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Abstract 

Nowadays, all aspects of human life are 
influenced by the advances in information 
and communication technologies (ICT). 
Education and learning are also among areas 
that have been greatly affected by ICT and 
the speed of its growth. This affectability 
results in the creation of a new concept, 
called e-learning. In this paper, we first define 
the basic concepts of learning. Then, 
describing the trajectory of the technological 
course of distance education, we explain the 
technological background of e-learning and 
express how ICT affects the formation of 
personalized intelligent learning. Evolution of 
distance education can be divided into six 
generations: correspondence education, 
audio-visual education, computer-assisted 
education, web-based education, e-learning 1, 
and (social) e-learning 2. Additionally, we 
address to the researches in e-learning 
through the examination of published papers 
in e-learning. Our investigation shows the 
increasing interest of researchers to 
technological issues of e-learning as well as 
attempting to match different information 
technology appearances to it. Scientific 
problems around e-learning are interesting for 
many researchers, and solving each of them 
helps to the evolution of e-learning from 
some aspect. E-learning, as the most sensible 
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effect of modern information and 
communication technologies on education 
and because of its effects on the mind and 
behaviour of the learners, is so important that 
ignoring policy making on it makes it 
impossible to exploit the advantages of 
applying these technologies in education, 
increases the costs in future of education, and 
also widens the gap between education 
system and citizens of information era. 
 

Keywords: E-Learning, Distance Education, 
Generations, Information Technology, Learner-
Centered 
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  دهیچک
هایی است که به شدت  آموزش و یادگیري نیز در زمره حوزه. هاي اطالعاتی و ارتباطی اثر پذیرفته است هاي زندگی انسان از رشد فناوري امروزه تمامی جنبه

در این مقاله ابتدا مفاهیم . شده است» یادگیري الکترونیکی«گیري مفهومی جدید به نام  این تأثیرپذیري منجر به شکل هکتحت تأثیر فاوا و سرعت رشد آن بوده 
شود و چگونگی تأثیر  اي یادگیري تعریف و پس از آن، با توصیف سیر تطور فناورانه حوزه آموزش از دور، پیشینه فناورانه یادگیري الکترونیکی تشریح می پایه

: بندي کرد توان در قالب شش نسل تقسیم حوالت را میاین ت. گردد گیري یادگیري هوشمند شخصی شده بیان می هاي اطالعاتی و ارتباطی بر شکل فناوري
به بررسی  سپس). اجتماعی( 2و یادگیري الکترونیکی  1بنیاد، یادگیري الکترونیکی  یار، آموزش وب دیداري، آموزش رایانه-اي، آموزش شنیداري آموزش مکاتبه
ه افزایش اقبال پژوهشگران به مباحث فناورانه یادگیري الکترونیکی و تالش براي دهند نتایج این بررسی نشان هک شود هاي این حوزه پرداخته می روند پژوهش

هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی بر  یادگیري الکترونیکی به عنوان بارزترین تأثیر فناوري. هاي اطالعاتی و ارتباطی با آن است راستا نمودهاي مختلف فناوري هم
برداري از  گذاري مناسب درباره آن هم موجب عدم بهره دگیرندگان عصر اطالعات، چنان مهم است که عدم سیاستآموزش و اثرگذاري آن بر ذهن و رفتار یا

  .هاي آینده آموزش و البته بر تشدید گسست میان شهروندان اطالعاتی با نظام آموزشی خواهد افزود شود و هم بر هزینه ها می مزایاي کاربردي این فناوري

  محور بندي، فناوري اطالعات، یادگیرنده ي الکترونیکی، آموزش از دور، نسلیادگیر: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Montazer, G. A., & Gashool Darehsibi, T. (2020). E-Learning; Technological Transformation in Education. 
Journal of Science & Technology Policy, 12(1), 15-36. {In Persian}. 
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1135 

  
  1مقدمه -1

هاي  هاي ارتباطی، گسترش استفاده از افزاره رشد فناوري
هاي گوناگون  الکترونیکی و فراگیري استفاده از اینترنت، جنبه

آموزش و یادگیري نیز . ها را متأثر ساخته است انسانزندگی 
پوشی  اي مهم از زندگی افراد و بحثی غیرقابل چشم که جنبه

                                                           
DOI: 10.22034/jstp.2020.12.1.1135 

  montazer@modares.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *
انتخاب ایشان به عنوان این مقاله مروري با توجه به جایگاه علمی نویسنده اول و 

چهره برتر یادگیري الکترونیکی و نیز اهمیت یافتن این بحث در ایام کرونایی، 
  .پذیرش و منتشر شده است

در سطوح مختلف اجتماعی است، از این تحوالت تأثیر 
. پا به پاي رشد فناوري رشد کرده است وبسیاري پذیرفته 

گام با پیشرفت فناوري  شاهد این ادعا تحوالتی است که هم
اي منجر شده که  امروزه به پدیده ور حوزه آموزش رخ داده د

  .شود از آن یاد می» یادگیري الکترونیکی«با 
در پدیده یادگیري الکترونیکی با دو جنبه به شدت در هم 

و تأثیر فراگیر و » آموزش«حوزه پر قدمت : یمهست تنیده روبرو
و اهمیت هیچ یک از این د. بر آن» اطالعات  فناوري« عمیق

توان کمتر از  دهنده یادگیري الکترونیکی را نمی وجه شکل
فناوري بناست یاریگر یادگیري باشد و : دیگري انگاشت
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یادگیري در این عصر با نادیده انگاشتن فناوري، تحقق 
حاصل کار فناوران اگر با نگاه ژرف به موضوع . نخواهد یافت

ید تعلیم و تربیت صورت نپذیرد، چندان در این حوزه مف
همچنین یادگیرندگان این عصر، به حق، انتظار . نخواهد بود

هایی نوین و برازنده این عصر را دارند؛ انتظاري که  شیوه
به نیازي تبدیل شده که شدت آن به اندازه شدت انس  نونکا

این نیاز . هاي نوین است شهروندان عصر اطالعات با فناوري
ها درك  ان بنگاهبه خوبی از سوي مراکز آموزشی و نیز صاحب

از این رو گرایشی فزاینده به یادگیري الکترونیکی به  وشده 
  .هاي آموزشی و نیز سازمانی پدید آمده است ویژه در محیط

هاي گرایش به یادگیري الکترونیکی عبارت  ترین انگیزه مهم
افزایش کیفیت یادگیري و کاهش زمان آموزش، : است از

لطمه به کیفیت، کاهش  افزایش کارایی یاددهندگان بدون
هاي یادگیرندگان و افزایش استقالل آنان و نیز انعطاف  هزینه

آموزش باز، برخط و «یونسکو نیز توجه به . ]1[ در آموزش
یادگیري مداوم، برابر و «را ضرورتی براي دستیابی به » فراگیر

ها، نهادهاي آموزش  داند و از دولت می» با کیفیت براي همه
کند تا با توجه ویژه به  و دانشجویان دعوت می عالی، استادان

 2030این نوع آموزش، براي تحقق این موضوع مهم تا سال 
در حقیقت، دستیابی به اهداف یادگیري . ]2[ریزي کنند  برنامه

الکترونیکی و تحقق آرمان یادگیري براي هرکس و در هر 
گذاري  زمان و مکان، بدون عزم دولتمردان و به ویژه سیاست

هاي الزم و به  کالن در عرصه آموزش، ایجاد زیرساخت
خدمت گرفتن منابع فناورانه با نگاهی فرادستگاهی، ناشدنی 

 همین امر دلیلی براي آن است که در این فراخوان. ]3[ است
و وظیفه آنها  ها نیز مخاطب واقع شوند ، دولتوکونسی

ع ها، تأمین مناب گذاري آغازین در زمینه زیرساخت سرمایه
انسانی شایسته و تدوین نظام ارزیابی مستمر و تضمین کیفیت 

ها و مقررات  لحاظ شده، ضمن اینکه تدوین سیاست
کننده از این شکل آموزش و نیز مقرراتی براي ترغیب  حمایت

ها  و افزایش همکاري فعاالن تجاري از وظایف دیگر دولت
  .]2[برشمرده شده است 

بخش دوم به : زمان یافته استادامه این مقاله بدین ترتیب سا
مفاهیم پایه در یادگیري و یادگیري الکترونیکی اختصاص 

 منشاءدر بخش سوم به آموزش از دور، به عنوان . دارد
یادگیري الکترونیکی و سیر تحوالتی که تجربه کرده است و 

. شود نیز تشریح وضعیت آموزش از دور در ایران پرداخته می
الکترونیکی و محیط یادگیري در بخش چهارم، یادگیري 

در بخش پنجم نگاهی به . شود الکترونیکی بیان می
گرفته در حوزه یادگیري الکترونیکی  هاي صورت پژوهش

بندي مطالب و  بخش پایانی یا ششم به جمع. شود می
  .گیري اختصاص یافته است نتیجه

  
  تعاریف و مفاهیم پایه -2

الکترونیکی انجام آرمان هر تالشی که در عرصه یادگیري 
به دلیل این ارتباط، پیش از . شود کمک به یادگیري است می

و » یادگیري«ورود به بحث یادگیري الکترونیکی، تعریف 
  .ضروري است» محیط یادگیري«و » آموزش«مفاهیمی چون 
هاي مختلفی ارائه شده که شاید هیچ  تعریف 1براي یادگیري
ادگیري را چنین تعریف ی 2نقص نباشد؛ کیمبل یکدام کامل و ب

تغییري نسبتاً پایدار در توان رفتاري یادگیرنده که در «: کند می
یادگیري را از . ]4[» دهد نتیجه تمرین تقویت شده رخ می

توان به دو دسته  جنبه زمان مشارکت یاددهنده و یادگیرنده می
اگر این دو هستار در یک . زمان تقسیم کرد زمان و ناهم هم

تنها . نامند می 3زمان یادگیري شوند یادگیري را همزمان درگیر 
زمانی درگیر شدن یادگیرنده  شرط این نوع یادگیري همین هم

و یاددهنده در وقوع یادگیري است و محدودیتی در مورد 
از یادگیري وجود رودررویی، برخط بودن یا هر شکل دیگري 

ست زمان شکلی از یادگیري ا ، یادگیري ناهمدر مقابل. ندارد
که در آن مشارکت یادگیرنده و یاددهنده در زمان یکسانی رخ 

و » مکان هم«توان یادگیري  به شکل مشابه می. ]5[ دهد نمی
چنانچه یادگیري در شرایطی رخ : را تعریف کرد» مکان ناهم«

دهد که یادگیرنده و یاددهنده، هر دو در یک مکان باشند، 
مکان  ناهممکان و در غیر این صورت  یادگیري را هم

  .گویند می
آموزش هر گونه . ]6[غایت هر تالش آموزشی است  یادگیري

 وشده براي تسهیل یادگیري  فعالیت یا تدبیر از پیش طراحی
آیندي اگر یادگیري را فر. تحقق یادگیري استآن هدف از 

توان گفت آموزش کمکی  می درونی در یادگیرنده بدانیم
  .]7[کند  یل میبیرونی است که این فرآیند را تسه

                                                           
1- Learning 
2- Kimble 
3- Synchronous learning 
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گر بیرونی آن،  در فرآیند درونی یادگیري با امداد تسهیل
ترین آنها یادگیرنده و  آموزش، هستارهایی نقش دارند که مهم

محیطی را که در آن، وجود این دو هستار به . یاددهنده هستند
در . توان محیط یادگیري نامید انجامد می رخداد یادگیري می

اي از شرایط  ط یادگیري را مجموعهتوان محی نگاهی کلی می
. کنند دانست که هم یادگیري را ممکن و هم آن را تحدید می

محیط یادگیري شامل اجزایی حقیقی است که ممکن است از 
مانند (توانند فیزیکی  این اجزا می. آنها آگاه باشیم یا نباشیم
مانند رابطه یادگیرنده و (یا اجتماعی ) کالس و تجهیزات آن

