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سردبیر به نامه

   تا عمل دهیاز ا ،یمل یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد

  

  *یدکیزارع ب دیمج

  

  504تا  501 ):63(15 ؛1394 /پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله

  

پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله محترم سردبیر  

 دهیگرد یآموزش يها وهیاز ش ینفکیوب، بخش ال  يجهان استفاده از تکنولوژ شرفتهیپ يها که در تمام دانشگاه یدر حال

محدود  اریبر وب تاکنون بس یمبتن يریادگی يها روش کارگیري به ران،یا یعلوم پزشک يسفانه در دانشگاهاأاست، مت

و توسعه  یکیالکترون يریادگیبه سمت  یپزشک آموزشوزارت بهداشت، درمان و  ریاخ کردیرو). 1(بوده است

 یاقدام ،یآموزش علوم پزشک يرح در طرح تحول و نوآورطم یاتیعمل يها از بسته یکیدر قالب  يمجاز يها ش آموز

  .)2(و در خور سپاس است مونیمبارك و م

 آنها نیشده که نخست شنهادیپ یاتیچهار محور عمل ،یدر حوزه علوم پزشک يمجاز يها بسته توسعه آموزش در

افزار  نرم کی اندازي راهطراحی و "دانشگاه مذکور  سیسأهدف از ت نیاول .است یعلوم پزشک يدانشگاه مجاز يانداز راه

کمک  يمتقاضی به منظور استفاده در کاربر یپزشک معلو يها به دانشگاهارائه  يبرا یمل يریادگی تیریمد ستمیس

 يریادگی تیریانه مدسام کیارائه  یبراست ایآ که نیا). 2(عنوان شده است "یبیترک ای يمجاز يها رشته هئآموزشی و ارا

 که مقاله حاضر تالش ستا یاست، موضوع یواقع ازین کیکشور  یعلوم پزشک يها دانشگاه يبرا یمل یکیالکترون

  .پاسخ دهد بدانکند  می

استمرار و  ،يریگ ابزار در شکل نیتر بلکه مهم ،يدیکل ياز ابزارها یکی "یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد" ستین شک

تاکنون  ،یکیالکترون يریادگی تیریمد يها سامانه نیاول یسال از معرف 17با گذشت . است يمجاز يها زشتوسعه آمو

. اند يها تجار سامانه نیاز ا یبعض که است دهیعرضه گرد ایدندر  یکیالکترون يریادگی تیریحدود ششصد سامانه مد

تواند  می که خود در عمل ستا یبانیو پشت يداریخر يها نهیمستلزم پرداخت هز ییها سامانه نیگرفتن چن اریدر اخت

 سعهرفع اشکاالت و تو يشانس باز خورد از کاربران برا ً متعاقبا نیرا محدود سازد و ا ییها سامانه نیچن انیمتقاض

 یکیالکترون يریادگی تیریمد يها ستمیس یسینو برنامه يعالوه، کدهاه ب. دهد یرا کاهش م ییها سامانه نیمستمر چن

در  ها صرفاً نوع سامانه نیتوسعه ا ایو  یامکان رفع اشکاالت فن ن،یبنابرا. شود یقرار داده نم دارانیخر اریدر اخت يرتجا

 کاهش تر بیش ییها سامانه نیباز هم امکان اصالح و توسعه را در چن نیا هماند ک می یسازنده باق يها شرکت اریاخت

 یطراح ،يقو نهیشیاز پ يکه با برخوردار يتجار يها   از سامانه یند انواعوجود دار ها، تیمحدود نیا رغم یعل. دهد می

) Blackboard(برد  لکسامانه ب. برخوردارند یبخش از شهرت جهان تیرضا یبانیمطلوب، توسعه به روز و خدمات پشت

 تیریمد يها امانهس انیدر م یشهرت جهان نیتجربه هفده ساله، در حال حاضر از باالتر کیزمره است که با  نیاز ا

                                                
  M.zare@live.co.uk. رجندیب یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیدانشکده پ ،یپزشک يولوژیکروبی، گروه م)اریاستاد( یدکیزارع ب دیدکتر مج:  :مسؤول نویسنده *

