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دانشــگاه  هیــأت علمــی و دانشــجویان: بررسی موانع توسعه آمــوزش الکترونیکــی از دیــدگاه اعضــاي نامهپایان عنوان

  محقق اردبیلی

  عادل زاهد بابالندکتر  :راهنما استاد 

  دکتر مهدي معینی کیا ر:مشاو استاد 

                         :  علوم تربیتیرشته                                             کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    ردبیلیا محقق :دانشگاه    : مدیریت آموزشی                                                     گرایش

   109:اتصفح تعداد          2/4/95 :دفاع تاریخ     : علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده 

  :چکیده

نشگاه دا انیوو دانشج یعلم أتیاعضاء ه دگاهیاز دموانع توسعه آموزش الکترونیکی هدف پژوهش حاضر بررسی 

نشگاه صیل داهمبستگی را کلیه دانشجویان مشغول به تح _ی بود. جامعه آماري این پژوهش توصیفی لیمحقق اردب

فر ن 315تعداد  نفر و اعضاء هیأت علمی مشغول به تدریس دانشگاه محقق اردبیل به11632محقق اردبیلی به تعداد 

عضو  173و   دانشجو 371مورگان  نمونه اي به حجم   _د براساس جدول کرجسی تشکیل می داد. از بین این تعدا

ا از ههیأت علمی به روش نمونه گیري طبقه اي متناسب بصورت تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوري داده 

 نیکیلکتروپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی و موانع توسعه آموزش ا

اده از ه با استفسشنامتشکیل شده بود. روائی پرسشنامه از نظر اساتید و صاحب نظران تأیید گردید و پایایی نهایی پر

  SPSSر ز نرم افزاشد. داده ها با استفاده ا 86/0و براي اعضاء هیأت علمی  84/0آلفاي کرانباخ براي دانشجویان 

و از  هندگاندتوصیفی براي توصیف و تبیین ویژگی هاي پاسخ  از شاخص هاي آمار تجزیه و تحلیل شدند. 20نسخه 

عامل شناسایی  10تحلیل عاملی اکتشافی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. داده هاي بدست آمده از تحلیل 

یب رتتین کرد به درصد از واریانس موانع توسعه آموزش الکترونیکی را براي دانشجویان تبی 073/64شده که جمعًا 

 ی، نگرشی،لوزیکموانع مدیریتی/ حمایتی، فردي، اداري، فرهنگی/ اجتماعی، راهبردي، پداگوژیکی، اقتصادي، تکنو

ترین سهم را در بیش 677/6حقوقی بود که مهم ترین مانع از نظر دانشجویان مانع مدیریتی/ حمایتی که با مقدار 

نس موانع توسعه درصد از واریا 972/64عامل که جمعًا  9تبیین متغیر ها داشت و داده هاي بدست آمده از تحلیل 

داري، قی/ اآموزش الکترونیکی را براي اعضاء هیأت علمی تبیین کرد به ترتیب موانع پداگوژیکی، فردي، حقو

انع أت علمی ماء هیراهبردي، تکنولوژیکی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی بود که مهم ترین عامل از نظر اعض

  بیشترین سهم را در تبیین متغیر ها داشت. 295/10ژیکی که با مقدار پداگو

  ه آموزش الکترونیکی، موانع آموزش الکترونیکی، اعضاي هیأت علمی، دانشجویان، دانشگا :هاواژه کلید
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  مقدمه  - 1 -  1

 بعنوان آن از هک ایمبوده ايتازه عصر تولد و صنعتی عصر افول شاهد بیستم، قرن دوم هاينیمه از 

 عصر، این رد. اندبرده نام غیره و دانش عصر فراصنعتی، عصر ارتباطات، عصر اطالعات، انفجار عصر

 این همپاي بخواهند جوامع، اگر و رودمی پیش انگیز شگفت و ناپذیر باور سرعتی با فناوري و دانش

 گام براي یعسر و تند آهنگی و گذاشته کنار را خویش سنتی و کُند حرکت باید بسپارند، راه تغییرات

 گردد می جوامع دیگر با ارتباط يحلقه گسستن و انزوا سبب باشد این جز اگر که کنند، اختیار برداشتن

  ).1393 زاده، جلیل عبدالرحیمی، حسنلو،(

ان، تــرین محورهــاي توســعه در جهــدر راستاي اهمیت فناوري اطالعات و ارتباطات به عنــوان مهــم

خــود  يتــرین زیرســاخت هــاي توســعهفناوري به عنوان یکی از اصلی اینبسیاري از کشورها، به توسعه 

ان ت بشري، جهــي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تمام ابعاد حیاتوجه کردند چرا که در سایه

 و اســتفاده ي اطالعاتی است. در واقع امکان دستیابی بــه اینترنــتبه سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه

 کنــد و جوامــع مختلــف بــا توجــه بــهع اطالعاتی در تمــام جوامــع رونــدي تصــاعدي را طــی مــیاز مناب

ه زعــم کننــد. بــهاي متعدد ایجاد شده، از مزایاي فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات اســتفاده مــیزیرساخت

صه هــاي بسیاري از صاحب نظران و کارشناسان، فناوري اطالعات و ارتباطات به دلیل داشتن برخی مشخ

قتصــادي، هــاي زنــدگی انســان از جملــه احصر به فرد، پتانسیل الزم را براي متحول کردن تمامی عرصهمن

و  دور نیســت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره را دارد؛ به این ترتیب، دنیاي آموزش نیز از این تحوالت

ت، تــا ارتبــاطی اســهــاي اطالعــاتی و آموزش و پرورش و به ویژه آموزش عالی به شدت متأثر از فناوري

