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 چكیده  
ماوز   آنیز از این پدیده در امان نمانده است و اساا   نظام دانشگاهی ، مختلف زندگی بشرهای های نوین در عرصهبا ورود فناوری

نظاام آماوز  عاالی    های جدید یادگیری به همراه دارد. بسیاری از اهداف با خود، فرصت است. این فناوریی را نشانه رفته فعل عالی
از سویی در حال حاضر  تحقق است. حال، در های نوین ارتباطات و اطالعاتشد، اینک با توسعه فناوریتلقی میتحقق که غیر قابل 
خیر جهاانی و ورود باه عصار    به ادامه تحصیالت دانشگاهی افزایش یافته است، این مسئله با توجه به تحوالت ا کشور تمایل جوانان

تاوان بار آن   گیری از آماوز  مجاازی مای   را با چالش اساسی مواجه ساخته که با بهره نظام دانشگاهی مجریاناطالعات، طراحان و 
موانع توسعه ایان   عنوان بهزی در آموز  عالی را با مشکل روبرو کرده است که در این میان، عوامل متعددی آموز  مجا فائق آمد.

چاه  »حال این سؤال مطار  اسات کاه     باشد. شوند و شناسایی آنها در پیشبرد اهداف یک امر ضروری مینوع آموز  محسوب می
تحلیلای   -فتن پاسا  از رو  توصای ی  در این راساتا جهات یاا   « موانعی برای آموز  مجازی در نظام دانشگاهی کشور وجود دارد؟

در قالب پنج  یدانشگاهنظام متغیرهای مربوط به موانع اجرایی ارائه آموز  مجازی در  طبق نتایج بدست آمده،است اده شده است. 
  ند.هستبندی شدند که شامل موانع فنی، موانع مهارتی، موانع اخالقی، موانع محتوایی و موانع فرهنگی دسته طبقه

  .ایرانآموز  عالی  ، آموز  الکترونیک،یدانشگاهنظام  ،یآموز  مجاز ،ییموانع اجرا های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه -1
عالی  آموز  ها و مؤسسات، وسیله جدید و قدرتمندی در اختیار دانشگاه1991در طول دهه ا پیدایش و گستر  فناوری اینترنت ب

یادگیری پویا و جدیدی را ایجاد نمایند و  -های یاددهیآیند و هم محیط نائلقرار گرفت که هم با کمک آن بتوانند به مقاصد خود 
زیاد برای امور اداری و  ی نیروی انسانیریکارگبعالوه بر آن بتوانند جوابگوی مسائلی چون تقاضای روزافزون برای آموز  عالی، 

های ی به مطالب، محدودیترحضوریغهای هنگ ت تحصیلی، نیاز به تمایل فراگیران جهت دسترسی ف هزینهسایر امورات، صر
 (.2112، 1های در  باشند )نیومندر کال  موقعبهزمانی و مکانی آنان و مشکالت ناشی از حضور اجباری و 

بر  دیتأککردند، های سنتی ارائه میشیوهمحور که های معلممحیط برخالفاین است که  2مجازی های آموز از ویژگی 
محیط فراگیران دارند. در این نوع آموز  بیش از اینکه معلم وظی ه ارائه اطالعات به فراگیران را داشته باشد، این فراگیران هستند 

ها بر همه و فزاینده تکنولوژیرشد (. اثرات روبه1291پارسا، پردازند )عباسیکه برای دستیابی به اطالعات موردنیاز، به کندوکاو می
های زندگی، از جمله در سطح آموز  باعث شده تا برای رشد و توسعه کشورها تمرکز بر پیشرفت در حیطه آموز  عالی از جنبه

ها امروزه، در حال تال  (. اغلب دانشگاه2111، 2زسکا و رما)میلیهای جدید آموزشی ضرورت یابد طریق پذیر  نظام و تکنولوژی
(. با توجه به منافع 2119، 4های آموزشی خود هستند )اندون و سرتیاناهای نوظهور در فعالیتاثربخشی فناوری برای افزایش

ها رو به افزایش های مجازی در برنامه آموزشی دانشگاههای آموز آموز  مجازی در سطح آموز  عالی، تقاضا برای برگزاری دوره
 (.2111، 5نهاده است )زامر

انتخاب و کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری برای استادان دالیل متعددی دارد که از آن  
های شغلی با توجه به از میان ی در فعالیتریپذانعطافتوان به تقویت و بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری، افزایش جمله می

الکترونیکی، برقراری تعامل  صورتبهای آموزشی   دادن به نیاز دانشجویان برای فعالیتبرداشتن محدودیت زمانی و مکانی، پاس
در  (.1291ی آموزشی اشاره داشت )سلطانی و همکاران، هاتیفعالهای جدید برای خالقیت در مستمر با دانشجویان و ایجاد زمینه

