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 ...هاي استادان و مديران اجرايي بررسي تطبيقي ديدگاه

     ٢٠٣                    1389ار ، به3، شماره 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                             

 موانعاجرايي درباره  هاي استادان و مديران ديدگاهبررسي تطبيقي 
  هاي آموزش مجازي مشاركت اساتيد در دوره عمده

  5و حسين زارع 4بهمن زندي ،3زاده ، عيسي ابراهيم2بي عشرت زماني ، بي 1سيد مجيد عبداللهي
 

دانشـگاه   در ي آمـوزش مجـازي  هـا  برگزاري دوره لاساتيد و مديران مسئو بررسي تطبيقي ديدگاهپژوهش حاضر اصلي  هدف: چكيده
بـين موانـع بـا     بررسي روابط احتمالي موجود  ،هدف ديگر پژوهش .باشد ها مي اين دورهموانع مشاركت استادان در  رابطه بادر  ،اصفهان

بندي موانع  هومي براي دستهالگويي مف ،با بررسي ادبيات تحقيق براي حصول منظور، ابتدا. است كيفي -كمينوع پژوهش .  يكديگر است
   ،سـپس براسـاس ايـن الگـو     .گرديـد بنـدي   اي طبقه و موانع در سه گروه موانع شخصي، نگرشي و زمينه شدمشاركت اساتيد پيشنهاد 

اه دهنده آموزش بـرخط در دانشـگ   ي آموزشي ارائهها گروه از اساتيد ينفر 50يك نمونه  و در بينشده تهيه ساخته   محقق اي نامهپرسش
 ،از ديدگاه اسـتادان  نشان دادبندي موانع بر اساس آزمون فريدمن  رتبه. توزيع گرديدشماري انتخاب شده بودند  كه به روش تمام اصفهان
آزمـون همبسـتگي   همچنين  .را در رابطه با مشاركت اساتيد در آموزش مجازي دارند  ميزان بازدارندگي بيشتريناي  هاي زمينه بازدارنده
 در هـا  برگـزاري دوره  مسئوالن از نفر 5 بامحققان  ،در قسمت كيفي تحقيق نيز. بودبا يكديگر موانع مستقيم  دار ود رابطه معنيبيانگر وج
 هـا  افتهي ليتحل اطالعات، يآور جمع از پس .اي را بر اساس الگوي پيشنهادي انجام دادند افتهيساختار  مهين يهامصاحبه اصفهان دانشگاه

آن بـود كـه وجـود     بيـانگر هـا   ي تطبيقـي يافتـه   مقايسـه  .شد انجام شوندگان مصاحبه يها بتحص يساز مقوله و يدبندك از استفاده با
   .شود ي نگرشي و شخصي بر كاهش مشاركت استادان مي ها بازدارنده اي سبب تشديد تأثير هاي زمينه   بازدارنده

  
، ديـدگاه  اي هـاي زمينـه   هاي نگرشي، بازدارنده هاي شخصي، بازدارنده رنده، بازدادانشگاه آموزش مجازي، مشاركت اساتيد: كلمات كليدي

  ديدگاه مديران اساتيد،
  
 مقدمه - 1

اخير آموزش مجـازي و الكترونيكـي گسـترش     هاي سالدر 
در . هـاي جهـان داشـته اسـت     چشمگيري در سطح دانشگاه

كشور ما نيز چند سـالي اسـت كـه مبـاحثي ماننـد دولـت       
ــدازي دوره راه  الكترونيــك، ــه   ان هــاي آمــوزش مجــازي، ارائ

  هاي الكترونيكي، توليد محتواي الكترونيكي و تشكيل  درس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هـا   هـايي در ايـن زمينـه    دانشگاه مجازي مطرح شده و گـام 

ول ـرش و قبـ ـكه فرايند پذي براي اين. ده استـرداشته شـب
هاي جديد در امرآموزش تسريع گردد بايد شـرايطي   فناوري

ولين و ـها در بين مسئ وآوريـراهم شود كه پذيرش اين نـف
عوامـل اصـلي در    جملهاز .تسهيل گردد دست اندركاران امر

اسـاتيد   ،هـا  سازي آمـوزش مجـازي در دانشـگاه    زمينه پياده
ــرو ــتند  هگ ــاي آموزشــي هس ــراهم .ه ــاختن ف ــاي  دوره س ه

تواند موجب  سسات آموزشي ميؤكارآموزي مناسب توسط م
هاي اساتيد در زمينه كار بـا ابزارهـا و انجـام     تپرورش مهار
 ،اما عالوه بر آن. گردد آنهاها و وظايف آموزشي  صحيح نقش

اساتيد بايد به لحاظ ذهني نيز آماده برخورد با مشكالتي كه 
ها از ارائه عملكردهاي مثبت در آمـوزش   موجب بازداري آن

ود وجـ بسـياري از مطالعـات،   در واقـع،   .شود شده باشند مي
هـاي آموزشـي    مقاومت اسـاتيد در مقابـل پـذيرش فنـاوري    

مــانع و مشــكلي اساســي بــراي رشــد    عنــوان جديــد را بــه
ها  آن كه از جمله اند هاي آموزش مجازي گزارش كرده برنامه

 
  

   19/11/88 تاريخ تصويب نهايي، 27/05/88تاريخ دريافت مقاله 
برنامـه ريـزي آمـوزش از راه دور، گـروه علـوم       ،دانشجوي دكتـري  1

  تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه پيام نور تهران
                     magidabdellahi@gmail.com : پست الكترونيكي

گروه علوم تربيتي، دانشكده روانشناسـي و علـوم تربيتـي،     ،استاديار 2
      .دانشگاه اصفهان

گروه علوم تربيتي، دانشـكده روانشناسـي و علـوم تربيتـي،     ، دانشيار 3
  . دانشگاه پيام نور تهران

روانشناسي و علوم تربيتي،  گروه علوم تربيتي، دانشكده ،دانشيار 4
   .نور تهران  دانشگاه پيام

، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، روان شناسيگروه  ،دانشيار 5
  .نور تهران دانشگاه پيام
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 سيد مجيد عبداللهي و همكاران

 1389  بهار، 3، شماره 4 ، جلدچهارمفناوري آموزش، سال  نشريه علمي پژوهشي                 ٢٠۴

 ،1مـولر جـونز و  شـده توسـط    تـوان بـه مطالعـات انجـام     مي
، 6كنـزي و همكـاران   ، مـك 5، شـيفتر 4بتـز  ،3برگه، 2نيل مك

 اشاره كـرد  9، الكات و رايت 8ول و همكاران ، راك7پريساوت
مشـكل  « كنـد  اظهـار مـي    نيـل  مـك   ،اين رابطهدر  .]1-9[

اساتيد در ارتباط با چگونگي درك نوآوري و برقراري تعامل 
، حتي نسبت به مشكالت مرتبط با الزامات زير ساختي  با آن

ــر پــذيرش و انتشــار نيــز مــانع مهــم فنــاوري  تــري در براب
  .]2[ »شود هاي جديد محسوب مي ورينوآ

همگام با سير تحوالت آموزشي و گسترش روزافزون آموزش 
هاي معتبـر كشـورهاي مختلـف جهـان،      مجازي در دانشگاه
هاي آموزش مجـازي   ه دهنده دور هاي ارائه مسئوالن دانشگاه

آمـوزش مجـازي در    پيشـبرد در كشور ايران نيز بايد بـراي  
جـدي را بـه مسـئله ارتقـاي     سسه آموزشي خود توجهي ؤم

. ر اين شيوه از آموزش داشته باشندسطح مشاركت اساتيد د
اين در حالي است كه با توجه به جديدبودن حوزه عمليـاتي  

هـاي   جـاي خـالي پـژوهش    ،در كشور ايرانآموزش مجازي 
در اين زمينه به شـدت احسـاس    براي هدايت اعمال داخلي

گرفتـه نظيـر   هـاي صـورت    و معـدودي از پـژوهش   شود مي
هـاي آمـوزش    كـه دوره  اسـت نيز بيانگر آن  فاضليپژوهش 

مـوزش  آ مؤسسـات هـا و   مجازي برگزارشده توسط دانشـگاه 
عالي در ايران توسط سازمان معتبري اعتبارگذاري نشـده و  

ها وضعيت روشني نداشته  چگونگي حمايت از اساتيد در آن
  . ]10[ است

هـاي   از دانشـگاه  عنـوان يكـي   مسئولين دانشگاه اصفهان به 
 1388-89پيشرو در سطح كشور از مهرماه سال تحصـيلي  

