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  هاي آموزش مجازيعناصر موثر بر افزایش اثربخشی سیستم
 

  Hashemi.smn@gmail.com، کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعاتسمانه هاشمی، 
   ،بافاحمد مخمل

 هاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبیمدیر دپارتمان حسابداري و مدیریت معاونت آموزشی ج
  

در عصر حاضر یکی از مهمترین اختراعات بشري که تغییرات شگرفی را در زندگی بشریت ایجاد  - چکیده
ها  اي براي دانشگاه نموده، پیدایش رایانه و بدنبال آن اینترنت بوده که باعث رقم زدن دنیاي مجازي و انگیزه

سازد،  تر می اما آنچه که اهمیت بحث را روشن. گذاري کنند ی سرمایهاست تا در بخش آموزش الکترونیک شده
ها  تالش براي کسب موفقیت در استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی و سنجش میزان موفقیت این سیستم

مطالعۀ . سازي آموزش الکترونیکی، موجب از دست دادن سرمایه خواهد شداست؛ و تالش ناموفق براي پیاده
هدفی  هاي آموزش مجازي بااستفاده از روش اسنادکاوي و مطالعۀ متون موجود در حوزة سیستم حاضر با

هاي  کردن شرایط یا پدیده آن توصیف صورت توصیفی که هدف اطالعات به علمی و برحسب گردآوري
موثر شده در این حوزه به بررسی عناصر  بررسی است، در راستاي بررسی نظري و جامع مطالعات انجام مورد

  .پردازدهاي آموزش مجازي میبر افزایش اثربخشی سیستم
 .ها، اثربخشی سیستم آموزش مجازي، آموزش مجازي، دانشگاه :کلمات کلیدي

  
  مقدمه

در چند دهه اخیر تغییر در رفتار آموزشی و همچنین در تصوري که از سیستم آموزشی وجود دارد، با نیاز به 
نیاز دسترسی به اطالعاتی  است و همراه شده) فرد و مدرس( مان و مکانمحتواي آموزش بدون وابستگی به ز

فرج ( است هاي مختلف وجود دارد با محدودیت کمتر و همچنین یادگیري سریعتر همراه شده که در شبکه
- تغییر در نیازهاي آموزشی و تربیتی، دانش ، مهارت و اشتغال، پیوستگی و بهنگام سازي ظرفیت. )1389الهی، 

العمر را  چگونگی سرمایه انسانی افراد در طول دوران زندگی آنها دسترسی به آموزش و تربیت مادام ها و
 سنتی به زمان و فضاي کار وجود دارد، یعنی انجام در دنیاي امروزي دیدگاهی غیر). 1388دهقانی، (طلبد  می

هاي آموزش سنتی دارند  بیشتر موسساتی که سیستم. تر از رعایت مکان و زمان آن است دادن کار مهم
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آموزش سنتی با ابتکارات و . رقباي خود مقابله کنند کار و حفظ هایی مانند حفظ نیروي توانند با چالش نمی
هاي مختلف زندگی فرد و  تغییرات سریع و ناگهانی که در زمینه. هاي جدید تجاري ارتباطی ندارد فناوري

تکنولوژي و پیامدهاي اجتماعی حاصل از آن است  دهد سبب شکاف بین معرفت موجود و جامعه رخ می
هاي آموزش بوده  هاي اطالعاتی و ارتباطی بر محیط شک بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوري بی). 1388دهقانی، (

افزایش متقاضیان آموزش و پیشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات سبب ). 1386 اصنافی و حمیدي،(است 
حلی براي این مسئله  عنوان راه  آموزش مجازي به. است هاي آن شده ر آموزش و شیوهایجاد نگرش جدید در ام

 است هاي جدیدي را در عرصه زندگی و یادگیري بویژه براي بزرگساالن فراهم آورده بوجود آمد و فرصت
 هایی نظیر فرد محور آموزش مجازي نوعی فناوري آموزش غربی است که بر محور ارزش). 1388دهقانی، (

هاي یاددهی و یادگیري  این نوع آموزش به تمام شکل. بودن، یادگیري مستقل، خودراهبر و فعال مبتنی است
این شیوه آموزش با هدف ساخت دانش مرتبط . شود شود که به شیوه الکترونیکی اجرا و پشتیبانی می اطالق می

اي رسانه اصلی  صورت غیرشبکه ه بهاي و چ صورت شبکه فناوري اطالعات چه به. رود با تجربه فردي پیش می
  ).1393کیان، ( شود آموزش تلقی می

  
 مفاهیم نظري

  آموزش مجازي
آموزش مجازي به آموزشی اشاره دارد که در محیط پیرامون خویش و استاد و دانشجو به لحاظ زمانی و مکانی 

اي،  ریت دوره، منابع چندرسانههاي مدی هاي خاص از جمله برنامه از یکدیگر جدا هستند و استاد از طریق شیوه
 نماید کنفرانس محتواي درسی را به دانشجو منتقل نموده و ارتباط را با وي برقرار می اینترنت و ویدئو

  ).1385موالناپور، (
که یادگیرنده با یاددهنده فاصله و شود که در آن در حالی آموزش مجازي به روشی از آموزش گفته می

در این حالت . گیرد شده، مورد آموزش قرار می هاي آموزشی از قبل تهیه کمک بستهاختالف مکانی دارد، به 
. گردد گرچه یادگیرنده در فاصله زمانی و مکانی از یاددهنده قرار دارد ولی توسط وي هدایت و راهنمایی می

زي را با هاي آموزش مجا توان روش و الگویی تعریف کرد که اهداف و برنامه یادگیري الکترونیکی را می
  ).1388رضایی، ( سازد کمک فناوري اطالعات و ارتباطات فراهم می
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هاي ارتباط از راه دور براي ارائه اطالعات به منظور آموزش و  گیري از فناوري یادگیري مجازي بهره
 یادگیري است که با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، به عنوان پارادایمی جدید براي آموزش مدرن تبدیل

