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  چكيده
در اين بررسي به روش مطالعه دلفي . بيست سال آتي است درشناسايي مهمترين حوزه هاي پژوهشي آموزش الكترونيكي  مقاله هدف اين

گرد آوري  صاحبنظران آموزش الكترونيكي از منظر 1404پست الكترونيكي اطالعات مربوط به سه اولويت پژوهشي براي و با استفاده از 
   .گرديد

سه حوزه مهم  :نشان دادفرواني نظرات  بررسيمربوط به  نتايج  .رد بررسي به رايانامه پژوهشي پاسخ معتبر دادنددرصد از جامعه مو 16 
» يادگيرنده«در اين ميان  .محتواي آموزشي، ارزشيابي و بومي سازي آموزش الكترونيكيتكنولوژي و طراحي  :عباتند از 1404در  پژوهشي

لزوم تدوين سند و چشم انداز پژوهش هاي بنابراين،  .غفلت واقع شده بود مورددر پژوهش ها  ،كيالكتروني هاي به عنوان محور آموزش
  .است اين بررسي اتپيشنهاد جمله حركت به سمت پژوهش محور كردن تصميمات آموزش الكترونيكي از آموزش الكترونيكي،

  كليدي واژه هاي
  .طراحي آموزشي -زشيارزشيابي آمو -بومي سازي -پژوهش  - آموزش الكترونيكي 
  
  

  مقدمه -١

حدود يك دهه از عمر پژوهش هاي مرتبط با استفاده از فناوري 
سازمان  .اطالعات و ارتباطات در نظام هاي آموزشي ايران مي گذرد
وزارت  از ها و نهادهاي مختلف دست اندر كار آموزش كشور اعم

علوم تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، 
حرفه اي كشور و واحد هاي آموزشي تمام و مان آموزش فني ساز

خود را استفاده از  پژوهشيِ هاي سازمان ها و نهادها يكي از حوزه
   .فناوري اطالعات در آموزش قرار داده اند

آموزش و آموزش الكترونيكي در دانشگاه ها و مدارس هوشمند در 
طالعات و از جمله نمودهاي عملي استفاده از فناوري ا پرورش

با توسعه روز افزون اين نوع . است نظام آموزشي ايرانارتباطات در 
ي مواجه شده اند كه يآموزش ها دست اندركاران با چالش ها

هاي  مديريت آنها چه در زمان حال و چه در آينده نيازمند پژوهش
  . هدفمند و سيستماتيك مي باشد

از يك طرف  شناسايي چشم اندازهاي پژوهشي آموزش الكترونيكي
باعث نظام مند كردن پژوهش ها در اين حوزه مي شود و از طرفي 

نزديكي دو  از دوباره كاري پژوهشي مي كاهد در عين حاليكه باعث
علم الكترونيك مي شود تا  يادگيري با -حوزه علم و هنر ياددهي

ابعاد مختلف آموزش الكترونيكي با يكديگر مد نظر قرار گيرند و 
نحوي با يكديگر هماهنگ شده و از جزيره اي عمل  اين ابعاد به

  .كردن جلو گيري مي نمايد

 مرور مطالعاتي  -٢

خواسته  آموزش الكترونيكي حوزه بررسي پيشينه پژوهش ها در 
آموزش از راه : اول.يا ناخواسته ما را به دو حوزه هدايت مي نمايد

ت كه آموزش از راه دور از اين جه .كامپيوتر در آموزش: دور؛ دوم
يادگيرنده از فاصله اي دور با موسسه آموزشي در تماس است و 

منظر كه رسانه آموزشي در اين نوع نظام آموزشي اين كامپيوتر از 
  .رايانه مي باشد

  آموزش ازراه دور - 
سال در مجله آموزش از راه  10مقاالتي كه طي  )1991(1اسكريون

        :ه اسـت دور ارائه شـده اسـت را در نـه حـوزه طبقـه بنـدي نمـود       
ارتباطـات   )3وس ويژه؛ربرنامه و د )2دانشجو و ويژگي هاي آن؛ )1

تجــارب و رويــه هــاي آمــوزش از راه دور در  )4از راه دور و رســانه؛
اقتصـاد   )7طراحي و توسعه دروس؛ )6نظريه؛  )5كشور هاي خاص؛

                                                                  
1 Scriven 



 

 

 توسعه نيروي انساني )9 مشاوره و پشتيباني دانشجو؛ )8و مديريت؛
]1[.  

