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مقدمه

نهادهای معمولی است (مانند عملکردهعای پشعتیبانی ،آموزشعی،

امروزه با توسععه اطالععات و ارتباطعات ،پیشعرفتهایی در

تحقیقات و اجرایی) و تنها تفاوت آن ارا ه برنامههای آموزشی از

کسب و کار ،فعالیتهای روزمره ،ارتباطات دانشگاهی ایجادشده

طری فناوری اینترنعت و فناوریهعای معرتب هسعت تعا بعرای

و به طور کلی باعث تغییر اساسی زندگی انسانها شده است (.)1

دانشععجویان آینععدهنگر فرتععت آموزشععی در فضععا و مکععان

ارتباطات و فعنآوری اطالععات اال هعا و فرتعتهایی را

زندگیشان فراهم شود (.)6

جهت آموزش و پرورش بعه وجعود آورده اسعت ( .)2مطالععات

مؤلفههای راهاندازی دانشگاه مجازی

زیادی نشان داده است که آموزش آنالین بهتعر از آموزشهعای

با نگاهی به اال های آمورش عالی در هزاره سوم،سند

سنتی زمینه ارتقعا آموزشعی را فعراهم نمعوده اسعت .ایعن نعو

اشمانداز بیستساله ایران  1404و پتانسیلهای فناوری

آمععوزش ارا هکننععده محتععوای آموزشععی از طری ع رسععانههای

اطالعات و ارتباطات ،رکت به سوی آموزشهای الکترونیکی

الکترونیکی شامل اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت ،نشعر معاهوارهای،

دانشگاهی برای استفاده بهتر از فناوری اطالعات و ارتباطات در

نوار توتی تصویری ،تلویزیون ،سی دی رم و آمعوزش مبتنعی

فرآیند آمورش عالی و دستیابی به آموزشهای کیفیتر ،مسیر

بر رایانه هست که منجر به توسعه ارا ه دورههای آنالین و ارتقا

مناسبی به نظر میرسد ( .)7اما برای رسیدن به این هدف از

برنامععهها در طیععو وسععیعی از موتععوعات ،رشععتهها و نهایت عاً

طری دانشگاه مجازی ،باید مؤلفهها یا زیرساختهایی موجود

دانشگاه مجازی شده است ( .)5-3دانشعگاه مجعازی اتعطال ی

باشد ،که به طور خالته در زیر بیان شده است:

است که جدیداً در زمینه آموزش از راه دور پدیعد آمعده اسعت و

.1

مأموریتها و چشمانداز :دانشگاه مجازی باهدف

نشاندهنده رشد سریع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطعات

گسترش دسترسی به آموزش عالی و پیشبرد انتشار

در آموزش و خعار از محوطعه دانشعگاه هسعت .ایعن سعاختار

دان

از طری فناوری مبتنی بر اینترنت ،ایجاد شده

سععازمانی جدیععد در عملکردهععای اتععلی و پایععه ،مشععابه سععایر

است.

مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی ،دوره دوم شماره اول بهار و تابستان 1394

1

Downloaded from dsme.hums.ac.ir at 4:49 +0330 on Friday September 24th 2021

دانشگاه مجازی :گامی نوین در ارائه آموزش الکترونیکی

گامی نوین در ارا ه آموزش الکترونیکی

.2

سمیره عابدینی و همکاران

این سازمان فراتر از مرزهای زمانی ،مکانی و به

.7

طری استخدام کارکنان کارآمد و با ارا ه محصوالت

جز یات دانشگاهی را اندازهگیری کند که شامل

گسترده و موثر ،هماهنگی و همکاری با سایر نهادها،

عملکردها ،فرآیندها و نتیجه است .هدف از این سیستم،

درجات معتبر ایفای نق

میکند (.)8

.8

.5

تخصیص مالی و انسانی :به عنوان نقطه شرو برای
دانشگاه مجازی ،تصمیمگیری برای الزامات مالی برای

نرمافزارها جهت راهاندازی الزامی است .خدمات

انجام مأموریت مناسب و کارآمد الزامی است.

پشتیبانی آنالین و فنی جهت تسریع در روند آموزش

راهاندازی نظام مجازی مستلزم کارکنان فنی و

جهت همه کاربران (مدرس ،دانشجو) بسیار تروری

پشتیبانی،طرا ان فنی و آموزشی ،اعضای هیأت

هست .خدمات مشاورهای در زمینههای آموزشی،

علمی ،دانشجویان ،برنامهریزان و مدیران به عنوان

تربیتی و رفهای نیز باید ارا ه گردد.

میباشند (.)9
ایجاد قوانین و مقررات :تعیین الزامات و سیاستهای

به ترفه ،آسان و انعطافپذیر در دسترس افراد قرار

مورد نیاز جهت نحوه پذیرش دانشجو ،زمان شرو و

میدهد .انوا منابع شامل کتابها ،مجالت ،سیدیها،

پایان دوره ،نحوه ارزیابی و هزینههای دوره ،روش

پایگاههای داده هست .دانشگاه باید کتابداران رفهای

پرداخت و مواردی نظیر اینها هست.