  ).2008، 1سان و همکاران( است شده
هاي فشرده،  ها، لوح هاي الکترونیکی، ماهواره آموزش مجازي، تحویل محتواي آموزشی از طریق رسانه

  ).2000، 2بوردان( باشد اینترنت و اینترانت می
یاددهی و ارزیابی تحصیلی توسط یک  -آموزش از راه دور عبارت است از سازماندهی فرایند یادگیري

ویژه فاصله  دهی برابر به همگان، از میان برداشتن موانع دسترسی به وسسه با درجه انعطاف باال، براي فرصتم
جغرافیایی افراد جامعه به آموزش مورد نیاز و یادگیري مستقل در همه سطوح و اتحاذ راهبردهاي مناسب براي 

جوادي بورا و . (اطالعات و ارتباطات اي و فناوري هاي چندرسانه هاي آموزشی، سامانه بکارگیري فناوري
  ).1392همکاران، 

  
 هاي آموزش مجازيسیستم

براساس تعریف کمیته استاندارد فناوري سیستم یادگیري مجازي یک سیستم فناوري یادگیري است که از 
زار اولیه عنوان اب عنوان ابزاري براي تعامل با یادگیرندگان و از اینترنت یا اینترانت به مرورگرهاي وب، به

عنوان بستري براي سهولت و  این سیستم به. شود ها استفاده می ها و سایر سیستم برقراري ارتباط بین زیرسیستم
هاي یادگیري آموزش مجازي، یک سیستم اطالعات  در واقع سیستم) 2009فردوسی، . (کنند یادگیري عمل می

، 3لی و لی. (آورد اي منعطف را فراهم میبه گونهبر پایه وب گسترده جهانی است که امکان آموزش یادگیرنده 
در محیط آموزش مجازي، دو سیستم مدیریتی وجود دارد که در کنار هم وظایف مدیریتی را انجام ) 2008

، سیستم مدیریت محتواي آموزشی )LMS(سیستم مدیریت یادگیري : این دو سیستم عبارتند از. دهند می
)LCMS .(  

  
  
  

                                                             
1. Sun et al 
2. Uordn 
3. Lee and Lee 
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  ريسیستم مدیریت یادگی
هاي  براي توصیف سیستم و محیط یادگیري الکترنیکی عموماً) VLE( "محیط یادگیري مجازي"عبارت 

  ).2008، 2؛ مک گیل و کلوباس1،2008کاین( شود اطالعات استفاده می
آوري اطالعات در مورد پیشرفت تحصیلی دانشجو،  نام، جمع اموري مانند اشتراك هر دانشجو، ثبت

) 1387تماجیان، . (عهده سیستم قرار دارد ی ارزشیابی و ارائه نمره از وظایفی است که بهامتحانات و به طور کل
محور بوده و امکان برقراري  افزاري هستند که معموال وب هاي نرم هاي مدیریت یادگیري بسته در واقع سیستم

   ).3،2010ناوه و همکاران(آورند  ارتباط بصورت آنالین و سیستم اطالعاتی بین فراگیران و استادان فراهم می
  

  سیستم مدیریت محتواي آموزشی
تواند بصورت سفارشی براي هر  هدف اصلی و اولیه این سیستم، مدیریت محتواي آموزشی است که می

 توان محتواي آموزشی را ایجاد و ذخیره کرد، مورد استفاده مجدد قرار در این سیستم می. دانشجو ارائه شود
منظور از محتواي آموزشی مطالبی است که در قالب دروس جدید به . ح آنها پرداختداد و به حذف یا اصال

تنهایی  ها نباید به LCMSها و  LMSذکر است هر یک از  الزم به) 1387تماجیان، . (فراگیر منتقل شود
  ).2003 ،4ماریسون( بصورت ثابت بکار روند، بلکه باهم بصورت یکپارچه استفاده شوند 

  
  موزش مجازي در جهانسیر تکامل آ

اولین نسل بر  .است بر مبناي تغییرات فناوري سه نسل براي آموزش مجازي در نظر گرفته) 1985(گارسیون 
شد که پس از چندي  اي شناخته به عنوان تحصیالت مکاتبه 19مبناي متون چاپ شده براي اولین بار در قرن 

هاي مجاز به ارائه آموزش مجازي به ارائه  س و موسسهاي با سیستم پستی فراگیر شد و مدارتحصیالت مکاتبه
  .آموزان را برقرار کردندآموزش مجازي با استفاده از پست پرداختند و ارتباط نوشتاري معلمان و دانش
و پیشرفت  1950زیون در دهه ینسل دوم آموزش مجازي با اختراع رادیو در جنگ جهانی اول و تلو

  .نی شدن این دو رسانه پدیدار شدبصري و همگا هاي سمعی و رسانه

                                                             
1. Cain 
2. Mcgill& Klobas 
3. Naveh et al 
4. Marrison 
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نسل سوم آموزش مجازي با ابداع رایانه و کاربرد آن در اجراي مواد درسی آموزشی بوجود آمد و از 
رایانه در نقش یک ماشین آموزش با تمامی لوازم و امکاناتی که قادر به ارائه درس به شکل مجزا باشد استفاده 

هاي  ت انسانی به شکل همزمان و غیر همزمان به واسطه رایانه و شبکهدر این نسل امکان برقراري تعامال. شد
   .تحت وب امکان پذیر شد

در اروپاي شمالی و امریکا، شالوده آموزش مجازي را بنیان  1840هاي ارتباطی در دهه  توسعه فناوري
ظهور و . ذردگ شده می سال از عمر شیوه تعلیم به شکل فردي و همراه مطالب از پیش تعیین 150.گذاشت

