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چکیده
زمینه و هدف :یادگیری به ش��یوه الکترونیکی به عنوان یک نوع روش آموزش انفرادی محس��وب می ش��ود که در آن یادگیرندگان قادرند با توجه
به استعدادهای خود به هدفهای آموزشی دست یابند .هدف در این پژوهش بررسی راهکارهای کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی ترکیبی از دیدگاه
اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد.
روش کار :در این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ( 50نفر) بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده
مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار جمع آوری دادهها پرس��ش نامه محقق س��اخته بود .دادهها پس از جمع آوری با اس��تفاده از آمار توصیفی وتحلیلی در
نرم افزار آماری  spssنسخه  13مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهه�ا :یافتهه��ای پژوه��ش ف��وق نش��ان داد ک��ه  83درص��د اعض��ای هی��ات علم��ی ب��ه طراح��ی ن��رم افزاره��ای ارائ��ه کنن��ده
خدم��ات آموزش��ی ج��ذاب و ایران��ی پس��ند ب��ه عن��وان بهتری��ن راه��کار کوت��اه م��دت اعتق��اد داش��تند و 17درص��د راه��کار یادگی��ری
الکترونی��ک را ک��ه صرف��ا" جه��ت کس��ب دانش��جویان توس��عه یاب��د را ب��ه عن��وان غیرکارب��ردی تری��ن راه��کار انتخ��اب ک��رده بودن��د
نتیجه گیری  :با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رس��د مس��ئولین باید در خصوص ارائه نرم افزارهایی که بیش��تر با فرهنگ ایرانی
همخوانی داشته باشد تالش نمایند تا بتوان در این امر مهم که همانا آماده سازی بستر مناسب جهت اجرای آموزش الکترونیکی ترکیبی است گام
برداشت
واژگان کلیدی :راهکار ،یادگیری ،یادگیری الکترونیکی ترکیبی.
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راهکارهای کوتاه مدت آموزش الکترونیکی ترکیبی دردانشگاه اهواز

اشرف السادات حکیم و همکاران

موافقم و مخالفم طبقه بندی ش��د .در سئواالت مربوط به راهکارها جمع
امتیازات هر س��ئوال  100بود.جهت تعیی��ن اعتبار ابزار از اعتبار محتوا و
ساختار استفاده گردید ،بدین منظور پس از بررسی متون و منابع کتابخانه
ای س��ئواالت طراحی و با ده تن از اعضای هیات علمی و صاحبنظران
مش��اوره ش��د و اصالحات الزم صورت پذیرفت .جهت تعیین پایایی از
روش  test - retestاس��تفاده ش��د ،بدین ترتیب که س��ئواالت یک
بار به آزمون ش��وندگان داده ش��د و دو هفته بعد مجدداً سئواالت توسط
آزمون ش��وندگان پاس��خ داده شد و س��پس با تعیین ضریب همبستگی
آلفای کرونباخ  0/92پایایی پرسش��نامه تأیید ش��د.دادههاي مطالعه پس
از جمع آوري وارد نرم افزار  spssنس��خه  13شد و سپس با استفاده از
آزمونهاي آماري توصيفي (فراوانی و درصد)واس��تنباطي (کای اسکور)
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

