
 

 
 

 
 
 
 
 

دانشگاه مجازی و وضعیت  ۀبررسی عوامل مؤثر بر توسع
 آن در ایران  ۀآیند

 
 *سیده مریم حسینی لرگانی

 چکیده
بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ دانشگاه مجازی در کشور و نیز تعیین  با هدف پژوهش حاضر

دیریت های معتبر ماز یکی از روش ،برای تحقق این هدف. آن انجام شده است ۀوضعیت آیند
به  ،استفاده شده است. در این تحقیق، سعی شده است 1«ماتریس سوات»راهبردی به نام 

ارزیابی پدیدۀ نوین و با اهمیت دانشگاه مجازی در کشور از طریق شناخت عوامل داخلی و 
آماری این پژوهش، کلیۀ  ۀجامعدانشگاه مجازی پرداخته شود.  ۀخارجی مؤثر بر توسع

مجازی در سراسر کشور نظران عرصۀ یادگیری الکترونیکی و دانشگاه حباندرکاران و صادست
اند. روش نفر از خبرگان حوزۀ مذکور تشکیل داده 83است. نمونۀ آماری این پژوهش را 

از نوع توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. در  ،پژوهش
یک از چهار فرضیۀ اصلی بیانگر نقاط قوت، ضعف، نتایج حکایت از آن دارد که هر  ،مجموع

دانشگاه مجازی و تعیین وضعیت  ۀفرصت و تهدیدهای موجود در کشور در راستای توسع
 دانشگاه در کشور است. این نوع آیندۀ 

 
 دانشگاه مجازی، آموزش عالی ایران، توسعه.: واژگان کلیدی
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 قدمهم

ش درحال انجام است اما هنوز با مشکالتی های الکترونیکی کم و بیدرکشور ما آموزش
سال از حکمی که وزارت علوم، تحقیقات  3گذشت  به رغمبه رو است و  ای روعدیده

 ر شدن دانشگاه مجازی و رونق گرفتن آموزش الکترونیکی داشتهئاوری برای داو فنّ
برابر  هایرسد این مسئله هنوز در ایران به معنای دسترسی به فرصتاست، به نظر می

آموزش  ۀهای ارائبخشی به شیوهسسات آموزش عالی و تنوعؤها و مآموزشی در دانشگاه
ترین مسئله مشکل فنی مهم( 1831) عالی محقق نشده است. بر طبق تحقیق سلیم آبادی

 مناسب در ایران تهیه نشده است ۀهای شبکچون زیرساخت ؛شوددر کشور محسوب می
این مسئله موجب کاهش کارایی  .پذیردندی صورت میانتقال صدا و تصویر به کو 

شود. متولی این امر در ایران، در ایران می آموزش الکترونیکی ایهای شبکهسیـستم
)سلیم کند وری اطالعات است که باید این مشکل را مرتفع افنّ ارتباطات و وزارت
با استانداردهای ، تهیه و تدوین مطالب آموزشی مطابق دیگرمشکل ( 11: 1831آبادی، 

وزارت آموزش ریزان درسی برنامهاین زمینه الزم است  در آموزش الکترونیکی است که
وری با یکدیگر همکاری الزم را به عمل او پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فنّ

ها و و عدم آشنایی با تواناییآموزش الکترونیکی آورند. همچنین نبود فرهنگ استفاده از 
که در تحقیقات گذشته به آن  ن سیستم در کشور مشکل دیگری استهای ایضعف

ربیع،  و 1838؛ بهشتی، 1838جهانگرد،  ؛1838پارسیان،  ۀ) فرد، ترجم اندپرداخته
های اسی در کشور را عدم آمادگی سیستم(. تحقیقات گذشته یکی از مشکالت اس1838

دهی به ۀ یادگیری و یادرصنظران عآموزشی و حتی عدم اعتقاد کافی بسیاری از صاحب
توان گفت این مطلب هنوز در نزد می ،دانند. به واقعهای الکترونیکی مییادگیری
بهشتی،  و 1838گذاران آموزشی کشور به خوبی درک نشده  است )جهانگرد، سیاست

 هنوز مزایای این نوع دانشگاه و حتی موانع آن برای  ،به عبارت دیگر ؛(1838
دانشجو، مدیر آموزشی،  :اندرکاران آموزش در کشور اعم ازدست ۀکلیگذاران و سیاست

