
 

 

 پژوهشي -علمي فصلنامة

 رانیفناوري اطالعات و ارتباطات ا
 2131، پاییز و زمستان 11و12هاي شماره ،هفتم سال

 21-31 صص:  

 
 

 آموزش الكترونیكي  توسعۀبر تعیین عوامل مؤثر

 جهرم  پزشكيدر دانشگاه علوم 
 

 پورفرزانه علي**مریم السادات میري             *
 ، فارسجهرم دانشگاه علوم پزشكيکارشناس ارشد ،فیزیولوژي ورزشي ،  *

 ، فارسپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرمرشته  دانشجو، **
 51/51/5131تاریخ پذیرش:         12/72/2131تاریخ دریافت:

 چكیده 

پیشرفت روزافزون فنّاوري باعث تغییرات بسیاري در زمینه آموزش الكترونیكي شده، بنا به عللي مشمولین آموزش مداوم از شيیوه  

آموزش الكترونیك استقبال زیادي نكرده و به همان روش آموزش سنتي تمایل نشان میدهند. هدف از این مطالعه تعیيین عواميل   

 مطالعهاست. بدین منظور  2137در دانشگاه علوم پزشكي جهرم درسال آموزش الكترونیكي  عهبر توسمؤثر و بررسي موانع موجود 

 اي پرسشينامه  بيه شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش مداوم ،درخواسيت شيد    از سرشماري انجام و صورت به مقطعي توصیفي

  spss.17نرم افيزار آمياري   با اطالعات .دهند پاسخ بود، دموگرافیك اطالعات شاملحیطه و  2در  سوال 21 استاندارد که حاوي 

 9% کمتير از   1/07سيال و   9% بيیش از   2/93نفر شرکت کننده در طرح،  323از تعداد  دهد تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان مي

علي  بيه عواميل    % مت1/11اند. در ارتباط با اولویت بندي عوامل ميؤثر، بيارترین فراوانيي بيا مقيدار       سال با کامپیوتر آشنایي داشته

، ٪22/10، تكنولوژیكي ٪12/13سازماني بود. در بررسي نقش هرحیطه درروندآموزش الكترونیكي، به ترتیب سهم عوامل سازماني 

بيود. در   ٪30/29و محیطيي   ٪72/23، منيابع   ٪13/12، روش آميوزش الكترونیكيي   ٪27/11، سواد اطالعياتي ٪21/10ذینفعان 

نقش عوامل سازماني رادرآموزش الكترونیكي موثر مي داننيد و داشيتن برناميه ميدون مهمتيرین       توان گفت اکثر افراد  مجموع مي

تأثیر را در این میان دارد. نقش برنامه ریزان در برگزاري این دوره ها بسیار مهم و بایستي دوره هاي باز آموزي  با توجيه بيه نیياز    

 شرکت کنندگان طراحي گردد . 

 

 ؛ علوم پزشكي سازماني ؛ عوامل موثرعوامل  ؛ آموزش مداوم ؛الكترونیكيآموزش  های کلیدی:واژه

 مقدمه.1

آميوزش الكترونیكييي در ایييران صينعتي نوپييا در تكنولييوژي   

مراکيز و مؤسسيات   آموزشي وآميوزش از راه دور اسيت، اميا    

آموزشي به ویژه دانشيگاهها در تالشياند تيا هرسيه سيریعتر      

الگویي مناسيب بيا سياختار آموزشيي و فرهنگيي کشيور در       

 زمینه آموزش الكترونیكي ارائه کنند.
پیدایش اینترنت و گسيترش آن تغییيرات زیيادي را در هير     

 ز از يشكي ایران نیيعلم و صنعتي ایجاد کرده است ، علم پز

 

این قائده مستثني نبوده است و اینترنت عالوه بير تياثیراتي   

که در پیشرفت خود آن داشته است در توسعه و بهبود ارائه 

داشييته اسييت . خييدمات پزشييكي نیييز تيياثیرات بييه سييزائي 

گسييترش روز افييزون دسترسييي بييه سيي ت افزارهييا و نييرم  

افزارهاي مناسب براي آموزش الكترونیكي ، ب صوص توسعه 

شييبكه جهييان گسييتر وق ، افيي  جدیييدي را پييیش روي    

به نظر مي رسيد اسيتفاده از    مؤسسات آموزشي نهاده است .

