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. وجود شود یم دهینام یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیاست که س نیآنال یافزار سامانه نرم کیبر وب، وجود  یمبتن یریادگی ستمیهر س یهسته مرکز زمینه و هدف:

 یریکارگه ب یفراوان ی، بررسقیتحقاین بر وب است. هدف از انجام  یمبتن یریادگی یها و توسعه روش یریکارگه ب یدر هر دانشگاه حداقل شرط الزم برا یا سامانه نیچن

 .بود شرفتهیپ یکشورها یها گاهآن با دانش سهیو مقا رانیا یعلوم پزشک یها در دانشگاه یکیالکترون یریادگی تیریمد یها سامانه

)به شکل  رانیا یعلوم پزشک یها مورد مطالعه شامل دانشگاه تیانجام گرفت. جمع 9999و در سال  یبه شکل مقطع ی حاضرلتحلی -یفیمطالعه توص کار: روش

 55 ،شرفتهیپ یو انگلستان بود. در بخش کشورها ایکانادا، استرال کا،یمرآزبان شامل  یسیانگل شرفتهیچهار کشور پ یها و دانشگاه( دانشگاه 57و در مجموع  یسرشمار

 .قرار گرفت لیتحل و هیمورد تجز یفی. اطالعات به صورت توصدیگردانتخاب  ذکر شده یتر در کشورها دانشگاه شناخته شده 551 انیاز م یبه صورت تصادف  دانشگاه

منجر به  یآموزش یها در دوره یریکارگه ب یبرا یکیالکترون یریادگی تیری( فاقد هر گونه سامانه مددرصد 5/69دانشگاه ) 99 ران،یا یدانشگاه علوم پزشک 57از ها:  افتهی

شده در  یدانشگاه سامانه طراح Moodle، 9دانشگاه سامانه  99 ،یکیالکترون یریادگی تیریسامانه مد یدارا( درصد 5/96)دانشگاه  99 انیبودند. از م یلیمدرک تحص

دانشگاه از  9کد باز و در  یها از سامانه رانیا یعلوم پزشک  دانشگاه 96. در داشتند Deceboدانشگاه سامانه  9و  ATuterدانشگاه سامانه  4 ،یداخل یها شرکت

 یبرا یکیالکترون یریادگی تیریواجد سامانه مد ی( مورد بررسدرصد 911گاه )دانش 55تمام  شرفته،یپ یکشورها یها استفاده شده بود. در بخش دانشگاه یتجار یها سامانه

دانشگاه  Canvas ،9سامانه  یدانشگاه دارا Moodle ،5سامانه  یدانشگاه دارا Blackboard ،99سامانه  یدانشگاه دارا 91 ان،یم نیمنجر به مدرک بودند. از ا یها دوره

برخوردار  MOOC ستمیاز س زیدانشگاه ن 9و قرار داشتند سامانه خود  لیدانشگاه در مرحله تبد 7. ندبود Sakaiسامانه  یدانشگاه دارا 9و  Desire2learnسامانه  یدارا

 بودند.

 شرفتهیپ یکشورها یها دانشگاه با یفاصله قابل توجه یکیالکترون یریادگی تیریمد یها  از سامانه یبرخوردار زانیاز نظر م رانیا یعلوم پزشک یها دانشگاه :گیری نتیجه

مبذول  یاقدامات جد کیسطح  یها در دانشگاه ژهیوه فاصله ب نینسبت به پر کردن ا باید ایران یها اطالعات در دانشگاه یورآ و فن یآموزش رانیزبان دارند. مد یسیانگل

 دارند.

 یکیالکترون یریادگی ،یعلوم پزشک  دانشگاه ،یکیالکترون یریادگی تیری: سامانه مدها کلید واژه
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  مقدمهمقدمه
 داده آموزش به را جدیدی بعد الکترونیکی یادگیری امروزه

 نوع این چشمگیر و عمده بخش اینترنت، شدن فراگیر با است.

