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کشورهای جهان و از جمله  کلیدی توسعٔه همه جانبٔه  چکیده: در دهٔه اخیر فّناوری اطالعات به عنوان عامل 
کشورهای منطقٔه چشم انداز 1404 معرفی شده و به ویژه در بازساختاردهی و بازطراحی نظام آموزش عالی 
که بیشترین میزان رشد را از طریق توسعٔه  این کشورها به کارگرفته شده است. ترکیه از جمله کشورهایی است 
که در سال 2020 میالدی  کرده است و تأثیر آن درآموزش عالی به شدت مشهود است؛ به گونه ای  فاوا تجربه 
بیش از 40درصد از جمعیت هشت میلیون نفری دانشجویان ترکیه در دوره های نیمه حضوری و غیرحضوری 
مشغول به تحصیل بوده اند. در مقابل با وجود ورود نه چندان با تأخیر و پرقدرت دانشگاه های ایران به این 
کشور )کمتر از 10 درصد( در دوره های غیرحضوری  کمی از دانشجویان  عرصه، در همین سال، درصد بسیار 
کاهش نیز مواجه است. باتوجه به ضرورت پیاده سازی دوره های  تحصیل می کردند، ضمن اینکه این روند با 
که چرا  کرونا، این مقاله درصدد پاسخ گویی به این پرسش است  آموزش الکترونیکی در مواجهه با پاندمی 
دانشگاه های ایران در عرصٔه آموزش های الکترونیکی )به عنوان مهم ترین نمود آموزش غیرحضوری در عصر 
اطالعات( ناموفق بوده اند؟ بدین منظور با تبیین مدلی برای ارزیابی توانایی دانشگاه ها برای بهره مندی از 
یادگیری الکترونیکی، تالش می شود در مطالعه ای تطبیقی چهار دانشگاه مهم ایران )دانشگاه های تهران، 
خواجه نصیر، شیراز و اصفهان( با چهار دانشگاه مهم ترکیه )دانشگاه های آنکارا، حاجت تپه، قاضی و دانشگاه 
گروهی متخصص به  گیرد. بدین منظور با اعزام  کرونا موردمطالعه قرار  فّنی خاورمیانه( در مواجهه با پاندمی 
گردآوری داده های واقعی و میدانی، میزان توانمندی آنها برای ایجاد محیط یادگیری  دانشگاه های مذکور و 
گرفته است. نتایج این پیمایش نشان می دهد میزان توانمندی دانشگاه های  الکترونیکی مورد بررسی قرار 
منتخب ترکیه در سطح »متوسط و باالتر از متوسط« قرار دارد اما توانمندی دانشگاه های منتخب ایران در 
سطح »نسبتًا ضعیف« برآورد می شود. در پایان براساس تحلیل دالیل عدم موفقیت دانشگاه های منتخب 
منطقٔه  در  رقیب  کشور  هم تراز  دانشگاه های  با  مقایسه  در  به ویژه  الکترونیکی،  یادگیری  تحقق  در  کشور 

چشم انداز، رهنمودهایی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری منسجم تر ارائه شده است.
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مقدمه� 1

تحمیـل  مـردم  سـالمت  جملـه  از  جامعـه  شـاخص های  تمـام  بـر  زیـادی  مشـکالت  کرونـا،  پاندمـی  گرچـه  ا

و  گیرشـدن  فرا بـه  می تـوان  آن  ازجملـه  کـه  شـد  کشـور  در  قابلیت هـا  برخـی  شـکوفایی  منجربـه  امـا  کـرد، 

کوویـد-19 در سراسـر  کـرد. بـا شـروع اپیدمـی  کشـور اشـاره  رونق یافتـن آموزش هـای الکترونیکـی در سراسـر 

کشـورها  از  کردنـد و در بسـیاری  کیـد  تأ بـر رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی  جهـان، پروتکل هـای بهداشـتی 

دانشـگاه ها  و  مـدارس  در  حضـوری  آموزش هـای  کرونـا،  ویـروس  شـیوع  کاهـش  به منظـور  ایـران،  جملـه  از 

وجـود  الکترونیکـی  آمـوزش  زیرسـاخت های  کم وبیـش  گرچـه  ا عالـی،  آمـوزش  حـوزه  در  شـد.  تعطیـل 

داشـت، امـا ایـن میـزان جوابگـوی حجـم بـاالی نیازمندی هـای آموزشـی در مواجهـه بـا ایـن بحـران نبـوده 

بـرای بارگـذاری،  اینترنـت، فضـای محـدود  کنـدی سـرعت  از قبیـل  بـا مشـکالتی  و دانشـجویان و اسـتادان 

بـر مشـکالت  آنکـه عـالوه  کم تـر اسـتاد و دانشـجو مواجـه شـده اند )Ghafourifard, 2020(. ضمـن  و تعامـل 

زیرسـاختی، سـخت افزاری و شـبکه ای، از جنبه هـای نرم افـزاری، رویـه ای و فرهنگـی نیـز ایـن نـوع آمـوزش 

کـه آمـار و ارقـام نشـان می دهنـد بیـش از چهـار  کشـور جـا نیفتـاده بـود؛ به گونـه ای  در حـوزه آمـوزش عالـی 

آنهـا طـی سـال تحصیلـی 1395-96  از یـک درصـد  کمتـر  کـه  ایـران تحصیـل می کننـد  میلیـون دانشـجو در 

بیانگـر  ایـن دانشـجویان  آمـاری  کوچکـی جامعـٔه  بوده انـد.  بـه تحصیـل  الکترونیکـی مشـغول  در دوره هـای 

سـال های  طـی  اسـت.  نداشـته  جذابیتـی  ایـران  دانشـجویان  بـرای  آموزشـی  شـیؤه  ایـن  کـه  اسـت  آن 

دانشـجویان  تعـداد  به طوری کـه  کـرده،  طـی  نزولـی  سـیر  نیـز  کوچـک  جامعـٔه  ایـن  حتـی   1397-1398

کاهـش یافـت  دوره هـای الکترونیکـی از حـدود 40 هـزار نفـر در سـال 1396 بـه 35 هـزار نفـر در سـال 1398 

.)Higher Education Research and Planning Institute, 2020 & 2018(

موضـوع آمـوزش الکترونیکـی در ایـران از ابتـدای دهـٔه 1380 خورشـیدی آغـاز شـد و دانشـگاه های بنـام 

ایـران همچـون دانشـگاه های شـیراز، صنعتـی امیرکبیـر، تهـران و علـم و صنعـت ایـران از سـال 1382 عرضـٔه 

کار قرار دادند. پس از آن، تب ارائٔه رشـته های تحصیلی به صورت  دوره های آموزش الکترونیکی را در دسـتور 

»مؤسسـه های  بـه  موسـوم  جدیـدی  نهادهـای  و  گرفـت  بـاال  نیـز  غیردولتـی  دانشـگاه های  در  الکترونیکـی 

گرفتنـد. شـکل 1 میـزان رشـد  الکترونیکـی« به شـکل غیرانتفاعـی مجـوز راه انـدازی و فعالیـت  آمـوزش عالـی 

مؤسسـه های آموزش الکترونیکی و تعداد دانشـجویان آن را در فاصلٔه زمانی 1382 تا 1397 نشـان می دهد. 

خ می داد  ایـن افزایـش تعـداد نهادهـای آمـوزش الکترونیکـی و به تبـع آن افزایش تعداد دانشـجو در شـرایطی ر

کـه هنـوز وزارت علـوم، تحقیقـات و فّنـاوری، هیـچ سیاسـتی بـرای ایـن قالـب آموزشـی پیش بینی نکـرده بود و 

مسـلمًا هیـچ سـند باالدسـتی هـم در ایـن زمینـه وجـود نداشـت.



