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چکیده
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مقدمه

زمعزل 3در تمامی سطعح خعد نیازمند ب یتارییرر فتنزورر اطال تات و ارت اطتات 2بتعده و در
واقتتع ،جتتزن الینفتتم برنام ت درستتی 1ب ت شتتمار متتیرود (.(Isfandyari-Moghaddam, 2012
تاللهار اولی برار تعسع این فنزورر در زمعزل الی ،در قرن بیست انجام یرفی یت

اصتل

زن ،نسلهار او و دوم دانشگاههار باز ب ویژه زمتعزل ماات ت ار 9و زمتعزل الاترونیاتی 1بتعد
) .(Rahmanpour, Liaghatdar & Afshar, 2015از زمعزل الاترونیای تعتاری
شده اسی .اما ،تلری اً هم زنها در این تعری

یعنتایعنی

مشترک هستند ی زمتعزل الاترونیاتی ،تارت از

استفاده از تانعلعژرهار رایان ار از جمل اینترنی ،برار ارای اطال تات و زمتعزل بترار افتراد بتا
انعطافپذیرر و مطلعبیی بیشتر متیباشتد  .)Tucker & Gentry, 2009بت ا تلتاد داف (Duff,

) 2005زمعزل الاترونیای اشاره ب شالهار زنده و غیرزنده یتادییرر دارد .اصتطالح زنتده بت
معنار استفاده از اینترنی و قابلییهار زن در ارای زمعزل ،و یادییرر غیرزنده بت معنتار استتفاده
از دیگر قابلییهار رایان ار مانند سی در رام ،نعارهار ویدیعیی و نعارهار صعتی میباشد.
سیست مدیریی یادییرر ،6امروزه ب یای از مه ترین شالهار بت یتارییرر فتنزوررهتار
اطال اتی در زمعزل الاترونیای ت دیل شده اسی .ط ت یتزارلهتار صتنعی جهتانی ،ایتن نتع
ب یارییرر ،ابزار رقابتی و ا ت اربخشی بسیار مؤثرر در مؤسسات زمعزل تالی مجتازر بت شتمار
میرود  .)Ownes & Price, 2010یای از انتعا ایتن تانعلتعژرهتا ،استتفاده از وب در مرا تل
مختل

زمعزل از جملت ث تی نتام دانشتجعیان ،زمتعزلهتار م تنتی بتر شت ا  ،تعیتین تالیت

و

ارزلیابی استی ) .)Pretorius & Biljon, 2010بت ا تلتاد بتالک و هماتاران (Black et al.,

) 2010سیست مدیریی یادییرر در بخش زمعزل مشتتمل بتر طترح مستأل  ،فرمتع هتا ،ابزارهتار
برنام ریزر ،یار یروهی و ماانیس هار نمرهدهی میباشد .ب طعر یلی ،سیست مدیریی یادییرر
نع ی رویارد جدید در زمعزل الاترونیای اسی ی بت وستیل متدیران زمعزشتی ینتتر شتده و
ضمن مدیریی یادییرر ،پیشرفی دانشجعیان را تحی نظارت ختعد داشتت و فرزینتد برنامت ریتزر،
اجرا و ارزلیابی را تسهیل میسازد ).)cited in Ramakrisnan et al., 2012
1. Instruction
2. Information & Communication Technology
3. Curriculum
4. Distance Education
5. E-Learning
6. Learning Management System
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سیست مدیریی یادییرر ،یم نرمافتزار رفت ار استی یت جهتی الحتا بت شتالهتار فنتی و
زمعزشی ب محیطهار زمعزشی مجتازر طرا تی شتده استی  .)Cavus, 2011در نظتام زمتعزل
الاترونیای ،از زنجا ی ارت اطات چهره ب چهره وجعد ندارد و ینش و واینش متلابل بین استتاد و
دانشجع ب
ا تلاد صا

داقل میرسد ،تا اندازه زیادر متناس

با سیست مدیریی یادییرر متیباشتد .زیترا ،بت

نظران ،سیست مزبعر فاصل هار زمانی و ماانی را درنعردیده و یم عدهار مربعط بت

اختالفات استادان در زمین ست مهتار تتدریو و ارایت محتتعا را ج تران متیینتد (Asiri et al.,

).2012
در ایران نیز زمعزل الاترونیای از ستا  3131در دانشتگاه شتیراز رستم ًا پتا بت رصت وجتعد
یذاشی و از سا  3139ب بعد دانشتگاه هتار دیگترر از جملت دانشتگاه لت و صتنعی ،دانشتگاه
صنعتی امیری یر ،دانشگاه خعاجت ن تیر طعستی و بت تتازیی دانشتگاههتار شتهید بهشتتی ،صتنعتی
اصفهان و دانشگاه اصفهان وارد ایتن فرزینتد شتدهانتد ).(Rahmanpour & Liaghatdar, 2008
انتظار میرود یت متعجی از ایتن نتع زمتعزلهتا در سراستر یشتعر بت راه بیفتتد و دانشتگاههتار
یعنایعن ب دایر یردن دورههار الاترونیای اقدام ینند .برار مثا  ،در دانشتگاه اصتفهان طرا تی
سیست مدیریی یادییرر با نام «چهار باغ» شرو ب یار یرد .چهار باغ برار پشتتی انی از یتم نتع
رول زمعزشی ب نام فتن زمتعزل تعتاملی ،طرا تی شتده استی .تعلیتد محتتعا بتر استاس زخترین
استانداردهار محتعار زمعزشی الاترونیای بعده و اماان وارد نمعدن بست هار زمعزشی استتاندارد
ب سیست و ه چنین ،اماان انتلا محتعار تعلیتد شتده در یتم درس بت درسهتار دیگتر وجتعد
دارد .تلعی زمعزشی سیست چهار باغ ب صعرت یامالً فارسی بعده و اماان فعالییهتار اجتمتا ی
یعنایعن مانند یفتمان یا انجمتنهتار لمتی ،یتا یتا ماالمت متنتی زنتده ،ینفترانو ویتدیعیی،
فرهنگ نام و ویای در زن طرا ی شده اسی و بریزارر ززمعن و امتحان نیز ب صعرت زنالیتن و
الاترونیای میباشد .یم نمعن از این سیست نیز در انگلستان بتا نتعان «ار -ریتو »3در دانشتگاه
بعرنمعث 2میباشد ی ختدماتی را بترار دانشتگاه بت ارمغتان زورده استیم اوالً دانشتجعیان دارار
فاصل ماانی ب را تی میتعانند در یالسهار بحث شریی یرده و از منابع الاترونیاتی استتفاده
ینند .دوماً ب یتابخان دانشگاه این اماان را میدهد تتا بت فتنزوررهتار بررستی و ارزیتابی منتابع

