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چكيده

آموزش مجازي از جمله دستاوردهاي جامعۀ اطالعاتي است .اين نوع آموزش با
ارتقاي سطح دانش بشري ،آنها را به جامعه معرفتي و دانشمحور رهنمون ميشود.
در چنين جامعهاي دادوستد «دانش» جايگزين «كار و خدمات» ميشود.
پيشبيني ميشود مزيتهاي آموزش الكتروني و شيوههاي اين آموزش باعث
رشد روزافزون كاربران اينترنت در سراسر جهان شود؛ زيرا با داشتن فقط يك
دستگاه رايانه و اتصال به شبكۀ جهاني ،كاربران ميتوانند اكنون و در آينده وارد
جامعه معرفتي شوند.
دو عامل «شكاف ديجيتالي» و «فاصله فرهنگي» ،باعث عدم دسترسي
شهروندان كشورهاي در حال توسعه و فقير به آموزش الكتروني و محروم شدن
آنها از مزاياي اين نوع آموزش شده است .با مطالعۀ برخي كشورهاي در حال
توسعه از جمله كشور جمهوري اسالمي ايران ميتوان به چالشهاي موجود در اين
زمينه بيشتر واقف شد و براي آينده برنامهريزي كرد.
نويسنده در پايان براي رفع موانع توسعه كشورهاي فقير ،همكاري كشورهاي
جهان ،سازمانهاي بينالمللي و از جمله يونسكو را پيشنهاد ميكند.
ژگ

كليدي

شكاف ديجيتالي ،آموزش الكتروني ،دانشگاه مجازي ،فاصلۀ فرهنگي ،جامعه اطالعات
 استاديار دانشكده علوم ارتباطات مؤسسه آموزش عالي سوره

oamasoodi@yahoo.com
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قد ه

در جامعۀ اطالعاتي به عنوان يك جامعۀ دانشمحور و يا جامعۀ معرفتي ()knowledge
پيشبرد زمينههاي انتقال كشورها بدون آموزش الكتروني و تربيت نيروهاي متخصص
ميسر نيست.
گرچه تا يك دهۀ پيش از اين ،فناوريهاي صوتي و تصويري مانند راديو ،ضبط
صوت ،ويدئو و تلويزيون بهعنوان وسائل ارتباط جمعي ،نقش بهنسبت زيادي در
تسهيل آموزش مدرسهاي بازي ميكردند ،امروزه با ورود فناوريهاي نويني چون
همانديشي از راه دور ( )teleconfrenceو اينترنت ،وارد عصر چندرسانهايها
( )multimediaو آموزش الكتروني ( )E-learningشدهايم .عصري كه با كاستن فاصلۀ
ميان دانشجو و استاد روزبهروز شيوههاي متنوعتري از آموزش نيروهاي انساني را به
جامعۀ بشري ارائه ميكند.
در چنين شرايطي وضعيت كنوني كشورهاي در حال انتقال يا در حال توسعه،
وضعيتي وخيم و بغرنج است؛ زيرا براي ورود به جامعۀ معرفتي با كمبودها و
دشواريهاي خاصي در سطح داخل و خارج مرزهاي جغرافيايي خود روبهروست.
شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه در زمينۀ
آموزشهاي مجازي تنها به مسائل سختافزاري ( )hard wareمربوط نميشود؛ مسائل
نرمافزاري ( )soft wareو ناآشنايي آنان با مزاياي شيوههاي آموزش الكتروني و مجازي
( )virtualبهويژه دولتهاي چنين كشورهايي را نسبت به اين نوع از آموزش بيرغبت
كرده است.
كشورهاي در حال توسعه نه تنها از فاصلۀ ديجيتالي رنج ميبرند بلكه هنوز هم در
برخورد با فناوريهاي نوين ،فاصلۀ فرهنگي بهعنوان يك مانع و چالش بزرگ در آينده
پيش روي آنهاست.
اگر كشورهاي در حال توسعه باور ميكردند كه با استفاده از آموزش الكتروني و
مجازي تا  07سال ديگر ،آموزش نيروي انساني بهصورت امروزي متوقف و به
موزههاي تاريخي سپرده خواهد شد ،شايد در نوع نگرش و برخورد با چنين
آموزشهايي تجديدنظر ميكردند.
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اكنون براي ايجاد چنين تغيير نگرشي در آينده الزم است مزاياي آموزش الكتروني
را برشماريم و سپس ،فرصتها و تهديدهايي كه اين نوع آموزش در برابر كشورهايي
چون جمهوري اسالمي ايران به وجود ميآورد ،بازنگري و آيندهانديشي كنيم.
 .0آ وزش ج زي ج ع

