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 های فنی و حرفه ای وزشمر آد "از راه دور و الکترونیکی یادگیری"

 روند کان،م و انمز رزهایم بر غلبه با راه دور الکترونیکی/ از یادگیری

 تجارب توان یم روزیما های آوری فن با. است کرده تحولم را یادگیری

 تر که پیش افتاده دور ناطقم به را خوبو  کیفیت با یادگیری

. داد ارائه ،است بوده حدودم یادگیری در آنها های فرصت دسترسی به

 یادگیری/  دور راه از وزشمآ ربوط بهماطالعات  شیم خطتن حاضر م

 توجه برای مهم تحقیقاتی های یافته از و دهد یم ارائه الکترونیکی را

 این ورود از قبل گذاران سیاست است کنمم که وضوعاتیم به

 استفاده قرار دهند، نظر دم 1ای حرفه و فنی های وزشمآ به ها فناوری

 .کند یم

 چیست؟ از راه دور/ الکترونیکی  یادگیری

 های همبرنا یادگیری و ارائه  برای روشی ،دور راه از وزشمو آ یادگیری

/  معلم بین انمزمه لمتعا به نیازی است که در آن دور راه از یوزشمآ

تهیه  حقیقت در نیست؛ جدیدی مفهوم این. نیست یادگیرنده و ربیم

 از دور به که وزانیمآ زبان به پست طریق از وزشیمآ طالبم هئاراو 

 وجود اینترنت ظهور از قبل ، کردندیم زندگی  وزشیمآ ؤسساتم

 .است داشته

 در پیشرفت و اینترنت به زیاد بسیار دسترسی گذشته دهه دو در

 در گیرمچش افزایش باعث  2"ارتباطات و اطالعات های آوری فن"

 عنوان به آن از اکنون که طوری به ، است شده دور راه از یادگیری

یادگیری و  اینکه به توجه با. شود یم یاد "الکترونیکی یادگیری"

 شترکم یکانم و فیزیکی های زیرساخت به وابسته دیگر وزشمآ

 ثل م ، راگیرانف تنوعم و زیاد تعداد به الکترونیکی یادگیری نیست،

 وزشمآ و ای حرفه وزشمآ به ختلفم شرایط به دلیل که افرادی

 اصلی جنبه.  کنند پیدا دسترسی جدید های هارتم و دانش به تا دهد یم اجازه ، ندارند دسترسی سنتی

                                                           
1
 TVET 

2
 ICT 

که وزش و یادگیری مآ

زیر  ستقل ازم

 و فیزیکی های ساخت

 شترکموزش مآ کانم

وزش مکان آما باشد

تنوعی از متعداد زیاد و 

 مفراهفراگیران را 

 افرادی لهمج از آورد، یم

ختلف م شرایط در که

 و دانش به برای دسترسی

 به جدید های هارتم

 سنتی وزشمآ و یادگیری

 ندارند. دسترسی

 



2 
 

 اصطالح آنالین یادگیری. است اینترنت کمک به یادگیری های فعالیت یا رایانه بر بتنیم الکترونیکی یادگیری

آنالین یا  غیر صورت به تواند یم الکترونیکی یادگیری اما ، گیرد یم قرار استفاده وردم اغلب که است دیگری

 .شود یم ذخیره رایانه روی کهآفالین  وزشیمآ های همبرنا یادگیری ثالم برای ، باشد ینالآف

 ای حرفه و فنی های وزشمآ در "ارتباطات و اطالعات های آوری فن" کاربردی های همبرنا از هایی ونهمن

 ها، پادکست ،افزوده واقعیت یا جازیم واقعیت افزار منر و سازها شبیه از استفاده با جازیم وزشمآ حتوایم

 .است غیره و رادیو راه،مه های تلفن ها، تبلت ،یوتیوب های مفیل ها، وبالگ ،3"آنالین گانی آزادمههای   دوره"

از  گردانخود یادگیری از است، ربیم و فراگیربین  لمتعا سطح و تمفر چند لمشا الکترونیکی یادگیری

