
دانشگاه مجازي

فرهاد سراجی
1

  

  

  مقدمه 

و  زمینه مساعدي براي تبادل اطالعات 1990از اوایل دههاندازي اینترنت ها و راهتوسعه ریزپردازنده ،هاي شخصیظهور رایانه   

براي بهبود  عالی از این فرصتهاي آموزشسسهمؤها و دانشگاه .ها و صنایع به وجود آوردبین افراد، سازمان برقراري ارتباط

براي  ها، دانشگاهقبل از توسعه فناوري اینترنت. ندیرگمیعالی بهره هاي خود و توسعه دسترسی به آموزشکیفیت آموزش

اي، رادیویی و تلویزیونی هاي مختلف آموزش از راه دور مانند؛ شیوه مکاتبهعالی از شیوهمخاطبان به آموزش دسترسیتسهیل 

. گام به عرصه جدید آموزش مجازي گذاشتند، آنها وسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و ظهور اینترنتبا ت. کردنداستفاده می

سپس در سال . سسه فناوري نیوجرسی با ارائه تک درس آغاز شدمؤبه وسیله  1984اولین دوره آموزش مجازي در سال 

ونیکس دانشگاه ف 1989در سال . خود ارائه کرد دانشگاه ملی فنی آمریکا چند درس را به صورت مجازي به دانشجویان 1985

-مؤسسهها و اه با صدور گواهینامه یا مدرك تحصیلی را آغاز کرد و پس از آن به تدریج دانشگاهاولین دوره آموزش مجازي همر

  .)2،2010شیهی(هاي مجازي گرایش پیدا کردندهاي مختلف به سمت ارائه آموزش

هاي هاي جدیدي از آموزشهاي جدید از یک سو و توسعه شکلفناوريظهور دي ناشی از اجتماعی و اقتصاوقوع تحوالت     

هاي بر این اساس دانشگاه .ها و رسالت آنها شداي در ساختار ظاهري دانشگاهموجد تغییرات عمده دانشگاهی از سوي دیگر

هاي مجازي به دانشگاه. اساسی دارند هايتفاوت هاي قبلهاي دورهلحاظ ساختار سازمانی و رسالت با دانشگاهعصر اطالعات از 

ها و ابزارهاي فناورانه و از هاي عصر اطالعاتی از لحاظ ساختار ظاهري و سازمانی بر اساس قابلیتاي از دانشگاهعنوان گونه

  . انداطالعاتی شکل گرفته هاي جوامع عصرویژگیمبناي لحاظ رسالت بر 

  هاي عصر اطالعاتساختار ظاهري و رسالت دانشگاه 

 ،3بریکی دانشگاه هاي به سه دستهرا از لحاظ شکل و ساختار ظاهري  هاي عصر اطالعاتدانشگاه) 2003(سان لوین و   

  : کنندتقسیم می 5دوحالتهو  4کلیکی

اعم از ثبت نام، آنها اقدامات آموزشی اغلب هایی هستند کهدانشگاه :هاي فیزیکیپردیسیا  بریکیهاي دانشگاه 

محیط شود و از هاي یادگیري و ارزشیابی از طریق حضوري انجام میپشتیبانی، خدمات مدیریتی، ارائه آموزش، فعالیت

  . شودبه منزله یک منبع اطالعاتی در کنار سایر منابع یادگیري استفاده میاینترنت 

ها، مدیریت، ارائه محتوا، ارتباط نامبتهایی هستند که کلیه اقدامات آموزشی، ثدانشگاه :مجازيیا  هاي کلیکیدانشگاه

 و محیط مجازي هاي فردي و گروهی و ارزشیابی از طریق وبمدرس و دانشجو، ارتباط دانشجو با دانشجو، اجراي فعالیت

ی شرکت و مدرك یا گواهینامه خود را دریافت درستواند از هرمکانی و در هرزمانی در برنامه گیرد و دانشجو میصورت می

  . ندک

                                                            
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان . 1

2. Kieron Sheehy 
3 . Brick Institution 
4 . Click University
5 . Combination of Brick and Click



محیط هایی هستند که از قبل به صورت حضوري فعالیت داشتند و با توسعه دانشگاه :ترکیبییا هاي دوحالته دانشگاه