 amoozesh.miri@yahoo.comدار مكاتبات: مریم السادات میري نویسنده عهده
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این امكانات براي آموزش ، به تحق  برخي از آرمانها یي که 

عنوان مالك هاي کیفیت  آميوزش از آن نيام بيرده ميي      به

شود، از جمليه فراگیير محيوري ، یيادگیري ميادام العمير ،       

یادگیري فعال ، تعامل در یادگیري و سند رسانه اي بيودن ،  

در سالهاي  کمك کند . هر سند برخي از مؤسسات آموزشي

اخیر نسبت به ارائه کامل دوره هياي آموزشيي  بيه صيورت     

اما هنوز شواهد زیادي در ميورد   یك اقدام نموده اند ،الكترون

نتایج ارزشیابي این برنامه ها منتشر نشده است ، با توجه به 

مزایاي عمومي آموزش الكترونیك و قابلیت هاي ویژه آن در 

آموزش پزشكي ، بيه نظرمیرسيد ادميام آن در برناميه هياي      

 جاري آموزش دانشگاهها ، بطوري که آميوزش متيداول بيه   

شكل تلفیقي از آموزش سنتي و آميوزش الكترونیيك ارائيه    

شود اجتنياق ناپيذیر باشيد . ایين امير ب صيوص در ميورد        

آموزش مداوم جامعه پزشكي که م اطبین فراوان و با تنيوع  

گستره عالیي  ، تجيارق و نیازهياي آموزشيي دارد ،بیشيتر      

محسوس است . اهمیت تغییر در آموزش دانشگاهي ، همراه 

ینه بودن زیر ساختهاي آميوزش الكترونیكيي بيویژه    با پر هز

نرم افزارهاي رزم ضرورت رویكرد برنامه اي و در دراز مدت 

را در ادمييام آمييوزش الكترونیييك در نظييام جيياري آمييوزش 

پزشكي کشور بیش از بیش نشان مي دهد . در این راسيتا ،  

استفاده از تجارق سایر دانشگاهها و سيازماندهي امكانيات و   

و بكيارگیري توانمنيدي هياي موجيود در هير دو       ها تفعالی

ب ش دولتي و خصوصي الزامي اسيت . رزميه ایين رویكيرد     

ایجاد بینش علميي نسيبت بيه جنبيه هياي م تليع انيواع        

آموزش الكترونیك و طراحي فرایند تغییر بر اساس شيرای   

گر  .(2موجود و آرمانهاي منطقي در آموزش پزشكي است )

اه دور ایده جدیدي نیست و سالها پیش سه ایده آموزش از ر

با ورود رسانه هایي از قبیل رادیو ، تلویزیون ، ظب  صوت و 

نوارهاي ویدیوئي ، بالندگي خود را آماز کرده اسيت و حتيي   

دانشگاههاي در نقاط م تلع جهيان و ایيران تحيت عنيوان     

دانشگاهاي باز نیز تاسیس شدند ،اما به نظر مي رسد ظهيور  

نوین و به سرعت رو بيه گسيترش رایانيه هيا و      توانایي هاي

توسعه شبكه اینترنت ، پدیده آموزش از راه دوررا از حاشيیه  

به متن نظام آموزشي رهنمون کند و کمیت و کیفیت آن را 

بكلي دگرگون سازد . بيه هميراه ورود و گسيترش ایين فين      

آوري جدید ،واژه هاي نویني نیز به ایين حيوزه آميوزش راه    

است از جمله شایع ترین این واژه ها که از شمول پیدا کرده 

فييزون تييري نیييز برخييوردار اسييت ،آمييوزش و یييادگیري    

الكترونیك مي باشد که براي اولین بار در دهيه نيود توسي     

انجمن توسعه تدریس آمریكا به کار گرفته شد و سيپس بيه   

( . 3صورت وسيیع در نوشيتارها مورداسيتفاده قيرار گرفيت)     

یز در پایگاه اینترنتي خود ، ب شي را بيه  دانشگاه جان هاپكن

آموزش روي خ  برخيي از دروس پزشيكي اختصياص داده    

است که از طرق شبكه داخلي و شيبكه جهياني بيا شناسيه     

کاربر قابل دستري است دانشكده هاي پزشكي شيیفیلد  در  

انگلستان ، دانشيكده پزشيكي ماساسوسيت و ميري لنيد در      

در اختیار دانشجویان قرار مي آمریكا نیز امكانات مشابهي را 

گسترش فوق العاده سریع دانش و اطالعات . ( 27،22دهد )