 به چهره یگاه یا ولیمعم و آنالین وزشمآ  از ترکیبی گرفته تا آنالین بصورت انحصاری تدریس طریق 

 زیر در آنالین یادگیری عایبم و زایام از برخی.  "ترکیبی یادگیری" به موسوم یادگیرنده و ربیم بین چهره

حفظ  اساسی به عنوان نقش یادگیری فرآیند در آنهانقش   اگرچه ، ربیانم وردم در. است شده آورده

تغییر  یادگیری وزش ومگر آ تسهیل و طالبمتهیه کننده  ،ها قالب طراحبه  ی ربم از است ما الزما ، شود یم

 .نقش دهند

 دور راه از یادگیری روش پرکاربردترین اینترنت بر بتنیم الکترونیکی وزشمآ چه اگر که است ذکر به مالز

 کنمم نیز( CD / DVD ، USB کننده پخش رادیو،) سنتی یها رسانه بر بتنیم های روش سایر اما ، است

 .دباشن دسترسی به اینترنت نیست، که هایی کانم در  دور راه از یادگیری برای یایه شیوه است

 

 به پاسخ در. هستند واجهم" شرایط واجد کار نیروی و هارتم" تقاضای سریع افزایش با درنم اقتصادهای

های فنی  وزشمآ از مهم جنبه یک به تبدیل الکترونیکی وزشمآ نوآورانه های همبرنا کار، بازار جدید نیازهای

 لهمج از ، دورافتاده و  روستایی وسیع ناطقم با بزرگ کشورهای ، ثالم عنوان به  و حرفه ای شده است.

 به ای حرفه های فنی و وزشمتئوری آ بخش ارائه برای را دور راه از الکترونیکی وزشمآ کانادا، و استرالیا

 .گیرند یم کارکیفیت به  با های وزشمآ به دسترسی جهت بهبود استراتژیک گزینه یک عنوان

بتنی م ای های فنی و حرفه وزشمآه یارابا  ،اسیونماتو و ارتباطاتفناوری  رشد به وابسته الماقتصادهای کا 

 توسعه مسیست شکلدر حال تغییر  "ارتباطات و اطالعات های آوری فن "وزش الکترونیکی ومکارگیری آ  بر به

 هستند. خود های هارتم

                                                           
3
 MOOC 
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 است؟ مهم از راه دور /الکترونیکی یادگیری چرا

 اقتصادی و اعیماجت فراگیر توسعه به دستیابی

 نیازهای  با رتبطم یفیک های هارتمای و توسعه  های فنی و حرفه وزشمآ به یکسان دسترسی باید عمجوا

 ضروری اقتصادی و اعیماجت فراگیر بیشتر رشد به دستیابی برای رما این داشته باشند. آیندهفعلی و  شغلی

 . است

 ، ای های فنی و حرفه وزشمآ ارائه برای ای گزینه عنوان به الکترونیکی، یادگیری یکپارچه و قاطع اجرای

فراگیران   از تری وسیع گروهبرای  قابل دسترس رمالع مادام یادگیری و پذیر انعطاف های وزشمآ با تواند یم

 کند. کموزش کمآ بودن به فراگیر ،پتانسیلبا 

 به یمقو یا ذهبیم الی،م جغرافیایی، شرایط دلیل به که هستند نشین حاشیه افراد لمشا الیماحت ذینفعان

که به  در صورتی اطالعات فناوری بر بتنیم وزشمآ بنابراین، .ندارند دسترسی ای وزش و توسعه حرفهمآ

 گرفتن نظر در بدون افراد همه آن در که فراگیرتری عهمجا ایجاد به تواند یمخوبی طراحی و اجرا شود 

 برای جهانی های فرصت طریق بدین ک کند.م، ککنند یمپیشرفت  اندازه یک به اعی،ماجت -اقتصادی شرایط

 داشته باشند.فراگیر   و پایدارتوسعه   برای اساسی مسه تواند یم هارتمتوسعه 

 