غالمعلی منتظر - مهدیه فرازکیش 15

کز و دانشجویان آموزش الکترونیکی در ایران  شکل 1. روند تغییرات تعداد مرا
)Higher Education Research and Planning Institute, 2019, 2014, 2007 & 2004(

در سـال 1386 وزارت علـوم باتوجه بـه افزایـش تقاضـا بـرای اخـذ مجـوز عرضـٔه رشـته های الکترونیکـی، 
راهبـری  بـه  بتوانـد  آن  قالـب  در  تـا  کنـد  تدویـن  الکترونیکـی  عالـی  آمـوزش  بـرای  را  مقرراتـی  تـا  کـرد  تـالش 
کـه به رغـم  توسـعٔه ایـن حـوزه بپـردازد؛ لیکـن پیچیدگـی ابعـاد، مسـائل، سـالیق و نیازهـا به قـدری زیـاد بـود 
بسـیاری  ابهامـات  همچنـان   ،1390 دی مـاه  در  الکترونیکـی«  یادگیـری  »نظام نامـٔه  نـام  بـه  سـندی  تدویـن 
دانش آموختـگان  بـودن  توانمنـد  و  دیجیتالـی  آموزشـی  محتـوای  تأمیـن  زیرسـاختی،  کفایـت  خصـوص  در 
ایـن نـوع نظـام آموزشـی، وجـود داشـت و به همین دلیـل در عمـل ایـن سـند نتوانسـت پاسـخگوی نیازهـای 
بـازار  و  جامعـه  نـگاه  تـا  شـد  سـبب  امـر  همیـن  و  باشـد  الکترونیکـی  آموزش هـای  مخاطبـان  تزایـد  بـه  رو 
از جـذب  از دسـتگاه ها  کـه بسـیاری  تـا آنجـا  بـه دانش آموختـگان ایـن شـیؤه آموزشـی منفـی شـود؛  نسـبت 
دانش آموختـگان ایـن نـوع آموزش هـا سـر بـاز زدنـد و موجـی از دلسـردی بیـن دانشـگاه ها و دانش آموختـگان 
و  جریـان،  ایـن  آغـاز  از  دهـه  دو  حـدود  گذشـت  به رغـم  آورد.  پدیـد  را  دوره هـا  ایـن  داوطلبـان  آن  به تبـع  و 
نـداد خ  ر جـّدی  تغییـری  آن  بـر  کـم  حا محـوری  تفکـر  در  الکترونیکـی،  آمـوزش  کـز  مرا تعـداد  رشـد   به رغـم 

.)E-Commerce Development Business Center, 2014(
دانشـگاه های  حتـی  کرونـا،  پاندمـی  بـا  دانشـگاه ها  مواجهـه  از  پیـش   ،1397-1398 سـال های  طـی 
امیرکبیـر،  صنعتـی  تربیت مـدرس،  شـیراز،  دانشـگاه های  )همچـون  حـوزه  ایـن  پیشـگامان  و  کشـور  ح  مطـر
کـه بیـش از یـک دهـه در برگـزاری دوره هـای آمـوزش الکترونیکـی تجربـه داشـتند  علـم و صنعـت و تهـران( نیـز 

بـا   ،)Shiraz University Virtual Center, 2019; University of Tehran E-learning Center, 2019(
چالش هـای بنیـادی در جـذب دانشـجو مواجـه شـده و به سـرعت دوره هـای آنهـا در حـال تعطیل شـدن و 
کرونـا، بـار دیگـر اجـرای  کاهـش بـود. بـا ظهـور پاندمـی  درآمدهـای آنهـا از محـل آمـوزش الکترونیکـی در حـال 
گرفت. اما  کشـور قـرار  کـز آمـوزش عالـی  کار دانشـگاه ها و مرا دوره هـای آمـوزش الکترونیکـی به اجبـار در دسـتور 

تعداد دانشجویان آموزش الکترونیکی )هزار نفر(
کز آموزش الکترونیکی تعداد مرا
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کـه به چه میـزان توانمندی و آمادگی الزم بـرای اوج گیری آموزش عالـی الکترونیکی  پرسـش اصلـی ایـن اسـت 
کشـور وجـود داشـته اسـت؟

کشـور همسـایه، ترکیـه، اولین بـار در سـال 1997 میـالدی )تقریبـًا پنج سـال زودتـر از ایـران(،  در مقابـل در 
کردنـد؛  گواهـی معتبـر آغـاز  تعـدادی از دانشـگاه های بنـام، برنامه هـای آمـوزش الکترونیکـی را همـراه بـا ارائـٔه 
را  الکترونیـک  مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی  دورٔه  سـال  همیـن  در  خاورمیانـه1  فّنـی  دانشـگاه  به طوری کـه 
 1999 سـال  در  آن  از  پـس  کـرد.  ارائـه  ناهم زمـان2،  ارتباطـی  سـامانه های  در  الکترونیکـی  آمـوزش  طریـق  از 
کارمنـدان  از  نفـر   170 بـرای  مـاه  هشـت  مـدت  بـه  را  کوتاه مدتـی  آموزشـی  دورٔه  دانشـگاه  همیـن  میـالدی، 
کـرد )Geray, 2007(. ایـن حرکـت زمینه سـاز توسـعٔه  کشـور برگـزار  دانشـگاهی از 35 دانشـگاه مختلـف ایـن 
کـه تعـداد مخاطبـان ایـن دوره هـا  نظام هـای یادگیـری الکترونیکـی در دانشـگاه های ترکیـه شـد، به گونـه ای 
از 500 هـزار نفـر در سـال 2000 میـالدی بـه بیـش از 2/5 میلیـون )از مجمـوع 5/5 میلیـون دانشـجوی ایـن 
کشـور( در سـال 2014 رسـیده اسـت )Zawacki-Richter et al., 2015(. اخیـرًا بیـش از 30 دانشـگاه مهـم ایـن 
کرده انـد )Farazkish & Montazer, 2019( و از  کشـور نظام هـای آموزشـی الکترونیکـی را پیاده سـازی و اجـرا 
کشـور، مخاطبـان دوره هـای الکترونیکـی بـه حـدود 3/5 میلیـون  میـان حـدود 8 میلیـون دانشـجوی ایـن 
کارشناسـی، حدود  نفـر افزایش یافتـه اسـت. بیـش از 50 درصـد دانشـجویان دوره هـای الکترونیکـی در مقطـع 
کارشناسـی ارشـد و حـدود 20 درصـد در مقطـع دکتـری مشـغول بـه تحصیـل هسـتند  30 درصـد در مقطـع 

.)Qayyum & Zawacki-Richter, 2019(
ایـن پژوهـش باهـدف تحلیـل مقایسـه ای وضعیـت آمادگـی یادگیـری الکترونیکی در چهار دانشـگاه ایران 
کـه در حـوزٔه مهندسـی پیشـگام بـوده و از اعتبـار باالیـی  کرونـا،  و چهـار دانشـگاه ترکیـه در مواجهـه بـا پاندمـی 
کشـور همسـایه  در سـطح ملـی و بین المللـی برخوردارنـد، نـگارش یافتـه اسـت. مطالعـه و بررسـی تجربـٔه ایـن 
و رقیـب بـا بافـت فرهنگـی مشـابه، در زمینـٔه آمـوزش عالـی الکترونیکـی و مقایسـٔه آن بـا تجربـٔه ایـران می توانـد 
اینکـه باتوجه بـه  کشـور مـا مؤثـر باشـد. ضمـن  بـرای سیاسـت گذاران آموزشـی و حتـی برنامه ریـزان فّنـاوری 
کارشناسـان بـه دانشـگاه های ترکیـه صـورت  گروهـی از  گـردآوری اطالعـات دسـت اول محیطـی )کـه بـا اعـزام 
کشـور در  پذیرفتـه اسـت(، تصویـری واقعـی و دقیـق از میـزان توانمنـدی دانشـگاه های موردنظـر در هـر دو 

مواجهـه بـا ایـن پاندمـی، به دسـت می دهـد.
ح ذیل تنظیم شـده اسـت: در بخش 2 ابعاد سـنجش توانمندی  باتوجه به نکات فوق، این مقاله به شـر
یادگیـری الکترونیکـی معرفـی می شـود، آنـگاه در بخـش 3 اطالعـات دانشـگاه های موردمطالعـه ارائه و سـپس 
در بخـش 4، نحـؤه سـنجش توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی در دانشـگاه های منتخـب بررسـی می شـود. در 
ادامـه در بخـش 5 تحلیـل نتایـج حاصـل از بررسـی ابعـاد توانمنـدی یادگیری الکترونیکی در دانشـگاه های هر 

کشـور انجـام و مقایسـه شـده و در نهایـت در بخـش 6 جمع بنـدی مقالـه ارائه خواهد شـد.

