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 وضعیتآموزشیگروهپرستاريومامائی...
آموزشمداومجامعهپزشکی،کهمخاطبین فراوانوبا
مقدمه
تنوع گسترده عالی  ،تجارب و نیازهاي آموزشی دارد،
ارتقاي کیفیت آموزش علوم پزشکی همواره مورد
بیشتر محسوساست (فرهادي.)7550اهمیتتوسعه
یکند
توجهبودهوروزبهروزنیزاهمیتبیشتريپیدام 
فنآورياطالعاتوارتباطاتبهحدياستکهپساز

(ذوالفقاري و همکاران  .)7552بسیاري از روانشناسان
پایان نخستین دههي قرن بیست و یکم ،فعالیت
تربیتی معتقدند که شرایط یادگیري باید چنان
پژوهشیوآموزشیکمتريبدوناستفادهازاینترنتو
سازماندهیشودکههرفراگیربراساستواناییهايخود
یپذیرد (کوكواسمیت
ارتباطاتکامپیوتريصورتم 
به فعالیت و یادگیري بپردازد (هرگنهان و اوسون
 .)7552از سویی دیگر دانشجویان داراي سبکهاي
غالبآموزشویادگیري،

چهتاکنونشیوهي

.)7554اگر
یهاي متنوعی در
یباشند وویژگ 
گوناگونیادگیريم 
وههاو
تدریساستاددرکالسدرسبوده،اماامروزهشی 
میزان و سرعت یادگیري دارند و نیز خصوصیات
یتواندیاددهی
فضاهايجدیدارتباطیفراهمشدهکهم 
بسیاريدرایشانوجودداردکهسببتفاوتهریکاز
و یادگیري را در خارج از کالس درس ممکن سازد
یشود .در نتیجه ،یک روش
آنان نسبت به دیگري م 
(صابریان  .)7552نیازهاي روزافزون مردم به آموزش،
آموزشی ثابت براي تمامی یادگیرندگان فاقد کارآیی
عدم دسترسی آنها به مراکز آموزشی،کمبود امکانات
الزم است .لذا ضرورت تغییر در روشهاي آموزشی و
نههاي زیادي
اقتصادي ،کمبود مدرسان مجرب و هزی 
فرديکردنآموزشموردتوجهمتخصصانامرآموزش
یشود ،متخصصان را بر آن داشت
که صرف آموزش م 
قرار گرفته است (مونیعی  .)7554البته یادگیري با
اطالعاتروشهاي جدیدي براي

کهباکمکفنآوري 

تهاي خاص خود را نیز داراست
کمک رایانه محدودی 
آموزشابداعنمایند،کههماقتصاديوباکیفیتباشدو
تها ،عدم درك دقی از
که از جمله این محدودی 
ت
هم بتوان با استفاده از آن به طور همزمان جمعی 
تها و
فضاهاي مجازي ونداشتنآشنایی کام باقابلی 
زیاديراتحتآموزشقرارداد (فرهادي.)7550باتوجه
تها،وابسته
عملکردهايآناست.یکیدیگرازمحدودی 
تهایی
بهاینکهنظامآموزشالکترونیکیدارايمحدودی 
بودنموفقیتیادگیرندهبهمهارتتکنیکیوفنیاودر
بهزمانبر

یتوان 
تها م 
استکهازجملهي این محدودی 

کاربرد رایانه است (شوستر و لرنو دونکان  .)7559با
غامهاي رسیده و ارسال
بودن بررسی میزان زیاد پی 
تهاي ذکرشدهودرنظرگرفتناین
توجهبهمحدودی 
جوابها و همچنین نیازمند بودن به مهارت مدیریت

جوانترین
نکتهکهکشورایران ازنظرجمعیتی یکیاز 
یرسدکهبهترینروشدر
اطالعاتاشارهکرد.بهنظرم 
یشود و 25درصدجمعیت آن
کشورجهانمحسوبم 
این خصوص اجراي آموزش الکترونیکی ترکیبی است،
زیر95سالسندارندوازسويدیگرتمای جوانانبه
کهدرآنمیتوانبهطورهمزمانازفوایدهردوروش
ادامهي تحصیالت دانشگاهی افزایش یافته است .این

