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Abstract 
Planning to design and perform a sustainable and effective E-learning educational system 
needs a correct understanding of the impact of information and communication 
technology on the higher education market as well as knowledge about the learning-
teaching processes. Considering previous experiences and studies, various E-learning 
models have been presented. These models opt to define suitable frameworks for 
challenges that learners face when using technology in education in order to provide an 
effective E-learning experience. The presented models for E-learning are beneficial tools 
for evaluating existing experiences and factors that influence its effectiveness. These 
factors are used in planning the development of E-learning at universities. Therefore, in 
this article various E-learning models have been assessed.     
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  چکیده

فناوري  ریاز تأثبخش، به درك صحیحی  ي براي طراحی و اجراي نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی پایدار و اثرریز برنامه
با توجه به . است یادگیري نیازمند -فرایندهاي یاددهیاطالعات و ارتباطات بر بازار آموزش عالی و همچنین آگاهی و شناخت از 

 ییها چارچوببه دنبال تدوین  ها مدلاین . یادگیري الکترونیکی متعددي ارائه شده است يها مدلتجارب و تحقیقات صورت گرفته، 
استفاده از فناوري در آموزش هستند تا آموزش و یادگیري الکترونیکی  يها چالشبراي در نظر گرفتن مالحظات فراگیران و 

هاي مفیدي براي ارزیابی تجارب موجود و عوامل موثر بر ارائه شده براي یادگیري الکترونیکی، ابزار يها مدل. اثربخشی فراهم شود
 يها مدلاین مقاله . رندیگ یممورد استفاده قرار  ها دانشگاهاثر بخشی آن هستند که در تدوین راهبرد توسعه یادگیري الکترونیکی در 

براي این منظور . دهد یممورد بررسی قرار را  ها دانشگاهدر تدوین راهبرد یادگیري الکترونیکی در  ها آنیادگیري الکترونیکی و نقش 
  .در این مقاله انواع مدل یادگیري الکترونیکی مطرح، بررسی و نقد شده است

  
  واژگان کلیدي

  یادگیري الکترونیکی، آموزش، فناوري اطالعات
  

  مقدمه
قدیمی آموزش به  يها ستمیسگذر از . تغییر و تحوالت فراوانی شده است خوش دستاخیر   دههآموزش در چند  يها روش

در این بین یادگیري الکترونیکی به علت گسترش . هاي بسیاري از استادان و دانشجویان بوده است نوین آموزش، دغدغه يها روش
علی ( ها نهیهزعلت اصلی این توجه این امکان ارتباط با یکدیگر و کاهش بعضی . اینترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است ي شبکه

  ].1[ باشد یم) و بسترهاي خاص ها نهیهزرغم نیاز به بعضی 

  مروري  مقاله
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ارائه چارچوبی براي کاهش  شوند یمهاي تحقیقات ارائه  یافتهتجارب و  بر اساسیادگیري الکترونیکی که  يها مدلهدف 
اثر بخشی طراحی و  طور بهزش و یادگیري الکترونیکی وآن آم بر اساستا  باشد یمفناوري نوین  يها چالشفراگیران و  اضطراب

در فرایند برنامه ریزي راهبردي ابزارهاي مفیدي را براي تعیین عوامل موثر بر موفقیت آموزش تعیین  ها مدلاین . اجرا گردند
ارزشمندي را براي تلفیق فناوري و آموزش فراهم کرده و به تعیین اختالف  يها چارچوبیادگیري الکترونیکی  يها مدل. ندینما یم

  .کند یموضعیت جاري و مطلوب کمک  بین
فروشندگان  ریتحت تأثعمومی و خصوصی،  مؤسساتو  ها دانشگاه، 1990در مرحله رشد و آزمایش یادگیري الکترونیکی در دهه 

خدمات : شد یمل یادگیري الکترونیکی از سه عنصر تشکیل د، مها آنابتکارات اولیه  بر اساسداشتند،  قرار يفناورمدیریت یادگیري 
، تمرکز اولیه بر کاربرد فناوري براي )فناوري اطالعات و ارتباطات( زیرا با تداوم توسعه فاوا. و فناوري ي، محتو)فراگیر(به مشتري 