در عصر حاضر ، هم مفهوم آموزش ميداوم در تميام عمير را    

معنایي تيازه ب شيیده و هيم ، ضيرورت آن را انكيار ناپيذیر       

ساخته است . خوشب تانه رشد جهش وار ابزارهياي اطيالع   

العيات ، بسيتري آمياده    رساني و جهياني شيدن فنياوري اط   

ساخته که یادگیري در هر زمان و در هر مكان و مطياب  بيا   

ظهيور و   .(21،21نیاز یادگیرنيده را ممكين سياخته اسيت )    

توسعه رایانه هاي قابيل حميل کيه هير روز کيوسكتر و پير       

امكانان تر مي شود ، در کنار گسترش شبكه اینترنت که به 

اط بيین افيراد و   سرعت قابل دسترس مي شود ، نحيوه ارتبي  

بييین سييازمانها را دگرگييون سيياخته و بيياظهور ایيين پدیييده  

ارتباطي ، نیازهاي آموزشي جدیدي نیز مطيرح شيده اسيت    

براي اجراي آموزش به روش جدید مدیران سازمانها و  .(20)

مؤسسات باید مقدماتي را در سازمانها فراهم کنند . در یيك  

مراحل اجرایي  نگاه کلي الزامات آموزش به روش جدید همه

این روش را به صورت همه جانبيه در بير ميي گیيرد . ایين      

الزامات عبارتند از : حمایت مدیریت ارشد با ارائه آموزشهاي 

اولیه کاربران سیستم آموزش الكترونیك ، تعیین موضوعات 

و اهداف براي کارکنان سيازمان ، در نظير گيرفتن فرهني      

زمان ، تشيكیل تيیم   یادگیري در سازمان ، تبادل نظر در سا

انت اق و  هاي ت صصي جهت برنامه هاي آموزش مجازي و

طراحي محتوي مناسب ،ارزیابي موفقیت آموزش مجازي به 

صورت مداوم ،ایجاد سیستم مدیریت آموزش و یادگیري در 

ها براي اجراي ایين روش بيا مشيكالتي    سازمان....سازمان و

یك ، مشكالت مربوط به نبود جایگاه مناسب آموزش الكترون
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فني ) س ت افزاري و نرم افزاري و شبكه ( مشكالت مربوط 

به تعیین اهداف و اولویت بندي آنها و ..و مواجه هستند . بر 

این اساس سازمانها باید اسيتراتژي هياي خيود را در زمینيه     

آموزش و توسعه منيابع نیيروي انسياني تيدوین و مطالعيات      

ش مجيازي انجيام   جامع تحلیلي و تطبیقي در زمینيه آميوز  

دهند . همچنین از تجارق سایر مؤسسات داخل و خارج در 

زمینه آموزش  مجازي استفاده کنند و ميدیریت آميوزش و   

برنامه ریزي هر سازماني براي تهیه محتواي الكترونیك براي 

دوره هاي آموزشي تحلیيل و بررسيي رزم را بيه عميل آورد     

(3.( 

بهداشيت از جمليه مقوليه    آموزش مداوم در علوم پزشكي و 

هييائي اسييت کييه بييویژه در طييي سنييد دهييه اخیيير در دنیييا 

جایگاهي پر اهمیت یافته اسيت کيه تياثیر مسيتقیم آن بيه      

سالمت افراد جامعه بر ميي گيردد . از سيوي دیگير وقيت و      

هزینه بسیاري صرف برنامه هاي آموزش مداوم ميي شيود و   

، میتوانيد  سنان که بطور دقی  برناميه ریيزي و اداره نشيود    

  .(27باعث به هدر رفتن سرمایه شود )

هياي عليوم پزشيكي ایيران ، اسيتفاده از شييبكه      در دانشيگاه 

اینترنت در سند سال اخیر گسترش مناسبي داشته است اما 

استفاده از شبكه هاي داخلي دانشگاها و یا شيبكه اینترنيت   

( 22.)اسيت  ،به منظور ارائه آموزش الكترونیك ،محدود بوده

نیاي پر شتاق اميروز، یيادگیري ميادم العمير،از اجيزاي      در د

جدائي ناپذیر زندگي انسانها شده است و از جمليه ميواردي   

بوده که یونسكو در آستانه قرن بیست و یكيم بير آن تاکیيد    

( یادگیري دائمي و به روز کردن اطالعات و مهارت 21کرد.)

