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چکیده
آموزش مداوم جامعه پزش��كي ضرورتي اساس��ي براي حفظ توانمنديهاي متوليان حفظ و ارتقاي س�لامت جامعه در كش��ور است .براي دسترسي
پذيري بيشتر و افزايش رضايتمندي مخاطبان ،در سالهاي اخير مجريان برنامههاي آموزش مداوم اقدام به تعريف برنامههاي خودآموزي مكتوب و
غيرمكتوب نمودند .اما در امر اجراي آن همانند دورههاي حضوري با مشكالتي برخورد نمودند كه چالش برانگيز بود .هركدام از اين شيوهها نقاط
قوت و ضعفي داش��تند كه كامال در كنار هم مهم به نظر مي رس��يدند .اين در حالي اس��ت كه در بررسي پايگاههاي داده مشخص شد كه تحقيقات
كمي در اين حوزه انجام و منتش��ر ش��ده است .در اين مقاله به جزييات آموزش مداوم الكترونيك به عنوان روش آموزش مداوم خودآموزغيرمكتوب
پرداخته شده است و انواع آن با نگاه نقادانه بررسي شده است.
كلمات كليدي :آموزش مداوم جامعه پزشكي ،آموزش مبتني بر رايانه ،آموزش مبتني بر وب
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و ي��ا نرم افزار قابل نص��ب ( )windows applicationعرضه مي
ش��ود و فقط در صورت اختيار داش��تن منبع و يا رايانه اي كه برنامه بر
روي آن نصب ش��ده ،قابل اس��تفاده اس��ت .اين روش بي نياز به اتصال
اينترنتي اس��ت و محتواهاي حجيم و س��نگين را از طريق آن مي توان
ارائ��ه داد .اما ايراد اين روش ،يكطرفه بودن آموزش و نبود امكان تبادل
اطالعات بين فراگيران با توليدكنندگان يا مولفين محتوا در حين فرايند
آموزش است.

