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چکیده:
زمین�ه و ه�دف :بس��یاری از روانشناس��ان تربیت��ی معتقدن��د ک��ه ش��رایط یادگی��ری بای��د چن��ان س��ازمان ده��ی ش��ود که ه��ر فراگیر 
ب��ر اس��اس توانایی ه��ای خ��ود به فعالی��ت یادگیری بپردازد ل��ذا با توجه ب��ه اینکه تا کن��ون در ایران در م��ورد نظام یادگی��ری الکترونیکی 
ترکیب��ی )ادغ��ام هدفمن��د آم��وزش حض��وری و یادگی��ری الکترونیک��ی( مطالعات زی��ادی ص��ورت نگرفته  پژوهش��گر بر آن ش��د مطالعه 
 حاض��ر را ب��ا ه��دف بررس��ی آگاه��ی اعضای هی��ات علمی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اه��واز در م��ورد آم��وزش الکترونیکی انج��ام دهد.

ب��ه  نف��ر(   50( اه��واز  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  علم��ی  هی��ات  اعض��ای  توصیفی-تحلیل��ی  مقطع��ی  مطالع��ه  ای��ن  در  کار:  روش 
روش نمون��ه گی��ری تصادف��ی س��اده م��ورد مطالع��ه ق��رار گرفتن��د. اب��زار جم��ع آوری داده ها پرس��ش نام��ه محقق س��اخته ب��ود داده ها 
اف��زار آم��ارSPSS  نس��خه 13 تجزی��ه و تحلی��ل ش��د. ن��رم  از آم��ار توصیف��ی و اس��تنباطی در  ب��ا اس��تفاده  از جم��ع آوری   پ��س 

یافته ه�ا: یافته ه��ای پژوهش فوق نش��ان داد که 50درصد از اعضای هیات علمی نس��بت به فرایند آموزش الکترونیکی آگاهی داش��تند که 
از ای��ن تع��داد 52 درصد در مورد دسترس��ی به کامپیوتر،اینترن��ت و ارائه درس به ص��ورت power point و همینطور 46 درصد در مورد 
برنامه های word,windows,spss,excel نیاز به آموزش بیش��تر داش��تند. همچنین بین میزان آگاهی و س��ابقه کار ارتباط معنی داری 

) p= 0/03( .وجود داش��ت
نتیج�ه گیری: ب��ا در نظر گرفتن محدودیت های غیر قابل اجتناب روش های الکترونیکی، می توان تدریس دروس را از طریق سیس��تم یادگیری 
الکترونیکی ترکیبی که در آن از فواید هر دو روش یادگیری الکترونیکی و استفاده از کالس های رو در رو بهره برده می شود در دانشگاه های علوم 