ب قــرار ي انقــالآنجا که با توجه به قدرت فناوري دیجیتال و گسترش اطالعات، آموزش عالی در آســتانه

  ).1394ن، دارد و تولید دانش در این عصر ، فعالیتی با کمک فناوري به شمار می رود (رضائی، موسویا

را بوجــود آورده و باعــث  1ونیکــیهــاي آمــوزش الکترفناوري با تحت تأثیر قرار دادن آموزش، نظام

-هاي بیشــتر، جدیــدتر و جــذابتغییراتی در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است و فرصت

تري براي یادگیري ارائه داده است. تا چندین سال پیش افراد براي آمــوزش و یــادگیري نیــاز بــه زمــان و 

                                      
1. E- learning 
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ه و شــبکه اینترنــت مرزهــاي دسترســی و هــاي رایانــمکان مشخصی داشتند ولی امروزه پیشرفت فنــاوري

کــرده اســت. در مرزهاي زمانی را در هم شکسته و ابزارهاي جدیدي را براي یادگیري به فراگیــران ارائــه 

هر کس به زودي قادر خواهد بود هر چیزي را در هر زمانی و هر مکانی یــاد بگیــرد (رســولی، علــی  واقع

از این روش به طور روز افزونی در حــال گســترش اســت و  از آنجایی که استفاده ).1394آبادي، مرادي، 

هاي یادگیري در عصر اطالعات محسوب مــی شــود بنــابراین تحقیقــات ترین محیطبعنوان یکی از مطرح

ها نشــان داده انــد پیرامون این نوع یادگیري در سراسر جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و پژوهش

وین محتواي آموزشی و ارزشیابی مناســب، سیســتمی موفــق و کارآمــد آموزش الکترونیکی در صورت تد

). اما در این میان عوامــل متعــددي، توســعه آمــوزش 1394، اقبال، یعقوبی، حسینی طبقدهیخواهد بود (

الکترونیکی را در سازمان ها، خصوصاً آموزش عالی با مشکل مواجــه کــرده اســت کــه بــه عنــوان موانــع 

شود و شناسایی آنها در پیشــبرد اهــداف یــک امــر ضــروري مــی باشــد میتوسعه آموزش عالی محسوب 

  ).1393زاده، مهرعلیزاده، شاهی، سیدعباسمجد، (باقري

  بیان مسأله - 1-2

می باشد، تعلــیم و تربیــت  2در قرن اخیر که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات

لحاظ کیفیت، به طور چشمگیري دچــار تحــول شــده  نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کمیت و هم از

است به این معنی که ورود فناوري اطالعات تمامی شــئون زنــدگی بشــري را دســتخوش تغییــر و تحــول 

هــا از فنــاوري شان بیش از دیگــر نظــامهاي آموزشی به دلیل ماهیت معرفتیکرده است و در این میان نظام

 يفنــاور ي،ریادگیــو امــر  یدرســ يهادر برنامــه). 1394اطالعاتی متأثر شده اند (رســولی و همکــاران، 

 یمطالعــات قیــدر رابطــه بــا ســطوح تلف رد،یقرار گ يریگمورد بهره تواندیم یمختلف يهااطالعات به شکل

و ) 2010(و همکــاران  6می، ک)2009( و همکاران 5فنیمیس و )2000( و همکاران 4نکری، ف 3نزیتوسط م

  اند:کرده يبنددسته گونهنیرا ا قیفسطوح تل ونسکویانجام گرفته است. کارشناسان  ونسکویکارشناسان 
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 شیاظهــور کننــده بــه نمــ کــردیات روعــاطال يتوســعه فنــاور هیظهور کننده: در مرحله اول کردیرو 

در  شیافــزا ،یو برنامــه درســ شــودیم دیــو معلم محور تأک یمرحله به روش سنت نیدر ا شودیگذاشته م

  .کندیرا منعکس م هیپا يهامهارت

 کــردیودرك شــده اســت ر يریادگیــاطالعــات در  يکه در آن فناور ییها: دانشگاهيکاربرد کردیرو

 يهــاوزهحاطالعــات در  يفناور يکاربرد شیمرحله جهت افزا نی. دانشگاه در ادهدیرا نشان م يکاربرد

  .برندیکار ماطالعات را به يفناور یدرسافزارها برنامهو نرم ژهیو يبا استفاده از ابزارها ،یمختلف درس

 ها،شــگاهیزماآرا در  يوتریکامپ يکه فناور شودیم دهید هاییدر دانشگاه کردیرو نی: ایادغام کردیرو

و  يرا کــه فنــاور يدیــجد يهــاروش زیــ. مدرســان نرنــدیگیکار مبه یتیریو دفاتر مد یدرس يهاکالس

  .کنندیم یبررس دهد،یم رییها را تغآن ياو روش حرفه یشخص يورارتباطات بهره

 یماندهمبتکرانــه ســاز يو بازســاز يبــازنگر ياطالعات را برا يکه فناور ی: دانشگاهیتحول کردیرو

 اطالعــات و يفنــاور کــردیرو نیا . دررندیگیقرار م یدر مرحله تحول و دگرگون کنندیدانشگاه استفاده م

 دیــآیم درروزانــه  ياو حرفــه یشخصــ يوربخش سازنده امــا نــاملموس بهــره کیارتباطات به صورت 

  ).1393 ،ي(احمد

، آموزش الکترونیــک، 8، دولت الکترونیک7در واقع زمانی که اصطالحاتی همچون تجارت الکترونیک