هـاي آمـوزش    انـدازي دوره  به صورت آزمايشي اقـدام بـه راه  
 ،مجازي در مقطع كارشناسي ارشد در سه رشـته كتابـداري  

اند و قصد تشكيل دانشكده مجـازي   نموده MBAمديريت و 
ار بـر  شـناخت عوامـل تأثيرگـذ   . در آينده نزديـك دارنـد  را 

و از جملـه   -موفقيت و رفع نقاط ضعف احتمالي ايـن اقـدام  
توجه به مسئله موانع پيش روي اساتيد بـراي مشـاركت در   

تواند در  مي -ترين اين عواملعنوان يكي از مهم اين زمينه به
ها از نظـام آمـوزش    گذار هموار اين دانشگاه و ساير دانشگاه

شـيوه در   سنتي به نظام آمـوزش مجـازي و گسـترش ايـن    
از ايـن رو، محقـق در پـژوهش    . سطح كشور تأثيرگذار باشد

هـاي   حاضر درصدد است تا بـا نظرسـنجي از اسـاتيد گـروه    
هــاي آمــوزش مجــازي در ايــن  دهنــده دوره آموزشــي ارائــه

 ،هـا  برگـزاري دوره  و مصاحبه بـا مـديران مسـئول   دانشگاه، 
 در اسـتادان عوامل عمده نگراني و موانع بازدارنده مشاركت 

را شناسايي نموده، راهكارهايي را بـراي   اين شيوه از آموزش
ها در ايـن زمينـه پيشـنهاد     رفع نگراني و جلب همكاري آن

االت زير مبناي اين پـژوهش را  ؤس ،با توجه به اين امر. كند
  .دهند تشكيل مي

عوامل عمده نگراني اساتيد دانشگاه اصفهان در رابطه با  -1
از مجــازي چيســت و هــاي آمــوزش  مشــاركت در دوره

هريك از اين عوامل تاچه حـد موجـب    استادان ديدگاه
آيـا   شـوند؟  از مشاركت در اين زمينه مـي  شان بازداري

   اي دارند؟ اين عوامل با يكديگر رابطه
آموزش مجازي درباره  هاي مسئوالن برگزاري دورهنظر  -2

مشاركت استادان چيست و آيا بـين   ي عوامل بازدارنده
تفـاوتي   با ديدگاه استادان در اين زمينـه ها  ديدگاه آن

 شود؟ مشاهده مي

 

 بازدارندهالگويي مفهومي براي شناخت عوامل -2
مـرور اجمـالي ادبيـات تحقيـق     طـور كـه بيـان شـد،      همان
  اي از عوامـل بازدارنـده   دهنـده وجـود طيـف گسـترده     نشان

اين در  .]9-1[ باشد مشاركت اساتيد در آموزش مجازي مي
عوامـل فرهنگـي و    برگـه مطابق با نظـر  كه شرايطي است 
دهنـده آمـوزش در    اي مرتبط با سازمان ارائـه  تأثيرات زمينه

نوبه خود ممكن اسـت بسـته     آموزش عالي نيز به مؤسسات
مختلـف بـا يكـديگر     مؤسسـات به مأموريت سازمان در بين 

ان محققـ  ،با توجه به ايـن مطلـب   .]3[ تفاوت داشته باشند
ثبـت عوامـل   و  ختن ابـزار تحقيـق  براي سـا  پژوهش حاضر

الگــويي ، شــوند مختلفـي كــه در ايــن تحقيقــات يافتــه مــي 
مشـاركت اسـتادان در    پيشنهاد كـرده و  موانـع  را مفهومي 

 هـاي  بازدارنـده  در سه گروه عمده شـامل  آموزش مجازي را
عـادات   هاي فردي و مرتبط با ويژگي يدرونعوامل ( شخصي

مرتبط  دروني عوامل( گرشين هاي بازدارنده ،)رفتاري اساتيد
محيط يادگيري هاي ذاتي   ويژگي ازاساتيد و تلقي با نگرش 

اي  زمينــه هــاي بازدارنــده و) هــاي آمــوزش مجــازي دورهدر 
هـاي فنـي و     مـرتبط بـا عـدم ارائـه حمايـت     عوامل بروني (

هــا بــه  سســه برگزاركننــده دورهؤســوي م ســازماني الزم از
   .اند كرده بندي تقسيم) اساتيد
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 ...هاي استادان و مديران اجرايي بررسي تطبيقي ديدگاه
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 شـود مي گفته ييها نگراني و عوامل به شخصي يها بازدارنده
 اسـاتيد  رفتاري عادات و خو و خلق بين تضاد به توجه با كه

 و آيد مي پديد مجازي آموزش يها ويژگي از ها آن با تصورات
 آمـوزش  از غلـط  تصـورات  و كـافي  آگاهي عدم يا منشاً آنها

 با اساتيد فردي و هاي شخصي ويژگي بين يا تضاد و مجازي
نگرانـي بابـت افـزايش بـار     . است آموزش مجازي محذورات

مقاومــت دربرابــر تغييــرات  كــافي و انگيــزه اندكــاري، فقــ
 عوامل اساسي شخصي بازدارنده مشـاركت جمله از محيطي 

كنند  تالش مي مؤسساتكه  استاساتيد در آموزش مجازي 
 تبرگـه و پريسـاو  مطابق بـا نظـر    .ها را متعادل سازند تا آن
 شخصـي كـه اسـاتيد را از شـركت در     بازدارنـده ترين  عمده

 برابـر تغييـر اسـت    دارد مقاومـت در  آموزش برخط بـاز مـي  
 وانتقـال  يريادگيـ از -اساتيد يساز آماده اديز زمان .]7و3[

 ارائه يبرا كالس ساختار يطراح ات الزم يفناور يهامهارت
 رد اسـتادان  مقاومـت  آمدن ديپد مهم ليدال از يكي -درس
اســاتيد از خــود % 22 در مطالعــه برگــه .اســت رييــتغ برابــر
ميلي و يا عدم توانايي براي سروكار داشتن بـا تغييراتـي    بي

آمـد  وسيله تدريس برخط برايشان به وجود مي  كه اغلب به
هـاي  از فناوري براي كالس اين اساتيد نوعاً. ]3[نشان دادند

ـ  درس سنتي زياد استفاده نكرده بودند و يا بـا  كـارگيري  ه ب
براين بنـا . اي را براي رهـايي از آن يافتـه بودنـد    ايميل شيوه

بــرخط يــك مالحظــه  شــكل كــامالً تــدريس يــك دوره بــه
  .براي اساتيد است آور دلهره

طـور مكـرر بـه     هاي قابل توجه ديگر كه بـه  يكي از بازدارنده
باركـاري اضـافه    ،بـرده شـده  عنوان مشكل اساتيد از آن نـام 

هايي كـه مـورد    ساي دانشگاهؤر بتزمطالعه  در .]5-3[است
 ،بررسي قرار گرفته بودند بيان داشتند كه فقدان زمـان آزاد 

. ]4[بوده است  مانعي براي شركت اساتيد در تدريس آنالين
اسـاتيد احسـاس    ول و همكـاران  نظـر راك بر طبق در واقع 

ها منجر به كاهش  شده براي توليد دوره زمان صرفند نك مي
. ]8[ها براي پرداختن به تحقيـق خواهـد شـد    اد آنزمان آز

بيـان   ،دهنده اساتيد پاسخ ٪62 10بونكهمچنين در مطالعه 
كارگيري وب در تدريس، ه مشكل عمده براي ب«داشتند كه 
مديريت زمـان بـه   . ]11[ »سازي الزم بوده است زمان آماده

براي ارائه زمان   سسه راؤاين دليل اهميت دارد كه توانايي م
 هـاي بـرخط   نگهداري دوره زاد به اساتيد در جهت توليد وآ
بايـد مقـدار زمـان موردنيـاز بـراي       مؤسسات .دهد نشان مي 

آماده سازي هر يك از اساتيد خود جهت شركت در آموزش 
مجازي را محاسبه نموده و اين زمان را به عنوان قسـمتي از  

همچنـين بايـد در هنگـام     .برنامه كارآموزي لحـاظ نماينـد  
نها حمايت بـه  آهاي آموزش مجازي از هدور عاليت اساتيد ف