در آن موقع . اشته باشندیادگیري مجازي راحت براي فراگیران بود که بتوانند در هر زمان و مکان به آن دسترسی د يها طیمحایجاد 
موزشگران و فراگیران در زمینه آموزش و یادگیري الکترونیکی کمتر مورد توجه و تعلیم آ) توسعه و تدوین محتوي( زشیوطراحی آم

ي یادگیري یري الکترونیکی یعنی انتقال محتوبسیاري از آموزشگران و فروشندگان فناوري بر این باور بودند که یادگ .قرار گرفت
  .سنتی از طریق اینترنت

  
  زش الکترونیکیتاریخچه آمو

یکی از اقدامات در . گردد یمباز  1960آکادمیک و علمی به دهه  يها تیفعالهاي رایانه اي براي  و شبکه ها انهیراایده استفاده از 
نجائی که سه از آ. باشد یمو امنیتی در ایاالت متحده  یبا هدف ایجاد شبکه اي براي تبادل اطالعات نظام ARPAاین راستا پروژه 

هاي رایانه اي از  هاي ایاالت متحده بودند، شبکه از چهار مرکزي که براي راه اندازي شبکه آرپا در نظر گرفته بودند دانشگاه مرکز
هاي علمی نیز  با به ثمر نشستن این پروژه تبادل اطالعات و داده 1970همان ابتدا در بستري آکادمیک رشد کردند و از اوایل دهه 

و با  1990البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزي و این کاربرد گسترده در اوایل دهه . الت متحده آغاز شدبین مراکز آکادمیک ایا
زیاد وب، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و  يها تیقابلشبکه جهان گستر شکل گرفت و با توجه به  يها پروتکلپدید آمدن 

  ].2،3[از کشورها تثبیت کرده است  امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاري
  

  تعاریف و مفاهیم آموزش الکترونیکی
الکترونیکی اصطالح آموزش . ي مختلف درك متفاوتی از آن دارندها نقشمعانی متفاوتی دارد و افراد در  آموزش الکترونیکی

  .ردیگ یماي را در بر  فرایندها و کاربرهاي گسترده
کلی واژه آموزش الکترونیکی یک اصطالح عمومی است که براي توصیف هر نوع آموزش متکی بر ارتباطات الکترونیکی  به طور

گستره و حوزه عمل چنین آموزشی به طور نامشخصی . رود یمکار  ي اطالعاتی و ارتباطاتی باشد، بهها يفناوربرخط شامل جدیدترین 
ی موضوع آموزش الکترونیک. کننده باشند ی ممکن است تا حدودي گیجبا آموزش الکترونیکتعاریف جهانی در رابطه . وسیع است بسیار

کامًال جدید است، بلکه این نوع ) به عبارتی یادگیرندگان(نهایی  کنندگان فناوري و کاربران عرضه کنندگان دروس، نه تنها براي تهیه
  ].4[نیستند  هنوز از بستر و موقعیت بازاري مناسب نیز برخوردار ها آموزش

دور و آموزش الکترونیکی شده است از ي از آموزش دبا توجه به جدید بودن موضوع و نیز گستردگی آن، اسامی و تعاریف متعد
  ].3[که بعضی از آنها به شرح زیر است 

یادگیري و تبادل دو طرفه اطالعات را براي فراگیران  يها فرصتفرایندي که  ):Distance Learning(یادگیري از دور . 1
  .سازد یمدر زمان، مکان و اشکال مناسب و راحت فراهم 

موقعیتی آموزشی است که در آن معلم و فراگیر در مکان و زمان متفاوتی بوده  :)Distance Education( آموزش از دور. 2
  .باشد یمات نیز واسطه بین این دو فناوري ارتباط. تا معلم و کنترل فرایند آموزشی بیشتر در دست فراگیرنده است

. باشد یممعادل اصطالحی دیگر براي این نام عبارت از یادگیري بر پایه شبکه  :)Online Learning( یادگیري برخط. 3
  .باشد یماین نوع یادگیري تنها بخشی از فناوري اطالعات را بکار گرفته که شامل اینترنت، اینترانت و اکسترانت 



  

 

