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 چکیده

، پیوسته رو به گسترش اسزت و همزراه    نظام آموزشی که با آغاز استفاده از اینترنت بوجود آمده

هزای   آموزش مجزازی، برنامزه  در دهه اخیر، . دشو تر می های اینترنتی، پیشرفته ل فناوریبا تکام

و  کزاربرد آموزشزی   بررسزی  ،هدف از نگارش این مقاله. است افزاری بسیاری را متاثر گردانده نرم

استاد  ر اساس تجربیاتمزایا و مشکالت کار با سامانه آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان، ببیان 

بود که به روش توصیف کیفی و بیان تجربیات خودزیسته انجزام   3155تا  3150از سال  کاربر

طور خاص، دانشزگاه  ایران و به  ، خاورمیانهبه آموزش مجازی  پس از بررسی پیشینه ورود  .شد

موانع اجازه دسترسی به اینترنت و پذیرش آموزش مجازی در کشورهای خاورمیانزه  ، فرهنگیان

انزدازی سزامانه یزادگیری     بررسزی پیشزینه راه  . ای دهه اخیزر بیزان گردیزد   ه بر اساس پژوهش

در  این دانشزگاه که  مشخص کردمعلمان، -برای دانشجودانشگاه فرهنگیان،  LMSالکترونیکی 

در برگزاری انواع واحدهای درسی رسمی و غیررسمی از سزال   ،معرفی و کاربرد آموزش مجازی

، بزه روش  LMSبندی مزایا و معایب کزار بزا سزامانه     یمدر تقس. بوده استفعال اکنون ت 3150

SWOTهای بیرونزی اسزت؛   ، مشخص گردید که نیمی از مشکالت کار با سامانه، متاثر از مولفه 

، در Covid-19تزر بزا بزروز پانزدمی      اگرچه با افزایش تعداد کاربران و تقاضای خدمات گسترده

تقویزت  زنگری و ی روبرو شزد کزه ضزرورت بزا    ، این سامانه با مشکالتی کاربرد3156اسفند ماه 

 .دهد های سیستم آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان را نشان می زیرساخت

 ، مزایاLMSآموزش مجازی، دانشگاه فرهنگیان، سامانه یادگیری الکترونیکی  :واژگان کلیدی 

 .و معایب
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  مقدمه

های چنزد منظزوره    زون رسانهپیشرفت در فناوری اطالعات و ارتباطات، از جمله گسترش روزاف

های تحت شبکه، تغییر بنیادین در امر آمزوزش را ممکزن    و محیطسیمی، اینترنت پرسرعت  بی

سزازی بزر ایزن باورنزد کزه       داران مجازی بسیاری از طرف(. 13: 2،3166؛ لودر3داتون)است کرده

برای تغییر فرایند و چندرسانگی، دارای پتانسیل الزم  ( ICT)1های اطالعات و ارتباطات فناوری

این نزوع اسزتفاده از فنزاوری    . دهد، هستند یادگیری و فضای نهادی که یادگیری در آن رخ می

دهی ارائه خزدمات اسزت کزه در سزایر      دیجیتالی در آموزش، مشابه تغییر در مدیریت و سامان

سزتم و  طی دهه پایانی قزرن بی (. 136: 3166داتون؛ لودر،)است های دولتی نیز روی داده محیط

ها در حال مذاکره مجزدد بزر سزر هویزت و سزاختارهای       یکم، دانشگاه و دهه نخست قرن بیست

درونی خود، جایگاهشان در نظام اقتصزاد جهزانی اطالعزات و روابزط خزود بزا سزایر نهادهزا، از         

دولت هستند و ایزن دقیقزا همزان اتفزاقی اسزت کزه همیشزه در سزایر         -ناشرین گرفته تا ملت

 (.066: 3166داتون؛ لودر،)ساختار اجتماعی و اقتصادی رخ داده است های تغییر دوران

ایزن نزوع   . آموزش مجازی ابزاری سودمند برای بهبود کیفیزت یزاددهی و یزادگیری اسزت         

رسزانی اسزت کزه     های الکترونیکی اطالع آموزش، رویکردی خالقانه برای انتقال آموزش با شیوه

و  0تزاورن  سزیریتانگ )بخشزد  اجرایی یادگیرنده را بهبود مزی  های ها و دیگر توانایی دانش، مهارت

هزای آموزشزی بزرخط، بزرای اسزتفاده کننزدگان، منزافعی را در         نظام(. 315: 2338همکاران، 

این مزایا عبارتند از افزایش امکان دستیابی به اطالعزات، انتقزال   . سرتاسر دنیا فراهم کرده است

پذیری، امکان دستیابی  شده، مسئولیت توای استانداردشده، مح بهتر محتوا، دستورکارهای فردی

پزذیری، اعتمزاد بزه نفزس و      در زمان نیاز، قابلیت تنظیم با سزرعت یزادگیری هزر فزرد، تعامزل     

 (.601: 9،2333بهوسیری)مندی رضایت

افزاری تعزاملی دارنزد، قابلیزت کزاربرد،      از نظر افرادی که نیاز به استفاده از یک سیستم نرم     

،  قابلیزت   ISO 9241بر اسزاس تعریزف اسزتاندارد    . گردد ترین جنبه سیستم محسوب می  مهم

میزان الزم برای یک محصول تا بتواند برای کاربرانی مشخص اسزتفاده  »کاربرد  عبارت است از 
شود و آن کاربران، موفق به دستیابی به اهدافی مشخص گردند که سودمند، با کیفیت و مزورد  

قابلیت کاربرد، نقشزی اساسزی در   . «رر گردیده برای استفاده محصول باشدرضایت در حیطه مق
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اگر یک سیستم آمزوزش مجزازی، بزه انزدازه     . افزار آموزش مجازی دارد کسب موفقیت یک نرم

شود؛ زیرا معموال یک دانشجو، بیشزتر از   کافی کاربردی نباشد، سدی در راه آموزش دانشجو می

اگزر  . افززار کنزد   گذارد، نباید صرف آموختن شیوه کار با نزرم  زمانی که برای آموختن محتوا می

افزار، بیش از حزد متعزارف، دشزوار و کنزد و ناخوشزایند باشزد،        درگیری برای نحوه کاربرد نرم

: 2339و همکزاران،   3آردیتو)کند افزار صرف نظر می شود و کار را رها و از نرم آموزنده خسته می

233 .) 

،  بررسی پیشینه آموزش مجازی در دانشگاه فرهنگیان و بیان مزایزا و  هدف از نگارش این مقاله

LMSهای یادگیری الکترونیکی فرهنگیزادا و   معایب کار با سامانه
ابتزدا  .  ایزن دانشزگاه اسزت    2

هایی از  پیشینه آموزش مجازی در کشورهای پیشگام و سپس خاورمیانه و ایران، به همراه نمونه

. آیزد  ست آمده در مورد آموزش مجازی در این منطقه جغرافیایی میتحقیقات و نتایج آماری بد

بخش اصزلی مقالزه، بزه توصزیف کزاربرد      . ای بود روش پژوهش در بخش نخست مقاله کتابخانه

بر اساس تجربیزات نگارنزده بزه عنزوان       LMSسامانه فرهنگیادا و  سامانه یادگیری الکترونیک 

  LMSدر پایان، مزایا و معایب کاربردی سزامانه  . ردازدپ می 3155تا  3150استاد کاربر از سال  

 .شود های بیرونی و درونی موثر بر عملکرد این سامانه در جدول نشان داده می به تفکیک مولفه

 

 پیشینه آموزش مجازی در کشورهای پیشگام

نیزا  در بریتا 3583در سزال  ( دولتی، اختصاصی، راهبردی) 1«اٌپن»اولین دانشگاه مجازی به نام 

تا . اند در این دانشگاه ثبت نام کرده 3533است و اولین گروه دانشجویان در سال  اندازی شده راه

، این دانشگاه به دلیل غلبه آموزش عالی سزنتی در بزازار، نتوانسزت بزا نزوع سزنتی       3563دهه 