به درک صحیحی از چگونگی اتفاق  ن... مشخص نشده است. آنادرسی و یریزبرنامه
این نکته خود عاملی در عدم  ؛اندافتادن این گونه آموزش در این نوع دانشگاه نرسیده

توان به عنوان مانع یا عامل عوامل بیشماری را میدانشگاه مجازی است.  ۀتوسع
این تحقیق از روشی که در  ،به همین خاطر ؛دانشگاه مجازی قلمداد کرد ۀکنندتسریع

جانبه استفاده کرده است تا به طور همه ،معروف است «سوات»به  راهبردیمدیریت 
عوامل مثبت و منفی این نوع دانشگاه را به تصویر بکشد و از این رهگذر به ترسیم 

 این نوع دانشگاه بپردازد. ۀت آیندوضعی
  ۀما در حال گذر از جامع ،با وارد شدن به قرن بیست و یکمشود که گفته می

گذر از دنیای فیزیکی به  ،حور هستیم و به عبارتیـ م اطالعات ۀمحور به جامع ـ صنعت
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ین دست با پذیرفته شدن آموزش از طریق کامپیوتر، سی دی، اینترنت و از ادنیای مجازی. 
های سنتی، جای خود را به های این قرن، به واقع آرام آرام دانشگاه سنتی و آموزشفنّاوری

( به وقوع خواهد 4002« )پیتر دراکر»دهند و اگر بپذیریم که این گفتۀ این نوع از آموزش می
پیوست که دانشگاهی در آینده به این سبک که امروزه وجود دارد نخواهیم داشت )جاناتان 

1لی و کو جون سو،
ای ( بسیار مهم و ضروری است که ما نیز در این باره چاره4004 

نگری داشته باشیم. پیشینۀ دانشگاه مجازی در کشورهای مختلف جهان بیندیشیم و آینده
گویای این مطلب است که، آموزش در حال انتقال به نوع و سبکی متفاوت از گذشته است 

های جدید و سرعت انتقال هایی دارد که با محیطش، مزیتو اتفاقاً این گونه از آموز
اطالعات همخوانی زیادی دارد و به رغم داشتن موانعی چون پایین بودن میزان آموزش 
استادان و پرسنل آموزشی در این زمینه، دانشگاه مجازی حداقل در کنار دانشگاه سنتی کار 

کنند و با ها شرکت میگونه آموزش خویش را شروع کرده است. دانشجویان بسیاری در این
های قبلی ها، جریانی متفاوت با سدهحمایت زیرساختاری از این گونه آموزش توسط دولت

در تاریخ جهان در آموزش شکل گرفته است. برای محقق، پژوهش حاضر پوشیده است که 
ند یا خیر؟ االذکر را پذیرفتهگذاران آموزشی در کشور موارد فوقآیا مسئوالن و سیاست
اند که آموزش الکترونیکی و دانشگاه مجازی در ایران نیز در حال همین طور آیا پذیرفته

گیری است و همچون کودکی خردسال است که در حال پاگرفتن است؟ بنابراین، با شکل
این مجموعه موارد، تحقیق حاضر به این مسئله خواهد پرداخت که عوامل مؤثر بر توسعۀ 

ی در ایران از بعد فرصت، قوت، تهدید و ضعف چگونه است؟ به عبارت دانشگاه مجاز
به شناخت و تجزیه و تحلیل محیط « سوات»دیگر، این تحقیق قصد دارد با ابزار تحلیل 

رود در پایان داخلی و خارجی توسعۀ این گونه سیستم آموزشی درکشور بپردازد. انتظار می
های توسعۀ دانشگاه مجازی در کشور مشخص ها، تهدیدها و ضعفها، قوتتحقیق، فرصت

های نظام سنتی آموزش، ظرفیت اندک نظام سنتی شوند. تحقیقات زیادی در رابطه با چالش
در مقایسه با نظام نوین آموزشی، هزینۀ باالی نظام سنتی و تدوین و تشریح عوامل مؤثر بر 

(، 1991« )یتل جانل» توسعۀ دانشگاه مجازی در جهان صورت گرفته است که تحقیقات
این دست تحقیقات  ( از4002« )بلیمان»و ( 4002« )پری»(، 4001« )مندل»(، 4000« )هیتچ»

ترین عوامل مؤثر بر توسعۀ دانشگاه مجازی را درچارچوب ( مهم4001« )نیوانگ»هستند. 
 هایکند: عملکرد سیستمدهندۀ توسعۀ این سیستم، این گونه بیان میموانع و عوامل تسریع

