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چکیده

آموزش مجازی ،فرصتی بیبدیل برای رویارویی با محدودیت های آموزش حضوری ،تحقق آرماا آماوزش
برای همه و زمینه سازی برای توسعه پایدار و متواز در کشور است .پژوهش حاضر ،با هدف تحلیل ادراک و
تجربه زیسته دانشجویا و استادا دانشگاه از چالشهای آموزش مجازی در نظام آماوزش ااالی انجاام داده
است .بدین منظور با بهرهگیری از روش کیفی و با رویکرد پدیداردناسی به دناسایی و بازنمایی پدیاده ماورد
بررسی پرداخته دد .دادهها با استفاده از نمونهگیری هدفمند و مصاحبه امیق نیمه ساختار یافته با بیست نفر از
دانشجویا و مدرسا دوره های مجازی دانشگاه تهرا گردآوری دد و باه روش کالیایی تحلیالگردیاد .در
دانیدهمین مصاحبه ،ادباع نظری دادهها حاصل دد .اما ،به منظور ااتباربخشی یافتهها ،مصاحبههاا تاا بیساتمین
نفر ادامه یافت .تحلیل داده های حاصل از مصااحبههاا ،منجار باه دناساایی  5مقولاه اصالی گردیاد کاه داامل
چالشهای «مربوط به دانشگاه»« ،مربوط به استاد»« ،مربوط به دانشجو»« ،مربوط به سامانه» و «مربوط به کالس»
است .یافتهها نشا داد که آموزش های مجازی در نظام آموزش االی با چالشهاای متناوع و متفااوتی موا اه
هستند و تا رسید به درایط بهینه ،فاصله دوچندانی دادته و بهبود کیفیت آ  ،مساتلیم نگااه ادی متولیاا و
دوری از طرز تلقی آموزش در ه دوم به این قبیل آموزشها است.
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مقدمه

در دنیای پردتاب کنونی ،بسیاری از روشهای آموزدی سنتی ناکارآمد و کند هستند و قادرت
کافی را برای انتقال مفاهیم دید به فراگیرا ندارند .بنابراین ،الزم اسات کاه از ابیارهاایی کاه
فنآوریهای نوین در اختیار قرار میدهند ،در این زمینه به نحو احسن اساتفاده گاردد .از ملاه
این فنآوریها ،فنآوری اطالاات و ارتباطات است که مو ب خدمات و پیشرفتهایی بسایار
در ارصه آموزش و یادگیری دده است .بنابراین ،میتوا با بهرهگیری از ابیارها و روشهاایی
که این فنآوری ایجاد کرده است ،ضمن افیایش سرات در یادگیری ،درایط یادگیری را برای
استعدادها و سلیقههای گوناگو فراهم آورد ) .(Norozi, Zandi & Madani, 2008حرکات
به سوی رویکردهای نوین در آموزش االی ایجااب کارده اسات کاه بسایاری از دانشاگاههاای
ها از فنآوری آموزش مجازی در ارایاه دورههاا اساتفاده کنناد .بارای کشاورهای در حاال
توسعه ،تجربه و درک آموزش مجازی در نظام آموزدی یک تجرباه پیچیاده واقعای /مجاازی،
هانی /محلی ،سنتی و مدر است .در این دارایط ،داکل و ناوع مناسابات فاردی -ا تمااای
دستخوش تغییر دده و روابط قدرت ،سلسله مراتب بین استاد /دانشجو ،تحقاق فردیات ،بساط
دیوارهای کالس درس و بهطور کلی مناسبات دید دکل گرفته اسات .باه هماین ترتیاب ،باه
کارگیری این فنآوری در وامع درقی و در حال توسعه نظیر کشورما ایرا  ،که ارزشهاای
فرهنگی -ا تماای متفاوتی دارد ،مو ب میدود ،درک کاربرا از این نوع یادگیری متفااوت
بادد ( .)Kiyan, 2014اثرات رو به ردد و فیاینده تکنولوژیها بر هماه نباههاای زنادگی ،از
مله در سطح آموزش بااث دده تا برای ردد و توسعه کشورها تمرکی بر پیشارفت در حیطاه
آماوزش ااالی از طریاق پاییرش نظاام و تکنولاوژیهاای دیاد آموزدای ضارورت یاباد
).(Miliszewska & Rhema, 2010
اغلب دانشگاهها امروزه ،در حال تالش برای افایایش اثربخشای فانآوریهاای نوظهاور در
فعالیتهای آموزدی خود هستند ) .(Andone & Sreteanu, 2009با تو ه باه مناافع آماوزش
مجازی در سطح آموزش االی ،تقاضا برای برگیاری دورههای آموزشهای مجازی در برناماه
آموزدی دانشگاهها رو به افیایش نهاده است ( .)Zameer, 2010انتخاب و کاربسات فانآوری

1. Virtual training
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اطالاات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری برای استادا دالیال متعاددی دارد کاه از
آ

مله میتوا به تقویت و بهباود فرآیناد یااددهی و یاادگیری ،افایایش انعطاافپاییری در

فعالیتهای دغلی با تو ه به از میا بردادتن محادودیت زماانی و مکاانی ،پاسا داد باه نیااز
دانشاجویا بارای فعالیاتهاای آموزدای باه صاورت الکترونیکای ،برقاراری تعامال مساتمر باا
دانشجویا و ایجااد زمیناههاای دیاد بارای خالقیات در فعالیاتهاای آموزدای ادااره دادات
).(Sharif Khalifeh Soltani, Karimi Alavijeh & Mazaheri, 2011
بررسی دواهد ،مستندات و یافتههای پژوهشای ،و اود مواناع و مشاکالتی در نظاام آماوزش
مجاازی را باه تيییاد رساانید (Beaudoin, 2016, Safford & Stinton, 2016, Musingafi,

) .Mapuranga, Chiwanza & Zebron, 2015تحلیال پیشاینه پژوهشای مو اود از آماوزش
مجازی در نظام آموزش االی کشور ،و ود مییتها ،معایاب ،راهباردهاای پیشانهادی باهمنظاور
بهبود و توسعه و همچنین ،حوزه هایی که در این نوع آموزش ماورد غفلات واقاع داده اسات ،را
مورد تيیید قرار میدهد .بر پایه مطالعات انجام دده از مهمترین میایاای ادااره داده در گایارش
پژوهش های صورت گرفته در حوزه آموزش الکترونیکی داامل چناین ماواردی اسات :افایایش
کیفیت یادگیری و آموختههای دانشجویا  ،ساهولت دسترسای باه حجام بااالیی از اطالااات و
دانشهای مو ود در ها  ،دسترسی سریع و به موقع اطالاات در زما اندک ،کااهش برخای
هیینههای آموزدی ،باال برد کیفیت دقات و صاحت مطالاب درسای و المای ،ارتقاای المای
دانشجویا و مدرسا و همچنین ،رویکرد مناسب آموزدی کاه مایبایسات دارای ویژگایهاای
تعامال دو طرفاه اساتاد باا دانشاجویا و تشاکیل کاارگروههاای آموزدای ،بهارهگیاری از
تکنولوژیهای مناسب آموزدی مانند استفاده از محیط وب و فنآوری اطالاات در محیطهاای
آموزدای باداد (Jefferson & Arnold, 2009, Zolfaghari, Sarmadi, Negharandeh,
).Zandi & Ahmadi, 2009

در بررسی راههای توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش ااالی ایارا از دیادگاه اساتادا
فانآوری
دانشگاههای مجاری آماوزش مجاازی ،نتاای نشاا داد کاه باا تو اه باه زیرسااخت 
اطالاات و ارتباطات ،تسلط استادا به روشهای آموزش و به کارگیری فنآوری اطالااات و
ارتباطاات ،راایات اساتانداردهای هاانی آماوزش مجاازی ،حمایات مؤسساات از داوطلباا

1. Teaching-learning process
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تحصیالت تکمیلی به روش مجازی ،تقویت منابع و محتوای آموزدی ،ا رای ارزدایابی فرآیناد
محور در آموزش مجازی ،به مییا بسیار زیاد در توسعه آماوزش مجاازی ماؤثر باوده اسات .در
همین زمینه ،پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه آموزش مجازی نیی ارایه دده است که از مله آنهاا
تحااول و اصااالر نگاارش بااه برنامااهریاایی دورههااای مجااازی ،آگاااهی و آداانایی هاارچااه بیشااتر
برنامهرییا و مدیرا آموزشهای مجازی با مفاهیم اساسی ،نگرشها و رویکردهای دید حوزه
برنامهرییی راهبردی برای دستیابی باه اهاداف ماورد نظار ،توساعه زیرسااختهاای فانآوری،
انسانی ،پداگوژیکی ،زیرساخت فرهنگی ،ا تماای و ارزدی ،اقتصادی ،مدیریت و رهباری و در
نهایات ،زیرسااخت اداری و نظاام پشاتیبانی ،تحاول طراحای محایطهاای آماوزش مجاازی در
دانشگاهها در هت نیل به اهداف و رسالتهای اساسی دانشگاه ،تمایال باه یاادگیری از طریاق
آموزش مجازی ،دسترسی به امکانات این دیوه آموزدی ،ا بار و الیام به کاربرد دیوه آموزش
مجاازی اسات (Modanlo & Salarian, 2011, Darabi, Neystani & Babri, 2014,