صزدد  در آغاز کار، بسیاری از دانشجویان این دانشگاه معلمانی بودند کزه در . آموزش رقابت کند

افززایش  . هزای خزود بزه سزطح مزدرک دانشزگاهی کارشناسزی بودنزد         رساندن و تبدیل گواهی

التحصزیل از    و بزیش از دو میلیزون فزارغ    2333دانشجویان به حدود دویست هزار نفر در سال 

این دانشزگاه  ( 3556)0دانیل. های بعدی آن است دهنده موفقیت زمان افتتاح دانشگاه اٌپن، نشان

آن، معیارهای اقتصادی چشمگیری در تسهیل دسترسی به آموزش عالی با کیفیت  را که اندازه

ایزن دانشزگاه   . است نامیده« ابردانشگاه»های نسبتا اندک دانشجویی به همراه داشته،  و با شهریه
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الملل برای خدمت بزه دانشزجویان بزیش از چهزل کشزور فعالیزت        در سطح بین 2332تا سال 

تکنیک دولتی  در بریتانیا و پلی 3توان به لیسستر گام مجازی دیگر میهای پیش از دانشگاه. داشت

بزر اسزاس   (. 111-113: 3166داتون،لزودر،  )در امریکا اشاره کرد  1و جونز 2کالیفرنیا، فونیکس

است که در دهه نخست قرن بیست و یزک، بزیش از پزنج     شده بینی می پیش 0نظر آلن دومورت

بینزی ایزن    بزا پزیش  . امریکا به بخش آموزش عالی بپیوندنزد میلیون دانشجوی جدید در اروپا و 

شرایط، توسعه محتوای جدید برای دروس آنالین و تعاملی آموزشی، تدریجا بزه عنزوان روشزی    

تواند به حفظ و بهبود کیفیزت آمزوزش منجزر گزردد و در عزین حزال        شود که می شناخته می

نیزروی کزار بزود، در دسزت بگیزرد       کنترل هزینه و افزایش بازدهی بخشی را که سزابقا طالزب  

 (. 058: 3166داتون،لودر،)

های امریکزا بزا سزابقه بزیش از یزک دهزه        ، دانشکده(2333)بنابر تحقیق رادوویچ مارکویچ     

وی یکزی از دالیزل   . انزد  ترین پیشرفت را در شیوه آموزش مجازی داشزته  آموزش مجازی، بیش

طالعزات پژوهشزی در زمینزه آمزوزش مجزازی و      گذاری دولتی بزرای م  اصلی این امر را سرمایه

بیلیزون   31بدین ترتیب، تخصزیص  . داند در آن بستر می  تشویق آموزش تخصصی برای فعالیت

دالر از بودجه دولت برای این هزدف، نتزایج تحقیقزاتی برجسزته بزرای تعیزین سیاسزت هزا و         

 553گیزری آن در   این تحقیقزات کزه نمونزه   .  گسترش آموزش مجازی را به دنبال داشته است

درصزد از موسسزات آموزشزی در ایزن      3623دهد  تنها  موسسه آموزشی انجام گرفت، نشان می

، تمام یا حداقل بخشزی از برنامزه درسزی خزود را بزا آمزوزش       2333کشور هستند که در سال 

اند که هنزوز بزه طزور     درصد از موسسات آموزشی باقی مانده 220حدود . دهند مجازی ارائه نمی

های مجزازی   درصد دانشکده 53دانشجویان، در بیش از . کنند از روش سنتی استفاده می کامل

هزایی کزه بزرای اسزتادان خزود       همزه دانشزکده  . از این شیوه آموزش و یادگیری، راضی هستند

اند، در زمزان نسزبتا    های مجازی را فراهم کرده افزایی مناسب برای کار با سامانه های دانش دوره

. های جدید منطبق کنند و بزه نتزایج مطلزوب دسزت یابنزد      اند خود را با روش تهکوتاهی توانس

ای موفق  موسسات آموزشی در حیطه نیروی انسانی و دیگر منابع مصرفی، در حد قابل مالحظه

از مزایای دیگر که در این تحقیزق بدسزت   . است اند و سودشان افزایش یافته جویی شده به صرفه

افززایش تعزداد دانشزجویان همزراه بزا کیفیزت آموزشزی        : ت اشاره کزرد توان به این نکا آمد می
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تزر منزابع درسزی در مقزاطع      تر، افزایش میزان تعامل بین استاد و دانشجو، ارائزه آسزان   مناسب

-253)کاردانی و کارشناسی، انطباق پذیری و انعطاف باالی دانشجو بزا شزیوه آمزوزش مجزازی    

252 .) 
 

 ر میانهاینترنت و آموزش مجازی در خاو

در . اسزت  در اکثر کشورهای خاورمیانه، تردید برای دسترسی نامحدود به اینترنت وجود داشزته 

ها به خاطر تزاثیرات نزامطلوب سیاسزی کزه موجزب اغتشزاش اذهزان         اواخر قرن بیستم، دولت

ها  های اخالقی ملت گردید و همچنین محتویات غیراخالقی که برای جوانان و ارزش عمومی می

امارات متحده عربی جزو اولین کشورهایی بود که امکان دسترسی بزه  . ر بود، نگران بودندبا زیان

سزوریه و عربسزتان سزعودی جززو آخزرین      . به شزهروندان خزود داد   3559اینترنت را در سال 

از زمانی کزه دسزتیابی   . کشورهایی بودند که امکانات ارتباطی را در اواخر دهه نود برقرار کردند

بر اسزاس  . است یسر گشت، خاورمیانه شاهد رشد عظیمی از کاربران اینترنتی شدهبه اینترنت م

تزرین جهزش را در نفزوذ اینترنزت و      ، ایزران بزیش  ( 2335)و جدیزد ( 2333)مقایسه آمار قدیم

پس از ایران، سوریه و عربستان که جززو آخزرین کشزورها بزرای     . استفاده کاربران داشته است

. دند، به ترتیب در رتبه دوم و سوم جهزش کزاربران قزرار گرفتنزد    اجازه دسترسی به اینترنت بو

درصزد ، بعزد از    0629البته ایران از نظر درصد کاربران اینترنتی به نسبت جمعیزت، بزا امتیزاز    

پس از ایران، به ترتیزب،  . گیرد قرار می( درصد 92)و قطر( درصد 99)، بحرین(درصد 83)امارات

نفوذ اینترنت به نسزبت جمعیزت در   . هستند( درصد 23)و عربستان سعودی( درصد 13)کویت

ترین رتبه در این آمار مربوط بزه عزراق اسزت کزه      پایین. درصد است 20لبنان و اردن کمتر از 

 (.60: 2333میرزا، عبدالکریم، )درصد مردم آن به اینترنت دسترسی دارند 3تنها 

بود که توانست خود را با آمزوزش   به طور کلی، خاورمیانه یکی از آخرین مناطقی در جهان     

ها، موانع و پزذیرش ایزن    در نتیجه، تحقیقات اندکی در مورد مزایا، محدودیت. مجازی وفق دهد

یکی از اولین تحقیقاتی که در مزورد آمزوزش مجزازی در امزارات     . نوع آموزش انجام شده است

این تحقیق . بود 3خ زایدو مربوط به دانشگاه دخترانه شی2336متحده عربی انجام شد، در سال 

های اجتماعی منطقه و تفاوت انتظارات خانواده و جامعزه نسزبت    نشان داد که با توجه به ارزش

به دختران، در مقایسه با پسران و عدم امکان ماندن دختران در محیط دانشزگاه پزس از اتمزام    

تعامزل بیشزتری    ، امکان(LMS)های مدیریت یاددهی و یادگیری  ها، استفاده از سیستم کالس

                                                      
1
 Zayed 
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درصزد دانشزجویان    3022نتایج این تحقیق نشان داد که . کند برای دانشجویان دختر فراهم می

در کزل،  . تزر هسزتند   در بیان نظراتشان و شرکت در مباحثات، نسبت به کالس فیزیکی راحزت 