 وزش آنالینمعایب آمزایا و مبرخی از   :1جدول 

 عایبم زایام

 انمیادگیری در هر ز 

 کان به شرط دسترسی به میادگیری در هر

 اینترنت

  ناسب برای هر متواند با سرعت  یمفراگیر

 انی پیش رود.ماستعداد و ز

 د و هزینه متر به لحاظ شهریه، رفت و آمهزینه ک

 وسسهمتر برای مک

 و انظباط شخصی جهت پیگیری  منیاز به نظ

 وزشی آنالینمدوره آ

 احساس انزوا 

 تایان محدود از همیادگیری  تاثیر 

 هزینه و سرعت اینترنت 

 ینه طراحی و مهای باال در ز گاهی هزینه

 تجهیزات
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 یادگیری نتایج بهبود

 انتخاب " در پذیری انعطاف، الکترونیکی یادگیری زایایم ترینمهم از یکی سنتی، یادگیری با قایسهم در

 کاهش به مه تواند یم رماین ا. است ربیم برای مه و یادگیرنده برای مه "یادگیری سرعت و انمز کان،م

 های چالشسبب ایجاد  تواند یم آنالین الًمکا وزشمآ. نجر شودمیادگیری  انمز دتم  مه و واقعی های هزینه

وزی مآ سواد سطح ییرغسازی ت مفراگیران و فراه خود سوی از قوی انضباط و منظ به نیاز"  نظیر خاصی

را   وضوعاتم این  توان یم آنالین یادگیری و چهره به چهره وزشمآ تلفیق با که شود" فراگیران  دیجیتالی

 یادگیری هدایت و پشتیبانی در اصلی نقش چنانمه انمعلم ، "ترکیبی" روش این در. د نظر قرار دادمنیز 

و   تناسبم تدریس همبرنا یک از طریق را فناوریربوط به مبخش  توانند یم و کنند یم ایفا وزانمآ دانش

 کار گیرند. سفارشی به

خود  وزشیمآ های ارزیابی و های تدریس روش توانند یم ربیانم الکترونیکی، یادگیری های همبرنا طراحی در

 ونهمن "یادگیری تحلیل و تجزیه معل"  .دهند توسعه شخصی عالیق و قبلی تجارب ،فراگیر دانش اساس بر را

 کنترل های مسیست توسط شده تولید های داده آن در که است، حورم فراگیر صورت به وزشمآروش  از ای

 ،فراگیران یادگیری سیرهایم ضعف و قوت نقاط ارائه برای کنند یم کار ینهمز پس در که یادگیری خودکار

 اطالعات های بلوک در گرافیکی های مفیل و تصاویر تن،م مادغا با  فراگیران برای یادگیری. شوند یم پردازش

 .شود تر جذاب تواند یم ،کنترل قابل

 بهترین به که کنند یم استفاده هایی دانش از و هستند اطالعاتی ختلفم نابعم در هدایت به قادر انفراگیر 

 .باشد آنها شخصی شرایط و آنها نیازهای با تناسبم وجه

 و کنترل فراگیران به تا کنند یم استفاده "سازی شبیه آوری فن" از ای فزاینده طور به ربیانم این، بر عالوه

  های ونهمن جازیم و افزوده واقعیت. دنبده خود یادگیری کسب کردن درتجربه  برای بیشتری های فرصت

به   شده کنترل و نمای، گرایانه واقع های روش به را تئوری ،به وسیله آن انیرگراف  که است آوری فن از خوبی

 در قبالً که کنند یم ایجاد واقعی و عتبرم یادگیری های حیطم ها فناوری این. گیرند یم کار بهلی مصورت ع

 .نبودند دسترس

 یادگیری از پشتیبانی برای مالز واکنشی ظرفیت ارتقاء به را فراگیران تواند یم الکترونیکی یادگیری

 ی توانم ، "ارتباطات و اطالعات های آوری فن"از  ناسبم استفاده صورت در.  کند  ترغیب حورمخود