عرف ي

ورود به جامعۀ اطالعاتي را بايد ورود به جامعۀ معرفتي تلقي كرد؛ زيرا در جامعۀ
اطالعاتي «دانش» به سرمايه تبديل ميشود و درواقع ،دانش جايگزين سرمايۀ مادي و
كارگر ميشود.
در پاسخ به اين پرسش كه اگر دانش «سرمايۀ» قابل توليد است ،چگونه ميتوان آن
را نگاه داشت و از مالكيت آن حفاظت كرد؟ دكتر علياكبر جاللي استاد دانشگاه علم و
صنعت ايران معتقد است:
«كسي قادر به نگهداري دانش نخواهد بود ،دانش را نميتوان در گاوصندوق
حبس كرد ،البته ميتوان از طريق كپيرايت و ساير قوانين براي توليدكننده
دانش يك سري امتياز قائل شد ،اما اصل دانش در اختيار همه قرار ميگيرد
و مالكيت خصوصي دانش به عنوان سرمايه ،منتفي خواهد شد .اين باعث
ميشود كه در دنياي آينده ،عالوه بر دانش ،دو موضوع ديگر مورد توجه
قرار بگيرد :اول« ،خالقيت» و دوم «نوآوري» .اين دو بايد مدنظر قرار گرفته
شود« .خالقيت» يعني پديد آوردن چيزهاي نو از دانش و توليد آنها براي
ايجاد زمينههاي اقتصادي« .نوآوري» هم به اين مفهوم كه از دانش ،دانش
جديدي پديد بياوريم .به عبارتي «نوآوري ،يعني دانشافزايي و توليد دانش»
(جاللي ،0164 ،ص.)07
بر اين اساس دكتر جاللي معتقد است طي  07سال آينده انسانها نيازي به آموزش
نخواهند داشت؛ زيرا از يك سو ،ابزار فناوري بهگونهاي خواهد شد كه دانش جهاني در
اختيار و دسترس همه خواهد بود و از سوي ديگر ،انسانها در هر زماني ميتوانند از
اين دانش جهاني بهرهمند شوند (جاللي ،0164 ،ص.)07
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براي آشنايي با چنين دانشي ،شناخت جامعۀ معرفتي و موج چهارم تحوالت تمدن
بشري ضروري است.
نويسنده با استفاده از مطالعات گستردۀ خود كه بخشي از آن در مقالۀ «رسانه
اينترنت؛ چشمانداز آموزش در جامعۀ معرفتي» انعكاس يافته است ،پس از جستجو
دربارۀ مفهوم جامعۀ معرفتي و نقش آموزشي در آن ،به مزاياي آموزش الكتروني يا
مجازي نيز پرداخته است (مسعودي ،0164 ،صص.)004-70
فرهنگ لغات آكسفورد معرفت ( )knowledgeرا «مجموعۀ نظاميافتۀ اطالعات»
تعريف ميكند .الوين تافلر نويسنده پرآوازۀ آمريكايي ،نخستين كسي است كه جامعۀ
معرفتي را در آثار خود معرفي كرده است و همچنين در كتاب «موج سوم» تمدن بشري
را به سه مرحله تقسيم ميكند :تمدن كشاورزي؛ تمدن صنعتي و تمدن فراصنعتي .از
ديد او هر تمدني همچون موجي كه تمامي حوزههاي زندگي انسان را دچار تحول
ميكند ،داراي نمادي است؛ براي مثال ،نماد تمدن كشاورزي بيل و كلنگ ،نماد تمدن
صنعتي موتور ماشين بخار و نماد تمدن فراصنعتي ،رايانه است.
تافلر عصر فراصنعتي يا عصر رايانه را عصر دانايي ميداند و دانايي را به اين
صورت تعريف ميكند« :دانايي ،اطالعاتي است كه با پردازش بيشتر به گزارههاي
( )statementعامتري تبديل شده باشد» (تافلر ،0107 ،ص.)10
سرعت تحوالت و گذشت زمان نشان داد كه توسعۀ فناوريهاي اطالعات از
تخيل الوين تافلر پا فراتر گذاشت و جهان را وارد دورهاي از تحوالت عظيم در دانش
بشري كرد كه بايد آن را موج چهارم نامگذاري كرد.
در موج چهارم با پديدهاي چون دولت الكتروني ،تجارت الكتروني و بانكداري
الكتروني روبهرو ميباشيم.
درك چنين پديدههايي تنها از طريق آموزش مداوم امكان مييابد ،همانگونه كه
تافلر نيز براي نخستينبار به مسئلۀ آموزش براي پذيرش تغيير بهعنوان مهمترين فعاليت
در زندگي آينده بشري اشاره كرده است و تنها راه پذيرش و درك اين تحوالت عظيم
را پرورش و آمادهسازي انسانها ميداند (تافلر ،0107 ،صص.)4-0
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در موج چهارم نيز آموزش نقشي تعيينكننده در ارتقاي معرفت و دانش بشري
دارد .دكتر علياكبر جاللي دربارۀ موج چهارم ميگويد« :موج چهارم درحقيقت ،فرم
توسعهيافته عصر اطالعات دانش است كه ديگر مشكل عمدۀ بشر در زمينۀ تأمين
معاش ،تهيه ابزار و دسترسي به دانش و اطالعات حل شده است و نياز به تغيير و
تحول بزرگتري در جامعه به وجود آمده است .اكثر امور اين جامعه بهصورت مجازي
خواهد بود و اين عصر جديد به نام عصر مجازي شناخته خواهد شد ....در عصر
مجازي بيشتر امور بهصورت غيرفيزيكي قابل انجام است؛ مثالً براي خريد از
فروشگاهي دوردست حتي در كشورهاي ديگر نياز به حضور فيزيكي خريدار و
فروشنده در يك مكان ثابت نيست ،براي آموختن دانش نيز نيازي به مدارس سنتي و يا
دانشگاههايي مانند فعلي نخواهد بود ،يك استاد در آن واحد ميتواند در منزل دانشجو
و در دهها كشور و مكان ديگر آموزش مجازي دهد! اين حضور بهقدري طبيعي خواهد
بود كه دانشجو حضور استاد را در منزلش درك ميكند و احساس تخيلي حقيقي در او
به وجود ميآيد» (جاللي ،4774 ،ص.)0
«ديويد بوچارد» نيز در توصيف عصر دانش -خدمات بهعنوان دنياي جديدي كه
ما را احاطه كرده و تحوالت شگرفي در ابعاد زندگيمان به وجود آورده است،
مينويسد« :عصر دانش -خدمات (كه نظامي بر پايۀ خدمات و پيشبرد آن فناوري و
اطالعات است) ،موجد تغيير بزرگي در ساختارهاي شغلي و زندگي شده
است ،آنچنان تغيير بزرگي كه از آن ميتوان به «جابهجايي در پارادايمها» ياد كرد
(.)Borchard, 2000, p.1
«انقالب»« ،تغيير پارادايمها» و «بحران» از عبارات و واژههايي است كه
صاحبنظران بيش از واژهها و عبارات ديگر در وصف عصر مجازي يا عصر دانش-
خدمات به كار ميبرند.
عصر مجازي را شايد به نوعي «عصر آموزش» هم بناميم؛ زيرا ميزان پذيرش
دانشجو در سطح جهان كه در سال  0787به  02ميليون نفر ميرسيد ،با افزايش سريع و
ناگهاني متقاضيان تحصيل در دانشگاه به  64ميليون نفر در سال  0770افزايش يافت.
بدينترتيب ،در ميان نهادهاي اجتماعي و اقتصادي كه در سالهاي اخير دچار تحول و
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دگرگوني شدهاند ،دانشگاهها با قدمتي نهصدساله همزمان با به دست آوردن جايگاه
جديدتر و مهمتر ،ضرورت دستيابي به سازوكارهاي مناسب را درك كردهاند؛ زيرا
اكنون ديگر «محيط كار» مفهوم جهاني يافته و مردم بهطور مكرر مشاغل و مقامهاي
خود را عوض ميكنند .درنتيجه آموزش مادامالعمر كه زماني يك آرزوي رويايي بوده،
اكنون تبديل به يك ضرورت شده است (ايكنبري ،0160 ،ص.)8
از سوي ديگر ،پيتر دراكر ،پيشكسوت علم مديريت ،در گفتگو با مجله
«فوريز» تأكيد كرده است« :تا سي سال آينده مجموعههاي دانشگاهي بزرگ تبديل
به آثار باستاني خواهند شد .آموزش عالي هماكنون دچار بحران عميقي است».
دراكر نتيجهگيري ميكند« :دانشگاهها قادر به ادامۀ حيات نخواهند بود»
(.)Drucher, 1997, p.159
در پاسخ به چنين نگرانيهايي بود كه دانشگاهها نيز خود را با موج چهارم
هماهنگ كردند تا با بهرهبرداري از سرعت و قدرت فناوري اطالعرساني و ظرفيتهاي
عظيم براي ارسال ،دريافت و استفاده از اطالعات ،دانشگاههاي مجازي و آموزش
مجازي را ايجاد كنند:
«آهنگ تغييرات همانند نتايج آن از اهميت زيادي برخوردار است .در سال
 0771جستجوگر شبكۀ موزاييك در دانشگاه ايلينوي طراحي شد و در قالب
«نت اسكاپ دريانورد»
مايكروسافت»