تاکنون رشد  1995از سال . است پیشرفت فناوري در قرن بیستم امکان گسترش آموزش مجازي را فراهم کرده
  )1389الهی، فرج( .است و گسترش سریع اینترنت بعد جهانی جدیدي به این شکل آموزش داده

طراحی وب  هناي باند وسیع،خطوط مخابراتی با پ ها، کاربردهاي وسیع انواع شبکه هایی چون جاوا، فناوري
انقالبی در صنعت آموزش بوجود آورد و آموزش تحت وب را به آموزش واقعی بسیار  ... هاي پیشرفته و سایت

  .نزدیک ساخت
هاي آموزش چندبعدي و ارائه خدمات پیشرفته و با کیفیت به فراگیران و  ارائه محتواي دوره در محیط

 ،2004. (رخ داد 20005تا  2000آموزش الکترونیکی در بین سال هاي  همچنین تعریف و ارائه استانداردهاي
Knowledgenet.(  

 
  آموزش مجازي در ایران

گیري از ابزارهاي کمک آموزشی سمعی بصري مانند  تاریخچه آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره
وزش ملی ایران رسما به امر زیون آمیپس از آن تلو. گردد می هاي آموزشی در کالس باز اسالید و فیلم

در ایران دانشگاه ابوریحان بیرونی در سال . آموزش همگانی از طریق این رسانه در سرتاسر کشور پرداخت
اي در هشت رشته تحصیلی هاي مجازي به صورت مکاتبه شمسی براي نخستین بار نسبت به ارائه آموزش 1350

ها انجام دادن  اما در خالل این سال .در ایران وجود نداشتمجازي  آموزش 1366تا  1350از سال . اقدام کرد
  )1383عظیمی، . (کار آن شد و آغاز به) 1366(سی اولیه منجر به تاسیس دانشگاه پیام نور رمطالعات و بر

هایی تحت این عنوان  گرفت و طرح در پایان دهه هفتاد، آموزش مجازي در دستور کار دانشگاه تهران قرار
-سایت مجازي دانشگاه تهران با ارائه نه درس براي ارائه دانشجویان روزانه دانشگاه راه 1380سال در . آغاز شد

در همان سال وزارت علوم، تحقیقات و فناوري . برداري شد سال تحصیلی همان سال بهره اندازي شد و از نیم
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صورت موسسه غیرانتفاعی نوع اطالعات از تاسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت، ولی به 
اندازي  ها اعالم کردند که راه به دنبال آن تعدادي از دانشگاه. داد اول در سراسر کشور خدمات ارائه خواهد

اندکی بعد آموزش و پرورش که بزرگترین بخش . اند هاي خود قرار داده آموزش الکترونیکی را جزء برنامه
ین زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادي موسسه خصوصی و هایی را در ا آموزشی کشور است، فعالیت

  ).1385عاصمی، . (مندند کترونیکی بهرهلنهادهاي دولتی نیز از روش ا
 

 مزایاي آموزش مجازي
در این . پذیر نبود کند که قبال امکان شماري را براي یادگیري افراد فراهم می هاي بی یادگیري مجازي فرصت

اش  وه زندگی یادگیرنده وجود ندارد و موجب ترك شغل یا مهاجرت وي و خانوادهروش نیازي به تغییر شی
چرچیل، . (نماید یادگیري در یک کالس نامرئی امکان دستیابی نامحدود به اطالعات را فراهم می. شود نمی

2004(  
  :شود در ادامه به برخی از مهمترین مزایاي آموزش مجازي اشاره می

هاي آموزشی وابسته به  مجازي دسترسی فراگیران به مطالب و محتواي دورهدر آموزش : پذیري انعطاف
اي دسترسی به آموزش دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ  هاي رایانه از طریق شبکه. زمان و مکان خاصی نیست

ادگیري با بکارگیري شیوه ی. ندارد طور عموم افراد جامعه وجود استفاده آن براي کارمندان، دانشجویان و همین
نتیجه فرصت تسهیم منابع و اطالعات و افزایش  مجازي امکان بیشتر دسترسی به فراگیران دیگر و در

یادگیري مجازي براي فراگیران و استادان این ) 1387یعقوبی و همکاران، . (یابد پذیري، افزایش می انعطاف
تري از منابع  کرده و به دامنه وسیع هاي مربوط به یادگیري مشارکت سازد که در فعالیت می امکان را فراهم

  )2009لی و همکاران، . (دسترسی پیدا کنند
توانایی ایجاد انگیزه در فراگیران مهمترین اصل در یک محیط آموزشی موفق به شمار : ایجاد انگیزه

نشجویان در تواند پاسخگوي نیازها و توقعات دا تاکید بر ارائه ایستا و سنتی محتوا و مواد آموزشی نمی. رود می
اي براي ترغیب و ایجاد  هاي تازه بنابراین الزم است که در نظام آموزشی نوین به روش. عصر اطالعات باشد

در یادگیري مجازي قابلیت جلب . در نظر داشت انگیزش در فراگیران اندیشید و سالیق جدید آنها را کامالً
  )2010چن و ژانگ، . (وجود دارد...  ویدئو وانگیزه با ارائه دروس به صورت ترکیبی مانند متن، صوت، 



    
  1395ماه اسفند  و سه،سی شماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٩٧ 
 

تواند براساس استعدادها و نیاز شخصی خود مواد  در یادگیري الکترونیکی هر فراگیر می: ایجاد استقالل
تواند  همچنین با گذر از مطالبی که با آنها آشنایی دارد می. درسی را دریافت کرده و به تکرار و تمرین بپردازد

آموزش مجازي باعث افزایش قدرت نگهداري اطالعات در فراگیران . را افزایش دهدسرعت فراگیري خود 
مدت و سایر موارد براي تاکید صوت، تصویر، امتحانات کوتاه: شود که در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر می