4)آی تی
ها، ممکن های مجازی است، و از کارافتادگی این سیستم( فعالیت اصلی دانشگاه 

ها محروم کند و ناامیدی را است استادان و دانشجویان را از دسترسی به درس و سخنرانی
. بنابراین، قابلیت استفادۀ امن و مطمئن باید فراهم (40018اسماعیل، فوراً گسترش دهد )

                                                                                                                    
1. Jonathan lee & Kuo- Hsum Hsu 

2. IT 

3. Ishmael I. Munene  
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های سنتی بلکه در سراسر روز و شب، اواخر طی ساعات کاری دانشگاه شود نه فقط در
(. براساس 4001ها قابل اطمینان باشد )نیوانگ، هفته و تعطیالت؛ یعنی باید عملکرد سیستم

( دو چالش اصلی که دانشگاه مجازی با آن رو به رو 1993« )پوگروسگی»و « آوکی»مطالعۀ 
یان، دانشکده و مدیران و عدم اطمینان از معتبر بودن است، تهیۀ منابع الزم برای دانشجو

( در 1993« )دیگل»و « رابینسون(. »4001مدرک دانشگاه مجازی است )به نقل از فاطمی، 
ترین عامل موفقیت را آمادگی یا بارۀ علل شکست طرح دانشگاه مجازی کالیفرنیا، مهم

اندازی دانشگاه مجازی را یی که قصد راههااند. دانشگاهسازی قبل از آغاز کار ذکر کردهآماده
آستانۀ »از یک « بیتز»دارند، باید خود را برای اجرای چنین طرحی تحلیل کنند و به زعم 

(. دانشگاه کالید این 113: 1834برخوردار باشند )قورچیان، آراسته و جعفری، « آمادگی
انشگاه مجازی، مقاومت ها و موانع توسعۀ دکند: از چالشعوامل را این گونه توصیف می

استادان برای ورود به فنّاوری و تغییر الگوهای یاددهی و یادگیری است. احتماالً دو عامل 
های آموزشی و فنی الزم برای تسهیل یادگیری گذارند: نداشتن مهارتبر این مقاومت اثر می

روش تدریس، نداشتن انگیزه و اعتقاد به اینکه بهترین  از طریق محیط یادگیری مجازی،
کارشناسان اغلب  (.1991، مک کانل و هری، 4000تدریس چهره به چهره است )لیدا، 

سست را بنا نهاده و با  ایهپای ،ای فراواندر کشور با هزینه سنتی متعقدند که نظام آموزشی
مندان به هگذاری کماکان آموزش عالی کشور قادر نیست بیش از ده درصد عالقچنین سرمایه

. باید بپذیریم که آموزش عالی در جهان بر اساس شیوۀ سازماندهی و را بپذیرد آموزش
ها تحت تحولی اساسی است ها و دانشکدهتغییرات بنیادی در نوع آموزش در دانشگاه

میلیون  سهها بیش از دانشگاه ،1831 - 33سال تحصیلی ایران، در  در(. 1838)جهانگرد، 
ها تکمیل است و این های دانشگاه. ظرفیت صندلیانددانشجو را در خود جای داده

در طی انجام تحقیقی، کمبود استادان  .(1838)بهشتی،  ها بیش از این ظرفیت ندارنددانشگاه
( در مدارس را از جمله 1دیده برای توسعه و مدیریت آموزش )آی سی تیماهر و آموزش

داند. ونیکی در کشور میعوامل مؤثر بر عدم توسعه دانشگاه مجازی و آموزش الکتر
( برای ایجاد دانشگاه مجازی در ایران مشکالت زیادی را 1834قورچیان، آراسته و جعفری )

های فنّاوری جدید، های اصلی در خصوص محیطشمارند. به زعم آنان یکی از نگرانیبر می
فرهنگی  هایهای جدید و امپریالیسم فرهنگی یا اشاعۀ ارزشاستفادۀ نادرست از فنّاوری

های های اصلی دیگر دانشگاههای خودی است. آنان از چالشبیگانه و کم رنگ شدن ارزش
های کاربردی و مجازی در ایران را، عدم دستیابی به ترکیب صحیح و درست مهارت

ها باید دانند؛ بنابراین، دانشگاههای آموزشی مجازی در ایران میدر محیط« پداگوژیکی»
افزایی فنّاوری و تربیت های آموزشی فیزیکی و مجازی، از طریق همحیطارتباطی را بین م