ز ها در مسائل بهداشتي که با سالمت جامعه سيروکاردارد ،ا 

اهمیتييي دو سنييدان برخييوردار اسييت . آمييوزش مييداوم در  

سازمان جهاني بهداشت موضوع بحثهاي فراواني بوده اسيت  

و در بیست وهفتميین اجالسيیه جهياني بهداشيت در سيال      

میالدي به رسمیت شناخته شده اسيت همچنيین از    2320

کشورهاي عضو خواسته شد که این مساله را به عنوان یيك  

( در ایيران ایين   21ار خود قرار دهند. )ضرورت در دستور ک

مساله ابتدا تحت عنوان قيانون ليزوم بيازآموزي و نوآميوزي     

براي اجراي یيك   2133جامعه پزشكي کشور در اواخر سال 

بيا   21/1/29ساله تصویب شد و در تياریخ   9دوره آزمایشي 

تغییر نام به آموزش مداوم جامعه پزشكي به تصویب نهيائي  

مداوم بيه فعالیتهياي پيس از فراميت از      ( آموزش2رسید . )

تحصیلي که به منظور افزایش دانش ، مهيارت و یيا ارتقياي    

( 3شایتگي حرفه اي طراحي مي شود ، اطالق مي گيردد . ) 

با وجود اینكه آموزش مداوم به عنوان یيك وسيیله مهيم در    

سیستم هاي خدمات بهداشتي معرفي مي شود اميا در بياره   

هد زیادي وجود ندارد در تحلیل این فوادي حاصل از آن شوا

  : امر به دو دلیل عمده اشاره مي شود

تعداد کمي از افراد که وظیفه تيدریس را بيه عهيده دارنيد     

)مدرسان برنامه هاي آموزش مداوم( در زمینه شيیوه هياي   

 د.تدریس آموزش دیده ان

شيرکت   "فعالیتهاي آموزشي پیشنهادي با آنچيه کيه واقعيا   

ادگیري آن مي باشد ارتباط مستقیم ندارد. کننده نیازمند ی

(3) 

در تحقیقييات متعييددي بيير اهمیييت روشييهاي تييدریس در  

برنامه هاي آموزش مداوم پزشيكان تاکیيد شيده اسيت .بير      

اساس نتایج مطالعه اي کيه بيه بررسيي تجيارق حاصيل از      

برنامه پنج ساله اول آموزش مداوم جامعه پزشكي پرداختيه  

ر نظير نگيرفتن زميان هياي     است ، مش ص گردیيده کيه د  

مناسب براي پرسش وپاسخ و فشردکي مطاليب ، از جمليه   

به ضعع  "عوامل نارضایتي شرکت کنندگان بوده که عمدتا

شیوه تدریس برنامه هاي آموزش مداوم مربيوط ميي شيده    

است . در این پژوهش ،بر ضرورت اسيتفاده از سيایر شيیوه    

 (2هاي تدریس تاکید شده بود . )

سل  بر تكنولوژي ارتباطات و اطالعات و بهره دسترسي و ت

گیري از آن در امير اسيتراتژیك و مهيم آميوزش و تربیيت      

نیروي انساني، خود یكي از مؤلفه هاي مهم قدرت در عصير  

حاضر محسوق میشيود کيه نبایيد از آن سشيم پوشيید. از      

سوي دیگر، گسترش بي وقفه و کم هزینه سیستم آموزشي 

نیا ، ضرورت اسيتفاده از ایين روش   الكترونیكي در سراسر د

 آموزشي را اثبات میكند.  