فرانگیرند که فراگیران یک بخش از یک مطلب را در صورتی. شود محدود در فراگیران هدفمند استفاده می
توانند در زمان مناسب به آن رجوع کرده و آن را فراگیرند و یادگیري هر بخش جواز ورود به بخش بعدي  می

هاي یادگیري مجازي فراگیرنده را مستقل از  هاي آموزشی در محیط نظریه) 1390بیکی و نظري،  شاه. (است
. کنند نگیزه و عملکرد فراگیران تاکید میگرفته و تجارب یادگیري، ارتقاي فکر، ا محیط یادگیري در نظر

هاي یادگیري  سازي و حمایت برنامه یادگیري الکترونیکی براي هر شخص، در هر زمان و در هر مکان، پیاده
هاي  شیوه) 2003انگلبرکت، . (کند پذیر می مجازي، با استفاده از آموزش یادگیري الکترونیکی آنالین امکان

سازد تا بدون نیاز به حضور مستقیم استاد با محتواي درسی ارتباط  ر را قادر میجدید یادگیري مجازي فراگی
ها و جداولی که به صورت الکترونیکی قابل دسترسی است به میزان و  کرده و از متون، اسالیدها، فیلم برقرار

اي طراحی  گونههاي یادگیري را به  در چنین ساختاري اساتید باید فعالیت. ترتیب دلخواه خود استفاده کند
که در شیوه در حالی. سازد خود به درك مفاهیم و تکمیل تکالیف خود بپردازند رکنند که فراگیران را قاد

-سنتی آموزش، استاد است که ترتیب و نحوه دسترسی فراگیر به محتوا و قالب اطالعاتی را تایید و هدایت می

یکی از مهمترین رویکردهاي یادگیري الکترونیکی چند که توجه به خودمحوري و استقالل فراگیر  هر. کند
است، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که برقراري ارتباطات و ایجاد تعامل بین افراد در هر سیستم 

ترتیب در محیط یادگیري الکترونیکی،  این به. شود آموزشی از شرایط اصلی موفقیت آن سیستم محسوب می
ین یادگیرندگان و استادان یا تعامل یادگیرندگان با یادگیرندگان بدون محدودیت زمانی امکان برقراري تعامل ب

  )2008وو و همکاران، . (گیرد و مکانی بصورت همزمان و غیرهمزمان صورت می
هاي  هاي آموزشی مطرح است جنبه یکی از مواردي که در بررسی و ارزیابی سیستم: هزینه سودمندي

کردن  یادگیري مجازي عالوه بر ارتقاي کیفیت یادگیري، کوتاه. ي آن سیستم استاقتصادي و هزینه سودمند
شود،  هاي آموزش سنتی نیز می هاي شخصی فراگیران موجب کاهش هزینه زمان یادگیري و افزایش مهارت

 هاي درسی، برگزاري سمینارها، هزینه سفر هاي تشکیل جلسات و کالس جویی در هزینه این امر از طریق صرفه
هاي درسی در شهرهاي دیگر، هزینه نگهداري و اداره کالس،  و اقامت استادان به منظور شرکت در کالس
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اي  گونه توان سیستم را به در یادگیري مجازي می. گیرد برگزاري امتحانات و هزینه کتاب و جزوه صورت می
بت نام، انتخاب، حذف و هاي دیگري جهت انجام امور اداري فراگیران اعم از ث طراحی کرد که قابلیت

 به. هاي مربوط باشد ها و حتی پرداخت هزینه تعویض واحدهاي درسی، تشکیل، نگهداري، دسترسی به پرونده
اي کمتر بدون الزام به ترك محل اصلی زندگی یا کار خود  ترتیب فراگیران و استادان با صرف هزینه این
  )1391رمضانی، . (باشند یادگیري حضوري موثر داشتهتوانند در زمان و مکان دلخواه خود در فرایند  می

رشد و گسترش ارتباطات انسانی و کنترل فرایند یادگیري از سوي استادان، : مدیریت فرایند یادگیري
به عبارت . ریزان سیستم آموزشی از اصولی است که در یادگیري مجازي اهمیت زیادي دارد مدیران و برنامه
شود، تقویت  دمحور دانشجو از مزایاي مهم یادگیري مجازي محسوب میکه آموزش خودیگر در حالی

هاي اجتماعی و به عبارتی تقویت اعتماد به عضویت یک گروه بودن اصل مهم دیگري است که در  همکاري
هاي جمعی،  یادگیري مجازي کامال مورد توجه قرارگرفته و از طریق هدایت فراگیران به شرکت در فعالیت

ها، کنترل منظم تکالیف، پیگیري  ی، انتقال نظرات و دریافت بازخورد، پاسخگویی به پرسشمباحثات گروه
در یادگیري الکترونیکی استاد نه به عنوان محور که در نقش مدیر . شود چگونگی پیشرفت فراگیران محقق می

الیف و جلسات مدیري که اجزاي فرایند یادگیري اعم از محتواي آموزشی مناسب، تک. کند اهمیت پیدا می
بدیهی است که نقش استاد در محیط الکترونیکی آموزش با نقش او . خوبی هماهنگ سازد کارگروهی را به

در این محیط استاد نقش محوري ندارد بلکه راهنماي دانشجویان . مدار بسیار متفاوت است در محیط سنتی معلم
  )1391نی، رمضا. (شود براي هدایت آنها در مسیر صحیح آموزش محسوب می

سازي از  طور کلی شبیه هاي مجازي و به هاي مجازي آموزشی یا آزمایشگاهایجاد محیط: سازي امکان شبیه
پایه و  هاي صنعتی، علوم ها بخصوص در رشته این آزمایشگاه. دیگر امکانات و مزایاي یادگیري مجازي است

بدین . خطرناك اهمیت زیادي دارند پزشکی جهت پیشگیري از عواقب و خطرات ناشی از انجام آزمایشات
هاي  هایی و بدون صرف هزینه ترتیب فراگیران بدون تحمل  خطرات ناشی از حضور فیزیکی در چنین آزمایش

