
 بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران

 غالمرضاذاکرصالحی

 مقدمه

الکترونیکی متنوع )اینترنت،  باشد که از طریق ابزارهاییادگیری الکترونیکی شکلی از یادگیری می

ای، و نوارهای صوتی و تصویری، تلویریون محاوره ای،های ماهوارهاینترانت، اکسترانت، شبکه

 شود ووسیله آموزشگر( کنترل میهای مختلف )خودگردان، کنترل بهشیوه ها(، عرضه و بارامدیسی

شود، و اجرای آن اجرا می(ماژولها، فعالیتهای یادگیری کوچک ها،وسیله ساختارهای گوناگون )دورهبه

 ویکی پدیا((.باشدزمان( میزمان/غیرهمهم بدون محدودیت جغرافیایی و زمانی )یادگیری

شود، سه مولفه و رویکرد مهم مدرن آموزشی از آن یاد می عنوان روشدر آموزش الکترونیکی که به

گیرنده زمانی توسط آموزش  دوره رش شده برای هر آموزش، تعیینوجود روش و محتوای آموزشی سفا

ه است، ضمن این ک رای دسترسی به مطالب آموزشی چنین انتخاب مکان دلخواه توسط او بو هم

ای نیز داشته و با توجه به نوع استفاده و امکانات موجود به انواع آموزش الکترونیک دامنه گسترده

چنین آموزش بر پایه وب، آموزش مبتنی بر رایانه، آموزش از طریق وسایل و ابزار دیجیتال همراه و هم

 ا هستند. شوند که هر یک مزایای خاص خود را دارهمراه تقسیم میآموزش از طریق تلفن

پذیر مطابق چنین نبود نیاز به صرف وقت و حضور در کالس، برخورداری از یک روش مطالعه انعطافهم

تر و مندی از مزایای کار گروهی در مطالعه به صورت آنالین، کنجکاوی و ابتکار بیشنیاز دانشجو، بهره

یادگیری در هر زمان و هر مکان و  روز، امکانهای جدید، استفاده از اطالعات بهدسترسی به تکنولوژی

های عنوان شده از سوی کارشناسان امر برای های یادگیری از جمله مزیتچنین کاهش هزینههم

 آموزش الکترونیکی است. 

. آموزش الکترونیکی به ساختمان و اشغال فضای آموزشی نیاز ندارد اما محقق کردن این نوع آموزش به 

 های اصولی نیاز دارد که باید از حاال آغاز شود. ستریزی بلندمدت و سیابرنامه

 

ل از آن عنوان مکمتواند جایگزین آموزش سنتی شود و یا تنها باید بهاما آیا آموزش الکترونیکی می

ی آموزش های بزرگ جهان با وجود امکانات مناسب زیرساختاستفاده کرد؟ به گفته کارشناسان دانشگاه

ک توسط ند زیرا محتوای دیجیتالی به عنوان مبحثی مهم در آموزش الکترونیاسنتی خود را حذف نکرده



وم نسخه د جهان به سمت اکنون شود.های دانشگاهی ایجاد مینیروی انسانی محقق و فعال در محیط

 آموزش الکترونیکی

 e-learning 2 اتید اسشود که پردازند و این باعث میرفته که در آن دانشجویان به تولید محتوا می 

(8811)رکن الدینی.های تحقیقاتی بپردازندتر به جنبهبیش  

 

آموزش الکترونیکی در بین اساتید شرط اول ایجاد این نوع آموزش است؛ در  سازی در حوزهفرهنگ

آموزش الکترونیکی روش یاددهی به دانشجو متفاوت است و آموزش اساتید برای استفاده از این روش 

وانع تکنولوژیکی نیز در مسیر رسیدن به آموزش الکترونیکی فعال وجود دارد که اهمیت دارد همچنین م

 تر دانسته شده است. ها مستلزم صرف زمان بیشتر و رفع آنموانع انسانی مهم

درصد  87درصد دانشجو،  07درصد استاد،  07بدنه اصلی یک سیستم آموزش الکترونیکی شامل 

 07طبق استانداردها  عبارت دیگربه  د که کار باید از کجا شروع شودتواند بگویتکنولوژی است و این می