دانشگاهی افزایش یافته است، این مسئله با توجه به تحوالت چنین شرایطی که در کشور ایران تمایل جوانان به ادامه تحصیالت 
کند؛ مجریان را با چالش اساسی مواجه اخیر جهانی و ورود به عصر اطالعات که در آن، دانش باالترین ارز  افزوده را ایجاد می

دی توسعه آموز  الکترونیکی و توان، بر آن فائق آمد. در این میان، عوامل متعدگیری از آموز  مجازی میساخته که با بهره
شوند و موانع توسعه این نوع آموز  محسوب می عنوانبهآموز  مجازی را در آموز  عالی با مشکل روبرو کرده است که 

یکی از کاربردهای مهم  عنوانبههای اخیر آموز  مجازی باشد. در سالها در پیشبرد اهداف یک امر ضروری میشناسایی آن
ای در این راستا آغاز گردیده است. با توجه به تغییرات سریعی های گستردهات و ارتباطات در جهان مطر  و فعالیتفناوری اطالع

های جدید در زمینه ارائه خدمات و فناوری منظوربهمجازی  هایآموز گیری است، اجرای که در محیط پیرامون در حال شکل
(. بنابراین، این پژوهش با توجه به 1295شیرمرد، عالی و یک نیاز اساسی مطر  شده است )فیروزفر صورتبهتدریس و یادگیری 

 آموز  عالی کشورآموز  مجازی در  6موانع اجرایی شناساییدارد، به دنبال  نظام دانشگاهی کشوراهمیتی که آموز  مجازی در 
 است.

                                                           
1. Newman 
2. Virtual training 
3. Miliszewska & Rhema 
4. Andone & Siretean 
5. Zameer 
6. Executive Barriers 



 

 شناسی پژوهشروش -2

تحلیلی  -توصی ی پژوهشی و بوده کی ی تحقیقات نوع حاضر از این پژوهش، ماهیت موضوع، تحقیقبا توجه به منابع مطالعاتی در 
های مورد بررسی شود که هدف آنها، توصیف کردن شرایط یا پدیدههایی را شامل میباشد. پژوهش توصی ی، مجموعه رو می

و  نادری) «باشدوصیات یک موقعیت یا موضوع میدر رو  توصی ی پژوهشگر به دنبال توصیف عینی، واقعی و منظم خص»است. 
گیری تواند تنها برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیماجرای پژوهش توصی ی می(. 1295نراقی، سیف
با هم  یمشابه یهایهکه رو ییهاسازمان یهایژگیوبرای بررسی  ینهمچن ی یمطالعات توص(. 1295 ،و همکاران سرمد) باشد
ساختارهای  یا یمعبارت است از فهم و بهبود مجموعه م اه یلیهدف پژوهش تحل یی،از سو(. 1291سکاران،) رودیبکار م، دارند
. به یمآوریها را به اجرا در مبندی نموده و پژوهشمسائل را ساخت یان،مقاصد را ب یر،که بر حسب آنها تجربه را ت س یم هوم

م هوم بدست  یتو آموزنده از ماه یقدق یریتصو واهدخیاست و م یمبه م اه یدنوضو  بخش یلی،هدف پژوهش تحل یگر،عبارت د
 (. 1211 شورت،) دهد

 

 هایافته -3

در وزارت علوم  یتوسعه آموز  مجاز یمورد توجه قرار گرفته است و طر  مل یمبحث آموز  مجاز 12۳5از حدود سال ایران در 
 یهامنظاکشور در کنار  یسسات آموزشؤها و ماز دانشگاه یاریبزرگ آغاز شده است. در حال حاضر در بس یهادانشگاه تیبا حما
آموز  چهره به  یسنت یهامنظاواقع است اده صرف از  گردد. دریاست اده م زین یو مجاز یکیاز آموز  الکترون یسنت یآموزش
 ازیمورد ن یروزافزون طوربهدر آموز   عیکند و بازخورد سریآموزان ارائه نمدانش یرا برا عیبازخورد سر ،یمدآکار طوربه ،چهره

( معتقدند آموز  2114) ۳آونگ و همکارانش (.1292 ،یخاندهی)صالح و د باشدیم و آموز  یدر تکنولوژ عیسر راتییجوامع با تغ
 1های الکترونیکی. گریسون و آندرسونمجازی عبارت است از انتقال محتوای آموزشی یا تجربیات یادگیری با است اده از فناوری

گیرد ی را بکار میارسانههای چندکه طی ی از فناوری اندکردهی یا آنالین تعریف اشبکه( آموز  مجازی را یادگیری رسمی 2112)
گونه تعریف کرده است: برنامه آموزشی مبتنی بر در تعری ی جامعه آموز  مجازی را این 9(. خان1295فر و همکاران، ع ری)ج