1- Middle East Technical University )METU( 2- Asynchronous communication informative technologies
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مدل سنجش توانمندی )آمادگی( یادگیری الکترونیکی� 2
در متـون حـوزٔه یادگیـری الکترونیکـی، مفهـوم »توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی« به عنـوان »عوامـل مؤثـر بـر 
کار رفتـه اسـت )Odunaike et al., 2013(. ایـن مفهـوم در  پیشـبرد موفقیت آمیـز یادگیـری الکترونیکـی« بـه 
کـه در قالـب تدویـن »مدل هـای ارزیابـی توانمنـدی  سـازمان های آموزشـی دارای ابعـاد چندگانـه ای اسـت 
 Rosenberg, 2001;( گرفتـه اسـت  قـرار  الکترونیکـی« موردتوجـه پژوهش هـای بسـیاری  یادگیـری  )آمادگـی( 
 Engholm & McLean, 2001; Haney, 2002; Worknowledge, 2004; Borotis & Poulimenakou, 2004;
Psycharis, 2005; Darab & Montazer, 2011; Alshaher, 2013(. بررسـی ایـن مدل هـا ابعـاد مشـترکی را در 

کـه در جـدول 1 معرفـی شـده اند: حـوزٔه ارزیابـی توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی نشـان می دهـد 

کلیدی ارزیابی توانمندی )آمادگی( یادگیری الکترونیکی جدول 1. ابعاد 

تعریفُبعد توانمندیردیف

1
افزارهای 

فّناورانه

وجــود تجهیــزات مناســب رایانــه ای از اجــزای اصلــی اجــرای هــر برنامــٔه یادگیــری الکترونیکــی اســت. 
ــار داشــته  ــری نرم افزارهــای مختلــف را در اختی کارب ــا قابلیــت  ــد رایانه هــای چندرســانه ای ب ــده بای یادگیرن
کرده باشــد.  باشــد و دانشــگاه نیــز بایــد تجهیــزات مناســبی برای تولیــد و توزیع محتــوای الکترونیکی تأمین 

ــدگان( بســیار مهــم اســت. ــران )یادگیرن کارب دراین خصــوص ثبــات ســامانه و نیــز محــدودٔه پشــتیبانی از 

شبکٔه ارتباطی2

کــه امــکان انتقــال داده در  توانایــی مبادلــٔه محتــوا، خدمــات و اطالعــات مســتلزم تأمیــن شــبکه ای اســت 
ــر زیرســاخت شــبکه بایــد  قالب هــای مختلــف )متــن، صــوت، تصویــر و ...( را فراهــم آورد. البتــه عــالوه ب
کــه شــبکه ای امــن و بــا قابلیــت رهگیــری مناســب در اختیــار اســت. در ایــن زمینــه  کــرد  اطمینــان حاصــل 
کیفیــت دسترســی و پهنــای اتصــال بــه  گی هــای شــبکٔه مخابراتــی،  الزم اســت ارزیابــی مناســبی از ویژ

شــبکه های جهانــی وجــود داشــته باشــد.

منابع انسانی3

به کارگیــری  و  پذیــرش  صالحیــت  و  توانایــی  الکترونیکــی،  یادگیــری  نظام هــای  اســتقرار  به منظــور 
فّنــاوری از ســوی »منابــع انســانی« نیــز بســیار حائــز اهمیــت اســت. دو مؤلفــٔه اصلــی ایــن بخــش شــامل: 
و  کاربــری  بــرای  فنــی  لحــاظ مهــارت  از  بایــد  )اســتادان(  یاددهنــدگان  یادگیرنــدگان )دانشــجویان( و 
پذیــرش دوره هــا و برنامه هــا، توانایــی برنامه ریــزی و تصمیم گیــری بــرای خــود، میــزان ســواد رایانــه ای و 

ــند. ــوردار باش ــبی برخ ــی نس ــی، از آمادگ ــی و ذهن ــاظ روان ــه لح ــز ب نی

فرهنگ4

کــه می توانــد بــه طــور چشــمگیری در محیــط یادگیــری  »فرهنــگ« به عنــوان عاملــی شناســایی شــده اســت 
کــه مخاطبــان )اعــم بــر عمــوم مردم و نیز اســتادان، دانشــجویان  الکترونیکــی پیش َبرنــده باشــد؛ بدین معنــا 
کــرده و اســتفاده از ایــن نظام هــا را بپذیرنــد. پیشــرفت  و مدیــران( مزایــای یادگیــری الکترونیکــی را درک 

گــرو باورهــا و رفتــار ذی نفعــان و نحــؤه عمــل دانشــگاه اســت. واقعــی فراینــد یادگیــری الکترونیکــی در 

محتوا5

محتــوا بایــد به گونــه ای مؤثــر و ســودمند همــراه بــا فراینــد اصــالح و ویرایــش منظــم طراحــی شــود و 
الکترونیکــی،  فــراوری محتــوای  و  تولیــد  باشــد.  برخــوردار  نیــز  و منابــع موجــود  به روزتریــن دانــش  از 
کتاب فروشــی برخــط، دسترســی  کتابخانــٔه دیجیتالــی،  روزآمدســازی محتــوا و نرم افزارهــای آموزشــی، 
ــٔه  ــوا و ارائ ــٔه محت ــان ارائ ــه فرهنگ هــای لغــت، مجــالت، پایگاه هــای داده، یکسان ســازی زب بی درنــگ ب
کارکردهــا و بخش هــای ایــن رکــن اســت. ــا در محیط هــای یادگیــری الکترونیکــی از جملــه  محتــوای پوی

منابع مالی6

»توانمنــدی مالــی« ناظــر بــه حجــم بودجــٔه موردنیــاز و فراینــد تخصیــص آن بــرای برنامه هــای یادگیــری 
کــه توســعٔه نظام هــای یادگیــری الکترونیکــی  الکترونیکــی در دانشــگاه ها اســت. باتوجه بــه ایــن موضــوع 
در مراحــل اولیــه نیازمنــد حجــم ســرمایٔه قابل توجهــی اســت، یکــی از مهم تریــن عوامــل تعیین کننــده، 

قــدرت مالــی دانشــگاه در زمینــٔه تأمیــن هزینه هــای اجــرا اســت.
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ادامه جدول 1

مدیریت7
»مدیریــت نظــام یادگیــری الکترونیکــی« ناظــر بــر ایجــاد قواعــد موردنیــاز و طراحــی یــک نظــام مدیریتــی 
کیفیــت آمــوزش الکترونیکــی اســت. وظایفــی همچــون تعییــن راهبــرد  کارا بــرای پیاده ســازی و تضمیــن 
و رویکــرد دانشــگاه مجــازی، تعییــن اولویت هــای آموزشــی، پژوهشــی و مالــی در ایــن بخــش قــرار دارد.

سیاست8
کارای هــر نظامــی ضــرورت داشــته تــا به صــورت هماهنــگ و یکپارچــه عمــل  »سیاســت ها« بــرای عملکــرد 
کالن دانشــگاه  کالن دولــت در حــوزٔه یادگیــری الکترونیکــی، حمایت هــای  کنــد. در ایــن زمینــه، سیاســت 

و تعهــد مدیــران ارشــد دانشــگاه در اجــرای ایــن سیاســت ها از مــوارد حائــز اهمیــت اســت.

استاندارد9

کاربــران و نیــز همسوســازی فعالیت هــا  کیفیــت، جلــب اعتمــاد  »اســتاندارد« مهم تریــن عامــل حفــظ 
قبیــل  از  مــواردی  در  اســتاندارد  از  پیــروی  اســت.  فّنــاوری  هــر  از  مهمــی  بســیار  جــزء  و  اقدامــات  و 
کنش هــا، یکــی  بســته بندی محتــوا، داده یــا تعامل پذیــری1 بــه ســؤاالت و آزمون هــای آموزشــی و نیــز ترا

از رمــوز موفقیــت آمــوزش الکترونیکــی محســوب می شــود.