 ای شبکه درون تعامالت و وب کارگیریه ب راستای در یادگیری

(Web-based learning) عنوان به آن از استفاده و یافته توسعه 

 با ترکیب در و حضوری های رشته در یمکمل آموزشی روش

ه ب دنیا معتبر های دانشگاه از بسیاری در چهره به چهره آموزش

 یادگیری عنوان با آموزشی شیوه این از است. شده گرفته کار

 (.9، 7) شود ذکر می (Blended learning) ترکیبی

 بر مبتنی الکترونیکی یادگیری سیستم یک توسعه و استقرار

 عنصر یا پایه چهار بر اتکای با آموزشی محیط هر در وب

 نیروی )اینترنت/اینترانت(، شبکه و افزاری سخت امکانات»

 و )مدرسان الکترونیکی یادگیری به آشنا و عالقمند انسانی

 یادگیری محتوای فنی(، پشتیبان گروه نیز و فراگیران

 ویژه آنالین افزاری نرم سامانه یک وجود و الکترونیکی

 Learning management) الکترونیکی یادگیری مدیریت

system  یاLMS»)  (.9، 4)میسر است 

 یادگیری مدیریت سامانه استثنای به حاضر حال در

 کارکردهای علت بهدیگر  شده ذکر عناصر ،(LMS) الکترونیکی

 و ها دانشگاه بیشتر در متعارف طور به ،دارند که ای چندگانه

 حال عین در و دارند وجود ایران عالی آموزشسسات ؤم

 با نیز انسانی( نیروی جمله )از ها آن از بعضی سازی آماده

 که ای پایه تنها ساختاری لحاظ به بنابراین است. میسر آموزش

 های روش از برخوردار آموزشیسسات ؤم ملموس طور به

 متمایز کالسیک آموزشیسسات ؤم از را وب بر مبتنی یادگیری

 یادگیری مدیریت سامانه یک نداشتن یا داشتن سازد، می

ه ب ها روز این که است دلیل همین به .باشد می الکترونیکی

 های محیط از وسیعی  گستره در الکترونیکی یادگیری کارگیری

 به دانشگاه و دبیرستان تا دبستان و مهدکودک از آموزشی

 این در الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه فراگیر کاربرد

  (.5) است گردیده منجر آموزشی های محیط

 الکترونیکی، یادگیری مدیریت افزاری نرم  سامانه هر در

 غیر قالب در در کل به آن مربوط تعامالت و درسی های محتوا

 واقع در شود. میه یارا فراگیران به مجازی فضای در و سنتی

 آنالین افزار نرم یک الکترونیکی، یادگیری مدیریت سامانه یک

 امکان که است ای گسترده بسیار امکانات حاوی دانش مدیریت

 بین فراگیر، و مدرس )بین آموزشی تعامالت انواع انجام

 در را یادگیری( محتوای و فراگیر بین و یکدیگر با فراگیران

در  همچنین  سامانه این (.6) سازد می مهیا مجازی فضای

 مدرسان و آموزشی کارشناسان مدیران، به تواند میصورت نیاز 

 دنبال فراگیران، تحصیلی اطالعات ثبت در آموزشیسسه ؤم

 وضعیت ارزیابی نهایتدر  و تحصیلی پیشرفت جریان کردن

سسه ؤم هر برای ترتیب بدین کند. کمک آنان تحصیلی

 در الکترونیکی یادگیری های روش از است مایل که آموزشی

 های آموزش با تلفیق در یا و دور راه از های ش  آموز قالب

 یادگیری مدیریت سامانه یک وجود کند، استفاده حضوری

 مطلوب انجام برای که است ای تپنده قلب ندمان الکترونیکی

 دیگر، عبارت به .باشد می موردنیاز آموزشی تعامالت انواع

 ساختارهای وجودید ؤم دانشگاه هر در ای سامانه چنین وجود

 به و وب بر مبتنی یادگیری های فعالیته یارا برای الزم حداقلی

 .ست ا ترکیبی آموزش خاص طور

 از ای گسترده شمار الکترونیکی یادگیری مدیریت  سامانه هر

 «امحتو مدیریت و کالسی مدیریت» زمینه دو در را ها قابلیت

 و مدرسان  گروه دو از یک هر در افراد نقش با متناسب