بهرهبرد( .محمدخانی )7552
سنتی و الکترونیکی  
مسأله با توجه به تحوالت اخیر جهانی ،ورود به عصر
هرچندبرخی ازمؤسساتآموزشی،درسالهاي اخیر،
اطالعاتکهدرآندانش،باالترینارزشافزودهراایجاد
دورههاي آموزشی به صورت

نسبت به ارایهي کام
یکند،ماراباچالشی اساسی مواجهساختهاستکه
م
الکترونیک اقدام نمودهاند ،اما هنوز شواهد زیادي در
تنهابابهرهگیري ازآموزشالکترونیکی همراهباشیوه

برنامههامنتشرنشدهاست.با
مورد نتایج ارزشیابی این  
یتوان بر آن فای آمد .چرا که
سنتی تدریس م 
توجه به مزایاي عمومی آموزش الکترونیکی و
دسترسیبهاهدافیادگیريبهکارگیريتلفیقیازچند
ژهي آن در آموزش پزشکی ،به نظر
تهاي وی 
قابلی 
یباشد .در لزوم توسعه آموزش
شیوهي تدریس م 

برنامههاي جاري آموزشی

یرسد ادغام آن در
م
الکترونیکی در کشور تردیدي وجود ندارد ،آن چه
دانشگاهها ،به طوري که آموزش متداول به شک 

مطرحاستشیوهوچگونگیدستیابیبهاینمهماست
تلفیقیازآموزش سنتیوآموزشالکترونیکارائهشود،
(ذوالفقاريوهمکاران.)7552باتوجهبهمطالبذکر
اجتنابناپذیر باشد .این امر ،به خصوص در مورد
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حکیموهمکاران   97
شده در مورد ضرورت تغییر در نظامهاي آموزشی و
وههاي ترکیبی در نظام آموزشی عالی
بهکارگیري شی 
یافتهها
پژوهشگران بر آن شدند تا آگاهی و دیدگاه ،اعضاي
مشخصات فردي اعضاي هیأت علمی در جدول
هیأتعلمیدانشگاهرابهعنوانیکیازارکاناصلیدر
همانطورکه دادههاي
شمارهي 1آورده شده است  .

امرآموزشجویاشوند.
یدهد ،سن  07درصد از اعضاي هیأت
جدول نشان م 
روش کار
مطالعهيحاضرازنوعمقطعیاستکهبوااسوتفاده
ازفرمولحجمنمونهوبراسواسنمونوهگیوريپوایلوت
مذکوربراساسنمونهگیريتصادفی

کهجهتنمونههاي

ساده05،نفورازاعضوايهیوأتعلمویدانشوگاهعلووم
پزشکیجنديشاپوراهوازانتخابوازطری هماهنگی
بانمایندگانمرکزمطالعاتوتوسوعهآمووزشپزشوکی
واردمطالعوووهشووودند.ابوووزارگوووردآورياطالعوووات
پرسشنامهيمحق ساختهبود،مشوتم بوردوبخوش
شام مشخصاتدموگرافیک(4سؤال)وسؤاالتمربو 
بهآگاهیدرمورددانشرایانوه(2سوؤال)،گوزارههواي
مربو بهراهکارهاياستراتژیکوبلندمدت(13سؤال)
وگزارههايمربو بهراهکارهايعملیاتیوکوتاهمدت
(2سؤال)کهپاسخسؤاالتمربو بهآگاهیبراسواس
مقیاسلیکورتوپاسوخسوؤاالتمربوو بوهراهکارهوا
براساسمقیاسسهدرجهايلیکرت:موافقم،تواحودي
موافقمومخالفمطبقهبنديگردیدهبود.جمعامتیازات

هرسؤال155بود.برايتعیویناعتبوارابوزارازاعتبوار
محتواوساختاراستفادهگردیود،بودینمنظوورپوساز
بررسیمتونومنابعکتابخانهايسوؤاالتطراحویوبوا

