهاگر با تولید سیستمنمود. بخصوصو..... اشاره،باغبانينویسيماشینآموزشهايدوره
آید.فراهماز آنعاماستفادهسیستمها ، شرایط

اجرائينکات- ٥
سعيبخش؟ در اینهستیممواجهمشکالتيباید کرد و با چهچهقبليهايدر بخششدهموارد بیانبهبا توجه

.کنیمموارد را بیاناینکنیممي

اجرائيمدیریت-١- ٥
مورد در ایناجرائياصوال سیاستبدانیمکهآنستهائيسیستماز چنیندر ایجاد و استفادهنکتهمهمترین

کند. در امر اقداماینباید بهواحديبنماید و یا سازمانهائيسیستمچنینتهیهبهخود اقدامبراي؟ آیا هر سازمانچیست
چنینتهیهبتوانند بهباشند کهوجود داشتهو قدرتمنديفعالبزرگدر کشور شرکتها و مراکز خصوصيهکصورتي
( از نظر سیستميتولید چنینبا توانمراکزيچنینمتاسفانهرسد، امانظر ميبهمناسبيورزند قطعا روشمبادرتهائيسیستم

چنیندیگر انجامرا ندارند. از طرفسیستميدر  چنینگذاريسرمایهبهتمایل) وجود ندارند و یااز نظر فنينه- اقتصادي
در صورتيرسد کهنظر مي. بهپذیر نیستامکاندولتيمحیطهايخصوصیاتبه، با توجهدولتيسازمانهايتوسطفعالیتي



مراکز دهند. البتهامر را انجامبتوانند اینخصوصيیا مجریانشود، مجريانجامدولترفها از طو هزینهسرمایهتامینکه
. با را از نظر دور داشتموضوعرا دارند و نباید اینو مقطعيکوچكهايبر سیستمگذاريسرمایهامکانخصوصي

یكدر جایگاهافزارينرمبسترهو تهیهالعهمطها ،زمینهور و اشتراکاتها در کشسیستماز ایناستفادههايزمینهبهتوجه
پیشنهاد انفورماتیكعاليشوراينور بهپیامدانشگاهتوسططرحيچنینکهتذکر استبه. ( الزماستانجامقابلمليطرح

).استگردیده

اصليهايگام-٢- ٥
رسد :نظر ميبهو الزمزیر ضروريهايگاممليطرحیك، در قالبشدهبیانالبمطبهبا توجه

کامپیوترکمكبهآموزشهايسیستمالعهمط-١
کامپیوتر در جهانکمكبهموجود آموزشهايسیستمالعهمط- ١-١
پیوترکامکمكبهموجود آموزشروشهايالعهمط-٢-١
هاسیستمو روانشناسيو تربیتيآموزشيهايجنبهالعهمط-٣-١
خودآموزسازيمشيها و خطجنبهالعهمط-٤-١
کامپیوتر در ایرانکمكبهازآموزشاستفادههايزمینهبنديواولویتالعهمط-٥-١
ملياطالعاتبانكبهسیستماتصالالعهمط- ٦-١
کامپیوتر در کشورکمكبهآموزشکنندههماهنگو ایجاد سازمانالعهمط- ٢
سیستمافزارينرمو تولید بسترهالعهمط- ٣
سیستمدقیقهايخواستهتدوین-١- ٣
ایرانشرایطبهبا توجهسیستممحیطالعهمط-٢- ٣
سیستمافزارينرمبسترهطراحي-٣- ٣
سیستمافزارينرمولید بسترهت-٤- ٣
شدهانتخابهايدر محیطسیستمافزارهاينرمهايتولید رابط-٥- ٣
سیستمآزمایش-٦- ٣
تولید شدهبر بسترهمبتنيآموزشيکمكهايسیستمتولید و توسعه- ٤

کارها و مشکالتراه-٣- ٥
برايمناسبيجایگاهآنهايساختار و فعالیتبهبا توجهانفورماتیكعاليشورايرسد کهنظر ميبه
در شورا و ومليحدر سططرحاینشدنمطرحدیدگاهاز یكباشد. هرچند کهداشتهطرحبراجرايارتونظسازماندهي

حدر سططرحتر نظیر انجامسادهکارهايراهرسد کهنظر ميبهکند، اماميايپیچیدهاداريآنرا درگیر مراحلبرنامهسازمان
را ارائهدراز مدتيریزيبرنامهبرآنپذیرد و نتوانصورتمقطعيصورت، تنها بهايخانهو یا وزارتو استانيايقهمنط