 . درصد جهت تولید محتوا باشد.  17های این حوزه باید برای ایجاد شبکه و گذاریدرصد از سرمایه

کم بودن تعداد  آنشود، علت های مجازی در مقطع کارشناسی ارشد ارایه میتر رشتهبیش درایران

اند با های حضوری گرفتهدانشجویانی که مدرك کارشناسی خود را در دوره است. دروس در این مقطع

ی آموزش و دروس دانشگاهی آشنا هستند و آموزش الکترونیکی به این دانشجویان در مقطع شیوه

هایی چون امیرکبیر، علم و صنعت در مقطع ارشد که دانشگاه تر است. همچنانکارشناسی ارشد آسان

 اند. تر بودهازی از مقطع کارشناسی موفقهای مجدوره

های ورهتر از دانشجویان دای پایینشوند رتبهها جذب میهای مجازی دانشگاهدانشجویانی که به رشته 

اد های مجازی ایجباید جو آموزشی برای دانشجویان دوره لذاهای بزرگ کشور دارند، حضوری دانشگاه

واب های خود ارتباط داشته باشند و با سوال و جها با همکالسیرهشود به نحوی که دانشجویان این دو

ه این های مورد نیاز دانشجویان برای ارتقاء سطح علمی خود را کسب کنند که باز یکدیگر خالقیت

(8811)اکبریمنظور حتما باید واحدهای عملی به صورت حضوری ارایه شود  

دانند زیرا معتقدند نظارت ای میخی جهات غیرحرفهاز بر بعضی از کارشناسان شیوه آموزش مجازی را

 تحصیل دانشجویان وجود ندارد و این مقوله بیشتر نوعی تجارت اینترنتی مدارك مستقیم بر نحوه

 .تحصیلی است

اطالعات معتقدند هدف از تحصیالت دانشگاهی تنها یادگیری یک  اما بعضی دیگر از کارشناسان فناوری

 .اطالعات و مهارت نیستیا کسب  سری از دروس و



اجتماعی شدن و ورود به اجتماع و آن چنان که مدرسه در  ای است برایگویند دانشگاه مرحلهآنها می

 آموزشی چنین نقش حیاتی دارد لذا اینترنت به خوبی جایگزین آجرهای کالس درس ترمراحل پایین

 .شودمی

کننده ای شود که در روابط چهره به حولچالشهای مت تواند جایگزیناین روش آموزشی هرگز نمی“

دیگر  شود و شاید در آینده نزدیکتر مینحوه ارتباطات اینترنتی روز به روز غنی چهره وجود دارد، البته

 .این ایراد به شیوه از آموزش وارد نباشد

ی انشگاهدانشگاههای انگلستان انجام شد به این نتیجه رسیدند که د در تحقیقی که به مدت دو سال در

 .آنچنان که در آموزشهای نظری موفق است در عرصه آموزشهای عملی توفیقی ندارند مجازی

همچنین بر اساس این تحقیق و بر خالف انتظار، روش ارایه درس به درس در شیوه آموزش مجازی 

 .تر از دانشگاههای سنتی استآهسته

د که استفاده از تکنولوژی کنفرانس انسانی مشخص کر های علومهمچنین بررسی در یکی از رشته

 .برگزاری کنفرانس از هزینه باالی آن شاکی شده و کار را ناتمام رها کنند ویدیویی سبب شد تا طرفین

قرار گرفت، هماهنگی الزم در تمام ابعاد آموزش مجازی برای  آنچه در پی این پژوهش مورد توجه بیشتر

تا  کننده بکار گرفته شوداید یک نظام مدیریتی هماهنگدر عمل بر خالف نظریه ب انجام کار بود و

 .اهداف آموزشی را تامین کند

تر از دروس تواند بسیار موفقدانشگاههای مجازی ایران می کارشناسان معتقدند ارایه دروس نظری در

اده از استف است و دانشجویان به راحتی با فراهمت الزم برای ارایه دروس نظری امکانا عملی باشد زیرا