دهتنازاعضايهیأتعلمیوصاحبنظرانمشاورهشد
واصالحاتالزمصورتپذیرفت.جهتتعیینپایواییاز
روشآزمون-آزمونمجدداستفادهشد،بدینترتیبکه
سؤاالتیکباربهآزمونشوندگاندادهشدودوهفتوه
بعدمجدداًسؤاالتتوسطآزمونشووندگانپاسوخداده
شدوسپسباتعیینضریبهمبستگیآلفايکرونبوا 
دادههوواي
(37درصوود)پایوواییپرسشوونامهتأییوودشوود .
واردنرمافزارSPSSنسخهي

مطالعهپسازجمعآوري

19شوودندوسووپسبووااسووتفادهازآزمووونهووايآمووار
توصیفیواستنباطیموردتجزیهوتحلی قرارگرفتند.

علمیباالتراز45سالبود32.درصدآنهامتأه بوده،
درصدسابقهيتدریس-10

07درصدمردبودندو97
دهندهي

 15سال داشتند .جدول شمارهي  7
نشان
آگاهیاعضايهیأتعلمیدرموردآشناییبااستفاده
از رایانه ،استفاده از اینترنت و آشنایی با برنامههاي
مختلفاست.تحلی آماريتفاوتمعناداريرابینسن
=)P
ومیزانآشناییدرمورداستفادهازکامپیوتر( 5/59
نشان داد .بین آشنایی در مورد نحوهي دسترسی به
درسوسابقهي

استفادهازاسالیددرارائهي 

اینترنتو 
خدمت ،ارتبا معناداري وجود داشت (.)P=5/59
همچنین مشخص شد که اعضاي هیأت علمی با
سابقهي بیشتر ،در مورد این دو مهارت تسلط بهتري

دارند .جدول شمارهي  9و  4به ترتیب نشاندهنده
دیدگاه اعضاي هیأت علمی در مورد راهکارهاي
بلندمدتآموزشالکترونیکیترکیبیودیدگاهآنها در
موردراهکارهايکوتاهمدتآموزشالکترونیکیترکیبی

یباشند.
م
بحث و نتیجه گیری
نتایجپژوهشحاضرنشاندادکهفقط05درصداز
اعضاي هیأت علمی در مورد استفاده از رایانه آگاهی
داشتند و همچنین میزان آشنایی در مورد استفاده از
اینترنت07درصدبود.ذوالفقاريدرتحقی خوداذعان
نمودکهمهارتفنیاستفادهکنندگاندرکاربردرایانهو
شبکه یکی از عوام مؤثر در موفقیت اجراي آموزش
الکترونیکی است (ذوالفقاري و همکاران  .)7553در
همینراستامطالعهي دیگريکهدرخصوصدانشو

مارستانهاي وابستهبهدانشگاهعلوم

نگرشمدیران بی
پزشکی اصفهان پیرامون رایانه و آموزش الکترونیکی
انجامشد،نتایجنشاندادکهمیانگیندانشمدیراندر
مورداستفادهازرایانه،نرمافزارهايرایجوغیرهکمبود

ودرصدقاب توجهیازآنهادانشومهارتکافیجهت
استفادهازرایانهرانداشتند (حسینیوفاطمی.)7553
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 وضعیتآموزشیگروهپرستاريومامائی...
99
لفههاي یادگیري
دیگري که با هدف بررسی کاربرد مؤ 
حاضرهمسومیباشد.درپژوهش

کهبانتایجمطالعهي 

الکترونیکیازدیدگاهاساتیدمراکز آموزشعالیاستان
دیگريکهباهدفبررسیمیزانآشناییاعضايهیأت
مرکزيانجامشد،نتایجبیانگراینبودکهاساتیداین
افتهها
طهاي مبتنیبروب 7انجامشد،ی 
علمیبامحی 
مراکز مشارکت در یادگیري الکترونیکی را به عنوان
نشاندادکهمیزانآشناییومهارتآناندراستفادهاز
مشوقها

عاملی برايارتقاي شغلی ،یکیازعمدهترین 
وب 7بسیارکمبودهوفاقددیدگاهروشنومشخصدر
حرفهاي اساتیدرایکی
ذکرکردهوهمچنینتوسعهي  

