مجله افق توسعه آموزش پزشکی

مجله افق توسعه آموزش پزشکی

تابستان و پاییز  -89شماره  -1دوره 4

11

Horizons of Medical Education Developement
Vol.4, No.1

دوره  - 4شماره 1
تابستان و پاییز 89

December 2010

بررسی پیش نیازها و امکان سنجی اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در
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مقاله
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بیتا سادات زگردی ،1آرش بردبار ،*،2طیبه لقایی
دانشگاه علوم پزشکی فسا

3

 -1کارشناس آمار و مدارک پزشکی
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 -3کارشناس حسابداری
*فسا ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه
تلفن+98-9173303491 :
دورنگار+98 -731 -2227091 :
Email: bordbararash@yahoo.com
چکیده
زمینه و هدف:
در س��الهای اخیر اس��تفاده از فناوریهای بر خط در آموزش ،فرصتهایی برای استفاده از شیوههای جدید یادگیری وروشهای موثرآموزش فراهم
آورده است و دانشگاههای مهمی شروع به فعالیت دراین راستا وگسترش آموزش از این روش نموده اند .این پژوهش با هدف امکان سنجی اجرای
پروژه یادگیری الکترونیک وبررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا برای شرکت در یادگیری الکترونیکی طراحی و اجرا گردید.
روش کار:
جهت شناس��ایی امکانات وپیش نیازها از پرسش��نامه ای اس��تاندارد،دارای  26س��وال ک��ه در  6محورتنظیم و با مقی��اس 5نقطه ای لیکرت (طیف
کامالمخالف تا کامال موافق) امتیازبندی ش��ده بود اس��تفاده گردید ،ودر بین  200دانش��جوکه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند مورد
ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها:
دانشجویان مورد بررسی 53درصد زن و 47درصد مرد،که 62درصد آنهاکارشناس و بقیه در مقطع دکترا بودند.
میانگین نمرات به س��واالت مطروحه به ترتیب مربوط به محورمس��ائل مهم جهت موفقیت دریادگیری الکترونیکی  ،62/5توانایی یادگیری ازطریق
رسانهها  ،61/3دسترسی به فناوری  ،61مهارتها و ارتباطات پیوسته  ،58/8گفتگوهای گروهی اینترنتی  55/4و محورانگیزش  52/5می باشد.
نتیجه گیری:
به طور کلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای توانایی وآمادگی نسبی مناسبی درزمینه یادگیری الکترونیکی می باشند و با توجه به پایین
بودن میانگین امتیازات معیار انگیزش دانش��جو ،باید مس��ائل انگیزشی همانند حضور استاد به صورت پیوسته،عدم وجود اختالالت شبکه ای و عدم
وجود عوامل مخل موجود درخانه بیشتر موردتوجه مسوولین اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه قرار گیرد.
معن��ی دارب��ودن ارتباط بین مقطع تحصیلی دانش��جویان با میانگین کل امتیازات معیارهای مورد مطالعه و آمادگی بیش��تر دانش��جویان درمقاطع
باالترجهت شرکت دریادگیری الکترونیکی نیزمی تواند مورد توجه مجریان پروژه قرار گیرد.
واژههای کلیدی :یادگیری الکترونیکی ،آموزش بر خط ،فناوری آموزشی بر خط ،امکان سنجی
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بیتا سادات زگردی و همکاران

