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دانشگاه علوم پزشکی فسا

1- کارشناس آمار و مدارک پزشکی
2- دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیك پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3- کارشناس حسابداری 
*فسا، دانشگاه علوم پزشکی فسا، مدیریت آمار و فن آوری اطالعات دانشگاه
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چکیده   
زمینه و هدف: 

در س��ال های اخیر اس��تفاده از فناوری های بر خط در آموزش، فرصت هایی برای استفاده از شیوه های جدید یادگیری وروش های موثرآموزش فراهم 
آورده است و دانشگاه های مهمی شروع به فعالیت دراین راستا وگسترش آموزش از این روش نموده اند. این پژوهش با هدف امکان سنجی اجرای 
پروژه یادگیری الکترونیك 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 26 س��وال ک��ه در 6 محورتنظیم و با مقی��اس5 نقطه ای لیکرت )طیف 
کامالمخالف تا کامال موافق( امتیازبندی ش��ده بود اس��تفاده گردید، ودر بین 200 دانش��جوکه به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند مورد 

ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها:
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 62/5، توانایی یادگیری ازطریق 
رسانه ها 61/3، دسترسی به فناوری 61، مهارتها و ارتباطات پیوسته 58/8، گفتگوهای گروهی اینترنتی 55/4  و محورانگیزش 52/5 می 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.

واژه های کلیدی:  یادگیری الکترونیکی، آموزش بر خط، فناوری آموزشی بر خط، امکان سنجی

مجله افق توسعه آموزش پزشکی
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 مقدمه 
پیش��رفت در فناوری اطالعات و ارتباطات سبب می شود تا آموزشهای 
الکترونیکی درسالهای آینده به ش��کل اعجاب انگیزی به عنوان بخش 

جدایی ناپذیر اززندگی روزانه بشر درآید)1(.
در سال های اخیر استفاده از فناوری های برخط (online) در آموزش، 
فرصت هایی برای اس��تفاده از ش��یوه های جدی��د یادگیری و روش های 
موثرآموزش فراهم آورده اس��ت و دانشگاه های مهمی شروع به فعالیت 

در این راستا وگسترش آموزش از این روش نموده اند )3،2(. 
 Beyer and Bruhn - Shurازجمله مدل اقتباس ش��ده از مرجع 
2004   دارای اجزای س��اختمانی الزمی اس��ت که یك دانش��گاه می 
بایس��ت برای ارائه موفق یك دوره آموزش��ی الکترونیك کارامد به آنها 

توجه نماید)4( )شکل1 (  .

زیر بنای مولفه های اساسی این مدل ساختمانی ارائه دوره های یادگیری 
الکترونیکی بر اس��اس استراتژی س��ازمانی، برنامه توسعه ای و بودجه و 
زیر س��اختهای فنی و س��اختمانی با توجه به معیارهای تضمین کیفیت، 
آموزش پرسنل و تولید محتوای آموزشی می باشد. و ستونهای ساختمان 
ش��امل:  1. اطالع رس��انی، پذیرش و مدیریت 2. سیستمهای ارزیابی و 
سنجش پیشرفت 3. آموزش، مشاوره و نظارت بر معیارها 4. سیستمهای 
حمایت از دانشجو و استاد 5. حمایتهای فنی از سیستم و کاربران تنظیم 
شده اس��ت و سقف س��اختمان که خروجی یا ارائه نهایی دوره را نشان 
م��ی دهد مربوط به  ابعاد هماهنگ��ی و راهنمایی همه اجزای قبلی می 

باشد )4(.
بنابرای��ن برای آماده س��ازی و اج��رای پروژه یادگی��ری الکترونیك در 

دانشگاه توجه به موارد زیر ضروری می باشد:
• ی��ك 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.

• دوره ه��ای یادگی��ری الکترونیک��ی بای��د از نظ��ر محت��وا، هدف، 	
سازماندهی وپذیرش دانشجو با نقش و رسالت دانشگاه یا موسسه 

برگزار کننده هماهنگ باشد.
• امکان��ات و توانمندیهای داوطلب  قبل از ش��روع و یا حین اجرای 	

برنامه الزم است فراهم شده باشد.
• هر یك از دانش��جویان باید بتوانند از طریق جریان الکترونیکی با 	

دانش��گاه در تماس و همگی درامر پذیرش و هدایت از فرصتهای 
برابری برخوردار باشند.  