  .هاي الزم را ارائه دهند كمك به آنها زمان و عمل بياورند و
 خود نادرست تصورات و شخصي موانع بر غلبه از پس اساتيد

 رفتار اصول كه شوند مي مواجه محيطي با مجازي از آموزش

آن  در خـود  كـه  سـنتي  آمـوزش  محـيط  با آن در يادگيري
 در اسـاتيد  نگـرش  حـال  اين در .است متفاوت اندرشدكرده

 براي تازه چالشي به جديد محيط با تعامل با چگونگي رابطه

عمـده نگرشـي اسـاتيد     هـاي  ازدارندهب .شود مبدل مي ها آن
ها در رابطـه بـا كيفيـت آموزشـي دوره      عمدتأ به نگراني آن

داشـته   با اين وجود جالب است كـه توجـه   .شوند مربوط مي
جونز و مولر، بتز، شده توسط  مطابق با مطالعات انجام ،باشيم

هـا   منشأ بروز بسـياري از نگرانـي   11شيفتر، دولي و مورفري
ي اسـتادان هـاي   هـاي بـرخط، صـحبت    راجع به كيفيت دوره

، 4، 1[ انـد  است كه قبالً تجربه ناموفقي در اين زمينه داشته
كننده  عنوان قرباني هاين اساتيد تدريس برخط را ب. ]12و  5

دهند كـه   ترجيح مي و نمايند ميكيفيت تدريس خود تلقي 
. اسـتفاده نكننـد  تـدريس   براي رسانه مبتني بر وبديگر از 

اساتيد همچنين در رابطه با اطالعات غلطي كه در اينترنـت  
دهندكــه محتــواي  و تــرجيح مــي نــدشــود نگران مــي يافتــه 

ين طريق به سـايرين  آموزشي تدوين شده توسط خود را از ا
  .]12[عرضه نكنند

ـ   برخي از اساتيد احسـاس مـي   ،عالوه به كـارگيري  ه كننـد ب
كيفيت تجربيات آموزشـي را مـورد    ،فناوري آموزش مجازي

عقيده دارند كه  اين دسته از اساتيد. ]7[دهد تهديد قرار مي
براي فراگيراني كـه در سـنين تحصـيل در     ،يادگيري برخط

 ،ها نظر آن  به زيرا ؛دارند نامناسب است هاي سنتي قرار كالج
هاي درس چهـره  به تجربه شركت در كالس دانشجويان نياز

ــركت در    ــد و ش ــگاه دارن ــنتي در درون دانش ــره س ــه چه ب
هاي برخط منجر بـه كـاهش تعامـل بـين دانشـجويان       دوره

شـغلي و    ها همچنين نگران حرفه آن. ]12و1[خواهد گرديد
وزه كاري خود هستند و احسـاس  درون حدر بروز تغييراتي 

ييرات ممكن است امنيت شغلي آنهـا را بـه   غكنند اين ت مي
 ها نگران ايـن هسـتند كـه    عالوه آن به. ]12[مخاطره بيفكند

 ،اي هاي چندرسانه انتشار دارايي فكريشان از طريق فناوري«
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 سيد مجيد عبداللهي و همكاران

 1389  بهار، 3، شماره 4 ، جلدچهارمفناوري آموزش، سال  نشريه علمي پژوهشي                 ٢٠۶

 »ايگاه شغليشان بينجامدجممكن است به حذف موقعيت و 
]12[ . 

 ارائـه  عـدم  بـه  كـه  عواملي هسـتند ، اي زمينه هاي ه بازدارند

 مؤسسـه  سـوي  از الزم سـازماني  و فنـي  هـاي  حمايـت 

     مربـوط  اسـاتيد  بـه  آموزش مجـازي  يها دوره  برگزاركننده
 سـازماني،  روابط جو فرهنگي، به كامالً عوامل اين .شوندمي

هـاي   بازدارنـده  از جمله  . دارند مؤسسه هر اهداف و مأموريت
 ،عمده در برابر شركت اساتيد در آمـوزش مجـازي  اي  زمينه

ها در جهت  ها از تالش آن فقدان قدرداني مسئولين دانشگاه
زمـان  . هـاي آموزشـي در ايـن محـيط اسـت      انجام فعاليـت 

 )هـاي بـرخط   يا توليد دوره( شده براي تدريس مجازي صرف
 )تحقيـق يـا   و(تي نتدريس سبراي شده  زمان صرفاندازه  به

بنـابراين  . شـود  ت داراي اهميـت تلقـي نمـي   از سوي مديري
به شكل اعطاي  ،شاهد فقدان قدرداني الزم از سوي مديريت

در  ،اسـاتيد  اي حرفه يارتقاامتياز و اعتبار الزم براي رشد و 
 عامـل  توانـد يـك   مـي  اين رابطه هستيم كه خود ايـن امـر   

 دشـو برخط بزرگ براي شركت اساتيد در آموزش   بازدارنده
فقدان اعطـاي امتيـاز بـراي     نگراناتيد همچنين اس .]8و4[

افزاري درجهت  ي نرمها توليد محتوي و عدم پرداخت هزينه
 11، 5، 4[ هستندمسئولين  ياز سوها  طراحي و توليد دوره

تـوان مـورد    مانع ديگري كه از يك ديدگاه مالي مـي  .]12 و
اشاره قرار داد فقدان توجه بـه پرداخـت حقـوق مـالي و يـا      

هاي آنالين  هاي شايسته به اساتيدي است كه دوره يپرداخت
 همچنــين ].12 و 5، 3[ كننــد را توليــد و يــا تــدريس مــي

لفين ابهـام  ؤمرتبط بـا حقـوق مـ    هاي اساتيد درباره سياست
هــاي  دارنــد و نگــران عــدم درنظــر گــرفتن حقــوق دارايــي

  ].12و3[ هستند خود مؤسساتاز سوي  شان فكري
بتز، شيفتر، راك ول  برگه، توسطشده  هاي انجام پژوهش در

ــك،  و همكــاران، ــي و مــورفريبون ــي ،دول ــار و  12ل و چيزم
 تـا  شـد  خواسـته  نيـز  مـديران  از ،اساتيد بر عالوه 13ويليامز

 ثيرگـذار أت بازدارندهانگيزشي و  عوامل درباره را خود نظرات

، 8، 5-3[ كننـد  بيـان   برخط آموزش در اساتيد ركتاشم بر
اي كـه   قيقات، از بين همه عوامل زمينهدر اين تح .]11-14
هـم   وهـا   اجرايي دانشگاه توسط مديرانهم  طور مشترك به

كـر  ذمشـاركت اسـاتيد     بازدارنـده به عنـوان   استادانتوسط 
 ،مورد اشاره قـرار گرفتـه  از بقيه  كه بيش عاملي ،اند گرديده

هاي اسـتادان   از فعاليتحمايت فني الزم  فقدان پشتيباني و

ايــن امــر شــامل نگرانــي دربــاره . اســتبــرخط در محــيط 
هاي آنالين و نيز  ها، دسترسي به دوره مادپذيري سيستمتاع

افـرار   نـرم  و افـزار  زيرساخت ناكافي و نامناسب شامل سخت
و سـطح پـايين    موزيآاساتيد فقـدان كـار  برخي از . شود مي

بــراي اســتفاده از ابزارهــاي را هــاي فناورانــه خــود  مهــارت
مل بازدارنـده بـراي مشـاركت در    اوان ديگر عبه عن آموزشي

كـافي    عـالوه عـدم اطـالع    بـه . كنند آموزش مجازي ذكر مي
مراجعه براي دريافت پشـتيباني   اساتيد راجع به محل مورد

جهـت   نويسان در فني و وابستگي به توليدكنندگان و برنامه
يي است كه اسـاتيد  ها مسائل امنيتي سيستم از ديگرنگراني

  .ه هستندآن مواج با
 بـا  مـديران  هـاي  پاسـخ  ،الـذكر  فـوق  تحقيقات از ايپاره در

 در مطالعـه  .بـود  متفاوت تاحدي دانشكده اساتيد يها پاسخ

 به طور مديران هم و اساتيد هم كه انگيزشي عامل تنها بتز

 اسـتفاده  براي اساتيد انگيزه بودند كرده اشاره آن به يكسان

 انگيزشـي  عوامـل  از يكـي  عنـوان  بـه  ،جديد يها از فناوري

 تنهـا  اسـاتيد  و مديران همچنين .]4[ بود و دروني شخصي

 آزاد، زمـان  فقـدان  شـامل  عامـل بازدارنـده   سه با رابطه در

 يكديگر با باركاري اضافه نگراني درباره و فني حمايت فقدان

 و مالي حمايت مديران، شيفتر  در مطالعه .داشتند نظر توافق
 اساتيد مشاركت براي ترين مسئله ممه عنوان به را آزاد زمان

