ﭼﺮا ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ روز ﺑﻪ روز ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 ۱۰ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺠﺎزی در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻀﻮر در دورهﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺣﻀﻮری و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرآﻣﻮزان
ﺑﻪﺳﻮی ﮐﻼسﻫﺎ و دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎد ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﺣﻀﻮری(،
ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﻣﺤﺪود و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﺑﺎزار داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪ .اﻣﺮوزه ،آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺒﻮب و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ در
ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻋﻤﯿﻖ آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اﻣﺮوزه ﺛﺎﺑﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎرآﯾﯽ و
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری آﻣﻮزشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﭼﻬﺮهﺑﻪﭼﻬﺮه را دارد .
ﯾﮏ داﻧﺶآﻣﻮز ،داﻧﺸﺠﻮ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﺟﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﻣﺤﮑﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و دوره اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن دو روﯾﮑﺮد در ﯾﮏ دوره ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ۱۰ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎ
دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ و دورهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

 .1ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دورهﻫﺎ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ ،ﺗﻨﻮع در دورهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  ،۲۰۱۹ﻫﺸﺖ ﮐﺎﻟﺞ
و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰۰دوره آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر آزاداﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﺨﺎب دوره ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ دوره ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی
ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮی رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،دورهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ را .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺘﺒﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﻄﻊﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و دورهﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از دورهﻫﺎی ﺣﻀﻮری اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس درس ﯾﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺳﺘﺎد و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﯾﺎ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دهﻫﺎ رﺷﺘﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.

 .2ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺎزی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ارزانﺗﺮ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دوره ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﻼس درس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ .داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوان ،ﻫﺎروارد ،ﮐﺮﻧﻞ،
ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،دارﺗﻤﻮث ،ﯾﯿﻞ و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۴۰۰دوره آﻣﻮزﺷﯽ راﯾﮕﺎن دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ رﯾﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮﯾﺪ .در اﯾﺮان ﻫﻢ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ارزانﺗﺮ و
ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ از دورهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻬﺮان اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﯿﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﺮﯾﺪ
ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻻزم و اﺷﺘﺮاک اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺮدد ،اﻗﺎﻣﺖ ،ﺧﻮراک و دهﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب
درﺳﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻮدن دورهﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﮐﻼس درس
 ۲۶ﻧﮑﺘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮدا در ﮐﻼس درس ﺑﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

 .3ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ راﺣﺖﺗﺮ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎم
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﭘﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و درسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﺮور
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ را ﻣﺮور ﮐﺮده ﯾﺎ درسﻫﺎ را از اﺑﺘﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ ،آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖﺗﺮی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ راﺣﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻤﺸﯿﺮ دو ﻟﺒﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﻋﺪم اﻧﮕﯿﺰه
داﻧﺸﺠﻮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه »اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه« در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻣﺠﺎزی دارﻧﺪ و از ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺮاریاﻧﺪ ،ﭼﻮن درسﻫﺎ را
راﺣﺖﺗﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و از وﻗﺖ و اﻧﺮژیﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .4اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی آﻣﻮزﺷﯽ
دورهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﻼس ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎزی
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮان ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯿﺎن درس ،زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﭼﻮن
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎری و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ،از

زﻣﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮور درسﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ دروس و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای او ﺗﮑﺮاری ﯾﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ آنﻫﺎ را زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﺮاغ
دروس ﺑﻌﺪی ﻣﯽرود .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ روﯾﻪ ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺮای او ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎزﮔﯽ دارد و ﺑﻪﻣﺮور و
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن ﻣﺒﺎﺣﺚ و درسﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در ﺣﻠﻘﻪ
ﺗﻌﺎرف و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﯽداﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ درس ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم درسﻫﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده را ﺟﺒﺮان و دوﺑﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻼس درس ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را در ﮐﻼسﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻼسﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 .5ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ در درسﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﻼس ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪراﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮده ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
داوﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻼس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﺣﻀﻮری ﺧﻮدش را از ﺗﯿﺮرس اﺳﺘﺎد
دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﻔﺮ اول ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺗﺒﺎدلﻧﻈﺮ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و راﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﺣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل ﯾﺎ دارای ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻼسﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.

