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چکیده
آموزش مداوم جامعه پزش��کي ضرورتي اساس��ي براي حفظ توانمندي هاي متولیان حفظ و ارتقاي س��المت جامعه در کش��ور است. براي دسترسي 
پذیري بیشتر و افزایش رضایتمندي مخاطبان، در سال هاي اخیر مجریان برنامه هاي آموزش مداوم اقدام به تعریف برنامه هاي خودآموزي مکتوب و 
غیرمکتوب  نمودند. اما در امر اجراي آن همانند دوره هاي حضوري با مشکالتي برخورد نمودند که چالش برانگیز بود. هرکدام از این شیوه ها نقاط 
قوت و ضعفي داش��تند که کامال در کنار هم مهم به نظر مي رس��یدند. این در حالي اس��ت که در بررسي پایگاه هاي داده مشخص شد که تحقیقات 
کمي در این حوزه انجام و منتش��ر ش��ده است. در این مقاله به جزییات آموزش مداوم الکترونیك به عنوان روش آموزش مداوم خودآموزغیرمکتوب 

پرداخته شده است و انواع آن با نگاه نقادانه بررسي شده است.
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مقدمه
اینترنت یك فناوري جوان اس��ت که در مدت زمان بس��یار کوتاه گسترش 
بس��یاري یافته است.در ده ه اول معرفي اینترنت به جهان، همه صاحبنظران 
آن را یك ابز ار اطالع رس��اني مناس��ب قلمداد مي کردند، این در حالي بود 
که به سرعت این مساله تغییر یافت و ده ه دوم عمر خود با معرفي زبان هاي 
برنامه نویسي برخط )Online( روز به روز جنبه هاي جدیدي از آن معرفي 
ش��د. از یك طرف به یك ابزار نویسندگي همگاني تبدیل شد که هرکسي 
مي توانس��ت با کمك آن به انتشار یادداشت ها و نوشته هاي شخصي خود 
بپ��ردازد و از طرف دیگر به یك ابزار خدمات رس��اني تبدیل گردید که هر 
روز ابع��اد جدیدي براي آن تعریف مي گردد. از امور بانکي و تجاري گرفته 
تا سیستم هاي بیمارستاني و آموزش هاي از راه دور در اینترنت تعریف شدند 
و س��ازمان هاي مختلفي در جهان را قادر ساختند تا محدوده خدمت رساني 
خود را به منازل مشتریان خود ببرند. در حالیکه تصور مي شود افزایش تراکم 
خودروها و معابر ش��هري از یك طرف و آالینده هاي صنعتي و ش��یمیایي 
محصوالت دست انسان زندگي در شهرها را براي وي قابل تحمل کنند، این 
ابزار به کمك او شتافت تا بتواند از هر نقطه اي به خدمات ضروري زندگي 

خود دسترسي پیدا کند )1(.

آموزش مجازي
آم��وزش مجازي تعری��ف واژه Virtual Education اس��ت که به 
ط��ور عام ب��ه معني آموزش از طریق اینترنت تفس��یر مي ش��ود. اما در 
واقع آموزش از راه دور که مفهومي قدیمي اس��ت و به ش��یوه هاي بسیار 
مختلفي در طول تاریخ عرضه ش��ده است )آموزش مکاتبه اي، آموزش 
از طریق ش��بکه هاي رادیویي و تلویزیوني، آموزش مبتني بر لوح فشرده 
)CD/DVD(و نواره��اي VHS(، ام��روزه با ظهور اینترنت، ش��یوه 
قالب عرضه آن، آموزش برخط )Online Education( شده است. 
آم��وزش برخط اگرچ��ه در ده ه اول اینترنت که پهن��اي باند آن محدود 
بود و امکان دسترس��ي فراگیران به رایانه ها اندک بود، چندان گسترشي 
نداش��ت اما با افزایش دسترس��ي، پهناي باند و ظهور چندرس��انه اي ها 
)Multimedia( و ق��وي ش��دن ن��رم اف��زار Adobe Flash به 
تدریج چنان جایگاهي یافت که دانش��گاه هاي آنالین ایجاد ش��دند و از 
مقطع کارشناس��ي تا دکترا اقدام به پذیرش دانشجو نمودند و بسیاري از  
دانش��گاه هاي دنیا در کنار آموزش هاي رای��ج حضوري اقدام به پذیرش 