1. E-Res
2. Bournemouth University
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اینترنتی مجهز شعند و با ث صرف جعیی در وظای

مدیریتی و یپیبردارر در دانشگاه شعد .ستعماً

اماانات بیشترر را برار ارای محتعا و اماان تدریو تیمی و ارزلیابی از دانشجعیان را ب استادان
میدهد ).(Miers et al., 2007
ایرچ برخی از نعیستندیان ،اصتطال ات سیستت متدیریی یتادییرر ،زمتعزل الاترونیاتی،
یادییرر زنالین 3و یادییرر م تنی بر وب 2را ب صعرت مترادف ب یار میبرند .اما ،باید بتین زنهتا
تفاوت یذاشی .سیست مدیریی یادییرر یم اصطالح یلیتر متیباشتد یت بت دامنت وستیعی از
نظامهایی اشاره دارد ی اماان دسترسی ب خدمات یادییرر زنالین را برار یادییرندیان ،استتادان
و مدیران فراه ساخت و سازماندهی مییند .)Ownes & Price, 2010
ط دیدیاه بانم جهانی ،1سیست مدیریی یادییرر یم بست نترمافتزارر استی یت بت طتعر
اتعماتیم زمعزل و منابع انسانی دخیل در زمعزل را مدیریی و هدایی مییند & (Al-Busaidi

) .Al-Shihi, 2012این نظام شامل استفاده از ارت اطات م تنتی بتر وب ،انتعا هماتاررهتا ،انتلتا
دانش و زمعزل بترار یست ارزل معتا

استی  .)Brown et al., 2006بت ا تلتاد یراولتع

) )Ceraulo, 2006سیست مدیریی یادییرر ،ارت اسی از ب یارییرر تانعلعژهار ه زمان و
غیره زمان ب منظعر ارای زمعزل و محتعار یادییرر ب منظعر تسهیل یادییرر در هر زمان و هتر
ماان .سیست مدیریی یادییرر امااناتی را برار تغییر و تعسع رولهار جدیتد زمعزشتی فتراه
ساخت و انعطافپذیرر بیشترر را برار نظام زمتعزل الاترونیاتی بت ارمغتان متیزورد (cited in

) .Ayub et al., 2010فنزوررهار معرد استفاده در این سیست  ،دانشگاههتا را قتادر متیستازد تتا
خعد را از وضعیی معجعد ب وضعیی مطلعب و دلختعاه برستانند .بت تالوه ،ایتن اماتان را فتراه
میسازد تا با مرت ط ساختن بخشهار زیادمیم ،یتابخان و فنزورر ب یاتدیگر ،ترفیتع و ارتلتان

هماتارر و تعامتل در داختل دانشتگاه را فتراه ستازد ) .(Wankel & Wankel, 2011در ایتن
سیست  ،محتعا در هر جایی از طری اینترنی قابل ارای و تعسط دانشتجعیان نیتز در هتر جتایی قابتل
دریافی اسی  .)Ramakrisnan et al., 2012ب ا تلاد ا مخالفی و ا ملدادر & (Almekhlafi

) Almeqdadi, 2010در سیست مدیریی یادییرر دانشجعیان قادر هستند ،در تدارک منابع سهی
شعند ،ب صعرت زنالین در ززمعن شریی ینند ،ب نمرات خعد دسترسی پیدا ینند ،تاالی

ختعد

1. Online Learning
2. Web-Based Learning
3. The World Bank
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را دریافی ینند ،با هماالسی ها و زمعزشیار ارت اط و تعامتل یننتد و بت زستانی بت متعاد زمعزشتی
دسترسی داشت باشند .ب الوه ،ب زمعزشیاران یمم خعاهد یرد تا محتیطهتار یتادییرر پعیتا را
ایجتتاد و راه تترر یننتتد  .)Cavus, 2011سیستتت متتذیعر از فعالیتتیهتتار مربتتعط ب ت زمتتعزل
الاترونیای از ق یل ارای اطال تات ،متدیریی متعاد زمعزشتی ،یتردزورر اطال تات و ارزلیتابی
دانشجعیان پشتی انی مییند و لذا ،فراتر از نظامهار مشاب مانند نظام مدیریی دوره ،3نظام متدیریی
محتتتعار یتتادییرر ،2یتتادییرر بتتا یمتتم یتتامپیعتر ،1یتتادییرر م تنتتی بتتر یتتامپیعتر 9و یتتادییرر
الاترونیای میباشد ) .(Yueh & Hsu, 2008سیست مدیریی یتادییرر تالوه بتر غنتی ستاختن
محیطهار یادییرر چهره ب چهره و سنتی ،دارار قابلییهار ویژه برار زمعزلهتار الاترونیاتی
ب این شرح اسیم
 .1محتوو:ا

تتتدوین محتتتعا بتتا مشتتاریی دانشتتجعیان و ارای ت و دریافتتی الاترونیاتتی زن تعستتط

دانشجعیان ).(Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012
ارای اطال ات ب روز ب دانشجعیان در یعتتاهتترین زمتان و دسترستی دایت و زستان

 .2اطالعات

دانشجعیان ب پایگاههار اطال اتی .)Knecht & Reid, 2009
 .3تن:ع

ارای دورههار زمعزشی یعنایعن و استفاده از رولها و ابزارهار متنع زمتعزل ماننتد

یروههار چی و بحث .)Yueh & Hsu, 2008
 .4پشتیبانی استفاده از ابزارهار مدیریی دوره ،بست هار نترمافتزارر و منتابع مطالعتاتی ززاد (Al-