 .توانند به آن درس را فرا گیرندیک فایل متنی می

در بعد فرهنگی، تاسیس دانشگاههای مجازی فرصتی برای معرفی دانشگاههای ایران، فرهنگ و زبان  

 .کشورمان است

 المللی در داخل کشور بخاطر موقعیت سیاسی و فرهنگیدانشگاههای مجازی بین از نظر اقتصادی نیز 

توسعه دانشگاهها استفاده  توان از آن در تحقیق و یاد موجب ارزآوری شوند، پولی که میتوانایران می

 .کرد



های مجازی های کمتری نسبت به دانشگاه سنتی دار دانشگاهاز آنجا که تاسیس دانشگاه مجازی هزینه 

گرای وضع  اما توسعه  الگوهای یادگیری الکترونیک نیاز به درك واقع.بسیار مقرون به صرفه هستند

 موجود دارد.

 

 بررسی وضعیت آموزش الکترونیک در ایران

 برنامه عمران  سازمان ملل)یو.ان.دی.پی(توسعه فناوری اطالعات)آی.تی(را محصول تعامل پنج عامل

ربرد وتوسعه توسعه محتوا وکا-توسعه سیاستها-توسعه منابع انسانی-اصلی :زیرساخت  فنی  وتجهیزات

 نهادها می داند.

این مدل پنج وجهی دو عامل دیگر را می توان افزود واین مدل را توسعه داد:زمینه های فرهنگی به 

 واجتماعی وقوانین ومقررات.

ورهااز سویی سازمان توسعه و همکاری اروپا)او.ای. سی. دی.(برای ارزیابی وضعیت فناوری اطالعات کش  

-تدرحال پیشرف-یت ابتدایی)نویس(یک مدل چهار مرحله ای را در نظر گرفته است که شامل:وضع

 مرحله بلوغ و مرحله خبرگی است.

وضعیت حاصل می شود. 01از ادغام این دو مدل در یکدیگر  

در این مطالعه  از آنجا که یادگیری الکترونیکی رابطه تنگاتنگ ونزدیکی با توسعه فناوری اطالعات دارد

قرار گرفت. ی الکترونیکی در دانشگاههای ایراندو مدل یاد شده مبنای مطالعه و ارزیابی وضعیت یادگیر  

 

که زیرساخت هر نوع آموزش  در ایران وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطاتابتدا نگاهی داریم به 

  : الکترونیکی است.در بررسیهای معاونت پژوهشی وزارت علوم

یتال، دیجشاخص فرصت ، شاخص دسترسی دیجیتالپس از بررسی وضعیت شاخص های موجود مانند 

یجیتال که به عنوان نمونه در شاخص دسترسی د ارزیابی آمادگی الکترونیک نتایج زیر بدست آمد.

(  مشاهده نمایید.8می باشد که می توانید در جدول شماره )  10ی کشور رتبه  

( شاخص دسترسی دیجیتال 8جدول شماره )  

یتوانایی مالزیر  کشور ریبکارگی کیفیت دانش   رتبهامتیاز  



کسب  ساخت

 شده

 70 7100 7170 71.0 7100 71.0 71.0 ایران

میانگین 

 جهان
7100 710. 7100 7100 71.0 710. --- 

 

بته ( نشان دهنده این می باشد که ایران در وضعیت دسترسی متوسط می باشد . ال8جدول شماره ) 

عه یافته نیز و با کشورهای توسفاصله ایران از ترکیه زیاد نیست ولی با مالزی فاصله نسبتا زیادی دارد 

 فاصله بسیار زیاد است.

 

. 

ودن از لحاظ توانمندی شناسایی، انتخاب واکتساب در وضعیت نسبتا مناسبی قرار داریم دارا ب

زیرساختهای الزم و روند رشد مثبت آنها به همراه نیروی انسانی مناسب از جمله علل وجود این 

ی خرید و ارتباطات کشور می باشد. در حوزه توانایی ارزیابی و توانایتوانمندی در حوزه فناوری اطالعات 

 و مذاکره به خصوص در بخش خصوصی که تجربه کمتری دارد دچار ضعف هایی می باشیم.