 (. 68: 2333میرزا، عبدالکریم،)درصد دانشجویان، از محیط کالس مجازی خشنود بودند 6928

توان اشزاره کزرد    همچنین،  به مزایای مشترک آموزش مجازی برای زنان در کل جهان می     

های مطالعه را خودشزان   ساعت)پذیری در روند یادگیری انعطاف:  که دربردارنده این فواید است

زنان ) ها های زندگی شخصی و دیگر گروه ؛ امکان ایجاد تعادل بهتر بین محیط(کنند انتخاب می

هزا؛   در هزینه( مادی و زمانی)جویی ؛ صرفه(کنند یشتری را در خانه و با خانواده صرف میزمان ب

به خاطر بدست آوردن دانزش  )تر از خویشتن در زنان  مندی عمیق بوجود آمدن احساس رضایت

 (.250: 2333رادوویچ مارکوویچ، ()ای مفید و الزم و دستیابی به اهداف حرفه

، بیزان  (2333)آموزش مجازی در خاورمیانه، میزرزا و عبزدالکریم   در تحلیل موانع پیشرفت     

مشخص شزد کزه تنهزا     2333کنند که در یک آمارگیری ملی در عربستان سعودی به سال  می

درصزد دانزش    9هزا نیزز فقزط     اند و از بزین آن  درصد مردم در مورد آموزش مجازی شنیده 05

هزا نسزبت بزه     شرایط، بازخورد منفعالنه دولتاز دالیل این . استفاده از آموزش مجازی را دارند

دالیل مکمل . است آموزش مجازی و روند بسیار کند اجازه دسترسی مردم به اینترنت بیان شده

اندازی اینترنت، سرعت و کیفیت پایین اینترنت و مالحظات  های اولیه راه نیز قیمت باالی هزینه

هزا نسزبت بزه     دالیل تردید بسیاری از دانشگاهیکی دیگر از . ها برشمرده شد اخالقی در خانواده

از . آموزش مجازی، تصور سطح پایین بودن آموزش مجازی و مدارک آن، در انظار عمزومی بزود  

، از دیگر دالیل عدم شتاب خاورمیانه به سوی آمزوزش مجزازی،   (2336)نظر خلیفه و همکاران

بزه همزین   . خط و زبان عربزی بزود  افزاری الزم برای تهیه محتوای آموزشی به  فقدان منابع نرم

های آموزشی برای افراد هیئت علمی و آموزش آنان برای تهیزه محتزوای    خاطر برگزاری کارگاه

 (.66-63: 2333میرزا،عبدالکریم،)آموزشی و پر کردن این خالء مهارتی در فناوری نیز الزم بود

 

 رایانه و اینترنت در ایران

عنوان عضوی از خانواده، محیط کار، مدرسه و بزه طزور کلزی     امروزه مردم جامعه ما رایانه را به

اند و بخشی از درآمدها و سرمایه خود را صرف تهیه، نگهداری و اسزتفاده   سرزمین خود پذیرفته

در دهه نود شمسی، شاهد این هستیم که رایانه مرحله فرایند تثبیت و نهادینزه  . کنند از آن می

رایانزه را در  ( 3158)فاضزلی (. 938: 3158فاضزلی،  )ذاردگ شدن در جامعه ایران را پشت سرمی

سزازد   داند و خاطرنشزان مزی   های مشترک خانه و مدرسه می ایران به مثابه یکی از معدود نشانه

ای  اش، مثل هر پدیده صنعتی دیگر با مجموعزه  رغم وجوه سازنده که توسعه رایانه و شبکه، علی
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-929)دی و اجتمزاعی و تهدیزدها همزراه اسزت    های نسلی، تاریخی، محیطی، کزارکر  از چالش

905.) 

 

 آموزش مجازی در ایران

دانشگاه پیام نور را با هزدف آمزوزش از راه دور و     3183وزارت علوم و تحقیقات ایران، در سال 

ایزن اقزدام راه را   . وقت، تاسیس کرد هایی برای اخذ مدرک به صورت دانشجوی نیمه ارائه برنامه

در واقزع تزاریخ   . وزشی مشابه در موسسات آموزش عالی ایران هموار سزاخت های آم برای برنامه

تر شزاید   بینانه سال نیست و با نگاهی واقع 33بیشتر از  2330آموزش مجازی در ایران، تا سال 

و (2330تا سال )ساله 6ای  بتوان گفت که آموزش بر پایه یادگیری الکترونیکی در ایران، تجربه

 8بزا احتسزاب گذشزت    (. 353: 2330شهربابکی، یعقوبی نوتزاش،   ودیمحم)یا حتی کمتر دارد

، می توان گفت یادگیری الکترونیکزی در ایزران   (2330)و یعقوبی   سال از تاریخ مقاله محمودی

سال سابقه دارد و آموزش مجازی برخط محض یا تلفیقی کمتر از یک دهزه اسزت    39حداکثر 

هزای دولتزی و    این فناوری، در ایران، با کمک بخزش . شده و کاربردی است که در ایران شناخته

های مجازی یا مراکز آموزشی نظیر  دانشگاه. است های خصوصی گسترش یافته همچنین سازمان

دانشگاه فنی امیرکبیر، دانشگاه علوم و فناوری ایران، دانشگاه مجازی شیراز و تعدادی دانشکده 

یعقزوبی و  )انزد  انزدازی شزده   م حزدیث، راه مجازی نظیر مراکز مجازی اسزالمی و دانشزکده علزو   

روند تغییر آمزوزش سزنتی بزه مزدرن را در     ( 2336)یعقوبی و همکاران(. 53: 2336همکاران، 

 :شمرند گونه برمی ها را این دانند و آن جامعه ایران با  بسیاری از مشکالت جدی مواجه می

 گرایانه در مورد روند یادگیری فقدان درک واقع -

 یازهای آموزشی دانشجویان، در سطوح مختلفدرک مبهم از ن -

 افزار کامپیوتر افزار و سخت بکارگیری نادرست و ناکامل نرم -

ITضعف در آموزش  -
 (فناوری اطالعات)3

  ITهای ضعیف  زیرساخت -

 گرایانه یا برنامه استراتژیکی برای آموزش عالی نداشتن دیدگاه واقع -

 کمبود بودجه و امکانات  -

 ، اجتماعی و اقتصادی تاثیر جو شرایط سیاسی -

 (53)اطالعات ( دانش)فقدان ادبیات  -

                                                      
1
 Information Technology 
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هزای   نفر در مراکزز آمزوزش   033های پژوهشی که بر اساس تحقیقی با جامعه آماری  یافته     

صزورت گرفتزه    3153-3165های سراسری شهر تهران در سال تحصزیلی   الکترونیکی دانشگاه

هزای مجزازی، نگزرش مثبتزی بزه       ورهکننزده در د  دهد که دانشزجویان شزرکت   است، نشان می

ها ندارنزد و طبزق نظرسزنجی، شزیوه آموزشزی       رغم شرکت در این دوره های مجازی، علی دوره

اگرچزه  . دهند استادمحور را برای تدریس دروس دانشگاهی و در سطح آموزش عالی ترجیح می

وزش درصزد دانشزجویان، از یزادگیری بزه طریزق آمز       53همین تحقیق نشان داد که بزیش از  

و از ( هزای شزرکت حضزوری    به علت الزام بزه گذرانزدن دوره و مشزکالت و محزدودیت    )مجازی

 (.81: 3153جهانیان،اعتبار،)دسترسی به منابع و امکانات مراکز آموزش مجازی راضی هستند

، بزا  3158-3159تحقیق دیگری که در دانشکده پزشکی دانشزگاه تهزران، سزال تحصزیلی          

های آموزش مجزازی انجزام گرفزت،     شجو با موضوع چالش کار با سیستمدان 133جامعه آماری 

کننزدگان در دوره، آمزادگی خزوبی بزرای اسزتفاده از       درصد از شزرکت  2820نشان داد که تنها 

. انزد   درصد آمادگی کمی داشته 1125درصد آمادگی متوسط و  1523سیستم آموزش مجازی ؛ 

های آمزوزش مجزازی در    ش استفاده از سیستمدر این تحقیق اگرچه تفاوت محسوسی بین چال