مقدمه
اينترنت يك فناوري جوان اس��ت كه در مدت زمان بس��يار كوتاه گسترش
بس��ياري يافته است.در دهه اول معرفي اينترنت به جهان ،همه صاحبنظران
آن را يك ابز ار اطالع رس��اني مناس��ب قلمداد مي كردند ،اين در حالي بود
كه به سرعت اين مساله تغيير يافت و دهه دوم عمر خود با معرفي زبانهاي
برنامه نويسي برخط ( )Onlineروز به روز جنبههاي جديدي از آن معرفي
ش��د .از يك طرف به يك ابزار نويسندگي همگاني تبديل شد كه هركسي
مي توانس��ت با كمك آن به انتشار يادداشتها و نوشتههاي شخصي خود
بپ��ردازد و از طرف ديگر به يك ابزار خدمات رس��اني تبديل گرديد كه هر  M-Learmningيا Mobile Learning
روز ابع��اد جديدي براي آن تعريف مي گردد .از امور بانكي و تجاري گرفته مفهومي جديدتر است كه استفاده از تلفنهاي همراه و رايانههاي جيبي
تا سيستمهاي بيمارستاني و آموزشهاي از راه دور در اينترنت تعريف شدند ( )BlackBerry ،iPhone ،Pocket PCب��راي ارائه برنامههاي
و س��ازمانهاي مختلفي در جهان را قادر ساختند تا محدوده خدمت رساني آموزشي و يادگيري را شامل مي شود اين ابزارها به دليل كوچك بودن
خود را به منازل مشتريان خود ببرند .در حاليكه تصور مي شود افزايش تراكم صفح��ه نمايش ،قدرت كم پ��ردازش و حافظه كم ،امكانات محدودتري
خودروها و معابر ش��هري از يك طرف و آاليندههاي صنعتي و ش��يميايي ب��راي ارائه محت��وا دارند اما در مقابل همراه در اختيار فراگير هس��تند و
محصوالت دست انسان زندگي در شهرها را براي وي قابل تحمل كنند ،اين به امكاناتي از قبيل دسترس��ي به ش��بكه تلفن و امكان ارسال انواع پيام
ابزار به كمك او شتافت تا بتواند از هر نقطه اي به خدمات ضروري زندگي ( SMSو  )MMSمجهزند.
البته گذش��ته از اينكه ش��يوههاي آموزش��ي ديگري نيز در برخي منابع
خود دسترسي پيدا كند (.)1
به عنوان ش��يوههاي آم��وزش الكترونيك معرفي مي ش��وند مانند ارائه
برنامههاي آموزشي از طريق شبكههاي راديويي و تلويزيوني اما استفاده
آموزش مجازي
آم��وزش مجازي تعري��ف واژه  Virtual Educationاس��ت كه به از ن��رم افزارهاي رايج رايانهاي (مانند )Windows PowerPoint
ط��ور عام ب��ه معني آموزش از طريق اينترنت تفس��ير مي ش��ود .اما در و يا اس��تفاده ازس��خت افزارهايي مانند انواع SmartBoardها ،براي
واقع آموزش از راه دور كه مفهومي قديمي اس��ت و به ش��يوههاي بسيار ام��ر آموزش نيز مي توان��د نوعي آموزش الكترونيكي قلمداد ش��ود .اما
مختلفي در طول تاريخ عرضه ش��ده است (آموزش مكاتبه اي ،آموزش عمدت��ا مراد از آم��وزش الكترونيك دو ش��يوه آموزشه��اي تحت وب
از طريق ش��بكههاي راديويي و تلويزيوني ،آموزش مبتني بر لوح فشرده و آموزشه��اي تحت رايان��ه كه به اختص��ار  WBTو  CBTناميده
()CD/DVDو نواره��اي  ،)VHSام��روزه با ظهور اينترنت ،ش��يوه ميشوند ،مي باشد.
قالب عرضه آن ،آموزش برخط ( )Online Educationشده است.
آم��وزش برخط اگرچ��ه در دهه اول اينترنت كه پهن��اي باند آن محدود آموزشهاي تحت وب يا مبتني بر شبكه
بود و امكان دسترس��ي فراگيران به رايانهها اندك بود ،چندان گسترشي در اولين روزهاي كش��ف ش��بكههاي رايانه اي مفاهيم يادگيري از اين
نداش��ت اما با افزايش دسترس��ي ،پهناي باند و ظهور چندرس��انه ايها طريق نيز مطرح ش��ده بوده اند و هم اكنون نيز بس��ياري از برنامههاي
( )Multimediaو ق��وي ش��دن ن��رم اف��زار  Adobe Flashبه آموزش��ي س��ازمانهاي بزرگ به صورت تحت ش��بكه داخلي () اجرا مي
تدريج چنان جايگاهي يافت كه دانش��گاههاي آنالين ايجاد ش��دند و از گردند .اگرچ��ه كه امروزه تمايل عمده به حركت به س��مت برنامههاي
مقطع كارشناس��ي تا دكترا اقدام به پذيرش دانشجو نمودند و بسياري از آموزشي تحت وب يا برخط ( )Onlineاست كه فراگيران بتوانند از هر
دانش��گاههاي دنيا در كنار آموزشهاي راي��ج حضوري اقدام به پذيرش م��كان و در هر زماني به آن دسترس��ي يابن��د و از طرف ديگر مولفين و
توليدكنن��دگان محتوا نيز بتوانند از امكانات نرم افزارها و پروتوكلهاي
دانشجوي مجازي ( )off-campusنمودند (.)2
ام��ا از ط��رف ديگر آموزش و يادگي��ري الكترونيكي اس��تفاده از ابزارها استاندارد موجود براي محتواهاي تحت اينترنت (مانند محتواهي جرياني
و فناوريه��اي الكترونيكي ب��راي آموزش و يادگيري هس��تند .امروزه ي��ا  ،Streamingپروتكل  Httpو پروتوكلهاي پس��ت الكترونيك)
