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چکیده:
طرح چالشهای آموزش مجازی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر ،انجام پییشبینیی ززم ،تیدارو و
سرمایهگذاری مناسب ،و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی ززم و برای موفقیت آن ضیروری
است .هدف پژوهش حاضر بررسی چالشهای آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسیممی
مهاباد بود.روش پژوهش در این مطالعه،بهصورت آمیخته به روش کیفی ،کمی بوده اسیت .در بخیش
کیفی به منظور ساخت پرسشنامه با  6نفر از اعضا هیات علمی مصاحبه به عمل آمد و بخیش کمیی
که با استفاده از روش زمینهیابی و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید .با نمونهای 120نفیری از
اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد مهاباد ،که با روش نمونهگییری تصیادفی طبقیهای انتخیا شیدند،
تشکیل گردیده است .روایی و پایایی( )0/86ابزار مورد اسیتفاده در ایین تحقییق بررسیی و مناسیب
گزارش شدند .روش آماری بکار گرفته شده تحلیل عاملی اکتشافی بوده است که به ترتیب پنج عامیل
پداگوژی-رفتاری ،مدیریتی-ساختاری ،اقتصادی-فرهنگی ،زمینهای – تکنولوژی و فردی -حرفیهای
برای موانع آموزش مجازی دانشگاه آزاد مهاباد شناسایی شده است.
کلید واژهها :آموزش عالی ،آموزش مجازی ،چالشهای آموزش مجازی

 1گروه علوم تربیتی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسممی ،مهاباد ،ایرانnaser.sedghi.bukani@gmail.com .

2استادیار دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
3دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
تغییرات سریع اقتصادی ،اجتماعی و فنآورانه ،ماهیت زندگیو مشاغمفراد را تحت تأثیر قرار داده است.
هر فرد برای رویارویی با این تغییرات باید به طور مداوم در حال یادگیریو بازآموزی باشد .این ویژگیها
در عصر حاضر موجب شده است تا به طور مداوم بر تعداد داوطلبان ورودبه آموزشعالی افزوده شود و در
اغلب کشورها تعداد داوطلبان ورود بیه دانشیگاههیا بییش از فرفییت آنهاسیت (Groff &Mouza,

) .2008به گونهای که سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته ،از جمله اییران ،بیه خیوبی
حس میگردد .اصطمحاتی همچون ،تجارت الکترونیک ،1دولت الکترونییک ،2آمیوزش الکترونیکیی 3و
جامعه الکترونیکی 4زمانیکه وارد جوامع میشود؛ لزوم استفاده و بیه کیارگیری فینآوری اطمعیات در
زمینههای مختلف را بیشتر ایجا میکنداین فناوریها عموه بر فراهم ساختن امکان بهبیود کیفییت
یادگیری در دانشگاههای حضوری ،زمینه راهاندازی و ورود بیه دانشیگاههیای گونیاگون خصوصیی ییا
شرکتی را به عرصه آموزش دانشگاهی به وجود آورده است .برای نمونه ،در کشور اسیترالیا از دسیامبر
 2001تا سال  2005شصت و هفت دانشگاه یا مؤسسه مجازی شیده کیه راهانیدازی شیده اسیت
).(Siragusa, 2005

بسیاریازدانشییگاههاومؤسساتآموزشیدرسراسییردنیابا طراحیوارابهبرنامییههییاودورههییای یادگیریالکترونیکی ییا
بهعرصهوجودنهادهاندتاپاسخگویتقاضایروزافزون عمقمندان برایآموزشباشیند .براساسگزارشیبتز()2009در
بسیاریازکشورهایتوسعهیافته،رشد ثبتنامیدر دورههاییادگیریالکترونیکیبهمراتببیشازرشیدکلی آموزشیعالیمی-
باشد .در سالهای اخییر فهیور فنیاوری اطمعیات و دورههیای آمیوزش الکترونیکیی در دانشیگاههیا و
دانشکدههای ایازت متحده شگفتآور بوده است به طوریکه 70درصد از دانشیگاههیا و دانشیکدههیای
ایازت متحده به استفاده از آموزش الکترونیکی اشاره دارند(ماسییلو و همکیاران2005 ،5؛ میکمیاری،6
.)2007
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در چنین شرایطی روش سنتی آموزش ،که در حال حاضر اجرا میشود .بیه تنهیایی پاسیخگوی حرکیت
سریع قافله علم و دانش و تغییر مدام نیازهای جوامع در دنیای انفورماتیک نباشد .از طرفیی آمیوزش در
مراکز آموزش عالی پایان نمیپذیرد بلکه باید در طول فعالیت حرفهای ادامه یابید .بنیابراین آشینایی بیا
روشهای نوین آموزش اهمیت خود را نشان خواهد داد .کاربرد شیوههای نوین آموزشیی بقیدری مهیم
است که بعضی از صاحبنظران علوم تربیتی تسلط بیه روش میذکور را بیااهمییتتیر از دانیش علمیی و
اطمعات یک مدرس دانسته است(تیلیجی.)2003 ،1
همچنین در سالهای اخیر فهور فنآوری اطمعات و دورههای آمیوزش الکترونیکیی در دانشیگاههیا و
دانشکدههای ایازت متحده آمریکا شگفتآور بیوده اسیت بیه طیوریکیه  70درصید از دانشیگاههیا و
دانشکدههای این کشور به اسیتفاده از آمیوزش الکترونیکیی اشیاره دارنید (Masiello et al., 2005,