هاي  باشند؛ ضمن اینکه محیط یادگیري شامل الیه) ندهیادده
شناختی،  هاي روان توان آن را به مشخصه مختلفی است و نمی

بودن  1اخالقی. اجتماعی، فیزیکی و مانند آنها محدود کرد
آموزش عملی ذاتاً  ه چونکمحیط یادگیري ویژگی دیگر آن

  .]8[ باشد یممورد توجه  ،محور است ارزش
آموزش از نظر تمرکز بر نقش بازیگران، به آموزش 

شود؛ در  تقسیم می» محور یادگیرنده«و » محور یاددهنده«
هاي آموزشی را یاددهنده  محور، فعالیت آموزش یاددهنده

به عبارت دیگر، در این نوع آموزش . کند هدایت می
در مقابل در . مسؤولیت آموزش بر عهده یاددهنده است

ه محور، این مسؤولیت به یادگیرنده منتقل آموزش یادگیرند
کنندگی را در فرآیند  شود و یاددهنده تنها نقش کمک می

  .]7[یادگیري بر عهده دارد 
هایی که در جهت آموزش و تسهیل یادگیري  از جمله تالش
گیرد، آموزش از دور است که سرچشمه یادگیري  صورت می

به تبیین این  در بخش بعد. الکترونیکی را باید در آن یافت
گیري و تکامل آن و  نمود از آموزش و تشریح نحوه شکل

  .شود وضعیت آن در ایران پرداخته می
  
  آموزش از دور -3

آموزش از دور قدمتی بیش از دو سده دارد و در این مدت، 
آموزش از «توان  می. گیري را تجربه کرده است تغییرات چشم

براي افرادي دانست را تالشی در جهت تحقق یادگیري » دور
با همین بیان ساده، . که از نظر مکانی دور از معلم هستند

مکانی  ناهم: شود ترین وجه آموزش از دور عیان می مهم
وجه دیگر این شکل آموزش، . یادگیرنده و یاددهنده

                                                           
1- Moral 

تواند برقرار  مکانی، می زمانی است که بر خالف ناهم ناهم
اي از ارائه آموزش  شیوه به این ترتیب، در هر. باشد یا نباشد
مکانی باید برقرار باشد ولی بسته به شکل و ابزار  از دور، ناهم

  .]9[تواند برآورده شود یا نشود  زمانی می مورد استفاده، ناهم
گیري آموزش از دور تاکنون  چنانکه اشاره شد از ابتداي شکل

هاي  تغییر شیوه. تحوالت بسیاري در آن رخ داده است
زمانی بستر ارتباط . ها است مهم این دگرگونی شاءمنارتباطی 

در آموزش از دور پست بود و امروز اینترنت، زیرساختی که 
رود، شکلی جدید از  نوعی انقالب در فناوري به شمار می

شکل امروزي یادگیري از دور . ارتباط را فراهم کرده است
-يهاي شنیدار تواند با استفاده از موارد چاپ شده، رسانه می

بنیاد،  هاي وب اي، درس رسانه دیداري، محتواي چند
هاي اجتماعی  هاي تصویري، ارتباطات سیار و شبکه کنفرانس
ها بر شکل اجراي آموزش از دور  این فناوري. اجرا شود

اند چنانکه اثر آنها بر دو ویژگی مهم  تأثیري مستقیم داشته
آشکار  کامالً) زمانی یا ناهم/ مکانی و ناهم(آموزش از دور 

هاي  در این بخش با تأکید بر سیر تطور فناوري. است
هاي مختلف آموزش از دور معرفی  اطالعاتی و ارتباطی، نسل

  .شود می
 اي آموزش مکاتبه: نسل اول 1- 3

اگر اختراع گوتنبرگ را سرآغازي براي عرضه مواد آموزشی 
توان پیدایش آموزش از دور را حدود  به نقاط دور بدانیم می

این شیوه اما اولین نمونه رسمی . میالدي دانست 1450سال 
) آمریکا( 2میالدي در شهر بوستون 1728آموزشی در سال 

. آموزان روستایی ارائه شد براي آموزش تندنویسی به دانش
و از طریق ارسال هفتگی  3این آموزش توسط کالب فیلیپس

 1916تا سال . ]10[شد  وزان انجام میآم ها به دانش درس
صنعت چاپ و تکثیر در کنار خدمات پستی تنها رسانه ارائه 

در این نسل آموزش از دور، . رفت آموزش از دور به شمار می
مواد درسی مکتوب، به شکل کتاب، نشریه و راهنما، از طریق 

 4»اي آموزش مکاتبه«. ]11[شد  پست به یادگیرندگان ارسال می
. رود است که براي توصیف این شیوه آموزش به کار می نامی

. ]12[نظریه آموزشی غالب در این نسل، رفتارگرایی بود 
توان به  سادگی می اي معایبی واضح دارد که به آموزش مکاتبه

                                                           
2- Boston 
3- Caleb Phillipps 
4- Correspondence education 
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بر بود؛ ارتباط یاددهنده  تحویل مواد آموزشی زمان: آنها پی برد
د بود که با پست و یادگیرنده در این شیوه به مکاتباتی محدو

سویه، یعنی از یاددهنده به  شد؛ ارتباط به شکل یک ارسال می
به این ترتیب، امکان دریافت بازخورد از . ]11[یادگیرنده، بود 

ارتباط بین . ]13[ آموزش و یادگیري چندان فراهم نبود
ها از این هم محدودتر بود، در واقع ارتباطی بین آنها  یادگیرنده

همچنین مواد آموزشی براي تمامی ! وجود نداشت
هاي بین یادگیرندگان تأثیري  یادگیرندگان یکسان بود و تفاوت

بدیهی است که این . بر شکل و محتواي آموزشی نداشت
هاي موجود در این  ها بیش از هر چیز به بضاعت فناوري عیب

اما اگر منصفانه نگاه کنیم این شیوه مزایاي . گردد نسل باز می
زمان رخ  یادگیري به شکل ناهم: نکاري هم داشتا غیرقابل

توانست از  خواست می داد و یادگیرنده هر زمانی که می می
طبیعی است که آموزش به . ]14[ متون آموزشی استفاده کند

پذیرفت زیرا یادگیرندگان از نظر  مکان صورت می شکل ناهم
همین مزایا موجب شد که . ]13[جغرافیایی پراکنده بودند 

هایی از  زش از دور به تدریج مورد توجه قرار گیرد؛ نمونهآمو
ذکر  1 جدولاي در  ها براي عرضه آموزش مکاتبه اولین تالش
آموزش از دور در این نسل، بیش از . ]17-15و10[ شده است

و براي عرضه آموزش به مناطق  1همه براي آموزش غیررسمی
دلیل امکان  رفت، یعنی مناطقی که به هر دورافتاده به کار می

  .آموزش حضوري در آنها فراهم نبود

                                                           
1- Informal education 

  دیداري-آموزش شنیداري: نسل دوم 2- 3
در سه دهه اول قرن بیستم، شماري از اختراعات جدید وارد 

هاي  هاي ضبط صوت، دوربین دستگاه: عرصه فناوري شدند
با . ]12[ تصاویر متحرك و تلگرافعکاسی، فناوري فیلم و 

ها هم به  گسترش استفاده از رادیو و تلویزیون، این رسانه
آموزش از دور که تا پیش از . هاي آموزشی تبدیل شدند رسانه

شد، شکلی جدید یافت و  اي انجام می این به شکل مکاتبه
توان آغاز آن را سال  که می ،در این دوره. وارد نسلی نو شد

ت، نوار مغناطیسی و نیز امواج مایکروویو به دانس 1918
محملی براي مواد آموزشی گفتاري و دیداري تبدیل شدند و 

اي براي ورود نیروهاي متخصص به میدان تولید  این دروازه
ها،  مندي این نسل از این رسانه به دلیل بهره. مواد آموزشی بود

در این دوران، . نامید 2»دیداري-شنیداري«توان آن را  می
. همچنان مواد آموزشی براي تمام یادگیرندگان، یکسان بود

هایی موسوم  دانشگاه: تر نیز بود این نسل شاهد رویدادي مهم
شروع به کار کردند که افزایش  3»هاي باز دانشگاه«به 

این . ]11[ هاي آموزشی بخشی از مأموریت آنها بود فرصت
ویزیون به عنوان رسانه آموزشی براي ها از رادیو و تل دانشگاه

در واقع در این نسل، . آموزش به مخاطبان پرشمار بهره بردند
. آموزش از دور توانست جایگاهی در آموزش رسمی بیابد

که به یکی ( 5و دانشگاه آفریقاي جنوبی 4دانشگاه باز انگلیس
هایی از  نمونه) امروز تبدیل شده است 6هاي دانشگاه از کالن

                                                           
2- Audio-visual 
3- Open universities 
4- Open University of the United Kingdom 
5- University of South Africa 
6- Mega-universities 

  رخدادهاي فناورانه نسل اول آموزش از دور) 1جدول 
 کشور رخداد سال 

 آمریکا آموزان روستایی از سوي فیلیپس آموزش تندنویسی به دانش 1728

 سوئد استفاده از پست براي آموزش در دانشگاه سوئد 1838

 انگلیس اي هاي مکاتبه آموزش تندنویسی در انگلیس از طریق دوره 1840

 آلمان اي آموزش زبان در برلین تأسیس مدرسه مکاتبه 1856

 آمریکا توسط آنا تیکنور» مطالعه در خانه«تأسیس انجمن  1873

 آمریکا ویلیام هارپرتدوین برنامه آموزش از دور در سطح دانشگاهی در دانشگاه شیکاگو از سوي  1890

 انگلیس اندازي دوره آموزش از دور در سه سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري در دانشگاه آکسفورد راه 1890

 آمریکا در دانشگاه ویسکانسین» آموزش از دور«ابداع واژه  1892

 انگلیس دانشجو در دانشگاه آکسفورد براي تحصیل از طریق آموزش از دور 500جذب  1900

 آمریکا تأسیس مدرسه کالورت در بالتیمور براي آموزش از دور ابتدایی 1906

 آمریکا تأسیس واحد آموزش از دور دانشگاه ویسکانسین 1906
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. ]12[هایی هستند که در این دوره توسعه یافتند  اهدانشگ
نشان  را این نسل فهرستی از برخی رویدادهاي مهم 2 جدول

  .]18و17و15[داده است 
به  1گرایی در نسل دوم آموزش از دور، رویکرد شناخت

آموزش در این دوره به صورت . ]12[ آموزش اضافه شد
دگیري مخاطبان، زمان بود زیرا ارائه آموزش مدرسان و یا هم
ها،  البته در صورت ضبط برنامه. زمان با پخش برنامه بود هم
این نسل از آموزش از . زمان هم بگیرد توانست شکل ناهم می

مانند نسل اول، توجه چندانی به  بود ومکان  دور نیز ناهم
ها وجود  ارتباط بین یادگیرنده و یاددهنده یا بین یادگیرنده

بر تولید مواد آموزشی و توزیع آن بین نداشت و تمرکز اصلی 
سویه و تنها  ارتباط یاددهنده و یادگیرنده یک ،یادگیرندگان بود

ارتباط  هماز یاددهنده به یادگیرنده بود و یادگیرندگان با 
 .نداشتند

  یار آموزش رایانه: نسل سوم 3- 3
ها به عرصه فناوري، نسل دیگري  با ورود رایانه 1956از سال 

اي به  هاي رایانه انواع دیسک و از آموزش از دور ظهور کرد
این دوره از . هاي تحویل مواد آموزشی اضافه شد رسانه

اند، آموزشی که  نامیده 2»یار آموزش رایانه«آموزش از دور را 
سویه، از  در آن رایانه ابزاري براي ارائه محتوا به شکل یک

در واقع این اختراع . رود یاددهنده به یادگیرنده، به شمار می

                                                           
1- Cognitivism 
2- Computer-Assisted Instruction 

، قدرتش را تنها در تسهیل ارائه 1980قدرتمند تا پیش از دهه 
به بیان دیگر، . مواد آموزشی به یادگیرندگان به نمایش گذاشت

