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 ها مدرسان دانشگاهمشاركت   بازدارندهعوامل شناسايي 

  الكترونيكييادگيري هاي  در دوره
  

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

  

  چكيده
 ه اصـفهان در دانشـگا  اسـتادان  مشـاركت بازدارنـده   عمـده  موانـع  بنـدي  رتبهو  پژوهش شناسايي اين اصلي هدف
شـناخت تـأثير متغيرهـاي     آنهـدف ديگـر   و ها  اندازي عملي اين دوره پيش از راه الكترونيكييادگيري هاي  دوره

در  اسـتادان و جلب همكـاري    ارائه راهكارهايي براي رفع نگراني وموانع  بر ميزان بازدارندگي اين شناختي جمعيت
 با بررسي ادبيـات تحقيـق   براي حصول منظور، ابتدا. است يشيپيما –نوع پژوهش توصيفي  .است بوده اين زمينه

در سـه گـروه شخصـي، نگرشـي و      و  موانـع   پيشـنهاد  اسـتادان بندي موانع مشاركت  براي دسته  ميالگويي مفهو
 50يـك نمونـه    و در بينشد تهيه  اي ساخته محقق  پرسشنامه اساس اين الگو بر ،سپس شد وبندي  اي طبقه زمينه
كـه بـه روش    در دانشگاه اصـفهان الكترونيكي يادگيري  هاي دوره دهنده ي آموزشي ارائههاگروه ستادانااز  ينفر
و  در دو سـطح آمـار توصـيفي   و  Spss افـزار  با اسـتفاده از نـرم   ها داده. شدتوزيع  ،شماري انتخاب شده بودند  تمام

) 2/3ميـانگين وزنـي معـادل   بـا  ( اي  زمينـه  هـاي  بازدارنـده  .الف: نشان دادنتايج . ندشدتجزيه و تحليل  استنباطي
كمتـرين ميـزان    )71/2وزنـي  با ميـانگين (  و شخصي )02/3 وزني ميانگينبا  (هاي نگرشي  بيشترين و بازدارنده
شناختي  متغيرهاي جمعيت .ب .دارند الكترونيكيهاي يادگيري  دوره در  استادانبا مشاركت  ارتباطبازدارندگي را در 
متغير مدرك تحصيلي بر بازدارندگي موانـع  بازدارندگي موانع شخصي،  بر  ميو نيز مرتبه عليانه راتدريس با كمك 

  . اي تأثيرگذار است نگرشي و متغير جنسيت بر بازدارندگي موانع زمينه
  

هـاي نگرشـي،    هاي شخصي، بازدارنـده  دانشگاه، بازدارنده مدرسان هاي يادگيري الكترونيكي، دوره :كليد واژگان
  .اي هاي زمينه ارندهبازد
  

 مقدمه

در آثـار   آنتعاريف متعـددي از  كه   الكترونيكي يكي از نوآوريهاي مهم در عرصه تحوالت آموزشي استيادگيري 
يادگيري الكترونيكي را به منزله روش ارائه مواد آموزشي از طريق  (Carliner, 1999)كارلينر .نوشتاري وجود دارد

كنـد   الكترونيكي را به منزله رويكردي نوآورانه تلقي مـي يادگيري  (Khan, 1997)خان  .رايانه تعريف كرده است

                                                             

  .ان، ايرانر، تهنور تهران ريزي آموزش از راه دور، دانشگاه پيام دانشجوي دكتري برنامه.  1
  magidabdellahi@gmail.com: باتمسئول مكات ∗

  .، اصفهان، ايراندانشيار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه اصفهان. 2

  .، تهران، ايراننور تهران دانشگاه پيام انسانيدانشيار دانشكده علوم . 3

 20/7/1389: لهپذيرش مقا    8/12/1388: دريافت مقاله
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الكترونيكـي  يـادگيري  با اين حال،  .دشواستفاده مياز راه دور  فراگيرآموزش به  ارائهبراي اينترنت  كه از امكانات 
 . و فراينـد يـادگيري اسـت    است و نقطـه تمركـز آن يادگيرنـده   اينترنت مواد آموزشي بر روي   ارائهچيزي بيش از 

اصطالحات متفاوتي نظير يادگيري الكترونيكي، يادگيري اينترنتي، يادگيري توزيعي، يـادگيري مبتنـي بـر شـبكه،     
همگي اند،  كار گرفته شدهه راه دور  نيز كه تاكنون براي اشاره به اين مفهوم ب يادگيري مبتني بر وب و يادگيري از

براي دسترسي به مواد آموزشـي و   اي وريهاي رايانها، يادگيرنده از فنيادگيرين شيوه از داللت بر آن دارند كه در اي
 Anderson) ميلوارسون و اند  .كند برقراري ارتباط و تعامل با استاد و ساير فراگيران در محيط اينترنت استفاده مي

and Elloumi, 2003) اي از يادگيري  ري الكترونيكي شيوهيادگي« :اند يادگيري الكترونيكي را چنين تعريف كرده
است كه در آن يادگيرنده از اينترنت براي دستيابي به مواد يادگيري و برقـراري تعامـل بـا محتـوا، مربـي و سـاير       

ساخت معاني فردي، رشد تجارب يادگيري و كسب حمايـت و پشـتيباني در خـالل فراينـد      به منظوريادگيرندگان 
كـه   عقيده دارنـد  Reynolds, 1997)  and  (Bonkبونك و رينولدز، خصوصن در اي .»گيرديادگيري بهره مي

ي پويـا و  هـا فعاليتدادن يادگيرندگان را به سمت انجام تا راهبردهاي آموزشي در محيط يادگيري جديد الزم است 
قديمي پيوند برانگيزي سوق دهند كه از طريق آن بتوانند در تعامل با يكديگر اطالعات جديد را با اطالعات  تالش

براي . دشان براي تنظيم شيوه يادگيري خود استفاده كنن يهاي فراشناختييدهند، دانش معنادار كسب كنند و از توانا
همچنـين،  . راينـد يـادگيري بـه يادگيرنـدگان سـپرده شـود      فكنترل و نظارت بر  ف الزم استاهدادستيابي به اين 

را در زندگي واقعي به كسب شده اطالعات تا يرندگان اجازه دهد راهبردهاي آموزشي اتخاذ شده الزم است به يادگ
 خصـوص در گيـري   تصـميم با راهنمايي استاد درس، امكـان  اكتشاف هدايت شده  يوهشكارگيري هو با ب كار ببرند

تعامل نيز براي ايجاد احساس حضور، يگـانگي و انتقـال يـادگيري     .اهداف يادگيري براي يادگيرندگان فراهم شود
  .(Anderson and Elloumi, 2003)يادگيرندگان الكترونيكي بسيار مهم و اساسي است يبرا
در . اسـت  ، يادگيري الكترونيكي تركيبي از فناوري و علم و هنـر يـاددهي و يـادگيري   مذكور با توجه به تعاريف   

رايي اجتماعي در فرايند شناختي، سازاگرايي و سازاگ رويكردهاي نوين بر اساسعصر فناوري اطالعات و ارتباطات، 
ويژه در توسـعه فـردي و اجتمـاعي     طور ياددهي و يادگيري، نقش يادگيري به طور كلي و يادگيري الكترونيكي به

آمـوزش   يـا همـان  [ رونيكـي تيـادگيري الك هـاي   هنگام ارائه آمـوزش در دوره  زمينهدر اين . است محوريت يافته
اش فقط انتقال پيـام از   صرف در محيط كالس درس سنتي كه وظيفهاز يك سخنرانِ  نقش استاد نيز ]الكترونيكي

يافتـه  ارتقا  فعاليتهاي يادگيري فراگيران  كننده به راهنما و مربي هدايت ،طريق رسانه آموزشي به دانشجويان است
   (Jochems et al., 2003). است
مانع   عنوان به يادگيري الكترونيكي نوآوري بسياري از مطالعات انجام شده، مقاومت استادان در مقابل پذيرشدر    

 ,McNeil)شده اسـت سسات آموزشي گزارش ؤا و مههاي مربوط در دانشگاه و مشكلي اساسي براي رشد برنامه

.1990; Jones and Moller, 2002)  نيـل  برخي از پژوهشگران مانند مـك حتي)McNeil,1990 ( تـرين  مهـم
سسات آموزشي را مشكل استادان در ارتبـاط بـا چگـونگي درك    ؤدر م جديد  مانع در برابر پذيرش و انتشار نوآوري

 يـادگيري  يهـا  در دوره براي اولين بار به تدريس ي كهاستادان در واقع، . اند دانسته نوآوري و برقراري تعامل با آن 
عـادت بـه شـيوه     بـه دليـل  ظن و ترديد دارنـد و  وءس اين شيوه از آموزشبه اثربخشي  كنند،مياقدام الكترونيكي 

سازي راهبردهـاي   كي را براي تغيير نقش و پيادهاند  اي درس سنتي، تمايل بسيارهآموزش چهره به چهره در كالس
اصول آموزشي راهنمـاي   با وجود تفاوتحال،  اين با .دهند الكترونيكي از خود نشان ميآموزش جديد آموزشي ويژه 
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را كـه بـه صـورت     يتا اصـول كنند  ميسعي هنوز هم  آنهاش سنتي، و آموز الكترونيكي آموزشفعاليت استادان در 
 كار گيرنـد ه در قالبي نو براي ارائه آموزش در محيط جديد ب ،اند رفتهگكار ميه معمول در كالسهاي درس سنتي ب

   .شود ميمنجر  كه اين كار به كاهش كيفيت آموزش
ههاي معتبر كشـورهاي مختلـف جهـان، مسـئوالن     همگام با گسترش روزافزون آموزش الكترونيكي در دانشگا   

سسـات آموزشـي خـود    ؤدر م اين نوع از آموزشگسترش براي تدابير مناسبي را الزم است نيز ايران دانشگاههاي 
 بـراي ي مناسـب   ازمينـه سـاختن   فراهم ، خصوصدر اين  يكي از مسائل اساسي پيش روي مسئوالن. ندكناتخاذ 

و به تبع در اين نوع از آموزش آنها مشاركت سطح  يارتقا و يآموزشگروههاي ان پذيرش اين نوآوري توسط استاد
 ،آنها  ، توجيه استادان براي درك اهميت و ضرورت مشاركتزمينهدر اين  .است  آموزشاين نوع ارتقاي كيفيت  آن