روشهاي متعددي براي بكارگيري فناوريهاي رايانه اي براي آموزش استفاده كنند .آموزشهاي تحت وب به دو شيوه اصلي ارائه مي گردند:
وجود دارند كه از جمله آنها مي توان به روشهاي زير اش��اره نمود .كه
البته هركدام مزايا و معايب خاص خود را دارند كه به دليل اينكه موضوع الف -آموزشهاي همزمان يا Synchronous
در اين ش��يوه آموزش فراگيران از طريق يك نرم افزار كه براي اين امر
اين مقاله نيستند از پرداختن به آن خودداري شده است:
طراحي ش��ده اس��ت همزمان با مدرس درس ارتباط برقرار مي كنند .در
اين ن��وع از انواع مختلف ارتباطات الكترونيك��ي اعم از متني ،صوتي و
 Online Learningيا Web-based Training
اين دو واژه به مفهوم آموزش و يادگيري از طريق اينترنت و ارائه برنامه تصويري (ويديويي) اس��تفاده مي ش��ود .البته امروزه عمدتا از دو روش
آموزشي به صورت تحت وب؛ همزمان و يا غيرهمزمان است .اين روش كنف��راس تح��ت وب ( )Web Conferencingو كالس مج��ازي
آموزش��ي امروزه بس��يار پرطرفدار اس��ت و درصد بزرگي از آموزشهاي ( )Virtual ClassRoomاستفاده مي شود:
كنفرانس تحت وب يا Web Conferencing
الكترونيكي به اين شيوه ارائه مي گردد.
آموزش مبتني بر رايانه يا  Computer-Based Trainingدر اي��ن روش ني��از به س��خت افزاره��اي مانن��د دوربينهاي ش��بكه
در اين شيوه آموزش عمدتا محتواها به صورت لوح فشرده ( )Web Camera( )CD,DVDو ي��ا دوربينه��اي ويديوكنفران��س (Video
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 )Conferenceاست تا بتوان ارتباط ويديويي همزمان ميان مدرسين
و فراگي��ران را برق��رار نم��ود .ارتباط صرفا به ص��ورت صوتي و تصاوير
ويديويي اس��ت و امكان نمايش اس�لايدهاي  PowerPointتوسط
مدرسن در صورت پشتيباني سخت افزار مناسب ،وجود دارد.
كالس مجازي ()Virtual ClassRoom
در اي��ن نوع آموزش همزمان ،از نرم افزارهاي خاصي تحت همين نام و
رايانهه��اي معمولي كه مجهز به دوربين ش��بكه معمولي ()webcam
و ي��ا دوربين تخصص ش��بكه و همچنين هدس��ت (هدف��ون مجهز به
ميكروفون) مي باش��د ،اس��تفاده مي شود .در اين ش��يوه آموزش امكان
نماي��ش اس�لايدهاي  ،PowerPointارائه آم��وزش از طريق تخته
س��ياه آنالين () و همچنين ارتباط صوتي و ويديويي (معموال محدود به
مدرس) وجود دارد (3و.)4
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وفني ،در علوم پزش��كي گاه يك مفهوم كامال تغيير مي كند و به عنوان
مثال بيماري زخم معده ( )Peptic Ulcerاز دس��ته التهابي به دسته
عفوني جابجا مي شود و يا يك داروي كامال مورد تاييد به طور كلي رد
ش��ده و اس��تفاده از آن ممنوع مي گردد .به اين داليل آموزشهاي پس
از دانش آموختگي براي رشتههاي علوم پزشكي از اهميت بسيار بااليي
برخوردار مي باش��د .اين آموزشها كه آموزش مداوم (Continuous
 )medical educationاط�لاق ميگردد ،به صورت رايج از س��ال
 1372براس��اس مصوبه وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشكي در
كليه دانشگاههاي علوم پزشكي اجباري شده اند (.)6
اين آموزشها ابتدا به صورت كنفرانسها و س��مينارهايي در طول سال
تعريف ش��دند و به تدريج ش��يوههاي مختلفي به آن افزوده گرديد كه از
جمله آنها مي توان آموزش مهارتهاي حرفه اي ،جلس��ات پرس��ش و
پاس��خ و بحث را نام برد .اما به دليل مش��غله فراوان دانش آموختگان از
يك طرف و پراكندگي ايش��ان در سطح كش��ور و دشواري تردد و بروز
مش��كالتي در زمان غيب��ت دانش آموختگان از مح��ل خدمت از طرف
ديگر ،ش��يوه آموزش غيرحضوري نيز براي آموزش مداوم تعريف گرديد.
براس��اس تعريف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي :خودآموزي
به عنوان نوع پنجم برنامههاي آموزش مداوم ،فرايندي اس��ت مبتني بر
خ��ود يادگيري و آموزش فراگير -محور كه مش��مولين از طريقي غير از
برنامههاي حضوري با انج��ام مجموعه فعاليتهايي كه طي دوره پيش
بيني و طراحي شده است به ارتقاء علمي خويش نايل مي شدند .در اين
فراين��د ،اهداف ،محتوا ،ش��يوه ياددهي -يادگي��ري و نحوه آزمون براي
فراگير روشن بوده و از يك روند نظام مند تبعيت مي گردد (. )7
اين شيوه آموزش ابتدا به صورت عرضه كتابها و نشريات خودآموز آغاز
گردي��د .اين كتابها در انتها آزموني داش��تند كه بايس��تي فراگير آن را
تكميل نموده و براي مركز عرصه كننده محتوا ارسال مي نمود تا امتياز
خود را دريافت نمايد.