آموزش از راه دور  يِحوزه پژوهش 142ضمن بررسي) 1992(2اناپاند
را شناسايي كرده است كه  شيموضوع پژوهنه  ،در هندوستان

برنامه  )2مفهوم، رشد وتوسعه آموزش از راه دور؛ ) 1: عبارتند از
آموزش و  )3؛ برنامه درسي و توسعه درسي، طراحي دروس

 )6يادگيري؛  يادگيرنده و) 5رسانه و فناوري؛ ) 4تدريس؛ 
ارزشيابي و ارزيابي برنامه؛ ) 8اقتصاد؛ ) 7سياستگذاري و مديريت؛ 

پاندا بر اساس نظريه سيستم ها يك مدل . توسعه نيروي انساني )9
دروس، ( براي پژوهش هاي خود پيشنهاد نموده است، درونداد

ارتباط دو طرفه، سيستم ( ؛ فرايند)يادگيرنده، توسعه نيروي انساني
پيشرفت تحصيلي و ( ؛ برونداد)ي از يادگيرنده، ارزشيابيپشتيبان

  .]2[ )رضايت دانشجو، اثربخشي و كارآمدي همه سيستم
 7براي مجله آمريكايي آموزش از راه دور ) 1997( كلب و بانكر

نموده است كه تا حد زيادي شبيه مواردي بندي موضوع طبقه 
ي ايشان قابل توجه در بررس و موضوعاست كه تاكنون بحث شد 

  .]3[است اسي انگيزش و ويژگي هاي يادگيرندهنروانش
شش طبقه براي پژوهش هاي  )2004(3لسونلي، ديسكرول و ن

عناوين مرتبط ) 1:مرتبط با آموزش از راه دور شناسايي نموده اند
زمان بندي برنامه درسي، طراحي برنامه  نياز سنجي،: با طراحي

ي مواد درسي و طراحي درسي، توسعه راهبردهاي آموزشي، طراح
سيستم هاي پشتيباني دروس  :عناوين مرتبط با توسعه) 2بصري؛ 

 و توسعه مواد، ساخت سيستم مديريت يادگيري مبتني بر وب،
عناوين ) 3 توسعه ابزارهاي بر خط، توسعه ابزارهاي آزمون بر خط؛

رفع اشكاالت سيستم،  مديريت منابع يادگيري، :مرتبط با مديريت
توسعه نيروي انساني و مدرسين، پشتيباني  حصيلي،نرخ افت ت

كنترل : عناوين مرتبط با ارزشيابي) 4 يادگيرنده و پشتياني فني
كيفيت برنامه، سنجش پيامدهاي يادگيري، تحليل هزينه فايده، 

عناوين  مرتبط )5؛ ، ارزشيابي از سيستم پشتيانيبازگشت سرمايه
صدور  ،دريافت مجوز امور تحصيلي، مديريت،: به سازمان و اجرا

عناوين مرتبط  )6 سياستگذاري، پرداخت و بودجه ريزي؛، گواهنامه
ساختن نظريه آموزش از راه دور، مرور  :با نظريه و پژوهش

مطالعاتي، روش هاي نوين پژوهشي، فرهنگ و مسائل مرتبط با 
زش از راه دور و قوانين جنسيت، سبك هاي يادگيري، تاريخچه آمو