گیــري فنــاوري اطالعــات در شود، لــزوم اســتفاده و بــه کــاراي می و غیره وارد جامعه 9جامعه الکترونیک

ي فنــاوري رشــد یافتــه هاي اطالعاتی که در نتیجه توســعههاي مختلف ایجاد می شود. امروزه شبکهزمینه

). در 1393مجــد و همکــاران، ترین تأثیر را در جهانی کــردن صــنعت و خــدمات دارنــد (بــاقرياند، مهم

ات و ارتباطات مهم ترین چالش آموزش در قرن بیست و یکــم، چگــونگی راستاي پیدایش فناوري اطالع

تربیت فراگیرانی شده که با آمادگی الزم با جامعه در حال تغییر و پیچیدگی عصر انفجــار اطالعــات روبــه 

ها و اطالعات قبلــی، رو می شوند. پیشرفت هاي گسترده علم و فناوري، همراه با منسوخ شدن سریع یافته

عی تعلیم است که در آن دانشجویان به طور مداوم درگیــر یــادگیري و حــل مســأله باشــند و در مستلزم نو
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عین حال از رویایی با آن لذت ببرند بسیاري از روان شناسان تربیتی معتقدنــد کــه شــرایط یــادگیري بایــد 

(ملکــی، فقیــه  هاي خود به فعالیت و یادگیري بپردازدچنان سازماندهی شود که هر فراگیر براساس توانایی

هــاي خــود هاي آموزشی که در آن فراگیر براساس توانایی). یکی از روش1394زاده، تاران الیق، نجفی، 

پــردازد روش نــوین آمــوزش الکترونیکــی اســت کــه از آن بــه عنــوان یــادگیري به فعالیت و یادگیري می

بــار،  نیاصطالح را اول نیا). 1394 شود (محمدبیگی و همکاران ،الکترونیکی، آموزش مجازي نیز یاد می

بــا  رنــدهیادگیاســت کــه در آن تعامــل  يمجاز يریادگی طیمح کی ،یکیآموزش الکترون کراس وضع کرد

 ردیــگیاطالعــات و ارتباطــات انجــام مــ يهــا يبا واسطه ابزار و فناور انیمرب ای رندگانیادگی ریمحتوا، سا

جستجوي اطالعات را در دنیاي تحقیقــات و فــن  هاي سنتیاین نوع از آموزش شیوه). 1390 ا،ین ضلفا(

هایی از قبیل تقاضــاي روز افــزون بــراي آمــوزش عــالی و عــدم آور امروز متحول کرده و با وجود چالش

هــاي جغرافیــایی مــورد توجــه کفایت بودجه، کمبود هیأت علمی تمام وقت و نیاز به حــذف محــدودیت

الکترونیکی، کیفیت بســیار مهــم بــوده و بــه منظــور  ). در آموزش1390جدي قرار گرفته است (مهدیون، 

هــاي آموزشــی امــري ي نظــامهاي انسانی، منابع مادي و مالی، همــاهنگی بــین توســعههدر نرفتن سرمایه

هــاي هــاي اینترنتــی، پایگــاهآوري هاي پیشرفته نظیر شبکهضروري است. آموزش الکترونیکی از انواع فن

کنــد برد و محتواي آموزشی را از طریق خدمات الکترونیکی ارائه مــی اطالعاتی و مدیریت دانش بهره می

انعطــاف  ). همچنــین ایــن نــوع از آمــوزش1394 توسنلو، نوروزي، آریــایی،محمودي، پیريملک(کاظمی

اســتادان و  ـنیــزمــان بهــم ریــزمــان و غمحتــوا، تعامــل هــم تیریمــد ،شــیآموز یشناسدر روش يادیز

بوجــود آورده  انیجوشدان یابیو باالخره ارز یآموزش يهاا، طرحهاختار دورهسو  یسازمانده ان،یجوشدان

از تمرکــز بــر آمــوزش  يریادگیــ نــدیو باعث شده است تــا فرآ .)1394رسولی، رهبرنیا، عطاریان، ( است

 ی). در آموزش عــال1392زاده،  نیحس ،یمیکند ( مق دایپ رییدانشجو محور تغ يریادگیمحور به تمرکز بر 

تحقــق هــدف برنامــه چهــارم  يبرا یضرورت و شرط اصل کیبعنوان  یکیآموزش الکترون يتوسعه رانیا

 يهــاکــه هــر ســاله دانشــگاه ياســت بطــور افتهی یخاص گاهی) جاییبر دانا یمبتن يتوسعه( رکشو توسعه

در  ییهــاآمــوزش نیـــترش چنـانه شاهد گســتروند خوشبخ نیگذارند و در ایعرصه م نیپا به ا يشتریب

از اواخــر  یکــیدانشگاه الکترون ای یدانشگاه یکیالکترون یرسم يهادوره نیاول مـیها هستاز رشته ياریبس

کنتـــرل و  یمهندســ وســتهیناپ یکارشناســ یدانشــگاه يرشــته کیبا  رازی) توسط دانشگاه ش2004سال (
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 لین آمــوزش پتانســیابا وجود اینکه  ).1388کمالیان، فاضل، ( دیگرد ياندازدانشجو راه 200 براي ،ابزار

هــر  يممکــن اســت بــرا یباشد ول یرا دارا م یتوسعه انسان يهاکارکنان و برنامه يریادگیقدرت  شیافزا

 يهــانــهیهز ،یچون فرهنگ ســازمان یعوامل یبررسبنابراین مناسب نباشد  یآموزش تیهر موقع ایسازمان 