) McMurray, 2007البته؛ آموزش با کمک رایانه محدودیت خیا

خیود را نییز دارا اسیت ،از جملیه؛

این که شاید نتواند ،جانشین معلم ،تعاممت انسانی و عاطفی و ارتباط چهرهبهچهره در کمس درس شود
) .(Zoulfagharei et al., 2007تحقیقات بیانگر آن اسیت کیه آمیوزش مجیازی در صیورت تیدوین
محتیییوی آموزشیییی و ارزش ییییابی مناسیییب ،سیسیییتم موفیییق و کارآمیییدی خواهییید بیییود.
) .(Sarkaranei&Moghaddam, 2003تحقیقات بر استمرار اثرات و نتایج ییادگیری الکترونیکیی را
گزارش دادند ) .(Doherty, 2006, Levy, 2007برخی از گزارشها حاکی از عملکرد ضعیف فنآوری
جدید در مسایل تربیتی است .استدزل بر این است که نرمافزارهای آموزشی با پافشاری بیش از حید در
فراتر رفتن از آموزش سنتی و غلبه بر روابط قدرتمدارانه در تعلیم و تربیت ،از محتوی آمیوزش فاصیله
گرفته است ).(Hall, 2001

یکی از مهم ترین مسایلی که آموزش عالی ایران با آن مواجه است عدم پاسخگویی این سیسیتم سینتی
آموزش عالی به نیازهای واقعی جامعه در حوزه تولید علم و آموزش به طور مؤثر و کارآمید مییباشید.در
این میان با ناکارآمدی نظام کنونی ،مطرح شدن مبحث آموزش الکترونیکی به عنوان یک روش جدیید،
کارآمد و مؤثر بر یاددهی و یادگیری در نظام آموزش عالی با توجه به مباحث مطرح شده با مسایلی روبه
رو است که این مسایل براساس تحقیقات به عنوان موانع و مشیکمت در توسیعه آمیوزش الکترونییک
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جهان عبارتاند از :موانع ناشی از خطمشیهای جامع آموزشی و برنامیهرییزی1؛ زیرسیاختهیا2؛ زبیان،
فرفیییتسییازی و امییور مییالی3؛ چییالشهییای پییداگوژیکی4؛ چییالشهییای سییازمانی5؛ چییالشهییای
تکنولوژیکی.(Jahangrd, 2003, Razzaghei, 2006)6

با ورود فن آوری اطمعات در حوزه آموزش ،بسیاری از پژوهشگران از جنبههای مختلف بیه تحقییق در
زمینه آموزش مجازی پرداختهاند .در بسیاری از پژوهشهیا عوامیل سیازمانی ،زیرسیاختهیا ،امکانیات،
برنامهریزی و سیاستگذاری برای فراگیران الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است .در تحقیقات دیگیر
به بررسی صمحیتها و مهارتهای ززم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در نظامهای آموزشی اشیاره
شده است .بعضی از محققان به نبود امکانات سیختافیزاری و نیرمافیزاری مطلیو  ،هزینیه دسترسیی
اینترنت ،محدودیت پهنای باند و پایین بودن سرعت اینترنت اشیاره کیردهانید .(Houseinilorgani et