توانمندی بهره برداری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور مشاهده می شود و در آن در 

وضعیت  گهداری، همانند سازی وشبیه سازی فرآیند تولید دروضعیت مطلوبی هستیم . در بحث های ن

باشد که به  ین مینسبتا مطلوب هستیم. فقط مساله ای که در این بخش خودنمایی بیشتری می کند ا

ات علت عدم حضور شرکت های برجسته خارجی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور تجربی

 کشور در فراگیری مهندسی محصول و فرآیندها مناسب به نظر نمی رسد.



های  در بحث انطباق محصوالت نیز در وضعیت مطلوبی می باشیم . اما در سطح نوآوری با چالش

ود هستیم. عدم توانایی در انجام تحقیقات بنیادی، عدم خلق مبتکرانه فناوری، عدم وج جدی مواجه

ت و سرمایه گذاریهای خطر پذیر در حد مطلوب تنها بخشی از مشکالت کشور در حوزه فناوری اطالعا

کالت ارتباطات در سطح نوآوری می باشد. بالتبع در حوزه حفاظت و پشتیبانی و بازاریابی نیز مش

و  اری داریم. ، عدم توانمندی در مباحث مهندسی اجتماعی وفرهنگی مرتبط با فناوری اطالعاتبسی

ها ارتباطات، عدم شناسایی مناسب بازارها و عدم حرکت به سمت ایجاد بازارهای جدید را می توان تن

(وزارت علوم تحقیقات فناوری-0771-بخشی از مشکالت بر شمرد .)گزارش طرح تحول علم وفناوری  

اختصار  اما در مورد یادگیری الکترونیکی هفت پارامتر در نظر  گرفته شده است که به هر یک به

 می پردازیم:

توسعه  سیاستها:-8  

ری اطالعات خوشبختانه سیاستگذاران و مدیران عالی عالقه وپذیرش خوبی نسبت به گسترش فناو

یک اطالعات)تکفا(طرح دولت الکترون و به کارگیری آن در آموزش دارند.طرح توسعه کاربرد فناوری

یز وتاسیس شورای عالی فناوری اطالعات در دولت سه نمونه از این تالشهاست.در سطح وزارت علوم ن

 توسعه یادگیری

ی به آموزش الکترونیک تشویق می شود.سیاست تنوع بخشی به پذیرش دانشجو وافزایش دسترس

است.در وزارت آموزش وپرورش نیز طرح اتصال  عالی دربرنامه چهاوم توسعه کشور گنجانده شده

مدرسه به877777  

 اینترنت با موفقیت دنبال می شود.

توسعه محتوا وکاربرد:-0  

ا و در این زمینه بخش خصوصی در تهیه نرم افزار ومحتوا فعالیت خوبی داشته است.دانشگاهه

نیکی شده اند.این خدمات از وارد بازاز عرضه وتقاضای خدمات الکترو 8810مراکزآموزشی نیزاز سال 



رونیک بومی استانداردآموزش الکتیک آنجا که سابقه طوالنی ندارند از استاندارد باالیی برخوردار نیست.

اردآموزش توسط دانشگاه خواجه نصیر طوسی تدوین شده ولی هنوز اجرایی نشده است.مهمترین استاند

8ترونیکی )اسکورن(کال  

تاندارد ست ومورد توجه دانشگاههای ایران قرارگرفته است.این اساست که متعلق به کشور امریکا

 .تبرپایه وب است ودرآن از نرم افزارهای متن باز استفاده می شود وتاکید آن بر اشتراك محتواس

(مربوط به شبکه آموزش استرالیایی است که 8(مربوط به وزارت آموزش امریکا و ادنا)0استانداردجم)

دارد بومی اسب با شرایط بومی ایران بررسی شود تا در عمل نهایتا به یک استانباید کارآیی انها متن

 دست پیدا کنیم.

