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مقدمه
رشد فناوری اطالعات و ارتباطات، زندگی انسان را در ابعاد 
مختلف دگرگونی کرده است. یکی از این ابعاد مهم، آموزش 

و یادگیری است. به کارگیری فن آوری اطالعات و ارتباطات 
در آموزش و پرورش موجب تحول در مواد آموزشی، نقش 
مدرس، روش های ارزشیابی، روش های آموزشی و تعامل 

چكيده
مقدمه: با ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه های اخیر دریچه جدیدی فراروی انسان ها گشوده شده است که 
تمامی ابعاد زیستی او را فرا گرفته و دگرگونی های بسیاری را در حوزه آموزش و یادگیری به وجود آورده است. بر این 
اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تغییرات ایجاد شده در نحوه یادگیری فراگیران در اثر رشد و پیشرفت 

فناوری ها می باشد.
روش ها: این پژوهش، از نوع مروری نظامند می باشد که جهت گردآوری اطالعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه 
داده های معتبر و مطالعات کتابخانه ای در کتب و مقاالت علمی منتشر شده استفاده شد. در این راستا، کلید واژه های: 
فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری از راه دور، مکاتبه ای، یادگیری الکترونیکی، سیار، برخط، تلفیقی مورد جستجو 
قرار گرفتند. و در طی این فرایند 160 منبع در بازه زمانی1380 تا 1397- 2000 تا 2018 انتخاب و پس از بررسی مجموعا 

101 منبع مورد استفاده قرارگرفت.
یافته ها: با کاوش در سیر تکاملی یادگیری به فراخور رشد فناوری ها به سنخ شناسی یادگیری ها پرداخته شد. در ابتدا 
یادگیری در پارادایم چهره به چهره )سنتی( صورت می گرفت پس از آن رشد فناوری ها به شکل گیری یادگیری از راه دور 
انجامید که خود به به دو بخش آموزش مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی تقسیم بندی می شود. یادگیری الکترونیکی نیز در 
دو زیرشاخه یادگیری سیار و برخط دسته بندی می شود. در مرحله بعد با رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی به وجود آمد.
ناکارآمدی روش های سنتی آموزش سبب شکل گیری  به  با توجه  فناوری ها  یافته  ها، رشد  به  با توجه  نتیجه گیری: 
رویکردهای نوین یادگیری شده است. از این رو، در پارادیم سنتی یادگیری که شکل غالب نظام دانشگاهی ما می باشد 
حاکمیت تدریس سنتی نقد شد. در گام بعدی با استفاده از فراتحلیل مزایا و موانع بکارگیری یادگیری الکترونیکی در 
ساختار آموزش عالی ایران تحلیل شد. در آخرین حلقه یادگیری احصاء شده از رشد فناوری ها، یادگیری تلفیقی جای 

دارد که از طریق ترکیب تجربه حضور در کالس و کاربست فناوری حاصل می شود.
کلمات کلیدی: آموزش، یادگیری، فناوری اطالعات و ارتباطات
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مدرس و فراگیر شده است )۱(. یادگیری ارزنده ترین کاری 
است که آدمی در زندگی خود انجام می  دهد. اگرچه می توان 
به شکل های گوناگون یاد گرفت اما بهتر است برای افزایش 
بازده آموزشی از روش های خالق در آموزشی استفاده کنیم. 
به جای اینکه تنها به یادسپاری و انباشت دانش توجه کنیم به 
افزایش کیفیت و پردازش و طبقه بندی دانش با انگیزه درونی 
بپردازیم )۲(. پر واضح است، ساختار حضوری نظام آموزشی 
موجود، توان مقابله با افزایش روزافزون تقاضا برای آموزش 
برای  امروز  و سایر مسائل و مشکالتی که جامعه صنعتی 
یادگیرندگان ایجاد کرده است را ندارد. در آموزش سنتی ترکیبی 
از اطالعات و مفاهیم به فراگیران ارائه می شود و فراگیران در 
تجزیه و تحلیل اولویت بندی و سازمان دهی دانش نوظهور به 
حال خود رها می شوند )3(. نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در این بین به عنوان یکی از عوامل تغییر و اثرگذار در توسعه 
دانش و ایجاد، تسهیل و تسریع در محیط های یادگیری عصر 
حاضر امری انکار ناپذیر است )4(. برای نمونه امروزه بیشتر 
جوامع برای جبران عقب افتادگی ها، نظام آموزشی خود را 
مورد بررسی همه جنبه قرار می دهند و تالش می کنند همگام 
با دیگر نهادهای اجتماعی جامعه از وسایل، مواد، تکنولوژی 
جدید و نوآوری های آموزشی به منظور افزایش بازدهی و 
کنترل سرمایه های انسانی و پاسخ گویی به نیازهای جوامع 
انسانی استفاده کنند. اغلب این جوامع تالش می کنند از نتایج 
پژوهش ها و تجارب علمی و فنی سایر کشورها بهره گیرند. 
یکی از تجارب ارزنده که می تواند در مراکز و نهادهای آموزشی 
مثمرثمر واقع شود، استفاده از جنبه های مختلف تکنولوژی 
آموزشی و اهمیت شناخت دقیق و کاربرد وسایل کمک آموزشی 
در محیط های یادگیری است )5(. در واقع، گسترش فراگیر 
فرصت های آموزشی همراه جهانی شدن و فناوری اطالعات 
و ارتباطات، محیط متحولی برای نظام های علمی در همه جای 
دنیا پدیده آورده است. در نتیجه این تغییر و تحوالت وابستگی 
انسان ها به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر علم و فناوری 

قرار گرفته است. توسعه علم و فناوری از یک نقش حاشیه ای 
و تجملی به یک ضرورت برای توسعه همه جانبه تبدیل شده 
است )6(. هدف از پژوهش حاضر مروری بر تغییرات ایجاد 

شده در یادگیری در اثر رشد فناوری ها می باشد.