)al., 2008, Razzaghei, 2006, Anstead et al., 2004, Shea et al., 2005برخیی دیگیر از
تحقیقات ،مسأله م شارکت اجتماعی و نبود تعامل اجتماعی بین دانشجویان و استادان ،مسیایل آموزشیی
نظیر فاصله زمانی بین دانشجویان و استادان ،نحوه ایجاد انگیزه در دانشیجویان ،بییتجربگیی اعضیای
هیأت علمی در استفاده از فنآوری تدریس و اعتبار آموزشهیای بیرخط و کیفییت دانیشآموختگیان و
چالشهای فرهنگی آن اشاره کردهاند .(Gulati, 2008, Anstead et al., 2004, Saleamabadei,

) .2006هم چنین ،تحقیقات دیگر نیز به مسایل مدیریتی نظیر شیوه جذ دانشیجو ،نبیود اسیتاندارد در
زمینه فراگیری الکترونیکی ،حقوق و دستمزد ناکافی برای اعضای هیأت علمی ،کمبود فضیای تیدریس
مجهز به فن آوری جدید ،شیوه ارزیابی دانشجویان و نبود حق مالکیت معنوی اشاره کردهانید .(Gulati,
)2008,Houseinilorgani& et al., 2008, Jahangrd, 2003, Saleamabadei, 2006

تأمین آموزش عالی از طریق آموزش الکترونیکی ،گامی مؤثر در جهت دموکراتیکسازی آموزش بهشمار
میرود .این برنامه همچنین ،دارای نقش مهم در گسترش آموزش عالی بهویژه در مدرنسازی و متنوع-
سازی آن دارد زیرا تشویق جهت جستوجو برای نظامهای متفاوت ،شامل راههای روزآمدسازی دانش و
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تأمین کارآموزی پیشرفته ،سبب میشود که مؤسسات آموزش عالی به مراکز یادگیری مادامالعمیر بیرای
همگان تبدیل شوند.
در چنین شرایطی که درکشور ایران تمایل جوانان به ادامه تحصیمت دانشگاهی افزایش یافته است.این
مسأله با توجه به تحوزت اخیر جهانی و ورود به عصر اطمعات که در آن ،دانش بازترین ارزش افزوده
را ایجاد میکند ما را با چالش اساسی مواجه ساخته که تنها با بهرهگیری از آموزش مجازی میتوان ،بیر
آن فایق آمد .در این میان عوامل متعدد ،توسعه آموزش الکترونیکی را در سازمانهیا ،خصوصیاآ آمیوزش
عالی با مشکل مواجه کرده است که به عنوان موانع توسعه آموزش عالی محسو میشیوند و شناسیایی
آنها در پیشبرد اهداف یک امر ضروری میباشد .لذا ،در این تحقیق پژوهشگر به دنبال اهیدافی از جملیه
شناسایی موانع و مشکمت عمده ایجاد و گسترش آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسممی مهابیاد بیوده
است.و به این منظور سؤال پژوهشی زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 .1موانع و مشکمت عمده ایجاد و گسترش آموزش عالیمجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد
اسممی مهاباد کدامند؟
روش:
روش پژوهش حاضر ،به صورت آمیخته به روش کیفی ،کمی بوده است .با توجه به الگوی مورد نظیر
ابتدا یک مطالعه کیفی صورت گرفته است و با کمک آن ابزار مناسبی برای بخیش کمیی پیژوهش
زمینهیابی تدوین گردید .جامعه آماری این تحقیق شامل  186نفر از اعضای هیأت علمی گروههای
مختلف دانشگاه آزاد اسممی مهاباد و مسؤوزن بخش انفورماتیک و برنامهریزی دانشگاه بوده است.
نمونه و روش نمونهگیری در بخش اول با توجه به روش تحقیق میورد نظیر کیفیی -کمیی از روش
نمونهگیری هدفمند ( 10نفر) استفاده شده است کیه شیامل مصیاحبه بیا اعضیای هییأت علمیی،
صاحب نظران بخش انفورماتیک و بخش برنامهرییزی دانشیگاه بیوده اسیت .در بخیش مصیاحبه از
سؤازت نیمه ساختمند استفاده شده است ،سؤازت کیفی تحقیق در حیطیه کلیی بیهصیورت درو
معنی و تفسیری ارایه شده است .در بخش دوم که روش نمونهگیری برای توزیع پرسیشنامیه روش
تصادفی ساده بوده است ،با توجه به جدول مورگان نمونیه میورد نظیر  120انتخیا شیده اسیت و
پرسشنامه مورد نظر بین آنها توزیع شده است.
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ابزار پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه میباشد .که پرسشنامه بهصورت محققسیاخته و بیا توجیه بیه
محیط آموزشی دانشگاه تهیه شده است .در بخش ساخت پرسشنامه از  33گویه با استفاده از طییف
لیکرت  .1خیلی کم  .2کم  .3متوسط  .4زیاد و  .5خیلی زیاد استفاده شده است .برای تعیین رواییی
صوری و محتوای پرسشنامه از نظرات افراد متخصص ،اعضای هیأت علمیی دانشیگاه آزاد اسیممی
مهاباد استفاده شده است .همچنین ،ضریب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه  0/86به دست آمید.برای
تجزیه و تحلیل سؤال تحقیق از تحلیل عامل اکتشافی با رویکرد تلخیص دادهها استفاده شده است.