 .6ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﺤﺒﻮب آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ،دورهﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﯾﺪ .آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ و ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪروز ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻤﻪای وارد ﺷﻮد ﯾﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺮﺧﺼﯽ و ﺗﺮک ﮐﺎر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪه و ﺟﺎهﻃﻠﺒﺎﻧﻪ دﻧﺒﺎل
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻨﻮع دورهﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﻗﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
ﺗﺠﺮﺑﯽ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻫﻨﺮی و دورهﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻠﯽ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﯿﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﮐﻼنداده ،ﺑﯿﺖﮐﻮﯾﻦ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﭘﺎی درس دهﻫﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و دورهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را از ﻣﺒﺘﺪی ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.

 .7ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ را ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ ﻓﺮدی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮانﻫﺎی
ﺗﺎزه دﯾﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻮدای داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮد  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﯿﭻ آﯾﻨﺪهای ﻧﺪارد .اﻣﺎ دورهﻫﺎی آﻣﻮزش آزاد و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪای ﺷﺪن اﻓﺮاد و
ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻓﺮاد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل اﮔﺮ ﺳﻮدای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن
ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ را رﻫﺎ ﮐﺮده و در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﻌﻠﻠﯽ در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮی از داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت ،ﺣﺮﻓﻪ و ارﺗﻘﺎی
ﺣﺮﻓﻪای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .در آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻤﺪه
اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ،از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

روشﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی )ﻗﺴﻤﺖ دوم(

 .8ارﺗﻘﺎی ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ درس و دوره ﻧﻈﺮی را ﺑﻪﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻓﺮاد را اﻓﺰاﯾﺶ داده و آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری
آﻣﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ) (LMSرا آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درس و اﺳﺘﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﻪﻃﻮر آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎمﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری
اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ،وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ،ﺿﺒﻂ ﻓﯿﻠﻢ و  ...را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.

 .9ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻤﻼ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﮐﻼسﻫﺎی درﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮﻻن و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ دارﻧﺪ ،اﻓﺮاد دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص و اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ داﺋﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺸﻨﺪه و ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ
و داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺰرگ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﻓﺮﺻﺖ دادن
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در رﺷﺘﻪ و ﻣﻬﺎرت ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن
داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﭘﺸﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ.

 .10ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ و ﺑﻪروزﺗﺮ
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺮوزی ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻣﻮزشﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺌﻮری و ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪﺳﻮی آﻣﻮزشﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﺑﻪروز و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎ ﯾﺎ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺷﺎرهای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دورهﻫﺎ،
درسﻫﺎ و ﮐﻼسﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ آن دارﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد .آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ آﻣﻮزشﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرآﻣﻮز ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و دهﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﻮی آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮدیﺳﺎزی آﻣﻮزشﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺎزی ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﻮد.

اﻧﻮاع آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻣﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دورهﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ،اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ) (LMSاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

درسﻫﺎی ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد روی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮد و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ درسﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،ﻣﺘﻨﯽ ،ﺻﻮﺗﯽ و
ﻣﺎﻟﺘﯽﻣﺪﯾﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎرﯾﻦ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم آزﻣﻮنﻫﺎ،
ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ روی ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ  LMSاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﯾﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﯾﺪﯾﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اراﺋﻪﻫﺎی زﻧﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﮐﻼس درس ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺨﺶﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ درسﻫﺎ آﭘﻠﻮد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ،اراﺋﻪ ﺗﻤﺎم درسﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏﺟﺎ روی ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ درسﻫﺎی ﺗﻤﺎم دوره را درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ،آزﻣﻮنﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﮐﻼس
درس ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺒﺎﺣﺚ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ.

ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎدهﺗﺮ و راﺣﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺗﻼش ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از
ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮﺧﯽ دورهﻫﺎ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک آنﻫﺎ
ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ از ﮐﻼسﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ،دوره ،ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ ،آزﻣﻮنﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ﮐﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﺮان ،ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﻨﺘﯽ و آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رخ ﻧﺪﻫﺪ.

ﮐﻼم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران آﻣﻮزشﻫﺎی از راه دور ﯾﺎ آﻣﻮزشﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ» :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ دورهﻫﺎ در ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن آﻣﻮزشﻫﺎ اﺳﺖ« .در آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﭼﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ در
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮانﻫﺎی دهﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از آﻣﻮزش و ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﻼسﻫﺎی درس
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و آﻣﻮزش را ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ دوﺳﺖ دارﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪ و از
آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
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