شدن با  ب براي آشناهاي كارآموزي مناس ارائه حمايتهاي اساسي براي رفع نگرانيها و مشكالتشان و برگزاري دوره
سازي اين نوع از آموزش در دانشگاهها،  با توجه به هزينه سنگين اوليه براي پياده. شان امري ضروري است وظايف

اين اقدامات منوط به رعايت اصول علمي و اجراي پژوهشهاي نظـري در خـالل    دادن موفقيت مسئوالن در انجام
هاي انساني و  اين اعمال به نحو مطلوبي صورت بگيرد و اتالف سرمايهريزي راهبردي است تا هدايت  فرايند برنامه

 ،بودن اين حوزه عملياتي در كشـور ايـران   اين در حالي است كه با توجه به جديد. مالي دانشگاهها به حداقل برسد
در  اكنـون  هـم در عمـل نيـز   ، عالوه بر اين .شود جاي خالي پژوهشهاي داخلي در اين زمينه به شدت احساس مي

عنوان يك هـدف راهبـردي    هاي يادگيري الكترونيكي به برنامه كاري بسياري از دانشگاههاي كشور تأسيس دوره
 تحقيقات دادن انجام دليل مهم ديگري براي اين امر  دستيابي به موفقيت در كهمدنظر مسئوالن قرار گرفته است 

هاي  آزمايشي دوره به صورت آن نمسئوال ان است كهيكي از موارد نمونه دانشگاه اصفه. بيشتر در اين زمينه است
   4مـديريت و مـديريت اجرايـي تجـاري     ،ارشد در سه رشـته كتابـداري  در مقطع كارشناسي را الكترونيكييادگيري 

شـناخت عوامـل تأثيرگـذار بـر     . تأسيس كننددانشكده الكترونيكي  دارندو در آينده نزديك قصد  انداندازي كردهراه
در ايـن  اسـتادان  ع نقاط ضعف احتمالي اين اقدام، از جمله توجه به مسئله موانع پيش روي مشاركت موفقيت و رف
الكترونيكـي و   آموزشتواند در گذر هموار اين دانشگاه و ساير دانشگاهها از نظام آموزش سنتي به نظام  زمينه، مي

انـد   قان در پژوهش حاضر درصدد برآمدهاز اين رو، محق. گسترش اين شيوه آموزشي در سطح كشور تأثيرگذار باشد
 يـادگيري  هـاي  دهنده دوره با نظرسنجي از مدرسان گروههاي آموزشي ارائه ،ها تا پيش از برگزاري عملي اين دوره

راهكارهـايي بـراي    والكترونيكي در اين دانشگاه، عوامل عمده نگراني و موانع بازدارنده مشاركت آنها را شناسايي 
زير مبناي ايـن پـژوهش را تشـكيل     يلهااؤس ،با توجه به اين امر. همكاري آنها پيشنهاد كنند رفع نگراني و جلب

  :دهند مي
الكترونيكي چيست و هريك  يادگيري هاي عوامل عمده بازدارنده استادان دانشگاه اصفهان از مشاركت در دوره. 1

  شوند؟  ه مياز اين عوامل تا چه حد سبب بازداري استادان از مشاركت در اين زمين
ابقه تدريس، مدرك تحصيلي، مرتبه علمي، سابقه شـركت  شناختي شامل جنسيت، سن، س متغيرهاي جمعيتآيا  .2

ميزان بازدارنـدگي  ثيري بر أت سابقه تدريس با كمك رايانه و  (ICDL)گانههاي يادگيري مهارتهاي هفتدر دوره
 ؟دارنداين عوامل 

                                                             

4. Master of  Business Administration (MBA) 
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 استادانرود  آموزش، انتظار مي يبراي ارتقا ي نوينهافناورياستفاده از وان با وجود مزيتهاي فرا: پيشينه تحقيق
بيانگر اين انجام شده تحقيقات هرچند  ،پيشبرد آموزش خود باشند براي آنهاكارگيري و آماده استفاده از هخواستار ب
مشـكالتي را  و ميلي  بيظهار ادر فعاليتهاي آموزشي  هافناورياين با پذيرش  تباطرادر  استاداناز  بسيارياست كه 

 Berge, 1998; Betts, 1998; Jones and) انـد            كـرده بيـان   الكترونيكـي  يادگيري يها دورهشركت در براي 

Moller, 2002; McKenzie et al., 2000; Schifter, 2000;  O'Quinn and Corry, 2002; 

Parisot, 1997; Rockwell, et al., 1999; Olcott and Wright, 1995).   كـه   اي از جمله داليـل عمـده
وجـود   مسائلي از قبيل، اند كردهاشاره  الكترونيكييادگيري ي ها دورهدر   مشاركت  به عنوان موانع به آنها استادان
ــ از طريـق اعطـاي امتيـاز      قدرداني عملي صورت نگرفتنسسه، ؤحمايت الزم از سوي م نبود، كافي زمان نداشتن
 ;Bonk, 2001; Lee, 2001)استكارآموزي ي ها  كمبود دورهنيز و  ـ حقوق شغليو مزايا و اي  حرفه يارتقا براي

Northrup, 1997; Betts, 1998; Parisot, 1997) .  
بـراي تـدريس    استادانمشاركت ترين موانع  عمده كه نشان داد (Shea et al., 2005) بررسي شي و همكاران   
پاداش كافي، مسئله مالكيت  نكردن دريافتمحدوديت زماني،  :استشرح  دينب نيكيالكترويادگيري هاي  دورهدر 
، الكترونيكـي در ارائه آموزش، بار اضافي كاري براي توليد محتواي دروس  استادان ها و درسها و ميزان اقتدار دوره

آموزي و حمايتهـاي  كـار  نبـودن  و كـافي  جديـد اي  و وظايف حرفـه  اهنقش يبراي ايفا دننبو  آمادهمشكالت فني، 
  .در اين زمينه شده ارائه
و به اين نتيجه دسـت يافتنـد    ندكردرا بررسي  استادانمسائل   (Dillon and Walsh, 1992)والش و ديلون   

محسـوب   الكترونيكـي  يادگيري يها  دورهدر  استادانكليدي در ارتباط با مشاركت   دو موضوع  و انگيزه  كه پاداش
 . شوند مي

كمبود  :كند شرح زير بيان مي هرا بدر اين زمينه  استاداندر نظرسنجي خود موانع مشاركت  (Betts, 1998) بتز   
خصـوص نداشـتن   و نگراني در  يالكترونيكدر محيط  با دانشجويان تعامل چهره به چهره نبودزمان، نگراني براي 

 .الكترونيكيدروس  براي تدريس نياز  مورد مهارتهاي

گيري از تحقيق خـود   و در نتيجهرا بررسي  5كنتاكيايالت  الكترونيكي نظام آموزش (Wilson, 1998)ويلسون   
  :كرده استخالصه صورت زير  كنتاكي را بهدانشگاههاي  استادان  هايينگران

نداشـتن  راحتي و آسايش اشتغال خاطر و  .2 ؛فراگيرانيادگيري بر  آموزش اين شيوه از ثيرأاز تنداشتن  اطمينان .1
نداشتن انگيزه كـافي   .4 ؛ الكترونيكي توليد محتواي هاي در حيطه نداشتنآمادگي  .3 ؛آموزشي يدر كار با فناوريها

قـرار گـرفتن در محـدوديت     .5 ؛بهبود و پيشرفت يادگيري دانشـجويان  به منظوربراي استفاده از فناوري آموزشي 
حمايت كـافي   نبوداحساس  .7 ؛اليت با فناوري آموزشيكار و فعدادن  پاداش براي انجام نكردن دريافت .6 ؛زماني
  .هاي الزم در دانشگاهزمينهسازي فراهم خصوصدر 
  افـزار، اسـتفاده از    ماننـد نصـب يـك نـرم     فنـي  مسـائل  بـاره در  استادانهرچند  كه نتايج اين بررسي نشان داد   

بـراي ارائـه   تدريس كارگيري راهبردهاي هدر بمشكلي نداشتند، عرضه دروس و اينترنت يا ابزار پست الكترونيكي 
حمايـت فنـي و تكنيكـي     نبودافزار، نبود سخت افزار و نرم ،همچنين. مشكل داشتندالكترونيكي آموزش در محيط 

                                                             

5. Kentucky   
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  23  هاي يادگيري الكترونيكي  در دورهشناسايي عوامل بازدارنده مشاركت مدرسان دانشگاهها 
 

 

 

 نتايج تحقيـق نـادو   .به آن اشاره كردند استادانبراي استفاده از كامپيوتر و طراحي آموزشي از ديگر موانعي بود كه 
(Naidu, 2003) حمايـت   نبـود  الكترونيكي شامل يادگيري هاي دوره در تادانكه موانع مشاركت اس نشان داديز ن

تخصـص در  و  ن دانشنداشت ،و همچنينمربوط فعاليتهاي  دادن سسه،كمبود منابع و زمان مورد نياز براي انجامؤم
  .است تني بر شبكه اينترنتبارتباطي ماي هفناوريكارگيري ه زمينه ب

در  اكنـون  هم  آموزشارائه اين ساختار و در كشور ايران چندان طوالني نيست  الكترونيكي راي آموزشسابقه اج   
نظرسـنجي از   تـاكنون در زمينـه   ،بنـابراين  .اسـت گيري و گسـترش   در حال شكلسسات آموزشي ؤدانشگاهها و م

در  .انجام نشده اسـت  كشورتحقيقات زيادي در  نوآورياين ابعاد مختلف  درخصوص هاآن بررسي نگرشاستادان و 
سـازي   پيـاده بـاره آمـادگي دانشـگاهها در زمينـه      در استادانديدگاه  اغلب به بررسينيز شده  انجام كاند  تحقيقات
در ايـن  و موانع مشاركت آنهـا   استادان صخاو مشكالت مسائل  به شناسايي و  شده پرداخته الكترونيكي آموزش
 :استبه شرح زير برخي از اين تحقيقات  نتايج ،اين وجودبا  .نشده استتوجهي رابطه 

در دانشـگاههاي دولتـي    الكترونيكي يادگيري هاي اندازي دوره راهعلل در تحقيق خود  (Fazeli, 2005)فاضلي   
درصـدد ايجـاد    ههاتعـدادي از ايـن دانشـگا   كـه  دهد  هاي اين تحقيق نشان مي يافته. است كردهكشور را بررسي 

ي هـا  دوره. برگـزار شـده اسـت    نيز تـاكنون ها  هستند و تعداد معدودي از اين دوره لكترونيكيايادگيري هاي  دوره
. وضعيت روشني نداشـته اسـت   استادانتوسط سازمان معتبري اعتبارگذاري نشده و چگونگي حمايت از  برگزارشده
اند و  ي چندان مجهز نبودهالكترونيك الزم براي ارائه آموزشدانشگاههاي مورد بررسي از نظر فناوريهاي  ،همچنين