نمود.
، اهمیتفنيواجرائيو سازماندهي، مدیریتتماعياج، فرهنگبودجهاز جملهمتعدديمشکالتبیندر این

آنهرگز بهنخواهیمواقعيمعنايرا باچیزيکهزیرا تا زمانياستخواستنکشور و آخر از همهبااليردهمدیرانبرايطرح



بررسيدر شورا وطرح، ارائهشدهمطرحتمشکالبواسطهموضوعاینشدنعمليبرايپیشنهاديراهرسید.نخواهیم
رسد.مينظربانکها بهاز طرفاعتباريبا پشتیبانيخصوصيمجرياز طریقطرحو انجامآنمناسب

گیرينتیجه-٦
کیفیتدر افزایشبسیارهايتوانائيکامپیوتر دارايکمكبهآموزشهايسیستمکهآنستاستمهمکهآنچه

کان، اماستبسیار زیادياهمیتکامپیوتر دارايکمكبهآموزشهاياز سیستمهستند،استفادهآموزشيهايدوره
و تهیهدر جهتمناسبحاضر وجود دارد و باید حرکتيدر حالکشور ایرانيمحیطسیستمها با شرایطو تولید ایناستفاده
گیرد.ها صورتسیستماز ایناستفاده

و ماخذمنابع
.۱۳۷۵-۲۲تا ۱۳۱هايشماره-کامپیوتر گزارش- در ایرانانفورماتیكسیماي-سید ابراهیم-حيابط- ] ۷۵ا[اس
.۶۱۱۳۷۴-شماره-انفورماتیكخبرنامه- انفورماتیكعاليشورايدبیرخانههايها و پروژهاز فعالیتگزارشيخالصه- انفورماتیكعاليشوراي- ]  ۷۴اع[ش
تهراندانشگاه-و کاربرد کامپیوتر در ایران،پژوهشآموزشکنفرانساولین-مقاالتمجموعه-کامپیوتر در ایرانعلومدانشگاهيآموزشبررسي-مشایخزادهنقیبابراهیم-]   ۷۱ام[ن

-۱۳۷۱.
۱۳۷۲.-۵۴شماره-انفورماتیكخبرنامه- کامپیوتر و آموزشانسانيمنابع- مسعود -امامیهتبعه-]  ۷۲ام[ت
- ۱۳۷.۱۳۷۶شماره-کامپیوتر گزارش-گستر از تار جهاندور با استفادهاز راهآموزش-مشایخزادهنقیبابراهیم- ]    ۷۶ام[ن

۱۳۷۶.- ۱۳۷شماره-کامپیوترگزارش-و اینترانتاینترنتمهندسي-حيابطسیدابراهیم-]  ۷۶س[اب
۱۳۷۵.-۱۳۳شمار -کامپیوتر گزارش- مجازيدرسکالس-مشایخزادهنقیبابراهیم-] ۷۵ام[ن

۱۳۷۶.-۱۳۷شماره- کامپیوتر گزارش-در مالزي۲۰۲۰سالايدورنم- ) برومند (ترجمهآرش- ] ۷۶آم[ب
۱۳۷۶.-۱۳۷شماره- کامپیوتر گزارش-فکرکردنهايشیوهآموزش-) (ترجمهمحمدرضا یعسوبي-]    ۷۶مع[ي

۱۳۷۶.-۱۳۷شماره-کامپیوتر گزارش-- در ایراناطالعاتتکنولوژيکارگزار ابرمتني-حيابطسیدابراهیم-]  ۷۶س[اب
۱۳۷۳.- ۱۲۵شماره-کامپیوترگزارش-ايچندرسانهسیستمهاي-فرد شمسمهرنوش-]  ۷۳مف[ش
- ] ۷۵پص[پ۱۳۰-۱۳۷۵.شماره- کامپیوتر گزارش-با اینترنتآشنائي-برومندآرش-] ۷۵آم[ب

- کامپیوتر گزارش-مصنوعيو هوشمجازيواقعیت- ) پور (ترجمهادقيصوصادقپهلوانعیسي
۱۳۷۵.-۱۳۲شماره

]۷۵حم[س۱۳۷۵.- ۱۳۳شماره- کامپیوتر گزارش-مجازيواقعیت-یارنديمریم-]    ۷۵ام[ي
۱۳۷۵.-۱۳۵شماره-کامپیوتر گزارش- دور از راهو آموزشاینترنت-ساوجيمحمدحسن-
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