بنابراین بازنگري شيیوه هياي اجيراي برناميه هياي آميوزش       

مداوم ضروري اسيت و در ایين راسيتا آميوزش الكترونیكيي      

آموزش مداوم فصل جدیدي را دربین شيیوه هياي آميوزش    

اسييت. بنييا بييه دریلييي  هيياي بيياز آمييوزي آميياز کييرده دوره

وزش ميداوم و همچنيین اسياتید و سي نرانان     مشمولین آم

برنامييه هيياي م تلييع آمييوزش مييداوم از شييیوه آمييوزش    
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الكترونیك استقبال زیادي نكيرده و بيه هميان شيیوه هياي      

آموزش سنتي تمایل نشيان میدهنيد. آميوزش الكترونیكيي     

روشهاي آموزشي کنوني را تكمیل ميي کنيد و در بعضيي از    

ایين مطالعيه وتعیيین     موارد جایگزین آن مي شود. هدف از

بيير توسييعه آمييوزش عوامييل مييوثرو بررسييي موانييع موجييود 

الكترونیكي از دیدگاه مشمولین برنامه هاي آميوزش ميداوم   

 بود. دانشگاه علوم پزشكي جهرم

   پژوهشروش .2

مقاله حاضر یك مطالعه توصیفي مقطعي است که با هيدف  

بير توسيعه   موانع موجود بررسي و  تعیین  عوامل تاثیر گذار

آموزش الكترونیكي از دیدگاه مشمولین برنامه هاي آموزش 

انجيام   2132در سيال  مداوم دانشگاه علوم پزشكي جهيرم  

شده است. روش نمنونه گیري در این پيژوهش سرشيماري   

نفير از افيراد شيرکت     323بوده است، که نمونه هيا شيامل   

کننده در دوره هياي آميوزش ميداوم برگيزار شيده توسي        

ه علوم پزشكي جهرم ميي باشيد. پژوهشيگر پيس از     دانشگا

کسب مجيوز از شيوراي پژوهشيي دانشيگاه عليوم پزشيكي       

جهرم ، فرم پرسشنامه را به افراد ثبت نيام کننيده در دوره   

هاي آموزش ميداوم برگيزار شيده از طيرف مرکيز آميوزش       

مداوم دانشگاه علوم پزشكي جهرم مراجعه نميود و پيس از   

ی  اقدام به توزیيع پرسشينامه در   توجیه و بیان اهداف تحق

 بین افراد نامبرده کرد. 

ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه ي خود ساخته اي بود که 

نفر از اساتید صاحب نظير و پایيایي    0روایي آن به مشورت 

آن به روش قبل و بعد آزميون و محاسيبه الفياي کرومبيا      

بييه تاییييد رسييیده بييود. اطالعييات پرسشيينامه حيياوي   2/7

اطالعات دموگرافیك ) سن ، جنس، سابقه کيار ، ب يش( ،   

سييوال و هفييت حیطييه کييه شييامل عوامييل سييازماني ،   27

تكنولوژي ، ذینفعان ، سواد اطالعاتي ، روش هاي آميوزش  

 الكترونیكي ، منابع آموزشي و عوامل محیطي بود.

سپس پرسشنامه هاي تكمیل شده را بير اسياس اطالعيات    

ي پرسشنامه  انجيام داده کيه بير    نمره دهي  برطب  راهنما

تعیيین شيده بودکيه     2تا  2اساس آن نمره هر حیطه  بین 

نمره بارتر نشان دهنده ي وضعیت بهتر و نمره کمتر نشانه 

  ي اهمیت و مشكالت بیشتر درآن حیطه بود .

 اطالعيات  و نميوده  هيا  داده آوري جمع به اقدام در نهایت

 بيا  ي واسيتنباط  ارآمي  و يفیتوص آمار روش هب آمده بدست

 Fisher’s exact و مستقلT-test استفاده از ازمون هاي

 .شدند آنالیز SPSS.17و نرم افزار آماري  

 نتایج.3

نفير    302% )3361نفر شرکت کننده در طرح  323از تعداد 

نفر ( را مردان تشكیل میدادند. از  113% ) 1162( را زنان و 

%  961% کارشناس ارشيد ،  962% کارشناس ، 3261این تعداد

% دکتييراي داروسييازي و   163دکتييراي دنييدان پزشييكي  ،  

نفر( بیش از  927% ) 2/93% دکتراي حرفه اي بودند. 2262

پیوتر سيال بيا کيام    9نفر( کمتير از   133% ) 1/07سال و  9

سيال و   9نفير ( بیشيتر از    020% ) 9/02اشنایي داشيتند .  

سييال تجربييه اسييتفاده از  9نفيير ( کمتيير از  %971 )  9/92

 9نفيير ( روزانييه حييدودا  219% ) 23/ 2اینترنييت داشييتند. 

