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  دوفصلنامه آموزش پزشکی
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

 46-51 ، صفحه1393پاییز و زمستان ، 1، شمارة ومسدوره 

  بررسی بستر یادگیري الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی 
 و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

  
 *1 (MSc)سهیال بزم

  

 ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزددانشکده بهداشت - 1
   

   11/11/93:، پذیرش8/11/93: ، اصالح4/4/93 :دریافت

  
  خالصه

بر ایـن اسـاس، پـژوهش حاضـر بـا      . آموزش الکترونیک عبارت است از هر نوع یادگیري یا آموزشی که با کمک انواع مدیاهاي الکترونیکی انجام می گیرد :سابقه و هدف
  .هدف بررسی میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد جهت برگزاري این دوره هاي آموزشی انجام گرفت

دانشـجوي دانشـگاه علـوم پزشـکی     141کارمنـد و   92 مـدیر،  5نفر از اعضاء هیئت علمی،  82تعداد . انجام شد 1391 -1392این مطالعه توصیفی در سال  :مواد و روشها
کـه   "ی در دانشگاههاي ایـران آمادگی یادگیري الکترونیک "داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي ارائه شده در مدل پیشنهادي . شهید صدوقی یزد در این طرح شرکت داشتند

تک نمونه و استفاده از نـرم   Tبا استفاده از آمار توصیفی و آزمون . روایی آن در پژوهش هاي قبلی تایید و پایایی آن نیز توسط متخصصان به اثبات رسید، جمع آوري گردید
  .داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  spss 16افزار 

حاصل از ارزیابی آمادگی یادگیري الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاکی از آن است که میانگین آمادگی مؤلفه هاي مورد تحلیل نتایج  :یافته ها
  .است به گونه اي که در دو مولفه آمادگی نرم و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی، دانشگاه در وضعیت مطلوبی به سر می برد 10از 8/2بررسی 

لذا سیاستگزاران دانشگاه می توانند با برطرف کردن نقاط ضعف  .نتایج این تحقیق نشان دهنده آمادگی نسبی دانشگاه در حوزه یادگیري الکترونیکی است :تیجه گیرين
 .نسبت به ارائه دوره هاي آموزش الکترونیک اقدام نمایند

  .شگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدامکان سنجی، دان یادگیري الکترونیکی،  :واژه هاي کلیدي   
  

                                                           
  .می باشد شهید صدوقی یزدشگاه علوم پزشکی دان 2658به شماره  طرح تحقیقاتیمقاله حاصل  ©

  سهیال بزم :مسئول مقالهنویسنده  *
  e-mail: Soheila.bazm@gmail.com                                                                                         03536240491:تلفن.یزد، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت: آدرس

  مقدمه 
آموزش الکترونیکی یکی از پرکاربردترین اصطالحاتی است که همراه با 

یکی از مشکالت به کارگیري . فناوري اطالعات وارد حوزه آموزش شده است 
. )1(آموزش و یادگیري الکترونیکی نبود تعریفی مورد توافق از این مفاهیم است 

وشنی از یادگیري الکترونیکی در سطح جامعه بویژه جامعه آموزشی هنوز تصویر ر
آموزش الکترونیکی نتیجه به کارگیري فناوري اطالعات در فرآیند . وجود ندارد

یادگیري الکترونیکی . )2(آموزش است که منجر به یادگیري الکترونیکی خواهد شد
ناوري اطالعات ظهور یا به زبان ساده تر انتقال دانش با استفاده از بسترهاي ف

کرده است و به سرعت خود را به عنوان روش موفق یادگیري علوم در قرن بیست 
این یادگیري بر پایه اینترنت بوده و شامل مبادله اطالعات . و یکم معرفی می کند

از طریق ساختارهاي ارتباطی نوین، مدیریت یادگیري و یک اجتماع شبکه اي از 
با در نظر داشتن  .)3(گان مطالب و متخصصان می باشدیادگیرندگان، توسعه دهند

اهمیت باالي یادگیري الکترونیکی، پیاده سازي و توسعه آن در هر جامعه اي که 
مزایاي گسترده . خواهان پیشرفت است، امري ضروري و اجتناب ناپذیر خواهد بود