  ي مختلف طراحی یادگیري الکترونیکیها مدلبررسی 

  3، شماره 3، دوره 91 پاییز

M
E

D
IA

 

35 

که همان  فناوريمعادل اصطالحی دیگر براي این نام عبارت از یادگیري بر پایه  :)e-Learning( یادگیري الکترونیکی. 4
دیجیتالی  يها يهمکارمجازي،  يها کالسافزارها،  نوع بیشتري از فرایندها، نرموش تدر این ر. باشد یم، (IT)فناوري اطالعات 

  .اطالعاتی نیز مورد تاکید و توجه است يها يفناور، استفاده از ها يفناورکه در کنار سایر ابزارها و  شود یماستفاده 
  

  ي طراحیها مدل
 رابوده و مطالب زیادي  تصویريبه صورت  ها مدلاطالعات را آماده نمود، در واقع  اهآن بر اساسن اتا بتو کنند یمکمک  ها مدل

  .زیادي از طرف دانشمندان مختلف ارائه شده است يها مدلآموزش الکترونیکی  صدر خصو. دارند یمدر خود نگه 
  

  MacDonaldمدل یادگیري تقاضاگراي 
هدف اولیه این مدل تشویق . این مدل با همکاري دانشگاهیان و متخصصان بخش خصوصی در کانادا تدوین شده است

محتواي : کننده تاکید دارد تقاضاي مصرف 3این مدل بر . به ایفاي نقش فعال در استفاده از فناوري در فرایند تدریس است ها دانشگاه
الکترونیکی و  به صورتمحور و  شیوه ارائه، وب. توي بایستی رقابتی، تحقیقی و معتبر باشندمح. با کیفیت باال، شیوه ارائه و خدمات

با توجه به اینکه فناوري در یادگیري الکترونیکی عامل اساسی  .هاي استفاده شود که به تسهیل ارتباط کمک کند باید از برنامه
این  اما. نماید را مشخص می )فناوري اطالعات و ارتباطات( ي فاوااه ساختگذاري در زیر  ، اجراي این مدل، اهمیت سرمایهباشد یم

به هیچ عنوان موفق نیست و لزوم توجه به نیازهاي فراگیران و تغییرات  برخطسازي آموزش سنتی در محیط  مدل نشان داد که شبیه
  ].5[را مشخص ساخت  برخطي آموزشی در محیط ها روشمورد نیاز در 

  
  افراد، فرایند، بروندادیا زنجیره  p3 مدل
و یک چارچوب مفهومی براي آشنایی بیشتر با آموزش الکترونیکی را  مدل جامعی از آموزش الکترونیکی ارائه داده p3مدل 

و  ها نقشتا مراحل مختلف فرایند آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گفته و  شود یمتالش  در این مدل. سازد یمفراهم 
تفکیک اجزاي یادگیري الکترونیکی به سه بخش . مفصل توضیح داده شود به طورک از افراد دخیل در فرایند هر ی يها تیمسئول

ایراد این مدل این است که هدف  نیتر مهم. باشد یمتفصیلی از مزایاي این مدل  به صورتافراد، فرایند و برونداد و توضیح هر بخش 
ن هستند، اهمیت چندانی هاي جدید یادگیري که به دنبال آ ظریهن این مدل براي .اندد یمتولید محتواي مورد نظر  ،نهایی آموزش را

  ].6[ شود ینمقائل 
  ي مبتنی بر اجتماعات یادگیريها مدل

 يها یژگیودرك عمیقی از  Andersonو  Community of Inquiry Model( Garrison(تحقیقی مدل اجتماع 
تفاده از یادگیري الکترونیکی به یادگیري الکترونیکی و هدایت و راهنمایی براي تسهیل انتقادي و یادگیري عمیق از طریق اس

یک تجربه آموزشی به که محتواي  ابندی یمآموزش عالی به تدریج در  مؤسساتنظر این افراد،  بر اساس. کند ایجاد میموزشگران آ
  .دگیري نیستکننده کیفیت یا تنهایی تعیین