تبادل حجم قابل توجه محتواي آموزشی  امکان تولید و
سامانه . ]12[ ترین نتیجه ورود رایانه به این میدان است مهم
یار است که با  هاي موفق آموزش رایانه یکی از نمونه 3پالتو

 ایجاد شد 5دیتا و شرکت کنترل 4نویز همکاري دانشگاه ایلی
یط این سامانه ابزاري براي طراحی، تولید و استقرار مح. ]12[

برخی از امکانات این سامانه عبارت . کرد یادگیري فراهم می
، آزمون برخط، 8سرا  ، گپ7، رایانامه6ایجاد محفل: بودند از

هاي  رسان فوري، اشتراك محتواي نمایشگر از دور، بازي پیام
  .]19[ 9چندبازیکنی

ها با رویداد  نسل سوم آموزش از دور عالوه بر ورود رایانه
ي و ا هآموزش به شکل برنام«طرح : همراه بوددیگري نیز 

در آن زمان، اسکینر . 1954در سال  10توسط اسکینر» ماشینی
بود و معتقد بود با » ماشین تدریس«به دنبال طراحی 

توان بسیاري از مشکالت آموزش  ریزي تدریس می برنامه
و  11نویسی لوگو ظهور زبان برنامه. ]19[ کالسی را حل کرد

به این ترتیب . ثمره این ایده بودند 12»ستاد دیجیتالیا«افزار  نرم
حرکتی آغاز شد که در آن رایانه تنها ابزاري براي انتقال مواد 

به تدریج این . کندایفاء تر  نقشی پررنگ نبوده وآموزشی 
آموزش «شد و » یاددهنده«دار نقش هستار  فناوري عهده

                                                           
3- PLATO: Programmed Logic for Automatic Teaching Operations 
4- University of Illinois 
5- Control Data Corporation 
6- Forum 
7- Email 
8- Chatroom 
9- Multi-player games 
10- Skinner 
11- Logo 
12- Digital Professor 

  رخدادهاي فناورانه نسل دوم آموزش از دور) 2جدول 
 کشور رخداد  سال 

 آمریکا اختراع رادیو 1906

 آمریکا استفاده از رادیو براي آموزش از دور در دانشگاه اوهایو 1922

 آمریکا »شوراي ملی تحصیل در خانه«تأسیس  1926

 انگلیس اختراع تلویزیون 1927

 آمریکا استفاده از تلویزیون براي آموزش در دانشگاه آیوا 1932

 آمریکا طریق تلویزیون در دانشگاه هوستونهاي درس از  برگزاري کالس 1950

 آمریکا اولین دوره کامل آموزش از دور از طریق تلویزیون در دانشگاه شیکاگو 1959

کو  برقراري ارتباط ماهواره 1960 آمریکا 1اي توسط ا 

 انگلیس 1971دانشجو تا سال  25000تأسیس دانشگاه باز در انگلیس و پذیرش  1969

 انگلیس هاي آموزش تلویزیونی در شبکه بی بی سی دورهبرگزاري  1971
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یی که در نسل ها تالش. معنا یافت 1980در دهه  1»بنیاد رایانه
شدن نیز  سوم انجام شد، آموزش از دور را به سمت تعاملی

آمده  3 جدولترین رخدادهاي این نسل در  مهم. پیش برد
  .]21- 19[است 

  بنیاد آموزش وب: نسل چهارم 4- 3
 2000تا  1991هاي  نسل چهارم آموزش از دور در فاصله سال

با ظهور وب، آموزش از دور از امکان برقراري . شکل گرفت
تر  دستاورد وب براي آموزش، مهم. مند شد ارتباط سریع بهره

رایانامه . ]11[از رساندن محتوا به یادگیرنده، امکان تعامل بود 
نیز در ایجاد امکان تعامل یادگیرنده با محتوا، تعامل یاددهنده 

ها با هم، به خوبی  مل یادگیرندهو یادگیرنده با یکدیگر و تعا
همچنین فناوري این دوره امکان . ]22[کرد  آفرینی نقش

زمان و نیز ارتباط مستمر بین  زمان و ناهم آموزش به شکل هم
در این دوره، . کرد یادگیرنده و یاددهنده را فراهم می

اعم بر متن، (سازي انواع مختلف نمودهاي محتوایی  یکپارچه
 به شدتبر بستر وب ) 2یلم در قالب ابرمتنصوت، تصویر و ف

ضمن اینکه، رویکردهاي . ]23[ توسعه یافت شدت
هاي  به جمع نظریه 4»سازاگرایی اجتماعی«و  3»سازاگرایی«

  .]12[آموزشی کاربردي در آموزش از دور وارد شدند 
ترین تحول نسل چهارم در  در دهه آخر قرن بیستم، مهم

هاي مدیریت  سامانه« آموزش از دور رخ داد و آن، ظهور
 6)سامم(هاي مدیریت محتواي  و سامانه 5)سامد(یادگیري 
ها و توفیق  اقبال یادگیرندگان به این سامانه. بود» تحت وب

                                                           
1- Computer-based Instruction 
2- Hyper text 
3- Constructivism 
4- Social constructivism 
5- Learning Management System 
6- Learning Content Management System 

. آنها در آموزش از دور، تأثیري دو سویه بر یکدیگر داشتند
ها امکان عرضه آموزش به  به هر روي، با رواج این سامانه

در این نسل عبارت . ندگان فراهم شدشمار بسیاري از یادگیر
به مجموعه واژگان حوزه فناوري » یادگیري الکترونیکی«

در این نسل اجراي آموزش از دور به  .اطالعات افزوده شد
زمان میسر بود و یادگیرنده و یاددهنده  و ناهم  زمان شکل هم

که دسترسی  رایانامه. اط تعاملی داشته باشندتوانستند ارتب می
بود، به ابزاري رایج براي شده براي همگان ممکن به آن 

تعامل بین یادگیرندگان تبدیل شد و تعامل بین یادگیرندگان تا 
 4 جدولرخدادهاي نسل چهارم در . حدودي تحقق یافت

  .]23و20[ذکر شده است 
 1یادگیري الکترونیکی : نسل پنجم 5- 3

. هاي سیار گسترش یافتند به تدریج شبکه 21در اوایل قرن  
هاي همراه و رشد شتابان  ها و فزونی افزاره این شبکهگسترش 
هاي این عرصه نسل پنجم آموزش از دور را پدید  فناوري

و یادگیري  9هاي اجتماعی ، شبکه8رایانش ابري. آورده است
. اند تحوالتی هستند که در نسل پنجم شکل گرفته 10سیار

هاي ارتباطی، هوش  عالوه بر اثر پیشرفت سریع فناوري
هاي هوشمند، یادگیري الکترونیکی را به  مصنوعی و فناوري

گیري  هاي ابتدایی شکل جایگاهی رساندند که شاید در سال
در . آموزش از دور، بیشتر به رؤیا شباهت داشت تا واقعیت

آموزش، که از اواخر  11سازي مسیر تحول آموزش، شخصی
شد مورد توجه قرار گرفته بود، به امکانی تبدیل  1990دهه 

                                                           
7- Mathematica 
8- Cloud computing 
9- Social network 
10- Mobile learning 
11- Personalization 

  رخدادهاي فناورانه نسل سوم آموزش از دور) 3جدول 
 کشور رخداد  سال 

 آمریکا توسط اسکینر» اي آموزش برنامه«توسعه ایده  1953

1960 
ام براي .بی.هاي علمی وابسته به آي توسط شرکت پژوهش) نویس درس(» کورس رایتر«اي  توسعه سامانه رایانه

 هاي دانشجویی و مدیریت محتوا مدیریت دوره، مدیریت فعالیت
 آمریکا

 آمریکا نویز هاي آنالوگ در آموزش و توسعه سامانه پالتو در دانشگاه ایلی از رایانه طرح ایده استفاده 1962

 آمریکا نویسی لوگو ابداع زبان برنامه 1967

 آمریکا اي برداري از تلفن رایانه با بهره» استاد دیجیتالی«افزار  ظهور نرم 1980

 آمریکا آموزان دبیرستانی آموزش ریاضی به دانشنویز براي  در دانشگاه ایلی 7ایجاد سامانه متمتیکا 1989

 آمریکا اي در مؤسسه فناوري ماساچوست اندازي سامانه برخط آموزش شبکه ه را 1989

 استرالیا برداري از سامانه گرافیکی ارائه دوره در دانشگاه سیدنی بهره 1991
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به این . که تنها یادگیري الکترونیکی قدرت تحقق آن را داشت
ها براي افزودن این مشخصه به محتواي  ترتیب، فعالیت

سازي به محتوا محدود  شخصی. ]11[آموزشی افزایش یافت 
عالوه بر محتوا، مسیر یادگیري نیز موضوع . نماند

  .]24[ سازي قرار گرفت شخصی
هاي  سازي عبارت است از برازنده ساختن جنبه شخصی
و محیط یادگیري به شکلی که نیازها و  2، برنامه درسی1تربیتی
به . ]25[هر یادگیرنده را برآورده کند  3هاي یادگیري و سبک

ه جاي آنکه همه سازي یادگیري ب بیانی دیگر، شخصی
کند و آموزش را به همه افراد  یادگیرندگان را مانند هم فرض

نگاهی که در شیوه سنتی آموزش (به شکل یکسان ارائه دهد 
بیند که  اي از افراد می ، یادگیرندگان را مجموعه)حاکم است

هر یک با دیگري متفاوت است و آموزش به هر فرد باید بر 
، 5، دانش4یادگیرنده شامل شخصیتاساس ابعاد مختلف 

براي . ]26[طراحی و ارائه شود  8و ترجیحات 7، عالیق6رفتار
سازي، رسیدن به شناخت نسبت به یادگیرنده،  براي شخصی

خوشبختانه رشد هوش مصنوعی و . اهمیت زیادي دارد
در این دوران به کمک یادگیري  کاوي دادههاي مختلف  روش

سازي آموزش  ي به شخصیالکترونیکی آمد و تا حدود زیاد
، شامل 9رایانش هاي نرم انگیز روش توان اعجاب. کمک کرد

هاي عصبی مصنوعی و  هاي فازي، شبکه نظریه مجموعه
                                                           
1- Pedagogy 
2- Curriculum 
3- Learning style 
4- Personality 
5- Knowledge 
6- Behavioural 
7- Interests 
8- Preferences 
9- Soft computing 

کرد،  هاي گوناگون خودنمایی می رایانش تکاملی، که در زمینه
توجه پژوهشگران این عرصه را نیز به خود جلب کرد و براي 

  .شدسازي بسیار سودمند واقع  شخصی
ویکم، مطرح شدن  از دیگر رویدادهاي آغاز قرن بیست

این شیوه را ترکیبی از یادگیري . ]27[یادگیري تلفیقی است 
توان  می. ]28[کنند  یار تعریف می رودررو و یادگیري رایانه

یادگیري تلفیقی را طیفی در نظرگرفت که یک سوي آن 
 یادگیري رودررو و سوي دیگرش یادگیري به شکل کامالً

مندي  در حقیقت یادگیري تلفیقی راهی براي بهره. برخط است
مزایاي شکل برخط و . از مزایاي هر دو سوي طیف است

از جمله فراهم بودن زمان بیشتري براي انجام امور (یار  رایانه
طراحی آموزشی، امکان مدیریت زمان در فرآیند یادگیري 

تعامل  تري براي توسط یادگیرنده، فراهم بودن فرصت بیش
بین یادگیرندگان و در نتیجه افزایش مشارکت یادگیرندگان در 
تعامالت اجتماعی، امکان تنظیم محیط یادگیري الکترونیکی 

در ترکیب با مزایاي آموزش رودررو ) منطبق با نیاز کاربر
مانند مزیت افزایش انگیزه یادگیرندگان و شناخت بهتر (