امکان سنجی اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فسا

•دورهه��ای یادگی��ری الکترونیک��ی بای��د از نظ��ر محت��وا ،هدف،
مقدمه
پیش��رفت در فناوریﻣﻘﺪﻣﻪ
سازماندهی وپذیرش دانشجو با نقش و رسالت دانشگاه یا موسسه
اطالعات و ارتباطات سبب می شود تا آموزشهای
برگزار کننده هماهنگ باشد.
الکترونیکی درسالهای آینده به ش��کل اعجاب انگیزی به عنوان بخش
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدرﻓﻨﺎورياﻃﻼﻋﺎتوارﺗﺒﺎﻃﺎتﺳﺒﺐﻣﻲﺷﻮدﺗﺎآﻣﻮزﺷﻬﺎياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرﺳﺎﻟﻬﺎيآﻳﻨﺪهﺑﻪﺷﻜﻞاﻋﺠﺎباﻧﮕﻴﺰي
حین اجرای
•امکان��ات و توانمندیهای داوطلب قبل از ش��روع و یا
جدایی ناپذیر اززندگی روزانه بشر درآید(.)1
آموزش،ﻳﺪ  برنامه الزم است فراهم شده باشد.
در
()online
برخط
در سالهای اخیر استفاده از فناوری
هایﻳﻲﻧﺎﭘﺬﻳﺮاززﻧﺪﮔﻲروزاﻧﻪﺑﺸﺮدرآ
ﺑﻪﻋﻨﻮانﺑﺨﺶﺟﺪا
•هر یک از دانش��جویان باید بتوانند از طریق جریان الکترونیکی با
فرصتهایی برای اس��تفاده از ش��یوههای جدی��د یادگیری و روشهای
ﺟﺪﻳﺪ
پذیرشﻴ وﻮهﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎدهازﺷ
درآﻣﻮزش،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮا
شروعي بهﺑﺮﺧﻂ
مهمیي ﻫﺎ
ﺮاﺳﺘﻔﺎدهازﻓﻨﺎور
اس��تيواﺧﻴ
درﺳﺎلﻫﺎ
فرصتهای
هدایت از
همگیي درامر
) (onlineدانش��گاه در تماس و
فعالیت
دانشگاههای
موثرآموزش فراهم آورده
برابری برخوردار باشند.
در این راستا وگسترش آموزش از این روش نموده اند (.)3،2
ﻳﺎدﮔﻴﺮي و روش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮآﻣﻮزش ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ وﮔﺴﺘﺮش
•دانش��گاه باید قدرت به روز کردن فنون و به کارگیری متخصصان
ازجمله مدل اقتباس ش��ده از مرجعBeyer and Bruhn - Shur
تجهیزات��ی و فنی را داش��ته تا بتواند کیفیت آم��وزش از راه دور را
ﻦروشﻧﻤﻮدهاﻧﺪکه،یک دانش��گاه می
س��اختمانی الزمی اس��ت
 2004دارای اجزای
آﻣﻮزشازاﻳ
حفظ کند(.)4
بایس��ت برای ارائه موفق یک دوره آموزش��ی الکترونیک کارامد به آنها
اﺳﺖﻛﻪ
انعطافﻲﻻزﻣ
درآموزش،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ
اطالعاتداراياﺟﺰاي
فناوریBeyer
and Bruhn

در یادگیرنده
پذیریﻲموجود
ازﺟﻤﻠﻪﻣﺪلاﻗﺘﺒﺎسﺷﺪهازﻣﺮﺟﻊ  - Shur 2004توسعه
(شکل. ) 1
توجه نماید()4
ﻳﻚداﻧﺸﮕﺎهﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖﺑﺮاياراﺋﻪﻣﻮﻓﻖﻳﻚدورهآﻣﻮزﺷﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻛﺎراﻣﺪﺑﻪآﻧﻬﺎﺗﻮﺟﻪﻧﻤﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ 1





اراﺋﻪدورهﻳﺎدﮔﻴﺮي


ﻫﺪاﻳﺖوراﻫﻨﻤﺎﻳﻲﻫﺎيﺷﺮوعدورهﺑﺮاياﺳﺘﺎدوداﻧﺸﺠﻮ
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ﭘﺮﺳﻨﻞوﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﺘﻮايآﻣﻮزﺷﻲ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيﺗﻀﻤﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ،آﻣﻮزش

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺳﻌﻪوﺑﻮدﺟﻪوزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎيﻓﻨﻲوﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺷﻜﻞ1اﺟﺰايﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﻻزمﺑﺮاياراﺋﻪﻣﻮﻓﻖﻳﻚدورهآﻣﻮزﺷﻲاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚﻛﺎرآﻣﺪ

شکل  :1اجزای ساختمانی الزم برای ارائه موفق یک دوره آموزشی الکترونیک کارآمد

زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦﻣﺪلﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اراﺋﻪدورهﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎساﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪايوﺑﻮدﺟﻪوزﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎيﻓﻨﻲوﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎيﺗﻀﻤﻴﻦﻛﻴﻔﻴﺖ،آﻣﻮزشﭘﺮﺳﻨﻞوﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﺘﻮاي

زیر بنای مولفههای اساسی این مدل ساختمانی ارائه دورههای یادگیری و یاد دهنده را افزایش داده و موجب گس��ترش اس��تفاده از ش��یوههای
ﺴﺘﻤﻬﺎوي ارزﻳﺎﺑﻲ
یادگیـــریﺖ ﺳﻴ
،ﭘﺬﻳوﺮشوﻣﺪﻳﺮﻳ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺷﺎﻣﻞ
وﺳﺘﻮﻧﻬﺎي
ﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
الکترونیکی بر اس��اسآﻣﻮزﺷﻲ ﻣ
وﺳﻨﺠﺶ گردیده
موسسات آموزشــی
دردانشگاهها
آموزش
بودجهو  جدید
برنامه توسعه ای و
س��ازمانی،
استراتژی
زیر س��اختهای فنی و س��اختمانی با توجه به معیارهای تضمین کیفیت ،اس��ت .اجرای پروژههای یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای کشور و
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزش،ﻣﺸﺎورهوﻧﻈﺎرتﺑﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖازداﻧﺸﺠﻮواﺳﺘﺎد ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﻨﻲ ازﺳﻴﺴﺘﻢو
آموزش پرسنل و تولید محتوای آموزشی می باشد .و ستونهای ساختمان بررس��ی پیش نیازها و میزان آمادگی یادگیرندهها ،جهت حضور فعال در
این زمینه
مس��تلزم مطالعاتی گس��ترده
الکترونیکی
یادگیری
ﻢﺷﺪهاﺳﺖوﺳﻘﻒﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﻪﺧﺮوﺟﻲ ﻳمحیط
دﻫﺪﻣﺮﺑﻮطﺑﻪاﺑﻌﺎدﻫﻤﺎﻫﻨﮕدرﻲ و
ﻧﺸﺎنﻣﻲ 
دورهرا 
ﺎاراﺋﻪﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﺎرﺑﺮانﺗﻨﻈﻴ
پذیرش و مدیریت  .2سیستمهای ارزیابی و
ش��امل .1 :اطالع رس��انی،
سنجش پیشرفت  .3آموزش ،مشاوره و نظارت بر معیارها  .4سیستمهای می باشد(.)4،5
ﻗﺒﻠﻲازﻣﻲ
ﻳﻲﻫﻤﻪاﺟﺰا
ﺑﺎﺷﺪوکاربران تنظیم از این رو پژوهش حاضر با هدف بررس��ی آمادگی دانش��جویان و پیش
سیستم
حمایتهایيفنی
راﻫﻨﻤﺎ.5
حمایت از دانشجو و استاد
ﺑﺎﺷﺪعن��وان یکی از اجزای
الکترونیکی به
یادگیری
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴنیازه��ای اجرای پ��روژه
نشان
دوره
نهایی
خروجیيیا ارائه
ﺮﺿﺮوريﻣﻲ
ﻚدرداﻧﺸﮕﺎهﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻮاردزﻳ
ﺎدﮔﻴراﺮي
ﭘﺮوژهﻳ
واﺟﺮاي
س��اختمانيکهآﻣﺎدهﺳﺎز
شده اس��ت و سقف ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺑﺮا
م��ی دهد مربوط به ابعاد هماهنگ��ی و راهنمایی همه اجزای قبلی می آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم پزشکی فسا طراحی و اجرا شد.
 ﻳﻚﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻋﻤﻠﻲ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ،ﻓﺮاﮔﻴﺮواﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮوﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺳﺨﺖاﻓﺰاري وﻧﺮماﻓﺰاري ﺷﺒﻜﻪوﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ
باشد (.)4
بنابرای��ن برای آماده س��ازی و اج��رای پروژه یادگی��ری الکترونیک در
ﺪﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻲﺑﺎﻳ
اﻳ
باشد:
ﻨﺘﺮﻧﺘمی
ضروری
دانشگاه توجه به موارد زیر
•ی��ک برنامه عمل��ی ،عادالنه ،فراگیر و انعطاف پذیر و بس��ترهای
س��خت افزاری ونرم افزاری شبکه و پهنای باند اینترنتی باید مورد
توجه قرار گیرد.
١٢