گزاف براي تهیه مواد و ابزار آزمایشگاهی و استفاده از آزمایشگاه، امکان دستیابی به تجارب مورد نیاز خود را 
 ).1392رضایی کهخا، . (داشت خواهد
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  مزایاي زمانی  مزایاي فرهنگی  مزایاي آموزشی  مزایاي اقتصادي
  وآمدهاي رفت کاهش هزینه
  هاي تولید  کاهش هزینه

تحریر و متعاقب آن ال لوازم
  زیست حفظ محیط

  توجه به نیاز مخاطبین
سهولت دسترسی به منابع 

  مختلف
امکان ثبت و ضبط 

  ها ها و برنامه فعالیت
 پیگیري مستمر پیشرفت

  تحصیلی
هاي  سازي مدل ارائه آماده

  مختلف آموزشی
خدمات تحصیلی و 

  اي براي فراگیران مشاوره
افزایش نیروي انسانی 
مجرب همگام با فناوري 

  اطالعات و ارتباطات

جهانی بودن یادگیري 
الکترونیکی به دلیل استفاده 

  از اینترنت
امکان ساخت اجتماع 

  توسط افراد در محیط وب

طالعات با روز رسانی ا به
  سرعت باال

در دسترس بودن آموزش 
 24الکترونیکی به طور 

  ساعته

  )1390بیکی و نظري،  شاه(مزایاي اقتصادي، آموزشی، فرهنگی و زمانی آموزش مجازي : 1 جدول
 

  هاي آموزش مجازي در ایرانمعایب و محدودیت
. سوي دنیاي مجازي است کت بهشدن از روابط انسانی و حر نگرانی عمده استفاده از آموزش مجازي دور

هاي آموزش الکترونیکی  برنامه. شود رو با استاد باعث اضطراب در بعضی فراگیران میرکاهش ارتباط رود
هاي مناسب براي آموزش مجازي با کمک  عدم وجود زیرساخت. نیست کنونی از کیفیت الزم برخوردار

باشد و  ی کمتر در صدا، ویدئو و تصاویر متحرك میاینترنت از قبیل محدویت در پهناي باند که باعث کارای
در ادامه به موانع پیش روي توسعه یادگیري ) 1390بیکی و نظري،  شاه. (شود اینها باعث اتالف وقت زیادي می
  :مجازي در ایران خواهیم پرداخت

 نبود سیاست: نبود سیاست ملی یکپارچه در خصوص استفاده از فناوري اطالعات در امر آموزش 
یکپارچه ملی در زمینه یادگیري الکترونیکی ناشی از نبود راهبري ملی در حوزه فناوري اطالعات 

چراکه هنوز مشخص نیست هدف ما از توسعه اطالعاتی و ارتباطی، تعمیم عدالت . ارتباطات است
 بدیهی. اجتماعی و توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادي، توسعه آموزشی یا توسعه منابع انسانی چیست
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است به دلیل نبودن سیاست ملی در امر فناوري اطالعات و ارتباطات، سیاست، هدف، مخاطبان و 
  .است مقاطع یادگیري الکترونیکی نیز به دقت مشخص نشده

 هاي الزم براي آموزش الکترونیکی و  بدون توجه به زیرساخت: هاي مناسب عدم وجود زیرساخت
سرعت پایین اینترنت در کشور از جمله . آن امیدوار بود سازي و اثربخشی توان به پیاده مجازي نمی

گرچه با ورود فیبر . آید ادگیري الکترونیکی به حساب مییمهمترین موانع زیرساختی جهت توسعه 
است، اما با  هاي مسی در شبکه مخابراتی کشور، اندکی سرعت اینترنت بهبود یافته نوري به جاي سیم

توان به عنوان چالشی در این حوزه  موضوع دیگر که می. دارد دوضعیت مطلوب فاصله بسیاري وجو
هاي آموزش  از آن یاد کرد، موضوع قابلیت اطمینان، امنیت و شناسایی هویت افراد در سامانه

افزاري، البته قابلیت اطمینان و امنیت در آموزش الکترونیکی غیر از جنبه سخت. الکترونیکی است
  .شود ا نیز شامل میهاي فرهنگی و اخالقی ر جنبه

 گیري از فناوري  هاي فرهنگی و اعتقادي افراد نسبت به بهره زمینه: مشکالت فرهنگی و اجتماعی
ي اینترنت به دالیل مختلف  اکنون طرز تفکر و نگرش پدیده هم. اطالعات در جامعه متفاوت است

. اند درستی درك نکرده بسیاري از افراد جایگاه و کاربرد اینترنت در زندگی را به. تفاوت دارد
در چنین شرایطی دیدگاه جامعه نسبت به آموزش الکترونیکی و ) 1388خدیوپور و رحمانی، (

تواند در توسعه یا عدم توسعه آموزش و یادگیري  دیدگاهی که می. فراگیري مجازي قابل تامل است
یت از مالکیت در بحث فرهنگی موضوع دیگر حما. الکترونیکی کشور بسیار حائز اهمیت باشد

هاي  شاید با توجه به هزینه بسیار زیاد تهیه مطالب اصیل علمی مناسب براي ارائه در دوره. معنوي است
-آموزش الکترونیکی، این مسئله هم ارائه دهندگان بالقوه خدمات آموزش الکترونیکی را تهدید می

ترونیکی و پراکندگی هاي آموزش مجازي و آموزش الک به دلیل شکل و ماهیت خاص موسسه. کند
جغرافیایی فراگیران، همبستگی و همکاري و روحیه اجتماعی در میان آنها نسبت به سایر فراگیران در 

هاي آموزش الکترونیکی و کار علمی گروهی را  که در این امر کیفیت دوره. تري است سطح پایین
  .دهد تحت تاثیر قرار می