گاهی به شکل انتقاد  تواند مشکالتی را که می) نسبت به آنها
مانند انزواي (شود  نسبت به یادگیري الکترونیکی مطرح می

  .]29[، حل کند )بخشی به او یادگیرنده و مشکل انگیزه
خالصه شده است  5 جدولرخدادهاي مهم نسل پنجم در 

  .]30و27و24و11[
  )اجتماعی( 2یادگیري الکترونیکی : نسل ششم 6- 3

 2هاي آخر دهه اول قرن بیست و یکم با ظهور وب  سال
هاي  اي چون شبکه هاي ارزنده این پدیده ارمغان. همراه بود

  نسل چهارم آموزش از دوررخدادهاي فناورانه ) 4جدول 
  رخداد سال 
  ظهور شبکه جهانی وب  1991
  )ابرمتن(هاي یکپارچه متن، صوت و تصویر  کاربرد رایانامه تصویري و پدید آمدن محیط  1992
  اندازي کارسازي براي توزیع اطالعات آموزشی در سراسر اروپا طی پروژه ژانوس در دانشگاه باز انگلیس راه  1992
ن با همکاري دانشگاه فونیکس  1993   ایجاد اولین کالس مجازي به نام الکس با امکان اتصال کاربران به شکل برخط در مؤسسه کانوِ
  آموزان در مؤسسه آموزشی هورایزن هاي تحت شبکه براي آموزش دانش اي و رایانه اي با استفاده از شبکه ماهواره تأسیس مدرسه  1993
  )نروژ( NKIمؤسسه  آموزش برخط روي شبکه اینترنت در هاي اندازي دوره راه  1994
  وکار در دانشگاه آتاباسکاي کانادا  تدوین دوره برخط کارشناسی ارشد مدیریت کسب  1994
  )آمریکا(تأسیس اولین مدرسه مجازي در ایالت اورگان   1995
  هاي آموزشی در آمریکا درصد از مؤسسه 10ارائه آموزش تحت وب در   1998
  )سامم(هاي مدیریت محتوا  و سامانه) سامد(هاي مدیریت یادگیري  سامانه  1999
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ها را با  گذاري ویدیو و ویکی هاي به اشتراك ، وبگاه1اجتماعی
با ظهور رایانش ابري از سال . ]31[خود به همراه داشت 

برخط  هاي باز دوره«به معناي  2، اصطالح دوبابرف2008
ها عالوه بر  این دوره. ]32[وارد متون این حوزه شد » فراگیر

ایجاد امکان عرضه آموزش به شکل باز و گسترده، این امکان 
کرد که یادگیرنده محیطی را تجربه کند که در آن  را فراهم می

  .بتواند آموزش را منطبق با نیازهاي خود دنبال کند
زایش تعداد مخاطبان ها منجر به اف در این سال 2ظهور وب 

گیري یادگیري  هاي یادگیري الکترونیکی و شکل دوره
یادگیري اجتماعی شکلی از یادگیري است که . شد 3اجتماعی

هاي  در آن بر رفتار و تجربه یادگیرندگان مانند آنچه در شبکه
در حقیقت با فراهم . شود دهد، تمرکز می اجتماعی رخ می

توان بستري براي  تماعی میهاي اج ساختن محیطی مانند شبکه
همکاري، تعامل و ارتباط اثربخش بین اعضاي جامعه تشکیل 

گیري  شکل. یافته از یادگیرندگان و یاددهندگان فراهم ساخت
ساز رویداد تولید محتواي همگانی و  چنین محیطی سبب

مشارکت افراد در امر یادگیري است که خود تحولی در 
  ].33[رود  عرصه آموزش به شمار می

سازي در این زمان، فراتر از محتوا و مسیر یادگیري  شخصی
رفت و معماري سامانه یادگیري و راهبرد مورد استفاده براي 

همچنین، در این . ]24[سازي شد  هر درس، هم قابل شخصی
مندي یادگیرندگان به محیط یادگیري  دوران افزایش عالقه

در این . رفتالکترونیکی بیش از هر زمان مورد توجه قرار گ
و  4میان استفاده از بازي در یادگیري با هدف افزایش توجه

                                                           
1- Social network 
2- Massive Open Online Course 
3- Social learning 
4- Attention 

یادگیرنده و نیز ایجاد حس رقابت بین یادگیرندگان و  5انگیزه
افزایش همکاري بین آنها توجه زیادي را به خود جلب کرده 

بازي به دو شکل در یادگیري الکترونیکی ظهور یافته . است
یادگیري . »پردازي بازي«و » 6بنیاد یادگیري بازي«: است
. ]34[بنیاد ناظر به یادگیري از طریق طراحی بازي است  بازي
استفاده از سازوکار و اصول بازي «پردازي نیز به معناي  بازي

، روندي نو است که منحصر به یادگیري »هاي جدي در زمینه
الکترونیکی نیست اما یادگیري الکترونیکی از نظر میزان 

رخدادهاي . ]36و35[ها است  در زمره برتریناستفاده از آن 
درج شده است  6 جدولمهم نسل ششم در 

  .]37و35و31و24و20[
تر  آموزش از دور روشنهاي مختلف  براي آنکه تفاوت دوره

را برازنده تحوالت این » نسل«هایی که واژه  شود و جهش
را  هاي هر دوره  توان ویژگی تر گردد، می کند، نمایان عرصه می

فناوري مورد : ها بیان کرد با توصیف به کمک این مشخصه
، تعامل )زمان هم زمان یا نا هم(استفاده، نوع آموزش 
نوع مواد آموزشی، جهت جریان یادگیرندگان با یکدیگر، 

اطالعات، کاربرد یادگیري و برخورداري از امکان آموزش 
شش نسل آموزش از دور را بر اساس  7 جدول. شده شخصی

  .کند هاي اطالعاتی و ارتباطی توصیف می سیر تطور فناوري
هاي  براي شکل» نسل«شود استفاده از واژه  یادآوري می

کنار رفتن هریک با ظهور  مختلف آموزش از دور به معناي
به عنوان نمونه، همچنان در کانادا در حوزه . دیگري نیست

شکل ابتدایی آموزش از (اي  آموزش مدارس، آموزش مکاتبه

                                                           
5- Motive 
6- Game-based learning 
7- Intelligent Tutoring Systems 
8- Top Class 

  رخدادهاي فناورانه نسل پنجم آموزش از دور) 5جدول 
  رخداد  سال
  سازي آموزش طرح موضوع شخصی  1990اواخر دهه 
  در دانشگاه ولز انگلیس 7)ساهوش(آموزشیاري هوشمند  ایجاد سامانه  1997
  با امکان ایجاد محیط شخصی شده محدودي براي یادگیرندگان 8»کالس برتر«برداري از پروژه  بهره  1999
  ها براي اجراي یادگیري تلفیقی اولین تالش  1999
 در یادگیري الکترونیکی رایانش هاي نرم کاوي و روش هاي داده کارگیري روش به  2002

  هاي یادگیرنده و تطبیق مواد درسی با نیازهاي او گیري هوشمند فعالیت شدن سامانه شرکت پارسکول فرانسه با امکان رهعملیاتی   2003
  ظهور رایانش ابري  2004
  هاي اجتماعی گیري شبکه شکل  2006
  هاي همراه هاي سیار و رواج افزاره گسترش شبکه  2000دهه اول 
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نمونه یادشده به ویژه . یکی از انواع فراگیر آموزش است) دور
خوانند، استفاده  براي بزرگساالنی که در مدرسه درس می

توانند به شکل مستقیم یا با واسطه  این افراد می. شود می
اي را دریافت کنند  مسؤوالن مدرسه، خدمات آموزش مکاتبه

ضمن اینکه ظهور شکلی از عرضه آموزش در هر یک . ]38[
به . شده، به معناي تعلق به آن نسل نیستهاي یاد از نسل

یاد  دوبابرفاز فناوري نوظهوري مانند  توان نه میعنوان نمو
براي عرضه آموزش به جمعیت انبوه یادگیرندگان،  که کرد

آن در عصر  کرده است؛ اما با وجود ظهورایفاء نقشی پررنگ 
اصالتاً آموزشی است که از رسانه  2یادگیري الکترونیکی 

براي ایجاد ) و البته سرعت زیاد دسترسی به آن(اینترنت 
آن  کند و غالباً شیوه آموزشی ارتباط با مخاطبان استفاده می

است و لذا در ) با رویکرد رفتارگرایی( مبتنی بر سخنرانی 
به . شود محسوب می) بنیاد آموزش وب(زمره نسل چهارم 

هاي آموزش را تعیین  بیانی دیگر، آنچه تشخص و هویت نسل
هاي  هاي یادشده براي هر نسل است و دوره کند، مشخصه می

وره عمر آنها، زمانی تنها به دوره تولد و تکامل هر نسل و نه د
  .اشاره دارند

  آموزش از دور در ایران 7- 3
 1350ایران به آغاز دهه آغاز رسمی آموزش از دور در 

اي به  اي براي آموزش مکاتبه شمسی و تأسیس دانشکده
در . گردد سپاهیان دانش در دانشگاه ابوریحان بیرونی بازمی

اي و حضوري صورت  این دانشکده آموزش به شکل مکاتبه
این دانشکده بعدها به دو دانشکده علوم انسانی و . گرفت می

  رخدادهاي فناورانه نسل ششم آموزش از دور) 6جدول 
  رخداد  سال 
  و مشارکت یادگیرندگان در پدیدآوري محتواي اشتراکی 2ظهور وب   2003
  براي امور آموزشی در دانشگاه صنعتی گراتس در آلمان) وبالگ(نوشت  استفاده از وب  2005
  سازي آموزش در دانشگاه آریزونا در آمریکا رسانه ویکی براي تعمیق و غنی- فناوريگیري از  بهره  2006
  ارائه آموزش دانشگاهی در محیط زندگی دوم توسط دانشگاه ایالتی مینسوتا در آمریکا  2007
  هاي اجتماعی مجازي گسترش شبکه  2008
  تولد دوبابرف  2008
  اجتماعی براي رفع مشکالت اجتماعی دانشجویان خارجی در دانشگاه سدایا در مالزي هاي شبکهاستفاده از   2009
  هاي آموزشیسازي از محتوا به معماري و راهبرد ارتقاء مفهوم شخصی  2010
  پردازي در آموزش مطرح شدن بازي  2011

  هاي آموزش از دور دگردیسی فناورانه نسل) 7جدول 

  زمانی دوره
فناوري مورد 
 استفاده

نوع 
 آموزش

تعامل یادگیرندگان 
 با یکدیگر

نوع مواد 
 آموزشی

جهت جریان 
 اطالعات

کاربرد 
 یادگیري

 آموزش شخصی شده

1728-
1918 

 نوشتاري وجود نداشت زمان ناهم پست
از یاددهنده (طرفه  یک

 )به یادگیرنده

 رسمی کم

  غیررسمی زیاد
 یکسان براي همه

1918-
1956 

رادیو و تلویزیون 
 )امواج مایکروویو(

زمان یا  هم
 زمان ناهم

 وجود نداشت
شنیداري و 
 دیداري

از یاددهنده (طرفه  یک
 )به یادگیرنده

 رسمی زیاد

  غیررسمی کم
 یکسان براي همه

1956-
1990 

 وجود نداشت زمان ناهم رایانه

 نوشتاري،
شنیداري و 
  دیداري

پیش رفتن به سمت 
 دوطرفه

 رسمی زیاد

  غیررسمی کم
 یکسان براي همه

1991-
2000 

 اینترنت
زمان یا  هم
 زمان ناهم

 )تعاملی(دوطرفه  اي چندرسانه )رایانامه(تا حدودي 
 رسمی زیاد

  غیررسمی زیاد
 یکسان براي همه

2000-
2008 

اینترنت، هوش 
 مصنوعی

 زمان ناهم
رایانامه (وجود تعامل 
 )سرا و گپ

 )تعاملی(دوطرفه  اي چندرسانه
 کم رسمی

  غیررسمی زیاد
شخصی شده، در سطح محتوا و  

 مسیر یادگیري

به  2008از 
 بعد

، رایانش 2وب 
 رایانش ابري، نرم

 )تعاملی(دوطرفه  اي چندرسانه  )2وب (وجود تعامل  زمان ناهم
 رسمی کم

  غیررسمی زیاد
شخصی شده، در سطح معماري 

 و راهبرد، محتوا و مسیر
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براي برگزاري . ک شداجتماعی و دانشکده علوم تفکی
هاي رفع اشکال دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از  کالس