گیري الکترونیکی مورد توجه قرار ریزي و ارائه تجربه یاد که بایستی در برنامهمدل اجتماع تحقیقی داراي سه عنصر کلیدي است 
  .حضور شناختی، حضور اجتماعی و حضور تدریس: این سه عنصر عبارتند از. گیرند

حث در یک اجتماع تحقیقی تثبیت معنی از طریق تعمق و بمیزان توانایی در ساخت و  ):Cognitive Presence( حضور شناختی
  .باشد یمدر واقع، حضور شناختی موقعیتی براي یادگیري و فکر سطح باال . انتقادي

کنندگان در اجتماع تحقیقی، در نشان دادن خودشان از  است از توانایی شرکت عبارت ):Social Presence( حضور اجتماعی
  .)یعنی نمایش کل شخصیت فرد(ه صورت یک رد واقعی لحاظ اجتماعی و هیجانی، ب

و هدایت  تسهیل کردنطراحی، : شود یمحضور تدریس به این صورت تعریف  ):Teaching Presence( حضور تدریس
  .]7[ فرایندهاي شناختی و اجتماعی به منظور رسیدن به نتایج یادگیري که از نظر فردي معنی دار و از نظر آموزشی ارزشمند باشد
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  Khanچارچوب یادگیري الکترونیکی 
گروه از عوامل آموزشی، فناوري،  تهش باید طراحی یک نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی این چارچوب، براي بر اساس

 بایدخالصه مواردي که در هر بخش  به طور]. 8[ و ارزشیابی مورد توجه باشندشتیبانی منابع پطراحی، سازمانی، اخالقی، مدیریتی، 
  .مورد توجه قرار گیرند در زیر آمده است

و  ها روش، سازماندهی، طراحی رهیافت، تحلیل رسانه، تحلیل اهداف، تحلیل مخاطبان، تحلیل محتوا( عوامل آموزشی .1
 )راهبردها

  )افزار ، نرمافزار ، سختبناییریزي زیر برنامه(فناورانه  .2
 )قابلیت استفاده آزمون، پذیري ، دسترسطراحی دیاگرام، طراحی محتوا، و صفحه تطراحی سای(طراحی رابط  .3
  )ارزشیابی از محیط یادگیري و آموزش، ارزیابی فراگیران( ارزشیابی .4
، نالین، پشتیبانی آپشتیبانی منابع، نگهداري محتواي یادگیري الکترونیکی، تدوین محتواي یادگیري الکترونیکی( مدیریت .5

 )منابع
، داب معاشرت، آشکاف رقمی، تنوع فراگیر، تنوع جغرافیایی، سوگیري، تنوع فرهنگی، نفوذ اجتماعی و سیاسی( اخالقی .6

 )موضوعات حقوقی
 ) خدمات دانشجویی، امور علمی، امور مدیریتی( سازمانی .7
  پشتیبانی منابع .8

مراحل ریزتري تقسیم نموده به ، این چارچوب هر کدام از این هشت مرحله را کند یمدهنده این چارچوب بیان  که ارائه طور همان
حسن این چارچوب این است . الکترونیکی دارد هدر هر مرحله سعی در لحاظ نمودن موارد الزم در طراحی یک دور یسؤاالتو با طرح 

که مشخص است این چارچوب بیشتر  طور همانولی . گردد ینماطمینان داشت که هیچ عامل مهمی فراموش یا حذف  توان یمکه 
  .باشد یمو یادگیري الکترونیکی  آموزشو فاقد نکات الزم در طراحی یک نظام  باشد یمستورالعمل و لیستی از کارها شبیه یک د

  
  ADDIE مدل مرجع
مدل  )ADDEI: International Institute For Education Planning (IIEP)( ریزي آموزشی  المللی برنامه موسسه بین

 ، اجرا)Develop( ، تکوین)Design( ، طراحی)Analysis( که شامل مراحل تحلیل نموده است مرجعی را جهت طراحی آموزشی ارائه
)Implement (9[ باشد و ارزشیابی می.[   

 .آموزش است) کلی(، تحلیل فراگیر و تحلیل هدف )نیاز سنجی(هاي تحلیل نیاز  مرحله تحلیل شامل گام :تحلیل .1
هاي رفتاري، تعیین محتوي دوره، توالی  ، تعیین اهداف رفتاري، توالی هدفتار وروديهاي تعیین رف مرحله طراحی شامل گام :طراحی .2