 ر گسترش نیافتن یادگیري مجازي نقش داشته، ضعف از مسائل دیگري که د: ضعف نظام پشتیبانی
توان در این زمینه مواردي نظیر ضعف قانون  است که می ها بوده نظام پشتیبانی مورد نیاز این آموزش

رعایت مالکیت فکري، نبود سیستم عامل فارسی، نبود پشتیبانی کافی از خط فارسی در شبکه، عدم 
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افزارها و محتواي الکترونیکی و ضعف و ارائه ولید نرمگذاري مناسب در امر تهیه و تسرمایه
هاي مورد نیاز یادگیري الکترونیکی  براي آشنایی با مهارت) استادان و فراگیران(هاي مناسب  آموزش

  .را برشمرد
 ها و محتواي آموزشی کشور،  به دلیل سنتی بودن اهداف، ساختار، روش: وجود نظام آموزش سنتی

یادگیري سنتی بر  -فرایند یاددهی. است بروزرسانی مناسب و شایسته نیافتهیادگیري مجازي فرصت 
است که در آن معلم نقش غالب و مسلط در  هاي رفتاري و حداکثر شناختی شکل گرفته مبناي آموزه

گرایی  گیري رویکرد ساختن که ضرورت یادگیري الکترونیکی شکلفرایند آموزش را دارد، در حالی
. یادگیري است که در آن هر فراگیر خود در ساخت دانش و معرفت نقش دارد - به فرایند یاددهی

 ).1386آتشک، (

  
  فاکتورهاي حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی

  اي که عالقهزمانی. در ادبیات دانشگاهی منتشر شد 1980فاکتورهاي حیاتی موفقیت اولین بار در دهه
فاکتورهاي حیاتی موفقیت  .رسند تر بنظر میموفق ها وجود داشت به اینکه چرا بعضی از سازمان

فاکتورهاي حیاتی . چیزهایی هستند که باید انجام شود اگر یک شرکت قصد داشته باشد موفق گردد
اگرچه تعداد مقاالت دانشگاهی زیادي . گیري و قابل کنترل باشندموفقیت باید عددي، قابل اندازه

اما تعداد کمی از آنها به عوامل حیاتی موفقیت اشاره . درباره آموزش الکترونیکی وجود دارد
  .اند کرده

 تواند به توسعه محیط  تعدادي از فاکتورهاي حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی را که می 1پاپ
ها کمک کند را بیان کرد که شامل مالکیت معنوي، محتواي دوره  آموزش الکترونیکی دانشگاه

گیري موفقیت  هاي آموزش الکترونیکی و اندازه اري دورهآموزش الکترونیکی، ایجاد و نگهد
  .شود هاي آموزش الکترونیکی می دوره

 آنها بر دو . هاي آموزش الکترونیکی ارائه کردند یک چارچوب براي ارزیابی دروه 2بنیگنو ترنتین
هاي  جمله، ویژگی آنها عواملی از. جنبه ارزیابی آموزش و عملکرد یادگیرنده تمرکز کردند

                                                             
1. papp 
2. Benigno&Trentin 
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ادگیرنده، تعامل دانشجو با دانشجو، مواد آموزشی، محیط یادگیري، پشتیبانی موثر و فناوري ی
  .اطالعات را درنظر گرفتند

 دانشجوي که در دوره الکترونیکی مدیریت در  47به نتایج یک نظرسنجی که در بین  1ولري و لرد
حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی آنها سه عامل . بودند اشاره کردند نام کردهدانشگاه استرالیا ثبت

، )سهولت دسترسی و ناوبري، سطح تعامل، روابط کاربر( فناوري: را شناسایی کردند که عبارتند از
و استفاده قبلی از تکنولوژي ) شایستگی فنی مربی، نگرش نسبت به تعامل در کالس و دانشجو( استاد

  .از دیدگاه دانشجویان
 عددي را انجام دادند و بیان کردند، فاکتورهاي حیاتی موفقیت هاي مت و همکاران بررسی 2سونگ

هاي فنی استاد و دانشجو، سطح  فاکتورهاي انسانی، شایستگی: آموزش الکترونیکی عبارتند از
  .هاي فناوري اطالعات همکاري، طرز فکر دانشجو و استاد درباره آموزش الکترونیکی و زیرساخت

 است عوامل حیاتی موفقیت آموزش الکترونیکی در محیط  تهدر تحقیقی که توسط سلیم صورت گرف
) 4فناوري اطالعات ) 3دانشجو ) 2استاد ) 1: شوند عبارتند ازبندي می دسته طبقه 4دانشگاهی در 

که با تاکید بر این که نقش استاد یکی از مهمترین عوامل حیاتی موفقیت آموزش . پشتیبانی دانشگاه
نگرش مربوط به استادان ) 3سبک آموزش ) 2شایستگی فناوري  )1گی باشد، سه ویژ الکترونیکی می

  .است به عنوان عوامل موثر بر موفقیت آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده
 هاي  سازي سیستم ، به بررسی عوامل موفقیت در پیاده)2008( در پژوهش دیگر، سان و همکاران

شده، براي  نشان داده 1-2دل نهایی آنها در شکل همانطور که در م. اند آموزش الکترونیکی پرداخته
است اما نباید فراموش  ارزیابی رضایت یادگیرنده الکترونیکی، متغیرهاي مناسبی در نظر گرفته شده

. هاي آموزش الکترونیکی تنها با عامل رضایت یادگیرنده قابل سنجش نیست کرد که موفقیت سیستم
است که چه عواملی در موفقیت آموزش  ین سوال مطرح بودهدر واقع در این تحقیق، هدف پاسخ به ا

باشند و چرا بسیاري از کاربران، بعد از تجربه اول خود در استفاده از آموزش  الکترونیکی موثر می
که محقق، صرفا به بررسی رضایت کنند در حالی ها مجددا استفاده نمی اکترونیکی، از این سیستم