بــه  یکــیانتخــاب آمــوزش الکترون صیتشخ رتواند د یافراد هر سازمان و ... م ،یآموزش يمربوطه، محتوا

   ).1384(اخوان،  شود یمؤثر واقع م د،یمف یآموزش یروش کیعنوان 

 تیــفیک شیافــزا ،اطالعــات يفنــاور يدستاوردها نیترمهم با توجه به مطالب مذکور می توان گفت

و بــه  عیســر یاز اطالعــات، دسترســ ییبه حجــم بــاال یسهولت دسترس ران،یفراگ يهاو آموخته يریادگی

و دقــت و  تیــفیبــاال بــردن ک ،یآموزشــ يهــانهیهز یاندك، کاهش برخ اریموقع به اطالعات در زمان بس

اطالعــات و ارتباطــات  يفناور باشد ومیو مدرسان  انیدانشجو یعلم يارتقا زیو ن یصحت مطالب درس

آموزش مــورد اســتفاده قــرار داد،  ییو کارآ تیفیک يارتقا يبرا يو قو رومندین يتوان به عنوان ابزاریرا م

امــا بــا وجــود  .)1394،  و همکاران(مهرداد  گردد رییآموزش دستخوش تغ یسنت يهاوهیکه ش يابه گونه

هــا جلــوگیري ي آن در بسیاري از دانشگاهکارآ بودن آموزش الکترونیکی، موانعی وجود دارد که از توسعه

شیوه جذب دانشــجو، ســرعت دسترســی  لیاز قب یعوامل متفاوت )،1388خدیور و رحمانی ( ،کرده است

به اینترنت، اثربخشی مدیریت آموزش مجازي، سواد اطالعاتی دانشجو، سطح پذیرش جامعه و مشــکالت 

هــاي رفــع اشــکال هاي مجازي، کیفیت منابع درسی الکترونیکی، برگــزاري کــالسفرهنگی، کیفیت کالس

محتواي درسی باکیفیت، محتواي درســی متناســب بــا آمــوزش از طریــق الکترونیکــی، ارتبــاط حضوري، 

هــاي حضــوري بــه هاي مجازي، برگــزاري کــالسمستقیم بین استاد و دانشجو، نظارت و کنترل بر کالس

 تی، طرز تفکــر مثبــت و رفتــار دیگــر دانشــجویان دانشــگاه، کیفیــیهاي دانشجوصورت همزمان، تشکل

سیستم ارزشیابی حضوري رضایت از سیستم، انجام کارهاي گروهی درسی با سایر دانشجویان، آشــنایی و 

ها از آموزش الکترونیکی، آشنایی و سطح اعتماد اساتید مــورد اســتفاده در آمــوزش برداشت مثبت خانواده

نمــوده  انیــب ش الکترونیکیموانع آموز يبرا را در تحقیق خود هاي جهانیالکترونیکی، انطباق با استاندارد

  اند.
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ها بــر است. استدالل آن یتیترب لیدر مسا دیجد يفناور فیاز عملکرد ضع یها حاکاز گزارش یرخب

و غلبــه بــر  یاز حد در فراتر از رفــتن آمــوزش ســنت شیب يبا پافشار یآموزش ياست که نرم افزارها نیا

-از مهــم یکــی یزش فاصله گرفته اســت. از طرفــآمو ياز محتوا ت،یو ترب میروابط قدرت مدارانه در تعل

 یواقعــ يازهــایبــه ن ســتمیس نیــا ییسخگوبا آن مواجه است عدم پا رانیا یکه آموزش عال یلیمسا نیتر

نظــام  يبــا ناکارآمــد انیــم نیــباشد. در ایعلم و آموزش به طور مؤثر و کارآمد م دیتول يجامعه در حوزه

و  یاددهیــکارآمــد و مــؤثر بــر  د،یروش جد کیبه عنوان  یکیمطرح شدن مبحث آموزش الکترون ،یکنون

 لیمســا نیــروبــه رو اســت کــه ا یلیمطرح شده با مسا ثبا توجه به مباح یدر نظام آموزش عال يریادگی

(  شــناخته شــده اســت یکــیآمــوزش الکترون يبه عنوان موانع و مشــکالت در توســعه قاتیبراساس تحق

  ).1392مجد، يباقر

  لذا با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر درصدد پاسخ به سؤال اساسی زیر است:               

هیأت علمی و دانشجویان دانشــگاه  ترین موانع توسعه آموزش الکترونیکی از دیدگاه اعضاءمهم 

  باشد؟محقق شامل چه مواردي می

  اهمیت و ضرورت پژوهش - 3- 1

است، قرنــی اســت کــه جوامــع بــه ســمت دانــایی محــوري در قرن بیست و یکم قرن خرد و دانایی 

حرکت است، قرن تغییر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی است. جامعه ما در حال پشت ســر گذاشــتن 

شــود در واقــع نقــش تحول عمیقی است. این تحول عمیق در فن آوري، ابزارهــا و محــیط خالصــه نمــی

کس پوشیده نیست و آموزش نیز یکــی از مبــاحثی اســت  هاي مختلف بر هیچفناوري اطالعات در عرصه

 نظراز  انیرا رکشو که یطیاشردر که توسط فناوري اطالعــات دســتخوش تغییــرات زیــادي شــده اســت. 