(Navigator

(internet explorer

 )Netscapو «جستجوگر اينترنتي

 )Microsoftشكل پيدا كرد .امروزه

ميليونها نفر از اين طريق به شبكه دسترسي دارند .همۀ موارد يادشده در
طول  0سال عملي شده است؛ اما سؤال اين است كه در پنج سال آينده چه
اتفاقي خواهد افتاد؟ هماكنون شبكۀ اينترنت دو به نام (آبه الين) ()Abe Line
آماده شده است .اين شبكه داراي ظرفيت گستردهاي است كه كاربردهايي
نظير آزمايشگاههاي مجازي ،كتابخانههاي ديجيتالي ،آموزش مستقل از راه
دور و ارتباطات شبكههاي پيشرفته دارد» (ايكنبري ،0160 ،ص.)8
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سير تحوالت در عرصۀ فناوريهاي ارتباطي و ضرورت پاسخگويي دانشگاهها به
نيازهاي آموزشي مردم ،باعث شد تا آموزش مجازي كه بهطور كامل از طريق اينترنت و
سبك آنالين ارائه ميشود ،پاي به عرصۀ حيات بگذارد.
دكتر علياصغر فرامرزيان مسئول دانشگاه رايانهاي ايران در اين باره ميگويد:
«اولين دانشگاهي كه آموزش مجازي را بهطور فعال آغاز كرد ،دانشگاه
بريتيش كلمبياست و تقريباً موفقترين هم بوده است .اگر آموزش مجازي را
بهعنوان آموزش از راه دور و آموزش اينترنتي در نظر بگيريم ،فكر ميكنم
فعاليت دانشگاه بريتيش كلمبيا به سال  0702برميگردد .اما اگر آموزش
مجازي را فقط محدود به آموزش اينترنتي (و آنالين) بدانيم اين فعاليت
اصلي در دانشگاه بريتيش كلمبيا از سال  0778آغاز شده است .ابتدا اين نوع
آموزش با طرح يك موضوع و بعد با ارائۀ يك درس افزايش يافته است.
مشابه بريتيش كلمبيا ،دانشگاههاي ديگر مثل دانشگاه شيكاگو ،دانشگاه رويال
لندن و منهتن و ديگر دانشگاهها نيز در اين زمينه فعاليتهايي را آغاز
كردهاند» (ديداري ،0160 ،ص.)0
مؤسسۀ فني ماساچوست (ام.آي.تي) آمريكا نيز اخيراً با اجراي طرحي با عنوان
آموزش آزاد

(course ware O.C.W

 )openبه آموزش رايگان و غيرتجاري دانشجويان

داوطلب از طريق اينترنت دست زده و دورههاي آموزشي شامل مردمشناسي،
زيستشناسي ،شيمي و علوم رايانه را از سي سپتامبر 4774م .راهاندازي كرده است
(روزنامه همبستگي ،0160 ،ص .)0البته نه براي دانشجويان مدركي صادر ميشود و نه
هزينهاي از آنان اخذ ميشود.
در بسياري از روشهاي تجاري در كنار آموزش مجازي ،آزمون ورودي مجازي را
نيز گنجاندهاند كه بيشتر براي تعيين سطح معلومات داوطلبان است ،نه حذف آنان از
كالسهاي آموزشي .همانگونه كه در آزمون ورودي دانشگاههاي ايران مرسوم است!
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يت ي ي گيري لك ر ي

مزيتهاي يادگيري الكتروني نسبت به يادگيري سنتي را ميتوان از ديدگاه «پل راجرز»،
مدير توسعۀ تجارت در بخش راه حلهاي بازده نيروي كار در گروه وگا انگلستان -،كه
تخصص آنها يادگيري ،كاربرد سيستمهاي رايانهاي و مشاهده در خدمت يادگيري
است -اينگونه برشمرد:
«يكي از مزيتهاي يادگيري الكترونيك ،امكان توزيع آن در ميان جمعيتي
پراكنده و زياد است .دومين مزيت ،يكساني هميشگي مطالب است .ميتوان
بهترين كارشناسان موضوع را جهت طراحي مطالب گردهم آورد.
بهاينترتيب ،دانشآموزان از مطالبي استفاده ميكنند كه بهترين كارشناسان
نوشتهاند .چنين ضمانتي در آموزش سنتي وجود ندارد كه در آن يادگيرنده
فقط مطالبي را دريافت ميكند كه ياددهنده به وي ياد ميدهد ،ياددهنده نيز
از نظر تعداد دورههايي كه ميتواند ارائه كند و مكانهايي كه در آن باشد،
هميشه محدوديت دارد .يادگيري الكترونيك مزيت تكرار مطالب را دارد»
(نعيمي ،0160 ،ص.)07
از ديگر مزيتهاي يادگيري الكتروني و آموزش مجازي ،غيررقابتي بودن
كالسهاي درس است؛ زيرا دانشجويان زير يك سقف نيستند تا احساس رقابت كنند.
آموزش فردي است و بر توانمنديهاي هر «كاربر» تكيه دارد.
 .1آ وزش