هاي پیش نیاز براي  ها و مهارت در گام تعیین رفتار ورودي به تعیین صالحیت .باشد و تعیین رسانه و مواد آموزشی می محتوي دوره
ها بصورت جزئی و  موزشی هدف هر یک از دروس و فصلدر گام تعیین اهداف رفتاري یا آ. شود ت تازه پرداخته میکسب مهار

گام . از خود بروز دهدرود در پایان آموزش  تاري است که از فراگیر انتظار میاهداف رفتاري یا آموزشی بیانگر رف. شود رفتاري بیان می
آسان به (هاي مختلف توالی  ان شده در مرحله قبلی براساس روشهاي رفتاري گامی است که در آن اهداف رفتاري بی توالی هدف

توالی آنها به تعیین محتوي دوره هاي رفتاري و  در گام تعیین محتوي براساس هدف. شوند مرتب می) شکل، کل به جزء و زمانیم
مشخص پس از . کننده محتوي خواهند بود رد و اهداف تعیینمحتوي به شدت تحت تاثیر هدف و توالی آن قرار دا. پردازیم آموزشی می

در گام تعیین رسانه . هاي مختلف توالی محتوي که متاثر از توالی اهداف است، محتوي را سازمان داد دن محتوا باید براساس روشکر
 .و مواد آموزشی باید معین کرد جهت تحقیق اهداف رفتاري، نیاز به چه رسانه و مواد آموزشی داریم

سازي مواد آموزشی و تعیین زمان و مکان  هاي ارایه محتوي، آماده ن روشهاي تهیه طرح درس، تعیی تکوین شامل گام مرحله :تکوین .3
. شود اه و روز باید انجام دهد مشخص میهاي آموزشی که معلم در سال، م در گام تهیه طرح درس اقدامات و فعالیت .آموزش است

ارایه محتوي که متناسب با اهداف و  هاي مختلف تدریس و هاي ارایه محتوي است در این گام روش گام دوم تکوین، تعیین روش
کارگیري روش ارایه محتوي انتخاب شده نیاز به تهیه مواد آموزشی متناسب با آن روش  هجهت ب. محتوي دوره باشد تعیین خواهد شد

توجه است که  در گام تعیین زمان و مکان آموزش این نکته مورد. سازي مواد آموزشی نام دارد یه محتوي داریم که این گام آمادهارا
 ؟طول و مکان اجراي دوره آموزشی چه مدت و در کجا باشد

 .باشد زشی تهیه گردیده و اماده اجرا میپس از طی مراحل تحلیل، طراحی و تکوین، برنامه آمو :اجرا .4



  

 

  ي مختلف طراحی یادگیري الکترونیکیها مدلبررسی 

  3، شماره 3، دوره 91 پاییز

M
E

D
IA

 

37 

حین اجراي آموزش  وینی، درارزشیابی تک. گام ارزشیابی تکوینی، پایانی، بازخورد و اصالح است 3مرحله ارزشیابی شامل  :ارزشیابی .5
گیرد و هدف آن  پایانی، در پایان آموزش صورت می ارزشیابی. هاي آموزش است د و هدف از ان اصالح مراحل و گامگیر صوت می

گام آخر ارزشیابی بازخورد و اصالح است که در آن با توجه به بازخورد . اصالح کل فرایند آموزش و میزان تحقق اهداف آموزش است
  ].3[شود  یانی به اصالح برنامه پرداخته مییج ارزشیابی تکوینی و پاحاصل از نتا

  
   Schiffmanو  Shrillمدل 

هاي  این گام در مدل. شود نیاز براي کسب مهارت تازه پرداخته می هاي پیش ها و مهارت به تعیین صالحیت ،در گام تعیین رفتار ورودي
Shrill و Schiffman ،Leshin  وPolook و Reigeluth اند که در مدل  ها به این مرحله پرداخته بیان نشده است، ولی سایر مدل

  ].10[ کمپ از آن با اصطالح پیش آزمون یاد شده است
اهداف رفتاري یا . شود ها به صورت جزئی و رفتاري بیان می هدف هر یک از دروس و فصل ،در گام تعیین اهداف رفتاري یا آموزشی