یافتهها
موانع عمده ایجاد و استمرار و گسترش آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسممی مهابادکدامند؟
به منظور دستهبندی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسممی ،از فن تحلیل عامل
اکتشافی با رویکرد تلخیص دادهها استفاده شده است ،مناسب بودن دادههای گردآوری شده با
استفاده از معناداری آزمون بارتلت در سطح  /0001نشانگر مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی
است .در این تحلیل با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (چرخش واریماکس) و پنج عامل به
دست آمد .درجداول زیر بارهای عاملی اصلی اولیه و چرخشیافته را در پنج عامل همراه با مقادیر
ویژه ،درصد واریانس و درصدواریانس مشترو عاملها ارابه شده است.
به منظور دسته بندی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه آزاد اسممی ،از فن تحلیل عامل
اکتشافی با رویکرد تلخیص دادهها استفاده شده است ،مناسب بودن دادههای گردآوری شده با
استفاده از مقدار " 1"KMOو آزمون بارتلت 2تعیین شد .در جدول  1نتیجه  KMOو آزمون بارتلت
ارابه شده است.
جدول- 1نتایج  KMOو آزمون بارتلت پرسشنامهی آموزش الکترونیک
KMO

بارتلت
درجه آزادی
Sig

./86
47/9
528
/0001

همانگونه که نتایج جدول نشان میدهد شاخص کفایت نمونه گیری ( )./86و آزمون بارتلت()47/90
در سطح  /0001با درجه آزادی  528معنا دار است نشانگر

.Kaiser-Meyer-Olkin
. Bartletts Test

1
2

با مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی است .در این تحلیل با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (چیرخش واریمیاکس) و پینج عامیل بیه دسیت آمید.
درجداول زیر بارهای عاملی اصلی اولیه و چرخشیافته را در پنج عامل همراه با مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصدواریانس مشترو عامل ها بدست آمده است.
جدول ( .)2عوامل استخراج شده همراه با پنج عامل

سوال
1

اول
.34

2

.71

3

.45

4

دوم

سوم

چهارم

پنجم
.66

سوال
18

اول
.73

دوم

19

.40
.49

20

.67

21

سوم
.35

چهارم

.57

.48

.83
.90

5

.35

.72

22

.31

.77

6

.56

.42

23

.54

.46

7

.41

.44

.62

24

.40

.73

.31

25

.57

26

.61

27

.68

.75

28

.76

.56

29

8
9

.61

10

.55

.44

11
12

.46

13

.43

.36

14

.40

.49

31

.46

32

15

.42

16

.61

17

.80

.53

.37

.35
.90

.51

.85

30

33

پنجم

.90
.44

.63
.76

.52

در جدول  2عوامل استخراج شده و بارهای عاملی هر گوییه پیس از چیرخش بیه روش واریمیاکس
مشاهده میشود.
در جدول زیر جدول مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس مشترو عاملهای پنجگانه ارابیه
شده است.
جدول( .)3ارزش ویژه و واریانس تبیین شده عاملیابی راه حل محور اصلی پنج عامل
شییاخصهییای ارزش ویژه اولیه
آماری
درصییییییید
کل
وارییییییانس
عوامل
تبیین شده
43.83 14.4
اول
6
10.06 3.21
دوم
7.34 2.42
سوم
5.46 1.80
چهارم
4.27 1.41
پنجم

مجموع مجذور شده بار عاملی
درصیید تجمعییی کل
واریانس
تبیین شده
7.04
43.83
53.90
61.24
66.71
70.98