دانشجوي مجازي )off-campus( نمودند )2(.
ام��ا از ط��رف دیگر آموزش و یادگی��ري الکترونیکي اس��تفاده از ابزارها 
و فناوري ه��اي الکترونیکي ب��راي آموزش و یادگیري هس��تند. امروزه 
روش هاي متعددي براي بکارگیري فناوري هاي رایانه اي براي آموزش 
وجود دارند که از جمله آنها مي توان به روش هاي زیر اش��اره نمود. که 
البته هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند که به دلیل اینکه موضوع 

این مقاله نیستند از پرداختن به آن خودداري شده است:

Web-based Training یا  Online Learning
این دو واژه به مفهوم آموزش و یادگیري از طریق اینترنت و ارائه برنامه 
آموزشي به صورت تحت وب؛ همزمان و یا غیرهمزمان است. این روش 
آموزش��ي امروزه بس��یار پرطرفدار اس��ت و درصد بزرگي از آموزش هاي 

الکترونیکي به این شیوه ارائه مي گردد.
Computer-Based Training آموزش مبتني بر رایانه یا

 )CD,DVD( در این شیوه آموزش عمدتا محتواها به صورت لوح فشرده

و ی��ا نرم افزار قابل نص��ب )windows application( عرضه مي 
ش��ود  و فقط در صورت اختیار داش��تن منبع و یا رایانه اي که برنامه بر 
روي آن نصب ش��ده، قابل اس��تفاده اس��ت. این روش بي نیاز به اتصال 
اینترنتي اس��ت و محتواهاي حجیم و س��نگین را از طریق آن مي توان 
ارائ��ه داد. اما ایراد این روش، یکطرفه بودن آموزش و نبود امکان تبادل 
اطالعات بین فراگیران با تولیدکنندگان یا مولفین محتوا در حین فرایند 

آموزش است.

Mobile Learning یا  M-Learmning
مفهومي جدیدتر است که استفاده از تلفن هاي همراه و رایانه هاي جیبي 
)BlackBerry ،iPhone ،Pocket PC( ب��راي ارائه برنامه هاي 
آموزشي و یادگیري را شامل مي شود این ابزارها به دلیل کوچك بودن 
صفح��ه نمایش، قدرت کم پ��ردازش و حافظه کم، امکانات محدودتري 
ب��راي ارائه محت��وا دارند اما در مقابل همراه در اختیار فراگیر هس��تند و 
به امکاناتي از قبیل دسترس��ي به ش��بکه تلفن و امکان ارسال انواع پیام 

)SMS و MMS( مجهزند.
البته گذش��ته از اینکه ش��یوه هاي آموزش��ي دیگري نیز در برخي منابع 
به عنوان ش��یوه هاي آم��وزش الکترونیك معرفي مي ش��وند مانند ارائه 
برنامه هاي آموزشي از طریق شبکه هاي رادیویي و تلویزیوني اما استفاده 
 )Windows PowerPoint از ن��رم افزارهاي رایج رایانهاي )مانند
و یا اس��تفاده ازس��خت افزارهایي مانند انواع SmartBoard ها، براي 
ام��ر آموزش نیز مي توان��د نوعي آموزش الکترونیکي قلمداد ش��ود. اما 
عمدت��ا مراد از آم��وزش الکترونیك دو ش��یوه آموزش ه��اي تحت وب 
و آموزش ه��اي تحت رایان��ه که به اختص��ار WBT و CBT نامیده 

مي شوند، مي باشد.

آموزش هاي تحت وب یا مبتني بر شبکه
در اولین روزهاي کش��ف ش��بکه هاي رایانه اي مفاهیم یادگیري از این 
طریق نیز مطرح ش��ده بوده اند و هم اکنون نیز بس��یاري از برنامه هاي 
آموزش��ي س��ازمانهاي بزرگ به صورت تحت ش��بکه داخلي )( اجرا مي 
گردند. اگرچ��ه که امروزه تمایل عمده به حرکت به س��مت برنامه هاي 
آموزشي تحت وب یا برخط )Online( است که فراگیران بتوانند از هر 
م��کان و در هر زماني به آن دسترس��ي یابن��د و از طرف دیگر مولفین و 
تولیدکنن��دگان محتوا نیز بتوانند از امکانات  نرم افزارها و پروتوکل هاي 
استاندارد موجود براي محتواهاي تحت اینترنت )مانند محتواهي جریاني 
ی��ا Streaming، پروتکل Http و پروتوکل هاي پس��ت الکترونیك( 
استفاده کنند.  آموزش هاي تحت وب به دو شیوه اصلي ارائه مي گردند:

Synchronous الف- آموزش هاي همزمان یا
در این ش��یوه آموزش فراگیران از طریق یك نرم افزار که براي این امر 
طراحي ش��ده اس��ت همزمان با مدرس درس ارتباط برقرار مي کنند. در 
این ن��وع از انواع مختلف ارتباطات الکترونیک��ي اعم از متني، صوتي و 
تصویري )ویدیویي( اس��تفاده مي ش��ود. البته امروزه عمدتا از دو روش 
کنف��راس تح��ت وب )Web Conferencing( و کالس مج��ازي 

)Virtual ClassRoom( استفاده مي شود:
Web Conferencing کنفرانس تحت وب یا 

در ای��ن روش نی��از به س��خت افزاره��اي مانن��د دوربین هاي ش��بکه 
 Video( ویدیوکنفران��س  دوربین ه��اي  ی��ا  و   )Web Camera(
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Conference( است تا بتوان ارتباط ویدیویي همزمان میان مدرسین 
و فراگی��ران را برق��رار نم��ود. ارتباط صرفا به ص��ورت صوتي و تصاویر 
ویدیویي اس��ت و امکان نمایش اس��الیدهاي PowerPoint توسط 

مدرسن در صورت پشتیباني سخت افزار مناسب، وجود دارد.

 )Virtual ClassRoom( کالس مجازي
در ای��ن نوع آموزش همزمان، از نرم افزارهاي خاصي تحت همین نام و 
 )webcam( رایانه ه��اي معمولي که مجهز به دوربین ش��بکه معمولي
و ی��ا دوربین تخصص ش��بکه و همچنین هدس��ت )هدف��ون مجهز به 
میکروفون( مي باش��د، اس��تفاده مي شود. در این ش��یوه آموزش امکان 
نمای��ش اس��الیدهاي PowerPoint، ارائه آم��وزش از طریق تخته 
س��یاه آنالین )( و همچنین ارتباط صوتي و ویدیویي )معموال محدود به 

مدرس( وجود دارد )3و4(.

Asynchrousous ب- آموزش هاي غیرهمزمان یا
آموزش ه��اي الکترونیکي غیرهمزمان امروزه گ��روه اصلي آموزش هاي 
الکترونیک��ي را تش��کیل مي دهند زیرا اگرچه  آم��وزش همزمان جذاب 
ت��ر و م��درن تر به نظر مي رس��د ام��ا نکته مهمتر دسترس��ي پذیري و 
آس��ان تر بودن فرایند یادگیري و آموزش اس��ت. که این دو مس��اله در 
آموزش هاي غیرهمزمان بیش��تر برآورده مي ش��ود. در این نوع آموزش 
مدرس��ین و یا مولفین محتوا با همکاري متخصص تولید محتوا اقدام به 
تولید محتواهاي آموزشي نموده و بر روي سامانه هاي یادگیري آنالین و 
یا به ص��ورت CD و DVD عرضه مي کنند. در این مرحله فراگیران 
با دسترس��ي به محتواهاي آموزش��ي یادگیري را آغاز مي کنند. این امر 
ممکن اس��ت به طور مس��تقل و یا با همکاري و هدایت یك آموزش��یار 
)م��درس در فضاي مجازي که نقش مش��اور، راهنما و تس��هیل کننده 
را دارد( ص��ورت گی��رد. محتواهایي که ارائه مي ش��ود م��ي تواند به دو 
صورت کلي چندرس��انه اي و یا متني باشد که گاها در یادگیري آنالین 
 HTML-based در مقابل Flash-based از عبارت هایي مانن��د

استفاده مي کنند  )3و4(.

آموزش در علوم پزشکي
به لحاظ اینکه رسالت اصلي علوم پزشکي حفظ سالمت انسان از طریق 
بهس��ازي محیط، تغذیه و ش��یوه زندگي و همچنین درمان بیماري ها و 
ناخوش��ي هاي او مي باشد، از اهمیت به سزایي برخوردار است. به همین 
دلیل آموزش علوم پزشکي نیز داراي اهمیت زیادي است و در کشورهاي 
مختلف جهان قوانین بس��یار دقیق و منظمي براي تربیت نیروي انساني 
متخصص در این زمینه تعریف شده و نظارت مداوم بر آن وجود دارد. اما 
مانند بس��یاري از علوم دیگر آموزش پزشکي براي متخصصان مختلف 
رش��ته هاي علوم پزش��کي امري خاتمه یافتني نیست. زیرا اوال به دلیل 
ف��رار بودن ب��ودن دانش از حافظه انس��ان ضرورت ی��ادآوري مطالب و 
آموخته ها براي کلیه حرفه هاي پزش��کي ضروري است. در تحقیقي که 
آقاي Shiri انجام داده اس��ت، سیر نزولي  دانش یك فرد در خصوص 
مراقبت هاي بیماران مبتال به فش��ار خون به ازاي س��الهاي پس از فارغ 