هاي سراسر کشور  ها و دانشگاه فضاي آموزشی دبیرستان
هاي رفع اشکال دانشکده علوم هم در  کالس. شد استفاده می

تأسیس . شد پایان هر سال تحصیلی در تهران برگزار می
، تالشی 1355کشور در سال نقطه  12در » اي هاي منطقه کالج«

دیگر براي آموزش از دور است که این دانشگاه به آن 
و  يا  ها هم آموزش به شکل مکاتبه در این کالج. پرداخت
  .]39[ گرفت صورت می يحضور

تر و نسبتاً جامع براي آموزش از دور، تأسیس  تالشی گسترده
مکان با هدف ایجاد ا 1352بود که در سال  رانیا دانشگاه آزاد

آموزش عالی براي همه و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز 
توان گذري از نسل  تأسیس این دانشگاه را می. کشور رخ داد

. ورد اول آموزش از دور در ایران به نسل دوم آن به شمار آ
پذیرش  1356اولین گروه دانشجویان این دانشگاه در سال 

اي خودآموز ه آموزش در این دانشگاه بر اساس متن .شدند
هاي  هاي آموزشی رادیویی و تلویزیونی، مجموعه چاپی، برنامه

هاي خودارزشیابی و نیز آموزش  دیداري و شنیداري، آزمون
با توقف فعالیت این دانشگاه در . گرفت رودررو صورت می

، آموزش از دور رسمی هم مدتی در کشور متوقف 1359سال 
حلی  ور به عنوان راهتأسیس دانشگاه پیام ن 1366در سال . شد

براي پاسخ به نیاز شمار رو به فزونی داوطلبان ورود به 
  .]41-39[دانشگاه، این وقفه را پایان داد 

نهادهاي آموزش عالی ایران که پس از انقالب اسالمی به 
دانشگاه پیام نور که با : اند عبارتند از آموزش از دور پرداخته

هاي زیرمجموعه وزارت  دانشگاهچنین رسالتی برپاشد، دیگر 
هاي  علوم، تحقیقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه

علوم پزشکی که جداي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 
و به عنوان زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

  .شوند پزشکی اداره می
. س شددانشگاه پیام نور از ابتدا با هدف آموزش از دور تأسی

هاي آموزشی تلویزیونی  با افزایش قدمت این دانشگاه، برنامه
هاي صوتی و  دیداري مانند نوار-هاي شنیداري و رسانه

و کالس حضوري رفع   هاي فشرده تصویري به کتاب لوح
) سامد(سامانه مدیریت یادگیري . ]42[اشکال اضافه شدند 

از آن  نور در مواردي  امکان دیگري است که دانشگاه پیام

هاي  ارائه مواد آموزشی و برگزاري کالس. کند استفاده می
رفع اشکال، به ویژه در مواردي که جمعیت / تدریس

یادگیرندگان در درسی کم باشد، کاربرد اصلی سامد در این 
هاي یادشده در زمان مشخصی که از قبل  کالس. دانشگاه است

نامیده » کیمدرس الکترونی«شود، توسط یاددهنده که  اعالم می
ملزم به ضبط ویدیوي » مدرس«شود؛ البته  شود ارائه می می

کالس در زمان برگزاري کالس است و سپس فایل ویدیویی 
گیرد و  آن از طریق سامد در اختیار یادگیرندگان قرار می

زمان نیز میسر است  مندي از این محتوا به شکل ناهم بهره
ز دانشگاه پیام نور توان گفت همچنان بیشترین تمرک می. ]43[

هاي حضوري براي  اي و برگزاري کالس بر آموزش مکاتبه
تدریس فشرده یا رفع اشکال است اما در کنار آن از امکانات 

بنیاد و آموزش  دیداري، آموزش رایانه-آموزش شنیداري
  .شود بنیاد نیز استفاده می وب

بحث آموزش مجازي و یادگیري الکترونیکی در  1380از دهه 
هایی  رت علوم، تحقیقات و فناوري رونق گرفت و دانشگاهوزا

ها در  غالب این دوره. پرداختند» هاي مجازي دوره«به ارائه 
آموزش در این . شود هاي کارشناسی ارشد ارائه می دوره
با : ها از نسل چهارم آموزش از دور فراتر نرفته است دوره

ز متن، استفاده از سامدها مواد آموزشی به شکل ترکیبی ا
شوند،  اي ارائه می صوت و فیلم و محتواي چندرسانه

که محتواي ضبط شده آن هم (هاي برخط رفع اشکال  کالس
شوند و امکان  برگزار می) گیرد در اختیار یادگیرندگان قرار می

ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر و با یاددهندگان از طریق 
هر چند . اي و رایانامه فراهم است سرا، محفل شبکه گپ

هاي  ها عموماً از دانشگاه دهنده این دوره هاي ارائه دانشگاه
صاحب نام ایران هستند، اما صرفاً سهمی اندك از نظام 

که آمار رسمی نشان  آموزشی را در اختیار دارند به طوري
دهد حداکثر یک درصد از دانشجویان ایران از مزایاي  می

درصد  30درحالی که اند  مند شده یادگیري الکترونیکی بهره
هاي ترکیه از این مسیر آموزش  دانشجویان دانشگاه

گرایش بخش کوچکی از جمعیت دانشجویان کشور .بینند می
هاي الکترونیکی و سیر رو به کاهش جمعیت آنها،  به دوره

ترین  یکی از اصلی. ها است نشانی از شکست این دوره
گذاران  مشکالت این نظام آموزشی درایران، خطاي سیاست

اي  آموزش عالی در انتخاب این روش آموزشی به عنوان شیوه
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است و طبعاً با کاهش تقاضا براي » پذیرش دانشجو«براي 
  .]46و45[ ورود به دانشگاه، این جامعه نیز کاهش یافته است
برداري از  دانشگاه آزاد اسالمی نیز اقداماتی در جهت بهره

سرآغاز این . ه استمزایاي یادگیري الکترونیکی انجام داد
و اجراي  1384در سال » واحد الکترونیکی«اقدامات تأسیس 

براي رشته فناوري  1385اولین دوره پذیرش دانشجو در سال 
هایی که این واحد ارائه  اکنون تعداد رشته هم. اطالعات است

محمل اصلی . عنوان افزایش یافته است 40کند به بیش از  می
ن دانشگاه سامانه مدیریت عرضه آموزش از دور در ای
توان آن را در نسل چهارم  یادگیري است؛ بدین ترتیب می

  .]47[ بندي کرد آموزش از دور رده
نامه  نظام«وزارت علوم  1390شایان ذکر است، در سال 

را تدوین کرد که در » یادگیري الکترونیکی در آموزش عالی
این . ستآن به قوانین و مقررات این شیوه آموزشی پرداخته ا

مقررات تشابه بسیاري با قوانین آموزش رودرروي مرسوم 
هم در آن » حضور و غیاب«دارد؛ تا آنجا که حتی به مسئله 

پرداخته شده است و سقف سه شانزدهم براي غیبت مجاز 
نامه حضور دانشجو در دوره  در این نظام. تعیین شده است

آموزشی بر اساس مشاهده محتواي آموزشی در زمانی 
مشخص، حضور در درگاه آموزشی و انجام تکالیف سنجیده 

شود؛ محتواي آموزشی مورد اشاره پس از آن زمان باید در  می

دسترس دانشجو قرار گیرد ولی استفاده از آن حضور 
  .]48[ شود محسوب نمی

هاي علوم پزشکی  ضرورت یادگیري الکترونیکی در دانشگاه
ها  اکنون اغلب این دانشگاه هم. کشور نیز احساس شده است

از فناوري سامد براي ایجاد امکان یادگیري الکترونیکی 
هایی براي امکان تولید و  همچنین زیرساخت. کنند استفاده می

شده و  انتشار محتواي الکترونیکی در مقیاس کشوري فراهم
هاي علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته  در اختیار دانشگاه

بدین ترتیب، وضعیت کنونی آموزش از دور را در این . است
توان در نسل چهارم آموزش از دور  ها می مجموعه از دانشگاه

هاي علوم  گرفته در دانشگاه رخدادهاي صورت. به شمار آورد
خالصه شده  8 جدولپزشکی براي ارائه آموزش از دور در 

  .]49[است 
گیري آموزش از دور در ایران در دانشگاه و  اگر چه شکل

آموزش عالی رخ داد، اما نیاز به آن محدود به این حوزه 
هاي  آموزش از دور عالوه بر آموزش عالی در حوزه. نیست

آموزش عمومی، آموزش حوزوي : دیگر نیز پدیدار شده است
اي که نیاز به این  بدین ترتیب مراکز عمده. ارتیو آموزش مه

شکل از آموزش آنها را به برگزاري آن واداشته است، عبارتند 
، مرکز )متولی آموزش عمومی(وزارت آموزش و پرورش : از

هاي  دار امور اجرایی حوزه عهده(هاي علمیه  مدیریت حوزه

  هاي علوم پزشکی رویدادهاي آموزش از دور در دانشگاه) 8جدول 
  رخداد  سال
  آغاز فعالیت آموزش مجازي در گروه آموزشی فارماکولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران  1384
  آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانایجاد دفتر آموزش از دور و آموزش مداوم اینترنتی در مرکز مطالعات و توسعه   1386

1389  
هاي آموزشی یادگیري الکترونیکی در  صدور مجوز تأسیس دانشکده مجازي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با گروه

  هاي حضوري سازي آموزش علوم پزشکی، سالمت الکترونیکی، مجازي
  شیراز در قالب مرکز آموزش الکترونیکیهاي دانشگاه علوم پزشکی  آغاز فعالیت  1386
  هاي دیگر  تأسیس دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فعالیت در زمینه آموزش مجازي در کنار فعالیت  1392

1392  
پزشکی، کتابداري در علوم هایی به شکل مجازي، از جمله یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی،آموزش  آغاز تصویب و ارائه رشته

  نگر پزشکی، نظارت بر امور دارویی، فناوري آموزشی و آموزش جامعه

1394  
هاي علوم پزشکی کشور در راستاي مأموریت تعیین  تصویب تأسیس دانشگاه علوم پزشکی مجازي کشور در شوراي گسترش دانشگاه

  شده براي تحقق برنامه جامع آموزش عالی نظام سالمت
  سیس دانشکده مجازي در دانشگاه علوم پزشکی شیرازتأ  1395
  )افزار ویژه یادگیري دانشگاهی نرم(سازي سامد کشوري با عنوان نوید  طراحی و پیاده  1395
  )اي ملی انبوه و نوین آموزش رایانه(استقرار سامانه دوبابرف در کشور با عنوان سامانه آرمان   1396
  نوید دانشگاه به سامانه 69اتصال   1397
  تشکیل شوراي عالی آموزش مجازي  1397
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به  نهاد اصلی مأمور(اي  ، سازمان آموزش فنی و حرفه)علمیه
  ).هاي مهارتی عرضه آموزش

مرکز ثقل «در وزارت آموزش و پرورش، آموزش رودررو 
رود و آموزش از دور تنها  به شمار می» ارائه خدمات تربیتی

هاي آموزشی است  براي بازماندگان از تحصیل محور فعالیت
در آذر » اساسنامه مؤسسه آموزش از دور«با تصویب . ]50[