 یشافزا نشگاهیدا تتحصیال مهادا به ننااجو تمایل د،میشو بمحسو نجها رکشو ترینانجو ،جمعیتی

افزایش تقاضاي آموزش عالی و اقبال عمومی به آن باعث شده اســت  ). و1389مجد، ( باقريست ا یافته

که ساالنه حدود یک و نیم میلیون فرد داوطلب آمــوزش عــالی باشــد در صــورتیکه نظــام آمــوزش عــالی 

هاي جدیدي براي افزایش دسترســی بــه کشورمان توانایی جذب بیش از یک چهارم آن را ندارد و اگر راه
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اضیان آموزش عالی قرار نگیــرد ســایر افــراد بایــد از حقــوق اولیــه خــود یعنــی آموزش عالی فرا روي متق

ها ناگزیرند در فضاي روبه رشد رقابتی و پرتحــول امــروزي بــراي آموزش چشم بپوشند. بنابراین دانشگاه

ادامه حیات علمی، اقتصادي و اجتماعی خود و بــراي مانــدگاري بیشــتر خــود از سیســتم روز دنیــا یعنــی 

  ).1390فرد، ترونیکی استفاده نمایند (جواديآموزش الک

  عالوه بر تقاضاي روز افزون براي آموزش، دالیلی از جمله:

  ي افرادها براساس عالقه) تنوع بخشی به مباحث و گرایش1 

  اي ) استفاده از صوت، تصویر و چند رسانه2 

ارائــه آمــوزش، محــدود بــه زمــان ي بیشتري براي تفکر و فهم مطالب (زیــرا ) فراهم آوردن زمینه3 

رود، امکــان تکــرار و بــازبینی درس فــراهم اســت، ارتبــاط اســتاد بــا خاصی نیست و چیزي از دست نمی

  .دانشجو، دو سویه و مستمر است و همیشه و در هر حال امکان پرسش و پاسخ فراهم است)

  ها ) امکان بیشتر براي نوشتن و نگهداري نوشته4 

  ینه بیشتر براي استمرار و تداوم فراگیري) فراهم آوردن زم5 

  ) نقش به حداقل رساندن بازدارندگی شرم و خجالت6 

  ) امکان بیشتر براي انتخاب زمان مناسب و زنده 7 

) گامی بزرگ در جهت عدالت اجتمــاعی و در زمینــه آمــوزش جلــوگیري از برخــورد دوگانــه بــا 8

برخوردار به بهترین اساتید و امکانات آموزشی، کــاهش فراگیران (دسترسی یکسان مناطق محروم و مناطق 

هاي تحصیل و قدرت اقشار محروم براي پرداخت آن، یکسان بودن میزان بهره بــرداري فراگیــران از هزینه

هــا ایجــاب وقت و نگاه استاد و دیگر امکانات آموزشی) ضرورت وجود آموزش الکترونیکــی را دانشــگاه

  ).1390می کند (محمدي، 
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) نیز به برخی از عوامل سیاسی و اجتماعی از قبیل جهانی شدن، افزایش تحرکــات 2006( 10کالرك

دانشجویی، انتظارات در حال افزایش یا در حال تغییر دانشجویان، نیاز فزاینده به دسترسی بــه اطالعــات و 

د تغییــر در ها را عوامل فشار بر آمــوزش عــالی جهــت ایجــافشار ناشی از کمبود بودجه اشاره نموده و آن

نماید و بنابراین ایجاد شیوه آموزش جدیدي تحــت عنــوان هاي آموزشی خود معرفی میها و شیوهفعالیت

  رسد.تر جهت آموزش اثربخش تر ضروري به نظر میآموزش الکترونیکی، با هدف ایجاد شرایط مناسب

مــه ســاله باشــد کــه همــی هاي معتبر کشــوربا توجه به اینکه دانشگاه محقق اردبیلی یکی از دانشگاه

ال دانشجویان زیادي در این دانشگاه در مقــاطع مختلــف کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــري در حــ

ادگیري) باشند. نیاز به یک نوع آموزشی کــه بتوانــد جوابگــوي نیازهــاي بــالقوه (یــاددهی و یــتحصیل می

ه ه اطالعــات بــبــحور، با امکان دستیابی مپذیري، یادگیرندهدانشجویان و سرعت در انتقال مفاهیم، انعطاف

وهشــگر یابد. لذا در این تحقیــق پژروز و جدید و صرفه جویی در وقت و هزینه دانشجویان ضرورت می

ن و دانشــجویا به دنبال شناسایی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه محقق اردبیلی هم از دیدگاه

 باشد.هره فعال در دانشگاه، میهم از دیدگاه اعضاء هیأت علمی بعنوان م

  اهداف پژوهش - 1-4

  اهداف کلی: - 1-4-1

محقق  دانشگاه آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و اعضاء هیأت علمی يتعیین موانع توسعه

  اردبیلی.

أت علمی اء هیتعیین سهم هر کدام از موانع توسعه آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و اعض

  دانشگاه محقق اردبیلی.

  :اهداف جزئی 1-4-2

   ی.لیدانشگاه محقق اردب انیدانشجو دگاهیاز د یکیآموزش الکترون يموانع توسعهتعیین 

 یلیدانشگاه محقق اردب یعلم أتیه ءاعضا دگاهیاز د یکیآموزش الکترون يموانع توسعهتعیین 

                                      
10 . Clark 
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دانشگاه محقق  انیدانشجو دگاهیاز د یکیسهم هر کدام از موانع توسعه آموزش الکترونتعیین 

  ی.لیاردب

دانشگاه  یعلم أتیه ءاعضا دگاهیاز د یکیسهم هر کدام از موانع توسعه آموزش الکترون تعیین

 ی.لیمحقق اردب

  سؤاالت پژوهش - 1-5

  سؤاالت کلی پژوهش: - 1-5-1

علمــی دانشــگاه موانع توسعه آموزش الکترونیکی از دیدگاه اعضاي دانشــجویان و اعضــاء هیــأت -1