5.52
4.25
3.93
2.67

درصییییید درصییید تجمعیییی
وارییییانس واریانس تبیین شده
تبیین شده
21.33
21.33
16.74
12.87
11.93
8.09

38.08
50.95
62.89
70.98

همان گونه که در جداول ممحظه می شود ،عامل اول  43/83درصد از واریانس مادهها را تبیین
میکند؛ بارهای عاملی پرسشهیای ایین عامیل از  0/55تیا ،20 ،17 ،16 ،10 ،9 ،6 ،2( 0/85
 )31 ،29در نوسان است .و این عامل ،عامل "پداگوژی-رفتیاری" نامگیذاری شیده اسیت .دومیین
عامل  10/06درصد واریانس مادهها پرسشهای مقیاس را به خود اختصیا

داده اسیت؛ بارهیای

عاملی پرسشهای این عامیل از 0/67تیا  )32 ،28 ،26 ،8 ،5 ،4( 0/76در نوسیان اسیت .ایین
عامل ،عامل "مدیریتی-ساختاری " نامگذاری شده است .عامل سوم  7/34درصد واریانس را تبیین
میکند؛ بارهای عاملی پرسشهای این عامل از  0/40تا )33 ،24 ،23 ،19 ،12 ،11 ،7( 0/75
در نوسان است .و این عامل ،عامل "اقتصادی-فرهنگی" نامگیذاری شیده اسیت .چهیارمین عامیل
 5/46درصد واریانس پرسشها به شمار مییرود؛ بارهیای عیاملی آن  0/46تیا ،15 ،14( 0/90
 )30 ،22 ،21در نوسان است .این عامل ،عامل " زمینهای  -تکنولوژی " نامگیذاری شیده اسیت.
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پنجمین عامل 4/27درصد واریانس پرسشها به شمار میرود؛ بارهای عیاملی آن  0/53تیا 0/90
( )25 ،13 ،3 ،1در نوسان است .این عامل ،عامل " فردی -حرفهای " نامگذاری شده است.
این عوامل روی هم رفته  70/98درصد از کل واریانس سیوزت آزمیون را تبییین مییکنید .در
نهایت از این پرسشنامه پنج عامل با نامهای :پیداگوژی-رفتیاری ،میدیریت-سیاختاری ،اقتصیادی-
فرهنگی ،زمینهای-تکنولوژی و فردی-حرفهای به دست آمده است.
بحث و نتیجهگیری:
با توجه به جداول 1و 2تحلیل عامل عوامل موثر بر چالشهیای آمیوزش مجیازی دانشیگاه آزاد
مهاباد پنج مولفه مهم شناسایی و تلخیص شدند که به ترتیب عامل پیداگوژی-رفتیاری ،میدیریتی-
ساختاری ،اقتصادی-فرهنگی ،زمینهای-تکنولوژیکی و فردی-حرفهای نامگذاری شیدهانید کیه ایین
عوامل روی هم رفته  70/98درصد از کل واریانس را تبیین نمودند.نتایج این پژوهش با تحقیقیات
لیان سونگ و همکاران ،)2004 (1گازتی ،)2008(2شییا و همکیاران ( ،)2005حسیینیلرگیانی و
همکاران ( )1387و باقری مجد(1391و )1393هماهنگ است.
پداگوژیکی -رفتاری :در این بخش به عواملی همچون مسابل یادگیرنده محوری(خیودتنظیمی و
 ،)...مسابل تحلیل محتوا و تحلیل مخاطب(فراگیر) ،مسیابل روش و راهبیرد ییادگیری ،عیدم وجیود
مدیران با تجربه برای مدیریت سیستم آموزش الکترونیک ،عیدم وجیود نییروی انسیانی باتجربیه و
متخصص در زمینه آموزش الکترونیک ،عدم تمایل مقامات آموزش عالی به استقرار دانشگاه مجازی،
ابهام در مورد کارایی دانشگاه مجازی ،پایین بودن تسلط فراگیران به زبان انگلیسیی ،کیافی نبیودن
زیرساختهای تکنولوژیکی دانشگاه اشاره داشیت .فراینید انتخیا منیابع براسیاس توافیق بیر روی
چیزهای که یادگیرندگان نیاز دارند میباشد یادگیرندگان نیازمند تعییین نیازمندیهایشیان در پودمیان
میباشند و برنامهریزی را در زمانها و چگونگی تیمش خیود در نظیر مییگیرنید و در هیر پودمیان
خواستهایشان را مطابق زمان مورد نظر اختصا