ارائه محتوا،  ؛ها بخشی از اقدامات نظیردر این دانشگاه. اندهاي آموزشی راه دور از طریق وب را راه اندازي کردهدورهمجازي 

ثبت نام، ارتباط با مدرس و دانشجو و شرکت در ارزشیابی به شیوه مانند شی دیگر دسترسی به منابع از طریق وب و بخ

    . شودحضوري انجام می

هاي دانشگاه به دو دسته هایشانرسالت را از منظرمجازي عصر  تمدن اطالعاتی و هايدانشگاه) 2004( 6بادون و مارتن  

سیس ارائه اطالعات و آموزش به أها از بدو ترسالت دانشگاه .اندهتقسیم کرد 7هاي یادگیرندهپژوهشی و دانشگاه - آموزشی

را مطرح کرد و به تدریج تلفیق آموزش و » 9دانشگاه پژوهشی«مفهوم  8ویلهلم ون هامبلوت 1809در سال  دانشجویان بود که

ها خاص با دانش، مهارتا رشتهها دانشجو در یک زمینه یدر این دانشگاه. قرار گرفت هادانشگاهو رسالت فعالیت محور پژوهش

با انتقاد از محدود کردن رسالت دانشگاه به دو بخش   10جان هنري نیومن. شودهاي پژوهش در آن رشته آشنا میهو شیو

  .معرفی کرد 11جامعآموزش و پژوهش، دانشگاه را بهترین محل براي آموزش دانش 

ها، که این گونه دانشگاه نگري در دانشجویان استپرورش همه جانبهبر اساس این ایده رسالت دانشگاه توسعه افق دید و    

در این دانشگاه براي اطمینان از کیفیت یادگیري  .)34: 12،2002الیت و کوکس(شوندهاي یادگیرنده نامیده میدانشگاه

آموزش  ندهانشگاه یادگیردر د. دکرها توجه کیفیت هاي از قبل تعیین شده بر شاخص باید به جاي استاندارد و ،دانشجویان

 ؛رشته علمی پیوند بادرك ساختار دانش در  ؛هادانش مربوط به حقایق، مفاهیم و فرآیندهمچون؛  ايهاي چندگانهمهارت

تقویت ؛ توانایی تشخیص مساله ؛درك ارتباط نظریه و عمل ؛درك مفاهیم پایه و ارتباط بین آنها ؛ترغیب یادگیري مداوم

مورد تاکید قرار  خودانگیختگی و موزيآتوانایی خود ؛اي و خالقهراعتفکر استانه؛ کل نگر ینشکسب ب ؛هاي ارتباطیمهارت

  .)112-97: 2004مارتن، و  باودن(گیرندمی

- ها دیگر نمیهاي جدید و تغییر و تحوالت سریع اقتصادي، اجتماعی، سازمانی و شغلی دانشگاهبا ظهور فناورياز یک سو    

از سوي دیگر، زندگی در جوامع پیچیده . هاي خاص مورد نیاز آینده نامعلوم را در دانشجویان پرورش دهندهارتم تنها توانند،

هاي پژوهشی جزءنگر مقدور موضوع محور و روشهاي اي نیاز دارد که پرورش آنها از طریق رویکردامروزي به مهارت چندگانه

هاي هاي گوناگونی با هدفهاي ارتباطی جدید دانشگاهو با توسعه فناورياز این ر ).58: 2009، 13کانا، گلیس و کالور(نیست

. گیرندهاي مختلف از اینترنت براي ارائه یا تقویت برنامه درسی خود بهره میها به شیوهاین دانشگاهاند و خاصی توسعه یافته

اي هاي چندگانهاست که باید مهارت» یادگیرنده دانشگاه«ایجاد ) 2004(ها به تعبیر باودن و مارتن رسالت اصلی این دانشگاه

ثر اطالعات را در دانشجویان پرورش مؤله، تفکر انتقادي، مذاکره، خالقیت و مدیریت أمسهاي تخصصی، حلهمچون؛ مهارت

گیرند، میهایی که از فناوري اطالعات و اینترنت براي تغییر ساختار ظاهري و سازمانی خود بهره بر این اساس دانشگاه. دهد