شگ ه ج زي

براي آموزش در دانشگاه مجازي تنها كافي است يك دستگاه رايانه در اختيار داشته
باشيد ،رايانهاي كه بتواند به شبكه جهاني اينترنت متصل شود .با چنين اتصالي شما به
همۀ دانشگاههاي مجازي دنيا دسترسي خواهيد داشت و با پذيرش شرايط آنها امكان
تحصيل خواهيد يافت؛ «دانشجو در اين شيوه آموزشي همانند ساير دانشجوهاي
دانشگاههاي حقيقي با دريافت شمارۀ دانشجويي ،اخذ دروس دانشگاهي ،پرداخت
هزينهها ،در اختيار داشتن تمامي خدمات اعم از منابع ،كتاب و جزوه و همچنين انجام
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مراحلي نظير حذف و اضافه كردن دروس طبق مقررات و سياستهاي دانشگاه در
رشته موردنظر تحصيل ميكند.
دانشگاه مجازي ( )virtual universityبراي همۀ افراد ،در هر گروه سني و در هر
موقعيت اجتماعي آزاد است .تنها با پر كردن كاربرگ درخواست ثبت نام ،دانشجوي
اين دانشگاه خواهيد بود .شما از طريق ميزكار خود ميتوانيد با چند فشار سادۀ
موشواره ( )mouseدر كالسها ثبت نام كنيد و در هر رشته دانشگاهي كه تمايل داريد،
ادامه تحصيل دهيد.
دانشگاه مجازي تمام كساني را كه به گذراندن دروس و رشتههاي دانشگاهي
عالقهمندند اما به داليل شرايط سني و كاري نميتوانند در دانشگاه حقيقي حضور
داشته باشند ،تحت پوشش خود قرار ميدهد (علوي ،0164 ،ص.)0
ازآنجاكه دانشجو در هر زمان و مكاني امكان ورود و خروج از كالس مجازي را
دارد ،حضور و غياب در اين كالس معنايي ندارد .اما دانشگاهها براي جلوگيري از
هرگونه سوءاستفاده احتمالي دزدان اينترنتي يا هكرها ( )hackerبا شرط اتصال دانشجو
در چند ساعت مشخص از روز ،درواقع ،به نوعي حضور و غياب مجازي دست زدهاند.
حضور و غيابي كه در ساعات مشخص اما در مكانهاي متفاوت انجام ميشود.
اخيراً دو تن از استادان سرشناس دانشگاه ادمونتون كانادا« ،نورمن ماتيو» و «ماريانه
دوهي پويرير» ،طرز استفاده از شبكه تارنماي جهاني را براي ارتقاي كالسهاي
آموزشي ،در مقالهاي برشمردهاند .در اين مقاله با ظرفيتهاي آموزشي شبكه جهاني
«وب» بيشتر آشنا ميشويم و درمييابيم طراحي صفحات «وب» و شيوههاي آموزشي
در دانشگاههاي مجازي عالوه بر كاستن از ميزان هزينهها ،بر كيفيت آموزش نيز
ميافزايد (.)Mathew, 2001, pp.9-12
 .1يوه ي آ وزش ج زي

سادهترين شكل آموزش مجازي از طريق رسانهها ،آموزش از طريق لوح فشرده ()CD
است كه درواقع ،بهنوبۀخود انقالبي در امر آموزش برپا كرده است .امروزه در سراسر
جهان كمتر كسي براي آموختن علم يا حرفه موردنظر خود به كالسهاي سنتي مراجعه
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ميكند؛ زيرا تنها با دريافت يك يا دو لوح فشرده براي مثال ،ميتوان به فراگيري
موسيقي مورد عالقه خود پرداخت و يا دشوارترين عملهاي جراحي را آموخت.
امروزه در آموزشهاي مجازي عالوه بر لوح فشرده و يا همانديشي از راه دور از
بسياري از شيوههاي نوين الكتروني نيز براي آموزش دانشجويان استفاده ميشود .برخي
از اين شيوهها بدين قرارند:
 .0-1آ وزش ف له ي

براي استفاده از روش آموزش فاصلهاي ( ،)distance learningبا استفاده از دوربينهاي
ديجيتالي و نصب آن بر روي رايانه ميتوان همزمان و در دو نقطۀ متفاوت از هر جاي
جهان ،دانشجو را پاي درس استاد نشاند.
 .1-1آ وزش لك ر ي

اين شيوه شامل آموزش آنالين ،ديدار مجازي و همانديشي «وب» است .با استفاده از
نرمافزارهاي آموزشي «وب» و آموزش زنده رويدادها از طريق اينترنت ،تجربيات
آموزشي دانشجويان بهبود و اصالح ميگردد.
 .1-1خش بكه ي ع لي

دانشگاه شبكهاي تعاملي

(webeasting

 ،)interactiveبهطور همزمان آموزش صوتي و

تصويري را با فراهم آوردن امكان انتخاب ابزار ديداري مناسب براي آموزش رو در رو
و تعاملي ارائه ميدهد.
 .1-1خش بكه ي ز ده

در اين شيوه يك همايش آموزشي را ميتوان بهطور زنده بر روي اينترنت قرار داد تا
دانشجويان از آن استفاده كنند (.)live webcasting
همچنين ميتوان از طريق استفاده از پروندههاي موجود در هنگام پخش مستقيم و
اينترنتي راديوتلويزيوني از اين همايش نيز بهرهبرداري كرد.
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ي خط

همايشهاي «وب» و هرگونه برنامه همانديشيهاي زنده و آنالين ()online seminars
كه مربوط به آموزش باشد ،از محل جلسات همايش براي دانشجو ارسال ميشود.
 .1-1آ وزش آ الين

در آموزش آنالين

(education

 )on-lineامكانات آموزشي الكتروني بر روي شبكه

رايانهاي قرار ميگيرد و بهاينترتيب ،دانشگاه مجازي تعاملي از طريق خدمات تعاملي،
آموزش آنالين را براي گروه زيادي از شركتكنندگان فراهم ميكند .درواقع ،هنگامي
كه يك همايش آموزشي روي خط قرار داده ميشود ،شاهد آموزش آنالين يا روي
خط هستيم.
 .7-1خش بكه ي