ب -آموزشهاي غيرهمزمان يا Asynchrousous
آموزشه��اي الكترونيكي غيرهمزمان امروزه گ��روه اصلي آموزشهاي
الكترونيك��ي را تش��كيل مي دهند زيرا اگرچه آم��وزش همزمان جذاب
ت��ر و م��درن تر به نظر مي رس��د ام��ا نكته مهمتر دسترس��ي پذيري و
آس��ان تر بودن فرايند يادگيري و آموزش اس��ت .كه اين دو مس��اله در
آموزشهاي غيرهمزمان بيش��تر برآورده مي ش��ود .در اين نوع آموزش
مدرس��ين و يا مولفين محتوا با همكاري متخصص توليد محتوا اقدام به
توليد محتواهاي آموزشي نموده و بر روي سامانههاي يادگيري آنالين و
يا به ص��ورت  CDو  DVDعرضه مي كنند .در اين مرحله فراگيران
با دسترس��ي به محتواهاي آموزش��ي يادگيري را آغاز مي كنند .اين امر
ممكن اس��ت به طور مس��تقل و يا با همكاري و هدايت يك آموزش��يار
(م��درس در فضاي مجازي كه نقش مش��اور ،راهنما و تس��هيل كننده
را دارد) ص��ورت گي��رد .محتواهايي كه ارائه مي ش��ود م��ي تواند به دو
صورت كلي چندرس��انه اي و يا متني باشد كه گاها در يادگيري آنالين
از عبارتهايي مانن��د  Flash-basedدر مقابل  HTML-basedآموزش مداوم غيرحضوري
آموزش مداوم غيرحضوري به دليل اجباري شدن و نهادينه شدن فرايند
استفاده مي كنند (3و.)4
آم��وزش مداوم مورد اس��تقبال ق��رار گرفت ،اما در مش��كلي كه در اين
ش��يوه آموزش وجود داش��ت ،عدم امكان نظارت سازمانهاي مجري بر
آموزش در علوم پزشكي
به لحاظ اينكه رسالت اصلي علوم پزشكي حفظ سالمت انسان از طريق فراگيران بود .از ط��رف ديگر كتابهاي خودآموز براي آموزش مفاهيم
بهس��ازي محيط ،تغذيه و ش��يوه زندگي و همچنين درمان بيماريها و حرف��ه اي ،مهارته��ا و تكنيكه��ا ناكارآمد بودن��د و از جذابيت اندكي
ناخوش��يهاي او مي باشد ،از اهميت به سزايي برخوردار است .به همين برخوردار بودند .در اين شرايط با رايج شدن استفاده از رايانهها و اينترنت
دليل آموزش علوم پزشكي نيز داراي اهميت زيادي است و در كشورهاي شيوههاي آموزش جديدي عرضه شدند.
مختلف جهان قوانين بس��يار دقيق و منظمي براي تربيت نيروي انساني
متخصص در اين زمينه تعريف شده و نظارت مداوم بر آن وجود دارد .اما آموزش مداوم الكترونيكي
مانند بس��ياري از علوم ديگر آموزش پزشكي براي متخصصان مختلف در س��الهاي اخير با عرضه مفاهيم نوين رايانه و اينترنت مي توانست به
رش��تههاي علوم پزش��كي امري خاتمه يافتني نيست .زيرا اوال به دليل شيوه جديد عرضه شود:
ف��رار بودن ب��ودن دانش از حافظه انس��ان ضرورت ي��ادآوري مطالب و آموزش مداوم مبتني بر رايانه ()Computer based training
آموختهها براي كليه حرفههاي پزش��كي ضروري است .در تحقيقي كه آموزش مداوم برخط ()8()web based training
آقاي  Shiriانجام داده اس��ت ،سير نزولي دانش يك فرد در خصوص اين ش��يوه آموزش غيرحضوري اصطالحا آموزشهاي غيرمكتوب گفته
مراقبتهاي بيماران مبتال به فش��ار خون به ازاي س��الهاي پس از فارغ مي ش��ود كه با موافق اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداش��ت ،درمان
و آموزش پزش��كي توليد و عرضه محتواهاي آموزش��ي در اين قالب از
التحصيلي كامال محسوس بوده است (.)5
ثاني��ا اينكه به دليل س��رعت باالي كش��ف يافتههاي علم��ي جديد ،به طري��ق مراكز مجري آغاز گردي��د .اين آيين نامه تحت عنوان آيين نامه