موجود برای استقرار دانشگاه مجازی )در ایران( را  هایچالش( 1838ایجاد کنند. )جهانگرد، 

                                                                                                                    
1. ICT 
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های مقدماتی داند: کم بودن بودجۀ در دسترس در این زمینه با توجه به هزینهموارد ذیل می
اومت در مقابل ایجاد دانشگاه مجازی که این مقاومت ناشی از باالی دانشگاه مجازی، مق

ناملموس بودن آموزش مجازی و عدم آشنایی درست با دانشگاه مجازی و آگاه نبودن از 
مزایای آن است و ابهاماتی که درمورد نتیجه و آیندۀ دانشگاه مجازی وجود دارد. )دوفر و 

1همکاران،
فنّاوری های مبتنی بر آموزشکنند که ری میگی(در طی انجام تحقیقی نتیجه4001 

 ،نوین اینترنت، با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده، توانسته است
 های اساسی درو دگرگونی کندهای سنتی آموزشی را رفع های سیستممدیابسیاری از ناکار

های توان به روشدر آموزش، میبا استفاده از دنیای مجازی و  وجود آورد آموزش به امر
( در طی انجام تحقیقی موانع 1831سلیم آبادی )مدی از آموزش دست یافت. انوین و کار

شمارد: موانع توسعۀ دانشگاه مجازی در ایران توسعۀ دانشگاه مجازی را این گونه بر می
نع قانونی، موانع موانع فرهنگی ـ اجتماعی، موانع فنّاورانه )سخت افزاری و نرم افزاری(، موا

تربیتی، )شامل موانع شناختی، موانع محتوایی و موانع آموزشی( و موانع اقتصادی هستند. با 
توجه به اهمیتی که دانشگاه مجازی پیدا کرده است، باید عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر 

یم در توسعۀ آن را مشخص کنیم تا با مشخص ساختن وضعیت فنّاورانۀ آن، انتظار داشته باش
این زمینه اقدامات صحیحی صورت گیرد؛ در غیر این صورت، ممکن است اقدامات 

نتیجه بماند و به هدر رفتن منابع منجر شود. حاصل این بررسی و مطالعه، شده بیانجام
توان بر مبنای مشخص کردن وضعیت راهبردی دانشگاه مجازی در ایران خواهد بود و می

 ریزی  مناسبی در این زمینه صورت داد. نتیجۀ به دست آمده برنامه

 

 های پژوهشفرضیه
، پژوهش حاضر ثر این ماتریسؤو عوامل م «سوات»با توجه به ساختار کلی ماتریس 

 اصلی به شرح زیر است: ۀدارای چهار فرضی
آن  ۀ، در توسع: نقاط قوت موجود در کشور، در رابطه با دانشگاه مجازیفرضیۀ اول

 مؤثر است.
، در توسعۀ آن وم: نقاط ضعف موجود در کشور، در رابطه با دانشگاه مجازیفرضیۀ د

 مؤثر است.
 ، در توسعۀ آن مؤثر است.های موجود در کشور، در رابطه با دانشگاه مجازیفرضیۀ سوم: فرصت

 فرضیۀ چهارم: تهدیدهای موجود در کشور، در رابطه با دانشگاه مجازی در توسعۀ آن مؤثر است.
 قروش تحقی
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یابی( است؛ زیرا )روش تحقیق زمینه 1ها، این تحقیق توصیفی ـ پیمایشیاز بعد گردآوری داده
های افراد خبره در های دانشگاه مجازی و پیمایش دیدگاهدر آن به توصیف شرایط و ویژگی

با زمینۀ عوامل موجود و عوامل حائز اهمیت برای توسعۀ دانشگاه مجازی پرداخته شده است. 
ه اینکه موضوع این تحقیق و مسائل مرتبط با آن، موضوع جدیدی در کشور ما و بتوجه 

نظر در این زمینه بسیار تعداد دیگری از کشورهای دنیاست، تعداد افراد خبره و صاحب
شود. در حقیقت، در زمینۀ گیری از جامعه میمحدود هستند و این محدودیت، مانع نمونه

شده هم اندکی در ایران صورت گرفته و تحقیقات انجام دانشگاه مجازی کار علمی و عملی
آوری اطالعات، اند. با در نظر گرفتن تمام این موارد، جمعکمتر حالت کاربردی به خود گرفته