یباشند (مهري زاده و سرمد
زمینهي استفاده از آن م 

مشوقهاي عمده به کارگیري آموزش الکترونیکی

از 
)7553کهبانتایجپژوهشحاضرمتفاوتاستوشاید
مرادينژادوهمکاران.)7553کهبانتایج

بیانکردهاند(

علتایناختالفمربو بهدسترسیبیشتربهامکانات
پژوهش حاضر یکسان است .همچنین در مطالعهي
همچنیندرمطالعهي دیگريکهباهدف

یباشد.
وب م 
دیگريکهباهدفبررسییادگیريالکترونیکی،مسای 
بررسی میزان دانش ،نگرش و مهارت اعضاي هیأت
وراهکارهايآنباتأکیدبرآموزشعالیانجامشد،به
علمیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیگیالندرمورد
این نتیجه رسیدند که راهکار بلندمدت تربیت اساتید
آموزش الکترونیکی صورت گرفت ،نتایج نشان داد که
حرفهاي جهت ارائهي دروس یادگیري الکترونیکی ،به

اکثریت اعضاي هیأت علمی ( 35/3درصد) از دانش
یباشد (فیضی و همکاران
عنوان بهترین راهکار م 
ناکافینسبتبهآموزشالکترونیکیبرخورداربودند،اما
.)7554که با نتایج مطالعهي حاضر یکسان است .در
 23/3درصد افراد ذکر نمودند که از مهارت الزم در
هکارهايارائهي شدهتوسطاعضاي

پایانباتوجهبهرا
استفاده از رایانه برخوردار هستند(قنبري خانقاه
یتوان جهت تربیت اساتید حرفهاي،
هیأت علمی م 
افتههاي پژوهشحاضرمتفاوتاستو
 .)7553کهبای 
ارائهي واحدهاي یادگیري الکترونیکی را به عنوان

شایدعلتایناختالفتفاوتدرمیزانتجهیزاتقرار
بهترینراهکارجهتاجرايشیوهيآموزشالکترونیکی

دادهشدهدراختیاراعضايهیأتعلمیدانشگاهعلوم
همراه با شیوه تدریس سنتی پیشنهاد کرد .همچنین
پزشکی گیالن نسبت به اعضاي هیأت علمی دانشگاه
یدهد که  39درصد
افتههاي پژوهش حاضر نشان م 
ی 
یباشد .از سویی
علوم پزشکی جندي شاپور اهواز م 
کنندهي


افزارهايارائه

بهطراحینرم
اعضايهیأتعلمی
دیگر در پژوهش فوق بین سن و آگاهی و اطالعات
خدماتآموزشیجذابوایرانیپسندبهعنوان بهترین
نهاي تفاوتمعناداريوجودداشت (.)p=5/57که
زمی 
راهکار کوتاهمدت اعتقاد داشتند .در این زمینه
افتههايتحقی 
بانتایجمطالعهيحاضرهمخوانیدارد.ی 

مطالعهاي که با هدف بررسی راهکارهاي توسعهي

دیگري که با هدف بررسی میزان استفاده و آشنایی
فرهنگی آموزش الکترونیکی در بین اساتید انجام شد.
اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در
افتهها نشان داد که فرآیند تغییر نگرش اساتید و
ی 
خصوص استفاده از سایت کتابخانهي ملی دیجیتال
متقاعد سازي آنها نسبت به مزایاي رویکرد آموزش
دهندهي این بود که هنوز کاربران از

انجام شد ،نشان
موردنیازآنهابراي

مهارتهاي 

الکترونیکیوتوسعهي 

تهاي آناطالعکافیندارند
بسیاريازامکاناتوقابلی 
ژهاي رادراجرايموف 
ایجادتدریسمناسبنقشوی 
آنها تاکنونازاینسایتاستفادهنکرده
و  44درصد  
یکند(زمانی .)7553کهبانتایج
ایننوعآموزشایفام 
بودند کهبیانگرکمبودآگاهیاینافراددراینزمینه
پژوهش حاضر هم راستا است .در پژوهش دیگري که
یباشد (نعمت الهی وهمکاران .)7553که با نتایج
م
با هدف بررسی موانع آموزش الکترونیک در
افتههاي پژوهش
مطالعهحاضریکساناست.همچنینی 
دانشگاههايعلومپزشکیقزوینانجامشد،نتایجبیانگر