  محقق اردبیلی کدام است؟

ي آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان و اعضاء هیــأت علمــی سهم هر کدام از موانع توسعه-2

  باشد؟دانشگاه محقق اردبیلی چقدر می

  سؤاالت جزئی پژوهش: - 1-5-2

شــامل  یلــیدانشــگاه محقــق اردب علمی انیدانشجو دگاهیاز د یکیآموزش الکترون يموانع توسعه -1

  باشد؟یم  يچه موارد

شــامل چــه  یلــیدانشــگاه محقــق اردبعضاء هیأت ا دگاهیاز د یکیآموزش الکترون يموانع توسعه -2

  باشد؟ یم يموارد

 یلــیدانشگاه محقــق اردب انیدانشجو دگاهیاز د یکیاز موانع توسعه آموزش الکترون کدام سهم هر -3

  باشد؟یچقدر م

دانشــگاه محقــق  عضا هیأت علمــیا دگاهیاز د یکیاز موانع توسعه آموزش الکترون کدام هرسهم  -4

  باشد؟یچقدر م یلیاردب
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  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها - 1-6

باشد، با روش تحلیــل عــاملی اکتشــافی اســت ها شناسایی عوامل میهاي که هدف در آندر پژوهش

ظــري ظور در اینجا متغییر را در دو سطح نبدین من مستقل و وابسته نیست.ها به بندي متغیرنیازي به تقسیم

  و عملیاتی تعریف می کنیم.

  تعاریف مفهومی آموزش الکترونیکی: - 1-6-1

رنــت یــا آموزش الکترونیکی عبارتست از ارائه مطالب آموزشی (اطالعــات و محتــوا) از طریــق اینت  

دار جهــت لکترونیکی تحت عنوان هرگونــه کــاربرد هدفمنــد وبوسیله اینترانت. در یک بیان ویژه آموزش ا

  ).1390شود (محمدي، فناوري هاي وب به منظور آموزش هر انسانی تعریف می

باشــد کــه اي از آموزش از راه دور مــیکند که آموزش الکترونیکی، شیوه) بیان می2003( 11هندسون

تواننــد بــدون نیــاز بــه حضــور در شیوه آموزش افراد میکند. با این از فناوري رایانه و اینترنت استفاده می

ریزي شده مبتنــی تواند به شکل برنامههاي یادگیري هم میکالس و با رایانه به یادگیري بپردازد. این برنامه

ها دسترســی داشــته هاي مشخص باشد و با دروسی باشند که فراگیر هر زمان خواست بتواند به آنبر زمان

  باشد.

-ي مــیي آموزش الکترونیکی: عواملی هستند که باعث شکست کامل کاربرد این فنــاورعهموانع توس

وانــع مشــوند کــه شــامل موانــع پــداگوژیکی، شوند یا پس از کاربرد، باعث رها شدن یــا ایســتایی آن مــی

، موانــع مدیریتی، موانع فردي، موانــع ســازمانی، موانــع تکنولــوژیکی، موانــع راهبــردي، موانــع اقتصــادي

  ).1389شود (دهداري زاده، نگی، موانع اجرایی، موانع اجتماعی میفره

  :تعریف عملیاتی - 2- 6- 1

هــاي دهدر این پژوهش منظور از موانع توسعه آموزش الکترونیکی، عــواملی هســتند کــه از تحلیــل دا

  دانشجویان و اعضاء هیأت علمی استخراج و نام گذاري خواهد شد.

                                      
11 . Henderson 
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  مقدمه - 1 - 2

- هاي علوم، یکی از ضروريامروزه، فناوري اطالعات با همه تحوالت و تأثیراتش در تمامی عرصه

ترین ابزارها در صحنه آموزش محسوب می شود. ظهور تکنولوژي و گسترش آن منجر به تولید 

- آرام، مهديي آن به تمامی افراد گردیده است. (علیزاده، فقیهسهولت اشاعه روزافزون علم و همچنین،

اي که تا دو هزار سال قبل، نظام هاي آموزش و یادگیري در مقایسه با سایر ). به گونه1394زاده، 

ب هاي اطالعاتی مبتنی بر اینترنت، انقالها، تغییرات بسیار کمی داشت، اما امروزه به مدد فناوريمقوله

). در واقع فناوري اطالعات و 1393نیا، ویسکرمی، عظیمی در این زمینه ها آغاز شده است (متقی

هاي کسب و کار، ي محیط کار و کالس شده است و شیوهارتباطات بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده

اطالعات و  برقراري ارتباط و یادگیري را تغییر داده است. هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فناوري

ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدي بنام آموزش الکترونیکی را بوجود آورده است (خدابخشی، 

هاي جهان نوین است که در عرصه ). آموزش الکترونیکی یکی از پدیده1392فمی، محمدي، شعبانعلی

وتاه مدت خود از اطالعات و در جامعه مبتنی بر دانش پا به عرصه وجود گذاشته است و در پیشینه ک

اي برخوردار بوده است. آموزش الکترونیکی دیدگاه فلسفی مبتنی بر پارادایم گسترش قابل مالحظه

تواند رویکردهاي جدید ترین فناوري است که میسازگرایی است و به اعتقاد برخی از متخصصان، مهم

). این نوع از آموزش 1393، آموزش و یادگیري را مورد حمایت قرار دهد (رباطی، مهاجران، قلعه اي

هاي عددي (دیجیتال) در تدریس و که غالبًا به استفاده از رایانه و شبکه اینترنت و اینترانت و فناوري