هزای مهزارتی و فرهنگزی      های مختلف مشاهده نگردید، اما ارتبزاطی بزارز بزین چزالش     دانشگاه

ادبیات آمزوزش مجزازی   (. 338: 2336شاهمرادی و همکاران،)شود کنندگان گزارش می شرکت

هزای   ویژگزی )لزی  و عوامزل داخ ( اجتماعی و محیطزی )سازد که عوامل خارجی  خاطر نشان می

بهوسزیری و  )سزازی و اجزرای آمزوزش مجزازی، ضزروری هسزتند       ، هزر دو بزرای پیزاده   (فردی

، تاکیزد بزر   (3555اکتبزر   30)3رائه، در روزنامه ایندپنزدت  بنابر نظر مک(. 2333:600همکاران،

تزر از   آموزش مجازی، تنها برای کارآمدتر کردن ما یا قادر ساختن ما برای کسب سهمی بززرگ 

. ت الکترونیک جهانی نیست؛ بلکه تاکیدی بزرای کزاهش دودسزتگی در جامعزه مزا اسزت      تجار

اینترنت ذاتا یک فناوری برقرار کننده دموکراسی است زیرا دسترسی اکثریزت را بزه آنچزه کزه     

 (.019: 3166داتون،لودر،)سازد ای خاص بود، ممکن می سابقا در دسترس عده

E-Learningتعریف 
0  

انزدازهای متفزاوتی    از چشزم  ”E-Learning“، واژه (2339)و همکزاران  1بر اسزاس نظزر مزالتز   

؛ آمزوزش بزرخط از راه   0آموزشی که توزیع و منتشرشزده : تواند تعریف و کاربرد داشته باشد می

                                                      
1
 Independent 

2
 Electronic Learning 

3
 Maltz 

4
 Distributed learning 
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، آمزوزش مجزازی عبارتسزت از    OECD (2339)بزر اسزاس تعریزف    . 2یا  آموزش دوگانزه 3دور

های مختلف آموزشی، به منظور حمایزت   طاتی به شیوههای اطالعاتی و ارتبا استفاده از فناوری»
این استفاده از فناوری اطالعزات و ارتباطزات   . «و بهتر کردن آموزش در موسسات آموزش عالی

های درس سنتی و یا آموزش بزرخط و یزا تلفیقزی از هزر دو نزوع       به عنوان مکملی برای کالس

 (.13: 2339آرکوفول،آبایدو،)آموزش است

ای از ابزارهای یاددهی و یادگیری، با هدف افززایش تجربزه یزادگیری     لی، مجموعهبه طور ک     

VLEدانشجو، با استفاده از کامپیوتر و اینترنت در روند آمزوزش، 
( محزیط آموزشزی مجزازی   ) 1

تقسزیم  )محتویات اصلی یک محیط آموزشی مجازی، شزامل طراحزی سرفصزل   . شود نامیده می

، ارزیزابی رونزد فعالیزت    (و سنجش در یزک جلسزه باشزند    هایی که قابل ارائه سرفصل به بخش

ایمیل، پرسش و پاسخ در تاالرها، )دانشجو، پشتیبانی برخط استاد و دانشجو، ارتباط الکترونیکی

و پیونزدهای اینترنتزی بزه منزابع خزارج از      ( گفتگوی متنی، انتشار مطالب آموزشزی در تارنمزا  

» و « 0مزودل »، «تختزه سزیاه  »تزوان بزه    مزی پرکزاربرد،   VLEافزارهزای   از نزرم . سرفصل است

WebCT
افزارهزای   شود که این نزرم  با یک جستجوی ساده اینترنتی مشاهده می. اشاره کرد« 9

و  e-learningافزارهزای   تجاری و تخصصی آموزشی، برای دسزتیابی کزاربران بزه صزورت نزرم     

یک فاز تکامل  mobile-learning. اند ارائه شده m-learningهمچنین برای موبایل به صورت 

، آمزوزش وابسزته بزه صزفحه     e-learningیافته در آموزش مجازی است که بجای آنکه ماننزد  

شزکل  (. 336-333: 2339، 3پاسزوگلو  ؛گیزوم 8مارینزاکو )کامپیوتر باشد، وابسته به موبایل است 

 .دهد را نشان می m-learningامکانات  3شماره 

                                                      
1
 Online-distance learning 

2
 Hybrid learning  

3
 Virtual Learning Environment 

4
 Moodle 

5
 Web Communication Technology 

6
 Marinakou 

7
 Giousmpasoglou 
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 (32: 2333)2رونجیو ک 3به نقل از الحسین: 3شکل شماره 

اند کزه   نشان داده0، در تحقیق خود بر اساس رویکرد تئوری فعالیت(2333)و همکاران 1لیاو     

ای برای بهبود مدیریت دانش فزردی، مزورد پزذیرش     آموزش مجازی با موبایل، به عنوان وسیله

یادگیرنزده،  منزدی   هایی چون افززایش رضزایت   ها استدالل کردند که مولفه آن. است قرار گرفته

هزای تعزاملی و    سازی فعالیت سازی عملکرد سیستمی و غنی ترغیب به استقالل یادگیرنده، قوی

مارینزاکو،  )های آمزوزش مجزازی بزا موبایزل دارنزد      ارتباطی، تاثیر مثبت زیادی بر پذیرش نظام

ام سازی فرایند آموزش، برای تمز  های نوین با هدف آسان این روش(. 363: 2339پاسوگلو،  گیوم

های آموزشی در طی دوره تحصیلی هستند و روندی رو به  سازی محیط افراد جامعه و یکنواخت

 (.81: 3152نیا ، میرزایی، شعبانی)پیشرفت دارند

 آموزش مجازی در دانشگاه فرهنگیان

سند تحزول   33آنچه بنیاد الزم برای تاسیس دانشگاه فرهنگیان را فراهم آورده، هدف عملیاتی 

: اسزت؛ بزا ایزن عبزارت    ( ب 16: 3153شورایعالی انقالب فرهنگزی، )زش و پرورش بنیادین آمو

ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامزه درسزی تربیزت معلزم، بزا تاکیزد بزر         بازمهندسی سیاست»
ای معلمان در سطح ملی و جهزانی بزا مقتضزیات     های حرفه کارورزی و انطباق سطح شایستگی
هزای مناسزب بزرای ارتقزای      و تربیزت و طراحزی سیاسزت    الگوی برنامه درسی در نظام تعلزیم 

 (.9: 3150پور،احمدی، موسی)«های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش شیوه

                                                      
1
 El-Hussain 

2
 Cronje 

3
 Liaw  

4
 Activity theory approach 

امکان جابجایی 

 آموزش

حرکت  امکان

 برای یادگیرنده

امکان جابجایی 

 فناوری 
Mobile 

Learning 
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، 3به عنوان یک پدیده واحد و شایستگی محوری( ای معلم حرفه)شایستگی معلمی کردن

-6: 3150پور،احمدی، موسی)است 1های اساسی و شایستگی 2های کلیدی متشکل از شایستگی

بهره گیری از فناوری های نوین و ای، توانایی  های معلم حرفه مسلما یکی از شایستگی(.  5

انداز  است که در برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان، در افق چشم سیستم های هوشمند

امانه اندازی س راه(. 26: 3159)است ذکر شده( 1شماره)، نیز در زیرمجموعه اهداف کالن3030

مدیریت یادگیری الکترونیکی فرهنگیادا، در حوزه هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان، به منظور 

اداره کل حوزه ریاست دانشگاه فرهنگیان، )است بوده دانشگاه فرهنگیان دستیابی به این هدف

رییس مرکز هوشمندسازی  ،3151، به تاریخ نهم بهمن خبرگزاری پانابه گزارش (. 33: 3150

 : در نشست تخصصی نوآوری در آموزش با فناوری جدید گفت ،گاه فرهنگیاندانش

» برگزاری کالس های مجازی زنده و امکان گفتگوی آنالین از قابلیت های »
وی اهمیت فعالیت های گروهی، اهمیت  .به شمار می رود« سامانه فرهنگیادا 