  .هاي مجازي و از لحاظ رسالت باید ویژگی دانشگاه یادگیرنده را داشته باشنددانشگاه

  دانشگاه مجازي و انواع آن

                                                            
6 .  Johen,Bowden.,  Ference, Marton
7 .  Learning University
8 .  Wilhelm Von Homboldt
9 .  University of Research
10 . John Henry Newman
11 .Universal Knowledge 
12. Grey, Light., Roy,Cox
13 .Elizabeth Kanna .,  Lisa Gillis & Christina Culver



دانشجو و مدرس از نظر زمان و مکان یا هر دو جدا از دانشگاهی است که از لحاظ ساختار ظاهري در آن , دانشگاه مجازي  

اي، اینترنت و منابع چندرسانه سامانه مدیریت یادگیري، ریق نرم افزار مدیریت دروس،آموزشی از طبرنامه و  یکدیگر هستند

هاي یادگیري فردي و گروهی با کمک امکانات براي انجام فعالیتاو شود و به دانشجو ارائه میها و امثال اینویدئو کنفرانس 

قدرت برقراري ها تقویت گونه دانشگاهرسالت این .کندمیاي با مدرس، همکالسان و سایر افراد ارتباط برقرار ارتباط رایانه

مهارت  و ارتباط بین موضوعات گوناگون و تحلیل آنها، استقالل فکري، مهارت کار گروهی و مهارت کار با شبکه در دانشجویان

ها از ظهور فناوري اطالعات از یک سو و تحول در رسالت دانشگاه .)12: 2003، 14پتنتی و جولی(است هاي انجام پژوهش

توان اساس می ایناندازي دانشگاه مجازي سوق داده است که برها را به سمت راهمؤسسهها، مراکز صنعتی و سوي دیگر دانشگاه

  : هاي مجازي زیر را در نظر گرفتانواع مختلفی از دانشگاه

ها یا دوره هایی را به صورت هاي معمولی درساغلب دانشگاه :هاي معمولینشگاهمرکز آموزش مجازي در درون دا.1

  .کنندآن الین ارائه می

اي با گسترش هاي راه دور مکاتبهبرخی از دانشگاه :هاي باز و از راه دورهاي مجازي به وسیله دانشگاهارائه آموزش .2

ها در جهان؛ نمونه بارز این گونه دانشگاه. کنندي ارائه میهاي درسی خود را به شیوه مجازاینترنت بخشی از برنامه

  .دانشگاه باز انگلستان، دانشگاه فونیکس و دانشگاه آتاباسکاي کانادا هستند

اند و کلیه هاي ارتباطی نوین راه اندازي شدههایی هستند که با توسعه فناوريدانشگاه :مجازي هاي کامالًدانشگاه .3

-دانشگاه مجازي آفریقا و دانشگاه یونیتار مالزي نمونه. شودریتی آنها از طریق اینترنت انجام میاقدامات آموزشی و مدی

  .ها هستندهایی از این دانشگاه

-هاي آموزشی مجازي نمیها به صورت مستقیم درگیر فعالیتدر این شیوه، دانشگاه :مدل کنسرسیوم صدور مدرك.4

نام، برگزاري آزمون و صدور مدرك را هاي  مربوط به ثبتدانشگاه فعالیت شوند، بلکه با تشکیل کنسرسیومی از چندین

هایی از در کانادا نمونه 18و بنگاه یادگیري باز 17، دانشگاه فنی ملی16، کالج ریجنتس15دانشگاه دولتی غرب. دهندانجام می

  .هاي دانشگاهی مجازي هستنداین آموزش

ها را به سسات و سازماناز مؤهاي مورد نیکزي هستند که آموزشمرا :کنسرسیوم ارائه خدمات آموزش مجازي مدل.5

  .هاستاي از این دانشگاهدانشگاه مجازي کالیفرنیا نمونه. کنند ولی حق صدور مدرك ندارندصورت مجازي ارائه می

هاي مههاي اقتصادي ویژه بازار، برناسسات آموزشی، با توجه به فرصتؤبرخی از م :الگوي آموزش مجازي انتفاعی.6

هاي یادگیرنده در هندوستان و شرکت نظام 19شرکت ان اي اي تی. کننددرسی خاصی را به صورت آن الین ارائه می