روش کار
این مقاله، از نوع مروری نظامند است که جهت گردآوری 
اطالعات از موتورهای جستجوگر و پایگاه داده های معتبر از 
 ،Ensani ،civilica, irandoc ,Magiran, Noormags جمله؛
Science Direct ،Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای 

در کتب و مقاالت علمی منتشر شده استفاده شده است. کلید 
واژه های: فناوری اطالعات و ارتباطات، یادگیری از راه دور، 
مکاتبه ای، یادگیری الکترونیکی، سیار، برخط، تلفیقی مورد 
جستجو قرار گرفتند. در طی این فرایند ۱60 منبع در بازه زمانی 
۱380 تا ۱397- ۲000 تا ۲0۱8 انتخاب شد و پس از بررسی 
و سرند کردن مجموعا ۱0۱ منبع انتخاب شد و مورد استفاده 
قرار گرفت. شکل )۱( نگاره تعداد مقاالت و کتب مورد بررسی 
در هر مرحله جستجو را نشان می دهد که در نهایت ۱0۱ مقاله 

شرایط الزم برای ورود به مرور نظام مند را پیدا کردند.

یافته ها
فناوری اطالعات و ارتباطات

فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( تحوالت گسترده ای را در 
تمامی عرصه های اجتماعی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن 
بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت 
در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است. جامعه ای 
که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، 
دارای نقش محوری و تعیین کننده است )7(. در واقع، گسترش 
فناوری اطالعات و ارتباطات، همه عرصه های زندگی بشر از 
جمله آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده است، به طوری 
که رابطه فناوری اطالعات و نظام های آموزشی و نگرش به 
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کاربرد آن ها، مسئله روز است. اهمیت آن به قدری آشکار است 
که نمی توان را نادیده گرفت. فناوری اطالعات و ارتباطات، 
آنچنان نیرویی را در عرصه های گوناگون حیات بشری دارد 
که بی شک نمی توان آن را نماد یک تمدن جدید، با ظهور یک 
موج تمدنی جدید دانست )8(. فناوری اطالعات و ارتباطات 
عبارت است از شبکه های مدیریت تولید، پردازش، توزیع و 
مصرف بهینه اطالعات به منظور افزایش کارایی نظام )9(. امروزه 
رویکرد گسترده جهان به سوی استفاده از فناوری اطالعات 
و ارتباطات در تعلیم وتربیت گواه این است که استفاده از 
شاخصه ها، فوائد و مزایای منحصر به فردی را برای آموزش 
و یادگیری به همراه دارد. شاخصه های فناوری اطالعات و 
ارتباطات نه تنها در آموزش و یادگیری، بلکه در هویت فراگیران 
نیز اثر می گذارد. فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم آورنده 
امکانات برای یادگیری نیست؛ بلکه در معنی و نقش آموزش 
و یادگیر، ایجاد تغییر می کند. این شاخصه ها تعریف جدیدی 
از آموزش و یادگیری همچون آموزش الکترونیک، آموزش 
آنالین، آموزش مجازی و... ارائه کرده است و سیستم ها و 
شیوه های نوین آموزشی را پیشنهاد می کنند. این سیستم ها و 
شیوه های نوین آموزشی با بکارگیری آخرین دستاوردهای 
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، پارادایم های جدید را 

خلق کرده است و افق های روشنی را در عرصه آموزش و 
یادگیری ارائه می دهد )۱0(.

یادگیری
یادگیری پایه و اساس آموزش و پرورش و یکی از مهمترین 
زمینه های در روانشناسی امروز در عین حال یکی از مشکل ترین 
مفاهیم برای تعریف کردن است. کسب دانش و اطالعات، 
عادت های گوناگون، مهارت های متنوع و راه های گوناگون 
حل کردن مسائل صورت های گوناگون تعریف یادگیری اند. 
همچنین، می توان یادگیری را فراگیری رفتارها و اعمال مفید 
و پسندیده و حتی کسب رفتارها و اعمال مضر و ناپسند نیز 

تعریف کرد )۱۱(. در سال های اخیر روانشناسان به 
 تعریف هایی تمایل نشان داده اند که به تغییر در رفتار اشاره 
می کنند. معروف ترین آن ها تعریفی است که کیمبل )۱96۱( 
پیشنهاد داده است. او یادگیری را فرایند ایجاد تغییر نسبتا 
پایدار در رفتار یا توان رفتاری حاصل تجربه تعریف می کند 
که نمی توان آنها را به حالت های موقتی بدن، مانند آنچه بر 
اثر بیماری، خستگی، یا مصرف داروها پدید می آید، نسبت 
داد )۱۲(. گرچه هر نوع یادگیری به تغییر می انجامد، اما هر 
نوع تغییری یادگیری نیست. عالوه بر این تغییر ایجاد شده 

نمودار 1- نگاره سرند مقاالت گزینش شده
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باید نسبتا پایدار باشد تا بتوان آن را یادگیری نامید. بسیاری 
انگیزشی، هیجانی، خستگی و  از عوامل  از تغییرات ناشی 
انطباق حسی به دلیل زودگذر بودن یادگیری نیست. آنچه ما 
نام یادگیری بر آن می گذاریم باید در توان رفتاری ما ایجاد 
شود )۱3(. توان رفتاری حاکی از آن است که یادگیری در 
یادگیرنده نوعی توانایی ایجاد می کند. به عبارت دیگر تغییر 
حاصل از یادگیری به تغییر در توانایی یادگیرنده و نه صرفا 
به تغییر در ر فتار ظاهری او می انجامد؛ بنابراین، یادگیرنده از 
راه یادگیری، توانایی انجام اعمال گوناگون را کسب مب کند 
و گاهی این توانایی برای مدت ها در او به طور نهانی باقی 
می ماند و تظاهر آثار آن به صورت تغییر رفتار مدتی به تاخیر 

می افتد )۱۲(.
به  منجر  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  اخیر  دهه های  در 
شده  یادگیری  نوین  روش های  شکل گیری  و  دگرگونی ها 
است که برون )۱4( شکل ۱ را برای نمایش انواع یادگیری 
و جایگاه آن در نظام های آموزشی کنونی ترسیم کرده است؛

سنخ شناسی انواع یادگیری بر اساس مدل برون
بر این اساس یادگیری به سه دسته تقسیم می شود؛ دسته اول، 
یادگیری چهره به چهره )سنتی(؛ دسته دوم، یادگیری از راه دور 
که به دو بخش؛ مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی طبقه بندی 
می شود و بخش یادگیری الکترونیکی خود نیز به دو بخش؛ 

سیار و برخط )آنالین( دسته بندی می شود و در آخرین دسته 
یادگیری تلفیقی جای می گیرد.