کند تا موجبات رشد و حمایت از یادگیری ای که از منابع اینترنت برای ایجاد محیط یادگیری معنادار است اده میامکانات چندرسانه
   .(199۳را فراهم نماید )خان، 

افراد است که  یهاهاسا  استعدادها و عالق بر رییتغ تی، تنوع و قابلیگستردگ ؛کیالکترون یریادگیموز  و آمشخصه  
 م،یعظ یبا دستاوردها کیو الکترون یمجاز یهاآموز  کردیرو بگذارد. ریتأثروند آموز  ر ، بی یو ک یتوانسته است از ابعاد کمّ

عرصه قرار  نیا شگامانیپ دگانیرا در مقابل د یزیانگالیخ یبالقوه و امکان ارائه آموز  در هر زمان و هر مکان، دورنما یهاتیقابل
قرار جهان  یآموزش یهااغلب نظام یبرنامه کار رأ در  یآموز  مجاز یهاوهیاست اده از ش ریاخ انیسال یکه ط یبه نحو ،داده

کردن  نهینهاد گرید یاست. از سو یدر شالوده نظام آموزش ریپذناو اجتناب یضرورت اساس کی یتحول نیچن نیگرفته است. بنابرا
از  ی،و مجاز کیآموز  الکترون یریکارگبه یها و ابزارهاو توسعه رو  یسازگستر  فرهنگ، ش اف وسیلهبهتنها  کردیرو نیا

 یفناور (.1294 مکاران،و ه انیباشد )اسالمیم ریپذامکان یریادگینظران حوزه آموز  و استادان و صاحب ،پژوهشگران قیطر
ندیشه و سپردن امور از ا نهیبرداری بهبهره منظوربهبا محوریت دانش و خردگرایی انسان و  ریاخ یهااطالعات و ارتباطات در دهه

                                                           
1. Ong et al 
8. Garrison & Anderson 
9. Khan   



 

ها و محافل سازمان ژهیمحور توسعه جوامع، توجه و عنوانبههای انسانی، خالق به ماشین و همچنین آزادسازی مهارتتکراری و غیر
 نیتراطالعات و ارتباطات در امر آموز  از مهم یمیان، میزان توسعه و کاربرد فناور نیخود جلب نموده است. در ا هرا ب یعلم

 ،یفناور نیمهم ا یردهادستاو عنوانبه یالکترونیک و یمجاز یهاکه آموز  یاگونهرود، به یپیشرفت علوم به شمار م یهاشاخص
های علمی موجود، گذر از شکاف کاهش منظوربهرو نیا عصر حاضر است. از یو فرهنگ یپژوهش ،یعلم یهاجهش یاز عوامل اصل

 یهااجتناب است. آموز  رقابلیغ یروز مسیر یهایتکنولوژ بر یمبتن یجامعه اطالعات یسوبهجهت  رییو تغ یکنون طیشرا
آموز  از طریق  کرد،یرو نیباشند. در ایفناوری آموزشی م ومجموعه و فصل مشترك فناوری اطالعات و ارتباطات یرز یمجاز

آموز   هایمنظاهای یاددهی هوشمند و منظاهایی مانند اینترنت، و یادگیری بر مبنای فناوری یهای الکترونیکی و ارتباطفناوری
جوان  میل و مشکالتی که جمعیت عظئبا توجه به مسا ریاخ یهاسال یط ایراناستوار است. در  هایارسانه چندمبتنی بر رایانه و 

عنوان راهکار مناسب مدنظر قرار به یمجاز یهااز آموز  یریگد و امکانات محدود دولتی، بهرهنکشور ما در رابطه با کنکور دار
-آموز  یو گستر  ابعاد عملکرد تی یارتقاء ک منظوربهگام نهاده و  راستا نیدر ا یدولت یهادانشگاه یبرخ نیگرفته است. بنابرا

 میعظ لیبه خ وستنیپ منظوربه. ندینمایمدر کنار خدمات خود است اده  یمجاز یهامختلف آموز  یاز راهکارها یحضور یها
 یه معطوف داشته و سازوکارهائلمس نیرا به ا یاژهیتوجه و رندیناگز ربطیذ نی، مسئولروزبهبرخط و  یاطالعات یجامعه جهان

 جادیرا  ا یحضور یهابا آموز  راستاهم وآموز   یدر بطن بستر فعل یمجاز یهاساختن آموز  نهیدر جهت نهاد یمناسب
و  یمجاز یهابر اسا  آموز  ایدر دن یآموز  عال یاساس یهامیپارادا رییبا توجه به تغ صورتنیا ریکه در غ چرا ؛ندینما