 این کارایی وجود، این با گذارد. می آنان اختیار در فراگیران

 یا مدرس هر گونهچ که است این به وابسته افزاری نرم  سامانه

 ؟گیرد بهره آن چندگانه مزایای ازثری ؤم طور به بتواند فراگیر

در  الکترونیکی یادگیری مدیریت  سامانه یک های توانایی از

 امکان به مواردی همچونتوان  زمینه مدیریت کالسی می

 آنالین، های آزمون برگزاری الکترونیکی، غیاب و حضور

 به دهی نوبت تکالیف، آپلود وب، بر مبتنی های نظرسنجی

 و... آنالین های کارگاه مدیریت دانشجویان، کالسی های هیارا

 و آپلود امکان از توان می امحتو مدیریت زمینه در .اشاره نمود

 های  کلیپ صوتی، تصویری، متنی، محتوای با ها فایل انواعه یارا
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 قالب در محتواه یارا و تولید امکان یا و اسالید ای، رسانه چند

 و تصویری های بانک الکترونیکی، های کتاب وب، صفحات

با کمک چنین  کرد. یاد فراگیران مشارکت با ها المعارف دایره

 علمی مباحث در فراگیران مشارکت امکانهایی  سامانه

 های کارگاه ها، کنفرانس وب نیز و مجازی گفتگوی تاالرهای

 های شبکه در مشارکت و ایجاد حتی و ها ویکی آنالین،

  (.9، 2) دارد وجود نویسی وبالگ و تخصصی اجتماعی

 دو به امروزه الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه

 در (Open source) باز کد و (Commercial) تجاری صورت

 یادگیری های شیوه از که آموزشیسسات ؤم (.6) است دسترس

 خود نیاز نوع و مالی تمکن حسببر  برند، می بهره الکترونیکی

 نوع در گیرند. کاره ب را ها سامانه این از نوعی باید  ناچار

 مربوط  شرکت از آن پشتیبانی خدمات و سامانه تجاری،

بر  تواند می خریدار آموزشیسسه ؤم و گردد می خریداری

 نیازهای با متناسب را سامانه سازی بومی کاربرد، نوع اساس

 های سامانه کند. درخواست فروشنده شرکت از محلی

Blackboard و Canvas هستند. گروه این از معروف نوع دو 

 وب فضای از رایگان شکل به در کل سامانه باز، کد نوع در

 مناسب کامپیوتری Server یک روی بر به دنبال آن و دریافت

 های کد بودن دسترس در به توجه با گردد. می نصب

 هعمدبه طور  ها آن توسعه ها، سامانه نوع این نویسی برنامه

 همین به که پذیرد می انجام مجازی های انجمن از انواعی توسط

 گرفته شکل اینترنت فضای در انتفاعی غیر شکل به و منظور

 و Moodle به توان می معروف باز کد های سامانه انواع از است.

ATuter (7) کرد اشاره. 

 یادگیری مدیریت های سامانه کلیدی نقش به توجه با

 در الکترونیکی یادگیری توسعه و گیری شکل در الکترونیکی

 های سیستم کارگیریه ب وضعیت از اطالع امروز، های  دانشگاه

 پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت

 ضروری بسیار آموزشی گذاران سیاست و مدیران برای ایران

 این در یافته انتشار اطالعات گونه هر فقدان به نظر .باشد می

 تنوع و فراوانی میزان بررسی حاضر تحقیق از هدف زمینه،

 های دانشگاه در «الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه»

 نوع این تنوع و فراوانی با آن مقایسه و ایران پزشکی علوم

 فاصله بود تا پیشرفته کشورهای های دانشگاه در ها سامانه

 بودن واجد نظر از ایران پزشکی علوم های دانشگاه تقریبی

 با وب بر مبتنی یادگیری توسعه و کارگیریه ب ابزار ترین مهم

 .گردد مشخص ذکر شده های دانشگاه

  