 هم اکنون امکانات متنوعی در دانشگاههای مجازی ایران وجود دارد اما بدلیل  ضعف زیرساختهای

 فنی بویژه

1-scorn   2-Gem    3-Edna 

ن مراکز به کندی پیش می رود.در عمل ایفراگیر نشدن اینترنت پرسرعت,توسعه محتوا وکاربرد 

( حاصل مشاهده وبررسی سایت 0چند رسانه ای نیستند بلکه یک رسانه ای هستند.جدول شماره )

 الکترونیکی  پنجاه درصد

نها این مراکز است.بررسیها نشان داد این امکانات متعدد به صورت اسمی وجود دارد اما قابلیت آ

ن ص موجود در کنار ابزارهای آی آف الین برای رفع خالئ ها ونواقناقص است و در عمل از روش ها

ط به حوزه الین استفاده می شود.عمال یادگیری الکترونیکی به سمت آموزشهای حفظی که عمدتا مربو

یرد علوم انسانی است سوق پیدا می کند.در حقیقت آموزشهای سنتی با ابزارهای نوین صورت می گ

ن از مدرس به مشاور وتسهیلگر اتفاق نمی افتد.ومقوله تغییر نقش استادا  

 ( نتایج مشاهده وب سایتهای دانشگاههای مجازی ایران0جدول شماره)
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education 
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Hadith science 
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Hadith Sciences Faculty) 
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توسعه نهادها و دست اندرکاران:-8  



نیکی کمیته ای در وزارت علوم مسئولیت مطالعه وگسترش یادگیری الکترو 8811از سال خوشبختانه 

موسسه آموزش عالی مراکزی برای این کار راه اندازی کرده  87را بر عهده گرفته است.از سویی  حدود 

 اند.تعداددانشجویان

برابرشده  01عمل رسیده است و در  0772نفر در سال  4881به  8818نفر در سال  008ها از  دوره

 است. این روند با رشد جهشی ادامه دارد.موسسات آموزش عالی خصوصی نیز با عالقه وافر وارد این

ند میدان شده اند.بنا بر این از نظر توسعه نهادها و دست اندر کاران مشکل چندانی وجود ندارد.اما رو

تی و فنی رهای فرهنگی و اقتصادی و  مدیریتوسعه نهادها با استقبال خانواده ها وداوطلبان و سایر پارامت

 همبسته است.

 

8جدول شماره  

 
 آمار دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های مجازی دانشگاههای دولتی

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Iranian Higher Education Report  2006-2007-2008 

1387-88  1386-87  مقطع 1383 1384 1385 

 جمع 221 674 800 3038 5314

-  -  -  -  -  کاردانی 

2649 1907 -  کارشناسی 113 522 

 کارشناسی ارشد 108 152  1131 2652

 (mdدکترای حرفه ای     

9 -   -  -  دکترای تخصصی 

 

 
 

     

 
 

 



 

 

زیرساخت فنی:-1  

کیلومتر رسیده است وتعداد پورتهای دسترسی 804777به  0772شبکه فیبر نوری در کشور تا سال 

 01ست تعداد کاربران ایتنرنت شهر احداث شده ا 8007است.شبکه انتقال اطالعات در 48777دیتا 

 میلیون نفر است اما تعداد افرادی که به اینترنت پرسرعت

(8811-نفر است که رقم مطلوبی نیست.)شرکت فناوری اطالعات ایران 177777دسترسی دارند   

کیلو بیت است اما هم  17همانطور که می دانید حداقل سرعت برای دسترسی به یادگیری الکترونیکی 

 اکنون

ده کیلو بیت بر ثانیه به شبکه وصل می شوند وهمین امر موجب ش 02انشجویان شهرستانی باسرعت د

د و از ویدئو است که غالبا  ارتباط آنها با استادان به صورت دریافت فایلهای متنی یا ارتباط صوتی باش

 کنفرانس محروم شده یا با قطع مکرر تماس مواجه شوند.

ه زمینه زیر ساخت منتظر حمایتهای جدی دولت هستند وبخش عمد مراکز آموزش الکترونیکی در

 کندی روند توسعه کسب وکار آنها به ضعف زیر ساختها مربوط می شود.