و ایجاد پیدا کردن یادگیری دانشجومحور، شخصی سازی، یادگیری تطبیقی 
وی با اشاره به اینکه  .تعامل را از نوآوری های یادگیری الکترونیکی عنوان کرد

اعالم وظیفه مدیریت یادگیری الکترونیکی را انجام می دهد،  سامانه فرهنگیادا
را راه  فرهنگیادا بر این است که فاز اول سامانه ها آنتا پایان سال سعی  کرد

سازی دانشگاه فرهنگیان قابلیت های سامانه رییس مرکز هوشمند .نداندازی کن
در این سامانه می توان فایل ها را به اشتراک  :فرهنگیادا را برشمرد و بیان کرد

و گوی  همچنین طراحی و راه اندازی دوره های تلفیقی، امکان گفت. گذاشت
آنالین، اطالع رسانی سریع اخبار، برگزاری کالس مجازی زنده، ضبط و تدوین 

ای درس به صورت مالتی مدیا، از دیگر قابلیت های این سامانه کالس ه
 (29/9/55به نقل از پانا، تاریخ دسترسی)«".تاس

که در خرداد ماه سومین نشست سراسری کارشناسان هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان در      

 املشز   از سوی کارشناسان هوشمند سازی دانشزگاه فرهنگیزان   ای قطعنامهبرگزار شد،  3150

در راسزتای  در این گردهمزایی، تصزویب شزد    . شد تهیه پیشنهادات برخی و اهداف بندی جمع

بزرای راه   تادانتوسعه یادگیری الکترونیکی از طریق سزامانه فرهنگیزادا، پشزتیبانی الزم از اسز    

                                                      
1
 Core Competency 

2
 Key Competency 

3
 Basic Competency 
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هزای الکترونیکزی آزاد،    ، دوره(مکمزل دوره هزای رسزمی   )های الکترونیکی تلفیقی  اندازی دوره

به نقزل از عیزارآنالین،   )گرددانجام   50های غیرمتشکل در مهر ماه  غیررسمی و دوره های دوره

نام این سامانه پس از گذشت حدود دو سال، با ایجزاد تغییراتزی در   (. 29/9/55تاریخ دسترسی 

تغییزر  « LMSسامانه یزادگیری دانشزگاه فرهنگیزان ،   »افزاری، به  جهت تقویت ساختارهای نرم

در حززال حاضززر تعززدادی دروس رسززمی از . اسززت  ه کززار خززود ادامززه دادهکززرد و تززا امززروز بزز

GKواحدهای
2و ( عمومی) 3

PK (تربیتی )    دانشگاه فرهنگیان در این سزامانه، بزه عنزوان درس

CKالبته امکان ایجاد کالس برای بسزیاری از دروس  . شوند تعریف و اجرا می( محض)مجازی 
1 

0و ( موضوعی)
PCK(موضوعی-تربیتی )بزرای اسزتادانی کزه مایزل بزه      9رویکرد تلفیقزی  نیز با ،

استفاده از امکانات این سامانه برای تدریس، اشتراک محتوا، دریافت تکالیف و ارزیابی هسزتند،  

توان بزه سزامانه    های سیستم آموزش مجازی دانشگاه فرهنگیان، می از دیگر قابلیت. وجود دارد

، بزه  ز هوشزمند سزازی دانشزگاه فرهنگیزان    با همت مرک، 3158در سال  اشاره کرد که  8شمیم

و تبزادل اطالعزات   با امکان تشکیل گروه های درسی خاص دانشجویان عنوان شبکه اجتماعی، 

 .گردیدراه اندازی و امکان بهره گیری از منابع آموزشی آن فراهم دانشجویان و استادان، 

 LMSتجربه تدریس در سامانه فرهنگیادا و 

مجازی بستگی به تصمیم یادگیرنده برای استفاده از فنزاوری دارد و در  پذیری با آموزش  انطباق

ادبیزات پزذیرش فنزاوری و اسزتفاده از آن را     . شزود  بررسی می 3«قصد رفتاری»ای به نام  حوزه

هزا بزرای ارزیزابی میززان پزذیرش آمزوزش        این مدل. 6اند هایی ارائه کرده محققان در قالب مدل

مهتا )گیرند رسان، در مقطع آموزش عالی مورد استفاده قرار میمجازی در بین دانشجویان و مد

عزالوه بزر ایزن،    . طلبزد  فرصت دیگزری مزی   TAMاجرای ارزیابی با (.  1-2: 2335و همکاران، 

بررسززی آمززوزش مجززازی از زوایززای گونززاگون فرهنگززی، اجتمززاعی، اقتصززادی، شززناختی،     

در اینجا تنها بزه توصزیف   . سازد سر میای، تخصصی و غیره، تحقیقات گوناگونی را می رشته میان

                                                      
1
 General Knowledge 

2
 Pedagogical Knowledge 

3
 Content Knowledge 

4
 Pedagogical content Knowledge 

5
 Blended/Hybrid Learning 

6
 shamim.cfu.ac.ir 

7
 Behavioral intention 

8
 Technology Acceptance Model (TAM) 



 3155مستان پاییز و ز ،31شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

63 

 

تا کنزون، از دیزد   3150، از مهر سال LMSتجربیات و مزایا و معایب کار با سامانه فرهنگیادا و 

 .شود نگارنده مقاله، به عنوان استاد کاربر پرداخته می

 :کمک گرفته شد LMSدروسی که برای تدریس آنها از سامانه 

های آمزوزش ابتزدایی و دبیزری     ف شده در سرفصل رشتهطیف وسیعی از واحدهای درسی تعری

هزای   طی سزال . قابلیت اجرا دارند  LMSادبیات فارسی در هر نیمسال، در سامانه فرهنگیادا و 

سزاز آشزنایی بزا محزیط      هزا در سزامانه یزادگیری الکترونیکزی، زمینزه      ، ایجاد کزالس 59و  50

در . اسزتاد و دانشزجویان بزود    های آموزش مجزازی و ایزن روش روزآمزد تزدریس بزرای      کالس

های پایان ترم نیزز در   های میان ترم و در چند مورد، بخشی از ارزیابی های بعدی آزمون نیمسال

 . این سامانه انجام شد

روند کار بدین ترتیب بود که در ابتدا استاد متقاضی ایجاد کالس مجزازی، درخواسزت را بزرای    

نمود و پس از تایید کارشزناس، فضزای کزالس     بخش هوشمندسازی سازمان مرکزی ارسال می

. گرفزت  برای طراحی جلسات آموزشی و وارد کردن محتوای آموزشی، در اختیار استاد قرار مزی 

دروسی نظیر ادبیزات کزودک و نوجزوان، کزاربرد زبزان در تربیزت،        56و  53و  58های  در سال

یخ ادبیزات و دسزتور   نگارش خالق، زبان عمومی و تخصصزی دانشزجویان ادبیزات فارسزی، تزار     

، با ادامزه پانزدمی   3155-3033در نیمسال نخست . های مذکور ایجاد گردید تاریخی در سامانه

covid-19   و التزام برگزاری کلیه واحدهای نیمسال به صورت مجازی، دروس بر اساس برنامزه

 .ایجاد شد و نیازی به تقاضای ثبت کالس نبود LMSاستاد، به طور خودکار در سامانه 

 کاربردهای سامانه 

دانشگاه فرهنگیزان، برگززاری وبینزار، پژآهنزگ، کرسزی        LMSدر حال حاضر، در سامانه      

همچنزین، عزالوه بزر    . گیزرد  هزای بالنزدگی نیزز صزورت مزی      های دوره ترویجی و آزمون-علمی

پشتیبانی کارشناسزان اسزتانی و سزازمان مرکززی، بزرای رفزع مشزکالت احتمزالی اسزتادان و          

هزای آمزوزش    جویان، راهنمای راهبردی دوره الکترونیک در سزامانه موجزود اسزت و دوره   دانش

های مستمر و پایانی،  برای  افزارهای آموزش الکترونیکی آنالین و آفالین نیز به همراه آزمون نرم