  10/11/94 :پذیرش تاریخ ،3/11/94 :دریافت تاریخ
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 يآن برا دیامکان خر آن عمالً يباال اریبس متیحال به علت ق نیدر ع ؛)3و1(برخوردار است  یکیالکترون يریادگی

  .داخل کشور وجود ندارد يها دانشگاه

کد "هستند،  یدر اوج شهرت جهان که بعضاً یکیالکترون يریادگی تیریمد يها از سامانه گرید ياریمقابل بس در

دلخواه در  شیرایهر گونه و يآنها برا یسینو برنامه يها بدان معناست که محتوا سامانه نیکد باز بودن ا. هستند"باز

 ها رفع آن یو اشکاالت فن شیرایاز کاربران، دائما و کررم يبازخوردها افتیها با در سامانه نی، ابه عالوه. است اریاخت

مختلف در  يها فعال به زبان اریبس يمجاز يها انجمن يدارا ،یجهان کد باز با شهرت يها سامانه ن،یهمچن. گردد می

 سازندمطرح  د،یپس از ارائه هر نسخه جد ژهیخود را بو یت و مشکالت فنسؤاالتوانند  می وب هستند که کاربران يفضا

ها،  نوع سامانه نیکد باز ا تیبه علت ماه. کنند یخود را ارائه م شنهاداتیو پ اتیهستند که تجرب ياریکاربران بس و متقابالً

بسازند  دیجد يها يبا هدف ارائه کاربر)  نیپالگ ا( یلیتکم يها آنها بخش يبرا يا امکان وجود دارد تا کاربران حرفه نیا

کد باز که پس از سامانه بلک برد از  یکیالکترون يریادگی تیریمد يها از سامانه یکی. ندعرضه کن يمجاز يو در فضا

 زیدو سامانه از نظر امکانات و ن نیا سهیمقا). 4و3و1(باشد می )Moodle(برخوردار است، مودل  یت جهانشهر نیباالتر

بودن  گانیو را یآموزش يها تیفعال یبعضدر  ینسب يبرتر لیدهد که سامانه مودل به دل می نشان یاقبال عموم زانیم

  ). 3و1(زبان است یسیکوچکتر انگل يها در دانشگاهسامانه بلک برد  يسرعت در حال پر کردن جاه آن، در حال حاضر ب

 یو به تازگ افتهیسامانه انتشار  نیها نسخه از ا سابقه موفق شانزده ساله است و تاکنون ده کی يمودل دارا سامانه

ها و پالگ  سامانه امکان اضافه کردن نامحدود ماژول نیو ماژوالر ا کینامیدا تیماه. آن عرضه شده است+ 3نسخه 

تواند با انتخاب و  می هر دانشگاه به سهولت. فراهم ساخته است راگسترده آن  يریانعطاف پذ جهیمتنوع و در نت يها نیا

از هزار  تر بیشدر حال حاضر . سازد یخود بوم یآموزش يازهایدلخواه، سامانه را متناسب با ن يها نینصب پالگ ا

 يها نشگاهاز صد زبان ترجمه شده و در دا شیدر حال حاضر به بسامانه  نیا. سامانه وجود دارد نیا يبرا نیپالگ ا

  ).4(از هفتاد کشور در حال استفاده است شیمختلف از ب

و  شنهادیپ لیکه دال ستیمشخص ن م،یدانیسامانه مودل م يریپذ و انعطاف ها ییتوانا ات،یتوجه به آنچه از خصوص با

قطعا  ست؟یکشور چ یعلوم پزشک يها دانشگاه يبرا یکیالکترون يریادگی تیریمد یسامانه مل کیساخت  يبرا يریگیپ

 یتیمسؤول ،یمتقاض يها از دانشگاه يا به مجموعه گسترده دواح یکیالکترون تیریسامانه مد کیساخت و ارائه  ،یطراح

مقال فقط به  نیما در ا. ت استسؤاالاز  یانبوه يروشن برا يها پاسخ افتنیانجام آن  ازین شیاست که پ نیسنگ تیغاه ب

  . میکن یاکتفا م سؤالطرح چند 

قرار است چه  یکیالکترون يریادگی تیریمد یسامانه مل کیکه  ستا نیکند ا می که به ذهن نگارنده خطور یسؤال نیاول