 كـه  كردند مي اشاره كه اساتيد حالي در گرفتند، مي نظر در

 انگيزشـي  عوامل ،فكري يها چالش نظير دروني يها انگيزه

 مـي  نظـر  بـه  مطالعـه  اين در در كل .]5[ هستند آنها اوليه

 براي را انگيزشي اساتيد عوامل درستي به مديران كه رسيد

 امـا درك  ،كردنـد مـي  درك دور راه زا آمـوزش  در شـركت 

 زمينـه  اين در اساتيد بازدارندگي موجب كه آنچه از درستي

  .نداشتند شود مي
 شــناخت موانــع  هرچنـد تــاكنون تحقيقــات زيــادي دربــاره 

هاي ايران در آموزش  تأثيرگذار بر مشاركت استادان دانشگاه
تـوان بـه    اما در اين ارتباط مـي  ،مجازي صورت نگرفته است

  :وارد زير اشاره كردم
افزايش دسترسي و توسعه «در تحقيق خود با عنوان  فاضلي
گيـري از آمـوزش غيـر     هاي آموزش عـالي بـا بهـره    ظرفيت

هـــاي مجـــازي در  انـــدازي دوره وضـــعيت راه »حضـــوري
 هاي دولتي كشور را مـورد بررسـي قـرار داده اسـت     دانشگاه

از ايـن  دهـد تعـدادي    هاي اين تحقيق نشان مي يافته. ]10[
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 ...هاي استادان و مديران اجرايي بررسي تطبيقي ديدگاه

     ٢٠٧                    1389بهار ، 3، شماره 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                             

هـاي غيرحضـوري مجـازي     هـا درصـدد ايجـاد دوره    دانشگاه
ها بـه صـورت مجـازي     هستند و تعداد معدودي از اين دوره

هـا توسـط سـازمان معتبـري      اين دورهاما . برگزار شده است
وضـعيت   ،اعتبارگذاري نشده و چگونگي حمايـت از اسـاتيد  

هاي مورد بررسـي از   همچنين دانشگاه. روشني نداشته است
اند  هاي يادگيري الكترونيكي چندان مجهز نبوده ظر فناورين

زات و منـابع  يو يك نهاد حمايتي براي پشتيباني مداوم تجه
  .ها وجود نداشته است در اين دانشگاه ،آموزش مجازي

 در كار به شاغل نگرش استادان و ميرزايي با بررسي صدقپور
ران تهـ  شـهر  هـاي  ه دانشـگا  پايـه  علـوم  و فني هاي دانشكده
الكترونيكـي دريافتنـد اسـاتيد آگـاه بـه       آمـوزش  بـه  نسبت

 ابزارهـاي  كـارگيري  بـه  لـزوم  مزاياي آموزش مجـازي كـه  

كنند تمايـل دارنـد تـا     آموزش را درك مي نوين در ارتباطي
هاي فني و آموزشي خود در اين نـوع از   براي افزايش مهارت

 آگـاهي  حـالي كـه عـدم    در. ]15[ آمـوزش شـركت كننـد   

شـده بـراي    و امكانات فراهم شآموز سير تحوالت از استادان
ها از كاهش تعامـل   آنان در آموزش مجازي و نيز نگراني آن

هـا   موجب عـدم تمايـل آن   ،با دانشجو در اين نوع از آموزش
  .شود براي شركت در اين نوع آموزش مي

  
 روش تحقيق - 3

ـ  جامعه آماري براي انجـام پـژوهش حاضـر     ي در بخـش كم
ها بـراي   مدرساني است كه احتمال دارد از آنشامل تمامي 

هاي آموزش مجازي در دانشگاه اصـفهان اسـتفاده    ارائه دوره
نامـه را  ي كه پرسشواجد شرايط از بين كليه اشخاص. شود

نامه را تكميل نموده نفر پرسش 33) نفر 50( دريافت كردند
نـرخ پاسـخ    ،با توجه به اين امر .و تا موعد مقرر بازگرداندند

 )درصد7/72( نفر 24كه از اين تعداد  بود% 66دهي بالغ بر 
  .زن بودند) درصد3/27( نفر 9مرد و 
و با مطالعه ادبيات تحقيق تهيه  انتوسط محقق ،نامهپرسش
هــاي مشــاركت اســاتيد در  بازدارنــدهو بــر روي آن  گرديــد

 6شـامل  ( آموزش مجازي در سه دسته از عوامـل شخصـي  
) سؤال7شامل ( اي و زمينه) ؤالس 5شامل ( ، نگرشي)الؤس

ت بر روي يك طيف ليكـرت  سؤاالپاسخ  .شدندبندي  تقسيم
. شـد   بندي نمره) خيلي زياد= 5خيلي كم و = 1 ( اي درجه 5

نفـر از   3 شـامل (  گيري از كمك متخصصان موضـوع  با بهره
روايـي صـوري     )اعضاي شـوراي آمـوزش مجـازي دانشـگاه    

اعتبـار و   ،در مرحلـه بعـدي   تأييـد گرديـد و   ،ابزارهاي  آيتم
هاي آن نيز با محاسبه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ     لفهؤپايايي م

هـاي ذكرشـده    لفهؤضريب آلفاي كرونباخ براي م  . تأييد شد
هاي  راجع به بازدارنده سؤال 6براي ( r=/73ترتيب برابر با  به

هــاي  راجــع بــه بازدارنــده ســؤال 5بــراي ( r=/66) شخصــي
هـاي   راجـع بـه بازدارنـده    سـؤال  7 بـراي ( r=/85 ،)نگرشـي 
راجــع بــه كليــه    ســؤال 18بــراي ( r/=88و ) اي زمينــه
  . شد گيري اندازه) هاي مشاركت در مجموع بازدارنده
ــا آوري داده مــعجپــس از  ــه ــات حاصــل از  ي،ي كم اطالع
تجزيـه وتحليـل    ،15نسخه  spss افزار نامه توسط نرمپرسش
متغيرهـاي جمعيـت    فراواني و درصـد فراوانـي   ابتدا .گرديد

  از آزمــون و ســپس) 1جــدول ( دگرديــشــناختي محاســبه 
  .نامه اسـتفاده شـد  هاي پرسش بندي آيتم فريدمن براي رتبه

نامـه بـا يكـديگر نيـز     هاي پرسـش  لفهؤبراي بررسي رابطه م
دار بين  ماتريس همبستگي تشكيل شده، وجود روابط معني

   .ها مشخص گرديد لفهؤم
 نيمـه  هـاي  مصاحبه ،محقق ،حاضر پژوهش در بخش كيفي

 مســئولاز مــديران اجرايــي  نفــر 5 بــا را اي يافتــه ســاختار 
اين . داد انجام دانشگاه در يمجاز آموزش يها دورهي برگزار

 انجام يبرا ،هدفمند يريگ نمونه روش از استفاده با اشخاص
 يآمـادگ  ،محقـق  يتلفنـ  تمـاس  با و ندشد انتخاب مصاحبه

اين گروه از افـراد،  . نمودند اعالم صاحبهم انجام يبرا را خود
 پشـتيباني  و فنـي  عوامـل  ،مجـازي  دانشـگاه  رياست شامل
 آموزشـي  هـاي  گروه رؤساي و مسئوالن و ها دوره دهنده ارائه

 آمـوزش  ارائه و يادگيري منابع بر مستقيم طور  به بودند كه
ــا دوره در ــرل ه ــارت و كنت ــي نظ ــد م ــام   .نمودن ــان انج زم

ي تحقيق و مقـارن بـا   ان با انجام بخش كمهمزم ها مصاحبه
   .وزش مجازي در دانشگاه بودمهاي آ كار دورهه شروع ب

 محقـق  يراهنمـا  دسـتورالعمل  كيـ  مصـاحبه،  ياجرا ابزار
شـده در قسـمت    الگـوي پيشـنهاد   اساس بر كه بود ساخته 

پـژوهش،  ابزار ييروا منظور به. بود شده هيته ،تحقيق يكم 
ــر دو ــان از نف ــاحبهم متخصص ــونده  ص ــ ش ــروع از شيپ  ش