  کارکار  روشروش

 سال در و مقطعی شکل به تحلیلی -توصیفی تحقیق این

 علوم های دانشگاه مطالعه مورد جمعیت گرفت. انجام 9999

 زبان انگلیسی پیشرفته کشور چهار های دانشگاه و ایران پزشکی

 های دانشگاه .ندبود انگلستان و استرالیا کانادا، ،مریکاآ شامل

 57 مجموع در و سرشماری شکل به ایران پزشکی علوم

 بررسی مورد کشور مستقل پزشکی علوم دانشکده یا دانشگاه

  .ندگرفت قرار

 های سامانه از گروه آن تنها شده آوری جمع اطالعات

 انجام هدف با که شد می شامل را الکترونیکی یادگیری مدیریت

 به منجر های دوره در دانشجویان و استادان آموزشی تعامالت

 ستا بدیهی .بود گردیده نصب  دانشگاه Server روی بر مدرک

 کارکنان خدمت ضمن های آموزش ویژه آنالین های سامانه که

 این در مداوم های آموزش و ها بازآموزی ویژه های سامانه یا و

  نگردید. لحاظ تحقیق

 یا مدیران با تلفنی مصاحبه طریق از موردنیاز های داده

 مراکز نیز و اطالعاتوری آ فن ادارات درول ؤمس کارشناسان

 بررسی عالوه بر آن و پزشکی آموزش توسعه و مطالعات

 مورد در آمد. دسته ب ها دانشگاه رسمی های سایت وب

 های روش از یک هیچ با موردنظر اطالعات که هایی دانشگاه

 پانزدهمین طی در اطالعات این نبود، حصول قابل شده ذکر

 شکل به یزد در کشور پزشکی آموزش کشوری همایش

 و مطالعات مراکز مدیران یا آموزشی معاونین از حضوری

  گردید. کسب مربوط های دانشگاه پزشکی آموزش توسعه

 نه )و دانشگاه 551 میان از پیشرفته، کشورهای بخش در
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 اینترنت طریق از ها آن دانشگاهی رسمی های سایت که کالج(

 تصادفی شکل به (درصد 91) دانشگاه 55 بود، بررسی قابل

 از بخش این در موردنیاز اطالعات .ندگرفت قرار بررسی مورد

 در و دانشگاه هر رسمی سایت وب صفحات بررسی طریق

 دانشگاه سایت مدیریت با ایمیل تبادل طریق از مواردی معدود

 آمد. دسته ب مربوط

 

  هاها  یافتهیافته
 پزشکی علوم دانشگاه 57 از که داد نشان تحقیق های یافته

 مدیریت سامانه گونه هر فاقد درصد( 5/69) دانشگاه 99 ایران،

 آموزشی های دوره در کارگیریه ب برای الکترونیکی یادگیری

 5/96) دانشگاه 99 میان از .بودند تحصیلی مدرک به منجر

 99 الکترونیکی، یادگیری مدیریت سامانه دارای درصد(

 سامانه دارای دانشگاه Moodle، 4 سامانه دارای دانشگاه

ATuter، 9 سامانه دارای دانشگاه Decebo دارای دانشگاه 9 و 

 96 .(9)شکل  ندبود داخلی های شرکت در شده طراحی سامانه

 به طور کامل) باز کد های سامانه از پزشکی علوم  دانشگاه

 از )همگی تجاری های سامانه از دانشگاه 9 و خارجی(

 (.9 )جدول کرده بودند استفاده داخلی( های شرکت

 
 الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه نوع حسب بر ایران پزشکی علوم های دانشکده و ها دانشگاه :9 جدول

 دانشگاه نوع سامانه یادگیری تجاری یا کد باز؟

 Moodle کد باز

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 پزشکی اصفهاندانشگاه علوم 

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 ه علوم پزشکی تربت حیدریهگادانش

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 ATuter کد باز

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 دانشگاه علوم پزشکی یزد

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان Docebo کد باز

 داخلی  سامانه تجاری

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 مازندران دانشگاه علوم پزشکی