و  یبیو ترک یکیالکترون يریادگی يها وهیکه ش یداشته باشد؟ در حال یمعروف جهان يها متفاوت از سامانه ییها یژگیو

که در  یباشد و در حال شرفتهیپ يتواند متفاوت از کشورها یکشور نم یدر حوزه علوم پزشک يآموزش مجاز يها مدل

 يها يو برتر یمشخصات بوم آن، تیریو نه در مد دهد یمحتوا معنا م دیدر تول عمالً سازي یبوم ،یکیالکترون يریادگی

  !ست؟یچچون مودل در  هم یمعروف کد باز جهان يها سامانه با سهیدر مقا یکیالکترون يریادگی تیریمد یسامانه مل کی

نخواهد بود که  بیعج ،یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد کیو تعامالت قابل انجام در  ها تیتنوع فعال لیبه دل ،به عالوه

از کاربران  یوهمستمر توسط انب يسال کاربر نیپس از چندنهایتاً آن  یفن وبیع یو حت ها یها، کاست از ضعف ياریبس

 يها یژگیو یهنگام با بعض ریدر صورت مواجه د. گوناگون، آشکار گردد يها ها و رشته متفاوت از دانشگاه يها با نقش

مهاجرت  لیتسه يبرا يریچه تدب ،یسامانه مل نیقابل اغماض در ا ریحال غ نیقابل اصالح و در ع ریغ يساختار
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  شده است؟ دهیشیها از آن اند دانشگاه

مهاجرت به  ایو  دیجد یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد کی کارگیري بهدر صورت ضرورت  شرفتهیپ يها دانشگاه در

از ) ریفراگ/ مدرس(مختلف  يها با نقش یکاربران) Sandbox period(مناسب  یدوره زمان کیبرتر، در  يا سامانه

 کیدوره که ممکن است  نیپس از ا. کنند می کار دیکاند نهسه ساما ایهم زمان با دو  یشیمختلف به طور آزما يها رشته

 نیدر نظر گرفتن ا). 5(شود می تر انتخاب باز خورد کاربران، سامانه مناسب جینتا يبر مبنانهایتاً انجامد،  سال به طول 

 يریادگی تیریسامانه مد کیهنگام از  رید تیمتعارف در صورت عدم رضا طیاست که در شرا لیبدان دل یدوره انتقال

 تر يجد یمشکل هنگام. فراوان است يها نهیدشوار، زمان بر و گاه متحمل هز تیغاه ب يمهاجرت از آن کار ،یکیالکترون

و انواع  یآموزش ياز محتواها یحجم انبوه ياریرا نصب و کاربران بس يا سامانه نیچن يادیز يها که دانشگاه شود یم

 نیچن کیها از  از مهاجرت ناخواسته دانشگاه يریشگیپ يبرا ایآ. رد کرده باشندرا در آن وا یتعامالت و سوابق آموزش

صورت، سامانه  نیشده است؟ در ا ینیب شیآن پ يبرا) Sandbox period( یشیآزما يریکارگ هدوره ب ،یسامانه مل

 يها سامانه گریبا کدام دهمزمان  سهیو در مقا ییها چه رشته يها و برا خود را در کدام دانشگاه Sandboxمذکور دوره 

  خواهد گذراند؟ دیکاند

آن، از  يافزار نرم بیو مستمر معا يرفع فور يبرا یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد کی یکادر فن یو آمادگ یبانیپشت

در  یسامانه مل نیوجود دارد که شرکت سازنده ا ینیچه تضم. باشد می ییها سامانه نیچن تیرینخست در مد يها تیاولو

زمان  نیتر سامانه را در کوتاه يساختار صیمختلف باشد و نقا يها گاهاز دانش یکاربران فراوان يگو پاسخزمان معقول 

. کنند یرا تجربه م یکیالکترون يریادگی تیریمد يها هم اکنون نسل سوم سامانه شرفتهیپ يها دانشگاه د؟یممکن رفع نما

 يدر تکنولوژ  شرفتهایاز آن را متناسب با پ دیجد يها دائما نسخه ،یلهست که شرکت سازنده سامانه م ینیتضم ایآ