 بتوانند نابعم از وسیعی طیف استفاده و انتخاب باتا  کرد تبدیل ستقلم و فعال افراد به را نفعلم فراگیران

 دوره مامات از پس که طریق، این از ستقلم یادگیری توسعه. بگیرند عهده به را خود یادگیری سئولیتم

 .است رمالع مادام یادگیری برای واقعی کلید واقع در یابد، یم پایان یمرس
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 عیسر رییدر حال تغ یها هارتم یپاسخ به تقاضا

 شاغلم ، فناوری و اعیماجت اقتصادی، سریع تغییرات به توجه با

 از بسیاری. یابد یم لمتکا چنانمه آنها مانجا برای مالز های هارتمو

 های گروه ماستخدا به ایلمت که ،یکارگر های بخش در شاغلم

 در دارند،را ( تحصیل مک افراد و زنان)  لهمج از اقتصادی پذیر آسیب

 اتیک)خودکار(مصورت اتو تبدیل شدن شغلشان به  خطر عرضم

 هزینه با شغل با رتبطم های هارتم ارائه راستا، این در .هستند

 خطر عرضم در آنها شغل که کارگرانی برای خصوص به ناسبم

 دارد. یتماه است،

  "ارتباطات و اطالعات های آوری فن"  لمکارگیری کا صورت به در 

ن  مض  که دارد وجود کانما این "های فنی و حرفه ای وزشمآ "در

 هزینه کاهش عین در آن را کیفیت یادگیری، به دسترسیافزایش 

 بیشتر  افراد زندگی و کار به را یادگیری و وزشمآ ،دیبخش بهبود ها

 .ادد سوق رمالع مادام یادگیری تمس به را افراد و کرد رتبطم

 

 به طالبم ای است که  به گونه الکترونیکی یادگیری های قالب

 طالبم. باشند تحوالت آخرین کننده نعکسم تا شوند روز به راحتی

 تشکلم هایی متی و عروفم کارشناسان توسط اغلب آنالین یادگیری

 فعلی نیازهای با بیشتر  تا شود یم تهیه تجربه با تخصصانم از

 "ارتباطات و اطالعات فناوری" این بر عالوه .باشند رتبطم هارتم

 و فعال افراد به نفعلم فراگیران وتبدیل ندسازیمتوان پتانسیل

 خود یادگیری سئولیتم انتخاب به قادر افراد این تا دارد را ستقلم

 .باشند نابعم از وسیعی طیف از استفاده و انتخاب با

 یادگیری طالبم روزرسانی به با قایسهم در شغلی هارتم نیازهای تغییر با الکترونیکی یادگیری طالبم اصالح

 بسیار پتانسیل از چنینمه "ارتباطات و اطالعات فناوری".  است تر صرفه به قرونم و آسانتر اغلب فیزیکی

. است برخوردار خودی معل حوزه در تحوالت آخرین زا آگاهی برای نربیام و انمعلم به کمک برای خوبی

 به تواند یم آسان، دسترسی دلیل به که است ینهمدر این ز مهمهای  از فناوری یکی "وزشیمآز با نابعم"

 استفاده صورت در

 های آوری فن"ناسب از م

  "ارتباطات و اطالعات

 نفعلم فراگیرانتوان  یم

 ستقلم و فعال افراد به را

 و انتخاب تا با کرد تبدیل

 از وسیعی طیف استفاده

 سئولیتم بتوانند نابعم

 عهده به را خود یادگیری

 .بگیرند

 

 

 آنالین یادگیری طالبم

 کارشناسان توسط اغلب

 هایی متی و عروفم

 تخصصانم ازتشکل م

  تا شود یم تهیه تجربه با

فعلی  نیازهای با بیشتر

 .باشند رتبطم هارتم
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 این، بر عالوه. دهد ارائه درسی های همبرنا و حلیم نیازهای با تناسبم بیشتری تخصص ،ربیانم و انمعلم

 وادم از توانند یم هستند ای حرفه و فنی تخصصی های ینهمز در فنی تخصص فاقد که درسانیم و انمعلم

