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بررسی راهکارهای بلند مدت آموزش الکترونیکی ترکیبی از دیدگاه اعضای
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مقا

له
اصلی

ندا صیادی ،1اشرف السادات حکیم ،1داریوش رخ افروز
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 -1مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
* اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن+98 9166099938 :
Email: Rokhafroz@gmail.com
		
چکیده:
زمین�ه و ه�دف :آموزش فراگیران اگر در س��الهای قبل تنها به وس��یله معلمان و مربیان صورت می گرفت و کت��اب به عنوان اصلی ترین منبع
اطالعاتی در امر آموزش محس��وب می ش��د امروزه از ابزارها و محیطهای جدید ارتباطی جهت آموزش اس��تفاده می ش��ود لذا پژوهش حاضر با
هدف بررس��ی راهکارهای بلند مدت یادگیری الکترونیکی ترکیبی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانش��کده پرستاری مامایی اهواز انجام شده است.
روش کار  :در این مطالعه مقطعی توصیفی -تحلیلی اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزش��کی اهواز ( 50نفر) بر اس��اس نمونه گیری تصادفی
ساده مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمع آوری دادهها پرسش نامه محقق ساخته بود .دادهها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی
در نرم افزار آماری  spssنسخه  13مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهه�ا  :یافتهه��ای پژوه��ش ف��وق نش��ان داد ک��ه  95درص��د اعض��ای هی��ات علم��ی ب��ه تربی��ت اس��اتید حرف��ه ای جه��ت ارائ��ه
درسه��ای یادگی��ری الکترونیک��ی ب��ه عن��وان بهتری��ن راه��کار بلن��د م��دت اعتق��اد داش��تند و  5درص��د راه��کار ایج��اد انگی��زش در
اس��اتید قدیم��ی ت��ر جه��ت هم��کاری ب��رای ارائ��ه الکترونیک��ی دروس را ب��ه عن��وان غیرکارب��ردی تری��ن راه��کار انتخ��اب ک��رده بودن��د.
نتیج�ه گی�ری :یافتهه��ای پژوه��ش حاض��ر نش��ان داد ک��ه افزای��ش کیفی��ت یادگی��ری ،س��هولت دسترس��ی ب��ه حج��م باالی��ی
از اطالعات،کاه��ش هزینهه��ای آموزش��ی ،افزای��ش کیفی��ت ،دق��ت و صح��ت مطال��ب درس��ی و ارتق��ای علم��ی مدرس��ان را ک��ه
از مهمتری��ن دس��تاوردهای ف��ن آوری اطالع��ات م��ی باش��ند ،م��ی ت��وان ب��ا اس��تفاده از راه��کار مناس��ب ب��ه مرحل��ه اج��را در آورد.
واژگان کلیدی:راهکار ،یادگیری ،یادگیری الکترونیکی ترکیبی
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روش كار:
مطالع��ه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی اس��ت .در این تحقیق
 50نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
بر اس��اس نمونه گيري تصادفی س��اده انتخاب و وارد مطالعه ش��دند.
ابزار گردآوری اطالعات پرسش��نامه محقق س��اخته بود ،مش��تمل بر دو
بخش ش��امل مشخصات دموگرافیک ( 4س��وال)و گزارههای مربوط به
راهکارهای اس��تراتژیک و بلند مدت ( 19س��وال) که پاس��خ س��واالت
مربوط به راهکارها بر اس��اس مقیاس س��ه درج��ه ای لیکرت :موافقم،
ت��ا حدی موافقم و مخالفم طبقه بندی گردیده بود .در س��واالت مربوط
به راهکارها جمع امتیازات هر س��وال  100بود .جهت تعیین اعتبار ابزار
از اعتبار محتوا و س��اختار اس��تفاده گردید ،بدین منظور پس از بررس��ی
متون و منابع کتابخانه ای س��واالت طراحی و با ده تن از اعضای هیات
علمی مشاوره شد و اصالحات الزم صورت پذیرفت .جهت تعیین پایایی
از روش  test - retestاس��تفاده ش��د ،بدین ترتیب که سواالت یک
بار به آزمون ش��وندگان داده ش��د و دو هفته بعد مجدداً سواالت توسط
آزمون ش��وندگان پاس��خ داده شد و س��پس با تعیین ضریب همبستگی
پایایی آلفای کرونباخ  0/92پرسش��نامه تأیید شد .دادههاي مطالعه پس
از جمع آوري وارد نرم افزار  spssنس��خه  13ش��د و س��پس با استفاده
از آزمونهاي آماري توصيفي (فراوانی و درصد) وتحلیلی (کای اس��کور)
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مقدمه:
در عصر حاض��ر آموزش به عنوان حقوق اولیه انس��انها ،عامل تغییر و
پیشرفت اجتماعی شناخته شده است .اگر تا دیروز آموزش تنها به وسیله