را برای جمعآوری ،سازماندهی ،انتشار مؤثر اطالعات

تعیین انواع دورهها و برنامههای ارائهشده :در

در نظر بگیرد (.)8

سرمایههای زیاد جهت طرا ی برنامههای درسی
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.9

خدمات کتابخانهای :دانشکده باید نیازهای اطالعاتی
دانشجویان ،هیأت علمی را از طری برنامههای مقرون

قیقت دورههای آموزش مبتنی بر اینترنت نیازمند

.6

زیرساختهای فنی و خدمات مشاورهای و
پشتیبانی :زیرساختهای فنی نظیر سختافزارها و

کاربران و بازیگران اتلی نظام آموزش مجازی
.4

فظ استانداردهای باالی آموزشی هست.

موارد زیر بخشی از جذابیتها و محدودیتهای استفاده از
آموزش مجازی است:

هست .بدون شک برخی از این دورهها نیازمند

مزایای آن میتوان به امکان دسترسی فراگیر به منابع

فناوریهای بسیار تعاملی مانند پویانمایی ،شبیهسازی

آموزشی به تورت  ،24/7کاه

زمان و هزینهٔ رفتوآمد

و تجسم ،برای پاسخگویی به نیاز دانشجویان هستند.

برای دانشجویان و فراگیران آموزشی ،گسترش آموزش برای

مسائل اخالقی و قانونی :دانشکده ،موسسات و

همه و با هزینه بسیار کمتر ،سهولت دسترسی به منابع متعدد و

توسعهدهندگان نرمافزارهای آموزشی جم عمدهای

مختلو آموزشی ،امکان ارا هی مطالب در محی اندرسانهای

از زمان ،پول و انرژی خود را ترف تهیه تجهیزات

(تورت ،تصویر ،پویانمایی  )...که کیفیت جذب را افزای

الزم میکنند .وقتی مواد به تورت دیجیتال درآورده

میدهد ،استفاده از منابع و محتوای آموزشی در هر زمان و هر

میشوند ،تقریباً غیرممکن است که بتوان از هر گونه

مکان ،استفادهی کارآمد از منابع و جلوگیری از دوبارهکاری در

دانلود ،انتقال و تبدیل مواد توس افراد و موسسات

تهیه موتوعات ،وجود بازخورد تکوینی در مورد پیشرفت

جلوگیری به عمل آورد.

دانشجو اشاره کرد.

بنابراین مواد را با ایجاد قانون کپیرایت باید از انین

محدودیت پیادهسازی دانشگاه مجازی میتوان به هزینههای

اقداماتی فاظت کرد .فظ ریم شخصی یادگیرندگان

اولیه نسبتاً باال ،محدودیت آشنایی همگانی اعم از دانشجویان در

و امنیت سیستم هم از موارد بسیار تروری است که

بهرهبرداری و دسترسی به رایانه و خدمات جانبی آن ،محروم

باید مورد توجه قرار گیرد.

ماندن فراگیران در بهرهمندی از رواب اخالقی و تربیتی بین
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منظور ارتقا و بهبود کیفیت آموزش و پرورش از

ارزیابی جامع و سیستماتیک باید تهیه کند که تمام

تعیین استانداردها در سیستم دانشگاهی و اعطای
.3

نظارت و ارزشیابی :دانشگاه پیشنهادی سیستم

سمیره عابدینی و همکاران

گامی نوین در ارا ه آموزش الکترونیکی

.)9( وتعیت مناسبی ندارند
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نتایج تحقی قورایان و همکاران در خصوص بررسی

 کم بودن پهنای باند در ارسال اند رسانه،اساتید و دانشجویان
 وجود مشکالت کیفی در رابطه با تأمین مواد،مطالب آموزش

دانشگاههای مجازی به منظور ارا ه یک مدل مناسب جهت

 کاربران این نو، اتالح و روزآمد کردن دورهها،آموزشی

راهاندازی دانشگاه مجازی در کشور نشان داد که میزان مهارت

،آموزش امکان استفاده از موارد تجربی را نخواهد داشت

اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه آزاد در خصوص کار با

، فقدان ارتباط اهره به اهره،از د به فناوری

 میزان استفاده از اینترنت در موارد، اینترنت در د متوس
.مختلو بسیار کم و یا هیچ هست

وابستگی بی

.)6( دوری از ارتباطات جمعی
سراجی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی میزان

عالقه آنها به راهاندازی دانشگاه مجازی در کشور و

برخورداری مدرسان دانشگاههای مجازی از مهارتهای تدریس

تدریس در آن در د متوس و نگرش آنها نسبت به دانشگاه

 اتفهان و،در این دورهها در سه دانشگاه مجازی مهر البرز

.)10( مجازی مثبت است

دانشگاه تنعتی سهند نشان داد که مدرسان دانشگاههای

اگراه آموزش مجازی پیشرفتهترین نو آمعوزش محسعوب

 مهارت مورد نیاز برای تدریس دورههای مجازی9 مجازی از

 امعا نظعام آمعوزش مجعازی،میشود و انعطافپذیری باالیی دارد

 تسل بر نرمافزار و، مهارت اداره و طرا ی فرآیند آموزش8 در

 یکععی از منععابع.مسععتلزم آمععادگی در زمینععههای مختلععو اسععت

 ارزشیابی فرآیند، ترغیب دانشجویان به تأمل،پشتیبانی فناورانه

 نیروهای انسانی هستند،استراتژیک و کلیدی نظام آموزش مجازی

 طرا ی، بیان اهداف و ااراوب کلی دروس،یادگیری

.)11(  مهارت و نگرش خاتی برخوردار باشند، که باید از دان

فعالیتهای یادگیری و ارا ه بازخورد و مال ظه تفاوتهای فردی
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