یادگیری چهره به چهره )سنتی(
در یادگیری سنتی )چهره به چهره( روش های آموزشی سنتی 
و مدرس محور برخاسته از اصل اثبات گراییهستند که دانش 
عینی در حکم واقعیتی مستقل از انسان وجود دارد و مدرس 
می تواند آن را به کمک زبان به فراگیران انتقال دهد )۱5(. 
در این دیدگاه مدرس در ارتباطی یک جانبه با فراگیر، انتقال 
دهنده دانش و فراگیر دریافت کننده آن است. مشخص کردن 
موضوع آموزش، انتقال اطالعات، ارزشیابی از میزان یادگیری 
فراگیران و رفتارهای مطلوب به عهده مدرس است )۱6(. یک 
رابطه مثلثی بین مدرس، فراگیر و محتوای درسی با محوریت 

مدرس برقرار می شود )شکل ۲(.

شکل 1- نمایش انواع یادگیری و جایگاه آن در نظام های آموزشی کنونی )14(
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 یادگیری چهره به چهره

 یادگیری تلفیقی

 یادگیری الکترونیکی

 برخط      سیار

 از راه دور ایمکاتبه

شکل 2- نگاره چگونگی روش یادگیری سنتی
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در نقد این نوعی یادگیری می توان گفت، روش تدریس، غالب 
مدرسان در مدارس و دانشگاه های ایران سخنرانی است که این 
روش سابقه بسیار طوالنی دارد که در آن فقط مدرس گوینده 
است بی آنکه مباحثه، پرسش و پاسخی پیرامون مبحث درسی 
بین مدرس و فراگیر برقرار باشد که گاه این روش تدریس 
توام با سخت گیری و انضباط سخت کالسی کارایی اندک 
خود را نیز از دست می دهد. علیرغم افزایش میزان یادگیری 
در روش تدریس مشارکتی )۱7( و افزایش میزان یادگیری 
از طریق ابزار الکترونیکی )۱8( اما همچنان روش تدریس 

سخنرانی بر فضای آموزشی ما حکم فرماست.

یادگیری از راه دور
به لحاظ دیرینه شناسی، آموزش از راه دور، نظام آموزشی 
نوپایی است که نخستین باردرسال ۱850 به صورت مکاتبه ای 
در موسسه آموزش مکاتبه ای روسیه و پس از آن در آلمان و 
سوئد و موسسات آموزشی کشورهای دیگر ارائه شد. برخی 
انگلستان را آغاز کننده رسمی آموزش از راه دور و ارائه دهنده 
اولین شکل آن، یعنی آموزش مکاتبه ای در جهان می دانند. به 
هر حال، آموزش مکاتبه-ای که رهاورد نیمه دوم قرن نوزدهم 
است، به دلیل کمبود ارتباط بین فراگیر و مدرس که در آموزش 
ضروری است، نتوانست گسترش یابد. به صورت آموزش 
ضمنی و فرعی باقی ماند. با پیدایی فناوری ارتباطی نو، امکانات 
تازه ای برای آموزش فراهم آمد؛ در نتیجه، از آغاز نیمه دوم قرن 
بیستم، با تحول آموزش مکاتبه ای، شکل دیگر آموزش به نام 
آموزش از راه دور پا به عرصه ظهور گذاشت )۱9(. در ایران 
دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال ۱350 شمسی نخستین بار 
نسبت به ارائه آموزش های از راه دور، به شکل مکاتبه ای اقدام 
کرد. در سال ۱373 شورای عالی انقالب فرهنگی، آموزش 
و پرورش را موظف به تاسیس موسسه ای برای آموزش های 
نیمه حضوری و غیر حضور کرد که در سال ۱375 اساسنامه 
آیین موسسه به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید 

و در سال ۱38۲، با استفاده از اساسنامه مذکور، این موسسه 
راه اندازی شد )۲0(. آموزش از راه دور به دو بخش آموزش 

مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی تقسیم بندی می شود:
1( مکاتبه ای: نسل اول که به آموزش مکاتبه ای شهرت دارد، 
به عنوان آموزش تک رسانه ای می نامند؛ زیرا فناوری مورد 
استفاده در این دوره، فقط چاپ کتاب های استاندارد و جزوات 
یکنواخت بود از آنجایی که این روش در اواخر قرن ۱9 میالدی 
آغاز شده است، اما با این وجود هنوز هم متداول ترین نوع 
آموزش از دور در تمام کشورهای کمتر توسعه یافته است 
و مبنای اساسی آموزش از دور و الکترونیکی تلقی می شود. 
در این روش، محیط اصلی مطالعه، ارائه راهنمایی در متون 
چاپی و اغلب همره با عناصری از مواد دیداری و شنیداری از 
قبیل اسالید و نوارهاست. تعامل در روش مکاتبه ای از طریق 
نامه ها و دیگر نوشته ها یا اسناد چاپی از طریق سیستم های پستی 
ارسال می گردید، انجام می گرفت )۲۱(. بلوم )۲۲( بر این باور 
است که روش آموزشی این نسل بر پایه عقاید روانشناسی 
رفتارگرایی بنا شده است. ویژگی های نسل مکاتبه ای عبارت 
اند از: شکل گیری فناوری های نوشتاری و خودآموز، استفاده 
از پست برای برقرای ارتباط دو طرفه، البته باید متذکر شد که 
این نوع ارتباط بصورت غیرهمزمان بوده و دارای تاخیر زمانی 
زیادی بوده است، گستره یادگیرندگان در این نسل خیلی زیاده 
نبوده، همچنین فاصله آن ها نسبت به یکدیگر و معلم تقریبا 
کم است )از لحاظ پراکندگی جغرافیایی( به صورت کلی این 
نسل سنت شکنی کرده و امکان آموزش انعطاف پذیر را برای 
یادگیرندگان و عالقمندان به مطالعه و یادگیری فارغ از عوامل 