• دانش��گاه باید قدرت به روز کردن فنون و به کارگیری متخصصان 	
تجهیزات��ی و فنی را داش��ته تا بتواند کیفیت آم��وزش از راه دور را 

حفظ کند)4(.
توسعه فناوری اطالعات درآموزش، انعطاف پذیری موجود در یادگیرنده 

و یاد دهنده را افزایش داده و موجب گس��ترش اس��تفاده از ش��یوه های 
جدید آموزش و یادگی���ری دردانشگاه ها و موسسات آموزش��ی گردیده 
اس��ت. اجرای پروژه های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور و 
بررس��ی پیش نیازها و میزان آمادگی یادگیرنده ها، جهت حضور فعال در 
محیط یادگیری الکترونیکی مس��تلزم مطالعاتی گس��ترده در این  زمینه 

می باشد)4،5(. 
از این رو پژوهش حاضر با هدف بررس��ی آمادگی دانش��جویان و پیش 
نیازه��ای اجرای پ��روژه یادگیری الکترونیکی به عن��وان یکی از اجزای 

آموزش الکترونیك در دانشگاه علوم پزشکی فسا طراحی و اجرا شد.

 ١٢

مقدمه

فناوريپ در ميشرفت سبب ارتباطات و آموزشهاياطالعات تا انگيآيسالهادريكيالكترونيشود اعجاب شكل به يزينده

جدا بخش عنوان اززندگيناپذييبه درآير بشر ديروزانه

ها سال فناورياخيدر از استفاده ها(online)برخطيهاير فرصت آموزش، شيبراييدر از هاياستفاده ديجديوه

هايريادگي روش دانشگاههايو و است آورده فراهم فعالشروعيمهميموثرآموزش ايبه در وگسترشيت راستا ن

ا از انديآموزش نموده روش  ،ن

مرجع از شده اقتباس مدل كهيالزميساختمانياجزايدارا  Beyer and Bruhn - Shur 2004ازجمله است

مي دانشگاه برايبايك موفقيست آموزشيارائه دوره آنهيالكترونيك به كارامد نماك توجه    1 شكل ديا

 

 

 

برايساختمانياجزا1شكل موفقيالزم دورهيارائه كارآمديالكترونيآموزشك ك

بنايز هاير ساختمانياياساسيمولفه مدل هاين دوره استراتژيكيالكترونيريادگييارائه اساس برنامهيسازمانيبر ،

ا زيتوسعه و بودجه ساختهايو ساختمانيفنير معيو به توجه كيتضميارهايبا توليفين و پرسنل آموزش محتوايت، يد

ستونهاباشديميآموزش شامليو رسانساختمان پذياطالع مدي، و سنجشيابيارزيستمهايستيريرش و

معشرفتيپ بر نظارت و مشاوره استاديحمايستمهايسارهايآموزش، و دانشجو از سيفنيتهايحمات وياز ستم

تنظ خروجيكاربران كه ساختمان سقف و است شده نهاييم ارائه راييا مدوره هماهنگينشان ابعاد به مربوط ويدهد

اجزاييراهنما باشديميقبليهمه

برايبنابرا سازين اجرايآماده زيالكترونيريادگيپروژهيو موارد به توجه دانشگاه در ضروريك  باشديمير

 عملي برنامه فراگيك عادالنه، پذي، انعطاف و بسترهاير و افزارير افزايسخت پهنايرونرم و بانديشبكه

گيباينترنتيا قرار توجه مورد  رديد

 يآموزشيمحتواديوتولپرسنلآموزش،تيفيكنيتضميارهايمع

 يوساختمانيفنيساختهاريزووبودجهتوسعهبرنامه،يسازمانياستراتژ

يرساناطالع
رشي،پذ
تيريومد

 يستمهايس
يابيارز

 شرفتيپوسنجش

مشاوره آموزش،
ونظارت

ارهايبرمع

يستمهايس
ازتيحما

دانشجو
واستاد

وكمك
يتهايحما
يفن
ستميازس

 يريادگيدورهارائه
 ودانشجواستاديبرادورهشروعيهاييوراهنماتيهدا

بیتا سادات زگردی و همکارانامکان سنجی اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فسا

شکل 1: اجزای ساختمانی الزم برای ارائه موفق یک دوره آموزشی الکترونیک کارآمد
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 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��ك از پرسش��نامه Watkins,Leigh  and Triner که 
قبال روایی وپایایی آن توسط پژوهشگران تایید گردیده استفاده شد. این 
پرسشنامه دارای  26سوال در 6 محور 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��ش ها یی مربوط به میزان آمادگی دانشجو برای شرکت 
در یادگیری الکترونیکی در قالب 6 عامل:

• دسترسی به فناوری 	
• 	 ) online ( مهارت ها و ارتباطات پیوسته
• انگیزش 	
• توانایی یادگیری از طریق رسانه ها  	
• گفتگوهای گروهی اینترنتی 	
• مسایل مهم جهت موفقیت در یادگیری الکترونیکی	

برای نمره گذاری، از مقیاس 5 نقطه ای لیکرت اس��تفاده ش��د. ) طیف 
کام��ال مخالف تا کامال موافق( برای این گزینه ها به ترتیب نمره های 1 

تا 5 در نظر گرفته شد. 

یافته ها
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 62/5، توانایی یادگیری 
ازطریق رس��انه ها61/3، دسترس��ی به فن��اوری 61، مهارتها و ارتباطات 
پیوسته 58/8، گفتگوهای گروهی اینترنتی 55/4  و انگیزشی 52/5 بود.

بااس��تفاده از روش آماری تحلیل واریانس یك طرفه می توان گفت که 
بین مقطع تحصیلی دانش��جویان با میزان آمادگ��ی آنان برای یادگیری 

 .)  p= 0.04( الکترونیکی رابطه معنا داری وجود دارد
یافته ها در جداول 1 تا 6 و نمودار 1 نمایش 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 )9/51( که می تواند به معنی عدم دسترسی 
کامل ویا نداش��تن کامپیوترشخصی باش��د.  میانگین کل )58/8( بیانگر 
آن اس��ت که دانشجویان در سطح نس��بتا خوبی از مهارت ها و ارتباطات 
پیوس��ته می باشند. میانگین عوامل انگیزش��ی تقریبا در یك 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 52/5  نشان می دهد که انگیزه دانشجویان برای یادگیری 
الکترونیکی نس��بتا خوب بوده اس��ت. میانگی��ن کل 61 بیانگر وضعیت 

مناسب دسترس��ی به تکنولوژی در دانش��جویان موردبررسی می باشد. 
”توانایی برق��راری ارتباط بین محتوای کلیپ ه��ای ویدیویی، اطالعات 
پیوس��ته و کتاب ها“ کمتری��ن میانگین رادر قس��مت یادگیری از طریق 
رسانه ها داشت  و این بدان معناست که دانشجویان برای برقراری ارتباط 
بی��ن محتوای کلیپ های ویدیویی، اطالعات پیوس��ته و کتاب ها نیازمند 
کس��ب مهارت هس��تند. میانگین کل )61/3( نیز بیانگ��ر درصد باالی 
توانایی یادگیری از طریق رس��انه ها در بین دانشجویان می باشد. همان 
طور که مش��اهده می شود میانگین عوامل گفتگوهای گروهی از طریق 
اینترنت تقریبا در یك 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 فناوری های پیوس��ته ”با میانگین )65/1( از 
نظر دانش��جویان نسبت به مسایل دیگر جهت موفقیت آنان در یادگیری 
الکترونیکی اهمیت نسبی بیشتری داشته است.  میانگین کل )62/5( نیز 

بیانگر درجه اهمیت تمام موارد ذکر شده می باشد. 
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پيوستهجدول ارتباطات و ها مهارت معيار انحراف و ميانگين

معيار پيوسته ميانگين انحراف ارتباطات و ها  مهارت

با ٣/۶۴ ٢/٢۶ كار پايه هاي مهارت  كامپيوترداشتن

اطالعات ٧/۶۶ ٢٨/٠ به دسترسي و اينترنت جستجوي پايه هاي مهارت  داشتن

ديگر ۵٢/٢ ٣١/٨ هاي فايل همراه به ايميل ارسال توانايي  داشتن

ازكامپيوتر ۵١/٩ ٢٩/٨ باردرهفته چند الكترونيكي دردروس شركت  داشتن

پيوسته ۶/۵٣ ٣٠/٢ هاي تكنولوژي طريق از ديگران با ارتباط برقراري توانايي  داشتن

پيوسته ۵٣/٩ ٣٠/٠ ابزارهاي از استفاده توانايي  داشتن

نوشتاري ۶٢/٧ ٢٨/٧ صورت به اظهارنظر و سوال طرح توانايي  داشتن

نوشتار ١/۶۵ ٢٧/٣ طريق از خود حاالت و احساسات بيان توانايي  داشتن

گيرندگان ۵٨/٩ ٢٩/٧ ياد و مدرس به پاسخگويي منظور به زمان مديريت توانايي  داشتن

كل ۵٨/٨  ميانگين
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انگيزشيجدول معيارهاي ميزان معيار انحراف و ميانگين

