تابستان و پاییز  -89شماره  -1دوره 4

مجله افق توسعه آموزش پزشکی

مجله افق توسعه آموزش پزشکی

47

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

دوره  - 4شماره 1
تابستان و پاییز 89

December 2010

بررسی و اولویت بندی عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی از
نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
مقاله

اصلی

آرش بردبار ،1محمد مهدی نقی زاده ،2بیتا سادات زگردی ،*،3طیبه لقایی
دانشگاه علوم پزشکی فسا

4

1 .1دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
2 .2مربی هیات علمی آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 3 .کارشناس آمار و مدارک پزشکی

4 .4کارشناس حسابداری

*فسا ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه

تلفن+98 9173303491 :

دورنگار+98 731 2227091 :

Email: zegordib@yahoo.com
چکیده
زمینه و هدف :این پژوهش با هدف بررس��ی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده س��ازی موفق آموزش الکترونیکی از نظر اعضای هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی فسا طراحی و اجرا شد.
روش کار :برای شناس��ایی اولویتها از پرسش��نامه طراحی ش��ده توسط محقق ساخته استفاده ش��د ،که با  35سوال اولویتها را در هفت محور مورد
بررس��ی قرار می دهد .هر س��وال ارزش عوامل موثر را در  7گزینه (بدون ارزش تا کامال ارزش��مند) ارزیابی می کند .این پژوهش به بصورت تمام
شماری انجام شد.
یافتهها :افراد مورد بررسی  30نفر (78درصد مرد و 22درصد زن) بودند که 27درصد آنها سابقه بیش از  10سال تدریس داشتند.
میانگین اولویتها به ترتیب در قس��مت عوامل تکنولوژی  ،6/27عامل ذینفعان  ،5/75عوامل س��ازمانی ،5/65منابع آموزش��ی  ،5/59عوامل س��واد
اطالعاتی  ،5/58عوامل محیطی  5/49و عوامل روشهای الکترونیکی  5/1می باشد.
از بین مجموعه عوامل به ترتیب اقبال مسوولین دانشگاه برای توسعه آموزش الکترونیک ،دسترسی به اینترنت پر سرعت ،دسترسی به نرم افزارهای
الزم برای توسعه یادگیری الکترونیکی ،بیشترین اولویت را داشت.
نتیجه گیری :بر اساس یافتههای مطالعه ،مهم ترین عامل در پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی ،مجموعه عوامل تکنولوژی بود .با توجه به
همکاری و بودجه بس��یار زیادی که این عوامل نیاز دارد پیش��نهاد می شود دانشگاههای مستقر در یک منطقه جغرافیایی جهت تامین زیر ساختها به
منظور توسعه آموزش الکترونیکی همکاری و تعامل متقابل داشته باشند.
واژههای کلیدی :آموزش الکترونیکی ،اینترنت پرسرعت ،زیر ساخت
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مقدمه:
بدنب��ال فش��ار روزافزون جهت کاه��ش هزینه و ارتقای س��طح کیفیت
آموزش و اثر بخشی خدمات مربوطه نیاز به انتقال و ارائه دانش در کوتاه
ترین مدت بیش از هر زمان دیگری احس��اس می گردد به گونه ای که
دیگر سیستمهای سنتی آموزش جهت برآوردن نیازهای آموزشی مدون