زمانی و مکانی فراهم می سازد )۲3(.
اولین  را  الکترونیکی  یادگیری  اصطالح  الکترونیکی:   )2
بار کراس وضع کرد و به انواع آموزش هایی اشاره دارد که 
استفاده  یادگیری  برای  اینترنت  و  اینترنت  فناوری های  از 
می کند )۲4(. از اواسط دهه 90 شاهد گستردگی رو به رشد 
دوره ها و پروژه های یادگیری الکترونیکی بوده ایم و امروز در 
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نظام های آموزشی دیگر بحث بهبود روش های تدریس مطرح 
نیست، بلکه سخن از بهسازی فرایند یادگیری است. آموزش 
التکرونیکی نه تنها انتقال اطالعات جدید را تسهیل می کند، 
بلکه موجب ارتقای سطح دانش، ایجاد فرصت های برابر برای 
یادگیری همه افراد و ارتقاء کیفیت آموزش می شود )۲5(. از 
یادگیری الکترونیکی تعاریف متعدد و متفاوتی وجود دارد با 
این وجود تعریف جامع و مورد قبول همگان باشد دشوار است. 
سام نادیو )۲6( یادگیری الکترونیکی را به کاربستن فناوری 
اطالعات و ارتباطات در تدریس و یادگیری تعریف می کند؛ 
اما به عقیده کراس یادگیری الکترونیکی دارای شش نشانه 
است؛ ۱( یادگیری الکترونیکی توسط اینترنت صورت می گیرد؛ 
۲( یادگیری الکترونیکی مبتنی بر یادگیری به وسیله تالش و 
کوشش توسط خود فراگیر با بهره گیری از فن آوری های جدید 
است؛ 3( یادگیری الکترونیکی قابلیت انجام فرایندهای اداری 
و مدیریتی از قبیل ثبت نام، پرداخت شهریه، نظارت بر روند 
اجرای فعالیت های فراگیر، تدریس و نظارت و اجرای ارزشیابی 
را از راه دور فراهم می سازد؛ 4( یادگیری الکترونیکی فراگیر 
محور است و به ویژگی های فردی فراگیران توجه می شود؛ 
5( یادگیری الکترونیکی با جدید ترین اطالعات همراه است؛ 
6( یادگیری الکترونیکی می تواند مجموعه ای از روش های 

آموزش را در بر داشته باشد )۲7(.

مزایا و موانع بکارگیری یادگیری الکترونیکی
پیامدهای مثبت استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات در 
جدول )۱( با واکای در ادبیات پژوهش های انجام شده در 
داخل و خارج کشور در دو سطح درون دانشگاهی و فرای 

دانشگاهی دسته بندی شده است.
به اعتقاد متخصصان، اطالعات هر چهار یا پنج سال دو چندان 
می شود. برای نمونه، مجموع اطالعات قابل دسترس برای 
یک دانشجو در سال ۱997 کمتر از یک درصد اطالعاتی 
است که در سال ۲050 به آن دسترسی پیدا خواهد کرد. با این 

شرایط، تنها توسعه فناوری اطالعات و بهره گیری از فضای 
الکترونیکی، قابلیت انطباق با مشخصات این عصر را کامال 
داراست )4۱( و اگرچه یادگیری الکترونیکی در کشورهای 
توسعه یافته به طور فزاینده برای دستیابی به فراگیران سنتی و 
غیر سنتی مورد پذیریش قرار گرفته اما هنوز در کشورهای در 
حال توسعه ناشناخته است و به عنوان یک رهیافت آموزشی 
مورد استفاده قرار نمی گیرد )4۲(. و شواهد حاکی از این است 
میزان موفقیت کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه 
چندان هم رضایت بخش نبوده است )43(. در این راستا، با 
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه موانع به کارگیری 
یادگیری الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه این موانع به 
پنج دسته موانع )زیرساختی و فنی؛ فردی، فرهنگی و آموزشی؛ 

اقتصادی، نگرشی و قانونی( طبقه بندی شدند؛
یادگیری الکترونیکی خود نیز به دو بخش یادگیری سیار و 

برخط تقسیم بندی می شود؛

الف( سیار
در گذشته یادگیری سیار اغلب به کاربرد فناوری های سیار 
محدود بوده است، اما امروزه مالک تفکر در این زمینه تحرک 
یادگیرندگان است )75(. کول و مکلین )76( معتقد است که 
یادگیری سیار توانایی های فراگیران را جهت ایجاد ارتباط و 
دستیابی به اطالعات از طریق وسایل سیار و بی سیم گسترش 
و بهبود می بخشد. محبوب ترین وسیله و فناوری سیار برای 
یادگیری، تلفن همراه است شاید مهمترین دلیل این محبوبیت، 
قابلیت های متعدد این وسیله باشد چراکه تلفن های همراه 
دارای قابلیت هایی چون عکس برداری، فیلم برداری، مکان 
یابی، بلوتوث، پیام کوتاه، پیام چندرسانه ای، انواع و اقسام نرم 
افزارهای آموزشی، اینترنتی، کتب الکترونیکی و غیره می باشند 
)77(. سیستم آموزشی مبتنی بر موبایل به طور رسمی از سال 
۲007 در کشورهای بریتانیا، سوئد و ایتالیا در دستور کار قرار 
گرفت و دانش آموزان سنین ۱6 تا ۲4 ساله بازمانده از تحصیل 
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را تحت پوشش قرار داد. این وسیله ارتباطی و اطالعاتی به 
سبب ویژگی های خاص خود از جمله فناوری مخابره ای، 
مینیاتوری، انباشت و دریافت، نمایش و کنترل، انعطاف پذیری 
زمانی و مکانی، تمرکززدایی و ناهمزمانی، می تواند نقش قابل 
مالحظه ای در امر آموز ایفا کند )78(. در واقع، یادگیری سیار 
)همراه( موجب تحریک پذیری دانش پژوه می شود؛ به این 
معنا که فراگیر با فعالتی های آموزشی درگیر می شود، بدون 
باشد که یک محیط  قید موانع و محدودیت های  اینکه در 
فیزیکی می تواند داشته باشد. آنچه در یادگیری همراه نسبت 