صادي، این نوع یادگیري از جمله آموزش فارغ از زمان و مکان، ایجاد صرفه اقت
خصوصی، شخصی و جامع بودن آموزش، همچنین پویا و سریع بودن آن، بسیاري 
از سازمانها و نهادهاي آموزشی را به سمت پیاده سازي یادگیري الکترونیکی براي 

  دانشگاه علوم 42در کشور ایران بیش از . آموزش منابع انسانی خود کرده است

  
در حالی که . )4(ائه می نمایندپزشکی، دوره هاي رسمی آموزش پزشکی را ار 

بسیاري از دانشگاههاي جهان از یادگیري الکترونیکی در جهت توسعه و بهبود  
تالش هاي  1382برنامه هاي آموزشی خود بهره می گیرند، در ایران از سال 

پراکنده اي در این خصوص صورت گرفته است که از آن جمله می توان به ارائه 
ورت الکترونیکی در برخی از دانشگاهها از جمله رشته آموزش پزشکی به ص

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی . )5(دانشگاه علوم پزشکی تهران اشاره کرد
یزد تاکنون به صورت بسیار محدود و مقطعی  چند واحد را به صورت الکترونیکی 
ارائه نموده است  اما تغییرات تکنولوژیکی در عرصه آموزش ایجاب می کند که 

بررسی ها نشان داده است برخی از  .ن دانشگاه با این تغییرات  همگام گرددای
تالش ها جهت طراحی و راه اندازي دوره هاي آموزش الکترونیکی در میانه راه با 
تردید و شکست مواجه می شوند لذا ضرورت دارد سازمانها و دانشگاهها قبل از 

اي آن، زیر ساخت هاي الزم آغاز پیاده سازي این طرحها  و سرمایه گذاري بر
این  فرآیند که بررسی آمادگی سازمان . براي موفقیت این طرحها را فراهم نمایند

براي پیاده سازي یادگیري الکترونیکی است، عنوان امکان سنجی را به خود 
اختصاص داده است، سیاستگذاري، برنامه ریزي، مدیریت، روند تخصیص بودجه، 

مطالب . )6(ملیاتی از جمله این زیر ساخت ها هستندتوسعه منابع و روشهاي ع
مختلفی در زمینه مدل هاي ارزیابی سازمانی براي آموزش هاي مجازي مطرح 
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شده اند که در برگیرنده پرسش ها، راهنمایی ها، راهبردها، مدل ها و ابزارهایی 
به از انواع این مدل ها می توان . براي اندازه گیري آمادگی سازمان ها هستند

چینیک طرح هشت مرحله اي شامل آمادگی هاي  .)7(مدلهاي ذیل اشاره کرد
روانی، جامعه شناختی، محیطی، منابع انسانی، مالی، مهارت هاي فنی، تجهیزات و 

فاکتورهاي مدیریتی، فاکتورهاي : یانگ هونگ، چین رولی .محتوا را ارائه نمود
آیدین و تارسکی چهار عامل  .سازمانی و فاکتورهاي تکنولوژیک را ارائه نمودند

اندرسون پنج عامل  .فناوري، نوآوري، افراد و توسعه شخصی را مطرح کردند
  ). 7(فرهنگ، محتوا، قابلیت، هزینه و مشتریان را مطرح کردند

در ایران داراب و منتظر جهت ارزیابی آمادگی یادگیري الکترونیکی در 
فاکتور آمادگی سخت، آمادگی نرم و دانشگاههاي ایران مدلی ارائه نمودند که سه 

لذا مساله اصلی این . )8(آمادگی پشتیبانی، نظارت و ارزیابی را در بر می گیرد
تحقیق بررسی میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شناخت 

  .نقاط قوت و ضعف دانشگاه، جهت حرکت به سمت یادگیري الکترونیکی است
  
  

  مواد و روشها
 82تحلیلی  بوده و جامعه آماري را تعداد  -ه حاضر از نوع توصیفیمطالع

کارشناس از کارشناسان آموزشی، پژوهشی و مرکز  92مدیر، 5عضو هیات علمی، 
دانشجوي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید  141رایانه و 

دي منتظر و جهت ارزیابی این آمادگی از مدل پیشنها. صدوقی یزد تشکیل دادند
داراب جهت ارزیابی امکان سنجی نظام یادگیري الکترونیکی در دانشگاههاي 

داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي ارائه شده در مدل ذکر . ایران استفاده گردید
شده که روایی آن در پژوهش هاي قبلی و توسط متخصصان تایید و پایایی آن نیز 

. کننده به اثبات رسید، جمع آوري گردید شرکت 14توسط آزمون مجدد بر روي 

در این مدل سه مولفه آمادگی نرم، آمادگی سخت، آمادگی ارزیابی نظارت و 
پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل آماري از آزمون تی تک 

شاخص آمادگی نرم بیان کننده همه عوامل نرم، شامل  .نمونه استفاده شد
است که در ایجاد و پشتیبانی ... از جمله مقررات روندها، قوانین وفناوریهاي نرم 

اجزاي این بخش شامل منابع انسانی، . محیط هاي آموزشی بر خط مورد نیاز است
مدیریت، قوانین و مقررات، استانداردها، منابع مالی، امنیت، فرهنگ، محتوا و 

ت که به لحاظ شاخص آمادگی سخت ناظر به کلیه وجوهی اس .سیاست می باشد
اجزاي آن شامل دو بخش . سخت افزاري، تجهیزاتی و ارتباطی مورد نیاز است

   .اصلی زیر ساخت شبکه اي و تجهیزات می باشد
هرچه دو زیرساخت قبلی ناظر به : آمادگی پشتیبانی، نظارت و هماهنگی

 وجوه درونی عملکرد نظام آموزشی است، این زیر ساخت ناظر به ایجاد تعامل بین
بخش نظارت خود شامل دو بخش . بخشی و هماهنگی میان اجزاي مذکور است

فرایند ناظر به همه روالهاي . نظارت بر فرآیند و نظارت بر فرآورده آموزش است
  .اجرایی درمحیط یادگیري است وفراورده ناظر بمحصول نهایی این فرآیند میباشد

  
  

  یافته ها
یابی آمادگی الکترونیکی دانشگاه همانطور که قبال نیز گفته شد براي ارز

مطابق با مدل پیشنهاد شده، وضعیت دانشگاه در سه معیار آمادگی نرم، آمادگی 
  . سخت و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی مورد بررسی قرار گرفت

آمده  1و نمودار  1میزان آمادگی دانشگاه در شاخص هاي ذکر شده در جدول 
تی نشان داد که سطح معنی داري در مولفه آمادگی نتایج حاصل از آزمون . است

است لذا دانشگاه در این مولفه از آمادگی الزم برخوردار  05/0سخت بیشتر از 
  .نیست

  
  میزان آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: 1جدول

  نتفاضل میانگی  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  (%)میانگین  شاخص
  32/30  /.031  333  89/53  284/10  509/33  آمادگی نرم

  /.2  74/0  333  79/1  039/2  380/3  آمادگی سخت
  144/3  /.006  333  51/86  /.65  /.035  آمادگی ارزیابی، نظارت و پشتیبانی

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمودار آمادگی الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد: 1نمودار
درجه دانشیاري و بقیه % 3/10داراي درجه استادي، % 8/13 :آمادگی اساتید

یافته هاي تحقیق نشان داد اساتید این . داراي درجه استادیاري و مربی می باشند
  دانشگاه، آمادگی الزم براي برگزاري دوره هاي یادگیري الکترونیکی را دارا 

ی نشان داد گویه هاي مرتبط با مهارت هاي نیروي انسان). >p.05/0(می باشند 
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  ؛ سهیال بزمیادگیري الکترونیکی بررسی بستر

 

از % 7/13داشته و تنها  ICDLبا مهارتهاي  "بسیار زیاد"اساتید آشنایی % 2/17
اساتید در % 4/41. با این مهارت ها دارند "بسیار کم"و  "کم"اساتید آشنایی 

  از اینترنت براي انجام امور آموزشی و پژوهشی استفاده  "بسیار زیاد"سطح 
  .)2جدول ( از ده می باشد 65/4تادان میانگین آمادگی مهارتی اس. می کنند

نفر از دانشجویان دانشگاه در این طرح شرکت  141 :آمادگی دانشجویان
از دانشجویان، دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی، پزشکی، % 9/39. داشتند

بررسی گویه هاي مربوط به سنجش آمادگی . داروسازي و دندانپزشکی بودند
داد که دانشجویان این دانشگاه آمادگی الزم براي دانشجویان دانشگاه نشان 