امروز کافی نیس��ت .سیستمهای جدید آموزش��ی امروز ،با شکل گیری
و توس��عه روزافزون  ITکه از نرم افزارهای چند رس��انه ای آموزش��ی
تا س��ایتهای مختلف را در بر می گی��رد در حال تجربه کردن تغییرات
چشمگیری هستند .در این میان سیستمهای آموزشی مجازی به عنوان
ابزاری که مراکز آموزش��ی برای رویارویی با چالشهای موجود برگزیده
اند در نظر گرفته میشوند(.)1,2
با ایجاد اینترنت و تکامل بس��تر ارتباطی و ارتقا و سرعت انتقال داده در
ش��بکههای  LANو  WANتحول جدی��دی در آموزش الکترونیکی
(مجازی) ایجاد شده است(.)3
اما ش��واهد نشان می دهد که حرکت به سمت این نوع آموزش با تاخیر
همراه بوده که در این زمینه ،متخصصان عوامل س��ازمانی و تکنولوژی،
ذینفعان ،س��واد اطالعاتی ،روشهای آموزش��ی ،منابع آموزشی و عوامل
محیط��ی را از جمل��ه آیتمهای تاثیر گ��ذار در راه اندازی یک سیس��تم
آموزشی مجازی موفق می دانند(.)4
در نهایت ،بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی
در زمینه س��ازی و تس��ریع در ایج��اد وراه اندازی سیس��تمهای آموزش
الکترونیک موثر میباشد .در این میان نیز استفاده از سیستمهای آموزش
الکترونیک باید از طریق فرهنگ س��ازی و ایجاد بس��تر مناس��ب جهت
بکارگیری سیس��تمهای مذکور بوجود م��ی آید پس از آنجا که به تدریج
متخصصان و اساتید به سمت آموزش الکترونیک روی می آورند بایستی
دانش و تخصص خود را در زمینه بکارگیری آموزش الکترونیک افزایش
دهند که تحقق این امر خود مس��تلزم فراگیری دانش به روز  ITتوسط
اساتید میباشد(.)1
یکی از مواردی که در توسعه امر آموزش الکترونیک موثر می باشد نوع
نگاه کاربران و اس��اتید به فرایند فوق می باشد .و در این میان اساتید به
عن��وان ارائه دهندگان اصلی این نوع آموزش از مهم ترین ش��اخصهای
توسعه این نوع آموزش می باشند( ،)5لذا تحقیق حاضر به منظور بررسی
دیدگاه اعضای هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی فسا در زمینه توسعه
آموزش الکترونیک انجام شد.
روش کار:
ش��رکت کنندگان در مطالعه همگی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم
پزش��کی فس��ا به تفصیل علوم پایه و بالینی بودند .پرسش��نامه مطالعه
حاضر با اس��تفاده از پرسش��نامه دکتر امامی در زمینه شناس��ایی عوامل
بحرانی موفقیت در بکارگیری آموزش الکترونیک و ش��امل  35س��وال
در زمینه اهمیت هر یک از عوامل موثر در پیاده س��ازی موفق آموزش
الکترونیک در هفت محور عوامل س��ازمانی ،عامل تکنولوژی ،ذینفعان،
س��واد اطالعاتی ،منابع آموزشی ،عوامل محیطی و روشهای الکترونیکی
می باش��د .هر یک از س��واالت ف��وق در یک طیف لیک��رت  7امتیازی
ش��امل (ب��ی ارزش ،ارزش خیلی کم ،ارزش کم ،ب��ا ارزش ،ارزش باال،
ارزش نس��بتا باال و ارزش خیلی ب��اال) اهمیت هر یک از عوامل را مورد
پرسش قرار می داد .پرسشنامه فوق ابتدا توسط برخی از همکاران مورد
بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان پس از تکمیل آن را به پرسشگران