).Busaidi & Al-Shihi, 2012
 .5انگیزش

برانگیختن مشاریی یادییرنتدیان و افتزایش القت منتدر در زنهتا بتا تتدارک منتابع

متنتتع و متناس ت

.6

بتتا نیازهتتار زنتتان و مشتتاریی دادن زنهتتا در تتتدوین محتتتعا & (Flavo

).Johanson, 2007
ارزشیابی ارزشیابی از دانشجعیان بر اساس سطح پیشرفی و ارای تالی

و تدارک برنامت هتار

تامیلتی بترار زنتان؛ هت چنتین ،ارزشتیابی دانشتجعیان از استتادان (Mahdizadeh et al.,

).2008

1. CMS: Course Management System
2. LCMS: Learning Content Management System
3. CAL: Computer Assisted Learning
4. CBL: Computer Based Learning
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ارت اط زنده و غیر زنده استادان و دانشجعیان؛ و دانشجعیان با همدیگر ب طعر مستتمر و

هر زمانی ی الزم باشد .)Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012
 .8صرفهج:یی

صرف جعیی در زمان استادان و دانشجعیان ب دلیل هدفمند بعدن زمان استتفاده از

سیست  )Aczel et al., 2008و صرف جعیی در هزین هتار مختلت

بت دلیتل ارایت محتتعا و

رولها ،ه چنین ،انجام ارت اطات ب صعرت زنتده (Rahmanpour, Nasr & Monajemi,

).2015

ارایه محتوای مشارکتی
(مدیریت محتوا)
خدمات پشتیبانی
(مدیریت خدمات)
ارزشیابی تکوینی و ارایه
تکلیف (مدیریت ارزشیابی)

تنوع روشها و دورهها
(مدیریت دوره)

دسترسی به پایگاههای
اطالعاتی گوناگون
(مدیریت اطالعات)

قابلیتهای سیستم
مدیریت یادگیری

برانگیختن انگیزش
دانشجویان
(مدیریت انگیزه)

تعامل شبکهای و هدفمند
(مدیریت تعامالت)
صرفهجویی در زمان و

هزینه (مدیریت منابع)

قابلیتهای سیستم مدیریت یادگیری در آموزش الكترونیكی

شكل .1

با تعج ب قابلییهار سیست مدیریی یادییرر ،بیشتر دانشگاهها از این سیست در راستتار نیتل
ب اهداف رف ار و زمعزشی خعد استفاده میینند .برار مثتا  22 ،درصتد مؤسستات یتارزمعزر
زمریاا ،دورههار خعد را از طری همین سیست اجرا میینند .ه چنین ،در ایتن یشتعر تدود 41
درصد مؤسسات لمی در پی تلفی زن با زمعزلهار خعد هستند ) .(Brown et al., 2006مشاب
با این یشعر ،در انگلستان نیز  41درصد مؤسسات در تالل برار بهرهییرر از این دستاورد هستند.
در یشعرهار زفریلایی و زسیار میان نیز دود پتنج ستا استی یت تلاضتا بترار استتفاده از ایتن
سیست افزایش یافت اسی .ب طعرر ی نرخ ساالن ایتن رشتد در فاصتل ستا هتار  2224تتا 2239
دود  32درصد قابل پیشبینی بعد ).(Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012
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ایر چ عامل زیادر در یسترل سیست مدیریی یادییرر در برختی یشتعرها متؤثر بتعده استی،
یباشتد .بتا ایتن
اما ،ب نعان یم رویارد جدید زمعزشتی ،دارار پیشتین پژوهشتی بستیار یمتی مت 
وجعد ،برخی از نعیسندیان در ضمن زثار خعد ب برخی از این عامل اشاره یردهانتد .بترار مثتا ،
تئع ) (Teo, 2009ب قابلیی استفاده زسان از این سیست ب نعان امل مه در زمعزل اشاره یرده
استتی .مطالعتتات ا بعستتیدر و ا شتتیهی ) )Al-Busaidi & Al-Shihi, 2012و یلعبتتاس و
ممییل ) (Klobas & McGill, 2010بر تأثیر سیست مدیریی یادییرر بر یادییرر دانشتجعیان
مجازر ،ه چنین ،مهارت استفاده از تانعلعژر هار مرت ط با سیست  ،ب نتعان عامتل مهت اشتاره
یردند.
پریتعریعس و بیلجعن ) )Pretorius & Biljon, 2010در پژوهش ختعد بت ایتن نتیجت دستی
یافتند ی قابلیی یادییرر این سیست ب نعان املی در جهی ب یارییرر زن ،تابعی از دو امتل
قابلیی استفاده و مهارتهار استفاده از فنزورر اطال ات و ارت اطات اسی .محمتدر و هماتاران
) (Mohammadi et al., 2010بر قابلیتیهتار سیستت متدیریی یتادییرر در بترزوردن نیازهتار
زمعزشی ،قدرت سازیارر زنها و زیرساخی هتار متالی و متادر دانشتگاه تأییتد داشتتند .زتشتم
 )Atashak, 2007در پژوهشتتی بتتا نتتعان «م تتانی نظتترر و یتتاربردر یتتادییرر الاترونیاتتی»،
چالش هار تعسع زمعزل الاترونیای در زمعزل الی ایران را بررستی و نشتان داد یت از جملت
عامل مه در این زمین
وجع د سیست

ارتاند ازم سعاد رایان ار و اطال اتی دانشتجعیان ،نظتام پشتتی انی قتعر،

امل وینتدوز فارستی و لتزوم ر ایتی قتانعن مالایتی فاترر .منتظتر (Montazer,

) 2007در پژوهش خعد با نعان «مطالعات راه ردر تعسع فنزورر اطال تات در زمتعزل تالی
ایران» ،ب این نتیج دسی یافی ی وجعد نگرل مناست