% p<.(9/6.05/0(برگزاري دوره هاي یادگیري الکترونیکی را دارا می باشند

با مهارتهاي  "بسیار ضعیف"آشنایی % 37/9 و "بسیار خوب"دانشجویان آشنایی 
ICDL 3جدول (سطح متوسط می باشدمیزان آشنایی بقیه دانشجویان در . دارند(.  
نفر از کارکنان آموزشی،  92جامعه آماري کارکنان شامل  :گی کارکنانآماد

از کارکنان از % 7/56. پژوهشی و مرکز رایانه دانشکده هاي مختلف دانشگاه است
  از نیروهاي پیمانی و بقیه نیروهاي قراردادي دانشگاه % 1/11نیروهاي رسمی، 

جویان آمادگی الزم براي کارکنان دانشگاه نیز همانند اساتید و دانش. می باشند
تمامی  ).>p.05/0(برگزاري دوره هاي یادگیري الکترونیکی را دارا می باشند

و  "کم"کارکنان آشنایی % 4/21تنها . کارکنان به شبکه اینترنت دسترسی داشتند
  .)4جدول ( داشتند ICDLبا مفاهیم  "بسیار کم"

  
  کترونیکی اساتید دانشگاهآمار توصیفی مولفه هاي موثر در آمادگی ال: 2جدول 

  تفاضل میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  (%)میانگین  شاخص
  11/2  /.021  28  51/86  /.025  08/44  تجهیزات

  95/26  /.033  28  27/21  82/6  13/30  مهارت نیروي انسانی
  13/3  /.025  28  83/9  71/1  31/6  شبکه ارتباطی

  75/6  /.0041  28  35/23  55/1  93/9  فرهنگی
  
  

  آمار توصیفی مولفه هاي موثر در آمادگی الکترونیکی دانشجویان دانشگاه: 3جدول 
  تفاضل میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  (%)میانگین  شاخص
  23/4  024/0  238  50/38  3/0  4/25  تجهیزات

  17/23  /.024  238  05/48  45/7  35/26  مهارت نیروي انسانی
  /.368  /.028  238  22/4  34/1  54/3  ارتباطیشبکه 
  71/1  /.046  237  32/13  99/1  89/4  فرهنگی

  
   

  آمار توصیفی مولفه هاي موثر در آمادگی الکترونیکی کارکنان دانشگاه: 4جدول 
  تفاضل میانگین  سطح معناداري  درجه آزادي t  انحراف معیار  )درصد(میانگین  شاخص
  23/4  035/0  53  69/33  45/1  8/32  تجهیزات

  33/24  /.029  53  56/28  26/6  51/27  مهارت نیروي انسانی
  /.357  /.041  53  22/13  37/1  58/4  شبکه ارتباطی

  83/2  /.037  53  35/12  68/1  01/6  فرهنگی

  
  بحث و نتیجه گیري

مطالعات انجام شده در دانشگاههاي علوم پزشکی در دنیا نشان می دهد که 
. )9(ن یک چالش در این دانشکده ها مطرح استیادگیري الکترونیکی به عنوا

یادگیري الکترونیکی پارادیم جدیدي در حوزه آموزش و یادگیري پدید آورده و 
امکان یادگیري را در هر زمینه براي هر فرد، در هر زمان  و در هر مکان به 

در این رابطه ضرورت دارد تا دانشگاههاي . صورت مادام العمر فراهم آورده است
م پزشکی قبل از طراحی و ایجاد این دوره ها، امکان سنجی هاي الزم را  علو

براي برگزاري این دوره ها انجام داده و استراتژي هاي الزم براي موفقیت این 
نتایج تحقیق امامی و همکاران نیز نشان داد، اتخاذ  .دوره ها را اتخاذ نمایند

ایط موجود، ترسیم سند چشم استراتژي به منظور توسعه و هماهنگی هم سو با شر
 به شکل مناسب،) پزشکی و غیره(انداز از سوي وزارت بهداشت، تولید محتوا 

توسعه زیر ساخت هاي فنی و ارتباطی، توسعه یادگیري الکترونیکی ابتدا در حوزه 
  علوم پایه و سپس به عنوان آموزش هاي مکمل در علوم بالینی، توسعه سواد 