معلم��ان و مربیان صورت می گرفت و کتاب به عنوان اصلی ترین منبع
اطالعاتی در امر آموزش محسوب می شد ،امروزه از ابزارها و محیطهای
جدید ارتباطی جهت آموزش اس��تفاده می ش��ود)1(.روشهای س��نتی
آموزش دیگر پاس��خگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیس��ت.
نهضت س��وادآموزی الکترونیکی به جای سوادآموزی متعارف به عنوان
یک راهکار برای گذر به جامعه اطالعاتی مطرح شده است ،با این تفاوت
که اجرای آن به جای بیسوادان جامعه در میان باسوادترین اقشار جامعه
اس��ت .طبیعی است که نظام آموزشی کش��ور نخستین مکان اجرای آن
خواهد ب��ود .به طور کلی فناوری اطالعات فرصتهای جدیدی را برای
جوامع مختلف ایجاد کرده اس��ت .جوامعی که سریع تر این فرصتها را
شناس��ایی کنند،می توانند با جهشی ساختاری عقب ماندگیهای خود را
جبران نمایند .آموزش الکترونیکی می تواند بسیاری از معضالت جوامع
از جمل��ه نیازهای روز افزون مردم به آموزش ،عدم دسترس��ی به مراکز
آموزش��ی،کمبود امکانات اقتصادی،کمبودمدرسان مجرب و هزینههای
زیادی را که صرف آموزش می شود را برطرف نماید ( .)2از سويي ديگر
فن آوری اطالعات و ارتباطات لزوم بازنگری برنامههای درسی
را نی��ز دو چن��دان ک��رده اس��ت ( .)3با توجه ب��ه اينكه نظ��ام آموزش
الكترونيك��ي داراي محدوديتهايي اس��ت كه از جمله اين محدوديتها
مي توان به زمان بر بودن بررس��ي ميزان زياد پيغامهاي رسيده و ارسال یافتهها:
جوابه��ا و همچنين نيازمند بودن به مهارت مديريت اطالعات اش��اره مش��خصات فردی اعضای هیئت علمی در جدول ش��ماره  1آورده شده
كرد .به نظر مي رس��د كه بهترين روش در اين خصوص اجراي آموزش اس��ت .جدول ش��ماره  2نش��ان دهنده نگرش اعضای هیئت علمی در
الكترونيكي تركيبي است كه در آن مي توان به طور همزمان از فوايد هر م��ورد راهکاره��ای بلندمدت آم��وزش الکترونیکی ترکیبی می باش��د.
دو روش سنتي و الكترونيكي بهره جست( .)4هر چند برخي از موسسات یافتهها نش��ان داد بی��ن میزان راهکار لزوم تدوی��ن قوانین الزم با دید
آموزشي ،در س��الهاي اخير ،نسبت به ارايه کامل دورههاي آموزشي به راهب��ردی و س��ابقه () p = 0/03و راهکار لزوم هم��کاری کامل وزارت
صورت الکترونيک اقدام نمودهاند ،اما هنوز ش��واهد زيادي در مورد نتايج علوم و مخابرات جهت بسترس��ازی مناس��ب مخابراتی دانشگاه و سابقه
ارزش��يابي اين برنامهها منتش��ر نشده اس��ت .با توجه به مزاياي عمومي ( )p = 020ارتباط معنی داری وجود داشت
آموزش الکترونيکي و قابليتهاي ويژه آن در آموزش پزش��کي ،به نظر
ميرسد ادغام آن در برنامههاي جاري آموزشي دانشگاهها ،به طوري که
آموزش متداول به ش��کل تلفيقي از آموزش سنتي و آموزش الکترونيک
ارائه شود ،اجتنابناپذير باشد .اين امر ،بخصوص در مورد آموزش مداوم
جامعه پزش��کي ،که مخاطبين فراوان و با تنوع گسترده عالیق ،تجارب،
و نيازهاي آموزشي دارد ،بيشتر محسوس است .اهميت تغيير در آموزش
دانش��گاهي ،همراه ب��ا پر هزينه ب��ودن تهيه زير س��اختهاي آموزش
الکترونيکي به ويژه نرمافزاره��اي الزم ،ضرورت رويکرد برنامهاي دراز
مدت را در ادغام آموزش الکترونيک در نظام آموزش پزش��کي کش��ور،
بيش از پيش نش��ان ميده��د( .)5بنابراين در اين خصوص اين س��وال
مطرح مي ش��ود كه بهترين راهبرد به منظور همگام ش��دن با سيس��تم
آموزشي جديد چيست؟در همين راستا و در پاسخ به اين سوال محقق بر
آن شد كه راهكارهاي بلند مدت آموزش الكترونيكي تركيبي را از ديدگاه
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور بررسي نمايد تا
با اس��تفاده از نتايج پژوهش بتوان بهترين راهكار را جهت اجراي برنامه
آموزش الكترونيكي در درازمدت در دانشگاهها به اجرا درآورد.
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شاپور اهواز
جدول -1توزیع فراوانی مشخصات فردی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی
ﺟﺪولﺷﻤﺎره ﺗﻮزﻳﻊﻓﺮاواﻧﻲﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﺮدياﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲداﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲﺟﻨﺪيﺷﺎﭘﻮراﻫﻮاز
ﻣﺸﺨﺼﺎتﻓﺮدي
ﺳﻦ