به یادگیری الکترونیکی جدید می باشد، ناشی از امکاناتی است 
که توسط دستگاه های سبک وزن و قابل حمل کوچک که در 
جیب یا دست جای می گیرد، فراهم می شود )79(. در زمینه 
فرصت های یادگیری سیار می توان گفت؛ یادگیرنده در مورد 
اینکه چه چیزی را یاد بگیرد، چگونه و در چه مکان و زمانی 
یاد بگیرد، آزاد است؛ منجر به تحقق تعلیم و تربیت همگانی 
و عمومی می شود؛ بر یادگیری مشارکتی، خالق و مبتنی بر 
دانایی تاکید دارد؛ به علت عدم نیاز به امکانات فیزیکی و 
کالس های درس، به کاهش هزینه های زیر ساختی می انجامد؛ 

سطح اثر  منابع شرح
 گذاری

دهد؛ یادگیری فرایند می به هر فرد امکان یادگیری متناسب با توان و استعداد را
فعالی است و فعال نگه داشتن یادگیرندگان و وادار کردن آنان به انجام دادن 

های معنادار منجر به پرورش سطوح باالی اطالعات و تسهیل ایجاد معنای فعالیت
یادگیرندگان خود باید دانش را بسازند و در آوزش الکترونیکی شود؛ می شخصی

کنند؛ یادگیری می یادگیرندگان اطالعات دست اول را بدون واسطه تجربه
گیرد تا یادگیری تسهیل شود، می مشارکتی و جمعی مورد تشویق و حمایت قرار

رد فوری از برخورد از قابلیت ایجاد تعامل؛ باالبردن انگیزه و قدرت حافظه، بازخو
طریق پرسش و پاسخ، واقع نمایی بیشتر از طریق ارائه نمودار، عکس و صوت، 
تصاویر متحرک و شبیه سازی، آموزش در هر زمان و مکان، آموزش انفرادی، 
کنترل و نظارت بیشتر، کنترل کیفیت مطالب آموزشی قبل از آغاز آموزش 

انگیزه و تالش و نوآوری در باشد، دسترسی آسان به منابع اطالعاتی؛  ایجاد می
 ،یمشارکت یریادگینگرش،  رییتغ ،یریادگیآموزش و  ندیفرا لیتسهبرنامه درسی؛ 

حرکت  ر،یپذمتنوع و انعطاف یمحتوا ،یلیتحص شرفتیارائه بارخورد به موقع، پ
 ،یارتباط یهاشبکه شیافزای، ریادگیسرعت  شیافزا ،یکیبه سمت نشر الکترون

ی ریانسجام محتوا، انعطاف پذ،  هیپا میک مفاهردر د رانیگفرا ییتوانا شیافزا
به روز کردن ی، آموزش یاستاد و دانشجو، تنوع محتوا انیبهبود ارتباط م ،یریادگی

با  انیبا دانشجو یاطالعات، برقرار یهاگاهیاستفاده از پا ت،یها، بروز خالقمهارت
 باشد.می سیتدر نیدر ح یبردارادداشتیکنفرانس،  ویدیو

(، 4831(، )ملکی، 4831)زمانی عشرت، 
(، 4831)خسروی و فرهادیانی فرد، 

(، )یوسف، 1003(، )وانگ، 4831)عماری، 
(، )روات و روات، 1041(، )کولونی، 1002
(؛ )فری و 1048(، )دانر و پاسور، 1002

(؛ 1002(؛ )نوریا، 1003همکاران، 
 (1042)اوردوگو، 

 

سی
کال

ون 
 در

طح
س

 

انسانی ماهر و کارآمد؛ کیفیت بخشی به آموزش و پرورش، تربیت تربیت نیروی 
های آموزشی در بلند زایی؛ کاهش هزینهنیروهای کارآفرین و کمک به اشتغال

مدت؛ روزآمد نمودن سیستم اداری و نظام آموزشی؛ بازآموزی مدرسان و افزایش 
خدمات  مهارت شغل و دانش آنان؛ کاهش فاصله ین توانمندی های فراگیران و

آموزش و پرورش؛ استفاده از تجارب بین المللی، افزایش کیفیت پژوهش و انجام 
بهره  شیافزا س،یتدر یبهبود روش هاگشا در بخش صنعت، های گرهپژوهش

 جادیکسب اطالعات،ا یتقاضا برا شیافزا ،یاتوسعه حرفه ،یفرد یبر
 یبرابر آموزش یهافرصت

(، 4831(، )ملکی، 4831)زمانی عشرت، 
(، 4831)خسروی و فرهادیانی فرد، 

(، )یوسف، 1003(، )وانگ، 4831)عماری، 
(، )روات و روات، 1041(، )کولونی، 1002
(؛ )فری و 1048(، )دانر و پاسور، 1002

(؛ 1002(؛ )نوریا، 1003همکاران، 
 (1042)اوردوگو، 

 

هی
شگا

 دان
فرا

ح 
سط

 

 

جدول 1- مزایایی بکارگیری یادگیری الکترونیکی )28؛ 29؛ 30؛ 31؛ 32؛ 33؛ 34؛ 35؛ 36؛ 37؛ 38؛ 39؛ 40(؛
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امکان یادگیری در موزه ها، گالری ها و محیط های باز و خارج 
از شهر؛ منجر به بسط ارتباطات و تعامالت افراد با یکدیگر 
می شود )80(. چالش های یادگیری سیار نیز شامل؛ طول عمر 
ناکافی باتری ها و قابلیت پردازش ضعیف؛ پهنای باند محدود؛ 
اندازه کوچک صفحه نمایش؛ استفاده از مواد آموزشی دوره های 
یادگیری الکترونیکی برای دوره های یادگیری سیار با توجه 
استانداردهای  از  استفاده  دوره؛  دو  متفاوت  ویژگی های  به 
متفاوت، صفحه نمایش در اندازه های مختلف و سیستم های 

اجرایی گوناگون؛ محدودیت در کابرد نرم افزارها و محتوا و 
چالش های مربوط به یادگیری؛ عدم حمایت از فرایند یادگیری 
در محیط های مختلف یادگیری؛ عدم وجود نظریه مناسب برای 
یادگیری سیار؛ عدم امنیت اطالعات شخصی و خصوصی؛ 
تفاوت مفهومی بین یادگیری الکترونیکی و یادگیری سیار )8۱(.