امنیت10

یکــی از جنبه هــای حیاتــی توانمنــدی الکترونیکــی، اطمینــان از امنیــت شــبکه، داده و اطالعــات اســت. 
ــن  ــم ای ــوارد مه ــی از م ــای الکترونیک ــراد و امض ــا و اف ــی داده ه ــت محرمانگ ــی، رعای ــم خصوص ــظ حری حف
معیــار اســت. ایجــاد امنیــت در صحــت اطالعــاِت مبادله شــده ماننــد محتــوا و مطالــب آموزشــی، نتایــج 

ــه زیرمجموعه هــای ایــن ُبعــد اســت. ــگاه داده ازجمل ارزیابی هــا و پای

11
قوانین و 
مقررات

کــه نظــام برنامه ریــزی بایــد ضوابــط آموزشــی  توانمنــدی در زمینــٔه »قوانیــن و مقــررات« بدیــن معنــا اســت 
کنــد. همچنیــن اســناد و مــدارک  و درســی را در جهــت پیشــبرد یادگیــری الکترونیکــی تدویــن و تصویــب 
الکترونیکــی بایــد از لحــاظ حقوقــی قابــل ارجــاع و مســتند باشــند، یادگیرنــدگان بایــد از صحــت برنامه هــا 

کامــل داشــته باشــند و اســتادان نیــز بایــد نتایــج ارزشــیابی را قابل قبــول بداننــد. اطمینــان 

12
نظارت و 

ارزیابی

ارزیابــی  مــورد  را  اجــزا  ســایر  بــه  نسبت داده شــده  کارکــرد  و  وظیفــه  ارزیابــی«  و  نظــارت  »توانمنــدی 
کــه آنهــا بــه اهــداف تعریف شــدٔه خــود دســت  قــرار می دهــد و از ایــن نکتــه اطمینــان حاصــل می کنــد 
یافته انــد. ایــن ُبعــد شــامل توانایــی اندازه گیــری عملکــرد یادگیرنــدگان، ارزیابــی دورٔه آموزشــی و محیــط 

یادگیــری اســت.

طریـق  از  دانشـگاه ها،  الکترونیکـی  یادگیـری  توانمنـدی  ارزیابـی  سـنجه های  و  ابعـاد  تعییـن  به منظـور 
بدین منظـور  گردیـد.  اخـذ  مؤلفـه  هـر  نسـبی  اهمیـت  دربـارٔه  خبـرگان  نظـرات  شـده  طراحـی  پرسـش نامه 
کامـاًل  بـرای  کامـاًل مخالـف و 5  بـرای   1 لیکـرت )مقیـاس  گزینـه ای  پنـج  براسـاس طیـف  پرسـش نامه مذکـور 
موافـق( فرموله شـده و در بیـن بیـش از صـد متخصـص حـوزٔه یادگیـری الکترونیکـی و سیاسـت گذاری آمـوزش 

ح ذیـل توزیـع شـد: عالـی )جامعـه آمـاری موجـود( به شـر
و  علـوم  وزارت  الکترونیکـی در سـطح  یادگیـری  و  آموزشـی  نظـام  برنامه ریـزان  و  گـروه نخسـت: مدیـران 

نفـر(،  50( کشـور  دانشـگاه های 
کـه تخصـص و زمینـٔه تحقیقاتی شـان یادگیـری الکترونیکـی و مباحـث مرتبـط اسـت  گـروه دوم: اسـتادانی 

)35 نفـر(،
کـه به لحـاظ مدیریتـی و فّنـی بـا موضـوع آشـنا و درگیـر ایجـاد و برگـزاری دوره هـای  گـروه سـوم: افـرادی 

نفـر(.  15( هسـتند  الکترونیکـی  یادگیـری 

1- Interoperability
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کـه اطالعـات مشـارکت کنندگان  گردیـده  از میـان پرسـش نامه های توزیـع شـده، 54 پرسـش نامه عـودت 
در جـدول 2 ارائه شـده اسـت.

جدول 2. مشخصات جمعیت شناختی خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش

جنسیت
88/3 درصدمذکر

مدرک تحصیلی
20/8 درصدکارشناسی ارشد

79/2 درصددکتری11/7 درصدمؤنث

ِسن

12 درصد35-25 سال

سابقٔه فعالیت

35 درصدکمتر از 10 سال

45/5 درصد20 -10 سال38 درصد45-36 سال

16/9 درصد30 - 21 سال48 درصد55-46 سال

2/6 درصد40 -31 سال2 درصدبیش از 55 سال

کـه در جـدول 2 مشـخص اسـت، حـدود 88درصـد جامعـٔه آمـاری مذکـر و 12درصـد مؤنـث  همان طـور 
بـوده و نزدیـک بـه نیمـی از افـراد )حـدود 48درصـد( دارای 45 تـا 55 سـال سـن و از نظـر مـدرک تحصیلـی نیـز 

حـدود 80درصـد خبـرگان دارای مـدرک دکتـری بوده انـد.
Mertler & Rein-( 1 یبراسـاس جمع بنـدی نظـر خبـرگان، درجـٔه اهمیـت هـر ُبعـد بـا اسـتفاده از آزمـون تـ

hart, 2016( و بـا در نظرگرفتـن مقـدار آزمـون 3 برابـر بـا میانـٔه پاسـخ ها، تعییـن و نتایـج آن در جــدول 3 آورده 
شـده است:

جدول 3. اهمیت ابعاد توانمندی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها

میانگینُبعد توانمندیرتبه
انحراف 

معیار
وزن ُبعدمقدار آزمون < 3

)درصد( Tتفاضل میانگینسطح معناداریدرجه آزادی

3186/2/ 85880/00011/ 4/310/4328قوانین و مقررات1

2885/6/ 50880/00011/ 4/280/4725مدیریت2

1182/ 65880/00011/ 4/10/6715نظارت و ارزیابی3

76880/00011/0781/4/ 4/070/6415شبکه4

30880/0001180/ 40/6614محتوای دیجیتالی5

3/950/5316/98880/00010/9579فرهنگ6

3/910/5715880/00010/9178/2استادان7

48880/00010/8777/4/ 3/870/5714سیاست8

48880/00010/8777/4/ 3/870/5714دانشجویان9

93880/00010/8076/ 3/800/6910امنیت10

10880/00010/7775/4/ 3/770/6611استاندارد11

3/770/6111/90880/00010/7775/4منابع مالی12

13880/00010/7074/ 3/70/5911افزارهای فّناورانه13

1- T-test
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کـه از دیـد خبـرگان، ابعـاد فّنـاوری َنـرم )ماننـد قوانیـن و مقـررات، مدیریـت  ایـن جـدول نشـان می دهـد 
و نظـام نظارتـی( مهم تریـن شـاخص های توانمنـدی در آمـوزش الکترونیکـی هسـتند و مـوارد فّنـاوری سـخت 

کانال هـای مخابراتـی( وزن پایین تـری نسـبت بـه بقیـه دارنـد. )ماننـد شـبکه، تجهیـزات رایانـه ای و 
بـه بررسـی وضعیـت توانمنـدی  از پیمایـش میدانـی  بـا اسـتفاده  ابعـاد و  ایـن  اینـک می تـوان براسـاس 
کشـورهای ایـران و ترکیـه پرداخـت. بدین منظـور در بخـش  یادگیـری الکترونیکـی در دانشـگاه های منتخـب 

می شـود. بیـان  موردمطالعـه  دانشـگاه های  گی هـای  ویژ بعـد 

معرفی دانشگاه های موردمطالعه� 3
اینـک در ایـن مرحلـه باتوجه بـه ابعـاد معرفی شـده، میـزان توانمنـدی یادگیـری الکترونیکی در چهار دانشـگاه 
مهـم ایـران، دانشـگاه های تهـران، صنعتـی خواجه نصیرالدیـن طوسـی، شـیراز و اصفهـان، و چهـار دانشـگاه 
کشـور ترکیـه، دانشـگاه های آنـکارا1، قاضـی2، حاجت تپـه3 و فّنـی خاورمیانـه، مقایسـه شـده اسـت.  منتخـب 
یـادآور می شـود بـا توجـه لـزوم هم سـنگی دانشـگاه های مورد مقایسـه، تالش شـده تا دانشـگاه هایی با سـابقٔه 

تقریبـًا مشـابه انتخـاب شـوند. در جـدول 4 خالصـٔه اطالعـات دانشـگاه های موردمطالعـه آمـده اسـت:

جدول 4. اطالعات دانشگاه های منتخب
)University of Tehran, 2017; Khajeh Nassir1Al1Deen Toosi, 2018; Shiraz University, 2019; University of Isfahan, 2018; 

Ankara University, 2018; Gazi University, 2018; Hacettepe University, 2018; Middle East Technical University, 2018; 
QS World University Rankings, 2020; Reuters, 2019, Shanghai Ranking Consultancy, 2019(

شور
ک

گاه
نش

 دا
ام

ن
س

سی
ل تأ

سا
جو

نش
 دا

داد
تع

ی 
ضا

 اع
داد

تع
می

 عل
ت

کز آموزشی و هیئ تعداد مرا
پژوهشی

سهم 
دانشجویان 
تحصیالت 

تکمیلی

نسبت 
استاد به 
دانشجو

گی های دانشگاه مهم ترین ویژ
ان

ایر
ان

هر
ت

19
34

52
000

19
50

25 دانشکده/ 9 
پردیس/ 11 مرکز 

پژوهشی
1 به %7027

آمــوزش عالــی در 	  نمــاد  و  مــادر  دانشــگاه 
 4 و  دنیــا   601-650 رتبــٔه  کســب  ایــران 
2020 کیــو.اس  رتبه بنــدی  نظــام  در  کشــور 

کشــور 	  کســب رتبــٔه 800-601 جهــان و 16 
تایمــز 2020 رتبه بنــدی  نظــام  در 

نخســت 	  و  جهــان   301-400 رتبــٔه  کســب 
2019 شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام  در  کشــور 

صیر
ه ن

اج
خو

ی 
عت

صن
19

8470
00

31
0

11 دانشکده/ 5 قطب 
علمی/ 75 آزمایشگاه 

گروه  پژوهشی/ 6 
و مرکز پژوهشی/ 5 

پژوهشکده

1 به %5423

کشــور 	  کســب رتبــٔه 1000-801 جهــان و 20 
در نظــام رتبه بنــدی تایمــز 2020

1- Ankara University 2- Gazi University 3- Hacettepe University
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ادامه جدول 4

ان
ایر

راز
شی

19
46

17
50

0

67
0

15 دانشکده/ 22 
پژوهشکده و مرکز 

پژوهشی/ 2 قطب 
علمی

1 به %4926

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 1000-801 دنیــا و 6 
کیــو. اس 2020 رتبه بنــدی  نظــام 

کشــور 	  کســب رتبــٔه 1000-801 جهــان و 24 
در نظــام رتبه بنــدی تایمــز 2020

کشــور 	  کســب رتبــٔه 1000-901 جهــان و 12 
2019 شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام  در 

ان
فه

اص
19

68
14

00067
0

13 دانشکده/ 10 
پژوهشکده و مرکز 

پژوهشی/ 8 قطب 
علمی

1 به %5321

کشــور 	  کســب رتبــٔه 1000-801 جهــان و 18 
در نظــام رتبه بنــدی تایمــز 2020

یه
ترک

ارا
آنک

19
25

71
000

26
00

18 دانشکده/ 14 
مؤسسه/ 49 مرکز 

پژوهشی
1 به %2527

دانشگاه مادر ترکیه	 
کشــور در 	  کســب رتبــٔه 1000-801 دنیــا و 7 

کیــو. اس 2020 نظــام رتبه بنــدی 
کشــور در 	  کســب رتبــٔه 1001+ جهــان و 15 

2020 تایمــز  رتبه بنــدی  نظــام 
کشــور در 	  کســب رتبــٔه 900-801 جهــان و 8 

نظــام رتبه بنــدی شــانگهای 2019

ضی
قا

19
26

77
000

30
00

21 دانشکده/ 11 
دانشکدٔه آزاد/ 56 

مرکز پژوهشی
1 به %1526

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 1001+ جهــان و 22 
2020 تایمــز  رتبه بنــدی  نظــام 

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 900-801 جهــان و 9 
نظــام رتبه بنــدی شــانگهای 2019

په
ت ت

اج
ح

19
45

50
000

36
00

14 دانشکده/ 15 
انستیتو/ 98 مرکز 

پژوهشی
1 به %1514

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 1000-801 دنیــا و 8 
کیــو.اس 2020 رتبه بنــدی  نظــام 

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 600-501 جهــان و 4 
نظــام رتبه بنــدی تایمــز 2020

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 800-701 جهــان و 6 
نظــام رتبه بنــدی شــانگهای 2019

نه
میا

اور
خ

19
56

27
000

13
00

5 دانشکده و 5 واحد 
تحصیالت تکمیلی/ 

37 مرکز پژوهشی 
و 27 آزمایشگاه 

پژوهشی

1 به %3521

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 600-591 دنیــا و 4 
2020 کیــو.اس  رتبه بنــدی  نظــام 

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 800-601 جهــان و 8 
نظــام رتبه بنــدی تایمــز 2020

کشــور در 	  کســب رتبــٔه 800-701 جهــان و 7 
نظــام رتبه بنــدی شــانگهای 2019

ارزیابی توانمندی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های موردمطالعه� 4
گونـه اطالعـات  به منظـور سـنجش میـزان توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی در دانشـگاه های منتخـب، سـه 

گـردآوری شـده اسـت: ح ذیـل  پرسـش نامه ای مربـوط بـه جـدول 1 از دانشـگاه ها بـه شـر
الـف. داده هـای مربـوط بـه ابعـاد آمادگـی مدیریـت، قوانیـن و مقـررات، اسـتاندارد، فرهنـگ، سیاسـت، 
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امنیـت، نظـارت و ارزیابـی، منابـع مالـی، افزارهـای فّناورانـه، شـبکه و محتـوای دیجیتالـی، از طریـق مطالعـٔه 
کارشناسـی فنـی و مدیریـت آموزشـی دانشـگاه موردنظـر  اسـنادی و انجـام مصاحبـه - پرسـش نامه بـا تیـم 

گـردآوری شـده اسـت؛
گردآوری پرسـش نامه از دانشـجویان مشـارکت کننده  ب داده های مربوط به ُبعد آمادگی دانشـجویان با 

به دسـت آمده اسـت؛
اسـتادان  از  پرسـش نامه  گـردآوری  طریـق  از  نیـز  اسـتادان  آمادگـی  ُبعـد  بـه  مربـوط  داده هـای  ج. 

اسـت. شـده  اخـذ  دانشـگاه  هـر  مشـارکت کننده 
کشـور اعـزام و داده هـای مّدنظر  کارشناسـی بـه محـل دانشـگاه های موردنظـر در هـر دو  بدین منظـور تیـم 
گردآمده است1. در اخذ داده های مربوط به آمادگی دانشجویان، حدود 2500 دانشجوی  به صورت میدانی 
کشـور ترکیـه و حـدود 1350 دانشـجوی دانشـگاه های منتخـب ایـران به عنـوان نمونـٔه  دانشـگاه های منتخـب 

کـه اطالعـات آنها در جدول 5 ارائه شـده اسـت. آمـاری در پیمایـش موردنظـر مشـارکت داشـته اند 

جدول 5. آمار توصیفی دانشجویان موردمطالعه در دانشگاه های منتخب

ترکیهایرانکشور

مجموعحاجت تپهآنکاراخاورمیانهقاضیاصفهانشیرازخواجه نصیرتهراندانشگاه

لی
صی

تح
ع 

قط
354356208664625144743173268کارشناسیم

11072383212499129981111کارشناسی ارشد

564664652584--3672دکتری

5005002461056506796494674963مجموع
لی

صی
تح

ته 
رش

412518010054872--116159علوم پایه

19034148272202392211362343فنی و مهندسی

189702262181591281174--72علوم انسانی

78398269387------119کشاورزی

138780171--------علوم پزشکی

شی
موز

ٔه آ
دور

ع 
4935002461056446776474634360حضورینو

6224603------7غیرحضوری

1- بــا توجــه بــه عــدم امــکان شناســایی ذی نفعــان اصلــی دوره هــای آمــوزش الکترونیکــی در دانشــگاه های مــورد مطالعــه از طریــق پرســش نامه های 
کارشناســی بــه محــل دانشــگاه اعــزام شــده و ابتــدا بــا مدیریــت  گــردآوری اطالعــات دســت اول در بافتــار پیاده ســازی آن، تیــم  مجــازی، به منظــور 
و پرســنل مرکــز آمــوزش الکترونیکــی دانشــگاه مصاحبــه انجــام داده و پــس از شناســایی ذی نفعــان اصلــی )اســتادان و دانشــجویان دوره هــای 
گردیــده اســت. شــایان ذکــر اســت پرســش نامه مذکــور بــه تمامــی اســتادان و  الکترونیکــی(، پرســش نامه طراحی شــده توســط ایشــان تکمیــل 