در تمام شش مدل مذکور بر این مرحله تأکید شده . رود و در پایان آموزش از خود بروز دهد اري است که از فراگیر انتظار میآموزشی بیانگر رفت
  .هاي یادگیري یاد شده است با نام تصریح فعالیت از آن Reigeluthو  Leshin ،Polookاست و تنها در مدل 

هاي  در مدل. براي تحقق اهداف رفتاري به چه رسانه و مواد آموزشی نیاز داریم باید معین کرد ،در گام تعیین رسانه و مواد آموزشی
Leshin ،Polook  وReigeluth  و نیزDick  وCarey  ]11[ ،ها این گام با عناوین  در سایر مدل. این گام مورد نظر نبوده است

تعیین رسانه  Gustafsonو  کرك انتخاب منابع، Elyو  Gerlach ،آن را انتخاب رسانه Schiffman و Shrillمختلفی ذکر شده است، 
   .اند آموزشی نامیده منابع Kempو 

  
  يریگ جهینت

تواند به عنوان یک رویکرد جدید آموزشی پاسخگوي بخشی از نیازهاي  که توجه به آموزش الکترونیکی می این بررسی حاکی از آن است
یکی داراي ابعاد و نظام آموزش الکترون. ها و مناطق افزایش دهد ها یا زمینه برخی حوزهموزشی را در بخشی آکیفیت و اثر آموزشی کشور بوده و

بخش از این ابزارهاي آموزشی استفاده اثر .اي است که کارایی آن مستلزم شناخت دقیق این ابعاد و یک طراحی اولیه مناسب است اجزاي پیچیده
نباید تنها به بهینه ساختن استفاده از  راهبرداین . یادگیري الکترونیکی بستگی دارد راهبردها به  دانشگاه در یادگیري -فرایند یاددهیدر غناي 

. فناوري براي ارائه یک سري تسهیالت دانشجویان بسنده کند، بلکه بایستی موضوعات و الزامات آموزشی در عصر اطالعات را نیز پوشش دهد
د بررسی قرار گیرد، مشخص ها مور بردي یادگیري الکترونیکی دانشگاهکه باید در برنامه راههاي یادگیري الکترونیکی در واقع محورهایی را  مدل
براي  بخش و ایجاد اجتماعات فراگیرانطراحی و ارائه مواد آموزشی اثر) دانشجویان و کارکنان(موضوعاتی از قبیل نیازهاي مخاطبان . سازند می

-بهبود فرایندهاي یاددهیاز این فناوري براي استفاده را  حداکثریري الکترونیکی بایستی راهبرد یادگ. باشند ساخت دانش از جمله آنها می
تواند در تدوین برنامه راهبردي یادگیري الکترونیکی براي هر  هاي یادگیري الکترونیکی مختلف می مرور و بررسی مدل. به عمل آوردیادگیري 

. گیرند متعددند در طراحی آموزشی مورد استفاده قرار میگرائی هستند و کرد رفتارته از رویالگوهاي که برگرف .دانشگاه کمک شایان توجهی نماید
 ریزي آموزشی مؤسسه بین المللی برنامهباشد،  می  ADDIEمدل مرجعاستفاده از هاي طراحی آموزشی با  مدلهاي یادگیري،  یکی از این مدل

   .است و ارزشیابی اجرا ،طراحی، تکوین ،مراحل تحلیل مدل مرجعی را براي طراحی آموزشی ارائه کرده که شامل
 3بر  MacDonaldمحور درخصوص مقایسه نقاط قوت و ضعف و همچنین نقطه تمرکز هر مدل باید گفت که مدل یادگیري تقاضا 

سازي آموزش سنتی در  که شبیه اما این مدل نشان داد. محتواي با کیفیت باال، شیوه ارائه و خدمات: کید و تمرکز داردکننده تأ مصرف تقاضاي
را مشخص  برخطهاي آموزشی در محیط  به هیچ عنوان موفق نیست و لزوم توجه به نیازهاي فراگیران و تغییرات مورد نیاز در روش برخطمحیط 
ها و  قرار گفته و نقشنیکی مورد بررسی شود تا مراحل مختلف فرایند آموزش الکترو ، تالش میبرونداد-فرایند- در مدل زنجیره افراد. ساخت