در میتان مستؤوالن و یارینتان دانشتگاه،

ر ایی مالایی فارر ،پشتی ان نرمافزارر و لزوم سرمای یذارر مالی ،عامل مه تعسع فتنزورر
اطال ات در دانشگاه ب شمار میرود .ر مانپعر و هماتاران ) (Rahmanpour et al., 2015نیتز
در پتتژوهش ختتعد ب ت اهمیتتی مهتتارت و نگتترل ناصتتر انستتانی از جمل ت استتتادان ،دانشتتجعیان و
یارشناسان در این ارت اط تأیید یردند .ب الوه ،زنها نشان دادند ی استادان باید تعانتایی استتفاده
از انعا نرمافزارها را داشت باشند و بتعانند دانشجعیان را نیز در این زمین یتارر نماینتد .دانشتجعیان
نیز باید الوه بر مهارت در استتفاده از اینترنتی و پایگتاههتار اطال تاتی ،تعانتاییهتار ختعد را در
ب یارییرر نرم افزارهار یاربردر ارتلتان دهنتد .نظتر بت جدیتد بتعدن ایتن نترمافتزار و هت چنتین،
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قابلیتتیهتتار منح تتر ب ت فتترد زن ،ب ت یتتارییرر ایتتن سیستتت در نظتتام زمتتعزل تتالی و زمتتعزل
الاترونیای نیازمند پیشبایسیهایی میباشد .هدف از انجام پژوهش اضر ،بررستی ایتن الزامتات
در س دست سیستمی ،انسانی و مدیریتی -زیرساختی میباشد .در این پژوهش ،الزامتات ست یانت و
زیرمؤلف هار هر یم از زنها تحلیل و تشریح خعاهد شد .با تعج بت متعارد مطترح شتده ،ستؤاالت
این تحلی

ارتند ازم

 .3عامل مربعط ب ماهیی سیست مدیریی یادییرر مؤثر در ب یارییرر زن در زمعزل تالی
از دیدیاه استادان چیسی؟
 .2الزامات مربعط ب نیرور انسانی مؤثر بر ب یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر در زمتعزل
الی از دیدیاه استادان چیسی؟
 .1الزامات ادارر -پشتی انی مؤثر بر ب یارییرر سیست مدیریی یتادییرر در زمتعزل تالی از
دیدیاه استادان چیسی؟
روش

ار

این پژوهش ب لحاظ نع در زمره تحلیلات ییفی قرار میییرد ی با استتفاده از رول م تا

انجام میشعد .جامع زمارر پژوهش ،یلی استادان شاغل ب تتدریو در دانشتگاه اصتفهان در ستا
تح یلی  3141-49بعد ی در زمین معضتع دارار اطال تات مناست بعدنتد .ایتن افتراد در زمینت
اجرار سیست مدیریی یادییرر یتا دوره هتار مجتازر و الاترونیاتی دارار تجتارب و اطال تاتی
بعدند ی می تعانستند در فرزیند اجرار تحلی مشاریی ینند .با شیعه نمعن ییترر هدفمنتد متعارد
مطلعب ب دلیل داشتن اطال ات غنی در زمین سیستت متدیریی یتادییرر و دورههتار مجتازر و
ه چنین ،انجام یارهار تحلیلی و تألیفی در زمین معضع ) ،م تا

بتا استتادان و صتا

نظتران

مربعط انجام شد و تا رسیدن ب اش ا اطال ات ادام یافی .یفایی اطال ات بتا  31متعرد م تا
اصل یردید و از زن ب بعد اطال ات جدیدر ب دسی نیامد .تعزیع فراوانی م ا
اساس دانشاده در جدو  3نشان داده شده اسی.

شعندیان بتر
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جدول  .1توزیع فراوانی مصاحبه شوندگان برحسب دانشكده

نام دانشكده

1

تعداد مصاحبه شونده شماره مصاحبه شوندهها

لعم تربیتی

9

9-1 -2-3

فنی -مهندسی

9

3-7 -6 -1

زمار و ریاضی

2

32-4

لعم ادارر و اقت اد

1

31-32-33

زبانهار خارجی

2

31-39

از بین افراد نمعن  9 ،نفر دارار مرت ت لمتی استتادر 1 ،نفتر دانشتیارر و  6نفتر استتادیارر بعدنتد.
ه چنین ،جنسیی  2نفر از م ا

شعندیان ،زن و مابلی مرد بعدند.

ابزار معرد استفاده در پژوهش اضر ،م ا
ساختار می باشد .سؤاالت م ا

نیم ساختار یافتت بتعد یت دارار تریی تی از مت و

بر استاس ستؤاالت اصتلی پتژوهش تنظتی و روایتی محتتعایی و

صعرر ززمعن از طری بررسی استادان و متخ

ان مربعط معرد تأیید قرار یرفی .بر ایتن استاس

ابتدا ،سؤاالت یلی در ارت اط با سؤاالت پژوهشی پرستیده شتد و بتر استاس رونتد انجتام م تا

،

سؤاالت جزیی معرد بررسی قرار یرفی و اطال ات الزم جمعزورر یردیتد .بترار مثتا  ،ابتتدا در
خ عص امل نیرور انسانی مؤثر در ب یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر در زمتعزل تالی،
نظرات م ا

شعندیان معرد بررسی قرار یرفی و بعد نیروهار انسانی مختل

زمین پرسیده شد .م تا

تأثیریذار در این

هتا بت صتعرت عتعرر و طتی متدت  12تتا  62دقیلت انجتام یرفتی.

اطال ات ب دسی زمده ابتدا ،دست بندر و سپو ،ب شیعه ملعلت بنتدر متعرد تجزیت و تحلیتل قترار
یرفی .در این رول ابتدا ،داده هار خام تعسط محلت متعرد بررستی قترار یرفتی و در ادامت  ،بت
مؤلف هار اصلی و سپو ،ب زیرمؤلف ها تلسی یردید .در ادام  ،با محاست فراوانتی پاسته بت یتم
معرد ،نام مناس ی برار زن ملعل انتخاب و در قال

جدو هایی ستازماندهتی یردیتد .بترار نشتان

دادن شیعه پاسه استادان و ه چنین ،ا ت ار نتایج ،از نلل قع هار مستتلی استتادان بت نتعان نمعنت
پاسهها ،استفاده شد.