جامعه  ،يا  سامانه نیچن يهست که برا ینیتضم ایعرضه کند؟ آ یمعروف جهان يها و در رقابت با سامانه یآموزش

شکل گرفت،  يجامعه مجاز نیاگر چن یحت رد؟یشکل بگ اتیتجرب يبه اشتراك گذار يبرا یبا تعداد کاربران کاف يمجاز

! خواهد بود؟ سهیهمچون مودل قابل مقا یسامانه جهان کیبا  یو گستردگ ياربرمذکور از نظر تنوع ک يجامعه آمار ایآ

و  ها نیحاضر است که آن را به شکل کد باز و ماژوالرعرضه کند تا امکان توسعه پالگ ا یشرکت سازنده سامانه مل ایآ

  ؟ گردد سریسهولت مه آن ب يتنوع کاربر

است  یپس منطق. است دیجد کامالً یموضوع رانیا يها در دانشگاه یکیالکترون يریادگی تیریمد يها سامانه کارگیري به

 يریادگی تیریسامانه مد کیساخت و ارائه  ،یطراح دهیا. میریالگو بگ نهیزم نیدر ا شرویپ يها دانشگاه اتیکه ما از تجرب

مرتبط،  يدینگارنده در وب با کلمات کل يجستجو م؟یالگو گرفته ا شرفتهیم کشور پرا ما از کدا یدانشگاه یمل یکیالکترون

 ی، طبه عالوه. کشورها آشکار نساخت گریدر د یمل یکیالکترون يریادگی تیریمد يها را از وجود سامانهاي  سابقه چیه

 شرفتهیپ يورهابرتر کش يها دانشگاه انیدر م ینشان داده شد که حت رجند،یب یدر دانشگاه علوم پزشک یپژوهش

  ).1(و به شکل مستقل در حال استفاده است یکیالکترون يریادگی تیریمد يها زبان، انواع متفاوت از سامانه یسیانگل

 يافزار نرم يها سامانه یبعض کارگیري بهدر  یعلوم پزشک يها دانشگاه یتجربه کنون ایروشن شود که آ دیبانهایتاً 

و توجه به  ییگو پاسخ زانی، از نظر م)سما یخدمات آموزش تیریمثال سامانه مد يراب(در حوزه آموزش  بیرق یب

  م؟یتکرار کن یرا در سطح مل يگریتجربه مشابه د میبخواه نکیکاربران به آن اندازه موفق بوده است که ا يازهاین

با آن مواجه است و رفع آنها  دیجد یکیالکترون يریادگی تیریسامانه مد کیکه  یفن دهیاشکاالت عد ي نظر از همه صرف

 یکیالکترون يریادگی تیریطلبد؛ ارائه سامانه مد می مکرر و بال انقطاع آن را يارتقا زیمستمر کاربران و ن يبازخوردها
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حال  نیاست که در ع يضرور ریغ ییتمرکزگرا یها، نوع ه آن توسط دانشگا کارگیري بهبه فرض عدم اجبار به  یحت ،یمل

، به عالوه. سازد می لیمتنوع و نوآورانه را زا د،یجد یکیالکترون يریادگی يها سامانه کارگیري بهها در  رغبت دانشگاه

 اریآن را در اخت تساخ يسازندگان برتر، تکنولوژ ایکه  ابدی می معنا یزمان یمل یبوم داتیتول يبرا يگذار هیسرما

 نیچن. نباشد زیآن ن سازي ینداشته باشد و امکان بوم يزگارما سا یبوم يازهایاند با ن آنچه آنان ساخته اینگذارند و 

  .ستیکد باز صادق ن یکیالکترون يریادگی تیریمد يها بر سامانه یطیشرا

 يریادگی تیریسامانه مد کیبا عرضه  یعلوم پزشک يها در دانشگاه یکیالکترون يریادگیقرار است که توسعه  اگر

 اریمناسب در اخت يها نیپالگ ا يسر کیبا  بیسامانه کد باز مودل در ترک دگرد یم شنهادیشود، پ لیتسه یکیالکترون

  .اختراع مجدد آن خطاست ،مسازی یبوم فقطحواسمان باشد که چرخ را . ردیقرار گ یمتقاض يها دانشگاه
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