  .در اين دانشگاهها وجود نداشته است زات و منابع يتجهاز نهاد حمايتي براي پشتيباني مداوم 
 علوم و فني يها دانشكده نگرش استادان با بررسي (Sedghpor and Mirzaee, 2008) پور و ميرزايي صدق   

آگاه  استادان كه الكترونيكي دريافتند يادگيري هاي دورهدر  آموزش ارائه خصوص درتهران  شهر ايهه دانشگا پايه
تمايـل   ،كننـد  آموزش را درك مـي  نوين در ارتباطي ابزارهاي كارگيريبه لزوم كه الكترونيكييادگيري به مزاياي 

آگـاه نبـودن   حالي كـه   در. دارند تا براي افزايش مهارتهاي فني و آموزشي خود در اين نوع از آموزش شركت كنند
ــ و نيـز نگرانـي آنهـا از      الكترونيكيشده براي آنان در آموزش  ـ و امكانات فراهم آموزشي سير تحوالت از تاداناس

آنهـا بـراي شـركت در ايـن نـوع از آمـوزش       نداشتن  كاهش تعامل با دانشجو در اين نوع از آموزش موجب تمايل
  .شود مي
را در  استادان هايشماري نظر رسشنامه و به شيوه تمامبا استفاده از پ خود پژوهشدر   (Ghaedi, 2006)قائدي   

محتواي اين برنامه نامناسـب بـوده و    استاداننتايج حاكي از آن بود كه به نظر  .دكرسي ربرنامه درسي بر خصوص
 نامناسب بوده و شيوه تعامل نيز افزارهاي دوره نرم. نظر دست بيابد توانسته است به اهداف مورد  ميبرنامه تا حد ك
را  بـرخط اينترنـت   ميزان پشتيباني از دانشـجويان در محـيط    استادان ،همچنين. ه استشد ص دادهيضعيف تشخ

  . دانستند ميكافي ن
برگـزاري  در زمينـه   ههـاي ايـران   دانشگا با استفاده از ابزار پرسشنامه ميزان آمادگي   (Karimi, 2007) ميكري   

ـ  .ه اسـت كـرد بندي  سي و رتبهرو مديران بر استادانه دانشجويان، ز ديدگاارا  الكترونيكييادگيري هاي  دوره ج اينت
ياسـي، آمـادگي امنيتـي، آمـادگي     سبيانگر آن بود كه به ترتيب آمادگي نيروي انساني، آمادگي فرهنگـي، آمـادگي   

ابعـاد   باالتري از آمـادگي در سـاير  در سطوح افزاري  و آمادگي سخت افزاري، آمادگي محتوايي حقوقي، آمادگي نرم
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  1389، 56 شماره ،عالي ريزي در آموزش وهش و برنامهپژلنامه فص  24
 

 

آمادگي دانشگاههاي ايـران   خصوصتري در   ديدگاه خوشبينانهيران ددانشجويان و منسبت به  استادانقرار دارند و 
   .داشتند الكترونيكييادگيري هاي  براي برگزاري دوره

با نگاه اجمالي به ادبيات طور كه  همان :براي جمعبندي نتايج تحقيقات  ميالگوي مفهوارائه يك 
 .استزياد بسيار  الكترونيكييادگيري ي ها دوره در استادانبازدارنده مشاركت  موانع  ،شود اهده ميمشتحقيق 
 ،ساختن ابزار تحقيق نيز وشوند  يافت ميموجود در اين زمينه  براي ثبت عوامل مختلفي كه در تحقيقات ،بنابراين

عادات  مرتبط با ويژگيهاي فردي و يدرونعوامل ( شخصي هاي بازدارنده در سه گروه عمده شاملعوامل اين 
محيط ويژگيهاي ذاتي  از استادانو تلقي مرتبط با نگرش  دروني عوامل( نگرشي هاي بازدارنده ،)استادانرفتاري 

حمايتهاي  نشدن ارائه بامرتبط عوامل بروني ( اي زمينه هاي بازدارنده و) الكترونيكي يادگيري هاي دورهيادگيري در 
   .شوندمي تقسيم) استادانها به  سسه برگزاركننده دورهؤسوي م زم ازفني و سازماني ال

با  استادان رفتاري عادات بين تضاد به توجه با كه شود مي گفته ييهانگراني و عوامل به شخصي يها بازدارنده   
 غلط تصورات و آگاه نبودن ،اين دسته از عوامل منشأ .آيد مي پديد الكترونيكيآموزش  يهاويژگي از هاآن تصورات
 .آموزش استاين نوع از  محذورات با آنها فردي و ويژگيهاي شخصي بين يا تضاد الكترونيكي آموزش از استادان

نگراني بابت افزايش  الكترونيكي يادگيري يها دورهدر  استادان عوامل اساسي شخصي بازدارنده مشاركتجمله از 
 خصوصدر اين شخصي  بازدارندهترين  عمده .ر تغييرات محيطي استانگيزه كافي و مقاومت در براب نبودبار كاري، 
 استادان% Berge, 1998( 22(هبرگ مطالعهدر  .(Berge, 1998; Parisot, 1997) است برابر تغيير مقاومت در

س تدرياز فناوري براي  آنهااستفاده  و ندنداشت تمايلي الكترونيكيمحيط مواجهه با تغيير شيوه تدريس خود در  به
 شان ارتباط با دانشجويان برقراري براي الكترونيكي هاي نامهكارگيري هب به فقطنيز درس سنتي  كالسهايدر 

محيط مهارتهاي تدريس در  يريادگبراي ي استادان سازي آماده زمانطوالني شدن در واقع، . بودمحدود 
در اين محيط براي آنها به تدريس بود و  رييتغ برابر در اهآن مقاومتآمدن  پديد مهم ليدال از يكي الكترونيكي
  .آور مبدل شده بود امري دلهره

باركاري  ،از آن نامبرده شده استادانطور مكرر به عنوان مشكل  هاي قابل توجه ديگر كه به يكي از بازدارنده   
لعه مطا در .(Berge, 1998; Betts, 1998; Schifter, 2000; O’Quinn and Corry, 2002)اضافه است 

 يها دورهدر  استادانن زمان آزاد مانعي براي شركت نداشتساي دانشگاهها بيان داشتند كه ؤر (Betts, 1998)بتز
ساخت و ارائه دروس زمان صرف شده براي  كه كنند مياحساس  استادان ،در واقع. است  الكترونيكي يادگيري

. (Rockwell et al., 1999)شود ميمنجر ا براي پرداختن به تحقيق هكاهش زمان آزاد آن به الكترونيكي
  مشكل عمده براي «دهنده بيان داشتند كه  پاسخ استادان 62٪ (Bonk, 2001)بونك  در مطالعه ،همچنين

مديريت . »استتوليد محتو وسازي   آمادهطوالني ، زمان الكترونيكي آموزش در جهتامكانات شبكه كارگيري هب
سسات مقدار زمان ؤمكه الزم است  و رودبه شمار مي الكترونيكيآموزش م در يكي از پارامترهاي بسيار مهزمان 
محاسبه و را  الكترونيكي يادگيري يها دورهشركت در  به منظور استادانهر يك از  سازي  نياز براي آماده مورد

 يها هدوردر  اداناستهنگام فعاليت الزم است  ،همچنين .ندكنبندي طراحي  اين زمانبرنامه كارآموزي را بر اساس 
در اختيار آنها ها  توليد و نگهداري محتواي دوره كافي براي يهاكمك زمان و ونها حمايت آاز  الكترونيكي يادگيري

   .قرار داده شود
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  25  هاي يادگيري الكترونيكي  در دورهشناسايي عوامل بازدارنده مشاركت مدرسان دانشگاهها 
 

 

 

 مواجـه  يجديـد  محيط با الكترونيكيآموزش از  خود نادرست تصورات و شخصي موانع بر غلبه از پس استادان   

   بـا  .اسـت  متفـاوت  ،اند ردهك آن رشد در كه سنتي كالس درس محيط با آن در يادگيري رفتار اصول كه شوند مي
 .شـود  مبـدل مـي   اهـ آن بـراي  تازه چالشي به جديد محيط با تعامل چگونگي خصوص در استادان نگرش ،حال اين

مربـوط   الكترونيكـي  يادگيري يها كيفيت آموزش دوره بارهبه نگراني آنها در  عمدتاً استاداننگرشي  هاي ازدارندهب
قـبالً  كـه   اسـت ي اسـتادان صحبتهاي  ،خصوصدر اين بسياري از نگرانيها بروز منشأ  ذكر است كه شايان .شود مي

 ;Betts, 1998; Schifter, 2000; Dolly and Morphy, 2000)انـد  تجربه نـاموفقي در ايـن زمينـه داشـته    

Jones and Moller, 2002; O’Quinn and Corry, 2002) . بودن تجربه دليل ناموفق استادانگروه از اين 
ديگـر در ايـن   دهنـد كـه    ترجيح مـي  ودانند  ميمحيط ناآشناي جديد  را مواجهه با دروس الكترونيكيارائه  درخود 

نگران هستند و  ،شود مي اطالعات غلطي كه در اينترنت يافت  خصوصدر  ،همچنين استادان. محيط فعاليت نكنند
 Dooley and)را از ايـن طريـق بـه سـايرين عرضـه نكننـد       محتواي آموزشي تـدوين شـده   دهندكه ترجيح مي

Murphery, 2000) .كيفيت  هاي جديد الكترونيكيكارگيري فناوريهنند بكاحساس مي استادانبرخي از  ،عالوه به
ارنـد يـادگيري   عقيـده د گروهي از آنها نيـز  . (Parisot, 1997)دهد كاهش ميرا يادگيري دانشجويان  هايهتجرب

 ,Q’Quinn and Corry)سنتي نامناسـب اسـت  دانشگاههاي تحصيل در  مشغول بهبراي فراگيران الكترونيكي 

نياز حضوري  در كالسهاي درس چهره به چهرهبرقراري روابط دانشجويان به  استاداناين دسته از نظر  به .(2002
ــركت در دوره  ــد و ش ــاي دارن ــادگيري ه ــي ي ــاهش ت  الكترونيك ــه ك ــين  ب ــل ب ــا عام ــر آنه ــد منج ــخواه   دش