ب( برخط )آنالین(
یادگیری آنالین موجب صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه ها، 

 شرح منابع موانع

نی
و ف

ی 
اخت

ر س
زی

 

(؛ )ماستری فراهانی و 5931)خوب چهره و صادقی، 
(؛ )ابراهیمی 5931(؛ )آیتی و همکاران، 5935همکاران، 

(؛ 8003(؛ )هیسه، 5933(؛ )آتشک، 5931و بختیاری، 
(؛ )وس 8002(؛ )بلینکو و همکاران، 8001)بالنسکات، 
(؛ )تاسی 8000(؛ )درنت و میلسون، 8008و همکاران، 

(؛ )ریورز 8051(؛ )اونی، 8051(؛ )کتیزو، 8058و چای، 
 (8051و همکاران،  

ها، کافی نبودن پهنای باندهای مخابراتی، نبود امکانات و زیرساخت
مشکالت برقراری ارتباط، دستیابی به شبکه اینترنتی، قطعی مداوم برق 

مناسب بودن نرم شبکه، دسترسی محدود به منابع، نامناسب بودن فضا، نا 
افزارها و سخت افزارهای موجود، عدم نگهداری صحیح و باال بودن 
هزینه نگهداری، به روز نبودن،  باال بودن هزینه اولیه برای استقرار و راه 
اندازی، عدم پشتیبانی فنی، نامناسب بودن فضای کالبدی دانشگاه ها، 

اع از حقوق معنوی، منابع مالی و کمبود بودجه، فقدان سازوکاری برای دف
 کهنگی ساختار، فقدان سازوکار نظارت و ارزیابی،

شی
وز

و آم
ی 

هنگ
 فر

ی،
فرد

 

(؛ 5935(، )ماستری فراهانی و همکاران، 5932)آتشک، 
(؛ 8001(؛ )چن، 8003(؛ )هیسه، 5933)آتشک، 

 (5933(؛ )آتشک، 5930)آتشک، 

تفاده در کمبود دانش عمومی، نبود نیروی انسانی متخصص، زبان مورد اس
باشد )سهم برآورد از زبان مبادالت اینترنتی که غالبا زبان انگلیسی می

های جدید درصد است(، عدم دسترسی به آموزش 30تا  00انگلیسی بین 
محکم بودن فناوری اطالعات، نبود فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات، 

کمبود آموزش، کاربردی وه،یش سیتدر یمیقد ینظام آموزش یهاهیپا
های مرتبط و تخصصی، ها، کمبود سمینار و همایشنبودن آموزش

 صالحیت پایین ارائه کنندگان آموزش، پایین بودن سطح سواد

دی
صا

اقت
 

(؛ 5931(؛ )پورآتشی و موحد محمدی، 5931)آتشک، 
 (5930(؛ )فتحیان، 5932)آزادمنش و فتحی واجارگاه، 

ذ فناوری های نوین، پایین بودن سطح توسعه پایین بودن نرخ رشد و نفو
اقتصادی، پایین بودن سطح درآمد سرانه، پایین بودن سطح درآمدی و 
معیشتی افراد  جامعه، تعداد کامپیوترهای شخصی، باال بودن هزینه استفاده 

 از خطوط تلفن

شی
گر

ن
 

(؛ )ابراهیمی و 5935)ماستری فراهانی و همکاران، 
(؛ )سلیم آبادی، 5938مانی، (؛ )قهر5931بختیاری، 

(؛ )موگانیا، 8052(؛ )ایگری، 8000(؛ )کالرک، 5931
(؛ 5932(؛ )نفیسی، 5931(؛ )کاظمی و باقری، 8009

 (8051)آدا و گالوی، 

مقاومت نیروی انسانی، نبود انگیزه، استفاده نادرست از فناوری، نگرش 
 منفی کاربران

ونی
قان

 

(؛ 5931م آبادی، (؛ )سلی5931)ابراهیمی و بختیاری، 
(؛ )عفت 8002(؛ )یعقوبی و شمسایی، 8058)آرتیمر، 

(؛ )مشهدی و 5931(؛ )شعبانژاد و صادقی، 5935نژاد، 
 (5931همکاران، 

پایین بودن تعداد ارائه کنندگان خدمات اینترنتی نسبت به درخواست 
کنندگان، مشخص نبودن اهداف و چشم انداز ها، مناسب نبودن خط 

 ریزیست ها، عدم پشتیبانی مدیریتی، ضعف برنامهمشی ها و سیا

 

جدول 2- موانع به کارگیری یادگیری الکترونیکی
)24؛ 27؛ 42؛ 44؛ 45؛ 46؛ 47؛ 48؛ 49؛ 50؛ 51؛ 52؛ 53؛ 54؛ 55؛ 56؛ 57؛ 58؛ 59؛ 60؛ 61؛ 62؛ 63؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68؛ 69؛ 70؛ 71؛ 72؛ 73؛ 74(؛
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ارائه انواع مختلف یادگیری چند رسانه ای مطابق با سبک های 
مختلف یادگیری می شود، همچنین به فراگیران اجازه می دهد 
تا در هر زمانی حتی خارج از کالس نیز درس یادفرا گیرند و 
فرآیندیادگیریاز معلم به فراگیر انتقال می دهد )8۲، 83، 84(. 
و بسیاری از نظام های آموزشی )عمومی و عالی( آموزش 
آنالین را به عنوان بخش مهمی از استراتژی آموزشی خود 
در نظر می گیرند )85(.در واقع، یک دوره آموزشی آنالین 
می باشد بی آنکه بین فراگیر و مدرس ارتباط وجود داشته 
باشد و فراگیر می تواند در هر نقطه جغرافیایی از سمینارها، 

کالسها و... بهره مند گردد.