الب فرهنگی، آموزش از دور در در شوراي عالی انق 1375
با اصالح این  1383در سال . مقطع متوسطه رسمی شد

اساسنامه، مقطع راهنمایی نیز مشمول این شکل از آموزش 
در اساسنامه یادشده، حضور در مدرسه از فرآیند آموزش . شد

شود بلکه با الزام مؤسسه به تهیه، تولید و توزیع  حذف نمی
داري و نیز متون خودآموز، از دی-مواد آموزشی شنیداري

تعداد مراکز فعال آموزش از دور در . شود میزان آن کاسته می
 1615بیش از  1398-99سراسر کشور در سال تحصیلی 

هاي مکرري که در  با وجود دگردیسی. ]53- 51[مدرسه است 
حوزه آموزش از دور رخ داده است، شکل غالب آن در مراکز 

اي  رش همچنان آموزش مکاتبهآموزش از دور آموزش و پرو
  .شود هاي حضوري همراه می است که با کالس

هاي یادگیري الکترونیکی در حوزه  توان گفت فعالیت می
. هایی براي تولید محتوا است آموزش عمومی محدود به تالش

اقداماتی ارزنده » تربیتی رشد- شبکه آموزشی«در این زمینه 
ی در قالب فیلم، صوت، تاز تولید محصوالت انجام داده و پیش
ها،  با وجود تنوع این فعالیت. افزار و بازي است پویانمایی، نرم

توان شکل فعلی آنها را فراتر از نسل چهارم آموزش از  نمی
رسد آموزش و پرورش  در واقع به نظر می. ]44[دور دانست 
استفاده از بستر  يها و فرصت هاتهدید دیم و امیبهمچنان در 
سند تحول «با وجود آنکه در : ات مانده استفناوري اطالع

ارتقاء کیفیت فرآیند تعلیم و «بر » بنیادین آموزش و پرورش
» هاي نوین تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوري

به » غیرحضوري و مجازي«تأکید شده و گسترش آموزش 
عنوان راهکاري براي رسیدن به این هدف تعیین شده است، 

ارشی از اقدامی مؤثر در این راستا منتشر نشده است تاکنون گز
]54[.  

در آموزش حوزوي، آموزش از دور براي طالبی که امکان 
. هاي حضوري را ندارند، فراهم شده است شرکت در دوره

آموزش «هاي مربوط به این نوع آموزش با عنوان  دوره

آموزش غیرحضوري به دو . شود برگزار می» غیرحضوري
هاي حضوري  با برگزاري کالس: شود تکمیل میشکل مجزا 

. افزارهاي آموزشی فشرده و یادگیري با استفاده از نرم
افزارهاي آموزشی غالباً مواد آموزشی را در قالبی  نرم

همچنین بعضی . کنند اي به یادگیرندگان عرضه می چندرسانه
ها به  از مراکز از سامد نیز به شکلی مشابه با آنچه در دانشگاه

هاي هفتگی نیز از دیگر  آزمون. کنند رود، استفاده می ار میک
ها است که بخشی از نمره پایانی به آن  امکانات این سامانه

توان آموزش از دور  بدین ترتیب می. ]57- 55[ اختصاص دارد
هاي اول تا چهارم  در این نظام آموزشی را ترکیبی از نسل

مزایاي آموزش  جویی از آموزش از دور دانست که براي بهره
هاي موجود به کار  از دور به اقتضاي امکانات و زیرساخت

  .رود می
ترین نهاد در عرضه آموزش مهارتی، سازمان آموزش فنی  مهم

هاي  آموزش در این نهاد توسط آموزشگاه. اي است و حرفه
ها براي فعالیت در  آموزشگاه. گیرد اي صورت می حرفه و فنی

اي از الزامات و  ه کردن مجموعهاین حوزه نیاز به برآورد
آموزش الکترونیکی هم از این قاعده . دریافت مجوز دارند

جاز به آن ارائه است که از  مستثنی نیست؛ آموزشگاهی م
اي  نامه در قالب شیوه 1392شرایطی که این سازمان در سال 
استفاده از سامد براي ارائه . تبیین کرده است، برخوردار باشد

. ی از شرایط اصلی براي دریافت این مجوز استها یک آموزش
هاي  تواند با کالس ها بسته به عنوان دوره، می آموزش

هاي این حوزه را نیز  توان آموزش می. حضوري کامل شود
  .]58[رده با نسل چهارم آموزش از دور دانست  هم

هاي مختلف آموزش از دور،  با روشن شدن تفاوت بین شکل
  .شود یادگیري الکترونیکی تمرکز می در بخش بعد بر مفهوم

  
 تبیین مفهوم یادگیري الکترونیکی -4

اي تا شکل نوین  سیر تحوالت آموزش از دور، از شکل مکاتبه
دهد که آموزش از دور ضرورتی است  و امروزي آن، نشان می

. ناپذیر است هاي روز اجتناب که تغییر آن با زمانه و فناوري
اپذیر آن آموزش را از شکل این ضرورت و تحوالت گریزن

عادي آن، آموزش رودررو و حضوري، به شکلی نو و 
توان به دلیل  این شکل را می. پذیر تبدیل کرده است انعطاف

هاي اطالعاتی و ارتباطی با  تکیه آن بر اینترنت و فناوري
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اي بین این  مقایسه 9 جدول. توصیف کرد» الکترونیکی«صفت 
هاي مختلف تفاوت  یسه از جنبهاین مقا. دو نوع آموزش است

  .دهد این دو شکل آموزش را نشان می
یادگیري الکترونیکی که ارائه تعریفی جامع و مانع براي  

هاي بازگشتی نشود، قدري دشوار است  گرفتار دام عبارت
، »1یادگیري برخط«هایی مانند  استفاده از عبارت. ]59[
به جاي  3»یادگیري از دور«یا حتی » 2یادگیري دیجیتالی«
در . ]9[افزاید  به این دشواري می» یادگیري الکترونیکی«

کترونیکی، مانند بسیاري از هاي یادگیري ال برخی از تعریف
را با خود دارند، این » الکترونیکی«مفاهیم دیگري که پسوند 

نامه  در واژه. مفهوم در ارتباط با اینترنت تبیین شده است

                                                           
1- Online learning 
2- Digital learning 
3- Distance learning 

استفاده از فناوري «، یادگیري الکترونیکی به عنوان 4گارتنر
تعریف شده » اینترنت براي یادگیري در خارج از کالس درس

، یادگیري الکترونیکی 5علوم یادگیري دانشنامهر د. ]60[است 
شود که با کمک فناوري  هایی تعریف می اي از روش مجموعه

مکان به  زمان و ناهم تواند براي پشتیبانی از یادگیري ناهم می
کار رود و نیز عناصر آموزش و ارزیابی را هم دربرداشته باشد 

بتنی بر این نگاهی متفاوت به یادگیري الکترونیکی، م. ]61[
اي براي آموزش  دیدگاه است که یادگیري الکترونیکی شیوه

هاي مختلف  ها و مطابق فلسفه توان در مدل است که می
از این نگاه، یادگیري الکترونیکی . آموزشی از آن استفاده کرد

شده در  ابزار توزیع( 6بنیاد اي که از ابزار وب به عنوان شیوه

                                                           
4- Gartner 
5- Encyclopedia of the Sciences of Learning 
6- Web-based 

  مقایسه آموزش حضوري و آموزش الکترونیکی) 9جدول 
 الکترونیکی رودررو  مشخصه

 یادگیري یاد دادن و آموزش مأموریت

 محور گرا و یادگیرنده جامعیت محور گرا و یاددهنده سخن رویکرد آموزشی

 هاي آموزش  تنوع در روش براي همه یادگیرندگان روش یکتا راهبرد آموزشی

 گیري شفاف و قابل اندازه گیري مبهم و غیرقابل اندازه شیوه تدریس

  هاي تحلیل داده خودکار، امکان استفاده از روش  نامه و نظرسنجی از یادگیرندگان دشوار، مبتنی بر پرسش ارزیابی شیوه آموزش

  ابزار آموزش
آموزشی، محدود بودن زمان و مکان استفاده تعداد کم ابزار 

  از ابزار به وقت و فضاي کالس
  ابزارهاي متنوع و نوین با قابلیت استفاده نامحدود

 منعطف و مدیریت یادگیرنده بر فرآیند یادگیري ریزي و هدایت توسط دیگران برنامه  فرآیند یادگیري

 یا انگیزه ضعیفتحصیل از روي عادت، اجبار  انگیزه و رغبت یادگیرنده
حضور با احساس نیاز به یادگیري، با انگیزه و تحصیل 

 داوطلبانه

 زمان زمان یا ناهم همغیرمستقیم،  زمان هممستقیم و رودررو،  تعامل

  نامحدود  کالس و نهاد آموزشی گستره تعامالت اجتماعی
 اي و فعال فرارسانه مکتوب و غیرفعال  منابع

  اي وسیع تر و در گستره اي کمتر، سریع به آسانی، با هزینه  اي محدودتر بر، در گستره دشوار، پرهزینه، زمان روزآمدسازي منابع آموزشی

  دسترسی به منابع آموزشی
اي از  بر و گاهی با زنجیره نسبتاً دشوار، پرهزینه، زمان
  ها واسطه

  آسان، ارزان، سریع و بی واسطه

نقش یاددهنده در تولید مواد 
  آموزشی

  کننده و هم تولیدکننده یاددهنده به عنوان هم مصرف  کننده یاددهنده به عنوان مصرف

 )بسته به پهناي باند اینترنت(تقریباً نامحدود  محدود  ظرفیت کالس

 وقت حضور پاره وقت حضور تمام یاددهنده و یادگیرنده

 وسیع: ارتباطیاندك؛ : کالبدي اندك: ارتباطیوسیع؛ : کالبدي تجهیزات

 و منطبق بر تقویم فردي) نامنظم(دلخواه  منظم و از پیش تعیین شده بندي زمان

 آزمون و ارزشیابی
اجراي آزمون در یک مکان و زمان مشخص براي همه 

  یادگیرندگان، عدم امکان تکرار آزمون
  انعطاف در زمان و مکان اجراي آزمون، امکان تکرار آزمون
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گیرد  بهره می) 2و یا داراي قابلیت استفاده از وب 1وب
تواند هم در آموزش از دور و هم در آموزش حضوري به  می

  .]62[کار رود 
تري هم ارائه شده  هاي جامع براي یادگیري الکترونیکی تعریف

اي  سان و همکارانش یادگیري الکترونیکی را سامانه. است
هاي  ذاشتن محدودیتکنند که با کنار گ بنیاد تعریف می وب

زمانی و مکانی، اطالعات یا دانش را در اختیار یادگیرندگان 
در تعریفی دیگر، یادگیري الکترونیکی . ]63[دهد  قرار می

رویکردي در ارائه محیط یادگیري است که به ایجاد محیطی 
منظور از . ]64[شود  منجر می 5شده و توزیع 4پذیر ، انعطاف3باز

محیطی است که در آن یادگیري بتواند  »باز«از محیط یادگیري 
مستقل از مکان، زمان و سرعت یادگیري یادگیرنده شکل 

به بیان دیگر، یادگیري براي هر یادگیرنده، منطبق با . گیرد
بودن نیز به این معنا » پذیر انعطاف«. او است» تقویم شخصی«

است که یادگیرنده بتواند عالوه بر مکان و زمان یادگیري، 
در واقع انتخاب هر . وزش را هم انتخاب کندشکل آم

یادگیرنده با توجه به آنکه از نظر استعداد و سطح دانش 
تواند با یادگیرندگان  پیشین، متفاوت با دیگران است، می

این امکان انتخاب، موجب انطباق یادگیري . دیگرمتفاوت باشد
همچنین . شود یادگیرنده می» تقویم رشدي و استعدادي«با 
آن است که یادگیرنده و یاددهنده و نیز » شدگی توزیع«از  مراد