  ].4[كپي رايت
انجام  4توسط  زاواسكي ريچر 2009تحقيق جديد تر كه در سال 

پژوهش هاي آموزش از راه دور را در سه سطح طبقه  ،شده است
سيستم ها و تئوري هاي  :سطح كالن )1 :بندي نموده است
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3 Lee, Driscol & Nelson 
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؛ جهاني شدن و حقوق، اخالق دسترسي،( آموزش از راه دور
ي آموزش آموزش و حوزه هاي بين فرهنگي؛ سازمان و سيستم ها

تئوري ها و مدل ها؛ روشهاي پژوهش در آموزش از راه  از راه دور؛
، سازمان دهي و مديريت: سطح ميانه )2؛ )دور و انتقال دانش

مديريت و سازماندهي، هزينه ها و فايده ها، تكنولوژي ( تكنولوژي؛
ي و تغيير، توسعه نيروي انساني و پشتياني از رآموزشي، نوآو

 )3 )نده، تضمين كيفيتتيباني از يادگيردرسين، خدمات پشم
طراحي ( ياددهي يادگيري در آموزش از راه دور :سطح خرد

آموزشي، تعامل و ارتباط در جوامع يادگيري، ويژگي هاي 
  .]5)[يادگيرنده

 كامپيوتر در آموزش - 

سه حوزه شناخته شده مورد بررسي در حوزه كامپيوتر در 
 )2 ؛5ه كمك رايانهمديريت آموزش ب) 1آموزش عبارتند از 

  .7آموزش به كمك كامپيوتر )3؛ 6اي كامپيوترنآموزش بر مب
براي طبقه بندي موضوعات پژوهشي در زمينه كامپيوتر در 

دسته بندي  ،يكي از معتبرين مراجع اسناد مي تواند ،آموزش
اقيانوسيه - ارائه شده از طرف انجمن كامپيوتر در آموزش آسيا

ين كنفرانس بين المللي كامپيوتر اين نهاد در هفدهم 8.باشد
در محورهاي پژوهشي خود را  9 2009در  نوامبر و دسامبر 

هوش مصنوعي و ) 1 :شش طبقه اصلي قرار داده است
علوم  )2 10و يادگيري تطبيقي سيستم هاي تاليف مصنوعي

؛ 11يادگيري و يادگيري هميارانه پشتيباني شده توسط رايانه؛
گيري، محتواي باز و فناوري هاي پيشرفته ياد) 3

مكان،  كالس، دسترسي هر زمان و هر) 4؛ 12ردهاااستاند
بازي هاي ) 5 ؛13يادگيري غني شده توسط تلفن همراه

ديجيتالي و يادگيري غني شده توسط عروسك هاي 
  .]6[15تربيت- فناوري، پداگوژي و تعليم) 6؛ 14هوشمند

نتايج اين بررسي در مورد عناوين، محورهاي پژوهش هاي 
به نحوي نشان دهنده بط با آموزش الكترونيكي در دنيا مرت

                                                                  
5 Computer-Managed Instruction(CMI) 
6 Computer-Based Instruction(CBI) 
7 Computer-Assisted Instruction(CAI) 
8 http://apsce.net/  
9 http://www.icce2009.ied.edu.hk/ 
10 Artificial Intelligence in Education/Intelligent Tutoring 

System (AIED/ITS) and Adaptive Learning 
11 Computer-supported Collaborative Learning (CSCL) and 

Learning Sciences     
12 Advanced Learning Technologies, Open Contents, and 

Standards 
13 Classroom, Ubiquitous, and Mobile Technologies 

Enhanced Learning 
14 Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning 
15 Technology, Pedagogy and Education 



 

 

تركيب محورهاي مورد پژوهش در آموزش از راه دور و 
 برابر بوده است و دربه معناي اعم كامپيوتر در آموزش 

روانشناسي،  تكنولوژي آموزشي، علومي مانند هوش مصنوعي،
اقتصاد، مديريت، سنجش و اندازه گيري، شبكه، علوم رسانه 

دهنده  ي نشانعلوم قابل مشاهده است كه به نحو و سايراي 
در  و تصميم گيري بين رشته اي بودن و پيچيدگي پژوهش