انگيزش معيار  ميانگين معيار   انحراف

پيوسته صورت به استاد حضور عدم هنگام انگيزه  ٢٧/٣ ۵٧/١ حفظ

شبكه اختالالت وجود با حتي كارها اتمام توانايي  ٢۵/۵ ۴٩/١ داشتن

درخانه موجود مخل عوامل وجود با حتي كارها اتمام توانايي  ٢۴/٢ ۵١/۵ داشتن

كل  ۵٢/۵ ميانگين

تكنولوژيجدول به دانشجويان دسترسي ميزان معيار انحراف و ميانگين

تكنولوژي به دانشجويان دسترسي معيار  ميانگين ميزان  انحراف

اينترنت به متصل كامپيوتري  ٣٢/۵ ۶۵/۶ دسترسي

مناسب افزاري سخت ويژگيهاي با كامپيوتري به  ٣٠/٧ ۵٩/٢ دسترسي

نرم هاي  دسترسي  ٣٠/٢ ۵٨/۶  نياز  مورد  افزار

كل   ميانگين

رسانهجدول يادگيري هاي توانايي ميزان معيار انحراف و ايميانگين

ها رسانه طريق از يادگيري معيار  ميانگين توانايي   انحراف

وكتابها پيوسته ويديويي،اطالعات هاي كليپ محتواي بين ارتباط برقراري توانايي  ٢۵/٢ ۵۴/١  داشتن

كامپيوتري ويديوي يك مشاهده طي در برداري نكته توانايي  ٢۶/۶ ۶٢/٩ داشتن

شود مي پخش ويديو طريق از كه درسي محتواي درك توانايي  ٢٨/٣ ۶٧/٣ داشتن

كل  ۶١/٣ ميانگين

 



بیتا سادات زگردی و همکارانامکان سنجی اجرای یادگیری الکترونیکی در دانشگاه فسا16

اينترنتيجدول گفتگوهاي توانايي ميزان معيار انحراف و ميانگين

اينترنتي گروهي گفتگوهاي معيار توانايي   ميانگين  انحراف

مسنجر ياهو مثل ابزارهايي از استفاده با اينترنت طريق از ديگران با گفتگو  ۵٣/٩ ٣٠/٣ توانايي

سوال يك جواب سازي آماده جهت بيشتر زمان صرف  ۵٩/۵ ٢۵/٧ توانايي

كردن تايپ با همزمان پيوسته گفتگوي انجام  ۵٢/٧ ٢٨/٣ توانايي

كل  ۵۵/۴ ميانگين

انحرافجدول و الكترونيكيميانگين يادگيري موفقيت در مهم فاكتورهاي معيار

الكترونيكي يادگيري در موفقيت جهت مهم معيار  ميانگين فاكتورهاي   انحراف

الكترونيكي يادگيري در دانشجو موفقيت در مدرس با منظم تماس برقراري  ٢٨/٠ ۶١/٣ اهميت

الكترونيكي دريادگيري دانشجو درموفقيت فوري ومديريتي فني پشتيباني  ٢٧/۶ ۶٠/٨ اهميت

الكترونيكي دريادگيري دانشجو درموفقيت پيوسته هاي فناوري به مربوط قبلي تجربيات  ٢٩/۵ ۶۵/١ اهميت

الكترونيكي دريادگيري دانشجو موفقيت جهت خطي روي دروس در مداوم مشاركت  ٢٨/١ ۶٠/۵ اهميت

كل  ۶٢/۵ ميانگين
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بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررس��ی آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

فسا انجام شد و نشان داد که:
به طور کلی دانش��جویان دانش��گاه علوم پزش��کی فس��ا دارای توانایی 

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 اینترنت 
در اجرای پروژه ها 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 دردانشگاه ها به این محورتوجه ویژه ای 

گردد.

تشکر و قدردانی 
با تش��کر از اس��تاد ارجمند محم��د مهدی نقی زاده عض��و هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی فسا که گروه را در این تحقیق مساعدت نمودند.
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