ا همسزو بز  . گزردد  به بعد، با ارائه گواهی، اجرا می 59مند به کار با سامانه، از سال  استادان عالقه

دار پرورش آکادمیک  که  یادگیری فزاینده و مستمر استادان عهده( 3165)نظر باالساب رامانیام

دانشجویان را اصل الزم ارتقای مدرسان در حیطه آمزوزش مجزازی و توسزعه فراینزد آموزشزی      

، مرکز هوشمندسازی به منظور تثبیزت جایگزاه سزامانه آمزوزش     58، در زمستان (383)داند می
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کرد آن، جشنواره نوین الگوهزای تزدریس را برگززار  و از اسزتادان برتزر دانشزگاه       مجازی و عمل

 .فرهنگیان، در زمینه آموزش مجازی تقدیر کرد

 در دانشگاه فرهنگیان  LMSمزایای کار با سامانه 

آید و بر شیوه تدریس و سزنجش دانشزجویان    مواردی که جزو مزایای کار با سامانه به شمار می

 :آید شرح زیر میموثر است، به 

نظم در لزوم پیگیری مطالب در سزامانه و آگزاهی دانشزجویان از برنامزه هفتگزی در جریزان و        -

انداز بهتزری بزه برنامزه درسزی در طزول نیمسزال        های آینده؛ بدین ترتیب دانشجو چشم هفته

 .داشت خواهد

، با مراجعزه بزه   های هفتگی برای دانشجو ها و فعالیت امکان دستیابی به منابع درسی و سرفصل -

درس مورد نظر در سامانه؛ بدین ترتیب دانشجویان حتی در صورت عزدم حضزور در کزالس از    

 .روند مطالب درسی و تکالیف آگاهند

از آنجا که برای ارائه هر تکلیف، مشخص کردن آخرین مهلت بارگزذاری تکلیزف میسزر اسزت،      -

بزه رعایزت نظزم و انجزام کارهزا      دانشجویان به مرور در انجام کارهای محولزه، خزود را مکلزف    

 . بینند می

استاد در بررسی کارهای دانشجویان و ارزیابی مستمر آنان، دارای نظم بیشتری خواهزد شزد و    -

افزاید؛ زیرا دانشجویان به طزور مسزتمر از نقزدهای     این کار به کیفیت تدریس در طول ترم می

  3.گردند یاستاد در مورد هر فعالیت و نمره مربوط به آن کار مطلع م

گردد و به طور خودکار میانگین نمرات و درصزد   نمره هر فعالیت در پوشه کار دانشجو ثبت می -

 . پیشرفت وی برای استاد و دانشجو، در جدول، در دسترس است

رسانی برای دانشجویان  پس از طراحی هر تکلیف، آزمون یا هر فعالیتی در سامانه، ایمیل اطالع -

متقزابال،  . گیزرد  رتیب دانشجو پیوسته در جریان برنامه کالسی قرار مزی بدین ت. گردد ارسال می

شزده   های در جریان کالس و تحویزل داده  های اطالع رسانی برای فعالیت برای استاد نیز ایمیل

 . شود دانشجویان فرستاده می

                                                      
3
است؛ معنایی که متضزمن   ودن در دانشگاه  معنای جدیدی برای اغلب دانشجویان پیدا کردهدر دهه اخیر، ب 

بدین ترتیب، نظارت بر مدرسان و دانشزجویان حالزت متقابزل    . نظارت دائمی و نمایش مستمر مشارکت است

 (.Ewans ،3159 :81)دارد
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شزاید  . در ابتدای ثبت نام دانشجویان در سامانه، همگی ملزم به ایجاد ایمیل شخصزی هسزتند   -

داشتن ایمیل شخصی امری بدوی به نظر آید اما در خالل کار با دانشجویان در سامانه مجازی 

های مجازی، دیگزر ضزرورتی بزرای     آموزش، مشخص شد که بسیاری از آنان با گسترش شبکه

حتزی در  . بینند و یا با ایزن مقولزه کزامال ناآشزنا هسزتند      ایجاد پست الکترونیک شخصی نمی

دانشجویان دختر برای ایجاد ایمیل شخصی از طرف خانواده محزدودیت  مواردی رویت شد که 

 .و فقط اجازه ثبت ایمیل پدر، برادر یا همسر خود را دارند

گردد دانشجویان بزا یکزدیگر و اسزتاد،     تاالرهای گفتگوی عمومی و پرسش و پاسخ، موجب می -

 . پیوسته در ارتباط و تبادل نظر باشند

راه مستندات، همیشه در سامانه یادگیری الکترونیکی در دسترس پوشه کار هر دانشجو، به هم -

بدین ترتیب، ارزیابی پایانی با دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و نارضایتی غیرمنطقی . است

 .تر خواهد بود نسبت به ارزیابی استاد نیز کم

تستی های  در مورد آزمون. طراحی آزمون به صورت تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی میسر است -

بر اسزاس  )گردد و پس از آزمون دهی به صورت خودکار انجام می و کوتاه پاسخ، تصحیح و نمره

بزدین  . رسزد  نمره به اطزالع دانشزجو مزی   ( آگاه کردن دانشجو از نتیجه به انتخاب استاد  شیوه

 .رسد ها و زمانبری آن و انتظار و اضطراب دانشجو به حداقل می ترتیب دشواری تصحیح برگه

هزای کلیزدی    های آموزش مجازی که یکی از شایستگی و کار با سامانه e-learningیی با آشنا -

 .گردد معلمان است، محقق می-برای دانشجو

های جدیزد تزدریس؛ البتزه در     پذیری و سطح پذیرش دانشجویان برای شیوه باال رفتن انعطاف -

رای فعالیزت در  های نخست تحصیلی، ب های تدریس، مشخص گشت که دانشجویان سال تجربه

 . مندتر هستند های آخر، پذیراتر وعالقه زمینه آموزش مجازی، به نسبت دانشجویان سال

ها به کار بزا آن و بارگزذاری    و ملزم گرداندن آن LMSاگرچه آشنا کردن دانشجویان با سامانه  -

از منزدی دانشزجو    تکالیف در آغاز نیمسال زمانبر است، اما بزاال رفزتن میززان نظزم و رضزایت     

هایش در سامانه و آگاهی از این رویکرد و مهارت آموزشی، تزا پایزان نیمسزال مشزهود      فعالیت

 .است

"بیزگ بلزو بزاتن   "افززار   های آموزشی زنده آنالین بزا نزرم   گزینه استفاده از کالس -
، در سزامانه  3

و در نیمسزال   3بزه صزورت کزاربردی درآمزد     LMSها بعزدا در   این کالس.  شده است گذاشته

                                                      
1
 Big Blue Button 
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اسزاس   Adobe Connectافززار   هزای مجزازی بزا نزرم     کزالس  3155-3033تحصیلی نخست 

 .ها گردید برگزاری کلیه کالس

هزا، بزا    هنگام استفاده از امکانات سامانه فرهنگیادا، راهنمایی الزم برای معرفی و کارکرد گزینه -

جزا کزه   البتزه؛ از آن . آیزد  زدن دکمه اطالعات کنار آن به زبزان فارسزی و گزاهی انگلیسزی مزی     

اصطالحات تخصصی زیاد است، کار با این اطالعات برای افرادی کزه آشزنایی کزافی بزه زبزان      

تزا حزد زیزادی رفزع      LMSایزن موضزوع در سزامانه    . گزردد  انگلیسی ندارند، گاهی دشوار می

های بیشتری نیز  عالوه بر ترجمه بسیاری از اطالعات الزم برای کار با امکانات، گزینه. است شده

 .اند به نسبت فرهنگیادا، فعال و کاربردی شده LMSانه در سام

 دانشگاه فرهنگیان LMSمشکالت کار با سامانه 

یکی از اهداف اصلی هر نظام آموزشی جلزوگیری از هزر گونزه تزداخل اسزت تزا کزل محتزوای         

آموزشی را در ذهن آموزنده فعال و تازه نگهدارد و بتوانزد آمزوختن مفزاهیم جدیزد و ناآشزنا را      