 ندارد _

 دانشگاه علوم پزشکی اراک

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 دانشگاه علوم پزشکی البرز

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/isfehan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/birjand
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/birjand
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/tabriz
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/tabriz
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/torbatheydariyyeh
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/khorasan_north_khorasan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/khorasan_north_khorasan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zanjan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zanjan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/ghazvin
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/ghazvin
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/lorestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/lorestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/neyshapoor
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/neyshapoor
http://www.kmu.ac.ir/Default8.aspx?Id=1
http://www.kmu.ac.ir/Default8.aspx?Id=1
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kermanshah
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kermanshah
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/mashahd
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/mashahd
http://www.ssu.ac.ir/
http://www.ssu.ac.ir/
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/semnan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/semnan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/tehran
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/tehran
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/arak
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/arak
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/orumieh
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/orumieh
http://www.abzums.ac.ir/Portal/Home/
http://www.abzums.ac.ir/Portal/Home/
http://www.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=ajums.ac&tabid=1&lang=fa-IR
http://www.ajums.ac.ir/homepage.aspx?site=ajums.ac&tabid=1&lang=fa-IR
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همکاران وزارع بیدکی  ...در یکیالکترون یریادگی تیریمد یها سامانه یبررس

77 

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 دانشگاه علوم پزشکی زابل

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 پزشکی سبزواردانشگاه علوم 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 بخشی دانشگاه علوم پزشکی علوم بهزیستی و توان

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 دانشگاه علوم پزشکی قم

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 دانشگاه عتلوم پزشکی گناباد

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

 دانشگاه علوم پزشکی بم

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا..

 

http://www.medilam.ac.ir/
http://www.medilam.ac.ir/
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/baboul
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/baboul
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/bandar-abas
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/bandar-abas
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/boushehr
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/boushehr
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/jiroft
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/jiroft
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/dezfool
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/dezfool
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/rafsanjan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/rafsanjan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zabol
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zabol
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zahedan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/zahedan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/fasa
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/fasa
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/ghom
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/ghom
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kashan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kashan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kordestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/kordestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/gonabad
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/gonabad
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/gilan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/gilan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/golestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/golestan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/hamadan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/hamadan
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/yasooj
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/yasooj
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/Artesh
http://www.arums.ac.ir/fa/links/universities/Artesh
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 ایران پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه انواع فراوانی :9 شکل

 

 دانشگاه 55 تمام پیشرفته، کشورهای های دانشگاه بخش در

 برای الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه بررسی مورد

دانشگاه دارای  91 (.7 )شکل داشتند مدرک به منجر های دوره

 Moodle ،5دانشگاه دارای سامانه  Blackboard ،99سامانه 

دانشگاه دارای سامانه  Canvas ،9دانشگاه دارای سامانه 

Desire2learn  و یک دانشگاه دارای سامانهSakai دو  .ندبود

قرار دانشگاه در مرحله انتقال از یک سامانه یه سامانه دیگر 

 MOOCو سه دانشگاه نیز از سیستم آموزشی  داشتند

(Massive online open courses)  برخوردار بودند. در مجموع

 95ها،  گرفته شده در این دانشگاه کاره های ب از میان سامانه

 سامانه از نوع کد باز بود. 71و  سامانه از نوع تجاری

 

 

 پیشرفته کشورهای در مطالعه مورد های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه انواع فراوانی :7 شکل

 

Moodle 
درصد 58  

ATuter 

 درصد 21

 های داخلی  سامانه
 درصد 16

Decebo  

 درصد 5

Blackboard 
درصد 54  

Moodle 
درصد 23   

Canvas 
درصد 14  

Desire2learn 
درصد 2   

Sakai 
درصد 2  

MOOC 

درصد 5  
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 گیری نتیجه و بحث
 هر در الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه یک وجود