 لیاز خ یموضوع به طرد شدن و عقب ماندگ نیاطالعات و ارتباطات، عدم توجه به ا یفناور یثر از دستاوردهاأو مت یکیالکترون
 گرددیاطالعات و ارتباطات م یعصر فناور یآن در شاهراه اطالعات میعظ انیو کارآمد و جر ختهیفره کیجامعه آکادم میعظ

 (.1291)عباسی پارسا، 

گیری از آموز  مبتنی بر که بهرههای از راه دور دانست. با آنمجازی را در واقع باید نسل سوم آموز  هایآموز  
از جنبه  ژهیوبهها توجه زیادی به طراحی و توسعه این آموز  1991تا دهه عمالًولی  گرددیم برمیالدی  19۳1ها به دهه رایانه

 -ی آموزشی در فرایند یاددهیافزارهانرمت محتوایی به شکل است اده از اهمی 1991محتوایی و فنی صورت نگرفت. در سال 
دانشگاه تهران اقدام به تأسیس سایت آموز  مجازی  1211(. در ایران در سال 1212قرار گرفت )حاتمیان،  دیتأکیادگیری مورد 

های همچون دانشگاه های بعد دانشگاهدر سال جیتدربهمجازی ارائه نمود.  صورتبهنموده و تعدادی از در  دانشجویان روزانه را 
شورای عالی انقالب فرهنگی،  12۳2امیرکبیر، علم و صنعت و دانشگاه شیراز هم به عرصه آموز  مجازی وارد شدند. در سال 

 12۳5حضوری و غیرحضوری کرد که در سال های نیمهای برای ارائه آموز آموز  و پرور  را موظف به تأسیس مؤسسه
اندازی شد و اقدام به راه 12-14این مؤسسه به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید. این مؤسسه در سال تحصیلی  اساسنامه

ها پیشگام اجرای این در خارج از کشور آمریکایی هرچند(. 1295آموزان واجد شرایط کرد )فیروزفر و عالی شیرمرد، جذب دانش
(. آموز  مجازی، 211۳، 11ها تعلق دارد )سلیم، ولی هسته اولیه آن به انگلیسیاندپرداختهن موضوع تر به ایها بوده و عملیآموز 

شود. این شیوه آموز  با هدف شود که به شیوه الکترونیکی اجرا و پشتیبانی مییادگیری اطالق می -های یاددهیبه تمام شکل
ی، رسانه اشبکه ریغای و چه شبکه صورتبهاطالعات و ارتباطات، چه  هایرود. فناوریساخت دانش مرتبط با تجربه فردی پیش می

ی این شیوه نوین در آموز  عالی، موجب شده است سوبهحرکت (. 2116، 11شوند )لویاصلی تسهیل آموز  مجازی تلقی می
معتقدند آموز   نظرانصاحبها از آن است اده کنند. اما بسیاری از روزافزون، در ارائه دوره طوربههای جهان تعداد زیادی از دانشگاه
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ی، خطرپذیری علمی و ریپذتیمسئولمجازی نتوانسته است تمامی اهداف اساسی تعلیم و تربیت نظیر رشد ت کر خالق، تعهد و 
 (.1292مواردی از این نوع را محقق سازد )کیان، 

شود که از امکانات وب برای ارائه دادن آموز  به مخاطب از راه دور تلقی مییادگیری مجازی به منزله رویکردی نوآورانه 
کند. با این حال یادگیری مجازی چیزی بیش از ارائه محتوای آموزشی است و یادگیری و فرایند یادگیری نقطه تمرکز است اده می

و رایانه برای خلق تجارب یادگیری  اطالعاتهای (. در واقع یادگیری مجازی است اده از فناوری199۳یادگیری مجازی است )خان، 
ی فردی، رشد تجارب یادگیری و کسب دانش و ساخت معان منظوربه(. در یادگیری مجازی یادگیرنده 2116، 12است )هورتون

یابی به محتوای یادگیری، برقرار کردن تعامل با محتوا، مربی و یادگیرندگان دیگر و برای کسب حمایت و پشتیبانی فرایند دست
خالصه   توان در موارد زیر اهم خصوصیات یادگیری مجازی را می (.2112، 12گیرند )اندرسون و الومییادگیری از اینترنت بهره می

 کرد:

 کننده است.راهنما و تسهیل عنوانبهمحور بوده و نقش معلم  آموزدانش -

 ی به صورت تعاملی )کاربرد تعامل در امر یاددهی و یادگیری( هستند.آموزشدورهای  -

 جا و همه وقت فعالیت دارند.های سنی است و در همهبرای تمامی گروه -

 آورد.مییادگیری، مشارکتی است. یادگیرندگان معلمان و متخصصان را گردهم  -

 هزینه است.یادگیری، سریع، زنده و پویا و در عین حال کم -

های فرد و نیز جامعه است، یعنی امکان است اده از همه منابع و ابزارهای یادگیری فردی، یعنی بر اسا  عالیق و توانایی -
در اختیار همگان قرار  ی برابر راآموزشهای سازی را دارد و فرصتهای مجازی و شبیهآموزشی و یادگیری مثل کال 