جنديشاپور اهواز نشان داد که

دانشگاه علوم پزشکی 
اتوجهبهموانعیکهدرخصوصراهاندازي

اینبودکهب
اساتیدحرفهاي

30درصداعضايهیأتعلمیبهتربیت
این نوع آموزش در دانشگاههاي علوم پزشکی وجود
جهت ارائه درسهاي یادگیري الکترونیکی به عنوان
دارد،مشخصشدکهعمدهي مشکالتمربو بهعدم

بهترین راهکار بلندمدت اعتقاد داشتند .در مطالعهي
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یشتريدرزمینهي تدوین

شود تامطالعاتب
ی 
توصیهم 
یباشد،
آشنایی و عدم امکانات در این خصوص م 
راهکارهاییضروريدرجهتاجراياینشیوهآموزشی
ساختهايآموزش


بافراهمکردنزیر
بنابراین ،میتوان 
صورت گیرد ،تا بتوان با ایجاد بستر مناسب در
يسطع
الکترونیکیبسترمناسبیرابرايرشدوارتقا 
طهايآموزشیبهاینمهمدستیافت.
محی 
علمیکشوربهوجودآورد (غالمیوهمکاران.)7553
همچنین در مطالعهي دیگري که با هدف بررسی
یادگیريالکترونیکی،مسای وراهکارهايآنباتأکید
تشکر و قدردانی
افتهها نشاندادکهراهکار
برآموزشعالیانجامشد،ی 
این مقاله حاص طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه
کوتاهمدت برگزاري آموزش الکترونیکی در ابتدا به

شاپوراهوازبهشمارهي قراردادu-


علومپزشکیجندي
صورتغیرحضوريرابهعنوانبهترینراهکارمعرفی
یباشد که مراتب تشکر و
 33972مور  33/15/14م 
کردهاند (فیضیو همکاران.)7554کهبا نتایج مطالعه

توسعهي آموزش

قدردانی از مدیریت محترم مرکز 
حاضریکساناست.
پزشکیومعاونتپژوهشیدانشگاهبهجهتحمایتاز
به طور کلی با توجه به اینکه علیرغم گسترش
یشود .همچنین مراتب سپاس
طرح یاد شده اعالم م 
روزافزونارتباطاتوضرورتاستفادهازفنآورينوین

صمیمانه از مسؤوالن ذيربط و کلیه اعضاي هیأت
از جمله آموزش الکترونیکی به ویژه در دانشگاههاي
یگردد.
علمیآندانشگاهابرازم 
علوم پزشکی حرکت قاب قبولی مشاهده نشده ،لذا


تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهواز

جدول شماره :1توزیعفراوانیمشخصاتفردياعضايهیأ


فراوانی

تعداد

درصد

75-73

4

3

95-93

13

92

45سالبهباال

73

02

متاه

49

32

مجرد

2

14

مرد

72

07

زن

74

43

1-0

19

72

0-15

2

14

سابقهيتدریس


15-10

12

97

(بهسال)

10-75

2

17

75-70

3

12

مشخصات فردی




سن






وضعیتتأه

جنسیت
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تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازبرحسبآشناییبهرایانهو

جدول شماره :2توزیعفراوانیاعضايهیأ
مهارتهايآن

کم

میزان آشنایی با رایانه
مهارت رایانه

بله

تا حدودی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

استفادهازرایانه

70

05

1

7

74

43

فرخوانیمطالبازاینترنت

79

42

7

4

74

43

دسترسیبهاینترنت

5

5

72

07

74

43

آموزشبهوسیلهpowerpoint

72

07

7

4

77

44

تنظیمویدیوپروژکتور

13

93

2

17

70

05

تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازنسبتبهراهکارهايبلند

جدول شماره  :9توزیعنحوهدیدگاهاعضايهیأ
مدتالکترونیکیترکیبی
راهکارهای بلند مدت الکترونیکی ترکیبی