 یادگیری توسعه و اندازی راه جهت در کلیدی عنصر دانشگاه

 که داد نشان حاضر تحقیق نتایج اما ،ستا جا آن الکترونیکی

در سال  ایران پزشکی علوم های دانشگاه درصد 5/69 حدود

 برای الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه گونه هر فاقد 9999

 خود مدرک به منجر های رشته در آموزشی تعامالت تسهیل

 در مطالعه اولین خود نوع در حاضر مطالعه که جا آن از .بودند

 کشور در مطالعه با های آن یافته مقایسه امکان بود، ایران

 علوم های دانشگاه پیشرفت شتاب بررسی نهایتدر  و یدیگر

 مطالعه ،حال عین در نداشت. وجود زمینه این در پزشکی

 کشورهای های دانشگاه درصد 911 در که داد نشان حاضر

 چنین وجود از دانشجویان و استادان مطالعه، مورد پیشرفته

 ند.هست برخوردار آموزشی های سامانه

 در استفاده مورد الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه

 کشورهای های دانشگاه و ایران پزشکی علوم های دانشگاه

 تحقیق بود. توجه قابل نیز تنوع نظر از زبان انگلیسی پیشرفته

 سامانه دارای های دانشگاه درصد 1/54 نشان داد که حاضر

 درصد 5/94 و ایران در الکترونیکی یادگیری مدیریت

 نوع از پیشرفته کشورهای های دانشگاه در مذکور های سامانه

 باز کد های سامانه از استفاده به عمومی اقبال .دنباش می باز کد

 های دانشگاه آن برابر دو از بیشتر و توجه قابل ایران در

 کارگیریه ب که رسد می نظر به .بود پیشرفته کشورهای

 در خارجی تجاری الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه

 وجود است. مواجه جدی موانع بعضی با ایران های دانشگاه

 فراوان  هزینه نیز و شده تمام باالی قیمت ارزی، های محدودیت

 .باشد می موانع این ترین مهم جمله از فنی پشتیبانی

 علوم های دانشگاه درصد 55 ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر

 الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه واجد که ایران پزشکی

 این ازاین سامانه  و کنند می استفاده Moodle سامانه از بودند،

 باز کد (.9 )شکل است پیشتاز داخلی های دانشگاه در نظر

 عملدر  )که نصب قابل های ماژول گستردگی و فراوانی بودن،

 وجود همچنین و شود( می متنوع آموزشی تعامالت انجامباعث 

 در یا و  مشاوره انجام برای مجازی فضای در فعال انجمن یک

 میان در را افزاری نرم سامانه این فنی، تجارب گذاردن اختیار

 آموزش فنی کارشناسان نیز و مدرسان آموزشی، مدیران

 محبوب بسیارویژه در شرایط تحریم ه ب ایران در الکترونیکی

 روی بر نصب قابل های ماژول گسترده طیف است. ساخته

 ،باشد می باز کد و رایگان ها آنبیشتر  که Moodle سامانه

 تعامالت انواع انجام برای را سامانه این انعطاف قابلیت

 -دانشجو و محتوا -دانشجو دانشجو، -استاد بین آموزشی

 است. داده افزایش چشمگیری طرز به دانشجو

 درصد 54 که حاکی از آن بود حاضر مطالعه نتایج

 سامانه از زبان انگلیسی پیشرفته کشورهای در ها دانشگاه

Blackboard های مطالعه  یافته (.7 )شکل کنند می استفاده

 Blackboard سامانه معرفی خصوص در Hill گزارش با حاضر

 یادگیری مدیریت سامانه ترین محبوب و پرکاربردترین عنوان به

 سامانه است. تطابق در (5) غربی کشورهای در الکترونیکی

Blackboard دلیل به اما ست،ا تجاری ای سامانه اگرچه 

 اقبال از موردنیاز های ماژول سفارش امکان و گسترده پشتیبانی

 .باشد می برخوردار غربی آموزشیسسات ؤم در ای گسترده

 این آسان بسیار کاربری از استفاده کنندگان رضایت مطالعات

 تواند می امر این که اند کرده گزارش را افزاری نرم سامانه

 سامانه این ساله چندین پیشتازی در دیگری مهم شاخص

  (.9) باشد آموزشی

 مدیریت سامانه خرید با 7112 سال در Blackboard سامانه

 سامانه خرید با 7115 سال در و Vista الکترونیکی یادگیری

 در ای گسترده توسعه، WebCT الکترونیکی یادگیری مدیریت

 مطالعه حال عین در (.5) یافت اروپا ومریکا آ های دانشگاه

 از یک هیچ در Blackboard سامانه که داد نشان حاضر

  است. نشده گرفته کاره ب ایران پزشکی علوم های دانشگاه

 رتبه درصد 79 فراوانی با Moodle سامانه حاضر تحقیق در

ه ب مطالعه مورد زبان انگلیسی های دانشگاه میان در را دوم

 علوم های دانشگاه میان در نسبت این که حالی در ؛آورد دست

http://mfeldstein.com/author/phil-hill/
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  .بود درصد 55 برابر با ایران پزشکی

 بودن باز کد دلیل به Moodle سامانه گذشته، دهه اواخر از

 در ،آن روی بر نصب قابل های ماژول تنوع و انعطاف قابلیت و

 سامانه جایگزین تدریجه ب غربی های دانشگاه برخی

Blackboard عنوان به زمینه این در که رسد می نظر به و شد 

 نشان نکته این (.7، 9) است شده ظاهر توجه قابل رقیب یک

 خدماته یارا امکان و تر گسترده پشتیبانی با وجود که دهد می

 قابل تمایل تجاری، های سامانه در سفارشی و اختصاصی

 پیشرفته کشورهای های دانشگاه مدیران میان در توجهی

 گرفته شکل باز کد های سامانه از استفاده برای زبان انگلیسی

 چنین از فنی گسترده پشتیبانی امکان رسد می نظر به است.