یادگیری ترکیبی
یادگیری تلفیقی رویکردی است که فرایند یادگیری را به وسیله 
ترکیب کردن راهبردهای آموزش مبتنی بر کالس و نوعی 
از تکنولوژی که مبتنی بر نیازهای یادگیرنده و مواد درسی 
است، اجرا می کند )86(. چراکه، همان طور که گاردنر پیش 
بینی کرده بود، محیط آموزش الکترونیکی با ابزارهای بالقوه 
کامپیوتری، طراحی آموزش مناسب برای هر فرد را بسیار 
ساده تر نموده است، اما هنوز هم آموزش چهره به چهره تعامل 
بسیار مناسب تری فراهم می سازد با بهره گیری از روش های 
یادگیری الکترونیکی در کنار آموزش سنتی، آموزش تلفیقی 
به وجود آورده است که تلفیقی از رسانه های آموزشی مختلف 
برای یادگیرندگان خاص فراهم می سازد )تلفیقی از روش های 
کالس درس چهره به چهره، با فعالیت های مبتنی بر کامپیوتر 
است(. هدف اصلی در یادگیری تلفیقی، یافتن روشی است 
که امکانات و مزایای هر دو روش آموزش چهره به چهره و 
آموزش مبتنی بر فناوری را دارا باشد )87(. در این روش، 
تفکر انتقادی همراه با تامل و به اشتراک گذاری دیدگاه های 
گوناگون تقویت می شود و به افزایش یادگیری می انجامد )88، 
89( و به فراگیران اجازه می دهد تا متناسب با ویژگی های 
خود، درس را فرا گیرند )90(. همچنین کمک به ایجاد محیط 

یادگیری فعال می کند )9۱(. بازشناسی محسوس یادگیری 
تلفیقی امکان پذیر نیست. یادگیری تلفیقی، ترکیب متفکرانه 
تجارب یادگیری حضوری و مجازی است. اصل اساسی این 
رویکرد که ارتباطات شفاهی حضوری و ارتباطات نوشتاری 
مجازی را به طور مناسبی تلفیق نماید، به طوری که نقاط قوت 
هریک از آن ها در درون یک تجربه یادگیری اکتشافی مناسب 

با زمینه و اهداف مورد نظر آموزشی ترکیب شود )9۲(.
به طور کلی، واژه یادگیری تلفیق را با چهار مفهوم تعریف 
کرده اند؛ ۱( تلفیق و ترکیب انواع تکنولوژی های مبتنی بر وب 
با آهنگ خود،  )مانند کالس های مجازی، آنالین، آموزش 
یادگیری مشارکتی، ویدئو و صداها و متن ها( برای رسیدن 
به هدف های آموزشی؛ ۲( ترکیب انواع رویکردهای تعلیم و 
تربیت )مانند ساختن گرایی، رفتارگرایی، شناخت گرایی( برای 
ایجاد بهترین نتیجه یادگیری به وسیله یا بدون تکنولوژی های 
آموزشی؛ 3( ترکیب هر گونه تکنولوژی های آموزشی )مانند 
دستگاه ویدئو، درایو سی دی، آموزش مبتنی بر وب و فیلم ها( با 
آموزش چهره به چهره با راهنمایی مدرس؛ 4( تلفیق یا ترکیب 
تکنولوژی آموزشی با فعالیت های کاری واقعی برای ایجاد اثر 
هماهنگ یادگیری و کارکردن )93(. یکی از بخش های حیاتی 
در یادگیری تلفیقی شامل برخی از عناصر کنترل فراگیر نظیر؛ 
زمان، مکان، مسیر و سرعت است پس: زمان یادگیری محدود 
به روز، مدرسه یا سال تحصیلی نیست، مکان یادگیری محدود 
به دیوارهای کالس درس نیست مسیر یادگیری محدود به 
شیوه های آموزشی مورد استفاده معلم نیست. سرعت یادگیری 
و   .)94( نیست  آموزان کالس  دانش  کل  به  محدود  دیگر 
تمرکز اصلی یادگیری تلفیقی درگیرسازی یادگیرنده است و 
این درگیری با کمک اینترنت و فناوری اطالعات و ارتباطات 
به نحو بهتری فراهم می آید. مبانی این رویکرد عبارت اند 
با آموزش  از آموزش حضوری  متفکرانه  ترکیب  الف(  از؛ 
برخط؛ ب( تفکر مجدد در طراحی دوره های درسی برای 
باالترین حد ممکن درگیری یادگیرنده؛ بازسای و جایگزینی 
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ساعت کالس های سنتی )95(. رویکردهای یادگیری ممکن 
در یادگیری تلفیقی در جدول )3( آمده است )96(؛

بحث و نتیجه گیری
ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات دریچه جدیدی را فراروی 
انسان گشوده و بر جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی 
او تاثیر گذاشته است. انسان سعی کرده با افزایش دانش خود 
در این زمینه، از آن به شکل های گوناگون استفاده کند که از 
جمله آن ها در آموزش و یادگیری است. پیشرفت های اخیر 
در صنعت رایانه و اطالع رسانی، ورود و ظهور شبکه های 
اطالع رسانی محلی، ملی، منطقه و بین المللی به ویژه اینترنت، 
ابزارها و روش های  ارتباطی،  فناوری های  چندرسانه ای ها، 
جدید را پیش روی طراحان، برنامه ریزان، مدیران و مجریان 
برنامه های آموزشی قرار داده است. نفوذ فناوری های جدید 
اطالعاتی به مراکز آموزشی )مدارس و دانشگاه ها( و حتی منازل، 
روابط ساده معلمی و شاگردی را به طور کلی دگرگون ساخته 
است )97(. همین امر سبب شکل روش های نوین یادگیری 
شد چراکه دیگر روش های سنتی ناکارآمد و جواب گوایی 
نیاز فراگیران و مدرسان نبودند در واقع، فناوری اطالعات و 
ارتباطات تمام جنبه های زندگی انسان ها را در برگرفت با مطرح 
شدن یادگیری الکترونیکی به دالیل متعددی این پروژه نیز با 
شکست مواجه شد، منجمله؛ پایین بودن سرعت اتصال اینترنت؛ 
عدم توانایی فراگیران در حفظ و مدیریت انگیزه شان؛ فرد 
محوری )عدم احساس تعلق به گروه(؛ فقدان تعامل حضوری 