التحصیلي کامال محسوس بوده است )5(.
ثانی��ا اینکه به دلیل س��رعت باالي کش��ف یافته هاي علم��ي جدید، به 
س��رعت آموخته هاي دانش آموختگان کهنه و قدیمي مي ش��ود و دیگر 
کارایي خود الزم را ندارند و جالب اینجاس��ت که برخالف علوم ریاضي 

وفني، در علوم پزش��کي گاه یك مفهوم کامال تغییر مي کند و به عنوان 
مثال بیماري زخم معده )Peptic Ulcer( از دس��ته التهابي به دسته 
عفوني جابجا مي شود و یا یك داروي کامال مورد تایید به طور کلي رد 
ش��ده و اس��تفاده از آن ممنوع مي گردد. به این دالیل آموزش هاي پس 
از دانش آموختگي براي رشته هاي علوم پزشکي از اهمیت بسیار باالیي 
 Continuous( برخوردار مي باش��د. این آموزش ها که آموزش مداوم
medical education( اط��الق میگردد، به صورت رایج از س��ال 
1372 براس��اس مصوبه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي در 

کلیه دانشگاه هاي علوم پزشکي اجباري شده اند )6(.
این آموزش ها ابتدا به صورت کنفرانس ها و س��مینارهایي در طول سال 
تعریف ش��دند و به تدریج ش��یوه هاي مختلفي به آن افزوده گردید که از 
جمله آنها مي توان آموزش مهارت هاي حرفه اي، جلس��ات پرس��ش و 
پاس��خ و بحث را نام برد. اما به دلیل مش��غله فراوان دانش آموختگان از 
یك طرف و پراکندگي ایش��ان در سطح کش��ور و دشواري تردد و بروز 
مش��کالتي در زمان غیب��ت دانش آموختگان از مح��ل خدمت از طرف 
دیگر، ش��یوه آموزش غیرحضوري نیز براي آموزش مداوم تعریف گردید. 
براس��اس تعریف وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکي: خودآموزي 
به عنوان نوع پنجم برنامه هاي آموزش مداوم، فرایندي اس��ت مبتني بر 
خ��ود یادگیري و آموزش فراگیر- محور که مش��مولین از طریقي غیر از 
برنامه هاي حضوري با انج��ام مجموعه فعالیت هایي که طي دوره پیش 
بیني و طراحي شده است به ارتقاء علمي خویش نایل مي شدند. در این 
فراین��د، اهداف، محتوا، ش��یوه یاددهي- یادگی��ري و نحوه آزمون براي 

فراگیر روشن بوده و از یك روند نظام مند تبعیت مي گردد )7( .
 این شیوه آموزش ابتدا به صورت عرضه کتابها و نشریات خودآموز آغاز 
گردی��د. این کتاب ها در انتها آزموني داش��تند که بایس��تي فراگیر آن را 
تکمیل نموده و براي مرکز عرصه کننده محتوا ارسال مي نمود تا امتیاز 

خود را دریافت نماید.

آموزش مداوم غیرحضوري
آموزش مداوم غیرحضوري به دلیل اجباري شدن و نهادینه شدن فرایند 
آم��وزش مداوم مورد اس��تقبال ق��رار گرفت، اما در مش��کلي که در این 
ش��یوه آموزش وجود داش��ت، عدم امکان نظارت سازمان هاي مجري بر 
فراگیران بود.  از ط��رف دیگر کتاب هاي خودآموز براي آموزش مفاهیم 
حرف��ه اي، مهارت ه��ا و تکنیك ه��ا ناکارآمد بودن��د و از جذابیت اندکي 
برخوردار بودند. در این شرایط با رایج شدن استفاده از رایانه ها و اینترنت 

شیوه هاي آموزش جدیدي عرضه شدند.