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــده دریافت ــش نامه های تکمیل ش ــاس پرس ــل براس ــده، و تحلی ــه ش ــور ارائ ــای مذک ــجویان دوره ه دانش
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همچنین نمونٔه آماری استادان متشکل از حدود 250 نفر از ایران و حدود 400 نفر از ترکیه در این پیمایش 
که آمار توصیفی آنها از حیث رتبٔه علمی و تخصص به شرح جدول 6 آمده است. مشارکت داشته اند 

جدول 6. آمار توصیفی استادان در دانشگاه های منتخب

ترکیهایرانکشور

مجموعحاجت تپهآنکاراخاورمیانهقاضیاصفهانشیرازخواجه نصیرتهراندانشگاه

رتبٔه علمی

11122361081099استاد

36292818232425221دانشیار

4855101966676865490استادیار

18--------5463مربی

100100203390100100100828مجموع

تخصص

1512163--20341323علوم پایه

246619391004051390فنی و مهندسی

2114178--122116--33علوم انسانی

111170--11--6--22کشاورزی

131225--1--------علوم پزشکی

تحلیل نتایج� 5
دانشـگاه های  در  الکترونیکـی  یادگیـری  توانمنـدی  مختلـف  ابعـاد  موجـود  وضعیـت  نتایـج  جمع بنـدی 

اسـت. شـده  ارائـه   7 جـدول  در  کشـور  دو  موردمطالعـه 

جدول 7. میزان توانمندی ابعاد نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های منتخب ایران و ترکیه

رتبه
                    دانشگاه

ُبعد توانمندی

میزان توانمندی )درصد(

ان
هر

ت

صیر
ه ن

اج
خو

راز
شی

ان
فه

اص

اراایران )امتیاز از 10(
آنک

ضی
قا

په
ت ت

اج
ح

نه
میا

اور
خ

ترکیه )امتیاز از 10(

000/5423134453/3*250قوانین و مقررات1

67033332/8828480857/1مدیریت2

1000002/1411829532/9نظارت و ارزیابی3

851133313/3899290827/2شبکٔه ارتباطی4

331717171/7848682876/8محتوای دیجیتالی5

5010050504/9798886706/4فرهنگ6

455846423/7818178826/3استادان7

737558665/3737570805/8دانشجویان8

831717172/6352255453سیاست9
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ادامه جدول 7

633875754/8918796937امنیت10

500000/9482618542/8استاندارد11

10000142/1927464845/9منابع مالی12

630321/3223124281/9افزارهای فّناورانه13

5/11/922/12/85/24/84/95/45/1امتیاز نهایی )از 10(

137910131313131313تعداد ابعاد دارای امتیاز

٭ امتیاز صفر نشان دهندٔه عدم توجه دانشگاه موردنظر به ُبعد توانمندی مورد اشاره است.

از  پرسـش نامه(،  سـؤاالت  کیفـی  ماهیـت  )باتوجه بـه  ُبعـد  هـر  از  حاصـل  امتیازهـای  تحلیـل  به منظـور 
روش ISDM اسـتفاده شـده اسـت )Qamar, 2002(. در این روش داده ها براسـاس رابطٔه زیر در چهار سـطح 

»ضعیـف«، »متوسـط«، »خـوب« و »عالـی« تقسـیم بندی شـده اند:
A= ضعیف A ≤ Mean- Sd
B= متوسط Mean- Sd > B ≤ Mean
C= خوب Mean > C ≤ Mean + Sd
D= عالی Mean + Sd > D

که در این رابطه، Mean نشان دهندٔه میانگین و Sd بیانگر انحراف معیار برای هر ُبعد است.
کسب شـده بـرای هـر یـک از ابعـاد  کـه در جـدول 7 مشـاهده می شـود، نتایـج میانگیـن امتیـاز  همان طـور 
امتیـاز  بیشـترین  کـه  اسـت  آن  از  کـی  ایـران حا الکترونیکـی در دانشـگاه های منتخـب  یادگیـری  توانمنـدی 
بـرای ُبعـد »دانشـجویان« در سـطح »خـوب« )بـا امتیـاز باالتـر از 5( بـرآورد می شـود. امتیـاز ابعـاد »نظـارت«، 
»محتـوا«، »اسـتاندارد«، »قوانیـن و مقـررات« و »افزارهـای فّناورانـه« در سـطح »ضعیـف« و امتیـاز سـایر ابعـاد 

در سـطح »متوسـط« ارزیابـی می شـود.
توانمنـدی  ابعـاد  مربوط بـه  به ترتیـب  امتیـاز  بیشـترین  میانگیـن  نیـز  ترکیـه  منتخـب  دانشـگاه های  در 
در  »دانشـجو«  و  »مالـی«  »اسـتادان«،  »فرهنـگ«،  »محتـوا«،  »امنیـت«،  »مدیریـت«،  ارتباطـی«،  »شـبکٔه 
سـطح »خـوب« )بـا امتیـاز باالتـر از 5( بـرآورد می شـود. ابعـاد توانمنـدی »قوانیـن و مقـررات«، »سیاسـت«، 
»نظـارت و ارزیابـی« و »اسـتاندارد« در سـطح »متوسـط«، و ُبعـد »افزارهـای فّناورانـه« در سـطح »ضعیـف« 

می شـود. ارزیابـی 
کسب شـده در همـٔه ابعـاد شناسایی شـدٔه توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی برای  مقایسـۀ میانگیـن امتیـاز 
کـه  کشـور به صـورت نمـودار راداری در شـکل 2 قابل مشـاهده اسـت. همچنـان  دانشـگاه های منتخـب هـر دو 
مالحظه می شـود میزان توانمندی دانشـگاه های منتخب ترکیه تقریبًا همگون و در سـطح »متوسـط« )حدود 
کمتر و ناهمگون )دانشـگاه های خواجه نصیر، شـیراز  امتیاز 5( و میزان توانمندی دانشـگاه های منتخب ایران 

و اصفهان در سـطح »ضعیف« و دانشـگاه تهران در سـطح »متوسـط«(، برآورد شـده اسـت.
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توامندی مدیریتی

توامندی نظارتی

توامندی شبکۀ ارتباطی

توامندی محتوایی

توامندی فرهنگی

توامندی استادان
توامندی سیاستی

توامندی دانشجویان

توامندی امنیتی

توامندی استانداردی

توامندی مالی

توامندی افزارهای فّناورانه

دانشگاه های ایران  دانشگاه های ترکیه

کشور برای تحقق یادگیری الکترونیکی شکل 2. نمودار مقایسه ای ابعاد توانمندی دانشگاه های منتخب دو 

براسـاس شـکل فوق تقریبًا عدم موفقیت دانشـگاه های ایرانی در توسـعٔه نظام های آموزش الکترونیکی 
کـه می تـوان ایـن موضـوع را متأثـر از رشـد نامتـوازن ابعـاد توانمنـدی الکترونیکـی ایـن  قابل مالحظـه اسـت 
دانشـگاه ها دانسـت. به عنوان نمونه در مطالعٔه دانشـگاه شـیراز حدود 30 درصد ابعاد )4 ُبعد از 13( شـامل: 
»قوانیـن و مقـررات«، »اسـتاندارد«، »نظـارت و ارزیابـی« و »منابـع مالـی« دارای امتیـاز صفـر و در سـایر ابعـاد 
)بـه جـز ُبعـد »امنیـت«( نیـز امتیـاز »ضعیـف« و »کمتـر از متوسـط« را به دسـت آورده اسـت. در دانشـگاه های 
گرچـه در دانشـگاه تهـران وضعیـت بهتـر  خواجه نصیـر و اصفهـان نیـز نتایـج مشـابهی به دسـت آمـده اسـت. ا
اسـت امـا ابعـاد توانمنـدی الکترونیکـی ایـن دانشـگاه نیـز دچـار رشـد نامتـوازن اسـت؛ به طوری کـه در حـدود 
نیمـی از ابعـاد توانمنـدی امتیازهـای »عالـی« و »خـوب« بـرآورد شـده و بالعکـس در نیمـی از ابعـاد امتیازهـای 
»ضعیـف« و »پایین تـر از متوسـط«. بنابرایـن بـا وجـود میانگیـن وضعیـت حـدود سـطح »متوسـط« بـرای ایـن 