با عنايت به اين پيشينه پژوهشي در  .اين حوزه مي باشد
در ادامه اين مقاله به بررسي  ،زمينه محورها و موضوعات

صاحبنظران آموزش الكترونيكي در ايران خواهيم  ديدگاه
آموزش خت تا ضمن شناسايي حوزه هاي پژوهشي پردا

آنها را طبقه بندي و محورهايي كه از نظر دور  ،الكترونيكي
  .مانده اند را شناسايي نماييم

 روش شناسي -٣

ي محسوب مي شود كه در صدد است اين بررسي نوعي آينده پژوه
بر  پژوهشي در حوزه آموزش الكترونيكي را چشم انداز حوزه هاي

شناسايي نمايد و يك طبقه بندي براي پژوهش هاي  اساس اولويت
كه احتماال از نظر دور مانده پژوهشي آتي فراهم نمايد و حوزه هاي 

  .مورد بررسي قرار دهداند را 
ضروري   ،در روش دلفي .است  ١٦دلفي ،روش پژوهش به كار رفته

است كه صاحبنظران مورد بررسي قرار گيرند تا نتايج پژوهش 
 بودن نيز بايد تعداد افراد به اندازه اي باشد كه كم و .معتبر باشد

  .]7[تايج را تحت تاثير خود قرار ندهدافراد ن
نفر از شركت كنندگان در همايش  300مجموع به  ،بر اين اساس 

 1388دانشگاه علم و صنعت ايران در سال  آموزش الكترونيكي
شد با توجه  ارسال شد و از آنها خواسته) پست الكترونيكي( رايانامه

 سه حوزة ،حوزه به روند توسعه پژوهش هاي صورت گرفته در اين
پيش  1404تا سال مهم در زمينه آموزش الكترونيكي را پژوهشي 
 ،شماره يك تا سهاز  ،خيلي مهم به ترتيب اولويتد و بيني نماين
ه مذكور پاسخ خود نفر به رايانام 48تعداد  از اين ميزان. رتبه دهند
  .درصد بوده است 16كه نرخ پاسخدهي نموند  را ارسال

هاي ي كنفرانس هاي ارائه شده در كشوردر اين بررسي از محورها
مختلف و نتايج مرور مطالعاتي نيز به منظور طبقه بندي و 
شناسايي موارد احتمالي كه ناديده گرفته شده اند استفاده شده 

  .است

 يافته هاي پژوهش -٤

زمينه اولويت هاي پژوهشي  نتايج بررسي آينده پژوهشي در
 به قرار زير بوده استپاسخ دهنده  48آموزش الكترونيكي از منظر 

ت كه در ادامه به ذكر ليست محورهاي پژوهشي ذكر شده در اولوي

                                                                  
16 Delphi 

اول خواهيم پرداخت و از ذكر اولويت دوم و سوم براي رعايت اصل 
  .خودداري مي كنيماختصار 

لويت اول آموزش محورهاي پژوهشي طرح شده براي او 
  : 1404الكترونيكي 

، يادگيري 2وب كيالكترون آموزش، پنهان و تعامل يريادگي 
موجود  يكيالكترون يريادگي يها ستميس يآموزش يراح، ط)همراه(سيار

الكترونيك و مديريت  موزش، آدر آموزش الكترونيك محتوا، در كشور
، يكيالكترونآموزش  يمحتوا ديتول ،اجتماعي محور يآموزشها، سالمت
در آموزش  تيامن، نيآنال يآموزش يها طيدر مح يزشيانگ ساختار
- ، صالحيت هاي كه بايد پرورش يابد تا درفرايند ياددهييكيالكترون

، )حضوري+الكترونيكي( جامع  آموزش يادگيري اثربخش عمل شود،
نظام آموزش  يبانيپشت و تيحما ،ينيم دحوزه علو درآموزش الكترونيكي 