پخش شبكهاي ( )webcastingبا استفاده از آموزش لوح فشرده همانند پخش
راديوتلويزيوني ( )broadcastingعمل ميكند ،با اين تفاوت كه كيفيت پخش شبكهاي
بسيار باالتر است.
.1-1

ديشي ج زي

اجراي «وب همانديشي» يا همان همانديشي مجازي ( )virtual conferenceبراي دانشجو
زمينهاي فراهم ميآورد تا در كسب اطالعات و سهيم شدن در تصميمگيريها حضور
بيشتري داشته باشد.
در كنار چنين شيوههايي ميتوان از شيوههاي جديدتري مانند مالقاتهاي مجازي
(meetings

 ،)virtualآموختن از طريق پخش شبكهاي

شيوههاي متنوع نيز ياد كرد

(2003, p.1

(traingin

 )webcastingو ديگر

 .)Millo,از سوي ديگر ،استقبال كاربران از

آموزش مجازي با توجه به افزايش اعجابآور تعداد كاربران اينترنتي در سراسر جهان
معناي دوبارهاي مييابد.
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 .1گ رش

آ وزش ج زي

چشمانداز آيندۀ آموزش مجازي با توجه به افزايش روزافزون تعداد كاربران اينترنتي،
تصوير گسترش شتابان اين نوع آموزش را پيش رو ميگذارد.
تعداد كاربران و استفادهكنندگان از «اينترنت» در كشورهاي جهان بر اساس آمار
منتشرشده در سال  0160طي  2سال به  207ميليون نفر رسيده است كه اين رقم بهطور
نسبي در مورد هيچ رسانۀ ديگري صدق نميكند.
اين در حالي است كه بر اساس پيشبينيهاي قبلي ،تصور ميشد در سال 4772
ميالدي تعداد كاربران اينترنت همراه يا دارندگان رايانههاي دستي و كيفي ( )lap tapبه
 247ميليون نفر برسد .رقم پيشبينيشده براي سال  4770ميالدي نيز  807ميليون كاربر
بود كه با توجه به سير شتابان افزايش كاربران احتماالً تا  17درصد بيش از ميزان
پيشبينيشده خواهد بود .نمودار ستوني زير روند افزايش كاربران اينترنت همراه را از
سال  0777تا  4770ميالدي نشان ميدهد (پيام ارتباطات ،0160 ،ص:)46

همان گونه كه در نمودار مشاهده ميشود ،تعداد كاربران اينترنت همراه در سال
 0777ميالدي فقط  47ميليون نفر بوده است كه طي شش سال به  807ميليون نفر
خواهد رسيد!
اين رشد باورنكردني باعث شده است تا سرمايهگذاريهاي بيشتري در رسانه
اينترنت صورت پذيرد« .در سال  0767تنها  07درصد سرمايهگذاريها در دنيا معطوف
به فناوري اطالعات بود ،درحاليكه همين رقم در سال  0777به چهل درصد ،در سال
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 4777به  01درصد و در سال  4774به  80درصد رسيد» (روزنامه انتخاب،0160 ،
ص .)04در سال گذشته بر اساس آماري كه وزير پست و تلگراف و تلفن اعالم كرد،
تعداد كاربران شبكههاي اينترنت در ايران يك ميليون و هفتصد هزار نفر بوده است كه
بر اساس پيشبيني آن وزارتخانه اين تعداد در  0سال آينده به بيش از  47ميليون نفر
ميرسد (روزنامه انتخاب ،0160 ،ص.)04
 .1ك ف يجي لي ف ل فر نگي؛

ع ل ز

ده

در قرن جديد ،سياستمداران ،اقتصاددانان و پژوهشگران علوم ارتباطات ،شكاف
ديجيتالي بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي ثروتمند را از عمدهترين
چالشهاي توسعه قرن جديد به شمار ميآورند.
راهكارهاي پيشنهادي براي پركردن شكاف ديجيتالي عمدتاً افزايش امكان
دسترسي به اينترنت و شبكۀ جهاني ارتباطات است.
گرچه ممكن است با افزايش دسترسي به بزرگراههاي اطالعاتي گام مهمي را در
كشورهاي فقير برداشت ،بايد توجه داشت كه فاصلۀ فرهنگي موجود ميان كشورهاي
غني و فقير ،اجازۀ استفادۀ مطلوب از اين بزرگراهها را به جامعه نميدهد.
 .0-1ك ف يجي لي

يكي از موانع اصلي بر سر راه كشورهاي فقير ،شكاف ديجيتالي ميان آنها و كشورهاي
غني براي دسترسي به آموزش الكتروني است .تا هنگامي كه بيشترين امكانات الكتروني
در جهان پيشرفته به كار گرفته شود و بيشتر مردم جهان از اين امكانات بيبهره باشند،
اين شكاف عميق و عميقتر خواهد شد؛
«آمارها حكايت از آن دارد كه  87/7درصد از مردم آفريقا و جنوب آسيا در
سال  4777از دسترسي به اينترنت محروم بودند .مجمع عمومي سازمان ملل
در ژوئن 4774م .اعالم داشت كه شكاف ديجيتالي احتماالً اقتصادها و
ملتهاي بسياري از كشورهاي در حال توسعه را باز هم بيشتر در حاشيه
قرار خواهد داد .گروه  6در سال ( 4777ميالدي) در اكيناوا اعالم داشت كه
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همۀ مردم بايد بتوانند به شبكههاي ارتباطي و اطالعرساني دسترسي داشته
باشند» (روزنامه ايران ،0164 ،ص.)04
يكي از امكانات اوليه براي استفاده از اينترنت ،دسترسي به خطوط تلفني است.
كشورهاي در حال توسعه در اين زمينه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته در موقعيت
نامساعدي قرار دارند.
طبق آمار بانك جهاني تا سال 0770م .متوسط خطوط تلفن كشورهاي كمدرآمد
براي هر صد نفر از ساكنان ،كمتر از  4/8و متوسط تعداد رايانه براي هر هزار نفر كمتر
از  4رايانه بوده است .حالآنكه در كشورهاي پردرآمد ،متوسط خطوط تلفني براي هر
صد نفر به  02/8و شمار رايانه براي هر هزار نفر به  077رايانه بالغ شده است .اين عدم
توازن در مورد اينترنت بيشتر ديده ميشود .در پايان سال 0770م .ده كشوري كه
بيشترين بهرهبرداري را از اينترنت ميكنند (و همۀ آنها از كشورهاي پيشرفته صنعتي به
شمار ميروند) 60 ،درصد مراكز موجود اينترنت در سطح جهان را دارا ميباشند
(آلبرتو پريموبراگا ،0160 ،ص.)42
كشورهاي پيشرفته به جاي كمك به كشورهاي در حال توسعه با ارائۀ برنامههايي
چون جهانيسازي و به تبع آن ،خصوصيسازي و مقرراتزدايي ،نسخهاي را براي
كشورهاي در حال توسعه تجويز ميكنند كه تنها به افزوني فاصلهها و عميقتر شدن
شكاف ديجيتالي منتهي ميشود.
 .1-1ف ل فر نگي