  .هایی از این الگوهاي آموزش مجازي هستندنمونه 20سیلوان

اي را براي رفع نیازهاي هاي خصوصی، شبکه آموزشی ویژهبرخی از شرکت :هامدل آموزش مجازي خاص شرکت.7

ها جست هاي جدیدي را براي این آموزشهاي جدید بازاریابیاند و با توسعه فناوريآموزي کارکنان خود طراحی کردهکار

                                                            
14 .Maria Chiara Pettenati, Dino Giuli
15. Western Governors University 
16. Regents College 
17. National Technological University 
18 . Open Learning Agency
19 . NIIT
20 . Sylvan Learning Systems



که از طریق محیط مجازي به کارکنان خود  موتورال هستندشرکت الین شرکت مایکروسافت  موسسه آن. کنندو جو می

  .کنندآموزش ارائه می

-ها با دانشگاهبرخی از صنایع و شرکت :مدل آموزش هاي مجازي چندملیتی صنعت یا -مدل کنسرسیوم دانشگاه.8

کنند تا از طریق آن، تخصص و دانش خود را به بازارهاي مورد نیاز جهانی عرضه هاي مشهور قراردادهایی را عقد می

  ..کنند

هاي همچون سازگاري با با داشتن ویژگیهاي محیط اینترنت و هاي مجازي با استفاده از ابزارها و فناوريبه طورکلی دانشگاه

کید بر یادگیري واقعی به طور مداوم در حال توسعه أهاي دانشجو، همسویی با ساختار بازار کار، انعطاف پذیري سریع و تویژگی

  .    هاي جدیدي از آن در آینده نیز به وجود خواهد آمدهستند و شکل

  گیري جمع بندي و نتیجه

. ها به وجود آمده استهاي دانشگاهاي در شکل ظاهري و رسالتهاي اطالعاتی و ارتباطی تغییرات عمدهبا توسعه فناوري   

هاي بریکی، کلیکی و دوحالته تقسیم کرد و توان به سه دسته دانشگاههاي عصر اطالعات را از لحاظ ساختار ظاهري میدانشگاه

هاي یادگیري طبقه بندي پژوهشی و دانشگاه - هاي آموزشیه دانشگاهها به دو دستموریت این دانشگاهأاز لحاظ رسالت و م

  . شوندمی

هاي عصر اطالعات است که از لحاظ ساختار ظاهري با دانشگاه کلیکی و از لحاظ رسالت اي از دانشگاهدانشگاه مجازي گونه   

 سامانه مدیریت یادگیري، افزار مدیریت دروس،آموزشی از طریق نرمبرنامه در این دانشگاه. با دانشگاه یادگیري مطابقت دارد

هاي یادگیري فردي و گروهی با براي انجام فعالیتاو شود و اي، اینترنت و ویدئو کنفرانس به دانشجو ارائه میمنابع چندرسانه

دانشجو و مدرس از نظر  در این دانشگاه. کنداي با مدرس، همکالسان و سایر افراد ارتباط برقرار میکمک امکانات ارتباط رایانه

قدرت برقراري ارتباط بین موضوعات گوناگون ها تقویت گونه دانشگاهرسالت این. زمان و مکان یا هر دو جدا از یکدیگر هستند

 هاي انجام پژوهشمهارتپرورش  و و تحلیل آنها، استقالل فکري، مهارت کار گروهی و مهارت کار با شبکه در دانشجویان

هاي مجازي انواع گوناگونی از این هاي محیطها و توسعه فناوريهاي این دانشگاهاضر با توجه به ویژگیدر عصر ح .است

هاي باز و از راه هاي مجازي به وسیله دانشگاههاي معمولی، ارائه آموزشمرکز آموزش مجازي در درون دانشگاهها نظیر؛ دانشگاه

م صدور مدرك، مدل کنسرسیوم ارائه خدمات آموزش مجازي، الگوي آموزش مجازي، مدل کنسرسیو هاي کامالًدور، دانشگاه

هاي مجازي چندملیتی صنعت یا مدل آموزش -ها، مدل کنسرسیوم دانشگاهمجازي انتفاعی، مدل آموزش مجازي خاص شرکت

  .به وجود آمده اند
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