  .است اکتفا کردهکاربران و عوامل موثر بر آن 

                                                             
1. Volery&Lord 
2. Soong,chan,chua,and Loh 
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  )2008 سان و همکاران،( ابعاد رضایت یادگیرنده الکترونیکی 1شکل 

  
ها و عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی از دیدگاه محققان و نویسندگان مختلف به طور مولفه

  .گرددخالصه در جدول زیر ارائه می
  

  ها و عوامل موثر بر یادگیري الکترونیکیمولفه  ارائه کنندگان

  )1988(آوکی و پوگروزفسکی 
خدمات  - 4خدمات منابع  - 3خدمات دانشجویی  - 2خدمات اداري  -1 

  اساتید
گذاري آموزش عالی موسسه سیاست
)2000(  

ساختار  - 4فرایند یاددهی و یادگیري  -3توسعه دوره  -2پشتیبانی مالی  -1
  سنجش و ارزشیابی - 7پشتیبانی اساتید  - 6پشتیبانی دانشجو  - 5دوره 

  )2000(بنیگنو و ترنتین 
  مواد آموزشی  -3تعامل دانشجو با دانشجو  - 2هاي یادگیرنده  ویژگی -1
  پشتیبانی موثر و فناوري اطالعات -5محیط یادگیري  -4

  )2001(سونگ و همکاران 
نگرش استاد و  - 3شایستگی فنی دانشجو و استاد  - 2فاکتورهاي انسانی  -1

  سطح همکاري  - 4گیري الکترونیکی هاي یاد دانشجو نسبت به دوره



    
  1395ماه اسفند  و سه،سی شماره                                                             هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

١٠۴ 
 

  هاي فناوري اطالعات زیرساخت -5

  )2001(خان 
 طراحی رابط کاربري  - 4تکنولوژي  - 3پداگوژیک  -2سازمان  -1 

  اخالقیات -8مدیریت  - 7پشتیبانی منابع  -6ارزشیابی  -5 

  )2001(سیمز 
چگونگی طراحی محیط  -3محتواي دوره  -2مقاصد و اهداف دوره  -1

میزان  - 6سنجش و ارزشیابی از یادگیري فراگیران  - 5تعامل  نمیزا -4 دوره
  پیامدها - 7حمایت از دانشجویان 

  )2002(دانشگاه کالیفرنیا 
  خدمات دانشجویی  - 3زیرساخت تکنولوژیکی  - 2تعهد سازمانی  -1
  ارائه برنامه  -6آموزش و خدمات به اساتید  - 5طراحی و توسعه  -4
  ارزشیابی برنامه -9لزامات قانونی و حقوقی ا - 8سالمت مالی  -7

 -4یاددهی و یادگیري  -3ایجاد توسعه دوره  - 2پشتیبانی سازمانی  -1  )2002(گاوینداسامی 
  سنجش و ارزشیابی - 7پشتیبانی استاد  - 6پشتیبانی دانشجو  -5ساختار دوره 

  )2003(لین  دلون و مک
استفاده از  - 4دمات کیفیت خ -3کیفیت سیستم  -2کیفیت اطالعات  -1

  منافع شبکه -6رضایت کاربر  -5قصد استفاده از سیستم / سیستم

  )2005(فرزن 
عوامل  -4عوامل مربوط به مدرس  -3عوامل فناوري  - 2عوامل سازمانی  -1

  عوامل پداگوژیکی - 6عوامل طراحی آموزشی  - 5مربوط به دانشجو 

  )2006(اپل و لی پست  هالس
  گیري دانشجو  سنجش و اندازه - 3یفیت خدمات ک -2کیفیت سیستم  -1
  21هاي قرن  مهارت -6مدیریت و ارزشیابی دوره  - 5تکنولوژي  -4

  )2006(ین  سئوك و می
طراحی آموزشی  - 4تعامل  -3اثربخشی یادگیري  - 2اثربخشی تدریس  -1
  پشتیبانی فناوري -7ابی یارزش -6منابع اطالعاتی  -5

  چائو و همکاران

یاددهی و  - 3توسعه دوره و طراحی آموزشی  - 2ی سازمانی شتیبانپ -1
سنجش و  - 6پشتیبانی دانشجو و استاد  -5منابع ساختار دوره  -4یادگیري 
محصوالت و خدمات یادگیري  - 8استفاده از تکنولوژي  -7ارزشیابی 

  الکترونیکی

ت کاربر رضای - 4کیفیت محتوا  -3کیفیت خدمات  -2کیفیت سیستم  -1  )2006(لین و لی 
  وفاداري اعضا -6نیت رفتاري  -5

مرکز آموزش مجازي دانشگاه ایلینویز 
)2007(  

سنجش و ارزشیابی  -3ارتباط، تعامل و همکاري  -2طراحی آموزشی  -1
ارزشیابی  - 6طراحی وب  - 5منابع و خدمات پشتیبانی فراگیر  -4دانشجو 

  دوره

بعد  - 5بعد تکنولوژي  -4بعد درسی  - 3د بعد استا -2بعد یادگیرنده  -1  )2008(شی و وانگ 
  بعد محیطی -6طراحی 
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قصد  - 4لذت  - 3سهولت استفاده درك شده  - 2سودمندي درك شده  -1  )2008(شنگ و همکاران 
  بکارگیري و استفاده - 5استفاده 

  )2008(صفوي 

  هاي سازمانی  استرانژي سازمانی، برنامه توسعه و بودجه، و زیرساخت -1
  تضمین کیفیت، آموزش پرسنل و تولید محتواي آموزشی  معیارهاي -2
سیستم ارزیابی و سنجش پیشرفت  - 4اطالع رسانی، پذیرش و مدیریت  -3
هاي حمایت از دانشجو و سیستم -6آموزش، مشاوره و نظارت بر معیارها  -5