 دهد.می

کلیه  عالوهبهشود. روی شبکه اینترنت انجام مینام، دریافت شهریه و نظارت، بهها از جمله مدیریت، ثبتکلیه فعالیت -
 نام، آموز  و اعطاء گواهینامه از همین طریق قابل انجام است.خدمات آموز  مثل ثبت

 (.1212شوند )عبادی، ف قرار دارند، تهیه میهای مختلدرو ، توسط استادانی که در محل -

ریزی، طراحی، تولید، ارزشیابی، توزیع، ارائه و پشتیبانی، آموز  و نیز طور کلی مراحل فرایند آموز  مجازی شامل برنامهبه    
-ای است. انعطافمدهتی دارای مزایای عسنهای مجازی نسبت به آموز  آموز همچنین  (.121۳نیا، باشد )شعبانیبازاریابی می

های مجازی است. آموز  ترین مزایای آموز و پرهزینه برای شرکت در دورهای آموزشی، از مهم موردیبپذیری و حذف ترددهای 
 باشد: مجازی دارای مزایای متعدد دیگری نیز می

-توان پس از تهیه نرمهای موجود میافزارها و ابزارهای آموزشی مجازی گران نبوده و با است اده از نرمهزینه تولید دوره -
 افزار مربوطه اقدام به تولید دورهای آموز  مجازی کرد. 

 یادگیرندگان قادر به تنظیم آهنگ یادگیری خواهند بود. -

 است اده کرد. هاآنتوان در زمان نیاز به های آموز  مجازی را میاکثر برنامه -

درصد بهبود و سرعت را  51تی به مراتب بیشتر بوده و حداقل ی سنهاآموزهسرعت فراگیری آموز  مجازی نسبت به  -
آشنایی  هاآنی را که نسبت به مطالبتوانند موضوعات و های آموز  مجازی میخواهد داشت و فراگیران دوره دنبالبه

 آشنایی وجود ندارد. هاآنبروی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به  صرفاًدارند مطالعه نکرده و 
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نمایند )حذف سالیق و تجارب فردی در ارتباط با مخاطب است اده می منظوربههای یکنواخت های مجازی از پیامآموز  -
 های سنتی(.مقایسه با آموز 

 توانند مورد است اده قرار گیرند.های مجازی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بوده و در هر محل میآموز  -

 گیرد.بر آموز  مجازی به سرعت و به سادگی انجام میهای مبتنی سازی دوره بهنگام -

دهنده مربوطه قرار گرفته و فراگیران بالفاصله از نتایج آن روی سرویسموضوعات و محتویات تغییر یافته به سرعت به -
 مند خواهند شد.بهره

استا از عناصر مت اوتی نظیر: گردد و در این رهای مجازی باعث افزایش قدرت نگهداشت اطالعات در فراگیران میآموز   -
مجدد در فراگیری هدفمند  دیتأکمدت، ارتباط متقابل با یادگیرنده و سایر موارد برای کوتاه صوت، تصویر، امتحانات

توانند در درستی فرانگرفته باشند، میهایی از یک دوره آموزشی را بهگردد. در صورتی که فراگیران بخشاست اده می
 بخش مربوطه را مطالعه نمایند. داًمجدزمان دلخواه 

 های زیادی از دانشجویان به سادگی انجام خواهد شد.های آموز  مجازی برای گروهمدیریت برنامه -

  .وجود آمدهدنبال نمودن وضعیت آموزشی دانشجویان و میزان پیشرفت به -

و  هاآنو کارمندان یک اداره و دنبال نمودن وضعیت پیشرفت  کارکنانهای آموزشی برای بندی و اختصاص دورهزمان -
 (.2111، 14گردد )یانگسادگی محقق میو به سرعتبهسایر موارد مربوط به مدیریت آموزشی 

بسیاری از منتقدان  دارد.شود که فرد را از اجرا و عدم اجرای فعالیتی باز میوانع به کلیه عواملی اطالق میمحال در این میان 
 تطابق مخابراتی و ارتباطی، عدم هایزیرساخت در محدودیت الزم، تکنولوژی توسعه و خرید باالی ها و معایبی مانند هزینهچالش

های نظارتی، محدود ساختن و صدمه زدن به مهارت و مدیریتی هایمهارت فقدان موجود، نیازهای با شده ارائه محتوای کامل
 ها با پیشرفت و توسعهها و ضعفاند که البته بسیاری از این کاستیاجتماعی را برای این شیوه آموز  بر شمردهارتباطات 