وﺿﻌﻴﺖﺗﺎﻫﻞ

ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﺪرﻳﺲﺑﻪﺳﺎل
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ﺷﺎﭘﻮراﻫﻮازﻧﺴﺒﺖﺑﻪبه راهکارهای
شاپور اهواز نسبت
جدول -2توزیع نحوه نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی
ﺟﺪولﺷﻤﺎره ﺗﻮزﻳﻊﻧﺤﻮهﻧﮕﺮشاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲداﻧﺸﮕﺎهﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﻜﻲﺟﻨﺪي
بلند مدت آموزش الکترونیکی ترکیبی
راﻫﻜﺎرﻫﺎيﻛﻮﺗﺎهﻣﺪتﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴﺒﻲ



ﻣﻮاﻓﻖ

راﻫﻜﺎرﻫﺎ

ﺗﻌﺪاد

ﺑﺮﮔﺰاريآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ 

ﻣﺨﺎﻟﻒ

ﺗﺎﺣﺪيﻣﻮاﻓﻖ
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درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

درﺻﺪ











ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺑﺘﺪا" ﺑﻪﺻﻮرتﻧﻴﻤﻪ
ﺣﻀﻮري
ﺗﺪوﻳﻦاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺟﻬـﺖﻃـﺮح 











درسوارﺋﻪدروسﻳـﺎدﮔﻴﺮي
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻃﺮاﺣﻲﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎيﺟﺬابو 











اﻳﺮاﻧﻲﭘﺴﻨﺪ
ﭘﻴـــﺎدهﺳـــﺎزيﻳـــﺎدﮔﻴﺮي 











اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ازﻣﻘﺎﻃﻊﺑﺎﻻﺗﺮاز
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ارﺋﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜـﻲ در 











اﺑﺘــﺪاﺑــﻪﺻــﻮرتﻣﻜﻤــﻞو
ﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲ
ﺗﻬﻴﻪﺗﺠﻬﻴـﺰاتارزانﻗﻴﻤـﺖ 