) .Nasiri, 2005, Nemati Ahangar, 2010, Dooris, 2003, Nneka Eke, 2011در
نهایت ،از مشکالت آموزش مجازی به نبود زمینه خالقیت و طرر ایادههاای ناو؛ ضاع
درباره فنآوری؛ نبود اوامل انگییدی و ضع

داناش

فرهنگ سازمانی؛ تمرکی آموزشها بر حفظیات

و ادم تو ه به یادگیری سطور باالتر؛ ادم پرورش خالقیت؛ فراهم نبود زمینه تربیت باه دلیال
رو در رو نبود ؛ و دموکراتیکتر دد روابط میا استاد -دانشاجو و دانشاجو -دانشاجو ،ادااره
داده اسات (Keller, Lindh, Hrastinski, Casanovas & Fernandez, 2009, Kiyan,

) .2014ایاان اماار ضاارورت بررساای آساایبهااای ناداای از ا اارای آمااوزش مجااازی را بااه تيییااد
میرساند .بررسی دواهد نشا می دهد کاه بیشاتر دانشاجویا نسابت باه کااهش اماق و کیفیات
یادگیری در خود ااتراض دارند و همچنین ،حوزههای مورد غفلت در آموزش مجازی به فقادا
گفتوگوهای امیق برخط ،فقدا بروز ایدههای بالبداهه و خالق ،فقدا درک دیگرا و درک
دد از سوی دیگرا  ،فقدا دناخت دیگرا و در نهایت ،فقدا آماوختن و الگاو گارفتن بارای
رفتار و یادگیری اداره دده است ).(Kiyan, 2014, Stodel, 2006
کیفیت در برگیاری دورههای مجازی بر مییا گرایش به سمت ایانگوناه آماوزشهاا ماؤثر
است .صدقپور و میرزایی ( )Sedghpoor & Mirzaei, 2008در مطالعه خود ،اادم آگااهی و
دناخت افراد از آموزش مجازی یکی از دالیل ادم گرایش به این نوع آموزش در کشور معرفی
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نمودند .در پژوهش دیگری مشکالت و موانع مو ود در آموزشالکترونیکی را فقادا باازخورد
در زما واقعی مطرر کردهاند و بیش از  55درصد از دانشجویانی که در پژوهش دارکت کارده
بودند ،خواستار تعامل انسانی بیشتری به منظور غلبه بر موانع آموزدی در دروههای مجازی بودند.
همچنین 8 ،درصد از آنها اقیده دادتند که تيخیر در بازخورد به خواستههایشاا از مواناع ادی
در یادگیریدا بوده است ( .)Jee, Liu & Bonk, 2005در پژوهش زمانی ،پرهییی و کاویانی
) (Zamani, Parhizi & Kaviani, 2015چالشهای ارزیابی در آموزش به دایوه الکترونیکای
به چهار دسته تقسیم دده است .ابتدا ،به چالشهای فنی و تکنولوژیکی ادااره داده اسات کاه از
مله آنهاا ضاع

در زیارسااختهاای مخاابراتی بارای هار دو گاروه یادگیرنادگا و مدرساا

میبادد .چالش دوم مربوط به اماور پاداگوژیکی هامچاو اادم آدانایی مدرساا باا سااختار و
فنآوری مورد استفاده در دورههای مجازی و همچنین ،پاایین باود ساواد رایاناهای و اطالاااتی
دانشجویا میبادد .چالش سوم را چالشهای مربوط به اخالق معرفای ماینمایناد کاه در آ باه
فنآوریهای مو ود در تشخیص تقلب ادارهکردهاند .در نهایت ،چالش چهارم باه مواناع

ضع

و مسایل روانی نادی از اضطرابهای فن آوری مانند قطع برق و اینترنت یا خرابای سیساتم ادااره
دارد.
در پژوهشی در خصوص چالشهای آموزش مجازی به دستهبنادی ماوارد مخال در آماوزش
مجازی پرداخته دده و آنها در سه دسته تقسیمبندی گردید است .دسته اول مشکالت فنای اسات
که در آ به ضع

در زیرساخت ها و نباود ارتبااط چهاره باه چهاره باین مادرس و فراگیرناده و

کاهش امنیت در اطالاات اداره دده است .دسته دوم مشکالت مهارتی و ادم تطابق مدرسا باا
آموزش بر خط میبادد که ادم آدنایی با محیط مجازی و ساختار آ  ،ددواری ارزیابی کیفیات
یادگیری دانشجویا  ،ادم تناسب دیوه ارزدایابی باا ارایاه دوره ،پاایین باود ساواد اطالاااتی و
رایانهای فراگیرا  ،مقاومت مدرسا برای ورود به اصر فنآوری و تغییر دیوههای ارزیابی سانتی
و در نهایت ،افیایش حجم کاری مدرسا را دامل میدود .آخر دسته سوم مشکالت کاه مساایل
اخالقی بیا ددهاند که آ را از مهمترین مسایل رویاروی مدرسا دورههای مجاازی دانساتهاناد
(.)Parhizi, Zamani & Asemi, 2014
چالشهای امده پایش روی مدرساا در باه کاارگیری فانآوری اطالااات و ارتباطاات در
پژوهش اواللبی و همکاارا کاه در ساال  35 2انجاام داده اسات ،اباارتاناد از :آمااده نباود
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زیرساختها ،ادم آموزش و مهارت نیروی انسانی ،ادم تخصیص ااتبارات کافی به این حاوزه،
پر هیینگی و هامچناین ،بای ساوادی یاا کام ساوادی مدرساا در کاربسات وساایل الکترونیکای
) .(Owolabi, Ovewole & Oke, 2013نتیجه بررسی موانع و چالشهای دانشاگاه مجاازی در
پاژوهش خادیور و رحمااانی نشاا داد کااه الایرغام و ااود مشاکالت و مسااایل فنای در زمینااه
زیرساختها ،مسایل فرهنگی ،ا تماای و مدیریتی از مله چالشهای پیش روی این دانشگاههاا
در ایرا هستند (.)Khadivar & Rahmani, 2014
نتای به دست آماده از پاژوهش فخارراد ( ،)Fakhrrad, 2005نشاا داد کاه سارات پاایین
اینترنت ،ضع

در منابع سختافایاری و نارمافایاری و نارضاایتی از کیفیات خادمات باه اناوا

چالشهای فنی تکنولوژی؛ هیینه باال و سرمایهگیاری نامناسب به اناوا چاالشهاای اقتصاادی؛
کمبود نیروی انسانی متخصص و کوتاه بود دورههاای آموزدای از کیفیات خادمات باه اناوا
چالشهای نیروی انسانی؛ ادم آدنایی باا آماوزش الکترونیکای ،حمایات کام مساوؤال و اادم
تمایل دانشجویا به انجام کارهای تیمی به اناوا چاالشهاای پاداگوژی؛ اادم راایات حقاوق
معنوی ،نبود قانو کپی رایت و نبود امنیت به انوا چالشهای حقوقی و ادم تمایل به یاادگیری
همیشگی و نگرش سنتی به انوا چالش های فرهنگی مراکی آموزش الکترونیکای دانشاگاههاای
دولتی دهر تهرا میبادند.
هامچناین ،اگبهای ،معارفزاده و مشاتاقی (Agbahi, Moarefzadeh & Moshtaghi,