.(Dooley and Murphery, 2000; Jones and Moller, 2002) نگران حرفـه  نيز استادانگروه ديگري از  
ييرات ممكن است امنيـت شـغلي   غكنند اين ت درون حوزه كاري خود هستند و احساس ميدر شغلي و بروز تغييرات 

انتشار دارايي فكريشان از «آنها نگران هستند كه . (Dooley and Murphery, 2000)بيندازدآنها را به مخاطره 
شـان   ايگـاه شـغلي  جممكـن اسـت بـه حـذف موقعيـت و       بر روي شـبكه اينترنـت   اي طريق فناوريهاي چندرسانه

 . (Dooley and Murphery, 2000)»بينجامد

 سـوي  از اسـتادان  بـه  الزم ازمانيسـ  و فني هايحمايتشدن  ارائه به كه عواملي هستند اي زمينه هاي ه بازدارند   

 سازماني، روابط فرهنگي، جو به  عوامل اين .شوند مي مربوط الكترونيكي يادگيري يها دوره برگزاركننده سسهؤم

 آمـوزش در  اسـتادان ركت اشـ ماي  زمينـه هاي  بازدارنده از جمله  .استكامالً وابسته  سسهؤم هر اهداف و مأموريت
شيوه از در اين  انآن فعاليتهايدر پاسخ به ن دانشگاهها مسئوالالزم از طرف قدرداني  صورت نگرفتن ،الكترونيكي

هدايت و تسهيل ( الكترونيكي آموزشفعاليتهاي استادان در  شده براي سسات زمان صرفؤم انمدير. استآموزش 
تـدريس در  (زش سـنتي آمـو آنهـا در   هـاي فعاليت شده براي زمان صرفرا در مقايسه با ) فرايند يادگيري دانشجويان

ركت اشدر برابر مبزرگ   بازدارنده عامل يكبه تواند  مي اين امر و كنند  نمياهميت تلقي  با ) تحقيق كالس درس و
 ،همچنـين  استادان. (Betts, 1998; Lee, 2001; Wilson, 1998)د شوتبديل الكترونيكي  آموزشدر  استادان
از  الكترونيكيمحتواي دروس طراحي و توليد  برايافزاري  ي نرمها نههزي نشدن امتياز و پرداخت داده نشدن نگران
 Betts, 1998; Bonk, 2001; Chizmar and Williams, 2001; Dooly and)هسـتند ن مسـئوال  يسـو 

Murphery, 2000; Schifter, 2000). توجـه   ،كـرد اشـاره   به آنتوان  مانع ديگري كه از يك ديدگاه مالي مي
بـه  يـا   افزار الكترونيكي را سـاخته    دورهي است كه استاداناي شايسته به هوق مالي يا پرداختيبه پرداخت حقنشدن 
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 ;Berge, 1998; Dooley and Murphrey, 2000)اندپرداختهالكترونيكي يادگيري هاي  دورهآموزش در ارائه 

Schifter, 2000) . 

حمايـت   پشـتيباني و  نبـود  ،استشده   اشاره به آن بقيهاز  كه بيش عاملي اي، زمينهبازدارنده  از بين همه عوامل   
 ;Berge, 1998; Betts, 1998; Bonk, 2001)اسـت   الكترونيكـي در محـيط   اسـتادان از فعاليتهاي فني الزم 

Chizmar and Williams, 2001;  Jones and Moller, 2002; Lee, 2001; Rockwell et al., 

1999; Schifter, 2000; Wilson, 1998). و  هـا  سـامانه  پـذيري اعتمادبـاره   در استادان اين امر شامل نگراني
برخي . شود مي ]افرار نرم و افزار شامل سخت[ و نيز زيرساخت ناكافي و نامناسبي الكترونيكافزار   دورهدسترسي به 

  را  هـاي آموزشـي  و سطح پايين مهارتهاي فناورانه خـود بـراي اسـتفاده از ابزار    موزيآكار وجود نداشتن استاداناز 
 بـر ايـن،   عـالوه  . انـد  كـرده ذكـر   الكترونيكي يادگيري يها دورهمل بازدارنده براي مشاركت در ابه عنوان ديگر ع

نويسـان   بـه توليدكننـدگان و برنامـه   آنان بستگي ادريافت پشتيباني فني و و باره مكان در استادانكافي نا اتاطالع
   اسـتادان  ،سـرانجام  .آن مواجـه هسـتند   يي است كـه بـا  هانگراني از ديگر ها سامانهمسائل امنيتي رسيدگي به  براي
حقوق داراييهـاي فكـري از سـوي     به نشدن رسيدگين ابهام دارند و نگران الفؤحقوق م مقررات مربوط بهباره  در
 ,Berge, 1998; Dooley and Murphery, 2000;  O’Quinn and Corry ) هسـتند  سسـات خـود  ؤم

2002 ).  
 يها دورهدر  استادانمشاركت   اي از عوامل بازدارنده دهنده وجود طيف گسترده اجمالي ادبيات تحقيق نشان مرور   

اي مـرتبط بـا سـازمان     عوامـل فرهنگـي و تـأثيرات زمينـه     اين در شرايطي است كـه  .است الكترونيكي يادگيري
سسات مختلف با ؤيت سازمان در بين ممأموربه ممكن است بسته نيز  عاليسسات آموزشؤدهنده آموزش در م ارائه

  .(Berge, 1998)يكديگر تفاوت داشته باشد
 سـه گـروه عوامـل شخصـي     الكترونيكي هاي يادگيري دوره در  استادانبازدارنده مشاركت  بندي عوامل دستهبا    
هـاي خـاص   از ويژگي اسـتادان وابسته به تلقي ( نگرشي ،)وابسته به عادات شخصي و الگوي رفتار فردي اشخاص(

آموزش دهنده  سسه ارائهؤوابسته به بافت سازماني م( اي و زمينه) الكترونيكي يادگيري هاي محيط يادگيري در دوره
 برعهده دارندتري را دراين زمينه نقش مهم هايك از اين گروه كه كدامو اين توان تشخيص داد  ميرا ) الكترونيكي

سسـه  ؤفرهنگـي و سـازماني م   با توجه به جـو  ي را بايدهايه راهكارچ استادانو براي رفع نگراني و جلب همكاري 
  .كرداتخاذ 

  

 پژوهشروش 

در  الكترونيكييادگيري هاي  براي ارائه دورهداشت كه احتمال بود مدرساني همه شامل پژوهش  اينجامعه آماري 
 هـاي  دوره 1388- 89 يلياز آنجا كه ايـن دانشـگاه از مهرمـاه سـال تحصـ      .به كار گمارده شونددانشگاه اصفهان 

 كرده بود اندازيراه مديريت اجرايي مديريت و ،ارشد سه رشته كتابداريدر مقطع كارشناسيرا  الكترونيكي يادگيري
براي   شرايط در اين دانشگاه دهندگان واجد پاسخ  سعي شد از همه ،ها مدرسان در اين رشتهك اند  با توجه به تعداد و

ايـن   يافتن براي انجام گرچه گروه هدف اوليه ،لذا. شود درخواست) ساخته پرسشنامه محقق( پركردن ابزار تحقيق 
 اسـتادان دانشـجويان دكتـري و    ،بودنـد  ذكـر شـده  در گروههـاي آموزشـي     مـي عضو هيئـت عل  استادان پژوهش

ه را دريافـت  كه پرسشـنام  از بين كليه اشخاصي. شدندبه گروه هدف اضافه  نيز ياد شدههاي  التدريس در رشته حق
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% 66دهي بالغ بر با توجه به اين امر نرخ پاسخ .ه شدپرسشنامه تكميل و تا موعد مقرر بازگرداند 33 ،)نفر 50(كردند
  ).1جدول (بود

  

  
  

 دهندگان شناختي پاسخ هاي جمعيتيِِژگيو  -1جدول 

  تجمعي درصد درصد تعداد جنسيت
  سن

 )سال(
 درصد تعداد

 درصد
 تجمعي

  مرد
 زن

24  
9 

72.7  
27.3 

72.7  
100 

 25-35  
36-45  
46-55  
 55 از بيشتر

19  
8  
3  
3  

 

57.6  
24.2  
9.1  
9.1 

57.6  
81.8  
90.9  
100.0 

 درصد درصد تعداد علمي مرتبه  درصد تجمعي درصد تعداد مدرك تحصيلي
 تجمعي

  كارشناسي ارشد
 دكتري

9  
24 

27.3  
72.7 

27.3  
100 

ي دانشجو يا(مربي 
  )دكتري
  استاديار

  الترو با دانشيار
 

16  
14  
3  

 

48.5  
42.4  
9.1  
 

48.5  
90.9  
100.0 

 سابقه
 )سال(تدريس

  شركت در سابقه   تجمعي درصد درصد تعداد
اي يادگيري هدوره

  مهارتهاي 
 (icdl)گانههفت

درصد  درصد تعداد
 تجمعي

1 -10  
10-20  
20-30  

 

20  
10  
3 

60.6  
30.3  
9.1 

60.6  
90.9  
100.0 

  بله 
 خير

8  
25 

24.2  
75.8 

24.2  
100 

 با تدريسسابقه 
رايانه                       كمك

در محيط كالس 
  درس سنتي

  دوره تعداد (
 )تاكنون

در  تدريسسابقه   تجمعي درصد درصد تعداد
   محيط برخط اينترنت

 )تاكنون  دوره تعداد (

 درصد درصد تعداد
 تجمعي

  صفر
  2 يا1 
 بيشتر يا 3 

18  
8  
7 

54.5  
24.2  
21.2 

54.5  
78.8  
100.0 

  صفر 
 2يا1

30  
3 

90.9  
9.1 

90.9  
100 

 100 100 33 نهايي مجموع  100 100 33 نهايي مجموع

  
نفـر از   سـه  و گيـري از كمـك متخصصـان موضـوع     با بهره. بزار پرسشنامه با مطالعه ادبيات پژوهش تهيه شدا   

هاي آن نيـز   لفهؤايي مپاي ،هاي پرسشنامه و سپس اعضاي شوراي آموزش الكترونيكي دانشگاه، روايي صوري گويه
قسـمت اول بـه شـناخت ويژگيهـاي     : قسـمت بـود   دواين ابزار شامل   . با محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ تأييد شد

هاي مشاركت اسـتادان در   قسمت دوم نگرانيها و بازدارندهو در ) 1جدول (شناختي استادان اختصاص داشت جمعيت
  ها در سه دسته از عوامل شخصي با بررسي ادبيات تحقيق، بازدارنده. شدبررسي ميهاي يادگيري الكترونيكي  دوره