ساعت از اینترنيت اسيتفاده ميي کردنيد در صيورتي کيه بيا        

ه سياعت اسيتفاد   1استفاده از فراواني تجمعي این میزان به 

در روز مييي رسييید. میييانگین سييني افييراد در ایيين پييژوهش 

سال  19/3±72/0سال و میانگین سابقه کار  23/2±29/11

 بود.

در ارتباط با دیدگاه افراد در خصيوص میيزان تياثیر گيذاري     

عوامل م تلع بر آموزش الكترونیكي پس از تجمیع نميرات  

در حیطه هاي م تلع جهت گيزارش از شياخص میيانگین    

فته شد به این صورت که مجموع نمرات سوارتي که بهره گر

در هر حیطه پرسیده شده بود محاسبه شيد و میيانگین آن   

ها گرفته شد. میانگین هاي گرفته شده در هر حیطه به این 

، در حیطيه   97/9±12/2صورت بود که در حیطه سيازماني  

،  07/9±23/2، در حیطه ذینفعيان   02/9±22/2تكنولوژي 

، در حیطييه روش  92/9±11/2اطالعيياتي  در حیطييه سييواد

، در حیطييه منييابع  33/0±12/2هيياي امييوزش الكترونیكييي 

و در حیطيييه عواميييل محیطيييي    10/9±12/2آموزشيييي 

 بود. 12/2±09/9

در بررسي سئوارت مربوط به هر حیطه و اهمیت آن از نظر 

شرکت کنندگان در مطالعيه ، نسيبت بيه بقیيه سيئوارت ،      

 در حیطييه سييازماني 1بييه سييوال بیشييترین مقييدار مربييوط 

 ،  ٪3/11در حیطه تكنولوژي 20، سئوال  ٪1/10سازماني 
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در حیطه  17، سئوال  ٪1/20در حیطه ذینفعان  22سئوال 

در حیطيه روش هياي    19، سيئوال   ٪1/22سواد اطالعاتي 

در حیطييه منييابع  02، سييئوال  ٪9/21اميوزش الكترونیييك  

محیطييي  در حیطييه عوامييل 91و سييوال  ٪1/12اموزشييي 

 بود.  1/13٪

 
 

 

 بررسي با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین موضوعات مورد سوال در هر حیطه -1جدول 

 میانگین کمي موضوع مورد نظر
درصد اهمیت از نظر شرکت 

 کنندگان
 ردیف حیطه موضوع مورد سوال

1.1±1.5 2262 
حمایت مدیران ارشد براي توسعه آموزش 

عوامل  الكترونیك

 سازماني
2 

1.13±1.2 267 
براي توسعه   Business planوجود 

 آموزش الكترونیك

 دسترسي به اینترنت پر سرعت 1163 1.31±1.1
 1 تكنولوژي

 براي یادگیري WANوجود شبكه  763 1±1.2..1

1..2±1.1 262 
مشارکت اعضاي هیئت علمي براي توسعه 

 آموزش الكترونیك
 1 ذینفعان

1.11±1.1 2617 
حمایت جامعه براي توسعه آموزش 

 الكترونیك

1.31±1.1 262 
مهارت مدیران حوزه آموزش در استفاده از 

سواد  کامپیوتر

 اطالعاتي
0 

 مهارت فراگیران آموزش مداوم 2262 1.13±1.3

1..1±1 262 
براي باز  Blendedاموزش به روش م تل  

 آموزي ها
روش هاي 

اموزش 

 الكترونیك

9 

 آموزش از راه دور در دوره بالیني 067 .1.51±

1.13±1.1 2261 
ارائه ابزارهاي شبیه سازي در علوم پایه ، 

 CMEبالیني و 
 3 منابع اموزشي

1..3±1.1 1162 
و کتاق هاي  CDو  TEXTمنابع 

 الكترونیك در علوم پایه

1..1±1.1 163 
مسائل اجتماعي ) پذیرش آموزش 

عوامل  پزشكي(الكترونیك در حوزه 

 محیطي
2 

1...±1.. 2763 
تغییرات محیطي دانشگاه ها براي استقرار 

 یادگیري الكترونیكي

 

 

 

 

 

 

 



 2131و زمستان ، پاییز 11و12هاي فصلنامه فناوري اطالعات و ارتباطات ایران، سال هفتم، شماره                       مریم السادات میري و...