 و دادنـد  قـرار  يبررسـ  مـورد  را شـده  هيـ ته ابزار ،ها مصاحبه
 هـر  مدت. گرفت صورت آن يرو بر يجزئ اصالحات يا پاره

 كـار  دفتـر  در و بـوده ده دقيقـه تـا يـك ربـع      بين مصاحبه
 تلفـن  از اسـتفاده  بـا  هـا  مصاحبه .شد  برگزار شونده مصاحبه
 با ،متن به ها آن يمحتوا انبرگرد از پس و شد ضبط همراه
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 هـا  آن توجه قابل و عمده نكات ،متخصص مرورگر كي كمك
ــتخراج ــد اس ــات. ش ــده،  اطالع ــت آم ــه دس ــد ب  و يكدبن

  . گرفت صورت ها آن يرو بر يينها ليتحل و شده يبند مقوله
  
  
   نتايج و بحث -4

عوامل عمده نگرانـي اسـاتيد دانشـگاه اصـفهان در      :1 سؤال
از هاي آموزش مجازي چيسـت و   ت در دورهرابطه با مشارك

هريــك از ايــن عوامــل تاچــه حــد موجــب  هــا  آن ديــدگاه
آيـا ايـن   شـوند؟   از مشاركت در اين زمينه مـي  شان بازداري

  اي دارند؟ عوامل با يكديگر رابطه
با استفاده از آزمـون  ابتدا  ت،سؤاال اين به در جوابان محقق

 رانامـه  رسـش ت پسـؤاال بـه   ي داده شـده هـا  پاسخفريدمن 
 هـاي  لفـه و ميزان بازدارندگي هر يـك از مؤ  كرده بندي هبرت

  مقايسه با يكديگر را )اي شخصي، نگرشي و زمينه(بازدارنده 
حــاكي از آن بــود كــه از ديــدگاه اســتادان،  نتــايج. نمودنــد
باالترين  )R=97/2(  اي با ميانگين رتبه هاي زمينه بازدارنده

و  )R=55/1( هــاي نگرشــي دهميــزان بازدارنــدگي و بازدارنــ
كمترين ميزان بازدارندگي را در رابطه با  )R=48/1( شخصي

ايـن  . مشاركت اساتيد در آموزش مجـازي بـر عهـده دارنـد    
هـاي تحقيقـات اشخاصـي ماننـد      يد يافتهؤتواند م نتيجه مي
در اين زمينه  ليو  ، چيزمار و ويليامز14بونك برگه، بتز،

 ،هاي بيروني مشاركت اساتيد ندهبازدار  باشد كه بر اساس آن
ــادگيري  ــه زمينــه و محــيط ي قبيــل فقــدان  از( ،وابســته ب
 )آموزشـي  مؤسسـه پشتيباني وحمايـت فنـي الزم از سـوي    

برابر تغيير  مانند مقاومت در(هاي دروني  نسبت به بازدارنده
سهم بيشـتري را در ممانعـت از حضـور     ،)و ترس از فناوري

 و 13، 11، 4، 3[ ده دارنـد اساتيد در آموزش مجازي برعهـ 
14[ .  

محقق بـا تشـكيل مـاتريس همبسـتگي بـين       ،عالوه بر اين
دريافت كـه   ) 1جدول ( بازدارنده مشاركت اساتيد هاي لفهؤم

بـا يكـديگر بـه صـورت دو بـدو داراي رابطـه        هـا  لفهؤاين م
ضرايب   اندازه در اين حال، )p-value</05( دار هستند معني

 هـاي  نگرشـي و شخصـي برابـر     نـده همبستگي بـين  بازدار 
)476=r( ــده ــين بازدارن ــه  ب ــاي شخصــي و زمين ــر ه  اي براب
)606=r (اي برابــر هــاي نگرشــي و زمينــه و بــين بازدارنــده 
)661=r( هـاي    دهـد بازدارنـده   كـه نشـان مـي    محاسبه شد

اي بيشترين مقدار همبستگي را بـا يكـديگر    نگرشي و زمينه
      .دارند

  
  

هاي  لفهؤتگي متقابل در بين مضرايب همبس 1جدول
 مشاركت اساتيد در آموزش مجازي  بازدارنده

  پارامتر  
  هبازدارندمولفه 

  ايزمينه  نگرشي  شخصي

فه 
مؤل

ده
دارن

باز
   

صي
شخ

 

r 
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.000  
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.000 
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  اي
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p-value  

.606 
 

.000 

.661  
 

.000 
1 

 
 تعداد 
 استادان

33 33 33 

  
ه بنيز لفه ؤهر م ي درونها بازدارندگي هر يك از آيتم ميزان

يكـديگر   وسيله آزمون فريدمن و محاسبه رتبه هر گويـه بـا  
هـاي هـر    بندي آيتم دهنده رتبه نشان 2جدول (شد   مقايسه

در  . )باشـد  ترتيب نزولي پس از اجـراي آزمـون مـي    لفه بهؤم
  :صورت زير بود  مت نتايج بهاين قس

  ،اي هاي زمينه بازدارنده بين در از ديدگاه استادان )الف
سخت افزار، (نگراني درباره عدم فراهم شدن تجهيزات الزم 

هاي  براي تدريس دوره) نرم افزار و پهناي باند اينترنت
مجازي و اقدامات ناكافي مسئولين دانشگاه براي توجيه 

 با ترتيب  به( در آموزش مجازياساتيد در جهت شركت 
8/4=R 41/4 و=R(  بيشترين و نگراني درباره عدم رغبت

 ساير همكاران به همكاري و تشريك مساعي در اين زمينه و
نگراني درباره عدم اعطاي پاداش و تسهيالت تشويقي الزم 

كمترين ميزان  )R=29/3 و  R=62/3 ابب ترتي  به( به اساتيد
  .ندشتدااركت اساتيد بازدارندگي را در مش

) 5(هـاي نگرشـي،    بازدارنـده  بين در از ديدگاه استادان )ب
 نگراني درباره كاهش كيفيت آموزش و عدم انتقال تجربيات

) 6(مناسب به دانشجويان در تـدريس مجـازي و     ادگيريي
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نگراني درباره كاهش تعامل و ارتباط استاد با دانشجويان در 
بيشـترين   )R=02/4 و  R=38/4ترتيب  به(هاي مجازي  دوره

 افتادن امنيت و اعتبـار شـغلي و    مخاطره از بهنگراني ) 7( و
كمتــرين ميــزان بازدارنــدگي را در  )R=38/2( اي بــا حرفــه

رابطه با مشاركت اساتيد دانشگاه اصفهان در آموزش مجازي 
  .دارند

) 8( هـاي شخصـي،   بازدارنـده  بين در از ديدگاه استادان )ج
ي استاد راجع به آموزش مجازي و شـرايط  عدم شناخت كاف

بيشترين و عدم تمايل بـه   )R=48/4( و لوازم تدريس در آن
 )R=35/2( هـاي آموزشـي جديـد بـا     شدن با فناوري درگير

هاي مشاركت  كمترين ميزان بازدارندگي را در بين بازدارنده
داشته و عمالً در مشاركت اساتيد در آموزش مجـازي هـيچ   

  . تأثيري را ندارد
آوري  دهد تا انتهاي زمـان جمـع   نشان مي الذكر فوقنتايج 

اندازي  اطالعات در اين تحقيق كه حدود يك ماه پيش از راه
هاي آموزش مجازي در دانشگاه اصفهان بـود، از   عملي دوره

اين شيوه از   ي ه دهند هاي آموزشي ارائه ديدگاه استادان گروه
اي بروني، مهمترين  ههاي زمين آموزش در دانشگاه، بازدارنده

ها در آموزش مجـازي بودنـد و از    موانع در برابر مشاركت آن
بين اين عوامل، مسائلي از قبيل نگراني استادان درباره عدم 

هاي مجـازي و   شدن تجهيزات الزم براي تدريس دوره فراهم
هـا در   اقدامات ناكافي مسـئولين دانشـگاه بـراي توجيـه آن    

بيشـترين تـأثير را بـر     جهت شـركت در آمـوزش مجـازي    
. هـا بـراي مشـاركت در ايـن امـر داشـتند        كاهش رغبت آن

، )شخصـي و نگرشـي  (همچنين در بين بازدارندهاي دروني 
عدم شناخت كافي راجع به آموزش مجازي و شرايط و لوازم 
تدريس در آن و نگراني درباره كـاهش تعامـل و ارتبـاط بـا     