مجله افق توسعه آموزش پزشکی

روش کار
جهت شناس��ایی امکانات و پیش نیازها و با هدف بررسی میزان آمادگی
دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی فس��ا برای ش��رکت در یادگیری
الکترونی��ک از پرسش��نامه  Watkins,Leigh and Trinerکه
قبال روایی وپایایی آن توسط پژوهشگران تایید گردیده استفاده شد .این
پرسشنامه دارای 26سوال در  6محور می باشد که از دو قسمت تشکیل
می ش��ود ودربین 200دانش��جوکه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب
شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت.
بخش اول مربوط به اطالعات فردی شامل:
•جنسیت
•مقطع تحصیلی
•معدل تحصیلی
بخش دوم پرس��شها یی مربوط به میزان آمادگی دانشجو برای شرکت
در یادگیری الکترونیکی در قالب  6عامل:
•دسترسی به فناوری
•مهارتها و ارتباطات پیوسته ( ) online
•انگیزش
•توانایی یادگیری از طریق رسانهها
•گفتگوهای گروهی اینترنتی
•مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی
برای نمره گذاری ،از مقیاس  5نقطه ای لیکرت اس��تفاده ش��د ( .طیف
کام�لا مخالف تا کامال موافق) برای این گزینهها به ترتیب نمرههای 1
تا  5در نظر گرفته شد.
یافتهها
دانشجویان مورد بررسی 53درصد زن و 47درصد مرد،که 62درصد آنها
کارشناس و بقیه در مقطع دکترا بودند.
میانگین نمرات به س��واالت مطروحه به ترتیب مربوط به محور مسائل
مه��م جهت موفقی��ت دریادگیری الکترونیک��ی  ،62/5توانایی یادگیری
ازطریق رس��انهها ،61/3دسترس��ی به فن��اوری  ،61مهارتها و ارتباطات
پیوسته  ،58/8گفتگوهای گروهی اینترنتی  55/4و انگیزشی  52/5بود.
بااس��تفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه می توان گفت که
بین مقطع تحصیلی دانش��جویان با میزان آمادگ��ی آنان برای یادگیری
الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد (.) p= 0.04
یافتهها در جداول  1تا  6و نمودار  1نمایش داده شده اند .به ور خالصه
م��ی ت��وان نتیجه گرفت که دانش��جویان مقطع دکترا دارای بیش��ترین
آمادگ��ی برای یادگیری الکترونیکی بودند .س��وال ” توانایی اس��تفاده از
کامپیوت��ر برای چند بار در هفته جهت ش��رکت در دروس الکترونیکی”
کمترین میانگین را داشت ( )9/51که می تواند به معنی عدم دسترسی
کامل ویا نداش��تن کامپیوترشخصی باش��د .میانگین کل ( )58/8بیانگر
آن اس��ت که دانشجویان در سطح نس��بتا خوبی از مهارتها و ارتباطات
پیوس��ته می باشند .میانگین عوامل انگیزش��ی تقریبا در یک سطح قرار
داش��ت اما توانایی اتمام کارها با وجود اختالالت شبکه ای که کمترین
میانگین را داش��ت از بقیه مس��ایل انگیزش��ی مهمتر بود .در اینجا نیز
میانگین کل  52/5نشان می دهد که انگیزه دانشجویان برای یادگیری
الکترونیکی نس��بتا خوب بوده اس��ت .میانگی��ن کل  61بیانگر وضعیت
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مناسب دسترس��ی به تکنولوژی در دانش��جویان موردبررسی می باشد.
”توانایی برق��راری ارتباط بین محتوای کلیپه��ای ویدیویی ،اطالعات
پیوس��ته و کتابها“ کمتری��ن میانگین رادر قس��مت یادگیری از طریق
رسانهها داشت و این بدان معناست که دانشجویان برای برقراری ارتباط
بی��ن محتوای کلیپهای ویدیویی ،اطالعات پیوس��ته و کتابها نیازمند
کس��ب مهارت هس��تند .میانگین کل ( )61/3نیز بیانگ��ر درصد باالی
توانایی یادگیری از طریق رس��انهها در بین دانشجویان می باشد .همان
طور که مش��اهده می شود میانگین عوامل گفتگوهای گروهی از طریق
اینترنت تقریبا در یک س��طح قرار دارن��د .در ضمن میانگین کل()55/4
نش��ان می دهد که دانشجویان توانایی نسبتا خوبی در انجام گفتگوهای
گروه��ی از طریق اینترنت را دارند .اکثر مواردی که ذکر ش��ده از نظر
دانش��جویان جهت موفقیت در یادگیری الکترونیک��ی اهمیت دارند .اما
“تجربی��ات قبلی مربوط به فناوریهای پیوس��ته ”با میانگین ( )65/1از
نظر دانش��جویان نسبت به مسایل دیگر جهت موفقیت آنان در یادگیری
الکترونیکی اهمیت نسبی بیشتری داشته است .میانگین کل ( )62/5نیز
بیانگر درجه اهمیت تمام موارد ذکر شده می باشد.