 .3ب دلیل ارت اط بیشتر رشت هار لعم تربیتی و یامپیعتر با معضع  ،از دانشادههار مذیعر تعداد بیشترر جهی م ا

انتخاب شدند.
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یافتهها

ها بر اساس سؤاالت پژوهشی معرد تحلیل قرار میییرنتد.

در این بخش یافت هار اصل از م ا

جهی سهعلی انجام یار از رول ملعل بندر استفاده یردید ی طی زن ابتتدا ،ملعلت هتار اصتلی و
سپو زیرملعل هار مربعط ب هر یدام از زنها معرد تحلیل قرار یرفی .ب منظتعر ینتیتتر ستاختن
نتایج ،در هر زیرمؤلف  ،یم یا چند نمعن از نلل قع هار مستلی م ا
سؤال اول پژوهشی

شعندیان ارای شد.

عامل مربعط ب ماهیی سیست مدیریی یتادییرر متؤثر در بت یتارییرر زن در

زمعزل الی از دیدیاه استادان چیسی؟
جدول  .2ویژگیهای مربوط به ماهیت سیستم مدیریت یادگیری مؤثر در کاربرد آن در آموزش عالی
عامل

مؤلفه

نمونه

شرح

در سیست مدیریی یادییرر ،نظتام هتار متدیریی محتتعا بت یعنت ار
یتتتاربرد سیستتتت متتتدیریی

تسهیل یادییرر

یتادییرر بت دلیتل اماانتات
متنع معج

یادییرر مفید

و اثتتتربخش در دانشتتتجعیان

ماهیی سیست مدیریی یادییرر

مییردد م ا

شتعندیان

شماره  33 ،4 ،7 ،1 ،9و )31

طرا ی شده اسی ی می تعاند مشع یادییرر بیشتر و معنادارتر باشد
شماره .)33
سیست مدیریی یتادییرر از ابزارهتار یعنتایعنی بترار ارایت محتتعا
استفاده متیینتد یت بتا ست م هتار یعنتایعن یتادییرر دانشتجعیان
مطابلی مییند و لذا ،یادییرر بهتر صعرت میییرد شماره .)31
سیست مدیریی یادییرر می تعاند ایده یادییرر مادام العمتر را تحلت
بخشد ،چرا ی فراییران با تنع ابزارها میتعانند در هر زمان و ماتانی
یاد بگیرند شماره .)4
زنچ با ث مییردد ی سیست مدیریی یادییرر در زمتعزل تالی

استتتفاده از سیستتت متتدیریی
یادییرر در فرزیند زمعزل

تسهیل زمعزل

تتتتالی معجتت ت

افتتتتزایش

اثربخشتتی و ستتهعلی انجتتام
زمتتتعزلهتتتا متتتییتتتردد
م ا

شتعندیان ،9 ،2 ،3

 33 ،32 ،4 ،7 ،6و .)31

بتت یتتار رود ،قابلیتتی زن در ارایتت زمتتعزل بتتا یمتتم ابزارهتتار
تانعلعژیای و جدید اسی ی بسیارر از ضع هار زمعزل سنتی را
ج ران مییند شماره  1 ،3و .)33
زمعزل با یمم سیست مدیریی یادییرر یزینت هتار متنتع ی را در
اختیار استادان جهی ارای زمتعزلهتا متییتذارد و معجت

رضتایی

خاطر استادان و دانشجعیان مییردد شماره  6 ،1و .)32
استفاده از سیست مدیریی یادییرر معج

مییردد ی نلص در یم

شیعه زمعزشی با یمم ابزار یا شیعه دیگر ج تران یتردد شتماره  9و
.)6
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ادامه جدول  .2ویژگیهای مربوط به ماهیت سیستم مدیریت یادگیری مؤثر در کاربرد آن در آموزش عالی
عامل

مؤلفه

ماهیی سیست مدیریی یادییرر

قابلیی اقت ادر

نمونه

شرح

ب یارییرر سیست متدیریی
یتتتتتتتتادییرر معجتتتتتتتت
صتتترف جتتتعیی در وقتتتی و
انرژر استادان و دانشتجعیان
می یردد م ا
شماره  6 ،1و )39

شعندیان

استفاده از سیست مدیریی یادییرر ن تنها ب ارایت اثتربخش زمتعزل
منجر مییردد؛ بلا  ،معج

صرف جعیی در زمان و انرژر استتادان و

دانشجعیان مییردد شماره .)1
ایر سیست مدیریی یتادییرر بت درستتی متعرد استتفاده قترار ییترد،
بسیارر از هزینت هتار زمعزشتی و تتی متدیریتی یتاهش متییابتد و
استادان زمتان بیشتترر را صترف وظتای

تخ

تی ختعد متینماینتد

شماره .)39

اطال ات جدو  2نشان می دهتد یت ییفیتی و قابلیتی مربتعط بت ماهیتی ختعد سیستت متدیریی
یادییرر میتعاند تعیین یننده پذیرل یا دم پذیرل زن در زمعزل الی باشد .این ویژیتیهتا را
میتعان در قال

س مؤلف تسهیل یادییرر ،تسهیل زمعزل و قابلیی اقت ادر متعرد بررستی قترار

داد .تسهیل یادییرر ب نلش این سیست در یادییرر دانشجعیان اشاره دارد و تسهیل زمعزل نیز ب
نلش زن در فرزیند تدریو و تحع در رولهار زمعزشی مربعط مییردد .قابلیتی اقت تادر نیتز
ب ماهیی سیست در تللیل هزین هار زمانی و مالی اشاره دارد.
سؤال دوم پژوهشی

الزامات مربعط ب نیرور انسانی مؤثر بر ب یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر

در زمعزل الی از دیدیاه استادان چیسی؟
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جدول  . 9عوامل انسانی مؤثر بر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی
عامل

مؤلفه

عامل انسانی

استادان

نم:نه

شرح

نلش استادان در بت یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر از
اهمیی یاتی برخعردار اسی .زنها هستند ی با ب یتارییرر
زن در جریان زمعزل و یتادییرر بت قابلیتیهتار زن جامت
متتل متتیپعشتتانند .در واقتتع ،داشتتتن ستتعاد اطال تتاتی و
یای از عامتل بستیار مهت
در بتت یتتتارییرر سیستتتت
متتتتتدیریی یتتتتتادییرر در
زمتتتعزل تتتالی ،استتتتادان
میباشند م ا