، نسـبت بـه   دانشجويان در هنگام تدريس در محيط بـرخط 
هــاي نگرشــي و شخصـي تــأثير بــه مراتــب   سـاير بازدارنــده 

بيشتري بر كاهش رغبت استادان براي مشاركت در آموزش 
در پاسـخ بـه   ( هاي مـديران  توجه به صحبت. مجازي داشت

داد  نيز مويد همين مطلب بود و نشان مـي  )تحقيق 2سوال 
هاي آموزش سنتي سبب ترديـد   كه عادت استادان به شيوه

هـا   اين يافتـه . ها در اثربخشي آموزش مجازي شده است آن
مطابقت دارد كه بر ] 18[با نتايج تحقيق صدقپور و ميرزايي

 آموزشدرباره شرايط و محيط  اساتيد يآگاه عدماساس آن 
 عوامـل  از يكـ ي و راهبردهاي تدريس در اين محيط مجازي

ر اين ام. است آموزشي وهيش نيا به آنها شيگرا عدم بر مؤثر
شـود كـه اغلـب ايـن اسـاتيد دوره       ويژه از آنجا ناشي مـي  به

هـاي درس   دانشجويي خـودرا از طريـق شـركت در كـالس    
سنتي و آشنايي با اصول آموزشي و فنـون تـدريس در ايـن    

اند و در اين شيوه اصوالً تأكيد آموزش بر روي  شيوه گذرانده
هـاي   منظـور انتقـال شـفاهي پيـام     تعامل چهره به چهره بـه 

راهبـرد   كـه  يحال در. شود وزشي از معلم به شاگردان ميآم
مجازي متكي بر ساخت ذهني  آموزش دريادگيري -ياددهي
هـاي آموزشـي بـين اسـاتيد و      ايده نوشتاري تبادل دانش و

 در رو تعامـل اتيد وجود اس لحاظ نيهم به. دانشجويان است
در  آمـوزش ارائـه   در مؤثر رهاييمتغ از يكي عنوان، به را رو
عنوان يكـي از عوامـل مهـم     كاهش آن را به وگيرند  ظر مين

  .كنند بازدارنده مشاركت خود ذكر مي
آمـوزش مجـازي    هـاي  مسئوالن برگزاري دورهنظر : 2سؤال

مشاركت استادان چيست و آيـا بـين     درباره عوامل بازدارنده
تفـاوتي   هـا بـا ديـدگاه اسـتادان در ايـن زمينـه       ديدگاه آن

  شود؟ مشاهده مي
تحقيق نيز پـس از انجـام مصـاحبه بـا      2سؤالجواب به در 

سـازي   و كدبنـدي و مقولـه  ها  مديران مسئول برگزاري دوره
موانـع    در زمينه شان ديدگاه آنان ها، چكيده هاي آن صحبت

   .استخراج شد مشاركت اساتيد در آموزش مجازي
  بازدارنـده اي  ترين عوامل زمينهاز ديدگاه مديران، مهم) الف

  :بودموارد زير  ان از مشاركت در آموزش مجازياستاد
 تيمحدود و رانيا كشور در نامناسب يارتباط ساخت ريز -

 در انيدانشـجو  برقراري تعامل چهره به چهـره اسـتادان بـا   
 80( شـوندگان  نفر از مصاحبه 4 :ي برخطآموزش يها كالس
تــرين چــالش پــيش روي مســئولين  اولــين و مهــم) درصــد

سـازي امكـان مشـاركت     فراهمدر زمينه  را دانشگاه اصفهان
مسئله ايجاد پل ارتباطي قـوي   ،استادان در آموزش مجازي

 .دانستند مي  دانشجويان و براي ايجاد تعامل در بين استادان
كنـدي  پهناي باند پـايين و  اشاره داشتند كه عالوه بر  ها آن

 درصـــد 90 حـــدود، در كشـــور ايـــران شـــبكه ارتبـــاطي
ــاربران از ــتيا كـ ــا در نترنـ ــان رانيـ ــتميس از همچنـ  سـ

 در تيـ لوبيك 50 از كمتر سرعت با (dial up)  تلفن خطوط
 كنند يم استفاده خود منازل در نترنتيا با ارتباط يبرا هيثان

 ينترنتيا پرسرعت خطوط از استفاده بسترو عالوه بر آن كه 
 نـد نماي بزرگـ  شـهر  نقـاط  تمـام  در يحتـ ) ADSL نندما(
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ز يـ ن ابزار نيا از استفاده فرهنگ ،ستين فراهم هنوز اصفهان
هـاي   دوره دانشـجويان  آنهـا  جملـه  از و ،شـهروندان  نيب در

ــوزش ــاز آمـ ــوم ،يمجـ ــده مرسـ ــت نشـ ــر  .اسـ ــه نظـ بـ
با توجه به عادت استادان و دانشجويان به شوندگان،  مصاحبه

 ،براي انتقـال آمـوزش  و تعامل رودررو  رهرابطه چهره به چه
ت اسـتادان  كسبب پايين آمدن ميزان مشار مشكل ذكرشده

  .گرديده استو دانشجويان در آموزش مجازي 
در جهـت  سـازي   بـراي زمينـه   اوليـه  ريـزي  فقدان برنامـه  -

بـه دليـل    در بين استادان دانشگاه، يمجاز شآموز پذيرش
رت آموزش مجـازي بـا   از مغايمسئوالن قبلي دانشگاه  تصور

يكـي  . نيز يكي از موانع اصلي است اهداف راهبردي دانشگاه
 يمجـاز  آموزش دهيا شدن طرحم يابتدا دراز مشكالتي كه 

در (اصـفهان   دانشگاه درهاي آموزشي  براي گسترش فعاليت
در آن  وقـت  مسئوالنوجود داشت آن بود كه  )1381سال 
 اهـداف  و اسـت يس بـا  را يمجـاز  شآمـوز  اتيمقتضـ  زمان

و در رو پيشـ  جـامع  دانشـگاه عنوان يك  به دانشگاه يراهبرد
 و دانسـتند  ينمـ  همسو عرصه تحوالت آموزشي كشور ايران

 از وهيشـ  نيـ ا گسـترش  بـه  نسـبت  يمسـاعد  چنـدان  نظر
 كشـور  سـطح  در جـامع  دانشـگاه  استيس .نداشتند شآموز

 ،يليتحصـ  بـاالتر  مقـاطع  در ها رشته توسعه مبتني بر رانيا
 توسـعه  و دكتري و ليسانس فوق مقاطع در پژوهشگر تتربي

 نيـ ا وقت، نيمسئول باور طبق و است اي رشته ميان مباحث
ــر ــا ام ــطر از تنه ــداوم حضــور قي  انيدانشــجو و اســاتيد م

 و اتيـ تجرب و هـا  دهيـ ا تبـادل  و حضـوري  درس برسركالس
 شآموز ها آن نيبنابرا .بود ريپذامكان گريكدي با ها آن تعامل
 دانـش  مرزهـاي  گسترش براي اي شيوه عنوان به را يمجاز

 ايـن  توسـعه  يبـرا  زمـان  آن در در نتيجه و نكرده محسوب
 دانشـگاه  مـدت  بلنـد  راهبـردي  برنامـه  در شآمـوز  از شيوه

در واقـع،  . بـود  نگرفتـه  صـورت  الزم يشـ ياند  چاره اصفهان
فاصله زماني بين تصميم مسئوالن دانشگاه براي پـذيرش و  

آوري آموزش مجازي در دانشگاه و شروع تـرم  سازي نو پياده
اقـدامات الزم بـراي    حدي نبود كه به ،هاي مجازي اول دوره

 انجام شود افزايش نرخ مشاركت استادان در آموزش مجازي
شوندگان به اين مطلـب    درصد از مصاحبه 80 يعني نفر 4(

شـوندگان، مشـكل     بنـا بـه نظـر مصـاحبه    ). اشاره داشـتند 
خود سبب ايجاد مسائل و مشكالت زيـر در    ذكرشده به نوبه

 : مشاركت استادان در آموزش مجازي شده است برابر

 مــنظم، صــورت  بــه يهيتـوج  جلســات يبرگــزارعـدم   -1
شفاف در رابطه بـا   يرسان اطالع جهت انهيسال و مستمر
 بــه ي و مزايــاي شـركت در آن مجـاز  شآمــوز يمعرفـ 