بین مدرس و فراگیر و.. به دلیل وجود چنین کاستی های در 
یادگیری الکترونیکی در دهه های اخیر با شکل گیری تغییرات 
از  تلفیقی  باید  معتقدند  آموزشی پژوهگشران  نظام های  در 
یادگیری نوین و سنتی را باید به کاربست و نتایج بسیاری از 
پژوهش ها نشان می دهد اجرای یادگیری تلفیقی بر افزایش 
میزان یادگیری فراگیران تاثیر مثبتی دارد )94، 98، 99، ۱00، 
۱0۱(. در این مقاله، دورنمایی از سیر تکاملی یادگیری با توجه 
به رشد فناوری ها )وقوع جهانی شدن( و جامعه اطالعاتی به 
روش مروری مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که ابتدا 
از یادگیری چهره به چهره )سنتی( روش های آموزشی آغاز 
شد در این روش که روش غالب نظام آموزشی کشور )نظام 
امتحان زده و حافظه محور( است، که در آن تعدادی چشم به 
یک دهان دوخته می شود و انتقال اطالعات بصورت یکطرفه 
بدون هیچ پرسش و پاسخی )تقویت تفکر انتقادی( صورت 
می گرفت که با ظهور فناوری ها دگرگونی های در این نوع 
آموزش به وجود آمد و آموزش از راه دور شکل گرفت که به 
دو بخش مکاتبه ای و یادگیری الکترونیکی تقیسم می شود و 

یادگیری الکترونیکی به دو زیر مجموعه یادگیری
کدام  هر  که  می شود  بندی  بخش  )آنالین(  برخط  و  سیار 
معایب و مزایای مربوط به خود را دارند و در نهایت منجر به 
شکل گیری یادگیری تلفیقی شد که ترکیبی از آموزش مجازی 
و حقیقی است و کاستی روش های قبلی را پوشش داده و 
مدل جامع تری را ارائه کرده است )تجربه حضور در کالس 
و استفاده از فناوری های جدید( لذا نظام های آموزشی باید به 

های چهره به چهره واقعی )رسمی(؛ کالس درس مربی محور، کارگاه
 های مربوط به شغلآموزشی، مربی گری و هدایت، آموزش

چهره به چهره غیر واقعی )غیر رسمی(؛ ارتباط و تعامل بین 
 های کاری، ایفای نقش و الگوسازیها و گروههم کالسی

یکی برخط، هدایت و های یادگیری الکترونهمکاری همزمان برخط: کالس
 راهنمایی الکترونیکی

همکاری غیر همزمان بر خط: پست الکترونیکی، تابلو اعالنات 
 برخط، اجتماعات برخط

های منابع یادگیری خود راهبر: واحدهای یادگیری مبتنی بر وب، لینک
های صوتی و ها، سناریوها، سی دی و دی وی دیسازیبرخط، شبیه

 های کارویدئویی، ارزشیابی بر خط، کتاب

ها، های کمکی، پایگاه دادههای عملکردی: سیستمحمایت
افزارها، ابزارهای حمایتی های کاری و تنظیم نرمدستورالعمل

 گیری و عملکردیتصمیم
 

جدول 3- رویکردهای یادگیری ممکن در یادگیری تلفیقی )ترکیبی(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 14

https://nama.ajaums.ac.ir/article-1-340-fa.html


سال هشتم، شماره اول، نیمسال اول تحصیلی 99-1398 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 70

سمت استفاده از فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در آموزش 
پیش روند و چراکه این مسئله در دهه های اخیر بیش از پیش 
اهمیت یافته است. ایده نخست این مقاله با الگوی گیری از 
مقاله ای با عنوان »رشد فناوری، تغییر یادگیری« دریافت شده 

است که با بسط آن در قسمت تحلیل موانع و عوامل موثر بر 
یادگیری الکترونیکی از طریق مرور جامع بر مطالعه تدوین 
شده ایرانی و خارجی در این قلمرو کوشش شد تا تصویری 

جامع تر ارائه گردد.
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احمد کیخا و مژگان محمدی مهر 73مروری نظامند بر تغییرات یادگیری در اثر رشد فناوری ها

Systematic review of learning changes as technology grows
Ahmad Keykha1, Mojgan Mohammadimehr2*

Abstract

Introduction: With the advent of information and communication technology, in recent decades, a new 

gate opened to human beings and all its biological dimensions, and created many changes in the field of 

education and learning. Accordingly, the purpose of this study is to investigate how changes have been made 

in how learners learn from the growth and advancement of technologies.

Methods: This research is a systematic review that was used to collect information from search engines 

and valid databases and library studies in published scientific books and papers. In this regard, the key words 

were: ICT, distance learning, correspondence, e-learning, mobile, online, compilation. During this process, 

160 sources were selected during the period from 1380 to 1397-2000 to 2018 and a total of 101 sources 

were used.

Results: By exploring the evolutionary process of learning, we studied the typology of learning in order 

to grow the technology. Initially, learning was done in the face-to-face paradigm (traditional), after which 

the growth of technologies led to the formation of distance learning, which is divided into two parts of 

correspondence education and e-learning. Electronic learning is also categorized into two online learning 

subcategories. In the next step, with the growth of technologies, compilation learning came about.

Conclusion: The described topics are that the growth of technologies has led to the formation of new 

approaches to learning due to the inadequacy of traditional teaching methods. Hence, in the traditional 

paradigm of learning, which is the dominant form of our academic system, the rule of traditional teaching 

was criticized. In the next step, using the meta-analysis of the benefits and barriers of using e-learning in the 

structure of higher education in Iran was analyzed. In the last learning loop of technological advancement, 

compilation learning is achieved through combining the experience of class attendance and the use of 

technology.

Keywords: education, learning, information technology, communication
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