پزشکی توصیه نمود.
واژه های کلیدی:آگاهی،یادگیری،یادگیری الکترونیکی ترکیبی
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 مقدمه:
ارتق��اء کیفیت آموزش علوم پزش��کی همواره م��ورد توجه بوده و روز به 
روز نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند )1(. بسیاری از روانشناسان تربیتی 
معتقدند که ش��رایط یادگیری باید چنان س��ازماندهی شود که هر فراگیر 
براس��اس توانایی های خ��ود به فعالیت و یادگیری بپ��ردازد )2(. ورود به 
عص��ر اطالع��ات و زندگي اثربخش در جامعه اطالعات محور مس��تلزم 
ش��ناخت ویژگي هاي آن است. یکي از نهادهاي اجتماعي که دستخوش 
تغییرات وس��یع خواهد شد نهاد آموزش و یادگیري در سطوح عمومي و 
عالي اس��ت )3(. اگر چه تاکنون شیوه غالب تدریس و یادگیری تدریس 
استاد در کالس درس بوده ولی امروزه شیوه ها و فضاهای جدید ارتباطی 
فراهم ش��ده که می تواند یاددهی- یادگیری را در خارج از کالس درس 
ممکن سازد )4(. نیازهاي روز افزون مردم به آموزش، عدم دسترسي آنها 
به مراکز آموزش��ي،کمبود امکانات اقتصادي،کمبود آموزشگران مجرب 
و هزینه ه��اي زی��ادي که صرف آموزش مي ش��ود متخصصان را بر آن 
داش��ت که با کمك فناوري اطالعات روش هاي جدیدي براي آموزش 
ابداع نمایند،که هم اقتصادي و با کیفیت باش��د و هم بتوان با استفاده از 
آن به طور همزمان جمعیت کثیري را تحت آموزش قرار داد.)3( آموزش 
الکترونیکی به عنوان یك نوع آموزش انفرادی محسوب می شود که در 
آن فراگیران قادرند باتوجه به اس��تعدادهای خود به هدف های آموزش��ی 
دس��ت یابند. در حقیقت آموزش می بینند که چگونه یاد بگیرند، که این 
خود یکی از هدف های آموزش��ی است )5(. این نظام آموزشي یك نظام 
هنرمندان��ه و راه حلي جامع مي باش��د که براي موسس��اتي که خواهان 
حرکت در مسیر فناوري روز و تغییر روش ها و محیط هاي آموزشي خود 
هس��تند امکان دستیابي به ش��یوه هاي نوین آموزشي را فراهم مي نماید 
)3(. البت��ه یادگیری با کم��ك رایانه محدودیت های خ��اص خود را نیز 
داراست، از جمله اینکه شاید نتواند جانشین مناسب برای معلم تعامالت 
انسانی و عاطفی و همچنین ارتباط چهره به چهره در کالس درس شود 
)6(. از دیگر محدودیت های اس��تفاده از رایانه در محیط های آموزش��ی 
عالی در ایران عدم درک مناس��ب از فضاهای مجازی آموزشی و نبودن 
زیرساخت های مناسب مخابراتی و پهنای باند کافی برای انتقال و دریافت 
اطالعات می باش��د )7(. به طور کلي ب��ا در نظر گرفتن محدودیت های 
غیرقابل اجتناب، روش های الکترونیکی اس��تفاده از آموزش الکترونیکی 
ترکیبی که در آن از فواید هر دو روش آموزش الکترونیکی و کالس های 
رو در رو اس��تفاده می گردد، می تواند گزینه مناسبی برای نظام آموزش 
عالی در ایران باش��د )8(. آموزش ترکیب��ی در واقع ترکیبی از دو یا چند 
روش��ی است که عالوه بر استفاده از کالس حضوری از سایر روش های 
آموزش��ی نظیر دروس چندرسانه ای، سمینارها و آزمایشگاه های مجازی 
به��ره  می برد )9(. با توجه به مطالب ذکر ش��ده در مورد ضرورت تغییر 
در نظام هاي آموزش��ي خصوصا" نظام آموزش��ي عالي،حال این س��وال 
مطرح مي ش��ود که اعضاي هیئت علمي دانش��گاه ها به عنوان یکي از 
ارکان اصلي در امر آموزش به چه میزاني با فناوري جدید آش��نا هس��تند 
در راس��تاي پاسخ به این سوال پژوهش��گر بر آن شد، که میزان آگاهي 
اعضاي هیئت علمي را در مورد آموزش الکترونیکي بسنجد تا با استفاده 
از نتایج ان مهم بتوان تغییرات الزم را در ش��یوه هاي آموزشي جاري در 

دانشگاه ها ایجاد نمود

روش کار:
مطالع��ه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی اس��ت. در این تحقیق 
50 نفر از  اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  
بر اساس نمونه گیري تصادفی ساده انتخاب و وارد  مطالعه  شدند. ابزار 
گردآوری اطالعات پرسش��نامه محقق ساخته بود، مشتمل بر دو بخش 
ش��امل مشخصات دموگرافیك )4 سوال( و سواالت مربوط به آگاهي در 
مورد دانش رایانه )6 سوال( که پاسخ سواالت مربوط به آگاهي براساس 
مقیاس لیکرت و جمع امتیازات هر س��وال 100 بود. جهت تعیین اعتبار 
ابزار از اعتبار محتوا و ساختار استفاده گردید، بدین منظور پس از بررسی 
متون و منابع کتابخانه ای س��واالت طراحی و با ده تن از اعضای هیات 
علمی و صاحبنظران مش��اوره ش��د و اصالح��ات الزم صورت پذیرفت. 
جهت تعیین پایایی از روش test - retest اس��تفاده شد، بدین ترتیب 
که س��واالت یك بار به آزمون ش��وندگان داده شد و دو هفته بعد مجدداً 
سواالت توسط آزمون شوندگان پاسخ داده شد و سپس با تعیین ضریب 
همبس��تگی آلفای کرونباخ 0/92 پایایی پرسش��نامه تأیید شد. داده هاي 
مطالعه پس از جمع آوري وارد نرم افزار spss نسخه 13 شد و سپس با 
استفاده از آزمون هاي آمار توصیفي )فراوانی و درصد(   واستنباطي )کای 