) 2012در پژوهشی به بررسای مواناع پاداگوژیک در توساعه آماوزش الکترونیکای پرداختناد و
اوامل پداگوژیک را انعطافپییری ،ابیار های برقاراری ارتبااط ،یادگیرناده محاوری ،مادیریت
برنامهها و منابع و ارزیابی از نظر ااضای هیيت المی بر دمردند .همچنین ،تمامی اوامل مایکور
را ی موانع توسعه آموزش الکترونیکی به دمار آوردند.
در این مطالعاه ،ساعی داده اسات تاا بادو هار گوناه ساوگیاری ،تجاارب زیساته و ادراک
دانشجویا و مدرسا نظام آموزش مجازی ،بازنمایی گردد .بدینمنظاور در پاژوهش حاضار باا
درک این ضرورت ،سعی دد با استفاده از رویکرد مبتنی بر روشدناسای تفسایرگرایی ،ضامن
تحلیل تجربه زیسته دانشجویا  ،استادا و ادراک دیدگاههای آنها ضمن کسب داناخت امیاق
از پدیده مورد مطالعه ،چالشهای مرتبط را دناسایی و بازنمایی کرد .بنابراین ،با تو ه باه تعادد
یافتههای امیق در این حاوزه ،تاالش بارای
چالشهای پیش آمده و ضرورتهای نادی از نبود 
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ادراک تصویر ذهنی دستاندرکارا آموزش مجازی از مواناع و مشاکالت مو اود در فرآیناد
آموزش الکترونیکی میتواند به ایشا کمک نماید تا ضامن تصامیمگیاری بارای کااهش و یاا
برطرف دد موانع مو ود از یکسو و تجهیی متناسب استادا و دانشجویا باه لحاا دانشای،
نگردی و مهارتی از دیگر سو ،زمیناه الزم بارای بالنادگی و پویاایی آنهاا در دانشاگاه را فاراهم
نمایاااد .از ایااان رو ،هااادف اصااالی در پاااژوهش حاضااار ،کساااب درک امیقااای از دیااادگاه
دستاندرکارا آموزش مجازی در خصوص موانع و چالشهاای ا ارای آ مایباداد و تاالش
داده تااا بااه ایان سااؤال پاسا داده داود کااه چااالشهاای اساساای مو ااود در آماوزش بااه داایوه
الکترونیکی در آموزش االی ایرا چه مواردی میبادند؟
روش

برای پاس گویی به سؤال پژوهش و به منظور داناخت امیاق از وضاعیت مو اود و باا تو اه باه
بررسی مطالعات انجام دده در حیطه آموزشهای الکترونیکی و فقادا مطالعاات امیاق در ایان
حیطه ،ضرورت اتخاذ رویکاردی اکتشاافی بارای کشا

هماه ابعااد پنهاا و پیادای آ محارز

میگردد .از این رو ،تحقیق حاضر با اتخااذ رویکارد اساتقرایی باه دنباال کشا

ابعااد مختلا

آمااوزش مجااازی در نظااام آمااوزش اااالی ماایپااردازد .ایاان مطالعااه بااا روش کیفاای و رویکاارد
پدیااداردناساای در سااال  235در دانشااگاه تهاارا بااه انجااام رساایده اساات .بااه زااام بازرگااا
( ،)Bazargan, 2010زمانی میتوا از پژوهش کیفی استفاده نمود که بخواهیم یک پدیده را از
هات گوناگو مورد بررسی قرار دهیم و ضمن مطالعه افاراد در دارایط طبیعایداا  ،تصاویری
تفصیلی از پدیدههای مورد مطالعه بازنماایی گاردد .یکای از ماوارد مناساب بارای کااربرد روش
پدیداردناسی پاس به این سؤال است که آیا نیازی به رودنسازی بیشتر پدیدهای خااص و اود
دارد (.)Abedi, 2010
چارچوب مفهومی :با تو ه به تفاوتهای فلسفی پارادایمی دو روش کمی و کیفی ،در بررسیهای
کیفی به ای استفاده از چهاارچوب نظاری بارای تادوین و آزماو فرضایههاا ،از چهاارچوب
مفهومی برای استخراج سؤال یا سؤاالت تحقیق استفاده میدود (Ritchie & Lewise, 2005,

) .Maxwell, 2003چارچوب مفهومی تحقیق حاضر مبتنی بار رویکارد تفسایرگرایی ا تمااای
است .به زام بازرگا ( ،)Bazargan, 2010بر اساس دیدگاه تفسیرگرایی ،واقعیت ،مشروط به
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تجربه انسا و تفسیر اوست .انسا از طریق تجربه میتواند دانش مربوط به واقعیات را در ذهان
خود بسازد .پژوهشگر از طریق تعامل با موضوع مورد پژوهش ،به دناخت آ نایل میداود .در
ایان دیادگاه ،داناخت اماری اینای نیسات و ابعااد و تفسایرهای گونااگو دارد (Salehi,

) .Bazargan, Sadeghi & Shokohiyekta, 2014در رویکرد تفسیرگرایی ا تماای به انوا
رویکرد اصلی در این مطالعه ،باور بر این است که با تو ه به خالق بود ماهیات انساا  ،سایال
بود واقعیت ا تمااای ،و سااخته و معناادار داد در فرآیناد درک و تفسایر انساا هاا از آ ،
نمیتاوا مسایر و روش خااص بارای درک واقعیاات و یاا ایجااد تغییار در آنهاا پیشانهاد کارد
( .)Guba & Lincoln, 2005, Neuman, 2007, Denzin & Lincoln, 2011با تو ه به ایان
موضوع و با تو ه به دیدگاه بازرگا ( ،)Bazargan, 2010برای انجام پاژوهشهاای آموزدای
که بتواند راهگشای دناخت امقی اناصر نظام آموزدای باداد ،بایاد از روشدناسای تفسایری
استفاده نمود .در این پژوهش سعی گردید تا باا اساتفاده از رویکارد تفسایرگرایانه باه بازنماایی
ادراک دانشجویا و استادا از چالشهای آماوزش مجاازی در نظاام آماوزش ااالی پرداختاه و
نشا داده دود که مشارکتکنندگا چه درکی از آموزش مجازی دارناد (Guba & Lincoln,

).2005, Neuman, 2007, Denzin & Lincoln, 2011
نحوه انتخاب مشاركتكنندگان :تعداد و نحوه انتخاب مشارکتکنندگا در مطالعات به روش کیفای
مانند روش های کمی از پیش تعیین داده نیسات و باه روناد تحقیاق و مقاوالت در حاال تکاوین
بستگی دارد .روش انتخاب مشارکتکنندگا در تحقیقات کیفی از نوع هدفمند است و حجام
آ نیی به سطح ادباع نظری ساؤالهاای تحقیاق بساتگی دارد & (Adib Hajbagheri, Parvizi

) .Salsali, 2007در این پژوهش نیی محققا کودیدهاند تا به صورت هدفمند بر مبنای ایانکاه
چه نوع اطالاات خاصی در پی یافتههای اولیه مورد نیااز اسات ،مشاارکت کننادگا را انتخااب
نماید .لیا ،دادههای این پژوهش مبتنی بر تجربه زیساته مدرساا و دانشاجویا مجاازی دانشاگاه
تهرا استوار گردید و درکتکنندگا در پژوهش با بهرهگیری از روش نمونهگیاری هادفمناد
انتخاب ددند .مجموع درکت کنندگا در پاژوهش  35نفار باوده کاه تعاداد