هاي  محتواي آموزشی بتوانند به شکلی نامتمرکز در مکان
در حقیقت، توزیع شدگی منجر به . مختلف قرار داشته باشند

در این . ]65[شود  می» اي انطباق یادگیري با نظام شبکه«
محور  یادگیرندهتعریف، محیط یادگیري الکترونیکی تعاملی و 

است و براي همه در هر مکان و زمانی قابل ارائه است؛ این 
هاي اطالعاتی و مواد آموزشی  قابلیت با استفاده از فناوري

                                                           
1- Web-distributed 
2- Web-capable 
3- Open 
4- Flexible 
5- Distributed 

این تعریف نگاهی . شود متناسب با چنین محیطی، ایجاد می
کالن به یادگیري الکترونیکی دارد و ضمن در بر داشتن 

. کند ا به طور جامع بیان میهاي آن ر هاي قبلی، ویژگی تعریف
امکان تعامل با : ها عبارت است از ترین این ویژگی مهم

اي؛  یاددهندگان، یادگیرندگان و مواد آموزشی؛ ارائه چندرسانه
گذاري یادگیري  عدم محدودیت مکانی و زمانی؛ امکان ارزش

یابی و  از ابعاد اجتماعی و همکارانه؛ پایش مستمر از طریق ارز
مورد استفاده با  7؛ امکان دسترسی به سکوهاي6بییا خودارز
کنش بین فرآیندها به شکل  هاي همراه و وب؛ برهم افزاره
  .]66[زمان  زمان و ناهم هم
  
  هاي حوزه یادگیري الکترونیکی پژوهش -5

اي جوان  یادگیري الکترونیکی حوزه همچنان که اشاره شد
اي بودن و پیوند دو حوزه آموزش  رشته است که به دلیل میان

هایی پرثمر  و فناوري اطالعات، مستعد صورت دادن پژوهش
گرفته در  هاي صورت در این بخش به وضعیت پژوهش. است

داده مورد استفاده در . شود یادگیري الکترونیکی پرداخته می
شده در پایگاه داده  مجموعه مقاالت نمایهاین بخش، از 

، گردآوري )2020ژانویه سال ( 1398تا بهمن ماه  8اسکوپوس
دلیل استفاده از این پایگاه، نمایه شدن . است  گردآوري شده

. بخش شایان توجهی از نشریات علمی جهان در آن است
 10 جدولهاي  با ترکیب کلیدواژه  ها استخراج این داده
ارز  هاي هم کلیدواژه 9لگر فصلیعم. صورت گرفته است

یادگیري الکترونیکی به این دلیل استفاده شده است که چنانکه 
ها بسیار براي اشاره به مفهوم  تر اشاره شد، این عبارت پیش

همچنین براي آنکه  . روند یادگیري الکترونیکی به کار می
وجو کنار روند این عملگر در  مفاهیم نامرتبط از جست

                                                           
6- Self-evaluation 
7- Platform 
8- Scopus 
9- Disjunction 

  ها اطالعات جویش مقاله) 10جدول 
ها در  نوع عملگر زیرعبارت
 عبارت کلی

  حوزه مورد جویش  استفادههاي مورد  واژه  عملگر کاربردي

  عطفی
  فصلی

e-learning, online learning, online education, 
virtual learning, distance learning, digital 

learning 
  ها کلیدواژه

  ها عنوان، چکیده، کلیدواژه  learner, student  فصلی
-  education  ها عنوان، چکیده، کلیدواژه  
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هاي  با کلیدواژه آموزش و عملگر فصلی واژه 1عطف
با توجه به . آموز به کار رفته است دانش/ یادگیرنده و دانشجو

وجو به مقاالت  کثرت انتشارات در این زمینه، دامنه جست
حاصل جویش، . انتشاریافته در نشریات محدود شده است

شده، اولین  در میان مقاالت یافت .مقاله است 7723تعداد 
روند انتشار . منتشر شده است 1985ه در سال مقال

هاي علمی در این زمینه، سیري فزاینده در تعداد آنها  پژوهش
تعداد . دهد که همچنان میل به صعود دارد را نمایش می

مجموعاً کمتر از صد  2000مقاالت انتشاریافته تا پیش از سال 
ري زمان با ظهور یادگی و هم 21با ورود به قرن . مقاله است

یابد، به  گیر می انتشار مقاالت افزایشی چشم 1الکترونیکی 
 2100این تعداد به حدود  2010طوري که در انتهاي سال 

. مقاله رسیده است 7500به بیش از  2019مقاله و در سال 
تعداد مقاالت انتشاریافته در زمینه یادگیري  11 جدول

نیز تغییر  1 شکلدر . دهد الکترونیکی در هر سال را نشان می
  .شود هاي پنج ساله مشاهده می فراوانی این مقاالت در دوره

سهم کشورهایی که بیشترین مشارکت را در انتشار مقاالت 
براي . ذکر شده است 12 جدولاند در  مورد بررسی داشته

آنکه جایگاه ایران نیز در این میان مشخص باشد سی کشور 
بیشترین مشارکت در . اند برتر در این فهرست گنجانده شده

هاي حوزه یادگیري الکترونیکی را آمریکا با تدوین  پژوهش
گیر، انگلیس با  پس از آن، با تفاوتی چشم. مقاله دارد 2056

هاي این  از کشورهاي دیگر در پژوهش مقاله بیش 744انتشار 

                                                           
1- Conjunction 

اسپانیا، چین، استرالیا و تایوان با . حوزه نقش داشته است
در این میان، ایران . هاي بعدي قرار دارند سهمی کمتر، در رده

  .وسوم جهان قرار دارد مقاله در رتبه بیست 82با انتشار 
ده نهادي را که بیشترین تعداد پدیدآوران مقاالت  13 جدول

دانشگاه باز . کند اند، مشخص می آنها وابستگی داشته به
هاي دیگر سهم بیشتري در انتشار  انگلیس نسبت به دانشگاه

پس از آن نیز . هاي یادگیري الکترونیکی داشته است پژوهش
ها را  دانشگاه آزاد کاتالونیاي اسپانیا بیشترین تعداد پژوهش

هاي  گاهها بین دانش پراکندگی پژوهش. انجام داده است
دانشگاه برتر از نظر تعداد  10مختلف زیاد است، به طوري که 

 6گیري ندارند و سهم آنها حدود  انتشارات، اختالف چشم
  .درصد از تمامی مقاالت بازیافتی است

فهرست برترین پدیدآوران بر اساس تعداد مستندات منتشر 
پرکارترین نویسنده چیا ون . آمده است 14 جدولشده در 

مقاله  30، با )در کشور تایوان 3از دانشگاه مینگ چوان( 2ساي
 368تعداد کل استنادات به مقاالت این پژوهشگر . مقاله است
از دانشگاه علوم و فناوري (پس از او، هوانگ . استناد است

مقاله به آثار  514مقاله قرار دارد که تاکنون در  18با ) 4تایوان
فهرستی از ده نشریه برتري که تاکنون  .او استناد شده است

 15 جدولاند در  هاي یادگیري الکترونیکی بوده میزبان پژوهش
 Computers and Educationمجله . نشان داده شده است

بیشترین تعداد این مقاالت را به جامعه علمی عرضه کرده 
که تاکنون در  بودهعنوان  377این مقاالت شامل . است

                                                           
2- Chia Wen Tsai 
3- Ming Chuan University 
4- National Taiwan University of Science and Technology 

  فراوانی مقاالت انتشاریافته در هر سال) 11جدول 
  درصد  تعداد  سال  درصد  تعداد  سال  درصد  تعداد  سال
1985 1  01/0  1998  17  22/0  2009  384  98/4  
1988  1  01/0  1999  29  38/0  2010  358  64/4  
1989  1  01/0  2000  51  66/0  2011  459  94/5  
1990  1  01/0  2001  76  98/0  2012  440  70/5  
1991  2  03/0  2002  73  94/0  2013  478  19/6  
1992  4  05/0  2003  95  23/1  2014  574  43/7  
1993  3  04/0  2004  112  45/1  2015  676  75/8  
1994  4  05/0  2005  126  63/1  2016  758  81/9  
1995  4  05/0  2006  149  93/1  2017  774  02/10  
1996  13  17/0  2007  224  90/2  2018  703  10/9  
1997  13  17/0  2008  322  17/4  2019  798  33/10  
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ترین پراستناد .نها استناد شده استپژوهش به آ 21850
بیش از همه به  اند که ذکر شده 16 جدولمقاالت بازیافتی در 

 عوامل که در آناستناد شده  ]63[مقاله سان و همکارانش 
اثرگذار بر رضایت کاربران از محیط یادگیري الکترونیکی در 

هاي  ها و دوره یادگیرندگان، یاددهندگان، درس(ابعاد مختلف 
بررسی شده و نتایج آن ) شی، فناوري، طراحی و محیطآموز

ها براي بهبود رضایت کاربران و ارتقاء  راهنمایی براي سازمان
  .یادگیري الکترونیکی است

مختلف  نمایشی از موضوعات 2 شکل هاي نمودار
 دستیابی بهبراي . هاي یادگیري الکترونیکی است پژوهش

 ،مطرح در یادگیري الکترونیکی اتدیدي جامع از موضوع
  .بندي شوند در دو دسته مهندسی و تربیتی گروه موضوعات

 
  انتشاریافته مقاالت تعداد) 1شکل 

  
  1985-2020ها، در بازه زمانی   بندي کشورها بر اساس تعداد مقاله رتبه) 12جدول 

  تعداد مقاالت  کشور  رتبه  تعداد مقاالت  کشور  رتبه
 124  کره جنوبی  15 2056  آمریکا  1

  121  روسیه  16  744  انگلیس  2
  118  ژاپن  17  553  اسپانیا  3
  109  برزیل  18  445  چین  4
  107  کنگ هنگ  19  443  استرالیا  5
  102  عربستان سعودي  20  415  تایوان  6
  87  پرتغال  21  297  کانادا  7
  84  فرانسه  22  244  آلمان  8
  82  ایران  23  208  مالزي  9
  82  سوئد  23  200  ترکیه  10
  74  نیوزلند  24  173  هند  11
  73  ایرلند  25  149  یونان  12
  60  اندونزي  26  142  ایتالیا  13
  58  سوئیس  27  134  هلند  14
  54  کلمبیا  28  124  آفریقاي جنوبی   15

 

 

 تعداد

 2016-2020 2011-2015 2006-2010 2000-2005 2000پیش از 
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  2020تا  1985در بازه زمانی نهادهاي برتر پژوهش در حوزه یادگیري الکترونیکی، بر اساس تعداد مقاالت ) 13جدول 
  مقاالتتعداد   کشور  عنوان مرکز پژوهشی  رتبه
1  Open University  79  انگلیس  
2  Universitat Oberta de Catalunya  64  اسپانیا  
3  University of South Africa  52  آفریقاي جنوبی  
4  Universidad Politécnica de Madrid  42  اسپانیا  
5  The University of Sydney  41  استرالیا  
6  Universidad Nacional de Educacion a Distancia  41  اسپانیا  
7  Ming Chuan University  40  تایوان  
8  The University of Hong Kong  37  هنک کنگ  
9  National Taiwan University of Science and Technology  37  تایوان  
10  Pennsylvania State University  36  آمریکا  

  
  برترین نویسندگان، بر اساس تعداد مقاالت یادگیري الکترونیکی )14جدول 

  کشور  وابستگی سازمانی  نام پژوهشگر  رتبه
تعداد 
  مقاالت

تعداد استنادات 
  مقاالتبه 

1  Tsai, C.W.  Department of Information Management, Ming 
Chuan University  368  30  تایوان  

2  Hwang, G.J.  
Graduate Institute of Digital Learning and 
Education, National Taiwan University of 

Science and Technology  
  514  18  تایوان

3  Shen, P.D.  Institute of General Education, Ming Chuan 
University  276  18  تایوان  

4  Fischer, M.R.  
Clinic of the Ludwig Maximilians University, 

Institute of Didactics and Educational Research 
in Medicine  

  168  11  آلمان

5  Pardo, A.  Division of IT Engineering and the 
Environment, University of South Australia  112  11  استرالیا  

6  Tsai, C.C.  Institute for Research Excellence in Learning 
Sciences, National Taiwan Normal University  350  11  تایوان  