اسکور(  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:
مش��خصات فردی اعضای هیئت علمی در جدول ش��ماره 1 آورده شده 
است.جدول ش��ماره 2نیز نش��ان دهنده آگاهی اعضای هیئت علمی در 
مورد آش��نایی با استفاده از رایانه،استفاده از اینترنت آشنایی با برنامه های 
مختل��ف اس��ت.تحلیل آماری ارتب��اط معنی داری را بین س��ن و میزان 
آش��نایی در م��ورد اس��تفاده از کامپیوت��ر )p = 0/03 ( و همچنین بین 
نح��وه اس��تفاده از اینترنت )p = 0/05( و همچنین ارتباط س��ن با قادر 
ب��ودن در مورد اس��تفاده از p = 0/04( powerpoint ( نش��ان داده 
داده اس��ت. همچنین بین آش��نایی در مورد نحوه دسترس��ی به اینترنت 
واس��تفادهاز اس��الید در ارائه درس و س��ابقه خدمت ارتباط معنی داری 
وجود داش��ت)p = 0/03 (  و نش��ان داد که اعض��ای هیئت علمی که 

سابقه بیشتری داشتند. در مورد این دو مهارت تسلط بیشتری داشتند.

  داریوش رخ افروز و همکاران میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه اهواز درباره آموزش ترکیبی
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جدول 1-توزیع فراوانی مشخصات فردی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 جدول2-توزیع فراوانی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر حسب آشنایی به رایانه و
مهارت های آن

 ۵

   

   

   
 ۴

مقطع نوع از حاضر توصيمطالعه ااستيليتحليفيو تحقيدر اعضاقين از علميهينفر پزشـكيات علوم شـاپوريجنـديدانشگاه

تصادف گيري نمونه اساس بر شدندياهواز مطالعه وارد و انتخاب گردآورساده بـريابزار مشتمل بود، ساخته محقق پرسشنامه اطالعات

دموگراف مشخصات شامل بخش رايانهسوالكيدو دانش مورد در آگاهي به مربوط سواالت بـهكهسوالو مربـوط سـواالت پاسخ

مق براساس ليآگاهي امتياس جمع و سواليكرت هر تعبودازات گردييجهت اسـتفاده ساختار و محتوا اعتبار از ابزار اعتبار بـديـن نيد،

بررس از پس ايمنظور كتابخانه منابع و طراحيمتون اعضايسواالت از تن ده با علميهيو ويات شـد مشاوره صاحبنظران اصـالحاتو

پذ صورت تعرفتيالزم پاييجهت روشيياين بدtest - retestاز شد، ترتياستفاده سواالتين كه دادهيب شـوندگان آزمـون بـه بار ك

تع با سپس و شد داده پاسخ شوندگان آزمون توسط سواالت مجدداً بعد هفته دو و ضرييشد همبستگين ييايـپاكرونبـاخيآلفـايب

تأ شدييپرسشنامه افزارد نرم وارد آوري جمع از پس مطالعه هاي توصيفينسخهspssداده آمار هاي آزمون از استفاده با سپس و شد

درصديفراوان گرفتاسكوريكاواستنباطيو قرار تحليل و تجزيه مورد

هاي  افته

فرد علميهياعضايمشخصات شمارهيئت جدول استدر شده شمارهآورده آگاهينجدول دهنده نشان علمـيهياعضـايز دريئـت

آشنا راييمورد از استفاده ازيبا آشناياانه،استفاده هايينترنت برنامه استيبا آماريتحلمختلف معنيل بيداريارتباط ميرا و سن زانيـن

كامپييآشنا از استفاده مورد همچنp=وتريدر بيو اين از استفاده نحوه همچنp=نترنتين بودنيو قادر با سن ارتباط ن

از استفاده مورد اسـتpowerpoint=pدر داده داده بـيهمچنـنشـان آشـناين دسترسـيين نحـوه مـورد ايدر نترنـتيبـه

اسالواست معنيفادهاز ارتباط خدمت سابقه و درس ارائه در داشتيداريد اعضـاp=وجود كـه داد نشان علمـيهيو كـهيئـت

ب اداشتنديشتريسابقه مورد بيدر تسلط مهارت دو داشتنديشترين

شماره فراوانيتوزجدول فرديع علميهيعضاايمشخصات پزشكيات علوم اهوازيجنديدانشگاه شاپور

فرد  درصد تعداديفراوانيمشخصات

    سن

   

باال به    سال

تاهليوضع    متاهل ت

   مجرد

   مرد تيجنس

   زن

تدر سالسيسابقه     به

   