با استفاده از روش سرشماری، از افرادی صورت گرفت که از زمان طرح رسمی دانشگاه 
به اقدامات اجرایی، تألیف کتب و مقاالت مجازی در ایران تا به امروز )در حدود هشت سال( 

اند. بدین ترتیب، جامعۀ آماری در دسترس این تحقیق و انجام پژوهش در این زمینه پرداخته
نظران در عرصۀ یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی در سراسر اندرکاران و صاحبدست

های ارشد بوده و در رشتهند. میزان تحصیالت افراد جامعه دکترا یا کارشناسی هستکشور 
الکترونیک، کامپیوتر، فنّاوری اطالعات، علوم تربیتی، مدیریت و صنایع تخصص دارند و 

پرسشنامه است که برای  ،ها در این تحقیقآوری دادهنفر است. ابزار جمع 83تعداد آنان 
ند: اهای پرسشنامه به دو دستۀ کلی تقسیم شدهآزمون فرضیات تدوین شده است. سؤال

عوامل داخلی و عوامل خارجی. هدف از تدوین عوامل داخلی، به دست آوردن اطالعات 
مربوط به نقاط قوت و ضعف موجود و مؤثر بر توسعۀ دانشگاه مجازی و هدف از تدوین 

 ۀموجود بر سر راه توسع هایها و تهدیدعوامل خارجی، کسب اطالعات در مورد فرصت
ج در پرسشنامه بر اساس موارد ذکرشده در ادبیات دانشگاه مجازی است. عوامل مندر

 11سؤال است که از این میان  80موضوع و نظر خبرگان تهیه شده است. پرسشنامه حاوی 
عامل  80سؤال در ارتباط با عوامل خارجی است. تمام  11سؤال مربوط به عوامل داخلی و 

و هر یک از آنها از دو بعد  موجود در پرسشنامه برگرفته از ادبیات موضوع این تحقیق است
 اند.                                                                مورد سؤال قرار گرفته« اهمیت داشتن»و « موجود بودن»

استیودنت استفاده شد. در مورد استفاده از آزمون  tبرای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون 
t ریک است، باید گفت که هرچند در این تحقیق در تدوین استیودنت که یک آزمون پارامت

توان با صدق برخی از درجه استفاده شده است، اما می 1پرسشنامه از مقیاس لیکرت با 
های پارامتری هم برای تحلیل این قبیل های الزم برای تحلیل پارامتری از آزمونفرضپیش
توان به پیوسته بودن متغیر مورد نظر، می هافرضترین این پیشها استفاده کرد. از مهمداده

استقالل مشاهدات و نرمال بودن توزیع اشاره کرد. در این تحقیق، متغیرهای مورد آزمون، 
ای و پیوسته در نظر توان آنها را فاصلهاند؛ بنابراین، میاختیار کرده 1تا  1میانگینی بین 

                                                                                                                    
1. Survey Research  
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از افراد مختلف گردآوری شده، امری ها گرفت. استقالل مشاهدات هم به دلیل اینکه داده
ای درمورد میانگین یک بدیهی است. در رابطه با نرمال بودن توزیع باید گفت که اگر فرضیه
بر  X، توزیع n(1<=80جامعۀ آماری طراحی شود و حجم نمونۀ مربوطه بزرگ باشد )

خواهد بود. در  Zاساس قضیۀ حد مرکزی از تقریب نرمال برخوردار است و آمارۀ آزمون 
 درصد در نظر گرفته شده است.  91و  ضریب اطمینان  8، برابر4«ارزش آزمون»این آزمون، 

 ( آزمون استنباطی فرضیات تحقیق1جدول )
 

فرضیات اصلی 
 تحقیقات

 3ارزش آزمون = 

T 
محاسبه 

 شده

درجۀ 
 آزادی

سطح 
 معناداری

 اختالف میانگین
 درصد 59فاصلۀ اطمینان 

 نتیجۀ آزمون بیشترین کمترین

 تأیید 44/1 30/0 01/1 000/0 119 291/9 فرضیۀ یک
 تأیید 91/0 11/0 38/0 000/0 133 912/19 فرضیۀ دو
 تأیید 10/1 31/0 91/0 000/0 134 422/18 فرضیۀ سه