نفار از آنهاا از

مدرسا دورههای آموزش مجازی و تعداد  3نفر دیگر از دانشجویا پییرفتاه داده در دورههاای
آموزش مجازی در دانشگاه تهرا که حداقل دو ترم تحصیلی را گیرانده بودند انتخااب و ماورد
مصاحبه قرار گرفتند .به منظور گردآوری دادهها از فن مصاحبه نیمهساختار یافته اساتفاده داد .باا
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تو ه به سؤال اصلی پژوهش که به دنبال دناسایی چالشهای اماده در حاوزه آماوزش مجاازی
میبادد ،ابتدا با ارای ه مالتی دربااره ماهیات مصااحبه و موضاوع آ باه فارد مصااحبه داونده و
آدنایی اولیه با موضوع ،آغاز به کار دد و سپس اولین سؤال مبنای بار اینکاه باا تو اه باه تجرباه
حضور در آموزش مجازی چه کمبودها و مشکالتی را احسااس کاردهاناد پرسایده داد و ماابقی
سؤاالت بر اساس پاس های افراد به منظور واکاوی دقیق پدیده ماورد نظار و بار اسااس دارایط و
ابهامات مو ود در پاس ها مطرر ددند .پیش از آغاز مصاحبه ابتدا ،پروتکل مصاحبه تدوین داد
و با هماهنگی قبلی صورت گرفته با مصاحبه دوندگا به انجام گفتوگو ،تنظایم و باازبینی ماتن
گفتوگوها پرداخته دد .برای گردآوری دادهها از مصاحبه تلفنی ،رایانامه و دبکههای ا تماای
موبایل -بنیا استفاده گردید .به این صورت که با  5نفر از استادانی کاه حاداقل تجرباه دو تارم
تدریس مجازی دادتند به صورت حضوری و نفر از استادا مورد مصاحبه تلفنی قرار گرفات و
همچنین ،از  3دانشجوی درکت کننده 2 ،نفر با استفاده از دبکههای ا تماای و  5نفر به صاورت
تلفنی و یک نفر به صورت حضوری به گفتوگو پرداخته دد .هما گونه کاه ذکار داد ماالک
انتخاب افراد ماورد مصااحبه ،داداتن حاداقل دو تارم تجرباه حضاور در نظاام آماوزش مجاازی
دانشگاه تهرا بوده است .زما هر مصاحبه بین  35تا  05دقیقاه متفااوت باود .بعاد از گاردآوری
فرمهای تکمیل دده نسبت به پاالیش ،بازخوانی ،دستهبندی و ارایه یافتاههاا از طریاق فان تحلیال
محتوای کیفی متن مصاحبهها اقدام دد.
برای تحلیل دادهها ،اقداماتی نظیر انجام مصااحبه باا مشاارکت کننادگا  ،مارور یادداداتهاای
تدوین دده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعادیل و تکمیال مطالاب یاددادات داده و
هامچناین ،کدگایاری ،صاورت پاییرفت .در پاژوهش حاضار ،دادههاای حاصال از یاددادات
برداریهای به امل آمده از مصاحبهها ،خط به خط خوانده داده و ساپس ،مفااهیم و ماالت
اصلی ،استخراج و مقوالت و طبقات تشکیل دد و در نهایت ،دستهبندی دادند .در داانیدهمین
مصاحبه با دانشجویا و اساتادا دانشاگاه تهارا  ،اداباع نظاری دادههاا حاصال داد و باه منظاور
ااتباربخشی به یافتهها ،مجدداً چهار مصاحبه انجام گرفت .در هت راایت اخاالق در پاژوهش،
قبل از انجام مصاحبه به صورت کامالً رسمی از مشارکت کنندگا داوت باه مصااحبه باه امال
آمد و در ابتدای امر با ایشا در رابطه با هدف پژوهش ،محرمانه بود نام و اطالاات هویتی آنهاا
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آگاهیهای الزم داده دد و در نهایت ،همه افراد حاضر در پاژوهش باا رضاایت کامال باه انجاام
مصاحبه پرداختند .مشخصات مشارکتکنندگا در پژوهش در دول آورده دده است.
جدول  .3ویژگیهای افراد مشاركتكنندهگان در پژوهش
شماره
اطالع
دهنده

سابقه
مرتبه
علمی

سن

تدریس در
آموزش

شماره
جنسيت

اطالع
دهنده

مجازی

سابقه
مرتبه
علمی

سن

تدریس در
آموزش

جنسيت

مجازی

استاد

53

 4سال

مرد

استادیار

25

 5سال

مرد

دانشجو

33

 2ترم

ز

3

استادیار

23

 4سال

مرد

3

22

 4ترم

ز

2

دانشیار

48

 5سال

مرد

2

دانشجو

 2ترم

ز

4

استاد

55

 5سال

مرد

4

دانشجو

25

ز

5

استادیار

45

 2سال

مرد

5

دانشجو

23

 2ترم

0

دانشیار

53

 2سال

ز

0

دانشجو

45

 4ترم

ز

5

استاد

55

 5سال

مرد

5

دانشجو

25

 2ترم

مرد

8

استادیار

20

 4سال

مرد

8

دانشجو

38

 2ترم

مرد

3

استادیار

25

 2سال

مرد

3

دانشجو

2

 2ترم

ز

5

دانشیار

45

 3سال

مرد

35

دانشجو

22

 4ترم

مرد

یافتهها

نتای انجام مصاحبهها در طول این پژوهش منجر به  5درو مایاه اصالی و  0زیار درو مایاه در
امر آموزش الکترونیکی گردید که در واقع ،بیانگر این موضوع است که برای رسید باه اهاداف
آموزدی از هر دوره برنامه رییی دده و برگیار دده باید به ایان مقاوالت تو اه دادات .یافتاههاا
حااکی از آ اساات کاه چااالشهاای آمااوزش مجاازی در دانشااگاه تهارا در پاان زمیناه امااده
«چالشهای مربوط به دانشگاه»« ،چالشهای مربوط به استاد»« ،چاالشهاای مرباوط باه دانشاجو»،
«چالشهای مربوط به سامانه الکترونیکای»« ،چاالشهاای مرباوط باه کاالس الکترونیکای» اتفااق
میافتند که در ادامه به طور مفصلتری این موارد آورده میدوند.
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 .1چالشهاي مربوط به دانشگاه

چالشهای دانشگاه به مواردی که از انب سیستم اداری و آموزدی دانشکدههاا /پاردیسهاا در
امر آموزش مجازی اخالل ایجاد میکنند ،اداره دارد که دامل موارد زیر میبادد.
 .1-1سیاستگذاريها و برنامهریزي :یکی از مواردی که در چاالشهاای مرباوط باه دانشاگاه از نظار
مشارکتکنندگا به آ اداره دده است ،سیاستگیاریها و برنامه رییی دانشاگاه در قباال ایان
نوع آموزش میبادد که در قالب مواردی نظیر «ا باار بار اساتادا در تادریس مجاازی»« ،هییناه
زیاد در مقابل امکانات مو ود» و «ادم ایجاد دورههای مجازی در ردتههای مورد نیاز امعه» باه
آنها اداره دده است.
درکت کننده دماره « :3ا بار گروهها و اداره آموزش باه برگایاری 3

لساه آموزدای توساط

استادا و همچنین ،ا بار به برخی از استادا که تمایلی باه برگایاری دورههاای مجاازی نادار ،
بااث میشه استاد با رغبت و االقه سر کالسها حاضر نشه و یا دی نگیاره دانشاجوها رو ،بارهاا
بعضی از استادا سر کالسها خوددو اقرار کرد که انگیایهای نادار بارای تادریس تاو ایان
محیط و دورهها».
درکت کننده دماره « :5دهریه زیاد دوره با تو ه باه امکانااتی کاه در اختیاار دانشاجو نمایذاره
خیلی زیاده و باید کمتر باده ،چو دانشگاه خیلی از هیینهها رو برای ما نمایکناه و در قباال او
پول میگیره ،مثالً ما که سل

نمی ریم تا از ساهمیه غایا اساتفاده کنایم .یاا از سارویس دانشاگاه

استفاده نمیکنیم و همینطور خوابگاه ،ولی یک چییی تقریباً معاادل هییناه دورههاای ارداد تاو
دانشگاههای دیگه مثل آزاد پرداخت میکنیم».
درکت کننده دماره « : 4دانشگاههایی که مجازی دار برگیار میکنن باید اول از هماه باه نیااز
امعه به او ردته هایی که مجازی اومده تو ه کنند؛ یعنای ،رداتههاایی رو مجاازی بایار کاه
حداقل اآل در حال حاضر نیاز هست تو امعه تا یک متخصصی تو این رداته بیااد و مشاغول باه
کار بشه و با این کار میتونن حتی خألهای دورههای روزانه رو پر کنند».
 .2-1عدم پاسخگویی به دانشجویان :مورد دیگری که به چالشهای دانشاگاه در برگایاری دورههاای
مجازی مرتبط میبادد ادم پاس گویی دانشگاه به سؤاالت دانشجویا است .با تو ه باه ماهیات
این دورهها و ادم حضور یادگیرنده ،باید سامانه پاس گویی منساجمی را بارای دانشاجویا ایان
دوره در نظر گرفت تا بتوانند به رفاع مشاکالت و ابهاماات بپردازناد کاه در قالاب ماواردی نظیار
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«پاس نداد به تماسهای دانشجویا » و «بیتو هی به پیغامهای آفالین در سامانه» به آنهاا ادااره
دده است.
در این رابطه درکت کننده دماره  3میگوید« :من بارها به مشکل خوردم در انتخاب واحادم و
کالسام ولی هر چقدر تماس میگرفتم هیچکس به من واب نمیداد .یا اصالً اواب نمایداد
تلفنادونو یا هر کسی تلفن رو بر میدادت ،میگفت به این قسمت مربوط نیست ،خب منم چاو
دهرستا بودم و هم کارمندم ،نمیتونم هر دفعه که مشکلی برام پیش میاد مرخصی بگیارم و بیاام
دانشگاه تا حضوری برطرف کنم ،خب اگر اینطور بود که چرا مجازی میخوندم».
 .3-1بینظمی و عدم هماهنگی در برگزاري كالسهاي اصلی و فوقالعاده :ادم هماهنگی و اطاالعرساانی
به موقع توسط دانشگاه اامل دیگری است که زمینه ساز چالش در دورههای مجازی میبادد کاه
در قالب مواردی نظیر «ادم هماهنگی در برگیاری کالسها» و «اطاالعرساانی ضاعی » باه آنهاا
اداره دده است.
درکت کننده دماره « : 3من در لسهای بودم و برای من پیامک برگیاری کالس برانای آماد
که نیم ساات دیگر کالس برانی در وسط سال تحصایلی داریام .بعضای از اساتادها هناوز تارم
نص