 5االت بـر روي يـك طيـف ليكـرت     ؤند كه پاسـخ سـ  شد  تقسيم) الؤس 7(اي و زمينه) الؤس 5(، نگرشي)الؤس 6(
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ي گيـري اعتبـار و پايـاي    انـدازه  ضريب آلفاي كرونباخ براي . شد بندي  نمره) خيلي زياد= 5خيلي كم و = 1 ( اي درجه
 ال درؤس 5براي ( α.=66) هاي شخصي باره بازدارنده ال درؤس 6براي ( r.=73ترتيب برابر با  هاي ذكرشده به لفهؤم

ــده  ــاره بازدارن ــي  ب ــاي نگرش ــراي ( α .=85 ،)ه ــ 7ب ــده  ال درؤس ــاره بازدارن ــه  ب ــاي زمين    .=88αو ) اي ه
  .شد محاسبه) هاي مشاركت در مجموع باره همه بازدارنده ال درؤس18براي (

بـه دو صـورت    15نسـخه   Spss افـزار  از پرسشنامه توسط نرم به دست آمدهها اطالعات  آوري داده پس از جمع   
  : توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد

مطابق با جدول (در اين بخش فراواني و درصد فراواني متغيرهاي جمعيت شناختي محاسبه شد : آمار توصيفي .الف
هر گزينـه در طيـف    )وزن(ارزشو با توجه به  هاي هرگويه محاسبه ي پاسخ فراگيران به گزينههمچنين، فراوان). 1

عوامـل بازدارنـده    هـا  بر مبناي ميانگين وزنـي گويـه   ،سپس .دشتعيين هاي پرسشنامه  ميانكين وزني گويه ،ليكرت
  ). 2جدول ( شدندبندي رتبه ]تحقيق 1 الؤدر پاسخ به س[مشاركت استادان در آموزش الكترونيكي 

جامعه آماري  يبندي انجام شده در مرحله قبل به كل اعضا براي تعميم نتايج رتبه در اين بخش: آمار استنباطي .ب
نظرگرفتن هر يك  ابتدا فراگيران با در تحقيق 2 الؤبراي پاسخ به س ،همچنين .دشنظر، آزمون فريدمن اجرا  مورد

از آزمـون   شـدند و سـپس،    مسـتقل، بـه گروههـاي مختلفـي تقسـيم      عنوان متغير شناختي به از ويژگيهاي جمعيت
بـراي   7بودن توزيع پاسخ در هر يـك از گروههـا و از آزمـون لـوين     براي آزمودن نرمال 6يرنوفماس -كولموگروف

ـ از ا بـه دسـت آمـده   نتايج  .بررسي همساني واريانس پاسخ در گروهها استفاده شد امكـان اسـتفاده از   هـا  ن آزموني
بـراي مقايسـه   را  -8دو گروه مسـتقل و آزمـون تحليـل واريـانس يكراهـه        tنآزمو ـ شامل  پارامتريك هاينآزمو

هـاي زوجـي    مقايسـه  دادن براي انجامنيز  LSDآزمون از  ،همچنين. فراهم ساخت ميانگين پاسخ در بين گروهها
  .بين گروهها استفاده شد

  

  ها  يافته
يـادگيري  هـاي   شگاه اصفهان از مشـاركت در دوره دان استادانبازدارنده عوامل عمده  .1الؤس

 از مشـاركت در  اسـتادان چه حد موجب بازداري  يك از اين عوامل تا چيست و هر الكترونيكي
  شوند؟  اين زمينه مي

مشـاركت   هـاي  بازدارنـده  خصـوص پرسشنامه در هاي الؤبندي س هبرتبراي  محققان، 1 لاؤبا پاسخ س ارتباطدر    
  :در دو مرحلـه  وهـاي پرسشـنامه را محاسـبه     ميـانگين وزنـي هريـك از گويـه     الكترونيكـي، در آمـوزش   استادان

بازدارنـدگي هـر    .و ب با يكـديگر را  )اي شخصي، نگرشي و زمينه(بازدارنده  هاي لفهؤبازدارندگي هر يك از م .الف
زني هر گويـه ابتـدا  فراوانـي    براي محاسبه ميانگين و . كردند مقايسه با يكديگرنيز را  لفهؤهر مهاي   گويهيك از 

 شده براي آن تعيين )وزن(فراواني هر گزينه در  ارزش ،هاي  آن گويه محاسبه شد و سپس پاسخ فراگيران به گزينه

                                                             

6. Kolmogroph-smirnov Test 

7. Levin test 

8. ANOVA 
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ضرب شد و مقـادير  ) خيلي زياد=5و  زياد=4متوسط، = 3كم، = 2خيلي كم، = 1 :به ترتيب (گزينه در طيف ليكرت
هـاي  هـر    آمده براي ميانگين وزني گويـه  دست مقادير بهبر اساس  ،سپس. شد گيري دست آمده جمع و ميانگين به
بـه منظـور حصـول اطمينـان از     ضـمن آنكـه    ،دشـ نظر نيز تعيـين   لفه موردؤم ميانگين وزني از پرسشنامه، لفهؤم

شد كه نشان استفاده از آزمون فريدمن  ،جامعه آماري يبه كل اعضا به دست آمده بندي رتبهدن نتايج وب پذير تعميم
    ).p=.02،13.5   =2x(دار اسـت  امعنـ  p-value <.05در سـطح   به دست آمـده داد اختالف بين ميانگينهاي وزني 

 تـرين  مهـم . نشان داده شده استترتيب نزولي پس از اجراي آزمون  لفه بهؤهاي هر م گويهبندي  رتبه  2جدول در 
  :صورت زير است به 2شده در جدول  نتايج ارائه

بـا ميـانگين   ( شخصـي  نگرشـي و هـاي   باالترين و بازدارنـده ) 3.2با ميانگين مجموع ( اي هاي زمينه بازدارنده .الف
  . با مشاركت استادان در آموزش الكترونيكي دارند ارتباطكمترين ميزان بازدارندگي را در  ) 2.71و  3.02مجموع 

ماننـد  شدن تجهيزات الزم نباره فراهم  نگراني در ( 1هاي شماره  گويهبه ترتيب اي  هاي زمينه در بين بازدارنده .ب
ن اقـدامات ناكـافي مسـئوال   ( 2شـمارة    و )افزار و پهناي باند اينترنت براي آمـوزش الكترونيكـي   سخت افزار، نرم

   5هـاي شـماره    و گويـه  )بيشترين ميزان بازدارندگي اين زمينه ركت دراشم به منظوردانشگاه براي توجيه استادان 
نـدادن  بـاره   نگرانـي در ( 6شـماره   و )تشريك مسـاعي همكاري و ساير همكاران به  راغب نبودنباره  ني درنگرا(

  .ندا داشتهكمترين ميزان بازدارندگي را در مشاركت استادان  )پاداش و تسهيالت تشويقي الزم به استادان
منتقل نشدن اره كاهش كيفيت آموزش و ب نگراني در( 7 هاي شماره به ترتيب گويه هاي نگرشي در بين بازدارنده   

باره كاهش تعامل و ارتباط استاد با دانشـجويان   نگراني در( 8شماره و  )يادگيري مناسب به دانشجويان هايهتجرب
افتادن  نگراني راجع به در مخاطره( 11 شماره  گويه وميزان بازدارندگي بيشترين  )هاي يادگيري الكترونيكي در دوره

با مشاركت اسـتادان دانشـگاه اصـفهان در     ارتباطكمترين ميزان بازدارندگي را در  )اي ار شغلي وحرفهامنيت و اعتب
  .اند هاي يادگيري الكترونيكي داشته آموزش دوره

كافي استادان از يادگيري الكترونيكي و شرايط و لـوازم  ناشناخت ( 12 شماره گويه هاي شخصي در بين بازدارنده   
 به درگيرشدن در كـار بـا فناوريهـاي آموزشـي    استادان  نداشتن تمايل( 17 شماره گويهرين و بيشت) تدريس در آن

  . داشته استها آنمشاركت در كمترين ميزان بازدارندگي را )جديد
شناختي ـ شامل جنسيت، سن، سابقه تدريس، مدرك تحصيلي،   آيا متغيرهاي جمعيت. 2سؤال

گانه و سابقه تدريس با كمك هاي يادگيري مهارتهاي هفتمرتبه علمي، سابقه شركت در دوره
 ثيري بر ميزان بازدارندگي اين عوامل دارند؟أرايانه ـ ت

شناختي بر ميزان بازدارندگي عوامل ذكرشده، ابتدا فراگيران در هر  متغيرهاي جمعيتيك از  ثير هرأبراي تعيين ت   
شناختي  و ساير متغيرهاي جمعيت[عنوان متغير مستقل  ختي بهشنا نظر گرفتن يكي از ويژگيهاي جمعيت نوبت با در

هـاي   لفـه ؤنظرگرفتن هر يـك از م  شدند و سپس، با در  اي مختلفي تقسيمهبه گروه ]عنوان متغير تحت كنترل به
اسـميرنوف بـراي    –، آزمون كولمـوگروف  )يا متغير وابسته(به عنوان پاسخ ) اي شخصي، نگرشي و زمينه( بازدارنده

كار گرفته شد كـه در تمـام مـوارد فـرض نرمـال بـودن       ه ي نرمال بودن توزيع پاسخ در هر يك از گروهها ببررس
كه در  دشبراي بررسي همساني واريانس پاسخ در بين گروهها از آزمون لوين استفاده  ،همچنين. دشها تأييد  توزيع
با توجه به نتـايج ايـن دو آزمـون، در هـر نوبـت      . ددار بين واريانسها بو ااختالف معن نبودنموارد نتيجه بيانگر  تمام

اي هـ پاسخ گروه دار در ااختالف معن نداشتن يا وجود داشتنامكان استفاده از آزمونهاي پارامتري براي تعيين وجود 
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براي حصول اين منظور، بسـته بـه دو يـا چندارزشـي بـودن متغيـر       . متغير مستقل ميسر شداساس  رشده ب تشكيل
. اسـتفاده شـد   و  آزمون تحليل واريانس يكراهه) هاي يكساناي مستقل با واريانس دو نمونه( tنهاي مستقل از آزمو

در ايـن   به دسـت آمـده  نتايج . استفاده شد LSDهاي زوجي در بين گروهها نيز از آزمون مقايسه دادن براي انجام
 :شود خالصه مي بدين شرحقسمت 