 تأیید 91/0 31/0 90/0 000/0 1111 111/88 فرضیۀ چهار
 

 شود.درصد اطمینان تأیید می 91 با 1Hرد و فرض  0Hدر هر چهار فرضیه، فرض 
 

 های تحقیقیافته
دانشگاه  ۀالزم است قبل از هرگونه اقدام به ایجاد یا توسع ،طور که گفته شد همان

سازی یروی انسانی به آن، نسبت به آمادهمجازی در کشور و تخصیص بودجه، زمان و ن
باید تالش کافی  ،صوص. در این خکردالزم برای استقرار دانشگاه مجازی اقدام  ۀزمین

بهینه از آنها، کاهش نقاط ضعف و تبدیل آنها به  ۀتقویت نقاط قوت و استفاد ۀدر زمین
ها و تبدیل تهدیدها به فرصت صورت پذیرد. نتایج بهینه از فرصت ۀقوت و استفاد ۀنقط

 حاصله به شرح ذیل است:
  از:دانشگاه مجازی عبارت است  ۀموجود در کشور در زمین قوت نقاط 
 ،به روز رسانی محتوای دروس دانشگاه مجازی ۀهزین ین بودنیپا .1
 ؛یگذاری اولیه برای استقرار دانشگاه مجازسرمایه میزانکم بودن    .4

 
 

   دانشگاه مجازی عبارت است از: ۀموجود در کشور در زمین ضعفنقاط 

زار بکار با ا ۀپرسنل آموزش عالی در زمین و استادانآموزش  ن بودن میزانپایی .1
 ،آموزش الکترونیکی

 ،انداآموزشی الزم برای ارزیابی است ستانداردهایافقدان  .4
 ،خارج از کشور داوطلبانجذب  ناتوانی در   .8

                                                                                                                    
 است. 83. در این آزمون حجم نمونه برابر 1

2. Test Value 



 یآموزش هایپژوهش در نظام                                                                 144

 

 ،مجازیدانشگاه  زمقامات آموزش عالی اکافی  شناخت عدم وجود .2
 ،نیاز توسعه دانشگاه مجازیبه عنوان پیش بانمعرفی دانشگاه مجازی به مخاطعدم  .1
 ،به افراد جامعه نسبت به دانشگاه مجازی رسانیاطالع عدم .1
 ،مورد کارایی دانشگاه مجازی درابهام وجود  .1
 ،آموزشی الزم برای ارزیابی فراگیران ستانداردهایافقدان   .3
 ،در خصوص دانشگاه مجازی استادانبودن اطالعات و دانش نبه روز  .9

 ،ترس از شکست  .10
 ،اه مجازیعالی به استقرار دانشگ آموزشمقامات  بی میلی  .11
 ،ظرفیت جذب داوطلبان ۀتوسعنبود امکان   .14
 ؛شاغل افرادجذب  ناتوانی در  .18
 
  دانشگاه مجازی عبارت است از: ۀموجود در کشور در زمین هایفرصت 
 ،یبرای ورود به آموزش عال ی فراوانتقاضا .1
 ،آموزش مجازیجوانان به  باالی اشتیاق افزایش .4
 .وجود نیروی انسانی فنی در کشور .8

 
  دانشگاه مجازی عبارت است از: ۀموجود در کشور در زمین تهدیدهای 
  ،برداریتوجه به حقوق نسخهعدم  .1
 ،فرهنگ کار گروهی در کشورنبود  .4
 ،تسلط فراگیران به زبان انگلیسی درکشورعدم  .8
 ،دانشگاه مجازی ۀگیر در زمینعدم وجود مقام مسئول و پی  .2
 ،ی مجازی و رسیدگی به تخلفات اینترنتیقوانین مربوط به امنیت در دنیاعدم وجود  .1
 ،دانشگاه مجازی ۀدر زمینکافی تجربه فقدان  .1
 ،در رویکردهای آموزشی جهان یتحولعدم اجرای فراگیری از طریق مباحثه به عنوان  .1
 ،مناسب در خصوص استقرار دانشگاه مجازینابندی بودجه .3
 ،جهت استقرار دانشگاه مجازی نمعیّ راهبردهایفقدان  .9

 ،در رویکردهای آموزشی جهان یتحولبه عنوان  1ه کارگیری فراگیری همیارعدم ب .10
 ؛های دیجیتالعدم وجود کتابخانه .11
 .مالی دولت از آموزش مجازیحمایت پایین بودن میزان  .14