شعندیان

شماره  3تا  32و  31و )39

تانعلعژیای استادان ،پیشبایستی مهت در ایتن زمینت استی
شماره  1و .)7
زنچ در ب یارییرر سیست متذیعر نلتش تعیتین یننتدهار
دارد ،مهارت استادان در استفاده از این سیست میباشتد .لتذا،
چنین مهارتهایی را باید در زنان تلعیی یترد .از جملت ایتن
مهارتها ارتند ازم یار با اینترنی ،شگردهار جستیوجتع،
تسلط بر نرمافزارهار مختل  ،چگتعنگی دسترستی بت انتعا
پایگاههار اطال اتی و برنام نعیسی شماره .)3
استادانی ی نگرل مث تی ب این سیست دارند ،متیتعاننتد هت
در ب یارییرر زن نلش ایفا ینند و هت بت یتارییرر زن را
تعسط دانشجعیان ترویج دهند شماره .)39
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ادامه جدول  . 9عوامل انسانی مؤثر بر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی
عامل

مؤلفه

نم:نه

شرح

دانشجعیان همعاره یای از ناصر تغییر و تحتع در زمتعزل
الی هستند و سیست مدیریی یادییرر زمانی بتا معفلیتی بت
یار خعاهد رفی ی دانشجعیان از مهارت استتفاده از ابزارهتا
و اماانات متنع زن برخعردار باشند شماره .)3
تا زمانی ی دانشجعیان ا ساس رضایی از قابلییهار سیست
دانشجعیان نلش برجست ار مذیعر را نداشت باشند ،نمیتعان ب معفلیی ب یتارییرر زن
دانشجعیان

در بتت یتتتارییرر سیستتتت

امیدوار بعد شماره .)31

متتتتتدیریی یتتتتتادییرر در ب ت نظتتر متتیرستتد ،در هتتر شتترایطی بتترزورده شتتدن نیازهتتا و
زمتتتتعزل تتتتالی دارنتتتتد انتظارات دانشجعیان امل مه ب یارییرر سیست متدیریی
م ا

شعندیان شماره ،3یادییرر اسی .زیترا ،هتدف از هتر نتع نتعزورر ،بترزوردن

عامل انسانی

 31 ،3 ،6و )31

نیازهار یعنایعن زنان میباشد شماره .)31
از جمل مهارتهار الزم در این زمین میتعان ب مهارت یار
با رایان و اینترنی ،شناخی پایگاههتار اطال تاتی یعنتایعن،
تسلط نس ی بر زبان انگلیسی ،شناخی نرمافزارهار زمعزشی و
یار با زنها و مهارتهار ارت اطی ه زمان و غیره زمان اشاره
یرد شماره  3و .)31
ایرچت سیستتت متتدیریی یتتادییرر دارار ویژیتتیهتتار فنتتی

مدیران و یارشناسان

مدیران و یارشناستانی یت

خاصی اسی .اما ،مدیران دانشتگاههتا بتا نگترلهتار ختعد و

با سیستت متذیعر سترویار تتتدارک شتترایط مناس ت

متتیتعاننتتد ب ت یتتارییرر زن را ب ت

دارنتتد در ب ت یتتارییرر زن معفلیی نزدیم سازند شماره .)6
نیتتز نلتتش دارنتتد م تتا

سیست مدیریی یادییرر مستلزم وجعد یارشناسان فتنزورر

شعندیان شماره  6 ،2و .)7

اطال تتات استتی تتتا زن را راهانتتدازر ،مایتتی و اداره یننتتد
شماره .)7

اطال ات جدو  1اایی از زن دارد ی ب یارییرر معفلییزمیز سیست متدیریی یتادییرر در
زمعزل الی بستگی زیادر ب نلش عامل انسانی از جمل دانشتجعیان بت نتعان مخاط تان اصتلی
نظام زمعزل الی و استادان ب نعان استفادهینندیان مده سیست مذیعر دارد .نلش یارشناستان
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فنزورر اطال ات دانشگاهها ب نعان امیتان فنتی و متدیران بت نتعان امیتان متالی ،لتعقی و
ادارر نیز میتعاند در ب یارییرر سیست مذیعر نلشزفرینی ینند.
سؤال س:م پژوهشی

الزامات ادارر -پشتتی انی متؤثر بتر بت یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر در

زمعزل الی از دیدیاه استادان چیسی؟
جدول  .1عوامل اداری -پشتیبانی مؤثر بر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی
عامل

مؤلفه

نم:نه

شرح

زیرساخی هار دانشگاه مانند وجعد تجهیزات فنی ،سخیافزارهتا و

زیرساخیهار فنی دانشگاه

یای از عامل مهت در بت

نرمافزارهار مناس

یارییرر سیست متدیریی

از جمل عامل مه ب یارییرر سیستت متدیریی یتادییرر هستتند

یادییرر در زمعزل الی

شماره .)1

زیرستتتتاخیهتتتتار فنتتتتی

مر ل او ب یارییرر سیست مدیریی یادییرر ی میزان زمادیی

دانشتتتگاههتتتا متتتیباشتتتد

الاترونیای دانشگاه را نشان میدهد ،وجعد زیرستاخیهتایی ماننتد

شعندیان شتماره

انعا سخی افزار ،نرم افزار ،اماانات مخابراتی و وستایل ارت تاطی و

م ا

 1 ،2 ،3و .)31

ی اجرار سیست مذیعر را اماانپتذیر ستازند

انعا رایان هاسی .در این ارت تاط هت یمیتی زیرستاخیهتا و هت
ییفیی زنها از اهمیی برخعردار اسی شماره .)31

مسایل لعقی

عامل ادارر -پشتی انی

یای از عامل مهت در بت
یارییرر سیست متدیریی
یادییرر مسایل لتعقی و
امنیتتتتی استتتی م تتتا
شتتتعندیان شتتتماره  7 ،9و
.)32