  
  مل شخصي با ميزان بازدارندگي عوا ارتباط در .الف 
 p-value <.05به عنوان متغير مسـتقل اخـتالف بـين گروههـا در سـطح        نظرگرفتن متغير مرتبه علمي با در .1

   .)3جدول(دار است امعن
  

  بندي عوامل بازدارنده مشاركت استادان در آموزش الكترونيكي رتبه -2دول ج
 وزني هر گويهميانگين   شركت در آموزش الكترونيكي خصوصموانع شخصي استادان در 

 شناخت كافي راجع به آموزش الكترونيكي و شرايط و لوازم تدريس در آن نداشتن. 1

 افزار يا درس الكترونيكي وظايف استاد در زمينه طراحي و توليد دوره ه نبودنشناخت. 2

  باره تحميل اضافه بار كاري و كاهش زمان استراحت استادان نگراني در. 3
 )مطالعه، تحقيق( هاي آموزشيزمان براي پرداختن به ساير فعاليتش باره كاه نگراني در. 4

  به صرف وقت براي يادگيري مهارتهاي الزم در زمينه آموزش الكترونيكينداشتن تمايل . 5
  هاي آموزشي جديدشدن با كار با فناوري به درگير نداشتن تمايل. 6

  2.72:ميانگين مجموع

3.42  
3.12  
2.96  
2.69  
2.06  
2.06  
  

 Mean با شركت در آموزش الكترونيكي ارتباطنع نگرشي استادان در موا

  يادگيري مناسب به دانشجويان  هايكاهش كيفيت آموزش و انتقال تجربه باره نگراني در. 7
  هاي الكترونيكي باره كاهش تعامل و ارتباط استاد با دانشجويان در دوره نگراني در. 8
 زار آموزشي خريداري شده توسط دانشگاهاف  اطمينان از كيفيت دوره نبود. 9

 استاد بر روي اينترنت  ليفيأقانوني جزوه ت باره كپي و انتشار غير نگراني در. 10

  اي  حرفه افتادن امنيت و اعتبار شغلي و باره به مخاطره  نگراني در. 11
  3.02:ميانگين مجموع

3.76  
3.60  
3.33  
2.90  
2.45  
  

 Mean با شركت در آموزش الكترونيكي تباطاراي استادان در  موانع زمينه

  هاي الكترونيكي شدن تجهيزات الزم براي آموزش در دورهنباره فراهم  نگراني در. 12
 مشاركت  منظوربهدانشگاه براي توجيه استادان  ناقدامات ناكافي مسئوال. 13

  الكترونيكي ليف تدوين دروسأقوانين مناسب براي رعايت حق الت نبودباره  نگراني در. 14
  از چگونگي دريافت حمايت در زمينه رفع مشكالت فني كار با فناوري نداشتن اطالع. 15
  دانشگاه ناسب براي استادان از سوي مسئوالنهاي كارآموزي م دوره برگزار نشدن. 16
  ساير همكاران به همكاري و تشريك مساعي در اين زمينه  راغب نبودنباره  نگراني در. 17
  پاداش و تسهيالت تشويقي الزم به استادان براي مشاركت ندادنباره  ي درنگران. 18

 3.19: ميانگين مجموع

3.63  
3.39 

3.30  
3.09 

3.05 

3.00 

2.90 

 

  

ميزان بازدارندگي موانع علمي بر  ثير مرتبهأتسي ربربراي  يكراهه واريانس تحليلنتايج آزمون خالصه  -3جدول 
   شخصي 

منبع   
  تغييرات

مجموع 
  وراتمجذ

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

ميزان 
 معناداري

η
2
)( 

توان 
 آزمون

بازدارندگي 
  موانع شخصي

 47.80 3 143.4 گروهي بين
3.33 033 

256 76. 

  14.342  29 415.93  درون گروهي
    32 559.33 مجموع
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مربي  و نيز بين مربي و استادياركه دهد  ن مينشا) 4جدول( LSDبا استفاده از آزمون مقايسه زوجي بين گروهها   
هاي شخصي در بين مربيان بـيش از سـايرين    دار وجود دارد و ميانگين بازدارندگي بازدارنده او دانشيار اختالف معن

  .است
  

مقايسه زوجي ميزان بازدارندگي موانع شخصي در بين گروههاي مختلف براي  LSD نتايج آزمون -4جدول 
  هاآن علمي مرتبه جه به توبا  استادان

  داري سطح معنا  خطاي معيار  اختالف ميانگين  
 .028* 1.37 3.17  استاديار -مربي

 .013* 2.35 6.25  دانشيار و باالتر -مربي

 .20 2.38 3.07  دانشيار و باالتر -استاديار

  
 p-valueف بـين گروههـا بـا   اختال ،به عنوان متغير مستقل رايانه كمك تدريس با سابقه با درنظرگرفتن متغير .2

  .)5جدول (دار است امعن 05.>

  
بر ميزان رايانه تدريس با كمك ثير سابقه أت بررسيبراي  نتايج آزمون تحليل واريانس يكراههخالصه  -5جدول 

  بازدارندگي موانع شخصي

  
منبع 
  تغييرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F 
سطح 
 معناداري

ميزان 
 يمعنادار
η2)( 

توان 
 آزمون

بازدارندگي 
  موانع شخصي

 57.51 2 115.03 گروهي بين

3.88 0.32 

206. 66. 

درون 
  گروهي

444.30 30  14.81  

    32 559.33 مجموع

  
رايانـه  اي را با كمك  ي كه تاكنون هيچ دورهاستادانبين كه دهد  نشان مي )6جدول ( مقايسه زوجي بين گروهها   

موانع بازدارندگي  از نظراند  تدريس كردهرايانه ي كه تعداد سه درس يا بيشتر را به كمك استادانبا  ،اند تدريس نكرده
شود كه ميـزان ايـن بازدارنـدگي در     ا مشخص ميهبا مقايسه ميانگين پاسخ .داري وجود دارد اشخصي اختالف معن

  .گروه اول بيشتر از سايرين است
  

 استادانهاي مختلف ازدارندگي موانع شخصي در بين گروهه زوجي ميزان بمقايسبراي  LSD نتايج آزمون -6جدول
  رايانهبا كمك  كردهتعداد دروس تدريس  توجه به با 

  داريسطح معنا  خطاي معيار  اختالف ميانگين  
 .066 1.63 3.12  2يا1- صفر

 .018* 1.71 4.28  يا بيشتر 3 - صفر

 076 1.57 1.16  يا بيشتر 3  -2يا  1
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شخصي بين گروههاي  هاي بازدارنده با بازدارندگي ارتباطداري در او اختالف معن <p-value .05 ير موارددر سا .3
جنسيت، سن، سابقه تدريس، مدرك تحصيلي و شـركت در  شامل  - شده بر اساس ساير متغيرهاي مستقل تفكيك

  .وجود ندارد -گانه هاي يادگيري مهارتهاي هفتدوره
  
  نگرشيبازدارندگي عوامل  با ميزان ارتباطدر  .ب
ـ  >p-value.05 عنوان متغير مستقل اختالف بين گروههـا بـا   به مدرك تحصيلينظرگرفتن متغير  با در .1 دار امعن

 .)7جدول ( ارشد بيشتر استداراي مدرك كارشناسي استادانو ميزان بازدارندگي اين موانع در بين  است

  
  استادان داراي مدرك دكتري و  هاينظر ميانگيننمره مقايسه مستقل براي   tنتايج آزمون - 7جدول 

  بازدارندگي موانع نگرشي ارشد در خصوص ميزان كارشناسي

  t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
سطح 

  داريمعنا
  .005  3.01  31  4.52  18.77  9  كارشناسي ارشد

  2.54  15.04  24  دكتري

  
نگرشي بين گروههـاي   هاي بازدارنده با بازدارندگي ارتباطداري در  االف معنو اخت <p-value.05 در ساير موارد .2

جنسيت، سن، سابقه تدريس، مرتبه علمي، تدريس با كمك شامل  -شده بر اساس ساير متغيرهاي مستقل   تفكيك
 .وجود ندارد - گانههاي يادگيري مهارتهاي هفتو شركت در دورهرايانه 

  
  اي زمينهزدارندگي عوامل با ميزان با ارتباط در .ج
ـ  > p-value .05ا عنوان متغير مستقل اختالف بين گروهها ب به جنسيتنظرگرفتن متغير  با در .1 و  دار اسـت امعن

  .)8جدول (زن بيشتر است استادانميزان بازدارندگي اين موانع در بين 
  

مرد و زن در خصوص ميزان  استادان هايمستقل براي مقايسه نمره ميانگين نظر  tنتايج آزمون -8جدول 
  اي بازدارندگي موانع زمينه

  داري سطح معنا  t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  گروه
  .01  - 2.74  31  7.23  30.44  9  زن 
  5.39  24.08  24  مرد

  
ن گروههاي اي بي زمينهعوامل  بازدارندگيميزان با  ارتباطداري در او اختالف معن <p-value .05 در ساير موارد .2

سن، سابقه تدريس، مدرك تحصيلي، مرتبه علمي، تدريس شامل  - شده بر اساس ساير متغيرهاي مستقل  تفكيك
  .وجود ندارد - گانهاي هفتههاي يادگيري مهارتبا كمك فناوري و شركت در دوره
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 پيشنهادهاگيري و  نتيجه

كه حدود يك ماه پـيش از   پژوهشاين  طالعات درآوري ا جمعزمان  انتهاي تا دهد ميحاضر نشان  پژوهشنتايج 
وابسـته بـه   [ اي بروني هاي زمينه بازدارنده ،بوددر دانشگاه اصفهان  الكترونيكي يادگيري هاي اندازي عملي دوره راه

اين در براي آموزش  اصفهاندانشگاه  استادان  موانع مشاركتترين مهم ]از سوي سازمان الزم  حمايت نشدن ارائه
هاي  بازدارنده  هاي تحقيقات قبلي در اين زمينه باشد كه بر اساس آن يافته يدؤتواند م اين نتيجه مي .اند بوده ها دوره

حمايـت فنـي الزم از سـوي     پشـتيباني و  نبـود قبيل  وابسته به زمينه و محيط يادگيري از استادانبروني مشاركت 
 ;Berge, 1998; Betts, 1998; Bonk, 2001; Chizmar and Williams, 2001)سسـه آموزشـي  ؤم

Jones and Moller, 2002; Lee, 2001; Rockwell et al., 1999) هاي درونـي ماننـد    نسبت به بازدارنده
سهم بيشتري را  (Parisot, 1997)و ترس از فناوري  (Berge, 1998; Parisot, 1997)برابر تغيير مقاومت در