مقدمه:
با ورود به عصر اطالعات نهاد آموزش از نخس��تين نهادهايي اس��ت كه
دس��تخوش تغييرات اساس��ي شده اس��ت( .)1با گسترده ش��دن فناوري
اطالع��ات و نفوذ وس��ايل ارتب��اط از راه دور به عمق جامع��ه ،ابزارها و
روشه��اي آموزش نيز دچار تحول ش��دند .تحول اين ابزارها و روشها
در جهتي اس��ت كه ه��ر فرد در هر زمان و هر م��كان بتواند با امكانات
خودش و در بازه زماني كه خودش مش��خص مي كند مشغول يادگيري
ش��ود( .)2در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه یادگیری
الکترونیکی در حال ایجاد و راه اندازی دانشگاهها و کالسهای مجازی
یا توس��عه نظامهای س��نتی خود هس��تند ( .)3اهمیت توس��عه فناوری
اطالعات و ارتباطات به حدی اس��ت که پس از پایان نخستین دهه قرن
بیس��ت و یکم ،فعالیت پژوهش��ی و آموزش��ی کمتری بدون استفاده از
اینترن��ت و ارتباطات کامپیوتری صورت می پذیرد ( .)4از س��ويي ديگر
دانشجویان دارای سبکهای گوناگون یادگیری می باشند و ویژگیهای یافتهها:
متنوعی در میزان و سرعت یادگیری دارند و نیز ویژگیهای بسیاری در مش��خصات فردی اعضای هیئت علمی در جدول ش��ماره  1آورده شده
ایش��ان وجود دارد که سبب تفاوت هر یک از آنان نسبت به دیگری می است .جدول شماره  2نشان دهنده دیدگاه اعضای هیئت علمی در مورد
ش��ود .در نتیجه یک روش آموزشی ثابت برای تمامی یادگیرندگان فاقد راهکارهای کوت��اه مدت اجرای آموزش الکترونیکی ترکیبی می باش��د
کارایی کافی اس��ت .لذا ضرورت تغییر در روشهای آموزش��ی و فردی همچنین بین تعیین استاندارد جهت تدوین دروس یادگیری الکترونیکی
کردن آموزش مورد توجه متخصصان امر آموزش قرار گرفته اس��ت ( .)5و طرح درسهای مربوطه باس��ابقه اعضای هیئ��ت علمی ارتباط معنی
البته يادگيري با كمك رايانه محدوديتهاي خاص خود را نيز داراس��ت داری وج��ود داش��ت (.) p = 0/02و بین س��ن و راه��کار طراحی نرم
ك��ه از جمله اين محدوديتها نب��ودن درك دقيق از فضاهاي مجازي و افزاره��ای جذاب و ایرانی پس��ند ( )p = 0/05و جن��س و راهکار فوق
نداشتن آش��نايي كامل با قابليتها و كاركردهاي آن است.يكي ديگر از ( )p = 0/04ارتباط معنی داری وجود داشت.
محدوديتها وابس��ته بودن موفقيت يادگيرنده به مهارت تكنيكي و فني
او در كارب��رد رايانه اس��ت)6(.با توجه به محدوديتهاي ذكر ش��ده و در
نظر گرفتن اين نكته كه كش��ور ايران از نظر جمعيتي جوان ترين كشور
جهان محسوب مي شود و  70درصد جمعيت آن زير  30سال سن دارند
و از س��وي ديگر تمايل جوانان به ادامه تحصيالت دانش��گاهي افزايش
يافته اس��ت و با نظام آموزشي كنوني تنها  25درصد از داوطلبان امكان
ورود به دانش��گاه را پيدا مي كنند اين مس��ئله با توجه به تحوالت اخير
جهاني ورود به عصر اطالع��ات كه در آن دانش باالترين ارزش افزوده
را ايجاد مي كند ما را با چالش��ي اساس��ي مواجه ساخته است كه تنها با
بهره گيري از آموزش الكترونيكي همراه با شيوه سنتي تدريس مي توان
بر آن فائق آمد.در لزوم توس��عه آموزش الكترونيكي در كش��ور ترديدي
وجود ندارد آن چه مطرح است شيوه و چگونگي دستيابي به اين آموزش
است(.)1در راس��تاي همين هدف محقق بر آن شد تا راهكارهاي كوتاه
م��دت آموزش الكترونيك��ي را از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانش��گاه
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز بررسي كند تا بدين طريق بتوان با ارائه
راهكار مناس��ب جهت پياده كردن اين روش آموزشي از مزاياي تركيب
اين روش با شيوه سنتي بهره كافي را برد.
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 شامل مش��خصات دموگرافیک ( 4سئوال)و گزارههاي مربوط به
راهكارهاي عملياتي و كوتاه مدت ( 7س��وال) که پاسخ سئواالت مربوط
به راهکارها براس��اس مقیاس س��ه درجه ای لیک��رت :موافقم ،تا حدی
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درسوارﺋﻪدروسﻳـﺎدﮔﻴﺮي
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ﺑﻪاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ارﺋﻪﻳـﺎدﮔﻴﺮياﻟﻜﺘﺮوﻧﻴـﻚدر 