میدهنید .بیه طوریکیه مییتیوان گفیت محییط

یادگیری مجازی) (VLEبا هماهنگی ،چه و چگونه انجام دادن را محدود میکند .و بیا غیرهمزمیان
بودن جدول زمانی را برای پیشرفت محدود میکند و با قرار دادن همه منابع در دسترس به صیورت
.Liyan song et al
.Gulati
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آنمین مشکل زمان دسترسی به منابع را حذف میکند میتوان گفت سیستم هماهنگی در دوره باید
از نقص دانشجویان در رقابت منابع جلوگیری میکند و برنامه دسترسی به منابع که شیامل اسیتاد و
دیگر عوامل مشترو میباشد را فراهم ،و همه آبیننامههای بخش را تهیه نماید.
همچنین مدیریت برنامه هم به عنوان عامل مؤثر در موانع آموزش الکترونیکی بوده است کیه در
پودمان نیازمند به انسجام و هماهنگی میباشد ،در واقع نداشتن انسیجام و همیاهنگی مشیکمتی را
برای ساختار پودمان ایجاد میکند .مدیریت برنامهها باید بتواند نیازهیای انفیرادی افیراد کیه شیامل
اطمعات فردی میباشد ،پیشرفت دهد.
یادگیرنده محوری به عنوان عامل مهم رفتاری بر موانع آموزش الکترونیک میؤثر مییباشید کیه
میتوان گفت یادگیرندهمحوری در پودمان موجب میشود فراگیران خودشیان ییاد بگیرنید ،بیه ایین
طریق خود محیط آموزش مجازی ابزاری قوی برای حماییت و ترتییب خودسیازماندهی در پودمیان
ایجاد میکند که یادگیرندگان نیازمندیهایشان در پودمان تعیین میکنند و برنامهریزی را در زمیانهیا
و چگونگی تمش خود در نظر میگیرند و در هر پودمان خواستهایشان را مطیابق زمیان میورد نظیر
اختصا

میدهند .و به یادگیرندگان این اجازه را مییدهید بیر روی فعالیتهیای ییادگیری جیاری و