 .يشآموز يها استادان گروه
 اسـتادان  جـذب  و استخدام يبرا ينقانونبودن  موجود  -2

 دربـراي تـدريس    وقـت   تمـام  يعلمـ  ئتيه صورت  به
حالي اسـت كـه بـا توجـه بـه       اين در. يمجاز دانشگاه
هــاي  اســتادان گــروه هــاي آموزشــي گســترده فعاليــت

انجام فعاليـت   ،هاي مجازي در دانشگاه دوره  دهنده ارائه
كل هـا مشـ   براي آنآموزش مجازي وقت در زمينه  نيمه
 .است

 يبـرا  يا ژهيـ و دسـتورالعمل  نامـه و  آيين نبودن موجود -3
 نـه يزم در استادان هاي ويژه به فعاليت پاداش پرداخت

   .يمجاز شآموز
 مشـكالت بـه وجـود   شـوندگان   مصـاحبه  اين،عالوه بر  )ب 

آموزش مجازي در زمينه پذيرش نوآوري  نگرشي و شخصي
 يگـزار بر مقـارن بـا   يشـ آموز يهـا گـروه  اسـتادان  نيدر ب
  :اشاره كردند دانشگاه در يمجاز شآموز يها دوره

ـ  در ديـ ترد و سوءظن وجود -  بـه اثـر   نسـبت  اسـتادان  نيب
بـا توجـه    ،در آن سيمجازي و كل روند تدر شآموز يبخش

بـه   اسـتادان غالـب بـر دانشـگاه و عـادت      يشـ آموزبه جـو  
 درصد از مصـاحبه  80يعني نفر 4( يسنت شآموز يها وهيش

   ).ين مطلب اشاره داشتندبه ا شوندگان 
و  عيسـر  يريو عدم انطبـاق پـذ   راتييمقاومت در برابر تغ -

بـا   ،يشـ آموز يهـا  گـروه  تـر  تجربه و مسن با استادان آسان 
  به نظر مصـاحبه  .يمجاز شآموزو  انهيرا طهيتحوالت در ح

 يكار مشغله ليدل به احتماالً ديتاسا گروه از نيا ،شوندگان
 در شـركت  يبـرا  يچنـدان  ليـ تما ادآز وقت نداشتن و اديز

 يعنـي  نفـر  3(. دادنـد  ياز خود نشان نم آموزيكار يها دوره
ــه ايــن مطلــب اشــاره   شــوندگان  درصــد از مصــاحبه 60 ب

شـوندگان در ايـن بـاره چنـين       يكـي از مصـاحبه   ).داشتند
  :گويد مي

ســال درس داده اســت ديگــر در  30تــا  25 اســتادي كــه «
مگـر   ،كنـد نميجازي شركت هاي كارآموزي آموزش م دوره

مـثالً در درس فلسـفه ديگـر شـما     . اش باشـد  اين كه حرفه
را به اسـتاد  ...  توانيد طراحي وب و اسكن كردن جزوه و نمي

اي هر رشته  هاي حرفه مهارت توانيمنهايتاً مي . ... ياد بدهيد
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ي هـا  ه منابع و اطالعـات و تحليـل  بيابي بهتر را براي دست
اد بدهيم وگرنه اين كه به آنها ياد بـدهيم  يها  مجازي به آن

كه چگونه بتوانند دانشگاه مجازي را اداره و دروس را به نحو 
  ».روند طرف آن هم نمي نند اصالً خوبي ارائه ك

 يهمكار كه دانشگاهاستادان  نيب در رقابت فرهنگ وجود -
 3( سـاخت  يم مواجه مشكل با يحد تا را ها آن نيب يگروه
بـه ايـن مطلـب    شـوندگان    درصد از مصـاحبه  60 يعني نفر

 نيـ ا ليـ دل درباره شوندگان  مصاحبهاز  يكي. )اشاره داشتند
 :ديگو يم نيچن مسئله

وقـت    فعاليت تمـام  انجام يبرا ياستاد از اگر ما كشور در«
 بـه  دعـوت ) مانند آموزش مجـازي ( نوآورانهي  در يك پروژه

وظيفه خـود   و وي آمادگي الزم را براي ايفاي شود يهمكار
 همكاربا تصور آن كه  ،طور كامل و انفرادي نداشته باشد  به

از  ،بدهـد  انجـام  را آن و شـده  وارد كار نيا به دينبا وي نيز
. زند باز مي سر وقت در اجراي بخشي از پروژه  همكاري نيمه

 يبعضـ  ياجرا در كه كنند يم فكر ياعده سفانهأمت واقع در
 خودشان چون و باشند هيبق از ترشتازيپ يليخ ديبا ايقضا از
ــاهمكــار از ســتندين شــتازيپ       خــودداري هــم ســايرين ي ب

   ».كنندمي
بررسي تطبيقي نتايج و توجه همزمان به ديدگاه اساتيد و 

ها، بيانگر ارتباط عميقـي بـود    مديران اجرايي برگزاري دوره
ي نگرشـي و   هـا  اي و بازدارنـده  هاي زمينـه    كه بين بازدارنده

بـر طبـق ديـدگاه    . خصي مشاركت استادان وجود داشـت ش
صـورت دوبـدو بـا يكـديگر      بـه   هاي بازدارنده استادان، مولفه

دار بودند و در اين ميان  بيشترين ضريب  داراي روابط معني
اي و نگرشـي   هـاي زمينـه   همبستگي مثبت بـين بازدارنـده  

برطبق ديدگاه مديران نيز، كمبود تجهيزات و . وجود داشت
تـرين عامـل    مهـم (اي باند ارتباطي در دانشگاه اصـفهان پهن

سبب كاهش ميزان ) استادان  اي از ديدگاه ي زمينه بازدارنده
تعامــل و ارتبــاط بــين اســتادان و دانشــجويان در آمــوزش  

ي نگرشــي از ديــدگاه  تــرين عامــل بازدارنــده مهــم(مجــازي
همچنـين مـديران در توافـق نظـر بـا      . شـده بـود  ) استادان 

رساني و توجيه اسـتادان   ، به مشكل ضعف در اطالعاستادان
ترين  عنوان يكي از مهم براي مشاركت در آموزش مجازي، به

عوامل بازدارنـده مشـاركت اسـاتيد اشـاره داشـتند و علـت       
پديدآمدن اين مسئله را نبود افق راهبردي بـراي گسـترش   

هاي آموزشي دانشگاه، تا پـيش از   آموزش مجازي در فعاليت

جا نيـز وجـود يـك عامـل      در واقع، در اين. دانستند اين مي
ريــزي بلندمــدت توســط  عــدم برنامــه( اي بازدارنــده زمينــه

سازي در جهت گسترش  مسئوالن قبلي دانشگاه براي زمينه
عـدم شـناخت   ( سبب ايجاد يك مانع مهم ) آموزش مجازي

كافي اغلب استادان راجع بـه آمـوزش مجـازي و شـرايط و     
  هـاي   ترين بازدارنده عنوان يكي مهم به)  لوازم تدريس در آن

  . شخصي مشاركت اساتيد شده بود
نتايج بررسي تطبيقي همچنين بيانگر وجود تضادهايي در 
بين نظرات اسـتادان و مـديران نيـز بـود، در واقـع، اگرچـه       

كردند استادان به دليل مشغله كاري زيـاد،   مديران تصور مي
كارآموزي و يادگيري  هاي رغبت چنداني به شركت در دوره

هاي كار با رايانه ندارند و در برابـر تغييـرات از خـود     مهارت
دهند، نظرسنجي از استادان اين مطلب را  مقاومت نشان مي

هـاي شخصـي، عـدم تمايـل      تأييد نكرد و در بين بازدارنـده 
هـاي آموزشـي    استادان براي درگيرشدن با كـار بـا فنـاوري   

هـا برخـوردار    ساير گويـه  جديد از اهميت كمتري نسبت به
ي عـدم   همچنين بر خالف نظر مديران، نگرانـي دربـاره  . بود

در محيط برخط نيـز    اعطاي پاداش الزم براي انجام فعاليت
تأثير چنداني بر تمايل استادان بـراي مشـاركت در آمـوزش    

اين مطلب نشان داد ميـزان انگيـزه درونـي    . مجازي نداشت
ت در آموزش مجازي در حـد  اساتيد اين دانشگاه براي شرك

مطلـوبي قـرار دارد و مسـائل مــالي در تمايـل اسـاتيد ايــن      
. دانشگاه براي شركت در آموزش مجازي تأثيرچنداني نـدارد 