نشده کالسهادو رو به 3

لسه میرسونن و تموم میشه .ولی ،بعضای از اساتادهاا موقاع

امتحا ها هم کالس برانی برگیار میکنن که باز هام 3

لساه نمیشاه .خاب ایان باینظمای و

بیهماهنگی بااث میشه من دانشجو نتونم به موقع سر کالسها بیام .بعضی وقتهاا میاایم کاالس
نیم ساات منتظر میمونیم بعد استاد تازه اطالع میده به دانشگاه که تشری

نمیاره ،این نیم ساات

یا چهل دقیقه خب ساات کمی نیست که ما منتظر موندیم از او طرف استادهایی هم هستند کاه
حضور در کالس رو مهم میدونن و نمره مید  ،ما نمیدونیم ،دقیقاً باید چیکار کنیم».
 .4-1عدم برگزاري دورههاي توجیهی و مهارتی براي استادان و دانشجویان :با تو ه باه ماهیات دورههاای
مجازی و وب محور بود آ  ،کاربرا این دوره هاا بایاد حاداقلی از تسالط و مهاارت نسابت باه
کامپیوتر و دبکه را دادته بادند ،ادم تسلط کاربرا به احتمال زیاد در کیفیت فرآیند یااددهی و
یادگیری تيثیر خواهد گیادت که در قالب مواردی نظیر «اادم تسالط بار ابایار»« ،اادم وحادت
رویه در بین استادا » و «ادم برگیاری دورههای تو یهی» به آنها اداره دده است.
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درکت کننده دماره « : 5آموزش استفاده از ابیار و امکانات برای استادا یا ا ارا نمایداه و یاا
دی گرفته نمیده و ا باری نیست (در حرف میگویند ا باری است؛ ولی ،در امال خیلای از
استادا ما بلد نبودند از بیشتر امکانات استفاده کنند و انگار اولین باردا بود)».
درکت کننده دماره « :3وحدت رویه بین استادا و روش تدریسدو نیسات و ایان خیلای باده
که دانشجو نمیدونه دقیقاً چه انتظاری ازش میره تو کاالس و دانشاگاه ،هار کاالس یاک قاانونی
داره که کامالً به استاد وابسته است».
درکت کننده دماره « : 0نه تنها استادا بلکه دانشجوها نیی همه مسایل را با هم قاطی میکنناد و
سؤاالت فنی رو از کاردناس آموزش میپرسن و براکس ،داید بهتر باده اول ورود ،دورههاایی
را برای دانشجوها هم برگیار کنند تا دقیق ًا تو یه بشان بایاد چیکاار کانن در طاول تارم و بادونن
مشکالتشو رو کجا مطرر کنند».
 .5-1عدم نظارت بر دورهها و محتواي ارایه شده :نظارت بر کل دوره ،روند آموزش و کالسها نیاازی
است که در دورههای مجازی مشهود میبادد تا به یک وحدت رویهای در برگایاری رساید کاه
در قالب مواردی نظیر «ادم نظارت بر دوره» و «ادم هماهنگی در بین کاالسهاا» باه آنهاا ادااره
دده است.
درکت کننده دماره « :5هم باید به کالسها نظارت فنی مداوم باده و هم نظارت آموزدی ،یک
درس واحد با دو استاد ارایه دده یکی از استادا به قدری سخت میگیره که باید همه وقتموناو
بگیاریم تا تکالی دو انجام بدیم و امتحا بسیار سخت و طوالنیای میگیره ،استادی هم هسات
که اصالً تکلیفی نمی ده و تدریسش هم خیلی کم حجمه و محتاوای چنادانی ناداره ،چیایی کاه
برای خود من و یکی از همکارام که مجازی هست ،پیش اومد همین بود».
 .2چالشهاي مربوط به استاد

دسته بعدی چالشها که در امار مجاازی دانشاگاه تهارا و اود دارد چاالشهاایی اسات کاه باه
استادا مربوط میدود که این موارد دامل روش تدریس ،دسترسی باه آنهاا ،میایا بهاا داد یاا
انگییه آنها برای تدریس و تو یه و مهارت استادا میبادد.
 .1-2روش تدریس :روش تدریس در کالسهای مجازی توسط استادا با یکدیگر متفاوت است و
برخی از استادا تنوع زیادی در روش تدریس دارند و برخی فقط به سخنرانی بسنده میکنند که
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در قالب مواردی نظیر «یکطرفه بود کالسها» و «تنوع در روشهاای تادریس» باه آنهاا ادااره
دده است.
در این زمینه ،درکت کننده دماره  5میگوید« :درسها نباید تئوری باده ،دانشجوی ارداد کاه
از دانشگاه تهرا فارغالتحصیل میشه باید توانمندیهاای پژوهشای قاویای داداته باداه .ولای در
واقع ،اینطور نیست و اکثراً بر حفظیات تيکید میشه ،بعضی از استادها فقاط ساخنرانی مایکانن و
اصالً وبکم رو هم رودن نمیکنن تا تصویردو رو ببینیم ،این بااث میشه تعامل دکل نگیره و
یک طرفه باده».
 .2-2عدم دسترسی به استادان :با تو ه به ماهیت دورههای مجازی دسترسای باه اساتاد ،اااملی اسات
که تقریبا ًا تماامی مشاارکت کننادگا باه آ ادااره داداتهاناد .باا تو اه باه ایانکاه حضاور در
کالسهای مجازی ا باری نمی باداد ،دانشاجویا نیااز دارناد تاا در ماواردی کاه باه مشاکل بار
مایخورناد باه اساتاد مربوطاه دسترسای دادااته باداند .ولای ،در بیشاتر ماوارد ایانچناین نبااوده و
مشارکتکنندگا در پژوهش حاضر همگی به این نکته اداره دادتهاند.
درکت کننده دماره « :3دسترسی به استاد تو دورههای مجازی نباید فقط به کالس محادود بشاه
و باید ایشو به روشهای مختل

مثل ایمیل ،دماره تلفن در دسترس بادند تا در مواقعیکه نیااز

به راهنمایی و کمک هست بشه با اونا ارتباط گرفت .ولی ،خیلی کام پایش میااد اساتادی حاضار
بشه تا دماره موبایل خودش رو به مجازیها بده و تنها راه ما اینه که هفتاهای یاکباار در کاالس
زیارتشو کنیم و یا اینکه بهشو ایمیل بینیم که معموالً هم واب نمید به ایمیل».
 .3-2كمتوجهی به دوره و دانشجویان مجازي :ماورد دیگاری کاه اکثار ًا باه آ ادااره داداتند ،ادی
نگرفتن دانشجویا مجازی و یا بها نداد به آنها در مقایسه با دانشاجویا حضاوری اسات کاه در
قالب مواردی نظیر «کم تو هی به دانشجویا » و «تفاوت بین دانشاجویا دورههاای مختلا » باه
آنها اداره دده است.
درکت کننده دماره « :0بعضی از استادها چو ارتباط چهره به چهره با دانشاجوها نادار تصاور
میکنند خیلی مهم نیست و یا سخته برامو که تکالی

رو مثل دانشجوهای حضوری انجام بادیم

و تحویل بدیم به خاطر همین نسبت به مجازیها و حضوریها تفاوت قایل مایدان و ایان اصاالً
خوب نیست».
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درکت کننده دماره