در مورد آموزش مجازی به طور خاص، چالش بر سر ایجاد محیطی تعاملی است که . ن کندآسا

افزار آموزشی تنها یک ابزار الکترونیکی  شود که یک نرم اغلب مشاهده می. آموزنده را گیج نکند

هزای نزامعقول همزراه     است با همان مواد آموزشی سنتی که با الگوهای تعاملی دشوار و تزداخل 

کند و یا کزالس فیزیکزی را    زمانی که دانشجو در مورد آموزش مجازی شکایت می. گشته است

دهد، اغلب مشکل بر سر مجازی بودن آموزش نیست، بلکزه بیشزتر مسزئله بزر سزر       ترجیح می

مربزوطی اسزت کزه دانشزجو را      های نامشخص و یا پیونزدهای غیزر    منوهای گیج کننده و دکمه

نشزان  ( 2338)نگارنزده، همسزو بزا آردیتزو همکزاران      نتایج تجربیزات شزخص   . کند گریزان می

کزاربران بزا تجهیززات    . دهد که فناوری نباید تبزدیل بزه مزانعی بزر سزر راه آمزوزش گزردد        می

هزای آمزوزش مجزازی، بزه      افزاری گوناگون باید قادر باشند با کمک سزاختار  افزاری و نرم سخت

عالوه بر (. 233)افزار دست یابند نرمکاربردی شده، برای آن -روندهای دستیابی مناسب و آسان 

مطالبی که در مورد قابلیت استفاده از یک سامانه آموزش مجازی در بزاال آمزد، مشزکل تنزاوب     

. شزود  ایران نیز بزه آن افززوده مزی   سرعت اینترنت و گاهی عدم امکان دسترسی به اینترنت در 

کالت اسزتفاده از سزامانه   آید حاصل تجربه شخصی نگارنزده در مزورد مشز    نکاتی که در زیر می

LMS دانشگاه فرهنگیان است: 

                                                                                                                            
 
خریداری و راه اندازی شد و تا اول مهر  Covid-19ان پاندمی این نرم افزار در استان خراسان رضوی برای دور 

 .نیز برای برگزاری بعضی جلسات از آن استفاده می شود 1011-111طی نیمسال نخست . فعال بود 1911
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در . هر دانشجو برای ورود به سامانه یادگیری مجازی باید نام کاربری و رمز ورود داشزته باشزد   -

معموال دانشجویان سزال اول، در  . نام کاربری بر اساس شماره دانشجویی بود: سامانه فرهنگیادا

. نشده بودند و دسترسی آنان به سامانه ممکن نبود نیمسال نخست تحصیلی، در سامانه تعریف

بزه هزر حزال، در تمزام     . ، رمز ورود و کاربری بر اساس کزد ملزی تغییزر کزرد    LMSسامانه در 

چه )در سامانه تعریف شد، همواره در هر کالس، چند دانشجو 56تا  50هایی که از سال  کالس

در . ل ثبت نام در سزامانه را داشزتند  بودند که مشک( دانشجویان مهمان و چه دانشجویان بومی

این موارد از کارشناس فناوری دانشکده برای تمزاس بزا بخزش هوشمندسزازی تهزران و رفزع       

شزد؛ امزا گزاهی دانشزجویی بزر       شد که در اغلب موارد مشکل حل می مشکل کمک گرفته می

سنتی ارائه  شد تا پایان نیمسال، تمام تکالیف را با همان روش خالف جریان کالس، مجبور می

هزا   توانسزت در آزمزون   شزد یزا نمزی    های در جریان کالس دیر مطلع می دهد و اغلب از فعالیت

، بنابر ضرورت شرایط، عضویت همه دانشجویان 3155-3033در نیمسال نخست . شرکت کند

 .دانشگاه فرهنگیان به طور خودکار در سامانه ثبت شد

خوابگاه بودند، مشکلی جدی بزرای دسترسزی بزه    تا زمانی که دانشجویان در محیط دانشگاه و  -

اینترنززت بززرای کززار بززا سززامانه از طززرف دانشززجویان گزززارش نشززده بززود؛ امززا پززس از بززروز  

های آموزشی و خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان در چهزارمین   و تعطیلی کالس Covid-19پاندمی

ا ساکن بودند، دچزار  ، بسیاری از دانشجویان که در روستاه55-56هفته آموزشی نیمسال دوم 

مشکل دسترسی به اینترنت شدند و با توجه به نیاز به اینترنت پرسرعت و بازنشزدن صزفحات،   

این مشکل اگرچه به طور مسزتقیم بزه سزامانه مربزوط     . کار با سامانه برای آنان غیرممکن شد

 .نماید گردد اما در هر صورت استفاده از آن را مختل می نمی

نیز امریست که تزا زمزان    LMS، موضوع افزایش تعداد کاربران سامانه در ادامه مطلب پیشین -

در . بزود  ها به صورت مجازی، عمزال تجربزه نشزده    تعطیلی دانشگاه  و لزوم برگزاری همه کالس

های رسمی و غیررسمی، حداکثر  ، با احتساب دورهسامانه فرهنگیادااندازی  های نخست راه سال

شد که با درنظر گرفتن تعزداد کزل اسزتادان موظزف و      ف میدرس در سامانه تعری 33الی  93

توان بزه میززان    های کشور، می پردیس در استان 333غیرموظف دانشگاه فرهنگیان، در حدود 

البتزه؛ تعزدادی دروس رسزمی از    . کاربرد این سامانه آموزش مجزازی بزرای تزدریس پزی بزرد     

دانشجویان تعریزف و بزه صزورت     برای LMSهای اخیر در  واحدهای عمومی و تربیتی در سال

پس از تعطیلی . شود که با محتوای مشترک و مدیریت یکپارچه است مجازی محض برگزار می

ها به صزورت مجزازی، جزدا از مشزکالت      و لزوم برگزاری همه درس3156ها در اسفند  دانشگاه

زمنزد تعریزف   ناشی از آشنایی محدود استادان و دانشجویان با سامانه،  مرکز هوشمندسازی نیا
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. دوباره نام کاربری و رمز برای کل دانشجویان و استادان و تایید ایجاد دروس، در حجم باال شد

نتیجه امر این بود که بدون اطالع رسانی در سامانه، تمزام رمزهزا تغییزر کزرد و دسترسزی بزه       

ویان از ممکزن نشزد و ارتبزاط بزا دانشزج     56سامانه برای نگارنده مقاله در دو هفته آخر اسفند 

 .های مجازی محدود گشت ها به شبکه طریق سامانه قطع و برگزاری کالس

های اطالع رسانی برای دانشجو و استاد، در سزامانه پسزت    ، همیشه ایمیلسامانه فرهنگیادادر  -

اگرچزه بخزش ثبزت ایمیزل      LMSسامانه در .  شد الکترونیک دانشگاهی یا غیر آن، ارسال می

آیزا مایلیزد از   » شزود   هر تکلیف، از استاد این سزوال پرسزیده مزی    وجود دارد و پس از تعریف
شزود و   ؛ اما برای دانشجو ایمیلی فرستاده نمی« رسانی شود؟ طریق ایمیل به دانشجویان اطالع

همین وضعیت در مزورد  . رسد های دانشجویان نیز به اطالع استاد نمی متقابال بارگذاری فعالیت

ست، یعنی جز اینکه رخدادهای نزدیک بزه طزور کلزی اعزالم     صفحه اصلی درس نیز رخ داده ا

آید و  شوند، دیگر در مورد تحویل تکلیف هر یک از دانشجویان، پیام روی صفحه درس نمی می

این امر موجب کندی ارتباط اسزتاد  . ها، به پوشه دانشجو رجوع کرد باید برای رسیدگی فعالیت

تا حد قابل توجهی این مشکل   3033-3155ست در نیمسال نخ. گردد با سامانه و دانشجو می

 .است برطرف گردیده

 08بزرای تزدریس درسزی بزا      "بیگ بلو باتن"، از کالس مجازی آنالین 56که در اسفند  زمانی -