اﺑﺘــﺪاﺟﻬــﺖﻛﺴــﺐﻣﻬــﺎرت
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

ﺑﺤﺚوﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺎنﻣﻲدﻫﺪﻛﻪدرﺻﺪاﻋﻀﺎيﻫﻴﺌﺖﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪﻃﺮاﺣﻲﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎياراﺋﻪﻛﻨﻨﺪهﺧـﺪﻣﺎتآﻣﻮزﺷـﻲﺟـﺬابو
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راهکارهای کوتاه مدت آموزش الکترونیکی ترکیبی دردانشگاه اهواز

اشرف السادات حکیم و همکاران

بحث و نتیجه گیری:
یافتههای پژوهش حاضر نش��ان می دهد ک��ه 83درصد اعضای هیئت
علم��ی به طراحی ن��رم افزارهای ارائه کننده خدمات آموزش��ی جذاب و
ایرانی پس��ند به عنوان بهترین راهکار کوتاه مدت اعتقاد داش��تند و 17
درصد راهکار یادگیری الکترونیک را که صرفا" جهت کسب دانشجویان
توس��عه یابد را به عنوان غیرکاربردی ترین راهکار انتخاب کرده بودنددر
ای��ن خص��وص نتایج مطالع��ه زمانی و هم��کاران که با هدف بررس��ی
راهکارهای توسعه فرهنگی آموزش الکترونیکی در بین اساتید انجام شد
نش��ان داد که فرایند تغییر نگرش اساتید و متقاعد سازی آنها نسبت به
مزایای رویکرد آموزش الکترونیکی و توسعه مهارتهای مورد نیاز آنها
برای ایجاد تدریس مناس��ب نقش وی��ژه ای را در اجرای موفق این نوع
آموزش ایفا می کند(.)7که با نتایج پژوهش حاضر همراستاست.همچنین
در مطالع��ه فاطمی و همکاران که با هدف بررس��ی چالشهای احتمالی
و راهکارهای پیش��نهادی آموزش الکترونیک انجام شد،نتایج نشان داد
که آموزش الکترونیکی در س��طح آموزش عالی پدیده ای نس��بتا" نوین
بوده و در نتیجه با وضعیت ایده آلی که از آموزش الکترونیک در کش��ور
حت��ی در حوزه دانش��گاهی مدنظر اس��ت فاصله زی��ادی دارد و محقق
کردن آن نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و سیاس��تهای اصولی دارد(.)8
همچنین در مطالعه غالمی و همکاران که با هدف بررسی موانع آموزش
الکترونیک در دانش��گاههای علوم پزشکی قزوین انجام شد نتایج نشان
داد ک��ه با توجه موانعی که در خص��وص راه اندازی این نوع آموزش در
دانش��گاههای علوم پزشکی وجود دارد و عمده مشکالت مربوط به عدم
آش��نایی و نبودن امکانات در این خصوص بود می توان با فراهم کردن
زیر ساختهای آموزش الکترونیکی بستر مناسبی را برای رشد و ارتقای
س��طع علمی کش��ور به وجود آورد( )9همچنین در مطالعه دیگری که با
هدف بررس��ی یادگیری الکترونیکی،مسائل و راهکارهای آن با تاکید بر
آموزش عالی انجام شد یافتهها نشان داد که راهکار کوتاه مدت برگزاری
آموزش الکترونیکی در ابتدا به صورت غیر حضوری را به عنوان بهترین
راهکار معرفی کرده اند(.)10که با نتایج مطالعه حاضر متفاوت می باش��د
و ش��اید علت این اختالف تفاوت در امکانات دانشگاهی بوده که در آنها
این طرح آموزش��ی اجرا شده اس��ت..به طور کلی با توجه به اینکه علی
رغم گسترش روزافزون ارتباطات و ضرورت استفاده از فن آوری نوین از
جمله آموزش الکترونیکی به ویژه در دانشگاههای علوم پزشکی حرکت
قابل قبولی مش��اهده نش��ده لذا توصیه می گردد مطالعات بیش��تری در
زمینه تدوین راهکارهای کوتاه مدت اجرای این ش��یوه آموزش��ی انجام
ش��ود تا بتوان با ایجاد بس��تر مناس��ب و ارائه راهکارهای الزم در کوتاه
مدت به این مهم دست یافت.

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