امتياز ميزان
جھت موفقيت در گروھی اينترنتی يادگيری از
دسترسی
طريق رسانه ھا
يادگيری
دانشجويان به
الکترونيکی
تکنولوژی
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طريق رسانه ھا
تکنولوژی
دانشجويان به
تکنولوژی

ميانگين کل
ميانگين کل
امتياز انگيزش امتياز مھارت ھا
وميانگين کل
ميانگين کل
ارتباطات
مھارت ھا
امتياز انگيزش امتيازپيوسته
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٠.٠





ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﻬﺎرتﻫﺎوارﺗﺒﺎﻃﺎتﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻧﻤﻮدارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﺤﻮررﻫﺎيﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ



ﻣﻬﺎرتﻫﺎوارﺗﺒﺎﻃﺎتﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﺤﻮررﻫﺎيﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻤﻮدار
داﺷﺘﻦﻣﻬﺎرتﻫﺎيﭘﺎﻳﻪﻛﺎرﺑﺎﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

۶۴/٣

٢۶/٢

داﺷﺘﻦﻣﻬﺎرتﻫﺎيﭘﺎﻳﻪﺟﺴﺘﺠﻮياﻳﻨﺘﺮﻧﺖودﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪاﻃﻼﻋﺎت

۶۶/٧

٢٨/٠

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲارﺳﺎلاﻳﻤﻴﻞﺑﻪﻫﻤﺮاهﻓﺎﻳﻞﻫﺎيدﻳﮕﺮ

۵٢/٢

٣١/٨

داﺷﺘﻦﺷﺮﻛﺖدردروساﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﭼﻨﺪﺑﺎردرﻫﻔﺘﻪازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ

۵١/٩

٢٩/٨

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺮﻗﺮاريارﺗﺒﺎطﺑﺎدﻳﮕﺮانازﻃﺮﻳﻖﺗﻜﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎيﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

۵٣/۶

٣٠/٢

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﺳﺘﻔﺎدهازاﺑﺰارﻫﺎيﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

۵٣/٩

٣٠/٠

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻃﺮحﺳﻮالواﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﺑﻪﺻﻮرتﻧﻮﺷﺘﺎري

۶٢/٧

٢٨/٧

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﻴﺎناﺣﺴﺎﺳﺎتوﺣﺎﻻتﺧﻮدازﻃﺮﻳﻖﻧﻮﺷﺘﺎر

۶۵/١

٢٧/٣

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖزﻣﺎنﺑﻪﻣﻨﻈﻮرﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲﺑﻪﻣﺪرسوﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن

۵٨/٩

٢٩/٧

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ


اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

۵٨/٨
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ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺰانﻣﻌﻴﺎرﻫﺎياﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻌﻴﺎراﻧﮕﻴﺰش
ﺣﻔﻆاﻧﮕﻴﺰهﻫﻨﮕﺎمﻋﺪمﺣﻀﻮراﺳﺘﺎدﺑﻪﺻﻮرتﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

۵٧/١

٢٧/٣

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﺗﻤﺎمﻛﺎرﻫﺎﺣﺘﻲﺑﺎوﺟﻮداﺧﺘﻼﻻتﺷﺒﻜﻪ

۴٩/١

٢۵/۵

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﺗﻤﺎمﻛﺎرﻫﺎﺣﺘﻲﺑﺎوﺟﻮدﻋﻮاﻣﻞﻣﺨﻞﻣﻮﺟﻮددرﺧﺎﻧﻪ

۵١/۵

٢۴/٢
۵٢/۵

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ


ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺰاندﺳﺘﺮﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻪﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺰاندﺳﺘﺮﺳﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺑﻪﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
دﺳﺘﺮﺳﻲﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮيﻣﺘﺼﻞﺑﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

۶۵/۶

٣٢/۵

دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮيﺑﺎوﻳﮋﮔﻴﻬﺎيﺳﺨﺖاﻓﺰاريﻣﻨﺎﺳﺐ

۵٩/٢

٣٠/٧

دﺳﺘﺮﺳﻲﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

۵٨/۶

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ

٣٠/٢



ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺰانﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎيﻳﺎدﮔﻴﺮيرﺳﺎﻧﻪاي
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻳﺎدﮔﻴﺮيازﻃﺮﻳﻖرﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺮﻗﺮاريارﺗﺒﺎطﺑﻴﻦﻣﺤﺘﻮايﻛﻠﻴﭗﻫﺎيوﻳﺪﻳﻮﻳﻲ،اﻃﻼﻋﺎتﭘﻴﻮﺳﺘﻪوﻛﺘﺎﺑﻬﺎ