 يها آموزش، يكيآموزش الكترون يدوره ها  ياثربخش نييتع، يحضور
 بر فاوا يمبتن يريادگي يها هيظرن، نترنتيا قياز طر يو سازمان يشغل

 آموزش، سيار يادگيري، )يكينه آموزش الكترون- يكيالكترون يريادگي(
 آموزش الكترونيكي،و راهبردها  ها استيس، همه يبرا يكيالكترون

 نترنتيا، يكيآموزش الكترون يتر برا يقو دهنده شنهاديپ يها ستميس
يري الكترونيكي و بازگشت گ، ياديكيالكترون يسوادآموز نهضت، پرسرعت
 يتعامل يهمكارانه و با استفاده از ابزارها يكيالكترون يريادگيسرمايه، 

محتواي متناسب و  طراحي، يمجاز ياهايو دن ياجتماع يمانند شبكه ها
رويكردها، ابزارها و تكنيك ها براي افزايش ، ناسيگنجاندن اصول روانش

 نيتدو يو مدل ها ينرم افزار يها مدل، اثربخشي آموزش الكترونيكي
 پرورش آن در يو چگونگ تيخالق، يكيالكترون يآموزش يبرنامه ها

، آموزشي در آموزش الكترونيكي طراحي، يكيآموزش الكترون يطهايمح
 يريادگي يفرهنگ يمبان، يكيالكترون يريادگي يگذار استيس

، يادگيري از راه دور، يكيآموزش الكترون يسنج امكان، يكيالكترون
 يريادگيدر  ياجتماع - يفرهنگ يساخت ها ريز، يهمگان آموزش
 ديتول نحوه، يكيالكترون يريادگيو  يآموزش يتكنولوژ، يكيالكترون
 يها ستميس، يكيآموزش الكترون يابيارز، محور جانيه يآموزش يمحتوا

 قياز طر يكيالكترون آموزش، Web3بر  يمبتن يكيالكترون يريادگي
 يفضا، يمتخصص برا يروين تيترب، يادگيري اجتماعي، ليموبا يابزارها
، شده عيتوز يآموزش تيريمد يها ستميس، استانداردسازي، يمجاز

  .در محتوا تيخالق جاديا، يروانشناخت مطالعات
  

سخ دهندگان در مرتبه دوم و اولويت هاي طرح شده از طرف پا
سوم نيز در برخي موارد با اولويت هاي اول هم پوشي و در برخي 

اولويتهاي پژوهشي ) 1(موارد ديگر نيز متفاوت بودند كه در جدول 
بر اساس ميزان فراواني و مجموع  1404پيش بيني شده براي 

  .امتياز هر محور ارائه شده است
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  ژوهشي طرح شده بر اساس فراواني و رتبهپتقسيم بندي محور هاي 
  1جدول شماره 

مجموعه امتياز   فراواني  اولويت پژوهشي
 اهميت

تكنولوژي و طراحي 
  آموزشي يمحتوا

16 42 

 20 12  ارزشيابي آموزشي
بومي سازي آموزش 

  الكترونيكي
8 16 

 16 6  2يادگيري اجتماعي و وب
آموزش الكترونيكي و 

  اقشار مختلف
7 15 

 13 7   ساخت هازير
 11 5  آموزش مبتني بر موبايل

 9 4  تضمين كيفيت
آموزش الكترونيكي در 
  ديسيپلين هاي مختلف

5 9 

توسعه منابع انساني 
  الكترونيكيبراي آموزش 

5 9 

 8 5  نظريه ها و مدل ها
 7 4  آموزش تركيبي

 7 3  سياستگذاري ها 
اقتصاد آموزش 

  الكترونيكي
3 6 

يت سامانه هاي مدير
  يادگيري و محتوا

3 6 

روش ها و ابزار هاي 
  توليد محتوا

3 5 

 5 3  استانداردها
چالش هاي آموزش 

  الكترونيكي
2 4 

منابع يادگيري 
  الكترونيكي

2 3 

 3 2  واقعيت مجازي
 3 2  بازي هاي آموزشي

اراي ساير اولويت هاي مطرح شده توسط پاسخ دهندگان كه د
  :ر زير مي باشدبه قرا فراواني يك بوده است،