« :بعضی از این استادهای مجازی وقتی سر کاالس حضاوری میار کاالً

متفاوتن با چییی که ما دیدیم ازدو تو کالس هاای خودماو آخاه مان چناد باار رفاتم کاالس
حضوری استادها ،خیلی فعالتر ،سرحالتر ،مهربو تر ،با انگییهتر هستن .ولی ،وقتی سر کالس ما
میا دو بار یک سؤالی رو بپرسیم داکی میدن و واب نمید  ،یا یک برخوردی مایکانن کاه
آدم خودش به این نتیجه میرسه که نپرسه بهتره .استاد میاد تو کالس هر نیم ساات تادریس میگاه
باید یک ربع استراحت کنیم و واقعاً همینکارو میکنه ،نیم ساات درس میده بعد میره یک رباع
استراحت و میاد ،ما هم این وسطه یا با بچهها تاو کاالس چات مایکنایم یاا مایریام دنباال کاار
خودمو ».
 .4-2آموزش ناكاافی مدرساان :ماورد دیگار در چاالشهاای مرباوط باه اساتاد ،مهاارت اساتادا در
بهکارگیری ابیار و امکانات و ادم آموزش بسیاری از آنها در این نوع آماوزش مایباداد کاه در
قالب مواردی نظیر «آموزش ناکافی به استادا » به آنها اداره دده است.
هما طور که درکت کننده دماره  4اداره میکند« :استادها از امکانات سامانه استفاده نمیکنناد،
مثالً تاالر گفتوگو داریام .ولای ،تقریبااً هایچکادوم از اساتادها ازش اساتفاده نمایکانن ،حتای
دانشجوها هم استفاده نمیکنن .این نشو میده خب هام دانشاجوها و هام اساتادها یاا نمایدونان
چنین امکانی هست یا نحوه کار کرد باهادو رو بلد نیستن .بعضی از کالسها که نیااز دار تاا
نموداری رسم بشه یا فرمولی حل بشه ،استادها نمیتونن از امکانات استفادهکنن و این خیلای باده
مخصوصاً تو درسهای محاسباتی مثل حسابداری».
 .5-2سواد اطالعاتی ناكافی مدرسان :مهارت استادا در به کارگیری از ابایارهاای مو اود در محایط
کالس برخط و سامانه آموزدی مورد آخر از چالشهای مربوط به مدرسا میبادد کاه از ساوی
دانشجویا بیا دده است.
در این رابطه درکت کننده دماره  5میگوید« :بعضی از استادها آ قدر حجم مطالاب رو زیااد
میکنن که واقعاً ما نمیرسیم بخونیم ،چو این دورهها برای داغلین و کارمندا هستش ،استاد بایاد
تو یه باده که حجم معقولتری ارایه بده».
 .3چالشهاي مربوط به دانشجو

چالشهای دانشجویی این نوع آموزش به دو حوزه تقسیم میدود که دامل « دی نگارفتن دوره
و کالسها و تمایل به گرفتن مدرک» و «ادم تو یه و تسلط آنها بر سامانه الکترونیکی» است.
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 .1-3عدم حضور در كالس :موردی که بیشتر استادا در اداره به آ مشترک بودند ،این نکتاه اسات
که دانشجویا مجازی فعالیتی در کالس نمیکنند و تصور میکنند ،همین که در کاالس نامشاا
بادد کافی است و این در قالب مواردی نظیر « دی نگرفتن کالس توساط دانشاجویا » و «اادم
حضور در کالس» به آنها اداره دده است.
درکت کننده دماره « :5دور بود از محیط آموزدی و کالس و تعامل رو در رو باااث میشاه از
دیت دانشجوها کاسته بشه و تو کالس حاضر نشن و یک خاط در میاو تاو بحاثهاا دارکت
میکنند ،وقتی ازدو الت رو ویا میدیم که چرا نمیا یا لسه کاری دادتن یا با کالسهاای
دیگه تداخل دادته کالسشو و یا سر کاردو دسترسی و امکا حضور ندادتن».
 .2-3عدم تسلط بر سیستم :ادم تو یاه و تسالط دانشاجویا بار امکاناات ساامانه باااث مایداود تاا
یادگیری آ گونه کاه بایاد باداد ،نشاود و ایان در قالاب ماواردی نظیار «اادم تسالط بار ساامانه
آموزدی»« ،ادم تسلط بر محیط کالس» و «ادم آموزش کافی در استفاده از ابیار» به آنهاا ادااره
دده است.
ال باه سیساتم مجاازی تسالط
درکت کننده دماره  « :8بسیاری از دانشجویا چو باه ساامانه و کا ً
ندار خیلی در طول کالسها به مشکل میخوریم ،مثالً از یک دانشجو میخواهیم تا میکروفاو
سیستمش رو رودن کنه تا به سؤالی که پرسیدیم پاس بده ،خیلیهادو بلد نیساتن وصال کانن،
خب این باید براش یک فکری بشه تاا تعامال صاورت بگیاره ،وقات کاالس گرفتاه میشاه بارای
کارهای فنی و تنظیم سیستم دانشجوها».
.4

چالشهاي مربوط به سامانه

چالشهای مربوط به سامانه از بین مصاحبهها به دو قسمت دستهبنادی داد «مشاکالت مرباوط باه
اینترنت و دبکه» و «مشکالت مربوط به سیستم مدیریت یادگیری.»1
 .1-4مشکالت اینترنتی :مشکالت اینترنتی از مله موارد اصلی در امر آموزش الکترونیکی است کاه
دامل «سارات پاایین»« ،حجام مصارفی زیااد بارای کااربرا »« ،قطاع و وصالی اینترنات»« ،اادم
تخصیص پهنای باند ویژه برای دانشجویا » میبادد.

1. LMS: Learning Management System
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درکت کننده دماره « : 3حجم ترافیک مصرفی زیادی که حضور در کاالس نیااز داره دااید از
ضع های این نوع آموزش باده ،مثالً با یک گیگا بایت ترافیک داید بشه سه یا چهاار لساه باا
کیفیت رو برگیار کرد ،اگر بشه کاری کرد که حجم مصرفی رو پایین آورد خیلی خوب میشه».
درکت کننده دماره « : 5حداقل سرات اینترنتی که دانشگاه برای کالسهاا اااالم کارده اصاالً
مناسب نیست ،از اونجایی که تو کشور ما مشکل سرات اینترنت همیشه بوده ،حتمااً تاو آماوزش
مجازی تيثیرگیاره ،مثالً دانشگاه بایاد باا بعضای از دارکتهاایی کاه اینترنات پار سارات ارایاه
میکنن قرارداد دادته باده و دانشجوها رو معرفی کنه به او درکتها تا یک پهنای باند ویاژهای
رو بهشو بده که مناسب این فرآیند باده».
 .2-4سیستم مدیریت یادگیري

نوع دیگر مشکالت مربوط به سامانه الکترونیکی ،سیستم مدیریت یادگیری مایباداد .مشاکالتی
که در این قسمت میبادد ،اغلب به ظرفیتهای سرور ذخیرهسازی و ناوع قالاب سیساتم مرباوط
میدود که در قالب مواردی نظیر «ادم دسترسی به محتوای ارایاه داده در کال دوره» و «قطاع و
وصل دد سامانه» به آنها اداره دده است.
هما طور که درکت کننده دماره  2اداره میکند« :من به اناوا دانشاجوی مجاازی بایاد ایان
حق رو دادته بادم که همه اطالاات و فایلهای صوتی و تصویری و هر چییی کاه در او درس
برای من ارایه دده رو بهشو دسترسی دادته بادم .ولی ،بعد از ترم دیگه این دسترسی بارای مان
امکا پییر نیست ،همه فایال هاای صاوتی و تصاویری از روی سیساتم برداداته میشاه و دسترسای
نداریم .مشکل قطع و وصلی هم که تو سامانه پیش میاد بااث میشه کالسها کنسل بشه و مجباور
بشیم که حتماً برای پر کرد 3

لسه کالس برانی برگیار کنیم ،این یکم غیر اادیه که سامانه

در طول یک ترم چندین بار قطع و وصل بشه و هر بار قطع و وصلی یک یا دو روز طول بکشه تاا
برطرف بشه».
 .5چالشهاي مربوط به محیط كالس الکترونیکی