  
تهاي الزم در بین اساتید و دانشجویان و ترغیب آنها در این اطالعاتی و ایجاد مهار

زمینه و ایجاد بسترها و ساختارهاي مناسب و تعامالت الزم، وجود کتابخانه 
مجازي، ترسیم قوانینی براي حمایت از حقوق پدید آورندگان و صاحبان محتواي 

ونیکی در آموزشی از جمله بسترهاي الزم جهت پیشبرد دوره هاي یادگیري الکتر
قطعا هر دانشگاه و موسسه آموزشی قبل . )10(دانشگاههاي علوم پزشکی می باشد

از طراحی و راه اندازي دوره هاي یادگیري الکترونیک، میزان آمادگی دانشگاه یا 
موسسه مربوطه را مورد سنجش قرار داده و فاکتورهاي دخیل در راه اندازي این 

نتایج تحقیقات در سایر موسسات آموزشی . ددوره ها را مورد بررسی قرار می ده
نشان می دهد که شاخص هاي منابع انسانی، بودجه، آمادگی تکنولوژیکی و روان 
شناختی از جمله فاکتورهاي موثر و تعیین کننده در طراحی دوره هاي یادگیري 

هم چنین می توان از شاخص میزان تحصیالت نام برد به . الکترونیکی هستند
-12(با افزایش سطح تحصیالت، میزان آمادگی نیز بیشتر می گردد گونه اي که
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همان طور که نتایج این تحقیق نشان داد، به جز در مولفه آمادگی سخت، در  .)11
دو مولفه دیگر شامل آمادگی نرم و آمادگی نظارت، ارزیابی و پشتیبانی، دانشگاه در 

از  5.56هاي مورد بررسی میانگین آمادگی مولفه . وضعیت مطلوبی به سر می برد
می باشد که نشان دهنده آمادگی نسبی دانشگاه در حوزه یادگیري الکترونیکی  10
  :این بخش جزئیات این آمادگی مورد بحث قرار می گیرد در. است

، در بعد  10از  3.25در بعد آمادگی شبکه ارتباطی، نمره آمادگی دانشگاه 
، در بعد 10از  5.86در بعد مالی  10از   5.1، در بعد امنیت 10از  4.5تجهیزات 

، در بعد 10از  7.15، در بعد پشتیبانی، نظارت و ارزیابی 10از   6.73نیروي انسانی 
 2.68و در بعد محتوا   10از   6.34در بعد استاندارد  10از  4.87قوانین و مقررات 

ه مطابق با نتایج این تحقیق دانشگاه در شاخص هاي شبک. می باشد 10از 

لذا وضعیت  .ارتباطی، تجهیزات، قوانین و مقررات و محتوا داراي ضعف می باشد
نسبتا مطلوب آمادگی الکترونیکی دانشگاه این فرصت را به سیاستگذاران کالن 
دانشگاه می دهد تا با بهره گیري از تجربیات دانشگاههاي پیشرو، ضمن باالبردن 

اه نسبت به برگزاري دوره هاي سطح آمادگی دانشگاه و مطابق با نیاز دانشگ
  .آموزش الکترونیکی اقدام نمایند

  
  

  تقدیر و تشکر
بدینوسیله از کلیه مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویانی که در اجراي این 

    .پژوهش همکاري داشته اند تشکر و قدردانی می گردد
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Electronic learning is described as any kind of learning that carried out by 
electronic media. The aim of this research was to assess e-learning providing status in Yazd University of Medical 
Sciences. 
METHODS: This descriptive research was carried out in the year 2013- 2014. Eighty two faculty members, five 
managers, ninety two employees and one hundred forty one students of Shahid Sadoughi University of Medical 
Sciences participated in this research. Data were gathered by using questionnaires that were recommended in "proposed 
model to assess e-learning providing status of Iranian universities". Validity of these questionnaires was confirmed in 
the previous studies and reliability of it accepted by some experts. By using descriptive statistics, one sample T-test and 
SPSS 16 software, data were analyzed. 
FINDINGS: The finding of this research showed that the mean score of assessing indicators was 2.8 out of 10, in two 
items of software  providing and supervision, the status of this university is good. 
CONCLUSION: The results of this research showed the relative fitness of Shahid Sadoughi University of Medical 
Sciences to implement e-learning courses, therefore policy makers of the university should plan to eliminate weakness 
points determined in this research and improve e-learning courses. 
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