 آموزش الكترونيكي براي همه ،)امتياز3( يادگيري پنهان و تعامل
 3، وب)امتياز3( نهضت سواد آموزي الكترونيكي ،)امتياز3(
 ،)امتياز3( آموزش الكترونيكي و مطالعات روانشناختي ،)امتياز3(
 ،)امتياز 2( ولويت بندي رشته هاي مرتبط با آموزش الكترونيكيا

عوامل تسهيل كننده يادگيري  ، )امتياز 2( تني بر وبيادگيري مب

- سبك هاي ياددهي،)امتياز 2( الكترونيكي براي يادگيري فراگير
داده كاوي در  ،)امتياز 2( مد در يادگيري الكترونيكيآيادگيري كار

در وتحوالت الزم  بررسي انواع تغيير ،)امتياز 2( آموزش الكترونيكي
 ،)امتياز 1(١٧ونيكي و آموزش سيارآموزش الكتر ،آموزش وپرورش

مزايا و محدوديت  ،)امتياز 1( تنوع رسانه اي در آموزش الكترونيكي
  .)امتياز1(هاي آموزش الكترونيكي

كه از همانگونه كه در جدول شماره يك مي بينيم سه محور  
فرواني زيادي برخوردار بوده است به ترتيب تكنولوژي و طراحي 

زشيابي و در رتبه سوم بومي سازي و سپس ار) محتوا(آموزشي
. واني و امتياز برخوردار بوده اندآموزش الكترونيكي از بيشترين فرا

و يادگيري اجتماعي از جمله محورهاي پژوهشي  2وب همچنين 
كه بايد برنامه ريزان  ينده آموزش الكترونيكي خواهد بودمهم در آ

توجه داشته ز نيها كي به اين محوريآموزش الكترونران او سياستگذ
  .باشند

 و پيشنهادات نتيجه گيري -۵
از بـه   به جاي سئوال بيان مي دارد، در آينده 18فوتس كه همانگونه

؟ ايـن سـئوال   كارگيري يا عدم به كارگيري تكنولـوژِي در آمـوزش  
به كار رود كـه يادگيرنـدگان بـه     چگونه تكنولوژي :مطرح است كه

ايـن   راج شـده در اولويت هـاي اسـتخ  . ]8[سطوح باال دست يابند؟
بـه نظـر مـي     .ندابه چگونگي پرداخته  ،بررسي نيز بيش از چيستي

در چشم انـداز آمـوزش الكترونيكـي    رسد دغدغه و سئوالهاي مهم 
  :اين است كه

چگونه مي توان اصول طراحي آموزشي را در توليـد محتـواي    -
  آموزش الكترونيكي به كار برد؟

  توليد كرد؟خالقانه آموزشي  چگونه مي توان محتواي  -
چگونه مي توان يك نظام آموزش الكترونيكي را ارزيابي كرد؟  -

  صل كرد و كيفيت آن را ارتقاء داد؟و از اثربخشي آن اطمينان حا
  :و نكته اي كه نبايد در پژوهش ها از خاطر برد اين اصل است كه

چگونه مي توان آموزش هاي الكترونيكي را بر اساس ويژگـي هـاي   
  .اقتصادي و فرهنگي بومي كردسياسي، اجتماعي، 

 رده شده وپس به فراموشي هامحوراين آنچه كه به نظر مي رسد در 
آموزش الكترونيكي  .است» يادگيرنده« قرار گرفتهتوجه مورد كمتر 

يادگيرنده محور است، و اين قاعده كـه يادگيرنـده محـور    مشخصاً، 
فانه يادگيري الكترونيكي است بر هيچكس پوشيده نيست اما متاسـ 