دسته آخر چالش های مربوط به آموزش الکترونیکای باه محایط کاالس آنالیان ارتبااط دارناد و
دامل طراحی گرافیکی محیط کالس و نارساییهای فنی کالس میبادد.
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 .1-5طراحی گرافیکی و رابط كاربري :یکی از چاالشهاای مارتبط باا کاالس آنالیان کاه مشاارکت
کنندگا به آ اداره کردهاند ،طراحی گرافیکی کالس میبادد که در قالب مواردی نظیر «رابط
کاربری پیچیده» و «رنگبندی و محیط خسته کننده» به آنها اداره دده است.
درکت کننده دماره « : 8محیط و رنگ بنادی کاالس خیلای خساته کنناده اسات و رناگهاای
بیرور به کار برده دده که بااث خستگی چشم میشه وقتی برای یک یا دو ساات که به صافحه
نگاه میکنیم ،اوج این وقتیه که چند لسه کالس تو یک روز دادته بادیم».
 .2-5ضعف در ابزار كالس :آخرین موردی که در چالشهای مربوط به کالس الکترونیکی مایتاوا
بر دمرد ،نارساییها و ضع های فنی کالس اسات کاه در قالاب ماواردی نظیار «سارات پاایین
دبکه» و «دست و پاگیر بود قوانین برای استفاده بهینه از امکانات کالسای» باه آنهاا ادااره داده
است.
درکت کننده دماره « :35وقتی که استاد میخواست صافحه دساکتاخ خاودش رو باه اداتراک
بگیاره تا یک نرمافیار یا سایتی رو نشو بده به دانشجوها ،وقتی بر میگرده به محایط کاالس تاا
نظر بچهها رو بخونه صفحه دطرنجی میشه و ما دیگه نمایبینایم اساتاد کجاارو مایگن و تادریس
میکنن».
درکت کننده دماره « : 5درسته که امکا تعامل صوتی و تصویری با استاد و دانشجوهای دیگاه
و ود داره تو کالس ،ولی آ قدر دنگ و فنگ داره که باید یک هفته قبل با دانشگاه و بچههاای
فنی هماهنگ بشی تا مشکلی برات تو کالس پیش نیاد ،اینکه یک روش تو کالس غالب هسات
و او هم نودتاریه بده ولی ،خب دانشجوهایی که به محیط کالس مسلطترند راحتتر مایتاونن
صوتی هم تو کالس بادن».
بحث و نتیجهگیري

امروزه آموزش مجازی به دلیل مییتهایی از مله ادم نیاز به حضور فیییکی اساتاد و دانشاجو،
وابسته نبود کالس به زما خااص و ساهولت دسترسای ،باه نظار مایرساد ،مایتواناد برخای از
محدودیت های آموزش حضاوری را از میاا بار دارد ،ایان در حاالی اسات کاه بایاد باه نحاوی
سیاستگیاری و برنامهرییی انجام دود که خود به چالش تبدیل نگردد .بنابراین ،دناخت اوامل
و چالشهای آموزش مجازی ارایه دده در دانشگاههای کشاور از اهمیات برخاوردار اسات .ایان
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پژوهش با روش کیفی و با انجام  0مصااحبه امیاق نیماه سااختاریافتاه از دانشاجویا و اساتادا
واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه تهرا و همچنین 4 ،مصاحبه تکمیلی به منظور ااتباربخشی به
یافتهها ،به اواملی چند از چالشهای مو ود در این نوع آماوزش دسات یافات .نتاای باه دسات
آمده دامل ادم نظارت بر دورهها و محتوای ارایه دده ،ادم پاس گویی به دانشجویا  ،بینظمی
و ادم هماهنگی در برگایاری کاالسهاا و کاالسهاای فاوقالعااده ،اادم برگایاری دورههاای
تو یهی و مهارتی برای استادا و دانشجویا  ،سیاست گیاری ،روش تدریس ،ادم دسترسای باه
استاد ،دی نگرفتن دوره و دانشجویا  ،تو یه و مهارت ،مدرکگرایی ،ادم تسلط بار سیساتم،
مشکالت اینترنتی ،سیستم مادیریت یاادگیری ،طراحای گرافیکای و راباط کااربری و در نهایات
نارساییها و ضع های مربوط به کالس الکترونیکی میبادند .هرچند مصااحبه کیفای باا تعاداد
محدودی از افراد نمیتواند نتای قابل تعمیم به لحا آماری را در بر دادته باداد؛ اماا ،مایتواناد
الیههای پنها و اموماً مغفول مانده در این حوزه را آدکار نماید.
یافتههای پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین حول این موضوع چه به روش کمی و چه به روش
کیفای (Beaudoin, 2016, Safford & Stinton, 2016, Darabi et al., 2014, Nneka
Eke, 2011, Nemati Ahangar, 2010, Modanlo & Salarian, 2011, Kiyan, 2014,
Keller et al., 2009, Zamani et al., 2015, Parhizi et al., 2014, Owolabi et al.,
همراساتا باوده و همگای بار و اود مشاکالت
) 2013, Agbahi et al., 2012, Stodel, 2006

متنوای در مسیر توسعه و بهبود آموزش الکترونیکی تيکید دادتهاند و اغلاب آناا باه روشهاای
کمی در دناسایی پدیده آموزش مجازی پرداختهاند .این در حالی اسات کاه باه منظاور داناخت
امقی یک پدیده روشهای کیفی بهویژه پدیداردناسی مناسبتر میبادند و پژوهش حاضر هام
از حیث روش و هم از حیث دستهبندی در یافتهها متفاوت بوده و خأل مو ود در این حوزه را پار
کرده است.
بر اساس یافتهها و نظر افراد دارکت کنناده در مصااحبه ،بایر تارین چاالش آماوزشهاای
مجازی در ایرا طرز تلقی نسبت به آموزش مجازی است .بسیاری به ایان آماوزشهاا باه اناوا
آموزش در ه دوم و کم اهمیت با کارکرد فرصتسازی برای تيمین بود ه دانشگاه در پرداخات
حقالتدریس مینگرند و نگاه دهروند در ه دو به دانشجویا آموزش مجازی دارند .اخیاراً و در
قالب طرز تلقی اامالی و نه ااالمی ،تدریس در دورههای مجازی برای مدرس یک امتیااز منفای
در نظر گرفته میداود .ایان در حاالی اسات کاه اساتادا دورههاای مجاازی بار ایان باورناد کاه
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دایستگیهای حرفهای برای تدریس موفقیاتآمیای در دورههاای آماوزش مجاازی باه مراتاب از
دورههای آموزش حضوری بیشتر و سختتر است؛ این نوع آموزشها تا رساید باه موفقیات در
نظام آموزش کشورما  ،فاصله زیادی دارند و همچنین ،نیاز به بازاندیشی و فرهنگسازی نسابت
به ظرفیت این آموزشها احساس می دود.
طی پژوهش تطبیقی کاه درگااهی و همکاارا ( )Dargahi et al., 2009باین دانشاگاههاای
مجازی موفق در دنیاا انجاام دادهاناد ،اغلاب دانشاگاههاای مجاازی باین دانشاجویا حضاوری و
مجازی از نظر ارایه محتوا تفاوتی را قایل نمیدوند و محتوای یکسانی را ارایاه مایکنناد و بعضااً
در برخی از ردتهها همچاو الاوم پیداکی دورههاای ترکیبای را برگایار مایکنناد .هامچناین،
کاستیهای مو ود در سیستم آموزش الکترونیکی در داخل کشور را در مقایسه با دانشاگاههاای
مطرر در حوزه آموزش الکترونیک همچو دانشگاههای دکین  ،ماردال ،3درکسل ،2اولساتر 4و
منچستر 5در زمینههای مختلفی چو تعداد ردتهها و دورهها ،تجربه و سابقه و قدمت ،امعیات و
فراگیری در سطح ها  ،زیرساختهاای فانآوری و فرهنگای ،ارتقااء مهاارتهاای ماورد نیااز
کاربرا دامل مهارتهای فردی کار با رایانه ،و ود ساختافایارهاا و نارمافایارهاای ساازگار و
مورد نیاز با سیستم آموزش الکترونیکی اداره کردهاند.
باار طبااق یافتااههااای پااژوهش حاضاار ،از چااالشهااای اساساای در اماار آمااوزش الکترونیااک،
گستردگی این فضا میبادد .منتقدین فضای مجازی بر این باورند که اینترنت مانند هار اختاراع
فنآورانه دیگر ،آثاری غیر از آ چه کاه انتظاار مایرود ،پدیاد مایآورد .فضاای مجاازی فاقاد
حضور هویت سمانی استاد و دانشجو در برابر یکدیگر اسات و ایان فقادا  ،مو اب داکننده
دد ارتباطات مجازی و در نتیجه کاهش مییا الگوگیری دانشجویا از استاد مایداود (Farsi

) .Nejad, 2010در واقع ،این هما است که در مصاحبهها بعضی از افراد بادا ادااره کاردهاناد
که ادم حضور چهره به چهره با استاد بااث ایجاد حس ناخودایندی در دانشجویا و همچناین،
استادا میگردد .در فضای مجازی فرد میتواند بدو تعلقات یا مسؤولیتهای قبلی وارد داود
و وقتی خارج میدود ،هر چقدر تعلق و مسؤولیت برای خود ایجاد کرده ،هما