خ داده اسـت. دانشـگاه، توسـعٔه غیرمنسـجمی از منظـر ابعـاد توانمنـدی آمـوزش الکترونیکـی ر
گرچـه دانشـگاه های منتخب ترکیه از حیـث میانگین امتیاز، در وضعیت مشـابهی  کـه ا شـایان ذکـر اسـت 
کمتراسـت؛ به عنـوان  کندگـی ابعـاد توانمنـدی در ایـن دانشـگاه ها  بـا دانشـگاه تهـران قراردارنـد، امـا میـزان پرا
نمونـه در ایـن دانشـگاه ها بـرای هیـچ ُبعـدی امتیـاز سـطح »عالـی« حاصل نشـده )درحالی کـه دانشـگاه تهران 
کرده(، لیکن در 60 درصد ابعاد توانمندی امتیاز »خوب«  کسـب  در ُبعد »نظارت و ارزیابی« امتیاز »عالی« را 
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را بـه دسـت آورده اسـت )در مطالعـٔه دانشـگاه تهـران درصـد ابعـاد دارای امتیاز »خوب« 45 درصد اسـت(.

نتیجه گیری� 6
در ایـن مقالـه میـزان موفقیـت دانشـگاه های منتخـب ایران و ترکیه در تحقق نظام هـای یادگیری الکترونیکی 
کرونا، تحلیل شـد. بدین منظور توانمندی این دانشـگاه ها در پیاده سـازی ابعاد  تـا زمـان مواجهـه بـا پاندمـی 
مختلـف نظام هـای یادگیـری الکترونیکـی اعـم بـر توانمندی هـای مدیریتـی، سیاسـتی، مالـی، اسـتانداردی، 
و  دانشـجویان  اسـتادان،  فرهنگـی،  دیجیتالـی،  محتـوای  ارتباطـی،  شـبکٔه  نظارتـی،  مقرراتـی،  امنیتـی، 

افزارهـای فّناورانـه براسـاس داده هـای واقعـی و میدانـی، بـرآورد و مقایسـه شـد.
کرونا،  کشـور پیـش از پاندمی  باتوجه بـه آمـار رو بـه افـول تعـداد دانشـجویان نظـام آمـوزش الکترونیکی در 
آمـوزش  کـه عـدم موفقیـت دانشـگاه های مهـم در توسـعٔه نظام هـای  ایـن پژوهـش نشـان می دهـد  نتایـج 
دانسـت.  دانشـگاه ها  ایـن  الکترونیکـی  توانمنـدی  ابعـاد  نامتـوازن  رشـد  از  متأثـر  می تـوان  را  الکترونیکـی 
در  دانشـجو  درصـد   30 از  بیـش  جـذب  در  ترکیـه  دانشـگاه های  موفقیـت  کـه  می رسـد  نظـر  بـه  مقابـل  در 
آموزش هـای الکترونیکـی، ریشـه در همیـن بینـش راهبـردی بـرای توسـعٔه متـوازن ابعـاد مختلـف تأثیرگـذار در 

باشـد. داشـته  الکترونیکـی  یادگیـری  نظام هـای  تحقـق 
کـه ترکیـه تـا سـال 2023 )جشـن صدسـالگی تأسـیس جمهـوری ترکیـه(، چشـم اندازی  شـایان ذکـر اسـت 
گسـترش  کـه طبـق آن اهـداف جسـورانه ای بـرای بخـش فـاوا در توسـعٔه پهنـای باند اینترنت،  کـرده  را ترسـیم 
کشـور برتـر  خدمـات اینترنـت خانگـی بـا سـرعت بـاال، افزایـش سـهم فـاوا از GDP، تبدیل شـدن بـه یکـی از 10 
در تبـادل الکترونیکـی، افزایـش سـواد رایانـه ای جامعـه، افزایـش تعـداد شـرکت های مسـتقر در منطقه هـای 
نسـبت  توسـعه  و  تحقیـق  افزایـش سـهم هزینه کـرد  و  فـاوا  بـازار  رشـد 15 درصـدی سـاالنٔه  فّنـاوری،  توسـعٔه 
کـه یقینـًا در افزایـش توانمنـدی یادگیـری الکترونیکـی در دانشـگاه های ایـن  بـه GDP بـه 3 درصـد، برگزیـده 
کشـور در حـوزٔه  کشـور نیـز تأثیـر چشـم گیری داشـته اسـت؛ خاّصـه اینکـه اصلی تریـن ضعـف دانشـگاه های ایـن 

گردیـد. کرونـا رفـع  کـه به سـادگی بـا تزریـق منابـع مالـی طـی بحـران  سـخت افزاری بـود 
گرچـه بـا تحلیـل وضعیـت تنهـا چهار دانشـگاه ایرانـی نمی توان بـه جمع بندی جامعی دسـت یافت، اما  ا
 Farazkish & Montazer, 2017( بـا تجمیـع دسـتاوردهای ایـن پژوهـش بـا سـایر پژوهش هـای مشـابه قبلـی
کرونـا در  کـه عـدم موفقیـت آمـوزش الکترونیکـی پیـش از مواجهـه بـا  گرفـت  2019 &(، می تـوان چنیـن نتیجـه 
گیـر در تمامـی  ایـران تنهـا منحصـر بـه چهـار دانشـگاه مـورد مطالعـٔه ایـن پژوهـش نبـوده و تقریبـًا به صـورت فرا
کـه در جمع بنـدی ایـن مقاله بـه مهم ترین دالیل این شکسـت  دانشـگاه های مهـم در ایـن حـوزه وجـود دارد 

ذیاًل اشـاره می شـود:
و . 1 »نظـارت  »اسـتاندارد«،  مقـررات«،  و  »قوانیـن  همچـون  الکترونیکـی  توانمنـدی  َنـرم  ابعـاد  گرچـه  ا

ارزیابـی«، »سیاسـت« و »مدیریـت« براسـاس نظـر خبـرگان از درجـٔه اهمیـت باالتـری در پیاده سـازی 
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کشـور در ایـن ابعـاد  نظام هـای آمـوزش الکترونیکـی برخـوردار هسـتند، امـا امتیـاز اغلـب دانشـگاه های 
کشـور امتیـاز آنـان صفـر اسـت(. ایـن  کـه در بسـیاری از دانشـگاه های  بسـیار پاییـن اسـت )به گونـه ای 
کشـور  الکترونیکـی در  بـه طـور اخـص یادگیـری  قـّؤه عاقلـٔه توسـعٔه فـاوا و  کـه  از آن اسـت  نکتـه نشـان 
کارآمـد اسـت؛ در مقابـل بـه دلیـل وجـود منابـع مالـی ناشـی  گـر نگوییـم فلـج ولـی به شـدت ناتـوان و نا ا
رایانـه ای همیشـه  از فـروش سـوخت های فسـیلی، امـکان خریـد سـخت افزار و تجهیـزات شـبکه ای و 
وجـود داشـته اسـت و به همین دلیـل در مجمـوع تـوان دانشـگاه ها در ایـن زمینـه باالتـر بـوده اسـت؛ 
آمـد وجـود  بـه  بسـیاری  زیرسـاختی  مشـکالت  کرونـا  بحـران  طـی  هـم  خصـوص  همیـن  در  گرچـه   ا

.)Ghafourifard, 2020( 
فّناورانـه . 2 زیرسـاخت های  ایجـاد  در  دانشـگاه ها  اغلـب  سـرمایه گذاری  گرچـه  ا قبـل  نکتـٔه  باتوجه بـه 