عوامل و عناصری (. منظور از موانع اجرایی آموز  مجازی، 1292زاده و کاشی، اند )فارغتر گشتهی جدید کمرنگهایتکنولوژ
شوند و ها و مؤسسات مختلف میوز  مجازی و تحقق اهداف آن در سازمانی و اجرای موفق آمریارگبک هستند که مانع از

ها برای تحقق اهداف آموز  مجازی و اجرای اثربخش آن را کاهش نها به نحوی ناتوانی و نارسایی سازماشناسایی و غلبه بر آن
  (.1295فر و همکاران، دهد )جع ریمی

-محوری یا مشتریهای ناشی از کاربربازار آموز  مجازی، باال رفتن پیچیدگیامروزه با بلوغ و رشد توان اشاره کرد می 
دهد مداری، و افزایش شدت رقابت در آن، موفقیت در این عرصه به یک مسئله بحرانی و مبرم تبدیل شده است. تحقیقات نشان می

لی به ادامه و اتمام آن ندارند. سؤالی که در اینجا کنند، تمایهای آموز  مجازی را آغاز میکه تعداد زیادی از دانشجویانی که دوره
گردد به خوبی عمل نکند. پاس  به این شود، این است که چه مشکلی در سیستم آموز  مجازی وجود دارد که باعث میمطر  می

-منظاارزیابی اثربخشی  هایها باشند، به طوری که رو منظان را بر آن داشت تا به دنبال ارزیابی میزان موفقیت این اسوال، محقق
های آموز  مجازی امروزه به یک موضوع بسیار مهم، هم در تحقیقات و هم در اجرا، تبدیل شده است )اوتارخانی و همکاران، 

شود، موفقیت در آموز  (. از سویی دیگر، چون تال  ناموفق در پیاده سازی آموز  مجازی در بازگشت سرمایه منعکس می1291
(. در حقیقت ادامه رشد جهانی تقاضا برای آموز  مجازی و 2112، 15باشد )گاوینداسامیباحث بسیار مهم میمجازی یکی از م

( و مشابه 2112، 16پذیر  جوامع مجازی، نیازمند اندازه گیری میزان مؤثر بودن و سودمندی آنها در امر آموز  است )استالین
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، 1۳ارزیابی را مدنظر قرار داد تا اثربخشی فرایند تعلیم و یادگیری تعیین شود )کارالها، در آموز  مجازی نیز باید منظاتمام انواع 
2111.) 
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ثر بر موفقیت آموز  مجازی و ؤدر حوزه مورد بررسی پژوهش، موضوعات مشابهی همچون موفقت آموز  مجازی، عوامل م
هایی نیز ت اوت ،با وجود بعضی عوامل مشترك بین موضوعات نام بردههمچنین عوامل حیاتی موفقت آموز  مجازی وجود دارند. 

-سازی و اجرای سیستموجود دارد. همانطور که از عنوان مشخص است، در سنجش موفقیت آموز  مجازی وضعیت بعد از پیاده
شود )کنعانی، بوط میها مرسازی سیستمهای آموز  مجازی مدنظر است. در حالیکه عوامل کلیدی موفقیت به قبل از پیاده

باشد و برای پاسخگویی به این که چه های بسیار، تعریف فاکتورهای موفقیت و سنجش آنها مشکل می(. با وجود تال 1219
گیری شوند. طبق تحقیق شود، الزم است عوامل زیادی اندازههای آموز  مجازی میمنظاعواملی موجب شکست و با موفقیت 

موفقیت نظام آموز  مجازی از دیدگاه دانشجویان مجازی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های شیراز،  یعقوبی، عوامل مؤثر بر
علم و صنعت و امیرکبیر مورد برسی قرار گرفت. تحلیل عاملی عوامل مؤثر در موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی نشان داد، این 

 (.1211بندی کرد )یعقوبی، و ابزارهای آموزشی دستهتوان به دو دسته عوامل پشتیبانی، محتوا عوامل را می

آیند و کی یت طراحی دوره آموزشی و ساختار آن، عوامل اولیه و اصلی برای موفقیت برنامه های آموز  مجازی به حساب می
 است اده برای ای که مناسب با فناوری گردند، مهمتر از نوع تکنولوژی موردهای ساختاری به گونهطراحی دوره آموزشی و رو 

در پژوهش انجام گرفته توسط فیضی و همکاران برای شناخت مسائل یادگیری الکترونیکی در  (.2112اجرای دوره است )رووبا، 
دهد که از نظر دانشجویان، مشکالت مربوط به بسترهای مخابراتی کشور و ایران با تأکید بر آموز  عالی کشور، تحلیل ها نشان می

سازی آموز  مجازی در شجویان به رایانه و خط ارتباطی مناسب، مسائلی هستند که موجب عدم موفقیت پیادهعدم دسترسی دان
العمل افراد ذین ع با گیرد؛ مواردی از قبیل عکستری را در بر میشوند. به نظر صاحبنظران، این مسائل طیف گستردهایران می