ا رها کناد و

1. University of Deakin
2. University of Marshall
3. University of Drexel
4. University of Ulster
5. University of Manchester
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برود .در فضای اینترنت ،تعهدها در بهترین حالت باه داکل تعهادهای مجاازی هساتند .فضاای
مجازی ،آزمایشگاه مجهایی اسات کاه مایتاوا در آ خاود را دکسات و دوبااره سااخت و
دخصیتهای دیدی را تجربه کرد .این هویتهای چندگانه ،گمنام و غالباً غیر واقعی ،زمیناه
تعهدات اخالقی و تربیتی را در کاربرا تضعی

میکند و الیامات پایبندی به ایان تعهادات را

کمرنگتر مینماید (.)Kiyan, 2014
موریساو  ،یمای و اسپنسار (Morison, James & Spencer, 2006, cited in Nemati

) Ahangar, 2010در پژوهشی گیارش نمودهاند که در دانشاگاه و دبیرساتا هاای مجاازی در
میشیگا فراگیرا میتوانند به صورت آنالین ،به فرصتهای دغلی ،ایجااد یاک طارر توساعه
مجمواهای کامل از فرصتهاای داغلی،

حرفهای ،همکاری آنالین با مشاورا حرفهای ،نمودار
بررسی حقوق با دروع کار در این مشاغل و خواند نظر متخصصا بپردازناد .در حاالی کاه در
دانشگاههای مجازی در کشور ما صرفاً نوع ارایه دروس متفاوت دده اسات و دانشاجو منفعالتار
می بادد و تنهاا راه غالاب ارتبااطی وی باا کاالس درس محایط چات مایباداد کاه در آ فقاط
می توانند به بیا نظر خود نسابت باه بحاث ماورد نظار بپردازناد ،در حاالی کاه بارای رساید باه
استانداردهای آموزش مجازی یکی از راهها انجام مقایسه و الگو گرفتن از آماوزشهاای مجاازی
موفاق در دانشاگاههاای دنیاا مایباداد .آماوزش مجاازی در بسایاری از ماوارد باااث غفلات از
مشارکت فعال دانشجو دده و برای بسیاری از دانشجویا  ،چییی ی خواند متاو تاایپی روی
صفحه مانیتور نیست و همینطور زمانی که ریاست دانشگاه ااضای هیايت المای را باه سامت
یادگیری الکترونیکی ا بار کرده و تو ه کافی را باه محتاوای الکترونیکای مبایول نمایکناد،
اهداف آماوزش ااالی محقاق نخواهاد داد ( .)Mirzaean, 2007تولیاد محتاوای الکترونیکای
مخصوص دورههای مجازی امری است که مورد غفلت واقع دده در حالی که باید قبال از آغااز
دوره نسبت به تدوین محتوا طبق استاندارد های از پیش تعیین داده ،اقادام نماود و ایان در حاالی
است که استانداردهای مشخصی نیی برای تولید محتوای الکترونیکی بارای دورههاای مجاازی در
دانشگاههاا و اود نادارد .در گیاردای ) ،(Freeze, Alshare, Peggy & Wen, 2010اوامال
موفقیاات سیسااتم آمااوزش مجااازی در قالااب ماادل ارایااه د اد و در آ کیفیاات سیسااتم ،کیفیاات
اطالاات ،مییا استفاده از سیستم و رضایت کاربرا از اوامل مؤثر بردمرده داد .در حاالی کاه
در آموزش مجازی مو ود در نظاام آماوزش ااالی بار اسااس یافتاههاای پاژوهش حاضار اماالً
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رضایت کاربرا و ود ندارد و طبق مصاحبههاا و باازخوردهاای حاصال از آ میایا اساتفاده از
امکانات مو ود در سامانه بسیار کم میبادد و محدود به بارگیاری تکالی

در ساامانه مایداود.

این در حالی است که باید رابط کاربری آسا طراحیگردد و هدایت دانشجویا توسط اساتادا
و همچنین ،تو یه استادا توسط سیاستگیارا آموزش مجازی صورت گیرد تا محیطی فاراهم
دود که دسترسی به آ در هر لحظه و گرفتن بازخورد و پاس در کوتاهترین زما میسر گردد.
در گیارش منتشر دده توسط تئو ( )Teo, 2010که در آ به اوامال تيثیرگایار بار رضاایت
کاربرا از دورههای مجازی اداره دده است (دامل طراحی دوره ،کیفیت اساتاد ،درک از مفیاد
بود دوره و درک سهولت استفاده از فنآوری) و طبق یافتههای پژوهش حاضر هماا طاور کاه
مشاهده میدود ،نسبت به هر چهار مورد ذکر دده در پژوهش تئو ضع

و کاستی و اود دارد و

نیاز است تا در اصل طراحی دوره بازبینی و تجدید نظر صورت گیرد و استادا را بارای تادریس
در چنین دورههایی آماده نمود تاا بتوانناد دانشاجویا را از ساودمندی دورههاا مطلاع نمایناد .در
واقع ،آموزش مجازی که در حال حاضر و ود دارد ،بیشاتر مناساب برگایاری دورههاای کوتااه
مدت و کارگاهی مناسب میبادد نه دورههای آموزش رسمی دانشگاهی که بیشتر مایتاوا واژه
 Trainingرا مناسبتر برای این دورهها دانست تا  .Educationطباق مادل معرفای داده توساط
مارتینی ( )Martinez, 2011که بارای اثربخشای دورههاای مجاازی ارایاه داده اسات ،وضاعیت
ادتغال ،انعطاف پییری ،تعامل بین دانشجو و استاد ،تعامال باین دانشاجو و دانشاجو ،ترکیاب باین
آموزش مجازی و آموزش حضوری اواملی است کاه ماورد تيییاد قارار گرفتاهاناد و مجادداً در
مقایسه با یافتههای پژوهش حاضر می تاوا دریافات کاه در ابتادا ،آماوزش مجاازی صارف ًا بارای
دانشجویا به گرفتن مدرک و ارتقا دغلی وابساته اسات و از نظار تعامال باین دانشاجو و اساتاد و
دانشجو دانشجو ،بسیار ضعی

است و همچنین ،آموزش ترکیبی به این معنا که بارای دانشاجویا

یک دوره در یک مقطع ،برخی از دروس به صورت حضوری و برخی دیگر به صاورت مجاازی
ارایه دود نه این که دانشجویا دو گروه را که یکی به صورت حضوری و گروه دیگر به صورت
مجازی در دانشگاه پییرفته ددهاند ،در یک ساات مشترک دروس را بارای هار دو گاروه ارایاه
کنند ،این بیشتر با این هدف که منافع مالی برای دانشگاهها در پای دارد تاا مناافع بارای دانشاجو،
انجام میدود.
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در ادامه ،راهکارها و پیشنهادهایی ارایه میدود که میتواند در بهبود درایط مو ود و لاوگیری
از تشدید موانع و چالشهای بار دامرده ،ماؤثر واقاع گاردد .باا تو اه باه ایانکاه از امادهتارین
چالشهای آموزش مجازی ادم تعامل مطلاوب میاا دانشاجو و اساتاد مایباداد ،الزم اسات تاا
متولیا این نوع از آموزش در کشور نسبت به ایجاد محیطای باا کااربری آساا و ایاب همات
گمارند و همچنین ،دانشگاههای مجازی باید سازو کاار مناسابی را باه منظاور برناماهریایی بارای
دورههای مجازی در نظر گیرند و نسبت به برگیاری لسات تاو یهی (مهاارت و نگارش) بارای
استادا و دانشجویا اقدام نمایند .همچناین ،بارای هماه اوامال و چاالش هاای بار دامرده داده
راهکار هایی پیشنهاد دده است که از طریق سؤالهای مصاحبه به دست آمدهاند و دااید بتاوا باا
اامال این پیشنهادها به بهبود آموزش الکترونیکی پرداخت.
 فراهم آورد بستر مناساب هات تعامال بیشاتر ،افایایش کیفیات محتاوا ،افایایش کیفیات
تدریس ،کاهش هیینهها ،مدیریت زما آموزش ،آردیو به موقع لسات.
 تخصیص پهنای باند ویژه بارای دانشاجویا و اساتادا  ،ا باار حضاور در کاالس ،کااهش
تعداد دانشجویا کالس.
 ایجاد سیستم ارزیابی مستمر از روند آموزش و برگیاری کالسها.
 فراهم آورد امکانات و تجهییات به روز ،فراهم آورد سرور قدرتمناد هات نگهاداری
دروس تولید دده در سامانه و دسترسی دانشجویا به همه دروس دوره.
 اامال مدیریت و ایجاد انگییه در کارکنا و دستیارا و ایجاد تعهد در آنها.
 تعهد استادا به یکسا ا را کرد مجازی و حضوری و همچنین ،ملایمکارد دانشاجویا
برای ارایه قسمتی از درس.
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