سياستهاي تجويزي كشورهاي پيشرفتۀ غربي و اروپايي براي تأمين منافع در جامعۀ
اطالعاتي ،وضعيتي را به وجود آورده است كه در شبكۀ وسيع دادوستد اطالعات به
استثناي يك گروه از نخبگان ،ديگر گروهها كنترل خود را بر زندگي و محيط اطراف از
دست دادهاند و يا آنكه با شتابي كمنظير در حال از دست دادن آن ميباشند.
در برابر چنين سياستهايي است كه يك قانون ناشناخته در حوزۀ تغييرات
اجتماعي ميگويد كه تالش براي تحميل سلطه به بروز مقاومت منجر ميشود.
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مانوئل كاستلز ،استاد اسپانيايياالصل دانشگاه كاليفرنياي بركلي و صاحب كتاب
ارزشمند «عصر اطالعات» ،از ظهور هويتهاي مقاوم در هيئت جمعيتهاي ديني،
فرهنگي ،ملي ،قومي و محلي در برابر سياستهاي سلطۀ اطالعاتي ياد ميكند و يادآور
ميشود اين هويتهاي جديد را ميتوان در سه مقولۀ كلي جاي داد كه كاستلز از آنها
با عنوان  .0هويت مشروعيتبخش .4 ،هويت مقاومت و  .1هويت برنامهاي ياد ميكند.
از ديدگاه كاستلز هويت مشروعيتبخش در درون حكومتها يا دولتهاي ملي
ايجاد ميشود و زمينه را براي ظهور جامعۀ مدني آماده ميكند .دومين نوع هويت ،يعني
هويت مقاومت كه ناشي از نوعي احساس طرد و كنارگذاشتگي است ،به ايجاد
جمعيتها و گرايشهاي معترض ميانجامد .نمونههايي كه از اين جمعيتها را در
اجالس داووس و ديگر جريانهاي مخالف با جهانيسازي تاكنون مشاهده كردهايم.
نوع سوم هويت ،يعني هويت برنامهاي به ظهور كنشگران اجتماعي ميانجامد.
اشكال متنوعي از اين كنشگران را از نوع ارتجاعي و محافظهكار تا مبارزهجو و عقلگرا
در جوامع ميتوانيم بيابيم (كاستلز ،0167 ،ص.)44
پيش از مانوئل كاستلز ،پژوهشگران علوم ارتباطات و كساني چون ويلبرشرام
سالها پيش از اين ،در سالهاي  0780و 0782م .در مطالعاتي كه با همكاري يونسكو
انجام دادند ،ضمن تأكيد بر ضرورت استفاده از وسايل ارتباط جمعي براي آموزش
نيروي انساني در كشورهاي در حال توسعه ،به موانع فرهنگي موجود بر سر راه نيز
اشاره ميكنند .يكي از نمونههاي جالبي كه شرام در كتاب «وسايل ارتباط جمعي و
توسعۀ ملي» برميشمارد ،گوياي وجود فاصلۀ فرهنگي ميان مردم يك كشور آفريقايي
از يك سو ،و نوسازي جامعه بهعنوان نياز واقعي آنان از سوي ديگر است.
«در بررسي برنامههاي نوسازي در آفريقا و آسيا نيز به كرات با مواردي
روبهرو ميشويم كه زنان روستايي از لولهكشي در منازل و آب جاري براي
شستشو استفاده نميكردند و با تمام اقداماتي كه در اين راه صورت
ميگرفت ،باز لباسهاي خود را براي شستن به سرچشمه ميبردند؛ زيرا اين
كار در درجۀ اول به ايشان امكان ميداد دوستان و همسايگان خود را
مالقات كرده و در اين مالقات بهصورت يك مجلس دوستانه براي ردوبدل
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كردن اخبار محلي و شايعات لذت و بهرۀ فراوان ببرند .درحقيقت ،بردن
لباسها به سرچشمه به ايشان فرصت ميداد از يك امتياز اجتماعي كه
خاص انسانهاست ،بهصورتي بهرهور گردند و استفاده از آب جاري در
منزل آنها را از اين فرصت محروم ميكرد» (رشيدپور ،0126 ،ص070؛
.)Foster, 1967, p.85
با گذشت سالها ،هنوز فرهنگ ،زبان ،قوميت و هويت مقاومت در برابر نوسازي
و الكتروني شدن ميايستد .در اين ايستادگي ،بزرگنمايي زمينههاي منفي بزرگراههاي
اطالعاتي ،مثالً رواج تصاوير مستهجن و يا آزادي بيحدوحصر اشخاص در ارتباطات
اينترنتي ،جايگاه خاص خود را دارد .برايناساس ،بايد براي غلبه كردن بر چنين مانع
دشواري بر سر راه الكتروني شدن ارتباطات و آموزش چارهانديشي كرد .شايد يك راه
در برابر چنين مانعي ،معرفي مزيتهاي جامعه الكتروني باشد .اكنون براي ترويج
آموزش مجازي بايد شيوههاي اين آموزش را آموزش داد .با آموزش ميتوان فاصلۀ
عميق فرهنگي را كاهش داد و نوآوري الكتروني را براي جامعه تحملپذير كرد.
اكنون براي آشنايي با برخي چالشهاي عيني و ملموس در جوامع در حال توسعه
به مطالعه موردي يك كشور ،يعني جمهوري اسالمي ايران ،ميپردازيم تا در آيينهاي كه
پيش روي مخاطبان ميگذاريم ،تصاويري نمونه از نارساييها ،كمبودها و اختالفنظرها
را ارائه دهيم .هرچند در اين مطالعه اميدواريهاي فراوان براي غلبه بر مشكالت جاري
وجود دارد.
 .7ضعيت
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به دليل مشكالت موجود بر سر راه دسترسي به اينترنت تمايل كاربران به استفاده از
لوح فشرده بيشتر از استفاده از شبكه اينترنتي است؛ ازاينرو ،توليد و توزيع لوح فشرده
رقم بيشتري را نشان ميدهد« .در ايران به ازاي هر  417نفر يك كامپيوتر موجود
ميباشد ،ولي متأسفانه توليد و توزيع بيرويۀ لوح فشرده در ايران ساالنه حدود  077تا
 877هزار ميباشد» (روزنامه حيات نو ،0160 ،ص.)0
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يكي از مشكالت موجود بر سر راه گسترش شبكه اينترنتي در كشور ،احتمال
استفاده كاربران از برنامههاي مستهجن و غيراخالقي و هراس مسئوالن از اين كاربري
است .بر اساس آماري كه مهندس جهانگير ،مشاور رئيس جمهوري و دبير شوراي عالي
اطالعرساني كشور ارائه ميدهد ،اين هراس با نيروي كار بيمهارت كشور همخواني
ندارد« :نكته جالب در زمينه «اينترنت» اين است كه  07درصد مصرف در اروپا ،آمريكا
و ژاپن مربوط به پستالكترونيكي ( )E. mailو بقيه مربوط به مسائل آموزشي ،ورزش و
سفارش خريد است .پايينترين ميزان مصرف يعني  1درصد نيز به پرونوگرافي
(تصاوير جنسي) و مسائل غيراخالقي مربوط ميشود.
وي با اشاره به اينكه حجم ارزش افزودۀ اينترنت بسيار باالست ،متذكر ميشود:
«در حال حاضر استراتژي اغلب دولتها اين است كه در حد تواناييهايشان ،استفاده از
امكانات اينترنتي را رايگان كنند؛ زيرا به اين نتيجه رسيدهاند كه توسعه اينترنت به
نفعشان است» (روزنامه اطالعات ،0160 ،ص .)0در ادامه دبير شوراي عالي
اطالعرساني كشور تأكيد ميكند« :بيش از  07درصد توليد ناخالص ملي كشورها متأثر
از سرمايهگذاري در زمينه «فناوري اطالعات» است و از سوي ديگر ،در حال حاضر
بيش از  07درصد نيروي كار كشور فاقد مهارت است ....از  07سال پيش فناوري
اطالعات و ارتباطات بهعنوان يكي از بخشهاي بنيادين اقتصادي و اجتماعي و
توسعهآفرين كشورها تلقي شده است» (روزنامه اطالعات ،0160 ،ص.)0