 ۶

شماره فراوانيتوزجدول علميهياعضايع پزشكيات علوم آشنايجنديدانشگاه حسب بر اهواز بهييشاپور

هايرا مهارت و آنيانه

آشنايم ييزان

را  انهيمهارت

حدود كم ريخ  بله يتا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد دادتع

را از          انهياستفاده

از ــب مطالــ ــود دانلــ

 نترنتيا

        

ايدسترس          نترنتيبه

وســ بــه لهيآمــوزش

powerpoint 

        

ويتنظ          دئوپروزكتوريم

         wordبرنامه

         spss،exellبرنامه

نت و گيبحث يريجه

نينتا فقط كه داد نشان حاضر پژوهش اعضايميج علميهياز رايئت از استفاده مورد آگاهيدر همچنـداشتنديانه ميو آشـنايـن درييزان

ا از اســتفاده همچنــنترنــتيمــورد و بــود اعضــايدرصــد تــدريين ســابقه بيكــه برنامــهيشــتريس از اســتفاده خصــوص در  داشــتند

powerpointدسترس ايو بيبه مهارت شايشترينترنت كه ايداشتند علت ايد شركت امر هـاين دوره و كارگاههـا در افـراد از گروه ين

اندبيآموزش گذرانده دانشگاهها در خود خدمت زمان مدت در كه است تحقيذوالفقاروده فنـيدر مهارت كه نمود اذعان خود اسـتفادهيق

را كاربرد در شبكهيكنندگان و موفقيكيانه در موثر عوامل اجراياز الكترونيت همـاستيكيآموزش حسـيدر مطالعـه راسـتا وينين

دانش خصوص در كه مدهمكاران نگرش بيو هايران پزشـكيمارستان علـوم دانشـگاه به پيوابسته راياصـفهان آمـوزشيرامـون و انـه

ميكيالكترون كه داد نشان شد مديانگيانجام دانش راين از استفاده مورد در افزارهايران ،نرم غيرايانه و توجهيج قابل درصد و بود كم يره

كاف مهارت و دانش ها آن استفادهياز راجهت نداشتندياز را نتاانه با دريكه حاضر مطالعه ميج راستا مطالعـهيهمچنـباشديك در ن

بررسيمهد هدف با كه همكاران و آشنايميزاده علميهياعضاييزان محيئت هايبا كـهweb2بـريمبتنيط داد نشـان شـد انجـام

آشنايم اييزان استفاده در آنان مهارت ديبسweb2زو فاقد و بوده كم زميار در مشخص و روشن ميدگاه آن از استفاده كهباشندينه

نتا همراستاستيبا حاضر پژوهش قنبريهمچنج مطالعه در بررسـين هـدف بـا كه همكاران و مهـارتيـميخانقاه و نگـرش و دانـش زان

excel
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بحث و نتیجه گیری:
نتایج پژوهش حاضر نش��ان داد که فقط نیم��ی از اعضای هیئت علمی 
در مورد اس��تفاده از رایانه آگاهی داش��تند و همچنین میزان آش��نایی در 
مورد اس��تفاده از اینترنت 52 درصد بود و همچنین اعضایی که س��ابقه 
powerpoint تدریس بیشتری داشتند در خصوص استفاده از برنامه

و دسترس��ی به اینترنت مهارت بیشتری داش��تند که شاید علت این امر 
ش��رکت این گروه از افراد در کارگاه ها و دوره های آموزش��ی بوده است 
که در مدت زمان خدمت خود در دانش��گاه ها گذرانده اند. ذوالفقاری در 
تحقی��ق خود اذعان نمود که مهارت فنی اس��تفاده کنن��دگان در کاربرد 
رایانه و شبکه یکی از عوامل موثر در موفقیت اجرای آموزش الکترونیکی 
اس��ت)10(.در همین راستا مطالعه حس��ینی و همکاران که در خصوص 
دانش و نگرش مدیران بیمارستان ها ی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان پیرامون رایانه و آموزش الکترونیکی انجام ش��د نش��ان داد که 
میانگی��ن دانش مدیران در مورد اس��تفاده از رایانه،ن��رم افزارهای رایج 
و غی��ره کم بود و درصد قاب��ل توجهی از آن ها دان��ش و مهارت کافی 
جهت اس��تفاده از رایانه را نداش��تند)11(. که با نتای��ج مطالعه حاضر در 
یك راس��تا می باش��د.همچنین در مطالعه مهدی زاده و همکاران که با 
هدف بررسی میزان آشنایی اعضای هیئت علمی با محیط های مبتنی بر 
web2 انجام شد نشان داد که میزان آشنایی و مهارت آنان در استفاده 
از web2 بس��یار کم بوده و فاقد دیدگاه روش��ن و مش��خص در زمینه 
اس��تفاده از آن می باش��ند)12(.که با نتایج پژوهش حاضر همراستاست.