آموزش مداوم الکترونیکي
در س��الهاي اخیر با عرضه مفاهیم نوین رایانه و اینترنت مي توانست به 

شیوه جدید عرضه شود:
)Computer based training( آموزش مداوم مبتني بر رایانه

)8()web based training( آموزش مداوم برخط
این ش��یوه آموزش غیرحضوري اصطالحا آموزش هاي غیرمکتوب گفته 
مي ش��ود که با موافق اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کي تولید و عرضه محتواهاي آموزش��ي در این قالب از 
طری��ق مراکز مجري آغاز گردی��د. این آیین نامه تحت عنوان آیین نامه 
برنامه هاي آموزش��ي مجازي آموزش مداوم جامعه پزشکي هیچ تمایزي 
بین دو ش��یوه آموزش��ي ذکر ش��ده قایل نگردید و هر دو شیوه همزمان 



44

عرضه شدند. برخي از مراکز مجري بر روي آموزش هاي برخط متمرکز 
شدند: علوم پزشکي تهران )9,10( و مشهد )11( و برخي بر آموزش هاي 
مبتني بر رایانه: علوم پزشکي شیراز )12(. این در حالي بود که تحقیقات 
کافي درباره مزایا و معایب این دو ش��یوه آموزش انجام نشده بود و هیچ 
مس��تنداتي براي تعریف و تعیین چگونگي و چرایي استفاده از هر روش 

وجود نداشت.

آم�وزش مداوم اینترنت�ي در برابر آموزش م�داوم مبتني بر 
CD/DVD

جدول 1 به مقایسه دو روش آموزش مبتني بر وب و آموزش هاي مبتني 
بر رایانه می پردازد. مطالعه آن تفاوت هاي بنیادي را در دو شیوه آموزش 
نش��ان مي دهد، به عنوان مثال در آموزش م��داوم اینترنتي محدودیت 
حج��م وجود دارد و ل��ذا از چندرس��انه اي ها باید با احتیاط و برحس��ب 
ضرورت استفاده نمود در حالیکه در آموزش مبتني بر رایانه اصوال محتوا 
به صورت چندرس��انه اي است.براساس نظریه مایر در خصوص آموزش، 
اس��تفاده از چندرس��انه اي ها در افزایش یادگیري فراگیران تاثیر بسزایي 
دارد )14(. ام��ا از س��وي دیگر آموزش مبتني بر CD/DVD اساس��ا 
یك س��ویه اس��ت و مجري یا مدرس محتوا هیچگونه نظارتي بر اینکه 
فراگیرمحتوا را مطالعه کرده است یا خیر ندارد و تنها مالک ارسال پاسخ 
آزمون اس��ت که ممکن اس��ت گاهي توس��ط فردي دیگري نیز صورت 
گیرد، این درحالي اس��ت ک��ه فراگیران در آموزش برخ��ط قابل کنترل 
بیش��تري هستند و مجریان از مشادهده صفحات درسي توسط فراگیران 
در هر لحظه مطلع اند. در آموزش هاي مبتني بر CD/DVD آزمون ها 
اصوال خودسنجي هستند و ارس��ال نتایج آزمون ها براي مجري نیازمند 
دسترسي به اینترنت و یا ارسال برگه هاي تکمیل شده آزمون به صورت 
پس��تي اس��ت. اما در آموزش برخط م��ي توان از ارزش��یابي تکویني در 
طول آموزش اس��تفاده نمود و در مراحل مختل��ف فراگیري آزمون هاي 

هوشمندي و تصادفي شده اي را به عمل آورد. اما این امر نیازمند اتصال 
دایمي فراگیر در تمام طول فراگیري است.

 آموزش در نوع مبتني بر CD/DVDیك آموزش کامال مستقل است 
و هیچگون��ه اطالعاتي از فراگیر در محت��وا ذخیره نمي گردد و وي باید 
در ی��ك مراجعه کل محت��وا را مطالعه کند و یا در صورت مراجعه مجدد 
از ابت��دا مراحل را طي نماید. ام��ا در آموزش برخط، فراگیري محتوا مي 
تواند در حین دوره متوقف ش��ود و در مراجعه بعدي از همان مکان ادامه 

یابد )15(.