محتـوا بـر    ،در محور هاي ذكر شده بـراي اولويـت هـاي پژوهشـي    
توجه بـيش از حـد    يادگيرنده غلبه داشته است كه به نظر مي رسد

به محتوا و ناديده گرفتن يادگيرنده با فلسـفه و ماهيـت يـادگيري    
يكي از پاسخ دهنگان به خوبي اين اصل  .الكترونيكي در تضاد است

  :مطرح كرده بودرا 
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يـادگيري عصـر ديجيتـال چـه      -ارتقاء سطح اثربخشي فرايند هاي ياددهي براي"
  "مهارت هايي بايد توسعه يابد؟

 
 يـادگيري اثـربخش   -براي ياددهيچه صالحيت ها و مهارت هايي 

در عصر ديجتال بايد پرورش يابند؟ به نظر ايـن يـك حـوزه بسـيار     
 مهم است كه پژوهشگران حوزه آموزش الكترونيكـي بايـد هـر چـه    

و بـه آمـوزش    گمارنـد زودتر براي دست يافتن به پاسخ آن همـت  
الكترونيكي به عنوان قلب شهر و شهروند الكترونيكي توجه شود تـا  

  .جزيره اي از مجمع الجزاير آن
ــوزش الكتروني  ــژوهش در آم ــاي پ ــه ،كــيروش ه ــوشِ توجــه ب  ه

بــوط بــه مــديريت و رمســائل م، ربــات هــاي آموزشــي، مصــنوعي
الكترونيكي نيز از جمله اولويت هايي مي باشـد   سازماندهي آموزش

  .كه كمتر به آن توجه شده بود
حـوزه هـاي    پـاي  رد ،در اين پـژوهش مشـخص شـد   كه همانگونه 

مـن   ،يافت آموزش الكترونيكيرا مي توان در  مختلف دانش بشري
 و ) سـخت افـزار    نـرم افـزار،  (ي، كـامپيوتر  جمله تكنولوژي آموزشـ 

مـي   آنهااز جمله .... برنامه ريزي آموزشي و  ، علوم مديريتي،شبكه
كه هر كدام برداشت ها و نظريه هاي مختلفـي در ايـن بـاره     باشند

ناخودآگـاه  ي فيل و اتاق تاريك را ادارند، كه داستان مولوي و ماجر
دسـت انـدركاران آمـوزش الكترونيكـي      لـذا بـه  . به ذهن مـي آورد 

  :پيشنهاد مي شودخصوصاً دانشگاههاي مجري 
ته هاي پژوهشي را با توجه بـه محـور هـاي داراي اولويـت     هس -

بيشتر راه اندازي نمايند و تصميمات خود را بر مبناي يافته علمـي  
 .خطا عمل گرددو اتخاذ نمايند تا اينكه بر روش آزمايش 

نرم افزاري محض بلكـه   از ديدنه  توليد محتواي الكترونيكي را -
 .ندبر ابعاد دقيق طراحي آموزشي قرار ده

هاي آموزشي خـود را  ارزشيابي از دروندادها، بروندادها و فرايند -
در قلب فعاليت ها قرار دهند و متخصصان ارزشيابي آموزشـي نيـز   

سرلوحه را ي ارزشيابي از آموزش الكترونيكي ماستخراج الگوهاي بو
 .فعاليت هاي خود قرار دهند

 بومي سازي، بومي سازي، بـومي سـازي نـه در شـعار بلكـه در      -
بـر مبنـاي پـژوهش     ،تفكر و پيش بينـي باشـد  عمل بايد مبتني بر 

 .هاي ملي، منطقه اي و محلي باشد نه بر مبناي ترجمه
تشكيل كميته اي از متخصصـان علـوم مختلـف بـراي تـدوين       -

چشم انداز پژوهش هاي مرتبط با آموزش الكترونيكـي و هـدايت و   
هــا و  ســازماندهي پــژوهش هــا بــراي فراتحليــل هــا،  داده كــاوي

  .جلوگيري از دوباره كاري هاي پژوهشي
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