  . دارند ترونيكيالكآموزش  دراستادان  مشاركتدر ممانعت از 
افـزاري،   سـخت (فناوري  شدن تجهيزاتن باره فراهم از قبيل نگراني در مسائلياي  زمينه  بازدارندهاز بين عوامل    
 بـه منظـور   اسـتادان بـراي توجيـه    ن دانشگاه اصـفهان و اقدامات ناكافي مسئوال) افزاري و پهناي باند اينترنت نرم

ايـن شـيوه از   مشـاركت در  دانشـگاه از  ايـن   استادانهم را در بازداري  سبيشترين  الكترونيكيشركت در آموزش 
ساير همكاران به همكاري و تشريك مساعي در اين زمينه  راغب نبودنباره  نگراني دردر مقابل،  .ندا شتهداآموزش 

 زمينـه ايـن  ر درا  ن ميزان اهميـت كمتري ،استادانپاداش و تسهيالت تشويقي الزم به  ندادنباره  نگراني در نيزو 
 دانشـگاه  اسـتادان ميـزان انگيـزه درونـي     كه استبيانگر آن قسمت  در اين ]ها رتبه گويه[نتايج مقايسه  .ندا شتهدا

بـراي   آنهـا  تمايل درو مسائل مالي  استحد مطلوبي  در الكترونيكي يادگيري يها دورهدر تدريس  براي اصفهان 
بين آنها  در اين زمينه نيز مثبت همكاري جو ،اينعالوه بر  و استشته نداچنداني  تأثيرآموزش اين نوع شركت در 

 تجهيزات مـورد ساختن  ن دانشگاه براي فراهممسئوال عملي قداماتاما آنها در عين حال منتظر ا، استبوده  برقرار
قابـل   .ندا هبودهاي كارآموزي مناسب در دانشگاه  و برگزاري جلسات توجيهي و دورهالزم حمايتي هاي زمينهنياز و 
ميـزان   كـه  شـود  مشـخص مـي   ]ال دوم تحقيـق ؤدر پاسخ به قسـمت ج سـ  [ها  آن است كه با نگاه به يافته توجه

انجام  ياهييد بسياري از پژوهشأاين نتيجه مورد ت. است بودهمردان از  رتبيشزنان  مياناي  بازدارندگي موانع زمينه
 ;Zamani, 1997, 2010a, 2010b)استاي فناوري اطالعات ه باره موانع مشاركت زنان در پروژه درداخلي  شده

Zamani and Gholizadeh,  2009; Shahbaz, 2006; Dehghani, 2009)   .نشـان  پژوهشـها   نتايج اين
-بـه ميـزان  و  سواد اطالعاتيسطح  ،هاي جنسيتي به دليل وجود عوامل فرهنگي، اجتماعي و كليشهداده است كه 
از ديگـر   .اسـت  در كشور ايران با يكديگر متفاوت توسط  مردان و زنان ات و ارتباطاتي اطالعهاكارگيري فناوري

دريافـت   منـد نياز  بـراي درگيرشـدن در فعاليتهـاي نوآورانـه    مردان نسبت به زنان  آن است كه پژوهشهانتايج اين 
  .هستنداي سازماني بيشتري هحمايت

ي هـا  بازدارنـده (اشـخاص   و نگـرش  رفتـار فـردي  الگوي به  ي دروني وابستهها هبين بازدارنددر  ،از سوي ديگر   
 و ي الكترونيكـي هـا شـرايط، لـوازم و چگـونگي تـدريس در محيط     استادان از نداشتن شناخت ،)و نگرشي شخصي
اهميت و تأثير بازدارنده به مراتب بيشتري نسبت به ساير با دانشجويان  كاهش تعامل و ارتباطبابت از آنها  نگراني 
با نتـايج تحقيـق    نتيجهاين . اند الكترونيكي داشته آموزشهاي نگرشي و شخصي بر مشاركت استادان در  بازدارنده
   اسـتادان  آگـاه نبـودن  مطابقت دارد كه بر اسـاس آن   (Sedghpor and Mirzaee, 2008)ميرزايي پور وصدق
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 شيگـرا  بـر  مـؤثر  عوامل از يكي و راهبردهاي تدريس در اين محيط الكترونيكي يادگيري باره شرايط و محيط در
شود كه اغلـب   از آنجا ناشي مي استادان در اين زمينه آگاهي نداشتن. استبوده  آموزشي وهيش نيا به انآننداشتن 

اصول آموزش  و در كالسهاي درس و آشنايي با فنون تدريس فيزيكي حضوررا از طريق  دوره دانشجويي خود آنها
  بـين حضـار كـالس    تعامل چهره بـه چهـره  برقراري روابط و ه باصوالً آموزش از اند و در اين شيوه  سنتي گذرانده

راهبـرد   كـه  يحـال  در .شـود  تأكيـد مـي   دانشجويانبه استاد انتقال شفاهي پيامهاي آموزشي از تدريس و منظور  به
و  سـتادان اهاي آموزشـي بـين    ايده تبادل بر ساخت ذهني دانش ومبتني  الكترونيكي آموزش دريادگيري -ياددهي

 از يكي رابا دانشجويان  رو در رو تعامل دانشگاه اصفهان امكان برقراري استادان ،دليل نيهم به. انشجويان استد
عنوان يكي از عوامل مهم بازدارنده مشاركت خود ذكـر   كاهش آن را به و دانند مي آموزشارائه  در مؤثر رهاييمتغ
افتادن امنيت و  راجع به در مخاطره استادانواملي از قبيل نگراني ع ،شد مشخصطور كه  هماندر مقابل، . كنند مي

هاي  بازدارنده در بين اي آموزشي جديد از اهميت كمتريهآنها به درگيرشدن با فناوري نداشتن اعتبار شغلي و تمايل
درحـد   ترونيكيالكآموزش در مشاركت براي اصفهان دانشگاه  استادانزيرا ميزان انگيزه دروني  ،برخوردارند دروني

 .مطلوبي قرار دارد

داراي  اسـتادان  ،]ال دوم تحقيـق ؤاي الـف و ب سـ  هدر پاسخ به قسمت[به دست آمده ي ها يافته بربنا  ،همچنين   
  هـاي درونـي   بازدارنـده  ،)ارشـد داراي مدرك كارشناسيمدرسان مربيان و ( تر مدرك تحصيلي يا مرتبه علمي پايين

 الكترونيكـي  يادگيري يها دوره درارائه آموزش  زبازداري خود اسبب  استادان يررا بيش از سا) نگرشي و شخصي(
مانندكارشناسي و ( تر كه در نظام آموزش عالي ايران در مقاطع تحصيلي پايينشايد آن است دليل اين امر  . دانند مي
و انتقال آمـوزش توسـط    فعاليتهاي درسي تأكيد اساسي بر تدريس دادن هنگام انجام) ارشدحدي هم كارشناسي تا

نيـز   تحقيق و تتبع و كار بـا اسـناد اينترنتـي و    دادن مقطع تحصيلي دكتري بر انجام درحالي كه در .است استادان
 استاداننسبت به ساير  تر مقاطع پايين آموختهدانش استادان ،بنابراين. شود تأكيد ميپردازي از سوي دانشجويان  ايده

 بكنـد  الكترونيكيآموزش فكري و رفتاري مستعد پرداختن به  از نظرتواند آنها را كه مي براي مواجهه با فعاليتهايي
و اين امر باعث ايجـاد نگـرش منفـي و    فرصت كمتري دارند  ،آنها شكل دهد و عادات مطلوب در اين زمينه را در

توجه  ،است گفتنيدر اينجا مسئله مهم ديگري كه   . شود فناوريهاي آموزشي جديد مي پذيرش در برابر هامقاومت آن
ي كـه دروس بيشـتري را از ايـن طريـق     اسـتادان زيـرا  ، استدر تدريس دروس اي   ي رايانهاهكارگيري فناوريهبه ب

دگي بيشتري براي امآي الزم براي كار با فناوري از هابه دليل داشتن تجربه مناسب و كسب مهارت ،اند دهكرتدريس 
موجـب بـازداري خـود     از سـايرين  و موانع شخصي را كمتـر  ندبرخوردار رونيكيالكتيادگيري  هاي در دوره تدريس
  .اند                   دانسته

از آنكه بيش الكترونيكي  آموزش با ارتباطاستادان  در  نگراني منشأ كه  دهد هاي تحقيق نشان مي توجه به يافته   
با اصول پداگوژي و تعليم و تربيت در محيطهاي  آنهايي نĤشنا مهارتهاي فناورانه مربوط باشد، ريشه در نداشتن به 

همان استانداردهايي كه براي توسعه آموزش در كالس  تاده است شاين مسئله سبب  ،در واقع. داردالكترونيكي 
شوند، براي ارائه آموزش از طريق هر رسانه الكترونيكي جديد مانند اينترنت نيز به كار گرفته شود  درس استفاده مي

علت اصلي ن امحقق به نظر.  هاي يادگيري الكترونيكي شده است دوره اين امر سبب كاهش كيفيت آموزش در و
علت ديگر به اين  ،همچنين. است ي ايرانطرح مبحث يادگيري الكترونيكي در دانشگاهها اين مسئله تازگي

  يادگيري الكترونيكي  بودن دمنارزش اثباتبراي گردد كه هنوز بايد داليل و شواهد بيشتري  ميحقيقت باز 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  35  هاي يادگيري الكترونيكي  در دورهشناسايي عوامل بازدارنده مشاركت مدرسان دانشگاهها 
 

 

 

تحقيقات بيشتري توسط  دادن انجاماين مسئله نياز به بررسي . ارائه شود و به جامعه دانشگاهي ايران  آوريجمع
  .پژوهشگران داردساير 

ي هاقابليتمزايا و  كارگيري فناوري آموزشي مبتني بر شبكه به تنهايي امكان دستيابي بهبه است كه ذكرشايان    
استفاده استادان از  حصول اين هدف در گرو بلكه ،سازد را فراهم نمييادگيري الكترونيكي  حصر به فردمن

اي جديد براي ارائه  به منزله رسانه بايد يادگيري الكترونيكي را نه تنهابنابراين، . خالقانه استآموزشي راهبردهاي 
ايجاد اي را براي كه زمينه بالقوهگرفت در نظر  يآموزشپارادايم جديد  يكبه مثابه بايد بلكه  ،آموزش از راه دور