هدایت و  - 8هاي فنی از سیستم و کاربران  کمک و حمایت - 7استاد 
  وره براي استاد و دانشجود عهاي شرو راهنمایی

  )2009(وانگ و وانگ 
سودمندي درك  - 4کیفیت محتوا  - 3کیفیت خدمات  -2کیفیت سیستم  -1

  قصد استفاده  - 7هنجارهاي ذهنی  -6هولت استفاده درك شده س -5  شده
  استفاده از سیستم - 9خوداتکایی  -8

  دیدگاه محققان و نویسندگان مختلفها و عوامل موثر بر آموزش الکترونیکی از مولفه: 2-2جدول 
  

  گیرينتیجه
چنان که شود و هنوز آن اي جدید و نوظهور محسوب می آموزش الکترونیکی در بیشتر کشورهاي جهان پدیده

کاربرد این نوع یادگیري همچون هر . است باید به طور عملی و فراگیر به استفاده از این شیوه پرداخته نشده
هایی که فراهم ساخته، در کشورهاي در حال توسعه با  ، صرف نظر از مزایا و فرصتي نوظهور دیگري پدیده

 ریزي دقیق که ابعاد مختلف موضوع را دربر تنها از طریق برنامه. است ها همراه بودهبرخی تردیدها و چالش
گاه آن کمک ي آموزش را برطرف نمود و به توسعه و ارتقاي جای توان مسائل مربوط به این شیوه گیرد، می 

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی به  ترین زیرنظام البته باید توجه داشت که نظام آموزشی یکی از پیچیده. کرد
هاي آموزشی، ارزیابی  هاي آموزشی، ارزیابی سازمان هاي نظام با توجه به گسترش وسیع فعالیت. آید حساب می

تواند نقش موثري در فراهم آوردن  ئه شده از طرف آنها میها، ارزیابی کارکنان و ارزیابی خدمات ارا برنامه
  .کیفیت آموزشی داشته باشد

  
  منابع

ها، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم مزایا و محدودیت: س، آموزش مجازي.ف، نظري.شاه بیگی. 1
 .1390پزشکی یزد، 
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امی به سوي بهبود کیفیت یا گریز از گ: هاي ایران س، توسعه یادگیري ترکیبی در بانک.ف، صفري.سراجی. 2
 .1394هاي یادگیري الکترونیکی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی،  الزام

س، بررسی مدل عوامل اثرگذار آموزش الکترونیک بر ظرفیت مدیریت دانش .م، پور.رادم، رضایی.کاظمی. 3
 .1390و نوآوري در عملکرد، پژوهش و توسعه فناوري، 

هاي مجازي تحت ح، تعیین عوامل موثر بر ارتقاي رضایت کاربران آموزش.م، نصرآبادي.م، رضایی.نعباسیا. 4
 .1389پژوهشی مدیریت نظامی،  -وب با استفاده از مدل کارنو، فصلنامه علمی

هاي فنی و  بندي راهبردهاي توسعه یادگیري الکترونیکی در مهارتف، شناسایی و رتبه.رضایی کهخا. 5
 .1392امه کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه زاهدان، نپایاناي،  حرفه

ها با هاي یادگیري الکترونیکی دانشگاه هاي سنجش موفقیت سیستم بندي مولفهع، شناسایی و رتبه.رمضانی. 6
زاهدان، نامه کارشناسی ارشد گروه مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه نرویکرد تحلیل شبکه فازي، پایا

1390. 

اد اسالمی واحد بجنورد، زهاي تربیتی، دانشگاه آط، تاثیر فناوري اطالعات بر آموزش، پژوهش.طاهري. 7
1385. 

پ، مسعودي ندوشن،ع، بررسی یادگیري الکترونیک و ارائه یک چارچوب پیشنهادي براي توسعه .اخوان. 8
 .1384ریت فردا، پژوهشی مدی -آموزش الکترونیکی در کشور، فصلنامه آموزشی

موزش ضمن خدمت آهاي مجازي ع، بررسی وضعیت دوره.م، قاسم پور.پورا، ملکی.پورر، ملکی.زادهحکیم. 9
 .1394فرهنگیان، فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 

وري آموزش، پژوهشی فنا -هاي یادگیري حضوري و مجازي، نشریه علمیم، مدل تلفیقی از محیط.ثقفی. 10
1394. 

 ا، بررسی میزان تاثیر آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر بهبود.اسکندري. 11
نامه نهاي و مدیران سازمان سنجش کشور، پایاکنندگان در دوره عملکرد آنها از دیدگاه شرکت

انشگاه آزاد اسالمی، تهران، کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی گروه علوم تربیتی، د
1393. 

نامه کارشناسی نها، پایا هاي آموزش الکترونیک در سازمانن، بررسی میزان اثربخشی سیستم.زنگنه نژاد. 12
 .1388ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، 
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نامه کارشناسی ارشد نیاب، طراحی سیستم یکپارچه آموزش الکترونیک مبتنی بر پایگاه دانش، پا.نیک نیا. 13
 .1388دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، 

م، نقش آموزش مجازي در ارتقاء علمی کارکنان مرکز آمار ایران با توجه به اهداف توسعه .بزرگزاد .14
 .1391نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران جنوب، نپایدار، پایا

م، کیفیت یادگیري در مراکز آموزش الکترونیکی .م، ابوالقاسمی.م، فراستخواه.قهرمانی ر،.مهدیون. 15
 .1390دانشگاهی، نشریه تحقیقات کتابداري و اطالع رسانی دانشگاهی، 

نامه کارشناسی نبراساس مدل سیپ، پایا ICT هاي آموزش ضمن خدمتم، آسیب شناسی دوره.پورزمانی. 16
 .1393ي اطالعات دانشگاه زهدان، ارشد گروه مدیریت فناور
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