های خاص اجرایی در دفعات نخست، مسائل پیشرو قال فرهنگ دانشگاهی، چالشرویکرد آموز  مجازی، ناتوانی این رویکرد در انت
-های سختافزاری و هزینههای بسترهای مخابراتی کشور، نارسایی در امکانات مناسب نرمدر تألیف طر  در  الکترونیکی، مشکل

شناسد های پیشرو در این راه میموانع و چالشگرایی و دسترسی ناکافی دانشجو به رایانه مناسب را به عنوان افزاری، تشدید مدرك
 (.1212)فیضی، 

عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی عبارتند از: مالکیت هوشمندانه، مناسب بودن دوره برای  11بر اسا  مطالعات پاپ
 (.2111کترونیکی )پاپ، محیط یادگیری الکترونیکی، محتوای دوره، نگهداری دوره الکترونیکی، و سنجش موفقیت یک دوره ال

 جنبه، فنآوری )سهولت دسترسی و هدایت، طراحی واسط و سطح تعامل( آموزشگرسه  بر اسا  مطالعه خود، بر روی 19ولری
)نگر  نسبت به دانشجویان، تعامل کالسی و مهارت فنی آموزشگر( و است اده قبلی از فنآوری و دانش قبلی کامپیوتر دانشجویان 

دهد که عوامل مؤثر در نتایج مطالعه کی یت آموز  مجازی در آموز  عالی استرالیا نشان میهمچنین  (.2111، تأکید دارد )ولری
 موفقیت یادگیری الکترونیکی عبارتند از:
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 ،خط، است اده از فنآوری در تدریس، آموز  آموزشگراندر تدریس آنالین شامل: تدریس بر تخصص آموزشگر -
 ،های فنآورانه، دسترسی به فنآوری، سواد فنآوری، یادگیری خود تنظیمتآمادگی دانشجویان شامل: مهار -

افزار، تأمین خدمات تأمین محتوا و منابع افزار و نرمهای یادگیری الکترونیکی، سختزیر ساخت فناوری شامل: سامانه -
 (.1211های آموزشی )یعقوبی، الزم برای یادگیری، طر 

، تدریس و اکند: پشتیبانی سازمانی، تدوین محتوعامل اصلی در موفقیت یادگیری الکترونیکی اشاره می ه تگاویند اسمی به 
بر اسا  نیز  (.2112علمی و ارزشیابی )گاوینداسمی، یادگیری، ساختار در ، پشتیبانی از دانشجویان، پشتیبانی از اعضای هیأت

 یای( نقش مهمافزار رایانههای فنی )اینترنت، سختای آنها و زیرساخترایانه عالقه و انگیزه دانشجویان، سطح سواد ،مطالعه کارال
 بهبر اسا  مطالعات سلیم، عوامل اصلی در موفقیت آموز  مجازی  (.2111کند )کارال، در موفقیت آموز  از راه دور ای ا می

های دانشجویان فناوری و شیوه تدریس(، ویژگیگیری و کنترل های مدرسان )تمایل به بهرهدسته تقسیم شده است؛ ویژگی چهار
ای آموزشی یادگیری الکترونیکی(، فناوری )سهولت دسترسی و های کار با رایانه، مشارکت تعاملی و طراحی و م اد دوره)قابلیت

ای مجازی مؤثر هها( و حمایت از یادگیری الکترونیکی، به معنی هر نوع فعالیتی که بتواند در تضمین موفقیت آموز زیرساخت
 نظام دانشگاهیادگیری الکترونیکی در یگیری پیرامون پذیر  و انطباق فناوری (. این موارد بر تصمیم1211واقع شود )کاردان، 

 (.211۳گذارد )سلیم، تأثیر می

ی مناسب، عوامل ریز( عوامل مهارت و مشارکت، منابع الکترونیکی، عوامل محیطی )فنی و قانونی(، برنامه121۳از نظر امامی )
های آموز  افزار، اقبال مسئولین، اینترنت پرسرعت، رو افزار و سختهای بومی، نرماجتماعی، اقتصادی و سنتی، شبکه و سیستم

خط و تل یقی و همچنین مراودات الکترونیکی، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در کاربرد آموز  مجازی در آموز  پزشکی بر
سازی آموز  علمی در زمینه پیادهپژوهش بردبار و همکارانش که با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیأت درنیز  ایران است.