7  Zhu, C.  
Department of Educational Sciences, Faculty 

of Psychology and Educational Sciences, Vrije 
Universiteit Brussel, Brussels, Belgium  

  81  11  بلژیک

8  Embi, M.A.  Faculty of Education, Universiti Kebangsaan 
Malaysia  13  10  مالزي  

9  Kloos, C.D.  Universidad Carlos III de Madrid  114  10  اسپانیا  
10  Chen, N.S.  Department of Information Management, 

National Sun Yat-Sen University  268  9  تایوان  

  
  2020تا  1985بازه زمانی  هاي برتر حوزه یادگیري الکترونیکی در نشریه) 15جدول 

  ناشر  عنوان نشریه  رتبه
ضریب 
  تأثیر

تعداد 
  مقاالت

تعداد استنادات 
  مقاالتبه 

1 Computers and Education Elsevier 627/5  377 21850 
2 International Journal of Emerging 

Technologies in Learning 
Kassel University Press 

GmbH 1 232 804 
3 Computers in Human Behavior Elsevier 306/4  157 4955 
4 International Review of Research in Open 

and Distance Learning Athabasca University 830/1  153 3968 
5 British Journal of Educational Technology Blackwell Publishing 588/2  137 3252 
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  2020تا  1985بازه زمانی  هاي برتر حوزه یادگیري الکترونیکی در نشریه) 15جدول 

  ناشر  عنوان نشریه  رتبه
ضریب 
  تأثیر

تعداد 
  مقاالت

تعداد استنادات 
  مقاالتبه 

6 Turkish Online Journal of Distance 
Education Anadolu Universitesi 583/0  137 439 

7 Internet and Higher Education Elsevier 284/5  135 5697 
8 Computer Applications in Engineering 

Education John Wiley and Sons Inc 435/1  109 783 
9 IEEE Transactions on Education IEEE 274/2  99 2626 
10 International Journal of Engineering 

Education Tempus Publications 611/0  95 503 

  
  2020تا  1985پراستنادترین مقاالت حوزه یادگیري الکترونیکی در بازه زمانی ) 16جدول 

  نویسندگان  عنوان مقاله  رتبه
سال 
  انتشار

تعداد 
  استنادات

1  
What drives a successful e-Learning? An 

empirical investigation of the critical factors 
influencing learner satisfaction 

Sun P.-C., Tsai R.J., Finger G., 
Chen Y.-Y., Yeh D. 2008  961  

2  
Examining social presence in online courses in 

relation to students' perceived learning and 
satisfaction 

Richardson J.C., Swan K. 2003  697  

3  Gamifying learning experiences: Practical 
implications and outcomes 

Domínguez A., Saenz-De-
Navarrete J., De-Marcos L., 

Fernández-Sanz L., Pagés C., 
Martínez-Herráiz J.-J. 

2013  580  

4  
Explaining and predicting users' continuance 
intention toward e-learning: An extension of 

the expectation-confirmation model 
Lee M.-C. 2010  463  

5  
Investigating the determinants and age and 

gender differences in the acceptance of mobile 
learning 

Wang Y.-S., Wu M.-C., Wang 
H.-Y. 2009  458  

6  Mining LMS data to develop an "early warning 
system" for educators: A proof of concept Macfadyen L.P., Dawson S. 2010  435  

7  
Student perceptions of collaborative learning, 
social presence and satisfaction in a blended 

learning environment: Relationships and 
critical factors 

So H.-J., Brush T.A. 2008  435  

8  Critical success factors for e-learning 
acceptance: Confirmatory factor models Selim H.M. 2007  428  

9  The influence of system characteristics on e-
learning use Pituch K.A., Lee Y.-k. 2006  420  

10  The acceptance and use of a virtual learning 
environment in China Van Raaij E.M., Schepers J.J.L. 2008  397  

  

هاي مطرح در  ناگفته نماند تعیین مرزي دقیق بین موضوع
هایی مانند  موضوعیادگیري الکترونیکی چندان ساده نیست؛ 

خاستگاه سازي یادگیري از جمله مسائلی هستند که  شخصی
ی یادگیري الکترونیکی است و براي تعلیم و تربیتجنبه  آنها

عملی شدن در محیط یادگیري الکترونیکی به جنبه فنی آن 
هاي این دو  از سوي دیگر هر یک از زیردسته. متکی هستند

مستقل نیستند؛ به عنوان مثال گروه اصلی نیز کامالً از یکدیگر 
پردازي  سازي یادگیري، بازي ممکن است پژوهشی به شخصی

با وجود این نوع . و سامد، توأم با یکدیگر پرداخته باشد
بندي تصویري کلی از  این دستهکه توان گفت  می اتابهام

هاي پژوهشی در حوزه یادگیري الکترونیکی ترسیم  موضوع
 .کند می

  
  گیري نتیجه -6
ادگیري الکترونیکی رویکردي در ارائه محیط یادگیري است ی
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شده منجر  پذیر و توزیع که به ایجاد محیطی باز، انعطاف
شود و امکان یادگیري را براي هرکس در هر زمان و  می

مکانی و با هر سرعتی در یادگیري، با استفاده از مواد آموزشی 
ترین  مهمبراي ایجاد چنین امکانی، . کند متناسب فراهم می
  .زارهاي فناوري اطالعات استفرود ا ابزاري که به کار می

که (آموزش ) سنتی(حضوري یادگیري الکترونیکی از شکل 
اي یکسان براي تمامی  ترین ویژگی آن تجویز نسخه مهم

، فاصله گرفته و به سمت تمرکز بر )یادگیرندگان آن است

انواع . هاي خاص او حرکت کرده است یادگیرنده و ویژگی
یادگیري الکترونیکی، از جمله یادگیري شخصی شده، 

ري اجتماعی، یادگیري تلفیقی و یادگیري معکوس، یادگی
هایی  پردازي، همگی محصول تالش بنیاد و بازي یادگیري بازي

راستایی  هستند که به دلیل اهمیت ارتقاء کیفیت یادگیري و هم
. اند ه هاي شخصی و انتظارات یادگیرنده انجام شد آن با ویژگی
توان از مظاهر فناوري دانست ولی  ها را اگر چه می این زمینه
در . تر از جنبه فناورانه آنهاست آنها عمیق شناختی بنیان روان

 هاي مهندسی موضوع. الف

 هاي تربیتی موضوع. ب

 )هاي حول هر موضوع هستند مقاله تعداداعداد بیانگر (هاي مختلف در یادگیري الکترونیکی و فراوانی آنها  موضوع) 2شکل 

هاي   موضوع
تربیتی

یادگیري  
یرکیبت/ تلفیقی

398 یادگیري  
ئلهمبتنی بر مس

16

سازي  شخصی
/ یادگیري
قییادگیري تطبی

223

طراحی  
آموزشی

92

ارزشیابی
357

یادگیري  
خودگردان

66

یادگیري  
همکارانه

337

یادگیري  
اجتماعی

86

هاي   کالس
معکوس

58

هاي   فنّاوري
یادگیري  
یالکترونیک

دوبابرف
212 سامد

196

ویدیو
176

/  تحلیل داده
کاوي داده

166

ساهوش
77

واقعیت 
/  مجازي

هآمیخت/ افزوده
156

سازي بصري
43

  هاي آزمایشگاه
مجازي

214

/  یادگیري
/  رایانش

رهاي سیا افزاره
300

ري  محیط یادگی
تعاملی
111

هاي   رسانه
اجتماعی

60

هاي   شبکه
اجتماعی

86

سازي شبیه
173

/  بازي
پردازي بازي

196

رایانش ابري
66
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بخشی به رشد یادگیري  ها در سرعت هر حال این حوزه
هاي بسیاري تاکنون  الکترونیکی نقشی سازنده دارند و پژوهش

حول آنها صورت گرفته است که به تکامل یادگیري 
هاي  بررسی هر یک از زمینه. کند الکترونیکی کمک فراوانی می

هاي آتی در این  تواند موضوعی براي پژوهش مطرح شده می
  .زمینه باشد

هایی مانند آموزش الکترونیکی، آموزش  آنچه در ایران با نام
حضوري و حتی به  مجازي، آموزش غیرحضوري یا نیمه

هاي  شود، ترکیبی از شکل تازگی آموزش تلفیقی عرضه می
. هاي اول تا چهارم است مختلف آموزش از دور در نسل

ایی که در این عرصه صورت گرفته است، اگر چه ه تالش
هریک در جاي خود ارزنده است، در مجموع چندان منسجم 

هاي مختلف، همچنان با  ها در حوزه حاصل این تالش. نیست
باید پذیرفت که گذر . یادگیري الکترونیکی فاصله زیادي دارد

ها بیشتر بر قدمت آموزش از دور در ایران افزوده است و  سال
هایی که در این زمینه صورت گرفته نتوانسته است مانع  الشت

هایی  اي آشکار بین آنچه در ایران با چنین عنوان ایجاد فاصله
شود و وضعیت کنونی یادگیري الکترونیکی در  عرضه می
این شکاف و گسترش آن مانعی  بقاءاستمرار . جهان شود

است و هاي آموزشی در عرصه جهانی  براي دستیابی به آرمان
اما گذشته از آن، . زیان آن در بلندمدت هویدا خواهد شد

هایی که امکان  هاي موجود در این عرصه در برهه کاستی
شود نیز  عرضه آموزش رودررو از نهادهاي آموزشی سلب می

شود که رهایی از آنها  موجب تنگناهایی در عرصه آموزش می
هایی گزاف یا  هایی ضمادگونه با هزینه حل جز با اقناع به راه

تعطیلی مدارس در . با کیفیت پایین آموزشی شدنی نیست
مدت اما  هاي هر چند کوتاه شرایط وقوع بالیاي طبیعی و وقفه

هاي آموزشی مرسوم، مانند آنچه  سراسري و فراگیر در فعالیت
هایی  نمونه رخ داد» }کرونا{ویروس منحوس «وع در زمان شی

د در لزوم توجه ویژه به از شرایطی است که هر گونه تردی
  .برد یادگیري الکترونیکی را از بین می

بدین ترتیب، پرداختن به یادگیري الکترونیکی امروزه به 
ضرورتی ناگریز تبدیل شده است، هر چند باید از شتابزدگی 
در این عرصه پرچالش پرهیز کرد، غفلت از آن نیز منجر به 

د و اگر براي هایی در آینده آموزش خواهد ش بروز کاستی
هاي مختلف کشور  اجراي به هنگام و مناسب آن در بخش

ها به سادگی قابل  ریزي نشود، آثار سوء این کاستی برنامه
به ویژه باید به خاطر داشت که فقدان . جبران نخواهد بود

نگري در این عرصه و برداشت نادرست از این  برنامه و کالن
ز عناصر آن تنها زینتی شود استفاده ا نظام ارزشمند موجب می

ناموزون براي نظام آموزشی باشد که نه تنها ثمري براي 
باري آن منجر به  عرصه آموزش نخواهد داشت بلکه گران

گذاري  از این رو، سیاست. لطمه به آموزش نیز خواهد شد
ریزي دستگاهی در سطح  کالن در عرصه ملی و برنامه

ژه ایفاء نقش وزارت ها و به وی ها و سازمان مدارس، دانشگاه
آموزش و پرورش و وزارت علوم از درجه اهمیت باالیی 

آنچه در این جهت مورد تأکید است و نباید . برخوردار است
نگر و  از آن چشم پوشید، ضرورت وجود نگاهی جامع، کلی

دستگاهی است تا منجر به توسعه  فرادستگاهی و هماهنگی بین
  .سویه شود پایدار و همه
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