آرش بردبار و همکاران

بازگرداندند .یافتهها به صورت میانگین وانحراف معیار نمایش داده ش��د
و همبستگیها بااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه بین زن
و مرد با استفاده از آزمون من  -ویتنی انجام شد.
نتایج:
شرکت کنندگان در این مطالعه  30نفر از اعضای هیات علمی با میانگین
و انحراف معیار  7±9س��ال سابقه آموزش بودند96 .درصد از افراد فوق
بیشتر از  5سال سابقه استفاده از کامپیوتر را در تدریس داشتند؛ 78درصد
بیشتر از  5سال در فعالیتهای آموزشی از اینترنت جهت گردآوری مطالب
علمی اس��تفاده کرده بودند و 23درصد از ش��رکت کنن��دگان بیش از 5
ساعت از کامپیوتر استفاده می کردند.
میانگی��ن و انحراف معیار می��زان تاثیر عوامل مختلف در پیاده س��ازی
آموزش الکترونیکی در جدولهای ا تا  7بیان شده است.
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ﺟﺪول ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻋﺎﻣﻞﺳﺎزﻣﺎﻧﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

ردﻳﻒ

ﻋﺎﻣﻞﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ردﻳﻒ

ﻋﺎﻣﻞﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﮔﺮوﻫﺎن
ﻣﺮدﺗﺎﺛﻴﺮدر ز
ﻛﻞﺟﻨﺲ
يﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮ
ﻣﻴﺰان



داﺷﺘﻦﻳﻚﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺪونﺑﺮاياﺳﺘﻘﺮارﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

 ±1/3
6/1اﻧﺤﺮاف4ﻣﻌﻴ±ﺎر±6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±



وﺟﻮدﻳﻚﭼﺸﻢاﻧﺪازﺑﺮاياﺳﺘﻘﺮارﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﻣﺮد6
±

 ز±ن5/8

ﻛﻞ
±



e‐learning
داﻧﺸﮕﺎهﺑﺮاي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﻄﺢ
ﻚﻲدر
داﺷﺘﻦﻳرﺳﺎﻧ
اﻃﻼع
ﺗﻮﺳﻌﻪﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
اﺳﺘﻘﺮارﻳﺎدﮔﻴ
ﻣﺪونﺑﺮاي

5/6±±1/3

6/1

5/3
6±± 45

±±



داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻋﻠﻤﻳﻲو
يﻴﺎت
ﺑﺮاﻫ
اﻋﻀﺎي
ﻓﻌﺎلﺑﻴ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
ﺎدﮔﻴﺮي
اﺳﺘﻘﺮار
ﻦاﻧﺪاز
ﭼﺸﻢ
ارﺗﺒﺎطﻳﻚ
وﺟﻮد

56
4±
± 7

5/3
5/8±± 7

 ±
 ±



e‐learningﻴﻚ
ﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧ
يﭘﺬﻳﺮش
داﻧﺸﮕﺎهﺑﺮاﺑﺮاي
ﺳﻄﺢﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎردريدر
ﺗﻐﻴﻴ
ﺮاترﺳﺎﻧﻲ
اﻃﻼع

5/5
5/6±± 4

5/3±
± 5
5
5/3

 ±
 ±



ﻛﻞوداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ارﺗﺒﺎطﻓﻌﺎلﺑﻴﻦاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ

5 4± 7

5/3
± 7

 ±±



ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺳﺎﺧﺘﺎريدرﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﺑﺮايﭘﺬﻳﺮشآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ

5/5± 4

5/3± 5

  ±

  ±

  ±

 ±

ﻛﻞ

ﺟﺪول ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ردﻳﻒ

ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

ﻋﺎﻣﻞﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺮد

زن

ﻛﻞ



دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎيﻻزمﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

  ±

 ±

  ±



دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎيﻻزمﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

  ±

  ±

±



دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖﭘﺮﺳﺮﻋﺖ

  ±

  ±

  ±

  ±

  ±

  ±

ﻛﻞ

٧٨

٧٨
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ﺟﺪول 3ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮروﻳﻜﺮدذﻳﻨﻔﻌﺎندرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ

ﺟﺪول ۳ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮروﻳﻜﺮدذﻳﻨﻔﻌﺎندرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺟﻨﺲ

روﻳﻜﺮدذﻳﻨﻔﻌﺎن

ﺟﻨﺲﻦ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ

روﻳﻜﺮدذﻳﻨﻔﻌﺎن

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﻛﻞﺎﻧﮕﻴﻦ
 زن

ﻣﺮد


   ±ﻣﺮد    ±زن   ±

ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

ﻛﻞ

اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻲﻜﻲ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﺳﻌﻪ
يﺑﺮاي
آﻣﻮزش
ﺣﻮزه
  ﻫﻤﻜﺎري
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻠﻤﻲﺑﺮا
ﻛﺎرﻛﻨﺎنﺎت
ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﻴ

  ±   ±  ±   ±  ±  ±

اﻗﺒﺎلﻣﺴﻮوﻟﻴﻦداﻧﺸﮕﺎهﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
آﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻫﻤﻜﺎريﻛﺎرﻛﻨﺎنﺣﻮزهآﻣﻮزشﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪ
 