۵۴/١

٢۵/٢

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻧﻜﺘﻪﺑﺮداريدرﻃﻲﻣﺸﺎﻫﺪهﻳﻚوﻳﺪﻳﻮيﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي

۶٢/٩

٢۶/۶

داﺷﺘﻦﺗﻮاﻧﺎﻳﻲدركﻣﺤﺘﻮايدرﺳﻲﻛﻪازﻃﺮﻳﻖوﻳﺪﻳﻮﭘﺨﺶﻣﻲﺷﻮد

۶٧/٣

٢٨/٣

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ


۶١/٣
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ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻣﻴﺰانﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎياﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎيﮔﺮوﻫﻲاﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﮔﻔﺘﮕﻮﺑﺎدﻳﮕﺮانازﻃﺮﻳﻖاﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﺑﺰارﻫﺎﻳﻲﻣﺜﻞﻳﺎﻫﻮﻣﺴﻨﺠﺮ

٣٠/٣

۵٣/٩

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺻﺮفزﻣﺎنﺑﻴﺸﺘﺮﺟﻬﺖآﻣﺎدهﺳﺎزيﺟﻮابﻳﻚﺳﻮال

٢۵/٧

۵٩/۵

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻧﺠﺎمﮔﻔﺘﮕﻮيﭘﻴﻮﺳﺘﻪﻫﻤﺰﻣﺎنﺑﺎﺗﺎﻳﭗﻛﺮدن

٢٨/٣

۵٢/٧
۵۵/۴

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ

ﺟﺪولﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦواﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎرﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﻣﻬﻢدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﻣﻬﻢﺟﻬﺖﻣﻮﻓﻘﻴﺖدرﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
اﻫﻤﻴﺖﺑﺮﻗﺮاريﺗﻤﺎسﻣﻨﻈﻢﺑﺎﻣﺪرسدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖداﻧﺸﺠﻮدرﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

۶١/٣

٢٨/٠

اﻫﻤﻴﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻓﻨﻲوﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻓﻮريدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖداﻧﺸﺠﻮدرﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

۶٠/٨

٢٧/۶

اﻫﻤﻴﺖﺗﺠﺮﺑﻴﺎتﻗﺒﻠﻲﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﻓﻨﺎوريﻫﺎيﭘﻴﻮﺳﺘﻪدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖداﻧﺸﺠﻮدرﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

۶۵/١

٢٩/۵

اﻫﻤﻴﺖﻣﺸﺎرﻛﺖﻣﺪاومدردروسرويﺧﻄﻲﺟﻬﺖﻣﻮﻓﻘﻴﺖداﻧﺸﺠﻮدرﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

۶٠/۵

٢٨/١

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻛﻞ


۶٢/۵
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررس��ی آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تشکر و قدردانی
با تش��کر از اس��تاد ارجمند محم��د مهدی نقی زاده عض��و هیات علمی
فسا انجام شد و نشان داد که:
به طور کلی دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی فس��ا دارای توانایی دانشگاه علوم پزشکی فسا که گروه را در این تحقیق مساعدت نمودند.
وآمادگی نسبتا مناسبی درزمینه یادگیری الکترونیکی می باشند.
با توجه ب��ه پایین بودن میانگین امتیازات معیار انگیزش دانش��جو ،باید
مس��ائل انگیزش��ی همانند حضوراس��تاد به صورت پیوس��ته ،عدم وجود
اختالالت ش��بکه ای و عدم وجود عوامل مخل موجود درخانه ،بیش��تر
موردتوجه مس��وولین اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه قرار
گیرد.
معنی دار بودن ارتباط بین مقطع تحصیلی دانش��جویان با میانگین کل
امتیازات معیارهای مورد مطالعه و آمادگی بیش��تر دانشجویان در مقاطع
باالتر (دکترا) جهت ش��رکت دریادگیری الکترونیکی نیز می تواند مورد
توجه مجریان پروژه قرار گیرد .دلیل این یافته ،شاید ماهیت دروس آنها
که بیش��تر جنبه عملی دارد ،-استفاده بیشتر آنها از کامپیوتر و اینترنتدر اجرای پروژهها و تحقیقات خود ،تجربه باالتر و سن بیشتر این گروه
باشد.
با توجه به باالترین امتیاز کسب شده درمحور مسایل مهم جهت موفقیت
در یادگیری الکترونیکی درتحقیقات داخلی وخارجی بایس��تی درهنگام
پیاده سازی یادگیری الکترونیکی دردانشگاهها به این محورتوجه ویژهای
گردد.
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