همچنین در مطالعه قنبری خانقاه و همکاران که با هدف بررسی میزان 
دانش و نگرش و مهارت اعضای هیئت علمی و دانش��جویان دانش��گاه 
علوم پزش��کی گیالن در مورد آموزش الکترونیکی انجام شد نتایج نشان 
داد ک��ه اکثریت اعضای هیئ��ت علمی )80/8 درص��د( از دانش ناکافی 
نس��بت به آموزش الکترونیکی برخوردار بودند اما 78/8 درصد افراد ذکر 
نمودند که از مهارت الزم در اس��تفاده از رایانه برخوردار هس��تند )13(.

که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت اس��ت و ش��اید علت این اختالف 
تف��اوت در میزان تجهیزات قرار داده ش��ده در اختیار اعضای هیئت 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی گیالن نسبت به اعضای هیئت علمی 
دانش��گاه علوم پزشکی اهواز می باشد.از سویی دیگر در این مطالعه 
بین س��ن و آگاهی و اطالعات زمین��ه ای ارتباط معنی داری وجود 
داش��ت )p = 0/02 (.که با نتایج مطالعه حاضرهمخوانی دارد.همچنین 
در مطالعه  نعمت اللهی و همکاران که با هدف بررسی میزان استفاده و 
آش��نایی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص 
اس��تفاده از س��ایت کتابخانه ملی دیجیتال انجام شد نتایج نشان داد که 
هنوز کاربران از بسیاری از امکانات و قابلیت های آن اطالع کافی ندارند 
و 44درصد تا کنون از این س��ایت استفاده نکرده بودند که نشان دهنده 
آگاه��ی ناکاف��ی این افراد در ای��ن خصوص می باش��د.)14(که با نتایج 
مطالعه حاضر یکس��ان است.همچنین در مطالعه رشید ترابی و همکاران 
که در خصوص س��ابقه خدمت )س��ن( و نگرش اعضای هیئت علمی در 
مورد دوره های مداوم آموزش پزش��کی از طریق اینترنت انجام شد نتایج 
نش��ان داد که رابطه معکوس و معنی داری بین س��ابقه خدمت و نگرش 
اف��راد وجود دارد به این معنا که هر چه س��ابقه خدمت افراد افزوده می 
ش��ود از نگرش مثبت ایش��ان در مورد آموزش دوره ها از طریق اینترنت 
کاس��ته می ش��ود )15(..به طور کلی با توجه به اینکه نتایج این تحقیق 
نش��ان داد که فقط در حدود نیمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی جندی ش��اپور اهواز در مورد رایانه،نحوه دسترسی به اینترنت و 

استفاده از روش های چندرسانه ای نظیر استفاده از powerpoint در 
ارائه دروس آگاهی دارند و از سویی دیگر با توجه به پیشرفت های عصر 
حاضر و غیرقابل اجتناب بودن اس��تفاده از شیوه آموزش الکترونیکی در 
ارائه دروس خصوصا” در حیطه علوم پزش��کی و بهداش��تی توصیه می 
ش��ود که کارگاه هایی را جهت توانمند س��ازی اعض��ای هیئت علمی در 
خص��وص آموزش الکترونیکی برگزار کنند ت��ا بدین طریق بتوان از این 
شیوه آموزش��ی همراه با شیوه س��نتی تدریس جهت بهبود کاستی های 

شیوه سنتی وبهبود یادگیری دانشجویان استفاده کرد.

تشکر و قدردانی:
این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانش��گاه علوم پزشکی جندی 
شاپور اهواز به ش��ماره قرارداد u-88327 مورخ 88/10/14 می باشد 
که مراتب تش��کر و قدردانی از مدیریت محترم مرکز EDC و معاونت 
پژوهش��ی دانش��گاه به جهت حمایت از طرح یاد ش��ده اعالم می شود. 
همچنین مراتب س��پاس صمیمانه از مس��ووالن ذیرب��ط و کلیه اعضای 

هیات علمی آن دانشگاه ابراز می گردد.

  داریوش رخ افروز و همکاران میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه اهواز درباره آموزش ترکیبی
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