 
 گیرینتیجه

                                                                                                                    
1. Collaborative learning 
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حاصل این بررسی، مشخص کردن عوامل مؤثر بر دانشگاه مجازی و تعیین وضعیت آیندۀ 
و ( 4002« )پری»(، 4001« )مندل»(، 4000« )هیتچ»(، 1991« )جانلیتل » تحقیقاتآن بود که 

( نیز به نتایج مشابه دست 4001« )نیوانگ»این دست تحقیقات هستند.  ( از4002« )بلیمان»
 ؛1838جهانگرد،  ؛1838)فرد، ترجمۀ پارسیان، در ایران  یافته است. غالب تحقیقات گذشته

 شابۀ این تحقیق دست پیدا کردند.( به نتایج م1838ربیع،  و 1838بهشتی، 
هیچ استداللی نیاز ندارد تا در مقاله به گرفته و تحلیل انجامبدیهی است این آمار 

 به رغمدرکشور را بیان کند. مجازی آموزش  ۀثر بر توسعؤدرک عوامل ماهمیت 
جوان ایران جمعیت برای وردن تسهیالت آموزشی آمشکالت فراوانی که برای فراهم 

پژوهش  ،از این رو؛ اندنداشتهبه این مسئله مسئوالن تاکنون توجه زیادی  ،اردوجود د
که به شکل جامعی صورت  دانشگاه مجازی ۀدر توسع ثرؤحاضر با بر شمردن عوامل م

ریزی یک برنامه ،برای کشوری که داعیه تربیت یک نسل جدید را دارد. گرفته است
زیر را برای  استقرار  یاهتوان پیشنهادمی ،انجام داده است که در این راستا منطقی

  :دانشگاه مجازی در کشور به مسئوالن ارائه داد
 های سازی زمینههای موجود در کشور به آمادهبا توجه به نقاط قوت و نیز فرصت

توسعه و ایجاد دانشگاه مجازی در کشور پرداخته شود. بهتر است آشناسازی و تبلیغات الزم 
 اه مجازی صورت گیرد و بودجۀ معیّنی برای این امر در نظر گرفته شود؛در زمینۀ دانشگ

 بودجه و زمان بیشتری به  ،موجود در کشور هایبا توجه به نقاط قوت و تهدید
دانشگاه مجازی در کشور و نیز  ۀهای الزم برای ایجاد و توسعسازی زیرساختمناسب

  ؛بهبود فرهنگ دانشگاه مجازی اختصاص داده شود

 دانشگاه مجازی در  ۀهای موجود در زمینضعف و فرصت با در نظر گرفتن نقاط
دانشگاه مجازی به  ۀگیری از متخصصان فنی موجود در کشور در زمینبهره ضمنکشور، 

 ؛، جوانان و حتی عموم جامعه پرداخته شوداستادانآشناسازی و آموزش 

 تر نسبت مینه هر چه سریعدر این ز ،موجود هایبا توجه به نقاط ضعف و تهدید
ترین مسئله که مهم ،د. در حقیقتکرگیر در این زمینه اقدام ل و پیئوبه تعیین نهادی مس

گیر در ل و پیئوتواند عوامل دیگر را تحت شعاع قرار دهد، تعیین یک سازمان مسمی
با  اوری عمل کند.تحقیقات و فنّ دانشگاه مجازی است که تحت نظر وزارت علوم، ۀزمین

 کند: ءهای زیر را ایفاتوجه به فرضیات تحقیق این سازمان باید نقش
  ؛مؤثر بپردازد راهبردهایدر ابتدای کار با تحلیل وضعیت موجود به تدوین . 1

ها، ساختار مناسبی برای خود تعریف و بخش با مطالعات دقیق و دوراندیشی کافی،   .4
در این سازمان را مشخص کند و سپس  ها و نیروی انسانی الزم برای فعالیتپست

 ها را تعیین کند؛ها و اختیارات هر یک از پستوظایف، مسئولیت
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 مدت مربوطه تعیین و زمان،، اهداف بلندمدت و کوتاهیهاراهبردبه دنبال تدوین . 8
اقدامات الزم برای  و دشوهزینه و نیروی انسانی مورد نظر برای تحقق هر یک مشخص 

 ؛ورت پذیردتحقق اهداف ص

الزم را  ۀترین واحد باشد. بودجدارای یک واحد تحقیق و توسعه به عنوان کلیدی. 2
 ۀدر اختیار این واحد قرار دهد. این واحد همواره باید اطالعات به روز دنیا در زمین