 بودن رایگان نیز و هی دانشگا فنی های تیم توسط هایی سامانه

 هایی دانشگاه چنین برای نسبی مزایای به عنوان افزار نرم

 شود. می محسوب

 مطالعههای  بر اساس یافته که ینوظهور های سیستم دیگر از

 قرار زبان انگلیسی یها دانشگاه از بسیاری استقبال مورد حاضر

 سطح در سامانه این .باشد می Canvas سامانه است، گرفته

 استفاده به نیاز صورت در اما است، باز کد و محدود کاربردی

 شود.  می محسوب تجاری سامانه یک آن، های قابلیت تمام از

 آن با کار و تر جذاب بسیار سامانه این در صفحات نمایش

 شواهد (.91) است شده گزارش Moodle سامانه از تر راحت

 حال در سرعته ب نوظهور  سامانه این که دهد می نشان موجود

 مدیریت زمینه در پرطرفدار های سامانه از یکی به شدن تبدیل

  (.5) است الکترونیکی یادگیری

 در ها دانشگاهدرصد  5 حدودحاضر،  مطالعهبر اساس نتایج 

 از استفاده یا و نشتگذا اختیار در سمت به پیشرفته کشورهای

 گام( MOOC) نیآنال یآموزش یها دوره از ییباال حجم

 یریادگی توسعه، MOOC در یراهبرد تفکر اند. برداشته

 یمبنا بر( PLE ای Personal learning environment) یشخص

 گستره دربه آن  مربوط تعامالت و یعلم منابع یجستجو

 ها، بالگ ن،یآنال یآموزش یها دوره مانند ها تفرمپل از ینامحدود

 یها شبکه و یعلم یها گروه ،یکیالکترون یها یباز ها، یکیو

 های شرکت آموزشی، سیستم این در .باشد یم یاجتماع

 طیفارایه  در ها دانشگاه با Courseraمانند  بزرگی آموزشی

، 97) کنند یم مشارکت آنالین آموزشی های  دوره از ای گسترده

 خود یآموزش تعامالت کردن محدود یجا به رانیفراگ و (99

 انجام به ،یکیالکترون یریادگی تیریمد سامانه کی درون در

 یجا (.99، 94) گردند یم قیتشو مرز بدون یآموزش تعامالت

 یخال رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه در   MOOC یها ستمیس

 تواند یم یدانشگاه انیم   MOOC ستمیس یریکارگ هب .ستا

 شدت هب را یآموزش یها دوره هیارا و محتوا دیتول یها نهیهز

 .دهد کاهش

 سامانه دارای پزشکی علوم های دانشگاه از نیمی حدود

 در بندی رتبه نظر از ،دانشگاه( 9) الکترونیکی یادگیری مدیریت

 آن متعارف انتظار .دارند قرار سه و دو سطح های دانشگاه میان

 بسیار برخورداری دلیل به یک سطح های دانشگاه که است

 یطبیعبه طور  و ها رشته تر گسترده تنوع و مالی منابع از بیشتر

 از قبل علمی،ت أهی اعضای و دانشجو بیشتر جمعیت

 ای سامانه چنین اندازی راه به نسبت سه و دو سطح های دانشگاه

  باشند. کرده اقدام