مسایل لعقی و امنیتی از جمل مستایل مهت بت یتارییرر سیستت
مدیریی یادییرر اسی .دانشجعیان و استادان بایتد بتا بت یتارییرر
این سیست  ،از محفعظ ماندن اطال تات خ عصتی و متعمی ختعد
اطمینان پیدا ینند شماره .)7
از جمل عامل مهت در بت یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر،
تدوین قعانین مربعط ب

مالایی و دم تجتاوز بت

تری افتراد

میباشد ی نلش مایتی در این ارت اط دارد شماره .)32


در ایجاد و تحع هر نع نعزورر نمیتعان وجتعد سترمای یتذارر
تتتأمین منتتابع متتالی مناست

مالی را نادیده یرفی .این امل نلش مایتی و پشتتی انی را دارد و

متتیتعانتتد بتت یتتارییرر

در معفلیی سیست مدیریی یادییرر مؤثر اسی شماره  7و .)3

منابع مالی

سیست متدیریی یتادییرر

تتأمین منتابع متتالی مناست

را با معفلیی همتراه ستازد

یارییرر سیست مدیریی یادییرر در دانشگاهها ب شمار متیرود.

شعندیان شتماره

تدارک فعار مناس  ،تهی زیرساخیها و ستخیافزارهتار متعرد

م ا

 33 ،4 ،3 ،7 ،9و .)31

از جملت مهت تترین عامتتل متؤثر در بت

نیتاز  ،تجهیتتز دانشتتگاه و بت یتارییرر نیتترور انستتانی متخ تتص و
یارشناس ،مستلزم هزین هار مناس

میباشد شماره .)33
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اطال ات جدو  9اایی از زن دارد ی ب یارییرر سیست مدیریی یادییرر در زمعزل تالی
ب فراه بعدن عامل پشتی انی و مایتی نیز بستگی دارد .این عامل شامل زیرساخیهار دانشتگاه
از لحاظ یمی و ییفی ب نعان پشتی ان مادر و فیزیای ،مسایل لعقی ب نتعان پشتتی ان امنیتتی و
ه چنین ،منابع مالی ب نعان پشتی ان مالی و پعلی می باشتند .میتزان تعجت بت ایتن عامتل از ستعر
دسیاندریاران دانشگاهها ،تعیین یننده نلش بازدارندیی و تسهیلینندیی در ب یارییرر سیست
مدیریی میباشد.
عوامل مؤثر در بهکارگیری سیستم

ماهیت سیستم

اداری -پشتیبانی

زیرساختی
()%24

استادان
()%42

مالی
()%12
حقوقی
()%21

انسانی

قابلیت یادگیری
()%12

قابلیت آموزشی
()%49

دانشجویان
()%91
کارشناسان و
مدیران ()%21

قابلیت اقتصادی
()%21

شكل  .2الگوی عوامل مؤثر بر بهکارگیری سیستم مدیریت یادگیری در آموزش عالی

الگعر ارای شده در شتال  ،2عامتل متؤثر بتر بت یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر را ارایت
میدهد .این الگع ،مطاب نظر م ا شعندیان ،درصد و میزان تأثیریذارر هتر یتم از عامتل را

نشان میدهد .ب طعرر ی بیشترین درصد ب ترتی مربعط ب استادان  )%32از ملعل امل انسانی،
قابلیی زمعزشی  )%61از ملعل امل ماهیی سیست  ،و مالی و قابلیی یادییرر  )%92از ملعل هار
عامل ادارر -پشتی انی و ماهیی سیستت  ،یتزارل شتد .ایرچت در برختی مؤلفت هتا ،درصتدها تتا
اندازهار پایین بعد ،اما ب دلیل زنا برخی صا نظران بر زن تأیید داشت انتد ،از اهمیتی برختعردار
میباشد.
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بحث و نتیجهگیري

این پژوهش ،با هدف بررسی عامل مؤثر بر ب یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر در زمتعزل
الی انجام یرفی .نتایج پژوهش اایی از زن داشی ی عامل مذیعر را میتتعان در ست دستت
عامتتل متترت ط بت ماهیتتی سیستتت متتدیریی یتتادییرر ،عامتتل انستتانی و عامتتل ادارر -پشتتتی انی
دست بندر یرد.
نتایج سؤا او نشان داد ی از جمل عاملی یت بت ماهیتی ختعد سیستت متدیریی یتادییرر
مرت ط میباشند ،در قال س ویژیی تسهیل یتادییرر ،تستهیل زمعزشتی و قابلیتی اقت تادر قابتل
تعجی اسی .بیشتر استادان در ایتن مؤلفت معتلتد بعدنتد یت قابلیتی سیستت متذیعر در یمتم بت
یادییرر دانشجعیان  6نفر) و زمعزل استادان  4نفر) میتعاند تحع برجست ار در زمعزل تالی
ب وجعد زورد و لتذا ،استتفاده از زن فرزینتد زمتعزل و یتادییرر را قترین معفلیتی ستازد .بنتا بت
اظهارات استادان ،این قابلییها ب دلیل تنع اماانات سخیافتزارر ،نترمافتزارر و فنتی مربتعط بت
ماهیی سیست مدیریی یادییرر بعده و با نیازها و س مهار یعنایعن یادییرر دانشجعیان تط یت
مییابد .ه چنین ،ب ا تلتاد ایثریتی استتادان ابزارهتار تانعلتعژیای مربتعط بت سیستت متدیریی
یادییرر میتعاند رولهار زمعزشی استادان را غنا بخشد و برخی ضتع هتار معجتعد را ج تران
یند .این نتایج با پژوهشهار تئتع  ،)Teo, 2009پریتعریتعس و بیلجتعن (Pretorius & Biljon,