بهاينترتيب ،با توجه به شيوههاي نوين آموزش مجازي و رشد اعجابآور تعداد
كاربران اينترنتي ،جهان توجه بيشتري به اين نوع آموزش خواهد داشت .دراينميان،
بايد به وضعيت رسانۀ اينترنت و آموزش مجازي در ايران نيز نگاهي كوتاه داشت.
در سال  0167اعالم شد كه در سال تحصيلي جاري 60 ،درصد كودكان و
نوجوانان اروپايي ،بدون اينترنت قادر به موفقيت در دروس خود نخواهند بود
(هوشمند ،0167 ،ص .)07اما در ايران وضعيت ديگري حاكم است؛ در مورد وضعيت
آموزش مجازي در ايران دو نظريه متفاوت وجود دارد ،در نظريۀ اول صاحبنظران
معتقدند زيرساختهاي الزم براي راهاندازي دانشگاههاي مجازي در كشور كامل نيست
و بخش عمدهاي از اين مشكل به شبكههاي مخابراتي برميگردد؛ اما در نظريۀ دوم،
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اعتقاد بر اين است كه ساختار شبكههاي كشور در حد به كارگيري فناوري در امر
آموزش مجازي كامل شده است و مشكل اصلي مربوط به محتوا و تربيت نيروي
انساني است .از سوي ديگر ،بسياري از كارشناسان آموزش مجازي بر اين باورند كه
آموزش مجازي در كشور بايد از مدارس و دبيرستانها آغاز شود ،نه از دانشگاهها.
مشكل ديگر نبود يك تعريف جامع و مانع از آموزش مجازي در ايران است؛ زيرا
بر اساس تعاريف گوناگون ،برخي نشر الكترونيكي بهصورت لوح فشرده را آموزش
مجازي ميدانند و برخي ديگر معتقدند آموزش مجازي بايد به صورت «در لحظه»
( )on-lineشكل گيرد تا بهاينترتيب ،نقش استاد مشاور و استاد راهنما نيز تبيين شود.
با وجود مجوزهايي كه مسئوالن امر براي راهاندازي دورههاي آموزش از راه دور و
تشكيل دانشگاههاي مجازي در اختيار افراد قرار دادهاند ،به دليل مشكالت يادشده هنوز
نوعي سردرگمي در اين زمينه ديده ميشود.
به عقيدۀ يك كارشناس آموزش مجازي،
«در حال حاضر چون تعريف خاصي از دانشگاه مجازي در جامعه ما وجود
ندارد ،هدف اين نيست كه دانشگاه پيام نور و نشر الكترونيكي را بهعنوان
دانشگاه مجازي معرفي كنيم ....آموزش الكترونيك دانشجومحور است و
بهكلي با مباحث دانشگاههاي پيام نور متفاوت است .در پيام نور تنها
مستندات كتاب ارائه ميشود و درنهايت ،تنها از همان مطلب آزمون و
امتحان به عمل ميآيد .درحاليكه در آموزش مجازي ،دانشجو بهنحوي
تربيت ميشود كه خود بتواند از نظر علمي سطح را باال ببرد» (روزنامه آسيا،
 ،0160ص.)41
به نظر ميرسد كارشناسان آموزش مجازي عليرغم برخي اختالفنظرها ،در مورد
ضرورت به كارگيري و بهرهبرداري از آموزش مجازي در كشور اتفاقنظر دارند.
همچنين ،بيشتر آنها با ادامۀ آموزش سنتي مشكل عمدهاي ندارند بلكه خواهان ايجاد و
گسترش آموزش الكتروني در كنار آموزش سنتي ميباشند .آنان بهخوبي به اهميت
شتاب بخشيدن به سرعت راهاندازي آموزشهاي مجازي واقفاند.
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فناوريهاي نوين ارتباطي زمينههاي مناسبي براي پيشرفت و گسترش اطالعات و
ارتباطات الكتروني فراهم كرده است .اين زمينهها جامعۀ انساني را تا سطح جامعۀ
اطالعاتي يا جامعۀ دانشمحور و جامعۀ معرفتي ارتقاء داده است.
در چنين جامعهاي پيشبيني ميشود تا چند دهۀ ديگر ،مفهوم آموزش بهگونهاي
تغيير كند كه انسانها ديگر نيازي به آموزش به معناي امروز نداشته باشند .اما اين همه
در گرو آن است كه جوامع در حال توسعه از امكانات آموزش الكتروني و شيوههاي
مجازي تعليم و تربيت بهخوبي استفاده كنند.
آموزش در دانشگاه مجازي با كمترين هزينه و تنها با داشتن فقط يك دستگاه
رايانه و اتصال به شبكه جهاني اينترنت ،با استقبال جوامع بشري روبهرو شده است.
افزايش تعداد كاربران اينترنت در كشورهاي جهان مؤيد اين استقبال كمنظير است.
از يك سو ،كشورهاي پيشرفتۀ غربي با سرعتي روزافزون در حال بهرهبرداري از
امكانات جامعۀ اطالعاتي براي ارتقاي سطح دانش جامعه و ايجاد درآمد «دانش» بهجاي
«كار و خدمات» هستند و از سوي ديگر ،با هرگونه دانشافزايي ديگر كشورها آشكار و
پنهان مخالفت ميكنند .اين مخالفتها در كنار فاصلۀ فرهنگي و شكاف ديجيتالي از
جمله موانع اصلي بر سر راه كشورهاي فقير براي غناي الكتروني است .اگر كشورهاي
غني ديدگاه خود را نسبت به كشورهاي فقير تغيير ندهند ،در آيندهاي نه چندان دور
مورد غضب قرار خواهند گرفت .شكلگيري «هويت مقاومت» ميتواند تجلي اين خشم
و غضب باشد.
از ديگر سو ،اما ميتوان با همكاري سازمان ملل متحد و به ويژه ،مساعدتهاي
يونسكو با فراهم كردن امكانات ضروري از جمله سختافزار و نرمافزارهاي مورد نياز
كشورهاي فقير آنها را در راه دستيابي به جامعۀ اطالعاتي ياري داد.
همكاريها و هماهنگيهاي ارتباطي كشورهاي در حال توسعه در راه شناخت
ضعفها و كاستيها ،آنها را براي رفع مشكالت مصممتر و پرانگيزهتر خواهند كرد.
حذف فرهنگ براي كاهش فاصلۀ فرهنگي به همان اندازه زيانبخش خواهد بود كه به
سبب اين فاصله ،جامعهاي را از داشتن ارتباطات الكتروني و آموزش مجازي محروم
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كنيم .راه حل مناسب را بايد در آشتي دادن فرهنگ و ديجيتال جستجو كرد .اين راه
حل ،قطعاً به همكاري جهاني و مساعدتهاي بينالمللي نيازمند است .همايش عالي
سران جهان دربارۀ جامعۀ اطالعاتي كه در آذر  /0164دسامبر 4771م .توسط سازمان
ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد نيز تالش كرد تا منظرهاي انساني از شكلگيري چنين
همكاريها و مساعدتهاي ذكرشده ،در قرن بيست و يكم ترسيم كند.
ك ن ه
آلبرتو پريموبراگا ،كارلوس (« .)0160جذب يا دفع آيا اقتصاد شبكهاي شكاف ميان كشورهاي
در حال توسعه و كشورهاي صنعتي را وسيعتر ميكند يا از آن ميكاهد؟» .پيام يونسكو.
سال سيام ،شماره  ،121مهر ماه.
ايكنبري ،استانلي (« .)0160دانشگاه در عصر اطالعات» .روزنامه همشهري ،سهشنبه  07دي،
سال يازدهم ،شماره .4721
تافلر ،الوين ( .)0107جابهجايي در قدرت :دانايي و ثروت و خشونت در آستانۀ قرن بيست
و يكم ،چاپ هشتم ،ترجمۀ شهيندخت خوارزمي ،تهران :نشر علم.
جاللي ،علياكبر (« ،)0164اعمال حاكميت از محل منابع بخش خصوصي؟» .گفتگوي مهدي
شهيدي ،روزنامه ياس نو پنجشنبه  7مرداد .سال اول ،شماره .044
همو (« .)4774عصر مجازي» .گفتگوي سايت:
http:www. Itiran.com/report/ show.asp?: IT Iran