تفکیک اجزاي یادگیري الکترونیکی به سه بخش افراد، فرایند و  .طور مفصل توضیح داده شود ههاي هر یک از افراد دخیل در فرایند ب مسئولیت
وزش را تولید آممهمترین ایراد این مدل این است که هدف نهایی . باشد ورت تفصیلی از مزایاي این مدل میص هبرونداد و توضیح هر بخش ب

مدل اجتماع . شود آن هستند، اهمیت چندانی قائل نمیهاي جدید یادگیري که به دنبال  ظریهداند لذا این مدل براي ن محتواي مورد نظر می
عنصر عبارتند  این سه. گیري الکترونیکی مورد توجه قرار گیرندریزي و ارائه تجربه یاد ر کلیدي است که بایستی در برنامهتحقیقی داراي سه عنص

چارچوب یادگیري الکترونیکی خان براي طراحی یک نظام مبتنی بر یادگیري الکترونیکی بر . حضور شناختی، حضور اجتماعی و حضور تدریس از
این است  حسن این چارچوب. هشت گروه از عوامل آموزشی، فناوري، طراحی، سازمانی، اخالقی، مدیریتی، پشتیبانی منابع و ارزشیابی تمرکز دارد

دستورالعمل و  ولی عیب این چارچوب این است که بیشتر شبیه یک. گردد وش یا حذف نمیتوان اطمینان داشت که هیچ عامل مهمی فرام میکه 
این است  Gerald Kempل مدعیب . باشد اقد نکات الزم در طراحی یک نظام آموزش و یادگیري الکترونیکی میباشد و ف لیستی از کارها می
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 به بستهوا حیاطر و شوند می ارتکر یندافر  یطمح يهارفاکتو متما زيمجا رتصو  به. ستا شیزموآ حیاطر مقوله به نگر کل یدياراي ددکه 
   .باشد می اردمو حصالا و زبینیبا

Leshin ،Polook  وReigeluth  و نیزKork  وGustafson هاي آموزشی به هر میزان که مطلوب تهیه  دارند که برنامه بیان می
و  Schiffman ،Leshinو  Shrill .تواند باعث عدم تحقق اهداف آموزشی و شکست برنامه شود شده باشند، اجراي ضعیف برنامه می

Polook  وReigeluth ،Kork، Gustafson، Dick  وCarey  معتقدند که گام تعیین رفتار ورودي در مرحله طراحی خود نوعی تحلیل
است که از آن به عنوان Kemp تنها کسی که بر تحلیل فراگیر تأکید کرده، . فراگیر است، از این رو، نیازي به تحلیل فراگیر وجود ندارد

ین نکته مورد توجه است که طول و مکان اجراي دوره آموزشی چه در گام تعیین زمان و مکان آموزش ا .برد ر نام مییفراگ یتیشخص يها یژگیو
سازي مواد  هاي آماده گام Kempاین گام مورد توجه است و  Kempو  Gerlach، Ely هاي فقط تنها در مدل. مدت و در کجا باشد

   .کند میداند و از آن با خدمات پشتیبانی یاد  آموزشی و تعیین زمان و مکان آموزش را یک گام می
هاي مختلف از جمله، رابطه متقابل  دهد که باید بر روي زمینه طور کامل مخاطب خود قرار می سیستم آموزش را به Careyو  Dickمدل 

هاي این سیستم از قبیل، معلم، یادگیرنده، مواد  لفهمؤ، Careyو  Dickمطابق با عقیده . بین متن و محتوي، یادگیري و آموزش تمرکز نماید
باشند که باید در تعامل با همدیگر باشند تا نتیجه عملکرد مطلوبی  اي می هاي محاوره هاي آموزشی، سیستم نقل و انتقال و محیط سی، فعالیتدر

و نیز براي هر نوع  کند ز رویکرد سیستمی براي آموزش استفاده میحسن این مدل این است که ا. در جهت یادگیري دانشجویان داشته باشند
  .مناسب است آموزشی
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