س��رعت آموختههاي دانش آموختگان كهنه و قديمي مي ش��ود و ديگر برنامههاي آموزش��ي مجازي آموزش مداوم جامعه پزشكي هيچ تمايزي
كارايي خود الزم را ندارند و جالب اينجاس��ت كه برخالف علوم رياضي بين دو ش��يوه آموزش��ي ذكر ش��ده قايل نگرديد و هر دو شيوه همزمان
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عرضه شدند .برخي از مراكز مجري بر روي آموزشهاي برخط متمركز هوشمندي و تصادفي شده اي را به عمل آورد .اما اين امر نيازمند اتصال
شدند :علوم پزشكي تهران ( )9.10و مشهد ( )11و برخي بر آموزشهاي دايمي فراگير در تمام طول فراگيري است.
مبتني بر رايانه :علوم پزشكي شيراز ( .)12اين در حالي بود كه تحقيقات
كافي درباره مزايا و معايب اين دو ش��يوه آموزش انجام نشده بود و هيچ آموزش در نوع مبتني بر CD/DVDيك آموزش كامال مستقل است
مس��تنداتي براي تعريف و تعيين چگونگي و چرايي استفاده از هر روش و هيچگون��ه اطالعاتي از فراگير در محت��وا ذخيره نمي گردد و وي بايد
در ي��ك مراجعه كل محت��وا را مطالعه كند و يا در صورت مراجعه مجدد
وجود نداشت.
از ابت��دا مراحل را طي نمايد .ام��ا در آموزش برخط ،فراگيري محتوا مي
آم�وزش مداوم اينترنت�ي در برابر آموزش م�داوم مبتني بر تواند در حين دوره متوقف ش��ود و در مراجعه بعدي از همان مكان ادامه
يابد (.)15
CD/DVD
 آموزشهاي مبتني
وب و
آموزش مبتني بر
جدول  1به مقایسه دو روش
اﻳﻦدرﺣﺎﻟﻲﺑﻮدﻛﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻛﺎﻓﻲدرﺑﺎرهﻣﺰاﻳﺎوﻣﻌﺎﻳﺐاﻳﻦدوﺷﻴﻮهآﻣﻮزشاﻧﺠـﺎمﻧﺸـﺪه
ﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲﺷﻴﺮاز
ﻫﺎيﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮراﻳﺎﻧﻪ
بر رايانه می پردازد .مطالعه آن تفاوتهاي بنيادي را در دو شيوه آموزش نتيجه گيري
ﺑﻮدوﻫﻴﭻﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲﺑﺮايﺗﻌﺮﻳﻒوﺗﻌﻴﻴﻦﭼﮕﻮﻧﮕﻲوﭼﺮاﻳﻲاﺳﺘﻔﺎدهازﻫﺮروشوﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ 
نش��ان مي دهد ،به عنوان مثال در آموزش م��داوم اينترنتي محدوديت در بررس��ي نگارنده در پايگاههاي داده مقاالت پزش��كي كش��ور شامل
 SID ،IranMedexو  Iranlibهيچ مقاله منتش��ر شده اي درباره
حج��م وجود دارد و ل��ذا از چندرس��انه ايها بايد با احتياط و
برحس��بCD/DVD
آﻣﻮزشﻣﺪاوماﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲدرﺑﺮاﺑﺮآﻣﻮزشﻣﺪاومﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮ
ضرورت استفاده نمود در حاليكه در آموزش مبتني بر رايانه اصوال محتوا مزايا و معايب اين دو روش در دانش��گاههاي علوم پزشكي كشور يافت
ﺟﺪولﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪدوروشآﻣﻮزشﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮوبوآﻣﻮزشﻫﺎيﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮراﻳﺎﻧﻪﻣﻲﭘﺮدازد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآنﺗﻔﺎوتﻫﺎيﺑﻨﻴﺎديرادردوﺷـﻴﻮه
به صورت چندرس��انه اي است.براساس نظريه ماير در خصوص آموزش ،نش��د و به نظر مي رس��د هيچگونه تحقيق انتشار يافته اي در خصوص
آﻣﻮزشﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪ،ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎلدرآﻣﻮزشﻣﺪاوماﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲﻣﺤﺪودﻳﺖﺣﺠﻢوﺟﻮدداردوﻟـﺬاازﭼﻨﺪرﺳـﺎﻧﻪايﻫـﺎﺑﺎﻳـﺪﺑـﺎاﺣﺘﻴـﺎطو
اين دو روش ارجح
اس��تفاده از چندرس��انه ايها در افزايش يادگيري فراگيران تاثير بسزايي اينكه براي جامعه آموزش مداوم كش��ور كدام يك از
ش��ده ب��ه اين ميدان
دارد ( .)14ام��ا از س��وي ديگر آموزش مبتني بر  CD/DVDاساس��ا هس��تند ،وجود ندارد .و تمركز دانش��گاههاي وارد
ﺑﺮﺣﺴﺐﺿﺮورتاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﻮددرﺣﺎﻟﻴﻜﻪدرآﻣﻮزشﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮراﻳﺎﻧﻪاﺻﻮﻻﻣﺤﺘﻮاﺑﻪﺻﻮرتﭼﻨﺪرﺳـﺎﻧﻪاياﺳـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎسﻧﻈﺮﻳـﻪﻣـﺎﻳﺮدر
يك س��ويه اس��ت و مجري يا مدرس محتوا هيچگونه نظارتي بر اينكه براس��اس تجارب ،ش��رايط و امكانات است و هيچ مس��تند علمي براي
اﻣﺎازﺳـﻮيدﻳﮕـﺮآﻣـﻮزشﻣﺒﺘﻨـﻲﺑـﺮ
ﺧﺼﻮصآﻣﻮزش،اﺳﺘﻔﺎدهازﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪايﻫﺎدراﻓﺰاﻳﺶﻳﺎدﮔﻴﺮيﻓﺮاﮔﻴﺮانﺗﺎﺛﻴﺮﺑﺴﺰاﻳﻲدارد 
فراواني در ش��يوههاي
همين دليل نيز امروزه تش��تت
فراگيرمحتوا را مطالعه كرده است يا خير ندارد و تنها مالك ارسال پاسخ آن وجود ندارد .به
ﻧـﺪاردومي ش��ود و به
كش��ور ديده
اس��ت گاهي توس��ط فردي ديگري نيز صورت آموزش الكترونيك براي آموزش مداوم در
آزمون اس��ت كه ممكن
اﺳﺎﺳﺎﻳﻚﺳﻮﻳﻪاﺳﺖوﻣﺠﺮيﻳﺎﻣﺪرسﻣﺤﺘﻮاﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪﻧﻈﺎرﺗﻲﺑﺮاﻳﻨﻜﻪﻓﺮاﮔﻴﺮﻣﺤﺘﻮاراﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻛﺮدهاﺳﺖﻳﺎﺧﻴﺮ
CD/DVD
گيرد ،اين درحالي اس��ت ك��ه فراگيران در آموزش برخ��ط قابل كنترل نظر مي رس��د كه مشخص نيس��ت كه آيا در نهايت آموزش خودآموزي
ﺗﻨﻬﺎﻣﻼكارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦآزﻣﻮناﺳﺖﻛﻪﻣﻤﻜﻦاﺳﺖﮔﺎﻫﻲﺗﻮﺳﻂﻓﺮديدﻳﮕﺮيﻧﻴﺰﺻﻮرتﮔﻴﺮد،اﻳﻦدرﺣﺎﻟﻲاﺳﺖﻛﻪﻓﺮاﮔﻴﺮاندرآﻣﻮزشارتقاي س�لامت
بيش��تري هستند و مجريان از مشادهده صفحات درسي توسط فراگيران غيرمكت��وب در تحق��ق هدف اصلي آموزش مداوم كه
بوده است يا نتايج
آموختگان اس��ت ،موثر
در هر لحظه مطلع اند .در آموزشهاي مبتني بر  CD/DVDآزمونها جامعه از طريق آموزش دانش
درآﻣﻮزشﻫﺎيﻣﺒﺘﻨﻲﺑـﺮ
ﺑﺮﺧﻂﻗﺎﺑﻞﻛﻨﺘﺮلﺑﻴﺸﺘﺮيﻫﺴﺘﻨﺪوﻣﺠﺮﻳﺎنازﻣﺸﺎدﻫﺪهﺻﻔﺤﺎتدرﺳﻲﺗﻮﺳﻂﻓﺮاﮔﻴﺮاندرﻫﺮﻟﺤﻈﻪﻣﻄﻠﻊاﻧﺪ 
اصوال خودسنجي هستند و ارس��ال نتايج آزمونها براي مجري نيازمند آن نيز مش��ابه برخي نتايج نه چندان مطلوب منتش��ر شده آموزشهاي
CD/DVDآزﻣﻮنﻫﺎاﺻﻮﻻﺧﻮدﺳﻨﺠﻲﻫﺴﺘﻨﺪوارﺳﺎلﻧﺘﺎﻳﺞآزﻣﻮنﻫﺎﺑﺮايﻣﺠﺮيﻧﻴﺎزﻣﻨﺪدﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖوﻳﺎارﺳﺎلﺑﺮﮔﻪﻫـﺎي
دسترسي به اينترنت و يا ارسال برگههاي تكميل شده آزمون به صورت حضوري است.
ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪهآزﻣﻮنﺑﻪﺻﻮرتﭘﺴﺘﻲاﺳﺖ ارزش��يابي تكويني در
پس��تي اس��ت .اما در آموزش برخط م��ي توان از
اﻣﺎدرآﻣﻮزشﺑﺮﺧﻂﻣﻲﺗﻮانازارزﺷﻴﺎﺑﻲﺗﻜﻮﻳﻨﻲدرﻃﻮلآﻣـﻮزشاﺳـﺘﻔﺎدهﻧﻤـﻮدودرﻣﺮاﺣـﻞ
طول آموزش اس��تفاده نمود و در مراحل مختل��ف فراگيري آزمونهاي
ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺮاﮔﻴﺮيآزﻣﻮنﻫﺎيﻫﻮﺷﻤﻨﺪيوﺗﺼﺎدﻓﻲﺷﺪهايراﺑﻪﻋﻤﻞآورد اﻣﺎاﻳﻦاﻣﺮﻧﻴﺎزﻣﻨﺪاﺗﺼﺎلداﻳﻤﻲﻓﺮاﮔﻴﺮدرﺗﻤﺎمﻃﻮلﻓﺮاﮔﻴﺮي