توان با واحدهای تحقیق و . میدنکدانشگاه مجازی را به دست آورد و آنها را تحلیل 
های مجازی موفق دنیا ارتباط برقرار کرد و از تجربه و دانش دانشگاه اتوسعه مرتبط ب

 ؛دکرآنها استفاده 

های توجیهی و آموزشی در زمینۀ دانشگاه مجازی برای استادان و فراگیران، دوره. 1
توان ضمن کاهش مقاومت استادان در برابر پدیدۀ دانشگاه می ،ترتیب داد. بدین ترتیب

 ترغیب کرد؛ زار آموزش الکترونیکیببا اکردن ر داافراگیری نحوۀ ومجازی، آنان را به 
های گروهی به یادگیری الکترونیکی و دانشگاه مجازی با همکاری رسانه ۀدر زمین. 1

ها را توجیه ها و مزایای این نوع دانشگاهسازی و آشناسازی مردم بپردازد. ارزشفرهنگ
 ؛آن را از بین ببرندبی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به  کرد،

های موفق دانشگاه مجازی، استانداردهای الزم برای با استفاده از تجربیات نمونه. 1
 ؛دکردر دانشگاه مجازی را تدوین  انادتارزیابی فراگیران و اس

گیرندگان دولتی و لسات آموزشی و توجیهی برای تصمیمبا ترتیب دادن ج. 3
تالش کند که حمایت مالی و  ازی و مزایای آنآشناسازی آنان با اهمیت دانشگاه مج

 کند؛معنوی دولت را جلب 

آموزشی برگزار کند تا  ـ های خصوصی قدرتمند جلسات توجیهیبرای بخش. 9
را به دست  نانحمایت مالی و فکری آ عالوه بر آشناسازی آنان با دانشگاه مجازی،

 ؛آورد

دانشگاه  ۀگرفته در زمینهای صورتای برای کنترل و ارزیابی تمام تالشبرنامه. 10
 کند؛ها را یکپارچه و هماهنگ مجازی داشته باشد و تمام این تالش

یادگیری  ر یادگیری مشارکتی،شناخت الزم را از رویکردهای جدید آموزشی نظی. 11
مدار، مشارکت تعاملی و رویکردهای حل مسئله به دست آورده و آن را به فراگیران خود

 نتقال دهد. ا استادانو 
 اوری و... الزم برای ارتقای فنّ منابع، ای تدوین شود که طی آن هزینه، زمان،برنامه

ن شود. سپس با ها معیّافزاری و ارتباطی مشخص و اولویتهای سختزیرساخت
و  گیردهای موجود، اقدامات مربوطه صورت اوریاستفاده از متخصصان داخلی و فنّ

اوری اطالعات در ه عمل آید. الزم است که وزارت ارتباطات و فنّنظارت و کنترل الزم ب
های الزم بین این وزارتخانه و و هماهنگی آورداین زمینه همکاری الزم را به عمل 

 ؛اوری وجود داشته باشدوزارت علوم، تحقیقات و فنّ
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 ،به  رداریبحقوق نسخهرسیدگی به تخلفات اینترنتی و  قوانین مربوط به امنیت اینترنتی
فراگیر شدن  ما با وجودمتأسفانه در کشور جانبه تدوین و اجراء شود. طور دقیق و همه

ها اقدام درست و جامعی برای قانونمند کردن این پدیده هنوزهایی مانند اینترنت، پدیده
مدی و محدودیت قوانین، عالوه بر جرایم اینترنتی، مواردی مانند اناکار انجام نشده است.

بسیاری از کشورهای دنیا این قانون را  ،شود. در حال حاضررایت را نیز شامل مین کپیقانو
 ءبه اجرا آن راو  ندکننده است، تصویب کردکه در حمایت از تولیدکننده و مصرف

 .شودای از تقید به چنین قانونی دیده نمیترین نشانهکوچک کشور مااند، اما در رسانیده
ولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش شکاف شود که دپیشنهاد می

ل در این زمینه را ئوو نهادهای مس ندی وضع کآموزشی و شکاف دیجیتالی، اهداف معینّ
معرفی کند و بر کار آنان به طور پیوسته نظارت داشته باشد. دسترسی به رایانه و اینترنت 

انند به صورت رایگان از آن باید به صورت همگانی در آمده و افراد محروم هم بتو
 استفاده کنند. 
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