دانشجو توانستند به کالس ملحق شوند، به طوری که با ورود  23دانشجو استفاده شد، حداکثر 

برگزاری کالس در سامانه، محدود به ارتباط . شد ع میهر یک از دانشجویان، ارتباط دیگری قط

، بسیاری از دانشجویان نتوانسزتند بزه سزامانه وارد    56در اواخر اسفند .  صوتی نیز ناموفق بود

، دانشزجویان بزه دالیزل مختلزف ناشزی از مشزکالت       55نتیجه آن بود که پس از نوروز . شوند

های مجزازی کزه در سزامانه برگززار      ، از کالسای افزاری شخصی و یا سامانه افزاری و سخت نرم

که لزوم کاربرد سامانه یزادگیری مجزازی،  بزیش از     بدین ترتیب زمانی. شد استقبال نکردند می

، 55-56در اواخر نیمسزال دوم سزال تحصزیلی    . هر زمانی مشهود بود، کار با آن میسر نگشت

ت تستی محدود و تعریزف کزالس   کاربرد سامانه به برگزاری کالس زنده و طرح آزمون به صور

بر اسزاس  . ریزی کارشناسان هوشمندسازی استان میسر گشت نیز به صورت هفتگی و با برنامه

، برای دروس تحزت نظزر دانشزجویان    55-56های نیمسال تابستانی  تجربه شخصی، در کالس

تصزویری   ، با تعداد یک یا دو دانشجو، امکان بارگذاری پاورپوینت و تدریس صوتی و59ورودی 

، به آسانی وجود داشت اما هنگزام طراحزی سزواالت آزمزون، امکانزات تایزپ       LMSدر سامانه 

در جدول شماره دو، مزایا و معایب کاربردی سزامانه  . افزار محدود بود فارسی و انگلیسی در نرم

LMS اند دانشگاه فرهنگیان، بر اساس مطالب ذکر شده در این مقاله، فهرست شده. 
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 دانشگاه فرهنگیان LMSمزایا و معایب کار با سامانه : 2جدول شماره 

دانشزززززززززگاه 

 فرهنگیان

 سامانه یادگیری مجازی

LMS 

 مولفه

 بیرونی درونی

 

 

 

 

 مزایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مزایای کاربرد

 LMSسززامانه 

 دانشگاه 

 فرهنگیان

 های صوتی و تصویری برگزاری کالس _

ن در طزول  بارگذاری منابع درسزی و امکزان دسترسزی بزه آ     _

 نیمسال

 برگزاری نظرسنجی های مختلف و بازخوردهای عمومی _

تاالر اعالنات و گفتگو به منظزور ارتبزاط و تبزادل نظزر بزین       _

 دانشجویان و استاد

پیکربندی هفتگی صفحه درس و واردکردن تکزالیف و اخبزار    _

 آن در هفته مربوط به آن

 مشززخص کززردن مهلززت بارگززذاری تکززالیف و عززدم پززذیرش _

 تکلیف از تاریخ معین

ایجاد نظزم ذهنزی و اجرایزی بزرای دانشزجویان در پیگیزری        _

 فعالیت ها و بارگذاری تکالیف

در دسترس بودن پوشه کار دانشجویان و مستندات در طزول   _

 نیمسال

 ثبت نمرات و میانگین گیری خودکار آنها _ 

 آگاهی پیوسته دانشجو از پیشرفت تحصیلی خود _

موعزد رخزدادها از طریزق ایمیزل بزه اسزتاد و       اطالع رسزانی   _

 دانشجو

موعد تکزالیف    لزوم ایجاد ایمیل شخصی برای مطلع شدن از  _

 و دیگر رخدادها

 های تستی و تشریحی امکان طراحی انواع آزمون -

هزای کلیزدی    معلمان  به یکی از شایستگی-دستیابی دانشجو -

 حرفه معلمی و دانش فناوری اطالعات

هزای نززوین   سزطح پزذیرش دانشزجویان در شزیوه     بزاال رفزتن   -

 تدریس

هزای   هزای علمزی، آزمزون    برگزاری وبینار، پژاهنزگ، کرسزی   - 

 بالندگی

های آموزشی بزرای آشزنایی و کزار بزا امکانزات       برگزاری دوره -

 های آموزشی آنان سامانه برای استادان و باال بردن مهارت
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 معایب

 

 

 

مشکل دسترسی سزریع و آسزان بزه اینترنزت بزرای اسزتاد و        -

 دانشجو

گزاه    افزاری و قطزع و وصزل   افزاری و سخت بروز مشکالت نرم -

 ها  بگاه کالس

مشزززکل در ورود و شزززرکت تعزززداد زیزززاد دانشزززجویان در   -

 های عمومی یا اختصاصیح کالس

زم اسزتاد و دانشزجو بزرای کزار بزا سزامانه و       عدم آشزنایی ال  -

 استفاده از امکانات آن
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 نتیجه گیری 

انزدازی سزامانه یزادگیری     هزای پیشزرو در راه   دانشگاه فرهنگیان، از آغزاز تاسزیس، از دانشزگاه    -

شزا  کو 50الکترونیکی است و برای باال بردن سطح شناخت و کاربرد این شیوه آموزشی از سال 

 . است بوده

سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان، امکانات مناسبی برای برگزاری جلسات آنالیزن   -

بنزدی   ها، تاالرهای گفتگو و گروه ها، آزمون صوتی و تصویری و طراحی انواع تکالیف، نظرسنجی

ه فرهنگیزادا  تجربیات نگارنده مقاله از تدریس دروس مجازی در سامان. است کالسی ایجاد کرده

منزدی از امکانزات     دهزد کزه بهزره    سال گذشته، نشان مزی  9دانشگاه فرهنگیان، طی  LMSو 

سامانه آموزشی مجازی این دانشگاه، برای اجزرای یزک کزالس درسزی تلفیقزی در طزی یزک        

پزس از افززایش حجزم تقاضزای     . اسزت  ، به آسانی ممکزن بزوده  56نیمسال، تا پیش از اسفند 

، ورود 35ن برای ایجاد کالس و جلسات هفتگی، در جریان پاندمی کوویزد  استادان و دانشجویا

. به کالس درس مجازی و پیشبرد برنامه کالسی در سامانه، برای نگارنده مقاله مقزدور نگشزت  

برای دانشجویان نیز، عالوه بر دشواری دستیابی به اینترنت پرسزرعت،  مشزکل دسترسزی بزه     

هززا و  تقویززت زیرسززاخت 3033-3155ال تحصززیلی بززدین ترتیززب در سزز. سزامانه پززیش آمززد 

 . رسد بینی ظرفیت کاربران سامانه، الزم به نظر می پیش

هزای یزادگیری    های آشنایی با انواع آمزوزش مجزازی و کزار بزا سزامانه      گردد دوره پیشنهاد می -

ایزن آمزوزش   . معلمان تعریزف گزردد  -مجازی، به عنوان یک واحد درسی انتخابی برای دانشجو

هزای مجزازی و    موزگاران و دبیران آینده، با توجه به گسزترش روزافززون انزواع آمزوزش    برای آ

آمادگی برای شرایطی که جایگزینی کالس فیزیکی با کزالس مجزازی محتمزل     همچنین لزوم

 .شود، ضروری است می
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 و ماخذ منابع

ه فرهنگیان کارنامه دانشگا(. 3150. )اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان -
 .انتشارات مشق شب: تهران. در دولت تدبیر و امید

پژوهشکده : تهران. چاپ دوم. ترجمه ایزدی، پیروز. دانشگاه و رکود اندیشه(. 3159. )اوانز، م -

 .مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ای در آموزش عالی؛ نظریه و  رشته یادگیری و تدریس میان(. 3165. )م. باالساب رامانیام، چ -
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و : تهران. مجموعه مقاالت؛ ترجمه محمدرضا دهشیری. عمل

 .اجتماعی

ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش » (. 3153.)جهانیان، رمضان، اعتبار،شکوفه  -

آوری اطالعات و ارتباطات در علوم  فن. «های تهران از دیدگاه دانشجویان الکترونیکی دانشگاه
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