توسعه منابع انسانی: -4  

کلی وجود صدها هزارمتخصص آی تی در کشور واستقبال فزاینده جوانان از رشته های مرتبط با آن مش

های ه است.عمده استادان و دانشجویان حتی اکثر دانش آموزان با مهارترا در این زمینه باقی نگذاشت

جازی به هفت گانه کامپیوتر آشنایی دارند.تنها مشکل در این زمینه این است که مراکز آموزش عالی م

ته باشند.متخصصانی نیاز دارند که میان رشته ای باشند تا بتوانند اثر بخشی و کارآیی الزم را داش  

های فرهنگی واجتماعی:زمینه  -2  

سترش میلیون کاربر اینترنت یک زمینه مساعد تلقی می شود.از سویی ایران یک دوره گ 01دارا بودن 

لمی هم آموزش عالی نیمه حضوری را با تاسیس دانشگاه پیام نور تجربه کرده است.این مرکز بزرگ ع

ایش ری زمینه مساعدی برای گراکنون  نهصد هزار دانشجوی شاغل به تحصیل دارد.آموزش نیمه حضو

با  به دوره های غیر حضوری فراهم می کند .البته  به شرط آنکه دوره های غیر حضوری دانشجویان را

اجه است مشکالت جدید تری مواجه نکند.هم اکنون یادگیری الکترونیکی در ایران با چالشهای زیر مو

وکندی  وی,گرایش به این دوره ها با وسواسکه باعث شده علیرغم وجود پتانسیل فرهنگی و اجتماعی ق

 همراه شود:

تردید دانشجویان در اعتبار مدارك-  

ضعف فعالیت این حوزه در رشته های پر طرفدار پزشکی و فنی مهندسی-  

د مگرآنکه پرستیزومنزلت پایین این دوره ها به گونه ای که دانشجو احساس هویت دانشجویی نمی کن-

اضر شود.در محیطوپریس دانشگاه ح  



ود.جذب داوطلبان با رتبه علمی ضعیفتر به این دوره ها که موجب  کاهش اعتبار این دوره ها می ش-  

قوانین و مقررات: -2  

ف قوانین مرتبط بر خالف نظر کسانی که ضعف یا کندی توسعه یادگیری الکترونیکی را به فقدان یا ضع

ی این حمایت قانونی برخوردار است.مشکل اصلمی کنند نگارنده معتقد است گسترش این دوره ها از 

 است که از ظرفیت نا شناخته این قوانین بهره برداری نمی شود.

 هم اکنون حداقل هفت قانون مرتبط  وجود دارد که عبارتند  از:

8811مصوب -قانون حمایت از حقوق مولفان مصنفان وهنرمندان-  

قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات وآثار صوتی-  

قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری)وایپو(-  

قانون تشکیل شورای انفورماتیک کشور -  

8810مصوب -قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات -  

8802مصوب –قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای  -  

8817مصوب -ضوابط شبکه های اطالع رسانی رایانه ایمقررات و -  



 نتیجه گیری

 

 
مروری بر مطالب گفته شده نشان می دهد وضعیت یادگیری الکترونیکی در ایران را می توان در دو سطح ماکرو 

 نفر از متخصصین 7ومیکرو مورد ارزیابی قرار داد.در سطح ماکرو گروه داوری این مطالعه مقدماتی متشکل از 
آموزش عالی ایران شاغل در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در هفت پارامتر مورد بررسی نظر 

 خود را بیان کردند.میانگین این نظرات در جدول زیر منعکس شده است:

 
 

 

 پارامتر/مرحله ابتدایی درحال پیشرفت بلوغ خبرگی
توسعه سیاستها   *   

توسعه محتوا   *  

 وکاربرد

توسعه نهادها ودست    * 
 اندرکاران

 زیرساختهای فنی *   

 منابع انسانی   * 

زمینه های فرهنگی   *  

 واجتماعی

 قوانین ومقررات  *  
 

   دانشگاه وموسسه مجازی نشان داد هنوز11در سطح خردمشاهدات مستقیم نگارندگان از سایتهای 

رویکردغالب در یادگیری الکترونیکی رویکرد ارائه ای ویکطرفه است تا رویکرد تسهیل کننده مبتنی بر گفتگوی انتقادی  

وتعامل و مشارکت دانشجویان در فرایند یادگیری.ضمن آنکه محدودیتهای فنی و زیر ساختی در اتخاذ چنین رویکردی  

 بی تاثیر نبوده است.
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