اﺳﺖ،

جدول  .1مقایسه دو روش آموزش مبتني بر وب و آموزشهاي مبتني بر رايانه

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﻳﺴﻪدوروشآﻣﻮزشﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮوبوآﻣﻮزشﻫﺎيﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮراﻳﺎﻧﻪ

آﻣﻮزشﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮراﻳﺎﻧـﻪ CD/DVDو

آﻣﻮزشﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮوب

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎيآﻣﻮزﺷﻲ
ﺷﻴﻮهدﺳﺘﺮﺳﻲﻛﺎرﺑﺮﺑﻪﻣﺤﺘﻮا

ﺗﻬﻴﻪCD/DVDآﻣﻮزﺷﻲ

ازﻃﺮﻳﻖاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻧﻮعﺗﻌﺎﻣﻼتﻓﺮاﮔﻴـﺮﺑـﺎﻣﻮﻟـﻒ دوﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎنﻳﺎﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎن

ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ

ﻣﺤﺘﻮا
ﻧﻮعﺗﻌﺎﻣﻞﻛﺎرﺑﺮﺑﺎﻣﺤﺘﻮا

ﺧﻄﻲوﻏﻴﺮﭘﻮﻳﺎﻣﮕﺮدرﺻﻮرتﻧﺼﺐﻧﺮماﻓﺰارﺑﺮ

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪوﭘﻮﻳﺎ

رويراﻳﺎﻧﻪ
ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ

اﻣﻜــﺎنذﺧﻴــﺮهﺳــﺎزيﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻋﻤﻠﻲ
ﻛﺎرﺑﺮدرﻣﺤﺘﻮا
ﺗﻌﺎﻣﻞﻓﺮاﮔﻴﺮانﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
آزﻣﻮنﻫﺎ

 .١ﻋﻤﻠﻲازﻃﺮﻳﻖﭼﺖواﻧﺠﻤﻦ
ﺑﺮﺧﻂوﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻏﻴﺮﻋﻤﻠﻲ
ﻏﻴﺮﺑﺮﺧﻂوﻟﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺎﻫﺎﺑﺮﺧﻂ
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