 . دهند کاهش را شکاف این تا کنند استفاده آنالین نابعم وتخصصی شده طراحی

 گیرد؟ یم قرار گذاران سیاست توجه وردم چیزی چه

 و باشد داشته راهمه به فراگیران برای توجهی قابل زایایم است کنمم "ارتباطات و اطالعات فناوری" اگرچه

 فرآیند وزشمآ در ارتباطات و اطالعات فناوری از پیشرونده گیری بهرها ما کند، کمک وزشمآ تقویت به

 .دارند آنها به توجه به نیاز گذاران سیاست و باشد یم سائلم از وسیعی گستره لمشا که است ای پیچیده

 .شود گرفته نظر در باید همه ،دسترسی وانعم و نیتیما خطرات سنجی، کانما هزینه،

 : ای حرفه و فنی های وزشمآ در "ارتباطات و اطالعات فناوری" از استفاده

 اجرای است کنمم. است تفاوتم ها کشور درون و بین در ارتباطات و اطالعات های فناوری از استفاده یزانم

 برای نابعم که واردیم در  هستند دمکارآ ینهمز یک در که فناوری از شده پشتیبانی راهکارهای

 به تدریجی انتقال توسعه حال در کشورهای است کنمم. باشد ناسبمنا است، حدودم اولیه گذاری ایهمسر

 به یادگیری به تر گسترده دستیابی برای فناوری از و دهند ترجیح را ارتباطات و اطالعات فناوری با یادگیری

 است مهم دارد، قرار آن در کشور یک که ای رحلهم از صرفنظر .کنند استفاده روستایی ناطقم در خصوص

 بخش اهیتم با تناسبم ،منسجم نهادها بین در ای حرفه -فنی وزشهایمآ شدن دیجیتالی رویکرد که

 . باشد انسانی نابعم توسعه عمجا سیاست یک از ناپذیر جدایی بخشی و وزشیمآ

 :نابرابری و دیجیتالی شکاف

 آشنایی الکترونیکی یادگیری با  و نداشته دیجیتالی پایه سواد افراد است کنمم ناطقم ترین دورافتاده در 

 از استفاده نحوه به بسته که باشد لبه دو شیرمش یک تواند یم ارتباطات و اطالعات فناوری. باشند نداشته

 از جلوگیری برای که است مهم این. کند تشدید یا کاهش را اعیماجت و اقتصادی های نابرابری تواند یم آن،

 الکترونیکی یادگیری که شود حاصل ینانماط تا شود گرفته نظر در هایی سیاست  "دیجیتالی شکاف" ظهور

 .شود یمن نابرابری افزایش به نجرم

 با باید داخالتم ،"دیجیتالی شکاف" افزایش از جلوگیری برای  :دیجیتالی شکاف رساندن حداقل به 

 الکترونیکی وزشمآ راکزم ترویج و اساسی ای رایانه سواد بهبود طریق از فناوری به دسترسی گسترش هدف

 سواد به نیازی که هایی فناوری است کنمم نباشد، دسترس در دیگر های حل راه وقتی .شود مانجا عهمجا در

 .شوند گرفته نظر در نیز( حلیم های زبان به حتوام با هایی مفیل و رادیو ، ثالم عنوان به) ندارند رایانه
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 : دسترسی وانعم بر غلبه

 نگهداری و خرید هزینه با راهمه ئن،مطم اینترنتی اتصال به دسترسی معد روستایی، ناطقم از بسیاری در

 لمشا ها حل راه. است الکترونیکی وزشمآ عرفیم برای شترکم انعم یک ندمهوش های تلفن و تبلت رایانه،

 اتصاالت در بارگیری برای کوچکتر های پرونده ارسال و آنها وردم در طالبم یادگیری با USB حافظه تهیه

 .باشد یم ضعیف

 :یادگیری شغلی ارتباط از ینانماط برای صنعت با شارکتم

 با ای حرفه -فنی ؤسساتم که است آن مستلزم هارت،م بر رکزمتم دیجیتالی یادگیری مسیست یک ارائه