موافقم

مخالفم

تا حدی موافقم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

اجرايمدیریتاسوتراتژیکبورايپیوادهسوازي
الکترونیک

72

07

79

42

1

7

توسعهدانشوفنآورياطالعاتدردانشگاههاي

علومپزشکی

70

05

70

05

5

5

تعییناهدافیادگیريالکترونیکی

70

05

74

43

1

7

بوورايارائووهيدروس

تربیووتاسوواتیدحرفووهاي
یادگیريالکترونیکی

72

07

13

93

0

15

ایجادقوانینراهبرديوالزم

72

07

77

44

7

4

درپیشگرفتنمدیریتتغییربرايروبروشودن
بامشکالتپیادهسازيیادگیريالکترونیک

75

45

74

43

7

4

فرهنگسازيقوانینموردموردنیوازحمایوتاز

سازمانانفورماتیک

70

05

71

47

4

3

تقویتروحیهعلمگرایویوتشووی دانشوجویان
جهتکارهايتحقیقاتی

70

05

79

42

7

4

جلبهمکاريوزارتعلومجهوتبسوترسوازي
مناسبمخابراتیدانشگاهها


79

42

72

04

5

5

تدوینطرحجامعیادگیريالکترونیکویقبو از
شروعبهکار

70

05

79

42

7

4
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تعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهوازنسبتبهراهکارهايکوتاه

توزیعنحوهدیدگاهاعضايهیأ:4 جدول شماره
مدتیادگیريالکترونیکیترکیبی
مخالفم

تا حدی موافقم

موافقم

راهکارهای کوتاه مدت یادگیری

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

الکترونیکی ترکیبی

3

4

72

19

43

74

برگزاريآموزشالکترونیکیترکیبیابتودا"بوه
صورتنیمهحضوري

7

1

04

72

44

77

توودویناسووتانداردجهووتطوورحدرسواریووه
دروسیادگیريالکترونیکی

14

2

95

10

93

13

پیوادهسووازيیوادگیريالکترونیکوویازمقوواطع
باالترازکارشناسی

2

9

05

70

44

77

تهیهتجهیزاتارزانقیموتمواهوارهايجهوت
دسترسیبهاینترنت
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حکیموهمکاران

The study of Knowledge and View of faculty members of Ahvaz Jundishapur University
Of Medical Sciences with short term and long term strategies of combined e-learning.
A Cross-Sectional Study

Rokhafroz Daryosh1
Sayadi Neda1
Hakim Ashrafalsadat1,*
1
: Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nursing and
Midwifery School, Ahvaz, Iran

Abstract:
The educational psychologists believe that learning conditions must be so
organized that every universal based on their ability to pay the learning activity,
so Many studies have been done the so far in the electronic learning system
combination (merger and targeted training in person E-Learning). The aim of
this Study is to assess knowledge and View of faculty members about short
term and long term strategies of combine e-learning. In this cross-sectional
study, with simple random selected of faculty members in Ahvaz Jundishapour
University of Medical Sciences, we selected 50 faculty members. The number
of faculty based on pilot sampling and sample size formula. The tool for
information gathering was a valid and reliable questionnaire made by the
researcher. After completed questionnaire, data analyzed with descriptive and
inferential statistics in SPSS v.13. Findings showed that 50% of faculty
members were aware of e-learning process and 95% of these faculty members
considered that train teachers to provide professional e-learning as the best
solution for long-term strategy and 83% of faculty members believed that
design software provider of education services attractive and friendly to Iran as
the best solution also was significant relationship between knowledge and
experience. Considering the unavoidable limitations of electronic techniques,
the use of IT for increasing the quality of learning, ease of access to high
volumes of information, reduced training costs, increase quality of care, health
promotion materials and science teachers that the most important achievements
in information technology.
Key words: Knowledge, View, electronic learning combination, short term
strategy, long- term strategy.
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