نتیجه گیري
در بررس��ي نگارنده در پایگاه هاي داده مقاالت پزش��کي کش��ور شامل 
SID ،IranMedex و Iranlib هیچ مقاله منتش��ر شده اي درباره 
مزایا و معایب این دو روش در دانش��گاه هاي علوم پزشکي کشور یافت 
نش��د و به نظر مي رس��د هیچگونه تحقیق انتشار یافته اي در خصوص 
اینکه براي جامعه آموزش مداوم کش��ور کدام یك از این دو روش ارجح 
هس��تند، وجود ندارد. و تمرکز دانش��گاه هاي وارد ش��ده ب��ه این میدان 
براس��اس تجارب، ش��رایط و امکانات است و هیچ مس��تند علمي براي 
آن وجود ندارد. به همین دلیل نیز امروزه تش��تت فراواني در ش��یوه هاي 
آموزش الکترونیك براي آموزش مداوم در کش��ور دیده مي ش��ود و به 
نظر مي رس��د که مشخص نیس��ت که آیا در نهایت آموزش خودآموزي 
غیرمکت��وب در تحق��ق هدف اصلي آموزش مداوم که ارتقاي س��المت 
جامعه از طریق آموزش دانش آموختگان اس��ت، موثر بوده است یا نتایج 
آن نیز مش��ابه برخي نتایج نه چندان مطلوب منتش��ر شده آموزش هاي 

حضوري است.

٧٠ 
 

رايانه بر مبتني شيرازهاي پزشكي مزاعلوم درباره كافي تحقيقات كه بود حالي در نشـدهاين انجـام آموزش شيوه دو اين معايب و يا

نداشت وجود روش هر از استفاده چرايي و چگونگي تعيين و تعريف براي مستنداتي هيچ و بود

بر مبتني مداوم آموزش برابر در اينترنتي مداوم CD/DVDآموزش

مقاجدول ميبه رايانه بر مبتني هاي آموزش و وب بر مبتني آموزش روش دو شـيوهدازدپريسه دو در را بنيادي هاي تفاوت آن مطالعه

و احتيـاط بـا بايـد هـا اي چندرسـانه از لـذا و دارد وجود حجم محدوديت اينترنتي مداوم آموزش در مثال عنوان به دهد، مي نشان آموزش

چندرسـانه صورت به محتوا اصوال رايانه بر مبتني آموزش در حاليكه در نمود استفاده ضرورت اسـتبرحسب دراي مـاير نظريـه براسـاس

دارد بسزايي تاثير فراگيران يادگيري افزايش در ها اي چندرسانه از استفاده آموزش، بـرخصوص مبتنـي آمـوزش ديگـر سـوي از اما

CD/DVDخير يا است كرده مطالعه را فراگيرمحتوا اينكه بر نظارتي هيچگونه محتوا مدرس يا مجري و است سويه يك واساسا نـدارد

آموزش در فراگيران كه است درحالي اين گيرد، صورت نيز ديگري فردي توسط گاهي است ممكن كه است آزمون پاسخ ارسال مالك تنها

اند مطلع لحظه هر در فراگيران توسط درسي صفحات مشادهده از مجريان و هستند بيشتري كنترل قابل بـربرخط مبتني هاي آموزش در

CD/DVDها هـايآزمون برگه ارسال يا و اينترنت به دسترسي نيازمند مجري براي ها آزمون نتايج ارسال و هستند خودسنجي اصوال

است پستي صورت به آزمون شده مراحـلتكميل در و نمـود اسـتفاده آمـوزش طول در تكويني ارزشيابي از توان مي برخط آموزش در اما

تصادفي و هوشمندي هاي آزمون فراگيري آوردمختلف عمل به را اي فراگيريشده طول تمام در فراگير دايمي اتصال نيازمند امر اين اما

است،

رايانهيمقاجدول بر مبتني هاي آموزش و وب بر مبتني آموزش روش دو  سه

وب  بر مبتني رايانـه آموزش بر مبتني و CD/DVDآموزش

آموزشي افزارهاي  نرم

محتوا به كاربر دسترسي اينترنت شيوه طريق  آموزشيCD/DVDتهيه از

مولـف بـا فراگيـر تعامالت نوع

 محتوا

غيرهمزماندوطرفه يا  غيرعملي همزمان

محتوا با كاربر تعامل پويا نوع و بر هوشمند افزار نرم نصب صورت در مگر غيرپويا و خطي

رايانه  روي

فعاليــت ســازي ذخيــره امكــان

محتوا در  كاربر

 غيرعملي عملي

يكديگرتع با فراگيران انجمن .١ امل و چت طريق از  غيرعملي عملي

ها هوشمند آزمون و هوشمند برخط ولي برخطغيربرخط  گاها

رضا اسدي آموزش مداوم الکترونیک: جدید اما سردرگم

جدول 1. مقایسه دو روش آموزش مبتني بر وب و آموزش هاي مبتني بر رایانه
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