نیازهای یادگیری آیندهشان بازخورد داشته باشند.
ارزیابی هم به عنوان عامل مؤثر در موانع آموزش الکترونیکی بوده است ارزیابی موفقیت آموزش
مجازیباید به طور دایم جریان آموزش مجازیدر سازمان در مقایسه با اهداف پیاده سازی آن وبه طیور
کلی با استراتژ یهای آموزشمنابع مورد بررسی قرار گیرد .این ارزیابی مانع ایجاد شکاف میان اهداف و
روشها میشود ،چرا که اگر بازخورد به طور مداوم صورت ن ذیرد ،ایین امکیان وجیود خواهید داشیت
کهروشهای پیاده سازی نظام آموزشی با اهداف اصلی آن ناهمگونی داشته باشد و بیازده موردانتظیار
برآورده نشود.
در این رابطه میتوان گفت چالشهای پیداگوژیک ،1از شیرایط جدیید در محییطهیای مجیازی،
گروههای هدف جدید و اهداف جدید نشأت میگیرد .به گونهای که دریفیوس )2001(2بییان کیرده
است ،محیط های آموزش مجازی ،دانشجو را از محل تحصیل جدا میکند و مانعی برای کسب دانش
.Pedagogic
.Drefus
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در برای دانشجویان ایجاد کرده است .به نظر دریفوس ،اینترنت باعث عدم مشارکت واقعی دانشیجو
در کمس میشود و استدزل میکند که ارزشهای فردی و باورها برای تبدیل اطمعات بیه معنیی
بسیار مهم هستند و اگر دانشجویان در تحصیل درگیری و مشارکت وتعهد نداشته باشند نمییتواننید
بر آموزش صحیح تأثیر گذارند.
مدیریتی-ساختاری :در تبیین این یافتهها میتوان گفت مسابلی مانند شیوههای جیذ دانشیجو،
نبود استاندارد در زمینه فراگیری الکترونیکی ،حقوق و دستمز ناکیافی بیرای اعضیای هییأت علمیی،
کمبود فضاهای تدریس مجهز به فناوری جدید ،و مسابل مالکیت معنوی اشاره کرد.
شکاف نظر و عمل ازمهمترین موانع ایجاد آموزش الکترونیکی در سازمان اسیت در هیر صیورت
باید توجه داشت که عدم حمایت دپارتمان آموزش می تواند اثیرات مخربیی بیرای موفقییت برنامیه
آموزش الکترونیکی داشته باشد .چرا که افراد این بخش در حقیقت گروهی هستند که بایید حماییت
کننده اصلی این برنامه باشند و حتی درگیرنبودن آنها در برنامه مشکمت زیادی را به همراه دارد.
جلب موافقت مدیران رده بازی سازمان برای بهکارگیری ییادگیری الکترونیکیی حیابز اهمییت
است .مدیران باید درو کنند کهیادگیری الکترونیکی چگونه موجب صیرفه جیویی در هزینیه هیای
سازمان و ارتقای کیفیتتولیدات و سود رسانی و افزایش عملکرد کارکنان و رضایت مشتریان میشود.
در ضمن مدیران رده باز باید بدانند که باید فناوریهای روز و جدید در سیستم مورد استفاده قرار داده
شود .آنها باید کارکنان را بهاستفاده از این نوع شیوه یادگیری برای تولید محصوزت و ارابه خیدمات
بهتر و با کیفیتتر تشویق کنند و در آنها نگرش مثبت نسبت به این پدیده ایجاد کنند
از طرفی کسب حمایت بخش فناوری اطمعات درسازمان که در پیاده سازی آموزش الکترونیکی
نقش مهمی دارد باید ارتباط خوبی بین مدیر آموزش ،مدیر سیستمها و مدیر فنی وجود داشته اسیت.
آموزش الکترونیکی برای اجرایی شدن به منابع بخش فناوری اطمعات سازمان احتیاج دارد .کسیب
حمایت این بخش احتیاج به همکاری و مشارکت زییادی در گیروه اجراییی دارد .عیواملی همچیون
تعریف دقیق و مشخص نقشها و مسئولیتها ،ایجاد فضیای احتیرام متقابیل ،تعرییف اسیتانداردهای
روشن ،برگزاری جلسات منظم در تمامی سطوح مهم میباشند.
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حمایت بخش آموزش معموز محرو آموزش الکترونیکی در سازمانها و دپارتمان آموزش است.
اما ممکن است در برخی از موارد مقاومت هایی در این بخش برای استفاده از آمیوزش الکترونیکیی
وجود داشته باشد .این مقاومتها معموز از تجربه هیای زییاد و اعتقیاد بیه کیمس هیای حضیوری،
مقاومت در برابر تغییر در ساختار سازمانی و لزوم تغییر در آن ،تیرس از فنیاوری و مقاومیت در برابیر
چالش ورود به سیکل یادگیری جدید ،عدم شناخت کافی نسبت به مزایا و فواید آموزش الکترونیکیی
سرچشمه می گیرند.
می توان گفت موانع آموزش الکترونیک در این بخش را مسابلی سازمانی و میدیریتی همچیون،
زیرساختها و امکانات برنامهریزی و سیاستگذاری برای فراگیران الکترونیکی ،بررسی صمحیتهیا
و مهارتهای ززم برای پیشروی توسعة یادگیری الکترونیکی در نظامهای آموزشی دانست (شییا و
همکاران )2005 ،از طرف دیگر دو چالش اصلی که دانشگاه مجازی با آن روبه روست ،تهیه منیابع
ززم برای دانشجویان ،دانشکده و مدیران و عدم اطمینان از معتبر بودن مدرو دانشگاه مجازی می
باشد(آکی و پگرسزوسکی.)1998 ،1
اقتصادی-ف رهنگی :در این بخش به عوامل سیازمانی همچیون عیدم آمیادگی دانشیگاه جهیت
سرمایه گذاری پایه،عدم تاآکید و التیزام قیوانین و مقیررات آمیوزش عیالی بیه اسیتفاده از تکنولیوژی
آموزشی،عدم طراحی دقیق ساختار سازمانی در زمینه آمیوزش الکترونییک توسیط سیازمان آمیوزش
عالی ،پایین بودن اعتبار مدارو دانشگاهی ،محدودیت ناشی از قوانین و مقررات اسیتخدام کشیوری
جهت تأمین انسانی مورد نیاز ،عدم توجه و حمایت کیافی مسیئوزن اسیتان بیه مسیابل دانشیگاه و
مسابل مورد بحث در بخش چهار میتوان اشاره داشت.
هرینگتون و گویمارابز )2005(2در مطالعات خود بیه نقیش تاثیرگیذار درو ارزشهیا و جایگیاه
اطمعات در موفقیت اجرای فناوریهای اطمعیات اشیاره مییکننید .همچنیین فرهنیگ آمیوزش و
یادگیری یا فرهنگ دانشدوستی را در سیازمان ،عامیل مهیم در پییادهسیازی موفیق فنیاوریهیای
اطمعات میدانند.