ﻣﺎﻫﻮارهاي ﺟﻬـﺖدﺳﺘﺮﺳـﻲ
ﺑﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ارﺋﻪﻳـﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚدر 
اﺑﺘــﺪاﺟﻬــﺖﻛﺴــﺐﻣﻬــﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
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و راهکاره��ای آن ب��ا تاکید بر آموزش عالی انجام ش��د ب��ه این نتیجه
رس��یدند که راهکار بلند مدت تربیت اساتید حرفه ای جهت ارائه دروس
یادگیری الکترونیکی را به عنوان بهترین راهکار معرفی کرده اند(.)8که
با نتایج مطالعه حاضر متفاوت اس��ت و شاید علت این اختالف تفاوت در
امکانات دانشگاههایی بوده که در آن این طرح آموزشی اجرا شده است.
در پایان با توجه به راهکارهای ارائه ش��ده توس��ط اعضای هیئت علمی
می توان راهکار تربیت اساتید حرفه ای جهت ارائه در سهای یادگیری
الکترونیک��ی را به عن��وان بهترین راهکار جهت اجرای ش��یوه آموزش
الکترونیکی همراه با ش��یوه تدریس س��نتی پیش��نهاد کرد اما چون ارائه
هر گونه راهکاری نیاز به بسترس��ازی مناسب در این زمینه دارد پیشنهاد
می ش��و پژوهشهای بیش��تری دررابطه با ارائه راهکارهای مناسب در
کنار راهکار ارائه ش��ده در این پژوهش انجا م شود تا بتوان بدین وسیله
مجامع آموزش��ی به ویژه دانش��گاهها را در مسیر اجرا و پیاده سازی این
شیوه تدریس یاری رساند.

بحث ونتیجه گیری:
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد که  90درصد اعضای هیئت علمی به
تربیت اس��اتید حرفه ای جهت ارائه در سهای یادگیری الکترونیکی به
عنوان بهترین راهکار بلند مدت اعتقاد داش��تند و  5درصد راهکار ایجاد
انگی��زش در اس��اتید قدیمی تر جهت همکاری ب��رای ارایه الکترونیکی
دروس را ب��ه عن��وان غیرکاربردی تری��ن راهکار انتخاب ک��رده بودند
همچنی��ن در ای��ن خصوص مطالعه ای که توس��ط ملک��ی و همکاران
با هدف بررس��ی راهکارهای تدریس آن الین انجام ش��د نتایج نش��ان
داد ک��ه راهکار ی که در آن بر محور بودن یادگیرنده،مبتنی بر مس��ئله
بودن،فرایند محور و انعطاف پذیر بودن باش��د تاکید می شد همچنین در
این پژوهش بر روی اس��تفاده از گفت و گوها و محاورهها و تلفیق آنها
با ش��یوه تدریس برای ایجاد یادگیری اثر بخش تاکید می ش��د(.)6که با
نتایج پژوهش حاضر همراستا نمی باشد و شاید علت این اختالف تفاوت
در ش��یوه اجرای آموزش الکترونیکی بوده است که در این مطالعه بیشتر
بر روی حضور دانشجو تاکید شده و ارتباط چهره به چهره تاکید شده اما
در مطالعه حاضر بر روی نکته فوق کمتر تاکید ش��ده اس��ت  .در مطالعه تشکر و قدردانی:
دیگری که مرادینی زاده و همکاران با هدف بررس��ی کاربرد مولفههای این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانش��گاه علوم پزشکی جندی
یادگی��ری الکترونیک��ی از دیدگاه اس��اتید مراکز آموزش عالی اس��تان ش��اپور اهواز به شماره قرارداد u - 88327مورخ  88/10/14می باشد
مرکزی انجام ش��د نتایج نش��ان داد که اس��اتید این مراکز مشارکت در که مراتب تش��کر و قدردانی از مدیریت محترم مرکز  EDCو معاونت
یادگیری الکترونیکی را به عنوان عاملی برای ارتقاء شغلی یکی از عمده پژوهش��ی دانش��گاه به جهت حمایت از طرح یاد ش��ده اعالم می شود.
ترین مش��وقها ذکر کرده و همچنین توسعه حرفه ای اساتید را یکی از همچنین مراتب س��پاس صمیمانه از مس��ئوالن ذیرب��ط و کلیه اعضای
مش��وقهای عمده به کارگیری آموزش الکترونیک��ی بیان کرده اند( .)7هیات علمی آن دانشگاه ابراز می گردد.
که با نتایج مطالعه حاضر یکس��ان اس��ت .همچنین در مطالعه دیگری
ک��ه فیضی و همکاران با هدف بررس��ی یادگیری الکترونیکی،مس��ائل
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