 يها تيم طراحي دوره ياستادان و ديگر اعضا ،از اين رو. كند ايجاد مي آموزشي فعاليتهايتغييرات بنيادي در 
ي يادگيري هامحيطرايانه و اينترنت منحصر به فرد ي هابر اساس ويژگيالكترونيكي بايد تالش كنند تا  يادگيري

ايجاد كنند و بدين وسيله يادگيري ي تفكر انتقادي و سطح باال در دانشجويان هابراي پرورش مهارترا  بيمناس
  .دهند افزايش ،داردبر فعاليت يادگيري كه ريشه در كنترل دانشجو  را فعال
ان در تواند سبب پرورش مهارتهاي استاد سسات آموزشي ميؤم از سويهاي كارآموزي مناسب  سازي دوره فراهم   

صـحيح   يـافتن  انجـام  به منظوركارگيري راهبردهاي آموزشي مناسب هزمينه كار با ابزارهاي فناوري و آشنايي و ب
ذهنـي نيـز آمـاده    از نظر ن، استادان بايد ايعالوه بر . ي الكترونيكي شودهادر محيط آنها  نقشها و وظايف آموزشي

ي آنها از ارائه عملكردهاي مثبـت در ايـن شـيوه از آمـوزش     شوند تا برخورد مناسبي با مشكالتي كه موجب بازدار
آگاهي مناسبي از شرايط و لوازم  تدريس در محيط  حصول اين هدف ابتدا بايد استادان براي  .داشته باشند ،شود مي

 شدن با محيط جديد  هماهنگ به منظورالكترونيكي كسب كنند و زمينه براي تغيير عادات و الگوهاي رفتاري آنها 
اثربخشـي   از شود و آنهـا مشاركت در آموزش الكترونيكي اصالح  براياستادان  نگرشپس از آن بايد . فراهم شود
تسـهيالت مناسـبي از سـوي     بايد ،در نهايت. ندشومطمئن  آموزشيالكترونيكي براي دستيابي به مقاصد  يادگيري

  . ط آموزشي جديد فراهم شودسسه آموزشي براي حمايت از استادان در مواجهه با محيؤسازمان و م
  

  پيشنهادها
  :شود ميزير ارائه  هايپيشنهاد الكترونيكيآموزش  ارائهدر  استادانافزايش همكاري و مشاركت به منظور 

فعاليـت مسـئوالن   ي راهگشـا توانـد   توجه به اصول زير مـي  :اي هاي زمينه بازدارندهكاستن از تأثير  .الف
  :باشد زمينه در ايندانشگاهها و مراكز آموزشي 

يـادگيري  ي هـا  دورهگسـترش  سـازي و   دانشگاه از پيـاده و مقاصد  انداز چشم تعيينبراي اصولي  يبينشتخاذ ا •
 ؛سازي و هدايت فعاليتها در اين زمينه منسجم براي هماهنگ مشي تدوين يك سياست و خطو  الكترونيكي

جديد با احتسـاب مـدت زمـان الزم بـراي     ي آموزشبه وضعيت  دانشگاهانتقال  سازي و پروژه پياده بندي زمان •
هاي كارآموزي متناسب  ارائه دوره والكترونيكي در محيط  وظايفشان دادن انجام به منظور مدرسانسازي  آماده

 ؛استادانبا نياز، وقت و زمان 

اردادن و قـر  ]افـزار و پهنـاي بانـد اينترنـت     افزار، نـرم  سخت از نظر[ ها و تجهيزات فناوريزمينهسازي  فراهم •
  ؛استاداندر اختيار  امكانات الزم

يـادگيري  ي هـا  تـدريس در دوره ر زمينه د استادانفعاليت اي به  اري حرفهذسسه، قدرداني و ارزشگؤحمايت م •
  .باره در اين آنهاتالش واضح براي ارائه پاداش و تشويق به شفاف و ي ارهكراو اتخاذ  الكترونيكي
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بـراي   اسـتادان به افزايش انگيـزه  تواند  توجه به اصول زير مي :خصيهاي ش بازدارندهكاستن از تأثير . ب
  :دشودر برابر تغيير  انكاهش مقاومت آن و الكترونيكييادگيري  يها        تدريس در دوره

سـازي و اعـالم    شـفاف از طريق  راي شركت در تدريس دروس الكترونيكيب استادانبرانگيختن و جلب توجه  •
ـ تدوين  راهاي صريحي  بايد بيانيهن امر مسئوال: خصوص  در ايندانشگاه ريت مأموو  انداز چشم ميعمو و  دكنن

 اهداف راهبردي دانشگاه از تلفيق اين نوآوري در فعاليتهاي آموزشيكه در آنها  دهنددر معرض ديد عموم قرار 
 .ص شـده باشـد  مشخ صورت صريح و واضح در زمينه دستيابي به اين اهداف به استادانجايگاه و مسئوليت  و

در درون  استادانهاي ابتكاري ديگري مانند ايجاد حس رقابت در بين  كاراستفاده از راه ، بيانيهانتشار عالوه بر 
 . دمنجر شو  تر انگيزه كم استادان مشاركت انگيزهباالبردن  به تواند نيز ميگروههاي آموزشي 

مزاياي اين شيوه مطلع ساختن آنها از و  لكترونيكيايادگيري باره  در استاداني آگاه و شناخت باالبردن سطح •
سـاختار،   در بـاره توضـيح   بـه منظـور  يي هاشيهما برگزاري و يدانشگاه هاي رسانه در يرسان اطالع :يآموزش

يـادگيري   قولـه مبـه  آنهـا   توجـه  شيافزا سبب استادانبراي  الكترونيكييادگيري كارايي و مزيتهاي  اهداف، 
نحوه  هااز ديگر اقدامات مناسب در اين زمينه برگزاري جلسات توجيهي است كه در آن .شد خواهد الكترونيكي

بـا  . بيان شود برايشان الكترونيكي دروستدريس در  استاداندريافت پشتيباني براي رفع مشكالت پيش روي 
  جديـد   براي مواجهه بـا فنـاوري آموزشـي   آنها دروني  رغبت و ليتما ،استاداني آگاه و شناختارتقاي سطح 

ايـن  ب و انتخـا  الكترونيكييادگيري شركت در  براي ي ذهنيآمادگو آنها به مرحله  يابدمي افزايش جيتدر  به
تواند  هاي كارآموزي مناسب مي پس از آن، برگزاري دوره. دنرس يمفعاليتهاي آموزشي  دادن شيوه براي انجام

 .دشو منجربه آمادگي عملي آنها براي ارائه آموزش به اين شيوه 

 

 و اسـتادان سـبب بهبـود نگـرش    توانـد   به اصول زير مـي توجه : هاي نگرشي بازدارندهاز تأثير  استنك .ج
   .دشو الكترونيكيآموزش اثربخشي كيفيت آموزشي و  در خصوصآنها اطمينان افزايش 

تدريس رك كنند دبايد  استادان: الكترونيكي  آموزشدر زمينه  استادانازي روشن براي موفقيت اند  ايجاد چشم •
 ،جاي به حاشيه راندن و كاهش اقتدار و تسـلط آنهـا در ارائـه آمـوزش    ه ب ،الكترونيكييادگيري  يها دورهدر 

برايشـان  را   مـي علهـاي   سازي برنامـه  هاي جديد و متنوع توليد ايده برايه فناوري نكارگيري خالقاهفرصت ب
. دانجامـ  مـي ارائه آمـوزش  اثربخشي آنها در امر  سي وافزايش كيفيت دوره دربه  ،و در نهايت سازد ميفراهم 

مثبت ساير همكاران هنگام  هايههاي عملي از تجرب ارائه الگو استادانشيوه مناسب پرورش اين آگاهي در نزد 
 .استنهبرگزاري جلسات توجيهي براي آ

آنهـا   داوطلبانه مكان شركتساختن ا فراهمو  در زمانهاي مورد نياز براي استادانهاي كارآموزي  دوره برگزاري •
هاي كـارآموزي نيـز    طيفي از برنامه الزم است استادانهمزمان با برگزاري جلسات توجيهي براي : ها در دوره

صورت داوطلبانه برگزار شوند تا از بروز شـكايتها، باورهـا و    ها به بهتر است اين دوره .اندازي شود براي آنها راه
شغل ممكـن   دادن آموزش و يادگيري متناسب با نياز و هنگام انجام. شود جلوگيري استاداننگرشهاي منفي 

 .باشد استاداناي  است گزينه بهتري براي افزايش مهارتهاي حرفه

بالفاصله قبـل از شـروع    استادانپژوهش حاضر بررسي و شناسايي موانع مشاركت در  محققان هدفاز آنجا كه    
در  ،شد بايد در يك محدوده زماني كوتاه اخذ مي اطالعات و بوداصفهان گاه در دانش الكترونيكييادگيري هاي  دوره
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تـر عوامـل    و امكان بررسي عميق دشاالت پرسشنامه استفاده ؤسدهي در پاسخ به  شيوه خودگزارش از پژوهشاين 
آموزش  در  داناستابايد توجه داشت كه موانع پيش روي  ،واقعدر . ميسر نبود ان پديدآورنده اين موانع براي محقق

گذشت زمان و كسب با  سسه و نيزؤاي الزم از سوي مهماهيتي سيال دارند و امكان دارد با ارائه حمايت الكترونيكي
با توجه به اين . تا حدود زيادي از ميزان بازدارندگي اين موانع كاسته شود جديددر مواجهه با محيط  استادانتجربه 

 امري است كه بايد با انجـام  الكترونيكي يادگيري يها          دوره دربراي تدريس  استادان روي پيشبررسي موانع ، امر
هـا   دورهپيگيري و بر اساس نتايج اين پژوهشها به اصالح ها  دورهاين در روند برگزاري تري  تحقيقات مفصلدادن 

در اين . يز صادق استن استادانهاي كارآموزي  برگزاري هرچه بهتر دوره خصوصدر  موضوعهمين . دشومبادرت 
هـاي   مصـاحبه هاي ذكرشده،  در مقاطع مختلف برگزاري دوره ايي نظير تحقيقات طوليهپژوهش دادن انجام ،ميان

ديران و نيـز اسـتفاده از   منظير دانشجويان و  الكترونيكييادگيري اندركار  ساير گروههاي دستو  استادانبا عميق 
ميـزان  بـاال رفـتن    و اسـتادان تر موانـع مشـاركت   دقيقشناخت  سبب )و كيفي  يمك(هاي پژوهشي تركيبي  شيوه

  .شود مياين موانع رفع  برايالن اثربخشي اقدامات حمايتي مسئو
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