  ±   ±  ±  ±   ±  ±



اﻗﺒﺎلﻣﺴﻮوﻟﻴﻦداﻧﺸﮕﺎهﺑﺮايﻛﻞ
ﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

  ±   ± ±   ±  ±  ±
  ±

ﻛﻞ

  ±

  ±

ﺟﺪول 4ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻮاداﻃﻼﻋﺎﺗﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺟﺪول ۴ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﺳﻮاداﻃﻼﻋﺎﺗﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ردﻳﻒ
ردﻳﻒ

ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

ﺳﻮاداﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ

ﺳﻮاداﻃﻼﻋﺎﺗﻲ



اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻛﻞ
زن
ﻣﺮد





اﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲدارايﻣﻬﺎرتﻛﺎرﺑﺎﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

ﻣﺮد
 ±

زن
 ±

ﻛﻞ
 ±

 


اﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲدارايﻣﻬﺎرتﻛﺎرﺑﺎﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

 ±
  ±

 ±
 ±

 ±
   ±



ﻣﻬﺎرتداﻧﺸﺠﻮﻳﺎندراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺮاوداتﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻳﻤﻴﻞ

  ±
  ±

 ±
 ±

  ±
   ±



ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺮاوداتﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻳﻤﻴﻞ
ﻣﻬﺎرتﻛﺎرﻛﻨﺎنﺣﻮزهآﻣﻮزشدراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

  ±
  ±

 ±
  ±

   ±
  ±



ﻣﻬﺎرتﻛﺎرﻛﻨﺎنﺣﻮزهآﻣﻮزشدراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻬﺎرتﻣﺪﻳﺮانﺣﻮزهآﻣﻮزشدراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

  ±
 ±



ﻣﻬﺎرتﻣﺪﻳﺮانﺣﻮزهآﻣﻮزشدراﺳﺘﻔﺎدهازﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮواﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺗﻤﺎﻳﻞاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲاﺳﺘﺎدوداﻧﺸﺠﻮ








ﺗﻤﺎﻳﻞاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲاﺳﺘﺎدوداﻧﺸﺠﻮ
ﻛﻞ

 ±
 ±

 ±
  ±

 ±
  ±

 ±
  ±

  ±
  ±

   ±
  ±

  ±

ﻛﻞ

٨٠

  ±
 ±

  ±
 ±

  ±

  ±



اراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐازﻃﺮﻳﻖvideoدرآﻣﻮزشﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ

  ±

 ±

  ±



اراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐازﻃﺮﻳﻖvideoدرآﻣﻮزشﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

  ±

 ±

  ±
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ﻛﻞ

ﺟﺪول 5ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﺎﺑﻊآﻣﻮزﺷﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺟﺪول ۵ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻣﻨﺎﺑﻊآﻣﻮزﺷﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ
ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

ردﻳﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊآﻣﻮزﺷﻲ
ردﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞﻣﺤﻴﻄﻲ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺮد
ﻣﺮد









  ±
ﻣﻨﺎﺑﻊe book, CD, textدرﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﻈﻮر   ±
  ±
ﻣﻨﺎﺑﻊe book, CD, textدرﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﮔﺬرازﻧﻈﺎمﺳﻨﺘﻲﺑﻪﻣﺤﻴﻂﻫﺎيﺷﺒﻜﻪاي
  ±
اراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐازﻃﺮﻳﻖvideoدرآﻣﻮزشﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزيﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺑﺎورﻫﺎيﺳﻨﺘﻲﻣﺮدم
  ±
اراﺋﻪﻣﻄﺎﻟﺐازﻃﺮﻳﻖvideoدرآﻣﻮزشﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﭘﺬﻳﺮشآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲوﻣﺪركﺗﺤﺼﻴﻠﻲآن




  ±

ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮش
ﻛﻞآﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم   ±±

زن
زن

ﻛﻞ
ﻛﻞ

 ±
  ±
 ±

   ±
  ±
   ±

 ±
 ±

   ±
   ±

 ±

   ±

  ±±

  ±±

ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ±

  ±
  ±
ﻛﻞ
ﺟﺪول 6ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞﻣﺤﻴﻄﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺟﺪول ۶ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻮاﻣﻞﻣﺤﻴﻄﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ردﻳﻒ

ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

ﻋﻮاﻣﻞﻣﺤﻴﻄﻲ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ



ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﺮد

زن

ﻛﻞ

  ±

  ±

   ±

ﮔﺬرازﻧﻈﺎمﺳﻨﺘﻲﺑﻪﻣﺤﻴﻂﻫﺎيﺷﺒﻜﻪاي


ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزيﺑﺮايﺗﻮﺳﻌﻪآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺑﺎورﻫﺎيﺳﻨﺘﻲﻣﺮدم

  ±

 ±

   ±

ﻧﺴﺒﺖﺑﻪﭘﺬﻳﺮشآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲوﻣﺪركﺗﺤﺼﻴﻠﻲآن


ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮش آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم

  ±

  ±

  ±

ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﻛﻞ



  ±

  ±

  ±
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آرش بردبار و همکاران

اولویت بندی عوامل موثردر پیاده سازی موفق آموزش الکترونیکی در دانشگاه فسا

ﺟﺪول 7ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮروﺷﻬﺎياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ﺟﺪول ۷ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮروﺷﻬﺎياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲدرﻣﻮﻓﻘﻴﺖﭘﻴﺎدهﺳﺎزيآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲازدﻳﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺎتﻋﻠﻤﻲ
ردﻳﻒ

ﻣﻴﺰانﺗﺎﺛﻴﺮدرﮔﺮوﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒازﻧﻈﺮﺟﻨﺲ

روﺷﻬﺎياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

اﻧﺤﺮافﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺮد

زن

ﻛﻞ



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتازراهدوردردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ

  ±

 ±

   ±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتOff lineدردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ

  ±

  ±

   ±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتOn lineدردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ

  ±

  ±

   ±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتﻣﺨﺘﻠﻂBlendedدردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﭘﺎﻳﻪ

  ±

  ±

  ±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتازراهدوردردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

  ±

  ±

  ±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتOff lineدردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

  ±

  ±

±



آﻣﻮزشﺑﺼﻮرتOn lineدردورهﻫﺎيﻋﻠﻮمﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

 ±

  ±

  ±



روش ﻫﺎي ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و آﻧﻼﻳﻦ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

 ±

  ±

  ±

آﻣﻮزش


روشﻫﺎيﺗﻠﻔﻴﻘﻲﺑﻴﻦآﻣﻮزشﺳﻨﺘﻲوازراهدوردردورهﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒ

  ±

 ±

  ±

آﻣﻮزش


روشآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲOff lineﺑﺮايﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﺎ)(CME

 ±

  ±

  ±



روشآﻣﻮزشاﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲOn lineﺑﺮايﺑﺎزآﻣﻮزيﻫﺎ)(CME

  ±

  ±

   ±



روش آﻣﻮزش اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ  Blendedﺑﺮاي ﺑﺎز آﻣﻮزي