.Aoki&Pogroszewski

1

. Harrington and Guimaraes

2

چالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسممی47

زمینهای-تکنولوژیکی :در این بخش به عواملی همچون عدم طراحی دقیق سیاختار سیازمانی در
زمینه آموزش الکترونیک توسط سازمان آموزش عالی ،عدم تاآکید و التزام قوانین و مقیررات آمیوزش
عالی به استفاده از تکنولوژی آموزشی ،باز بودن هزینه به روز رسانی محتوی آموزشی ،روشن نبودن
استانداردهای آموزشی ززم جهت ارزیابی اساتید و فراگیران ،از کارافتیادگی سیسیتمهیا الکترونیکیی
دانشگاه(عملکرد سیستمها) اشاره داشت.
مرکز توسعه بین المللی در دانشگاه هیاروارد )2002(1تمرکیزش بیر ارزییابی زیرسیاخت فیاوای
کشورهای در حال توسعه بوده است و ابعاد اصلی آن دسترسی ،سیرعت ،کیفییت ،کیاربری فنیاوری،
محل کار ،دولت ،اقتصاد ،خط و مشی ICTو محتوای اصلی بیوده اسیت .برنامیه جامعیه اطمعیاتی
کمیسیون اروپا ) 2003(2معیارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی را شامل عوامل همچیون مخیابرات،
کاربرد اینترنت ،امنیت ،آموزش ،مهارت ،تجارت الکترونیک ،دولت الکترونیک ،سیممت الکترونییک،
حمل و نقل و امور اجتماعی میداند.
فردی-حرفهای :در این بخش میتوان بیه نبیود انضیباط و تخصییص زمیان مشیخص توسیط
دانشجو ،فنی ،تعاممت یا روابط انسانی ،دانشی ،عدم تحرو و انگیزه در دانشجویان برای فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی ،مشکمت عاطفی ،اجتماعی و اقتصادی دانشجویان ،پابین بودن اعتماد به نفس
دانشجویان و ناامیدی آنان نسبت به آینده ،و ضعف دانشجویان در نگیارش زبیان انگلیسیی مسیابل
امکانات ارزیابی ،مسابل انعطیاف پیذیری دوره،عیدم حماییت ززم جهیت نهادینیه سیازی آمیوزش
الکترونیک توسط مدیران آموزش عالی اشاره داشت.
باگسترشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییآموزش
هایمبتنیبرکام یوتر،الگوهایسنتیآموزشبهالگوهایجدیدتبدیلخواهندشیییید،دراینالگویجدید،یادگیرندهنقش
فعالتردارد .الگوهایرایانهای،مهارتفردیواجتماعیراباهم ترکیبمیکنندودرنهایتمشیارکتراتقویتمینماینید.
درحیییییییییییییییییییییال حاضریکیازاساسییییییییییییییییییییییترینبحیییییییییییییییییییییث
هاییکهدرآموزشعلومدرسطحخیلیازکشورهای یشرفتهمطرحاست،ایناستکهچگونه دانشجویانرابرایجامعه-
ایکهبهگونهایفزآیندهدرحالکام یوتریشدناست،آمادهنمایند(محسنی.)1380 ،
عدمایجادانگیزهدراساتیدبرای ذیرشییییآموزش الکترونیکیبهدلیلعدمفرهنگسییییازیوعدمتغییرنگرش
سنتی،ترسازفناورییانگرانیازیادگیریدروستوسیییط رایانه،عدماعتمادبهفناوریاطمعات،عیییدموجودفرهنگ
.CID
.SIBIS

1
2
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ارزشیابیدانشجویانبهشیوهالکترونیکیومسابلمربوطبه حقوقمؤلفمنابعاطمعاتی(عدمحمایتازمالکیتمعنوی)
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