دهندگان این نوع آموز  الکترونیکی طراحی شده بود و نتایج نشان داد که تغییر نگر  مسئولین دانشگاه در کنار اساتید و ارائه
سازی و مشخص نمودن دلیل و محاسن است اده باشد. لذا فرهنگازی میارزشمندترین عامل در زمینه توسعه و موفقیت آموز  مج

سازی این نوع از تواند به عنوان گام اول پیادهگذاران دانشگاه میسیاست های مبنی بر شبکه و از راه دور برای مسئولین وآموز  زا
حمایت مسئولین دانشگاه برخوردار شوند، به  دهندگان آموز  الکترونیک ازآموز  تل نی شود. بدیهی است در صورتی که ارائه

 سرعت مشکالت موجود را رفع نموده و به سمت ارائه آموز  الکترونیک قدم برخواهند برداشت. از دیگر عواملی که از نظر اعضای
افزاری و سخت تواند مثبت تلقی  شود، وجود زیرساخت و بستر مناسبعلمی دانشگاه در زمینه ارتقای آموز  الکترونیک میهیأت

ای است که ممکن است گذاری پرهزینههای آموز  الکترونیک نیازمند سرمایهافزاری در این زمینه است. ابعاد توسعه زیرساختنرم
یک منطقه به  های مستقر دریند. به این منظور پیشنهاد شده است که دانشگاهنیاهای کشور به راحتی از پس تأمین آن بردانشگاه

گذاری و های الزم را تأمین نمایند. این گونه همکاری مشترك عالوه بر آسان نمودن سرمایهری مشترك زیرساختصورت همکا
همچنین به اعتقاد وفایی نجار و  (.1219افزار، تال  مناسبی جهت تولید محتوای آموزشی است )بردبار و همکاران، تأمین سخت

 مثبت به تغییر رویکرد آموزشی از عوامل مؤثر در موفقیت اجرای نظام آموز علمی و وجود نگر  همکارانش پذیر  اعضای هیأت
تواند باشد. لذا بررسی نگر  یادگیرندگان و مدرسان به همراه طراحی مناسب و زیربنایی فناوری میمجازی و ادامه روند آن می

 .(1291نجار و همکاران، مانع از شکست طر  گردد )وفایی

، حاکی از آن بررسی ادبیات و پیشینه پژوهشی موجود در مورد آموز  مجازیبندی نمود که ن جمعتوان چنیدر نهایت می
های های ایران ضرورت دارد و مطابق با یافتهبا توجه به توسعه فناوری اطالعات، است اده از آموز  مجازی در دانشگاهاست که 
تدریس و یادگیری خواهد شد. در این پژوهش برای بررسی موانع های صورت گرفته در این قلمرو، موجب بهبود فرایند پژوهش



 

؛ های تجربی صورت گرفته در این حوزه، صورت گرفتها، مبانی نظری و پژوهشاجرایی ارائه آموز  مجازی، بررسی جامعی از الگو
مول ه موانع فنی، مهارتی،  5ی، جازآموز  م هئارا ییموانع اجرا حوزههای صورت گرفته در ها و پژوهشبا بررسی الگو انپژوهشگر

های موانع فنی شامل ضعف زیرساخت .کردندشناسایی  یآموز  مجاز هئارا ییموانع اجرااخالقی، محتوایی و فرهنگی برای طراحی 
  مخابراتی برای یادگیرنده و مدر ، نبود ارتباط چهره به چهره بین مدر  و فراگیرنده، ضعف وجود نرم افزارهای ارائه درو

ها؛ موانع مهارتی شامل ناآشنایی مدرسان با کشم آموز  مجازی مانند ویرو نظاافزارهای امنیتی در بصورت مجازی، ضعف نرم
های ارزیابی ساختار و فناوری مورد است اده در محیط مجازی، دشواری ارزیابی کی یت مباحث فراگیرندگان، متناسب نبودن شیوه

ای و اطالعات فراگیرندگان، مقاومت مدرسان برای ورود به عصر فناوری و تغییر یین بودن سواد رایانههای آموز  مجازی، پابا دوره
های ارزیابی سنتی بودند؛ موانع اخالقی شامل عدم آگاهی و رعایت نکردن مسائل اخالقی مثل سرقت ادبی، ح ظ حریم رو 

توای آموزشی در فضای مجازی، امکان تقلب فراگیران در آموز  خصوصی و حق تکثیر، سوگیری در طراحی، ارائه و است اده از مح
های اطالعاتی و مجالت پایگاه مجازی بودند؛ موانع محتوایی شامل عدم امکان تولید محتوای الکترونیکی مناسب، عدم امکان ایجاد

بودند و موانع فرهنگی شامل عدم حمایت مدیران ارشد دانشگاه از استقرار  های الکترونیکیکتابخانه ، عدم امکان ایجادالکترونیکی
رسانی و آموز  م ید به دانشجویان در خصوص آموز  مجازی، عدم آگاهی مسئولین آموز  آموز  مجازی، عدم امکان اطالع

 م آموز  مجازی بودند.نظاعالی نسبت به 
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