شود، پیوسته بعنوان جایگزین یا راهی براي تقویت رهیافت هاي سنتی آموزش یادگیري اطالق می

راي برآورده ساختن نیاز گروه هاي گوناگونی از ) که ب1394پور، آقابراریان، مطرح است (زارعتی، زکی

آموزش الکترونیکی به  ).1393آهنگري، حسینی، حیدري، رود (محمدشاهی، حسینیفراگیران به کار می

محور براي هرکس، در هر جا و عنوان رویکردي تازه در ارائه محیط یادگیري مجهز، تعاملی و یادگیرنده

هاي هاي مختلف دیجیتالی و هم سو با شکلهاي فن آوريمشخصههر زمان با به کارگیري منابع و 
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شود ( اقبال و هاي آموزشی براي ایجاد نظامی آزاد، منعطف و توزیع شده نیز تعریف میدیگر محیط

با هدف افزایش کیفیت و فراگیر کردن آموزش عالی،  1375براین اساس از سال ). 1394همکاران، 

هاي کشور را در هاي آموزش الکترونیکی را در دانشگاهاندازي سیستمدولت رویکرد توسعه و راه 

هاي دستور کار خود قرار داد. ماحصل این برنامه در مراکز آموزش عالی (طرح تکفا)، ایجاد دوره

با اما  ).1390کارشناسی و کارشناسی ارشد به صورت از راه دور بود (عالمی، درخشان، صفدري، 

درصد حرکت سریعی را  6/35جهان، این سبک آموزشی با نرخ رشدي معادل وجود اینکه در سراسر 

زمانی، عاصمی، ها و مشکالتی هم درگیر است (نریمانی، عشرتآغاز نمود اما در این مسیر با شکست

شوند در پژوهش ). که گاهًا بعنوان سدي براي بستر سازي آموزش الکترونیکی محسوب می1394

سعه آموزش الکترونیکی پرداخته شد که در ابتداي این فصل مبانی نظري حاضر به بررسی موانع تو

شامل : تعریفی از آموزش، تاریخچه آموزش عالی، فناوري اطالعات و ارتباطات، کاربست فناوري 

هاي انجام گرفته در داخل و اطالعات و ارتباطات در آموزش و .... و در بخش دوم فصل به پژوهش

  شده است. خارج از کشور پرداخته

  بخش اول: مبانی نظري - 2 - 2 

) که در 1394آموزش، فعالیتی هدفمند جهت ارتقاي یادگیري است ( محمدبیگی و همکاران، 

گذر زمان بطور مستمر شکل و روش ارائه آن در حال تغییر بوده است، یعنی با پیدایش هر وسیله یا 

ونی شده است. در قرن اخیر که دوره گذر از صنعت و فناوري، تعلیم و تربیت متناسب با آن دچار دگرگ

هاي گذشته هم از باشد تعلیم و تربیت نسبت به دورانعصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات می

راد، لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت و سرعت ارائه، بطور چشمگیري دچار تحول شده است (رضایی

1390.(  

  تعریفی از آموزش - 2-2-1 

اند و ي عملکرد تعریف کردهاي از پیش فرض شده براي تسهیل و بهبود نحوهشیوهآموزش را 

سازد. آموزش زمانی بکار برده گیرند که آموزش را امکان پذیر مییادگیري را فرآیند خاصی در نظر می
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شود که الزم است یادگیري در جهت خاصی شکل داده شود و یادگیرندگان را در بدست آوردن می

جدید یا استفاده از دانشی جدید در روشی خاص یا در سطح خاصی از تخصص و کارآیی و  مهارتی

مثًال در  _هاي زیادي منتقل می شودشاید در چارچوب زمانی مشخص پشتیبانی کند. آموزش به روش

هاي مختلف آموزشی به کار می رود تا آموزش به و شیوه _کالس درس، تلفنی، با کامپیوتر یا ماهواره

ها و یجه برسد، مثل تدریس کردن، مطالعه موردي، شبیه سازي، ممارست و تمرین در آزمایشگاهنت

  شود:کارهاي گروهی کوچک در نهایت آموزش چهار عنصر اصلی زیر را شامل می

ي خاصی باال ببرد این منظور یا هدف لزوماً با ارزیابی منظور یا هدفی که کارآیی را به شیوه -1

 شود.در اهداف آموزشی و یادگیري منعکس مینیازها مشخص و 

طرحی که راهبرد آموزشی را به بهترین وجه، با نیازهاي یادگیري و خصوصیات یادگیرندگان  -2

گذارد نیز سازگار همگام کند و با میزان راهبرد اندازه گیري که تأثیر گذاري آموزش را به آزمایش می

 باشد.

شود ممکن است این ابزار شامل کالس توسط آنها منتقل میهایی که آموزش ابزار و رسانه -3

 ها باشد.ها، مطالعه مستقل یا ترکیبی از شیوهدرس، انواع مختلفی از فناوري

  ).1383ارزشیابی یا قابلیت ارائه مدرك و سند در موقعیت مورد نیاز (مقدم، -4

  سیر آموزش در طول تاریخ - 2-2-2

  کنند:هاي آموزشی را به چهار مرحله تقسیم میونیها و دگرگدر یک دید کلی انقالب

انقالب اول زمانی رخ داد که بخشی از وظایف آموزش به محیط خارج از خانه منتقل شد و به  -1

هایی مانند مکتب یا دهد و مکاناین نتیجه رسیدند که خانه همه مواد آموزشی را به کودکان یاد نمی

  ندانشان بتواننـد مراحل آموزشـی را در آنجا طی کنند.مدرسه را راه اندازي کردند تا فرز

انتخاب متون نوشتاري به عنوان ابزار آموزشی در کنار آموزش شفاهی انقالب بعدي بود که در  -2

  آن از آموزش گفتار مدار به سوي آموزش نوشته مدار حرکت کردند.
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ود که در این مرحله وارد اختراع ماشین چاپ و تولید انبوه منابع مکتوب انقالب بعدي ب -3

  کهکشان گوتنبرگی شد در واقع محتواي علمی در گستره بسیار وسیعی در اختیار کاربران قرار گرفت.