  ±

  ±

  ±

ﻫﺎ)(CME
ﻛﻞ

  ±

  ±

  ±

مجله افق توسعه آموزش پزشکی
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اقبال مسوولین دانش��گاه برای توسعه آموزش الکترونیکی ،دسترسی به ل��ذا دو عامل فوق را نمی توان بعنوان هدف مداخله جهت ارتقاء نگرش
اینترنت پرسرعت و دسترسی به نرم افزارهای الزم برای توسعه یادگیری در نظر گرفت.
الکترونیک مهم ترین عوامل توسعه پیاده سازی آموزش الکترونیک بود.
همچنی��ن عوامل آموزش به ص��ورت از راه دور در دورههای علوم پایه ،نتیجه گیری:
آموزش بصورت مختلط ( )Blendedدر دورههای علوم پایه و آموزش با توجه به اینکه اخیراً نرم افزارها وبرنامههای کامپیوتری مختلفی تولید
ب��ه ص��ورت از راه دور در دورههای بالینی کمتری��ن اهمیت را در زمینه شده که توانایی ارائه آموزشها و برگزاری آزمونهای الکترونیکی را داشته
و حتی از توانایی آموزش��های بالینی و جراحی نیز برخوردار می باش��ند
فوق داشتند.
میانگی��ن اولویته��ا در زمین��ه عوام��ل تکنول��وژی  ،6/2±0/8ذینفعان پیش��نهاد می ش��ود که برای فرهنگ س��ازی و ارتقای نگرش اعضای
هیات علمی و مسوولین دانشگاه در زمینه آموزشهای الکترونیک بر پایه
 5/7±0/8و عوامل سازمانی  5/7±1بود.
اهمیت عوامل فوق از نظر مردان و زنان تفاوت معنی دار آماری نداشت .کارگاههای آموزش��ی بویژه دراین زمینه ،آموزش نرم افزارهای فوق گام
تعداد س��اعاتی که افراد درطول روز با کامپیوتر کار می کنند و س��ابقه مفیدی خواهد بود.
آموزش��ی افراد رابطه معنی دار آماری با میزان اهمیت هر یک از عوامل
سپاسگزاری:
فوق از نظر آنان نداشت.
با تشکر ازاستاد ارجمند جناب آقای دکتر کاظم جوانمردی که گروه را در
این تحقیق مساعدت فرمودند.
بحث:
ای��ن پژوهش با هدف بررس��ی دی��دگاه اعضای هیات علم��ی در زمینه
پیاده س��ازی آموزش الکترونیکی طراحی شده بود و نتایج نشان داد که
تغییر نگرش مس��ئولین دانشگاه در کنار اساتید و ارائه دهندگان این نوع
آموزش ارزش��مندترین عامل در زمینه توس��عه آم��وزش الکترونیک می
باش��د .لذا فرهنگ سازی و مش��خص نمودن دلیل و محاسن استفاده از
آموزش��های مبنی بر ش��بکه و از راه دور برای مسوولین و سیاستگذاران
دانشگاه می تواند به عنوان گام اول پیاده سازی این نوع از آموزش تلقی
ش��ود .بدیهی اس��ت در صورتی که ارائه دهندگان آموزش الکترونیک از
حمایت مس��ئولین دانشگاه برخوردار شوند به سرعت مشکالت موجود را
رفع نموده وبه سمت ارائه آموزش الکترونیک قدم بر خواهند برداشت.
از دیگر عواملی که از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه در زمینه ارتقای
آموزش الکترونیک می تواند مثبت تلقی ش��ود وجود زیر ساخت و بستر
مناس��ب سخت افزاری و نرم افزاری در این زمینه است .ابعاد توسعه زیر
س��اختهای آموزش الکترو نیک نیازمند س��رمایه گذاری پرهزینه ای
اس��ت که ممکن اس��ت دانشگاههای کش��ور به راحتی از پس تامین آن
برنیایند .به این منظور می توان پیشنهاد نمود که دانشگاههای مستقر در
یک منطقه به صورت همکاری مش��ترک زیر ساختهای الزم را تامین
نمایند .این گونه همکاری مشترک عالوه بر آسان نمودن سرمایه گذاری
و تامین سخت افزار ،تالش مناسبی جهت تولید محتوای آموزشی است.
پس از همکاری مش��ترک دانش��گاههای مس��تقر در یک منطقه تعداد
بیش��تری از اساتید در تولید محتوای آموزش درگیر شده و تنوع سطح و
حجم محتوای آموزشی به میزان چشم گیری ارتقاء خواهد یافت.
از دی��دگاه اعض��ای هی��ات علمی روشه��ا و چگونگی ارائ��ه آموزش
الکترونیک در مقایسه با سایر موارد ،از ارزش کمتری برخوردار بود .البته
نه به این معنی که روش و چگونگی ارائه آموزش الکترونیک امری کم
ارزش تلقی ش��ده باشد بلکه در مقایسه با سایر عوامل از ارزش کمتری
برخوردار بوده اس��ت که به نظر امری توصیه پذیر می باش��د .در صورت
وجود حمایت و زیر س��اختهای آموزش ،تولید محتوای آموزشی بویژه در
زمینه علوم محض و پایه توس��ط اس��اتید و اعضای هیات علمی فرایند
چندان پیچیده ای نیس��ت لذا این افراد به منظور پیاده س��ازی آموزش
الکترونیک ،اولویت اصلی را در حمایت و زیر ساخت دانسته اند.
ازآنجا که سابقه آموزشی افراد و میزان استفاده هر یک ازافراد ازکامپیوتر
رابط��ه ای با میزان اهمیت عوامل مرتبط با آموزش الکترونیک نداش��ت
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