) 2010و محمتدر و هماتتاران  )Mohammadi et al., 2010هت ستتع متیباشتتد .زنتان نیتتز بت
قابلیی هار سیست در زمعزل و یادییرر دانشجعیان و استادان و قدرت سازیارر زن بتا اماانتات
دانشگاه ،ب نعان عامل مه اشاره یرده بعدند .ب الوه ،قابلیی اقت ادر و ملرون ب صرف بتعدن
استفاده از این سیست  ،رضایی و اطمینان خاطر بیشتترر را در بت یتارییرر ایتن سیستت بت وجتعد
میزورد ی معرد تأیید برخی پاسهیعیان  1نفر) پژوهش بعد.
نتایج سؤا دوم پژوهشی نشان داد ی عامل انسانی شاغل در دانشگاه نیز میتعانند امل بستیار
مهمی در ب یارییرر سیست مدیریی یادییرر باشند .بت ا تلتاد ایثریتی م تا

شتعندیان ایتن

پژوهش ،استادان ،دانشجعیان ،یارشناسان و مدیران هر یدام ب سه خعد میتعاننتد در ایتن زمینت
تأثیریذار باشند 32 .نفر از م ا

شعندیان بر نلش استادان 6 ،نفر بر نلش دانشجعیان و  1نفر بتر

نلش مدیران و یارشناسان در راستار ب یارییرر معفلییزمیز سیستت متدیریی یتادییرر تأییتد
داشتند .ب ا تلاد زنان مهارت و نگرل مث ی استادان در استفاده از ابزارها و اماانات سیست  ،امتل
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تعیین یننده و مهمی ب شمار میرود .در خ عص دانشجعیان نیز الوه بر لزوم مهارت در استتفاده
از زن ،ارت اط دادن قابلییهار سیست با نیازهار خعیش ،معفلییزمیز بعدن زن را تعیتین متیینتد.
این نتایج با بیشتر پژوهشهار ق لی نیز ه سع اسی .یلعبتاس و متمییتل (Klobas & McGill,

) ،2010پیتریتتعس و بلیجتتعن ) ،(Petorius & Biljon, 2010زتشتتم  )Atashak, 2007و
ر مانپعر و همااران  ،)Rahmanpour et al., 2015بر اهمیی مهارت دانشجعیان و استادان در
استفاده از فنزوررهار اطال اتی و ارت اطی تأیید داشتند .مدیران دانشگاهها و یارشناستان شتاغل
در دانشگاهها در عزه فنزورر اطال ات نیز میتعانند نلش برجست ار در تدارک و بهین ستاختن
شرایط ب یارییرر سیست مدیریی یادییرر داشت باشند.
در نهایی ،تحلیلهار سؤا سعم پژوهشی اایی از زن داشی ی عامل ادارر -پشتی انی نیز
میتعانند شرایط و اماانات الزم را بترار بت یتارییرر سیستت متدیریی یتادییرر فتراه ستازند.
م ا

شعندیان در این ارت اط ب زیرساخیهار دانشگاه ،مسایل لعقی و قتانعنی ،و منتابع متالی

اشاره یرده بعدند .ب طعرر ی  9نفر زیرساخیهار دانشگاه 1 ،نفر مستایل لتعقی و  6نفتر منتابع
متتالی را در ایتتن ارت تتاط مهت شتتمرده بعدنتتد .در ایتتن زمینت زتشتتم ) (Atashak, 2007و منتظتتر
 )Montazer, 2007نیز ب عامل لعقی و مالی ب نعان عامل تأثیریذار اشاره یرده بعدنتد .بت
نظر میرسد ی عامل مالی همعاره نلش مه و برجستت ار در هتر یعنت تحتع و نتعزورر بتازر
مییند .ب یارییرر سیستت متدیریی یتادییرر تالوه بتر هزینت بتردار بتعدن راهانتدازر و خریتد
اماانات و سخیافزارها ،نگهدارر و مدیریی زن نیز نیازمنتد صترف هزینت و بت یتارییرر افتراد
ماهر میباشد.
ب طعر یلی ،عامل یعنایعنی در راهاندازر و ب یارییرر سیست مدیریی یادییرر دخیل هستند
ی هر یدام از زنها ب تنهایی جعابیعر شرایط معرد نیاز نیستتند .بت

تارت دیگتر ،هتر یتم از

عامل شرط الزم ب یارییرر سیست مذیعر اسی؛ امتا ،یتافی نیستی و مجمع ت عامتل انستانی،
مادر ،فیزیای ،لعقی و فنی شرایط مناس

و مطلعب را فراه خعاهد ساخی .الزم ب ذیر استی

ی با تعج ب نعظهعر بعدن این عزه انجام پژوهشهار بیشتر بت ویتژه مطالعتات تط یلتی یاتی از
ضروریات اسی.
در پایان ،با تعج ب نتایج اصل از این پژوهش میتعان پیشنهادات زیتر را ارایت داد تتا استتفاده از
این سیست با معفلیی بیشترر همراه باشدم

1931  تابستان/ شماره چهارم/  سال ششم/تربیتی
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 لزوم سرمای یذارر مالی تعسط دانشگاهها برار تجهیز نرمافزارها و سخیافزارهار معرد نیتاز
.ب ویژه در دانشگاههار مجرر زمعزلهار مجازر
 بریزارر یاریاه هار زمعزشی بترار استتادان و دانشتجعیان در خ تعص نحتعه پیتادهستازر
سیست مدیریی یادییرر و چگعنگی استفاده از ابزارهار فنتی و ارت تاطی متعرد نیتاز در ایتن
. سیست
تی در زمینت زمتعزل مجتازر و سیستت متدیریی

 بریزارر ستمینارها و ینگتره هتار تخ

.یادییرر ب منظعر ت اد تجربیات در دانشگاههار مجرر دورههار مذیعر
 انجام مطالعات تط یلی با یشعرهار معف و دارار سابل پیادهسازر سیست مدیریی یتادییرر
.و بهرهییرر از تجارب زنان
 ترجمت یتتتابهتتا و ملتتاالت پژوهشتتی انجتتام یرفتت در زمینت سیستتت متتدیریی یتتادییرر و
.زیرمؤلف هار مرت ط با زن
 انجتتام پتتژوهشهتتار یتتاربردر در زمینت چتتالشهتتار فتترارور زمتتعزل تتالی در ارت تتاط بتتا
.پیادهسازر سیست مدیریی یادییرر و ارای راهیارهار برون رفی از زن
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