انقالب چهارم با بروز انقالب اطالعاتی و امکان دسترسی با سرعت زیاد به منابع دیجیتالی  -4

شود، اتفاقی که از از آن یاد میشروع شد یا همان رخدادي که امروزه به عنوان کهکشان مارکونی 

هاي چون انقالب اطالعاتی، هایش را تحت عنوانسال پیش آغاز شد و آنچه امروز طلعیه 30حدود

شود چهارمیـن رخدادي اسـت که در عصر ارتباطات عصر اطالعات یا فناوري اطالعـات مشـاهده می

  ).1390رخ داده است (نوبخت، 

  عالی ایران تاریخچه تحوالت آموزش - 2-2-3

اي برخوردار آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویاي ایرانی و اسالمی از قدمت و غناي شایسته

هاي علمی و صنعتی در کشورهاي غربی، در کشور ایران بوده است. با آغاز عصر رنسانس و پیشرفت

ر امیرکبیر عالوه بر نیز عناصري از آموزش عالی مبتنی بر  الگوي اروپاي غربی ایجاد گردید. نخستین با

هجري شمسی، از اساتید خارجی جهت  1228اعزام دانشجو به خارج، با تأسیس دارالفنون در سال 

هاي تخصصی فنی دارالفنون دعوت بعمل آورد. در همان اثنا دانشگاه تهران و تدریس در دانشکده

ن اجازه تأسیس دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شکل گرفتند. با تصویب قانوتعدادي از دانشگاه

هجري شمسی، دانشگاه تهران به عنوان مرکز ثقل آموزش عالی ایران شناخته  1313در تهران طی سال 

در  "شوراي مرکز آموزش "و تشکیل  1346شد. با تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در بهمن 

ها و زي بر دانشگاه، نخستین گام در جهت تمرکز، تجدید سازمان و اعمال نظارت مرک1348سال 

-الیحه 1359مؤسسات آموزش عالی کشور برداشته شد. پس از پیروزي انقالب اسالمی در اردیبهشت 

ي قانونی تشکیل شوراي عالی فرهنگ و آموزش عالی به تصویب شوراي انقالب رسیده و به دنبال آن 

لمان و انقالبی، ستادي با به منظور ایجاد تحولی اساسی در دانشگاه ها، به درخواست دانشجویان مس

دار عنوان ستاد انقالب فرهنگی با فرمان امام خمینی تشکیل شد. گفتنی است که ستاد مذکور عهده

با تصویب  1364بزرگترین نقش در حوزه سیاستگذاري فرهنگی و آموزشی کشور گردید. در مرداد ماه 

هاي اختیارات، وظایف و مسئولیت، کلیه  "تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی "قانون 
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، 1379وزارت فرهنگ و آموزش عالی در آموزش پزشکی به وزارتخانه جدید تفویض گردید. در سال 

وزارت فرهنگ و آموزش عالی به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاري نظام علمی 

ریزي، حمایت و پشتیبانی، ایف برنامهکشور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تغییر نام داده و وظ

هاي تحقیقات و فناوري هاي راهبردي در حوزهها و اولویتارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست

  ).1390نیز به وظایف آن افزوده گردید ( ملکی، 

  فناوري اطالعات و ارتباطات - 2-2-4

فناوري اطالعات مطرح شده است که در آستانه ورود به عصر اطالعات، پارادایم جدیدي بنام   

هاي دانش بشري داشته و نهادهاي مختلف اجتماعی را دستخوش تأثیر اجتناب ناپذیري بر تمامی حوزه

هاي یادگیري را اوج بدهند هاي آموزشی باید یادگیري روشتغییرات بزرگی نموده است. بنابراین نظام

ترین معیار سازند. مهمگیري مادام العمر را میسر میهایی تأکید کنند که یادو بر کسب فنون و مهارت

اي براي آشنایی و توسعه و پیشرفت به ویژه در جهان امروز فناوري است و نظام آموزشی وسیله

  ).1393،  به نقل از احمدي، 1387مدنی، هاي جدید است (نوروزي، زندي، موسیدستیابی به فناوري

  تباطات در آموزشکاربست فناوري اطالعات و ار - 2-2-5

هاي زندگی مردم را در سرتاسر دنیا هاي اطالعاتی و ارتباطی همه عرصهافزایش روزافزون فناوري

هاي دولت براي توسعه آموزش را شکل داده است. تحت تأثیر قرار داده و در بعضی از کشورها سیاست

بخش اصلی کاربست فاوا در «هاي کاربست فاوا در کشورهاي مختلف، متفاوت است دامنه اثرات و گام

در آموزش، ارتقاء و توسعه تدریس با فناوري است که در آن فاوا در بطن فرآیند تدریس و یادگیري 

-هاي نوظهور در ارتباط با کاربست فناوري در آموزش را میها و استراتژينوآوري». نهادینه شده است

  بندي کرد: هاي زیر طبقهتوان در مقوله

 درباره فاوا در آموزش افزایش آگاهی 

 برنامه استراتژیک   /ايتدوین برنامه حرفه 
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