هاي تحقيـق چنـين اسـتنباط     هرچند با توجه به ساير يافته
شود كه، اساتيد در عـين حـال منتظـر اقـدامات عملـي       مي

ــه  ــراي زمين در جهــت ايجــاد ســازي  مســئولين دانشــگاه ب
بسترهاي حمايتي الزم براي مشـاركت در آمـوزش مجـازي    

سـاختن   تـوان بـه فـراهم    از جمله اين اقـدامات مـي  . هستند
ي موردنياز،  برگـزاري جلسـات تـوجيهي     تجهيزات فناورانه

براي متقاعد ساختن استادان نسـبت بـه مزايـا و اثربخشـي     
براي  هاي كارآموزي مناسب آموزش مجازي و برگزاري دوره

. ارتقاء توانمندي آنها در زمينه ارائه دروس برخط اشاره كرد
 نيب در رقابت فرهنگاشاره مديران به  وجودعالوه بر اين با 

 يحد تا را اساتيد نيب يگروه يهمكاركه  دانشگاهاستادان 
صـورت   اساتيد حاضـر بودنـد بـه    ساخت يم مواجه مشكل با

روبـرو شـوند و   انفرادي نيز بـا مسـائل و مشـكالت موجـود     
بـه همكـاري و     ي عدم رغبت سـاير همكـاران   نگراني درباره
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تشريك مساعي در اين زمينه تـأثير چنـداني بـر مشـاركت     
  .ها در اموزش مجازي نداشت آن

 

 گيري  نتيجه -5
يشنهادات زير را پ ،نتايج تحقيقها و  يافتهمحقق با توجه به 

مـوزش  براي افزايش همكاري و جلب مشاركت اسـاتيد در آ 
  :دهد ميمجازي ارائه 

منســجم توســط   تــدوين يــك سياســت و خــط مشــي  -1
هـا و   مسئوالن امر براي گسترش آموزش مجازي در دانشگاه

   عنـوان    اي بـه  هـاي زمينـه   مراكز آموزشي و رفـع بازدارنـده  
ترين مانع پيش روي اساتيد بـراي شـركت در آمـوزش    مهم

توانـد راهگشـا    يدر اين زمينه توجه به اصول زير م. مجازي
  :باشد

سـازي   تعريف مأموريت و اهداف راهبردي سازمان از پياده -
هاي مدون و  انيهصورت صريح در قالب بي  آموزش مجازي به

بـه وضـعيت    مؤسسـه بنـدي انتقـال   آشكار همگاني و زمـان 
  .سازي اساتيد جديد با احتساب مدت زمان الزم براي آماده

اي بـه كـار    گذاري حرفه، قدرداني و ارزشمؤسسهحمايت  -
هـاي واضـح بـراي ارائـه پـاداش و       اساتيد و اتخاذ مكانيسـم 

  .تشويق به اساتيد در جهت شركت در آموزش مجازي
ي كارآموزي متناسب با نيـاز و وقـت و زمـان    ها ارائه دوره -

  .سازي تجهيزات فناوري و امكانات الزم  فراهم و اساتيد
يد دربـاره آمـوزش   ي اساتآگاه و شناخت باالبردن سطح -2

 اطـالع  :مجازي و مزاياي شـركت در ايـن شـيوه از آمـوزش    
 نيا در ها شيهما برگزاري و يدانشگاه هاي رسانه در يرسان

 كمـك  اساتيد به اين مقولـه  توجه شيافزاو  جاديا به رابطه،
 رغبـت  و ليـ تما ،شـناخت  نيابا ارتقاي سطح . كرد خواهد

 ،هاي آموزشـي جديـد   دروني اساتيد براي مواجهه با فناوري
 ي ذهنـي آمـادگ هـا بـه مرحلـه     يافته و آن افزايش جيتدر  به

ايـن شـيوه بـراي     شركت در آموزش مجازي و انتخاب براي
پـس از آن،  . دنرسـ  يمـ هـاي آموزشـي خـود     انجام فعاليـت 
توانـد منجـر بـه     هاي كـارآموزي مناسـب مـي    برگزاري دوره

 .يوه گرددها براي ارائه آموزش به اين ش آمادگي عملي آن
و ايجـاد   مجـازي  توجيه اساتيد براي شركت در آمـوزش  -3

 :در ايـن زمينـه   هـا  آنچشم اندازي روشـن بـراي موفقيـت    
  بايــد بــه ســمت بهبــود نگــرش اســاتيد جلســات تــوجيهي

ـ  نحـوي كـه اسـاتيد درك كننـد      بـه ، گيـري شـود   جهت ه ب

جاي به حاشيه راندن و ه آموزش مجازي ب كارگيري فناوري
 منجر به تواند ار و تسلط آنها در ارائه آموزش ميكاهش اقتد
حصـول ايـن   . گـردد تدريس امر ها در  بخشي آن افزايش اثر
از تجربيـات  هـاي عملـي    الگـو ارائه تواند از طريق  منظور مي

كردن امكان خالقيت فردي اسـاتيد بـراي    فراهمهمكاران و 
 .ميسر گردد ارائه آموزش

يهي براي اسـاتيد بايـد   زمان با برگزاري جلسات توجهم -4
 .اندازي شود ها راه ي كارآموزي نيز براي آنها طيفي از برنامه

صورت داوطلبانه برگزار شوند تـا از    به ها است اين دوره بهتر
هـاي منفـي در نـزد اسـاتيد      ها، باورها و نگرش بروز شكايت

آموزش و يـادگيري متناسـب بـا نيـاز و در     . جلوگيري شود
مكن است گزينه بهتري بـراي افـزايش   هنگام انجام شغل م

  .اي اساتيد باشد هاي حرفه مهارت
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ها در آموزش مجازي مشاركت اساتيد دانشگاه نامه سنجش  ميزان بازدارندگي موانعپرسش :پيوست
هاي زير تاچه حدي باعث بازداري شما از شركت در  گزينه هريك از :سؤال

 شود آموزش مجازي مي

خيلي  
 زياد

 كم متوسط زياد
 خيلي
  كم

         عدم شناخت كافي راجع به آموزش مجازي و شرايط و لوازم تدريس در آن

         عدم شناخت وظايف استاد در زمينه طراحي و توليد دوره يا درس الكترونيكي

         و كاهش زمان استراحت اساتيد اضافه بار كاري تحميل ربارهنگراني د

         هاي آموزشي جديد عدم تمايل به درگيرشدن با فناوري

      ها در زمينه تدريس برخط عدم تمايل به صرف وقت براي يادگيري مهارت

مطالعه، ( هاي آموزشينگراني درباره كاهش زمان براي پرداختن به ساير فعاليت
       ...) حقيق، تدريس سنتي،ت

       هاي مجازيتباط استاد با دانشجويان در دورهنگراني درباره كاهش تعامل و ار

نگراني درباره كاهش كيفيت ارائه آموزش و عدم انتقال تجربيات يادگيري مناسب به 
       دانشجويان در تدريس مجازي

       استاد بر روي اينترنت  ليفيأقانوني جزوه ت نگراني درباره كپي و انتشار غير

       نگراني راجع به حفظ انضباط و كنترل دانشجويان در محيط آموزش مجازي

      اي حرفه افتادن  امنيت و اعتبار شغلي و  نگراني راجع به در مخاطره

       هاي آموزشي خريداري شده توسط دانشگاه عدم اطمينان از كيفيت دوره

       براي اساتيد از سوي مسئولين ،هاي كارآموزي مناسب رهعدم برگزاري دو

       اقدامات ناكافي مسئولين براي توجيه اساتيد در جهت شركت در آموزش مجازي

هاي برخط توسط  نگراني درباره عدم فراهم شدن تجهيزات الزم براي تدريس دوره
       )باند اينترنت تجهيزات سخت افزاري، نرم افزاري و پهناي( مسئولين دانشگاه

  و تسهيالت تشويقي الزم به اساتيد براي مشاركت در عدم اعطاي پاداش نگراني درباره 
       موز ش مجازيآ

       عدم اطالع از چگونگي دريافت حمايت در زمينه رفع مشكالت فني كار با فناوري

ر زمينه پيشبرد  نگراني درباره عدم رغبت ساير همكاران به همكاري و تشريك مساعي د
       آموزش مجازي

ليف تدوين دروس الكترونيكي أنگراني درباره فقدان قوانين مناسب براي رعايت حق الت
       در دانشگاه
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