 عدم و الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه گونه هر فقدان

 های رشته در وب بر مبتنی آموزشی های روش کارگیریه ب

 سطح پزشکی علوم های دانشگاه از بسیاری در مدرک به منجر

 و بهزیستی علوم و بابل همدان، گیالن، اهواز، مانند) یک

 بعضی در هایی سامانه چنین وجود مقابل در و (بخشی توان

 )همچونسیس أالت جدید و سه سطح پزشکی علوم های دانشگاه

 که باشد آن مبین است ممکن نیشابور( و حیدریه تربت

 های اولویت از هنوز الکترونیکی یادگیری توسعه و اندازی راه

 نگردیده ایران پزشکی علوم های دانشگاه همه در ثابت آموزشی

  است.

 های سامانه اندازی راه حاضر حال در که رسد می نظر به

 بر پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت

 راهبردهای حسب رب نه و موردی و مدیریتی سالیق مبنای

 با مطابق چرا که ؛گیرد می انجام کشور در عالی آموزش کالن
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 آموزش الکترونیکی جامع شبکه ایجاد کشور، علمی جامع نقشه

 و همگانی برداری بهره در جهت سالمت گیری تصمیم و

 گذاری اشتراک به و انتشار توسعه خدمت، کنندهه یارا های گروه

 تعداد افزایش و سالمت علمی جامع نقشه شده تولید دانش

 علمی رسانی اطالع اینترنتی های شبکه و اطالعاتی های پایگاه

 باشد. می

 و سه و دو سطح های دانشگاه نسبی بودن تر جوان به توجه با

 کارگیریه ب و تجهیز شاید ،ها آن علمیت أهی اعضای

 ها دانشگاه این در الکترونیکی یادگیری های سامانه تر  گسترده

 بیشتر استقبال دهنده انعکاسغیر مستقیم به صورت  بتواند

 یادگیری توسعه و گیری شکل از جوان علمیت أهی اعضای

 باشد. پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی

 

 گیری نتیجه

 یادگیری مدیریت  سامانه یک از برخورداری که حالی در

 در کلیدی شاخص عنوان به دانشگاه هر در الکترونیکی

 مبتنی یادگیری ویژهه ب الکترونیکی یادگیری توسعه و اندازی  راه

 از ایران پزشکی علوم های دانشگاه اما شود، می شناخته وب بر

 پیشرفته کشورهای های دانشگاه با توجهی قابل فاصله نظر این

 سطح بین آشکاری تناسبهمچنین  .دارند زبان انگلیسی

 یادگیری مدیریت سامانه از برخورداری و دانشگاهی

 مشاهده ایران پزشکی علوم های دانشگاه میان در الکترونیکی

 در اطالعاتوری آ فن و آموزشی مدیران و شود نمی

 های دانشگاه با فاصله کردن پر به نسبت باید ایران های دانشگاه

 دارند. مبذول جدی اقدامات پیشرفته کشورهای
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