ديداري ،اكرم (« ،)0160دانشگاههاي مجازي از راه ميرسند» .روزنامه دنياي اقتصاد ،يكشنبه
 0دي ،سال اول ،شماره .6
رشيدپور ،ابراهيم ( .)0126ارتباط جمعي و رشد ملي نقش روزنامه ،راديو ،فيلم ،تلويزيون و
ساير وسائل ارتباطي در تحوالت اجتماعي .تهران :انتشارات مؤسسه مطالعات و
تحقيقات اجتماعي.
روزنامه آسيا (« .)0160كارشناسان از آموزش مجازي ميگويند :زيرساختها براي راهاندازي
آموزش مجازي ضعيف است اما نميتوان منتظر نشست» .سهشنبه  00دي ،شماره .477
روزنامه اطالعات (« .)0160پروژه تجهيز مدارس كشور به رايانه و اهميت آن در عصر
حاضر( ،»)0سهشنبه  02آبان ،شماره .44841
روزنامه انتخاب (« .)0160شمار كاربران اينترنت در كشور به  47ميليون نفر ميرسد» .هشتم
آبان ماه ،شماره .0700
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روزنامه ايران (« ،)0164شكاف ديجيتال در كشورهاي جهان سوم» .سال نهم ،شماره ،4040
دوشنبه  17تيرماه.
روزنامه حيات نو (« .)0160در همايش فناوري اطالعات در اصفهان مطرح شد :هر 417
ايراني يك كامپيوتر» .پنجشنبه  46شهريور ،سال سوم ،شماره .004
روزنامه همبستگي (« .)0160دسترسي رايگان به اطالعات ام.آي.تي در اينترنت» .پنجشنبه 40
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