اسـت،  بـوده  الکترونیکـی  آمـوزش  نظام هـای  توانمندسـازی  اولویـت  در  ارتباطـی(  شـبکٔه  و  )تجهیـزات 
لیکـن به نظـر می رسـد مدیـران دانشـگاه ها نیـز از سـقف انتظـار خـود از ایـن آموزش هـا بی اطـالع بـوده و 
که  کسـب درآمد بیشـتر دانسـته اند و در شـرایطی  به همین دلیل آموزش الکترونیکی را معبر و مدخلی بر 
کاهـش یافتـه و از سـوی دیگـر جامعـه بـا عینـک تیـره  از یـک سـو تمایـل ورود بـه دانشـگاه در قشـر جـوان 
کم فروغ تـر هـم  کم سـوی ایـن نـوع آموزش هـا هـر صبـا  بـه آموزش هـای الکترونیکـی می نگـرد، طبعـًا چـراغ 
کـه عـالوه بـر سـطح سیاسـتی در دسـتگاه های مّلـی، خـود  شـده اسـت. به همین دلیـل ضـروری اسـت 
کیفی در  دانشـگاه ها نیـز بـا دیـدی عمیـق و آینده نگرانـه، موضـوع آمـوزش الکترونیکـی و تأثیر آن بر تحـول 
کننـد، به جـای آنکـه در مواجهـه بـا بحـران، باالجبـار و بـدون  آمـوزش را بررسـی و بـر پایـٔه آن برنامه ریـزی 

گـود شـوند. برنامه ریـزی مناسـب وارد 
الکترونیکـی، دانشـگاه های . 3 ُبعـد »محتـوای دیجیتالـی« به عنـوان عنصـر اصلـی نظام هـای یادگیـری  در 

کشـور بـا مشـکل تولیـد محتـوا مواجـه بـوده و امتیـاز اغلـب دانشـگاه ها در سـطح »ضعیـف« بـوده اسـت 
.)Farazkish & Montazer, 2017(

در ُبعـد »منابـع انسـانی )اسـتادان و دانشـجویان(« نیـز وضعیـت دانشـگاه ها در سـطح »متوسـط« اسـت؛ . 4
هرچنـد بـه نظـر می رسـد میـزان توانمنـدی دانشـجویان از اسـتادان بیشـتر اسـت و ایـن موضـوع نشـان 
کـه الزم اسـت برنامه ریـزی جـدی بـرای ارتقـای توانمندی هـای اطالعاتی اعضـای هیئت علمی  می دهـد 
 Farazkish &( کشـورها در ایـن حـوزه رونـد معکوسـی را نشـان می دهـد صـورت پذیـرد، زیـرا تجربـٔه سـایر 

.)Montazer, 2019
از  بـر تمـام شـاخص های جامعـه  کرونـا، مشـکالت زیـادی  گرچـه پاندمـی  بایـد توجـه داشـت ا پایـان  در 
کـه از جملـه آن  کشـور شـد  کـرد، امـا منجـر بـه شـکوفایی برخـی قابلیت هـا در  جملـه سـالمت مـردم تحمیـل 
که  کـرد. بـه نظر می رسـد  کشـور اشـاره  گیـر شـدن و رونـق یافتـن آمـوزش الکترونیکـی در سراسـر  می تـوان بـه فرا
کشـور مـا وارد یـک فـاز جدیـدی شـده و توجـه بیش تـری بـدان معطـوف شـده اسـت.  آمـوزش الکترونیکـی در 
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ازطرف دیگـر، مسـئولین امـر نیـز بیش ازپیـش بـر اهمیـت آمـوزش از راه دور و آموزش هـای مبتنـی بـر یادگیـری 
الکترونیکـی واقـف شـده اند. بنابرایـن انتظـار مـی رود در ادامـه ایـن پژوهـش پژوهش هـای تکمیلـی به منظـور 
ارائـه  و پیش زمینـه  انجـام شـود  کرونـا  پاندمـی  بـا  اجبـاری  مواجهـه  از  پـس  دانشـگاه ها  توانمنـدی  ارزیابـی 
گیـرد تـا حتـی پـس از  کشـور قـرار  پیشـنهادات سیاسـتی آینده نگرانـٔه بـرای برنامه ریـزان نظـام آمـوزش عالـی 

کنـار آمـوزش حضـوری تـداوم داشـته باشـد. کرونـا، ایـن نـوع آمـوزش در  پایـان یافتـن شـیوع 
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سـال  	 در  را  شـیمی  مهندسـی  کارشناسـی  مـدرک  فرازکیـش:  مهدیـه 

کارشناسـی ارشـد مدیریـت اجرایـی  1383 از دانشـگاه تهـران، مـدرک 
را در سـال 1387 از دانشـگاه علـوم و تحقیقـات تهـران و مـدرک دکتـری 
سیاستگذاری علم و فناوری را در سال 1395 از دانشگاه تربیت مدرس 
علمـی  فعالیـت  سـال  بیسـت  حـدود  طـی  در  اسـت.  کـرده  دریافـت 
کنفرانس های  به عنـوان پژوهشـگر، وی مقاالت متعـددی در مجالت و 
مشـارکت  متعـددی  کاربـردی  طرح هـای  در  همچنیـن  و  ارائـه  علمـی 
داشـته اسـت. وی بـا اخـذ جایـزه شـهید چمـران از بنیـاد ملـی نخبـگان 
دوره پسـادکتری خود را در دانشـگاه تربیت مدرس طی سـال های 97-

کنـون به عنوان اسـتادیار پژوهش های فناوری  1396 انجـام داده و هم ا
و نـوآوری در مؤسسـٔه مطالعـات و پژوهش هـای بازرگانـی، فعالیت هـای 
کاربـردی خـود را در حـوزه صنعـت ادامـه می دهـد. زمینه هـای  علمـی - 
فنـاوری،  و  پژوهـش  نظام هـای  ارزیابـی  از:  عبارت انـد  او  تخصصـی 
ارزیابـی نظام هـای یادگیری الکترونیکی، توسـعه فناوری هـای نوظهور، 

اسـتراتژی توسـعه فنـاوری و سیاسـتگذاری آمـوزش عالـی.

سـال  	 در  را  بـرق  مهندسـی  کارشناسـی  مـدرک  او  منتظـر:  غالمعلـی 

مـدرک  و  طوسـی  خواجه نصیرالدیـن  صنعتـی  دانشـگاه  از   1371
 1373 سـال های  در  را  بـرق  مهندسـی  دکتـری  و  ارشـد  کارشناسـی 
حاضـر  حـال  در  و  کـرده  دریافـت  تربیت مـدرس  دانشـگاه  از   1377 و 
اسـتاد مهندسـی فنـاوری اطالعـات در دانشـگاه تربیت مـدرس اسـت. 
در  هوشـمند  سـامانه های  طراحـی  شـامل  وی  تحقیـق  زمینه هـای 
سیاسـتگذاری  و  نـرم  امنیـت  سیسـتم های  الکترونیکـی/  یادگیـری 
کنون  توسـعٔه اطالعاتـی در آمـوزش، پژوهـش و فّناوری اسـت. از وی تا
کنفرانس هـای ملـی و  بیـش از 400 مقالـه در مجـالت معتبـر علمـی و 
بین المللـی چـاپ شـده اسـت، عـالوه بـر ایـن عضـو هیئـت تحریریـه دو 
کنون در  نشـریه بین المللـی و یـک نشـریه فارسـی اسـت ضمـن اینکـه تا
کنفرانس هـای علمـی  بـر پنجـاه مجلـه و  کمیتـه علمـی و داوری بالـغ 
فعالیـت داشـته اسـت. از جملـه جوایـز و افتخـارات علمـی او می تـوان 
خوارزمـی  بین المللـی  جشـنواره  برگزیـده  کـرد:  اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه 
 ،)1382( دانشـگاهی  کتاب هـای  ملـی  جشـنواره  برگزیـده   ،)1384(
کرسـی یونسـکو در  چهره برگزیده ملی در یادگیری الکترونیکی از طرف 
آمـوزش الکترونیکـی )1397(، برنـدٔه جایـزه ملی برخط نصیر )1397( و 

.)2015( آتاناسـوف  بین المللـی  اولیـن جایـزٔه  علمـی  کمیتـٔه  عضـو 