 استفاده در بتوانند ذینفعان همه تا کنند تقویت خصوصی بخش با را خود شارکتم و  کاریمه یکدیگر

 روش ارتباطات و اطالعات فناوری "صنعت هارتم شوراهای" ایجاد. ایندمن کاریمه ها فناوری از صحیح

 دیریتم وثرم طور به را صنعت با نزدیک پیوندهای که است نگر یندهآ ریزی همبرنا از ینانماط برای دیگری

 .کند یم

 : ارزیابیسنجش و  و درسی های همبرنا جددم طراحی و بررسی

روش  درسی، های همبرنا در بازنگری ، شود مادغا ای حرفه -فنی های وزشمآ در صحیح طور به فناوری اگر

 وقتی ها تئوری یا مفاهیم ، ثالم عنوان به. بود خواهد ضروری ها ارزیابی سنجش و و حتوای درسیم ،وزشمآ

 فواید از استفاده. شوند یم درک شده نوشته تونم از رت  آسان شوند یم داده ایشمن یشنمانی یک طریق از

 جدید حتوایم توسعه که حالی در. است وزشمآ اندهیمساز نحوه در تغییراتی مستلزم الکترونیکی یادگیری

 نیز وجودم ارتباطات و اطالعات های فناوری و ای چندرسانه نابعم بازنگری و بررسی بود، خواهد ضروری اغلب

 .است ناسبم ای گزینه گاه

 : گسترده طور به الکترونیکی حتوایم تهیه

 آسان دسترسی برای (4ابری سرور ثالم عنوان به) آنالین داده پایگاه یک در الکترونیکی حتوایم ذخیره

 داشته دسترسی طالبم این به نیاز صورت در توانند یم فراگیران و درسانم ان،معلم. است فیدم گانمه

 است کنمم ، است حدودم اینترنت به دسترسی که هایی کانم برای. کنند بارگیری یا  پخش را آن یا ، باشند

 و ای حرفه -فنی وسساتم به و( تبلت در ثالم عنوان به) شود ذخیره دستگاه یک در وزشیمآ حتوایم

 .شوند ارسال حلیم یادگیری راکزم

                                                           
4
 cloud server 



8 
 

 

 : ربیانمو  انمعلم از ایتمح

 برای مگی الزادمآ ربیانمو  انمعلم است کنممبه دلیل اینکه، 

 وزش را نداشته مآ ارائه در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده

 سنتی تدریس با فناوری مادغا چگونگی وردم در آنها وزشمآ ،باشند

 تقویت لمشا پشتیبانی نوع این از هایی ونهمن. بود خواهد نیاز وردم

 و خبره ربیانم توسط ربیگریم طریق از انمعلم ظرفیت

 پشتیبانی بعالوه و وزیمیلی و بازآمتک های وزشمآ در گذاری ایهمسر

 .است انمعلم از

 : جازیم فضای یا سایبری نیتما

 آنالین صورت به افراد الکترونیکی یادگیری پیشرفت که جایی در

( ها همگواهینا و ونمآز راتمن ثالًم) یادگیری نتایج و شود یم بررسی

 خربم التمح برابر در حافظتم ، شود یم ذخیره جازیم فضای در

 ریم، انیتیما احتیاطی اتماقدا در گذاری ایهمسر. ابدی یم یتماه

 .بود خواهد ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اطالعات فناوری

 از چنینمه ارتباطات

 خوبی بسیار پتانسیل

 و انمعلم به کمک برای

 اندنم روز به برای ربیانم

 در تحوالت آخرین با

 برخوردارربوطه م حوزه

 این از که فناوریی. است

 ای ویژه یتماه از لحاظ

 انماست ه برخوردار

 است وزشیمآ باز نابعم

 دسترسی دلیل به که

به   تواند یم ، آسان

 تخصص ربیانم و انمعلم

 که دهد ارائه بیشتری

 سازگار با تناسب وم

 درسی های همبرنا و نیازها

 .باشد حلیم
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