32 

 

بررسي همراهي بین عوامل اثر گذار بر اموزش الكترونیک از دیدگاه افراد و اطالعات دموگرافیک شرکت  -2جدول 

 کنندگان

 اطالعات دموگرافیك

 

 سن عوامل
سابقه 

 کار

جن

 س

مدر

ک 

 فرد

رشته 

 فرد

حرفه 

 شغلي

سازماني 

که در 

آن 

فعالیت 

 دارند

آشنایي 

با 

 کامپیوتر

استفاده 

از 

 اینترنت

 

 عوامل سازماني

 

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.08

6 
.082 

.03

5 

.13

5 
-.067 -.054 -.128 -.037 -.106 

          

Sig. (2-

tailed) 
.01

6 
.339 

.31

4 

.00

0 
.053 .128 .000 .296 .003 

 

 عوامل تكنولوژیكي

 
Correlati

on 

Coefficie

nt 
 

.06

8 
-.044 

.04

8 

.01

1 
.063 .028 -.117 .057 -.024 

Sig. (2-

tailed) 
.07

0 
.620 

.17

9 

.75

9 
.082 .448 .002 .117 .517 

 نفعانیذ

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.05

7 
.060 

-

.02

9 

.10

5 
-.057 -.096 -.101 .062 -.054 

          

Sig. (2-

tailed) 
.12

3 
.529 

.40

8 

.00

3 
.108 .008 .007 .084 .138 

 

 ياطالعات سواد

          

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.01

1 
.054 

-

.10

1 

.12

9 
-.078 -.101 -.165 -.040 -.135 

          

Sig. (2-

tailed) 
.77

2 
.535 

.00

4 

.00

0 
.026 .005 .000 .254 .000 

 اموزش يها روش

 يكیالكترون

          

Correlati

on 

Coefficie

nt 

-

.00

7 

-.121 

-

.03

7 

-

.00

6 

.086 .066 -.079 -.040 -.050 

          

Sig. (2-

tailed) 
.86

1 
.188 

.32

2 

.87

4 
.023 .089 .044 .292 .192 

 

 يآموزش منابع

          

Correlati

on 

Coefficie

nt 
 

-

.03

5 

.004 

-

.01

8 

.10

5 
-.053 -.040 -.198 -.107 -.145 
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 بررسي نقش هر حیطه در روند آموزش الكترونیک -3جدول

 میزان اهمیت حیطه در مقایسه به سایر حیطه ها حیطه ردیف

 13612 عوامل سازماني 1

 10622 تكنولوژي 2

 10621 ذینفعان 3

 11627 سواد اطالعاتي .

 12613 روش هاي اموزش الكترونیك 1

 23622 منابع اموزشي 1

 29630 عوامل محیطي 1

 

در بررسي همراهي بین عوامل اثر گذار بر اموزش 

الكترونیك از دیدگاه افراد و ب ش اول پرسشنامه که 

مربوط به اطالعات دموگرافیك شرکت کنندگان بود از 

ازمون همبستگي اسپیرمن بهره گرفته شد و بر این اساس 

،  =r=  ، 7672 ( p 7672بین عوامل سازماني و سن افراد )

،  نوع سازمان افراد  =r= ،76772 ( p 7621مدرك افراد )

 r ، 76772=  -7621اعم از دانشگاه یا وزارت بهداشت )

p=) (  7627و مدت زمان آشنایي و استفاده از اینترنت-  =

r  ، 76771   p= رابطه معني دار بود. بین عوامل ذینفعان )

حرفه  ،  نوع  =r= ، 76771 ( p 76279و مدرك افراد )

و سازماني که در  =r=، 76772 ( p  7673اشتغال افراد )

رابطه معني دار  (=7627r= ، 76772pآن اشتغال دارند  )

  ، =r 76272بود. بین عوامل سواد اطالعاتي و جنس افراد )

76770 ( p=  ( 7621، مدرك افرادr=  ، 76772 p=  ( ،

که در ، سازماني  ( =r=، 7671  p   76722رشته افراد )

و مدت زمان  (=r=، 76772p  76239آن اشتغال دارند )

 (=r، 76772 p = - 76219آشنایي و استفاده از اینترنت  )

بین عوامل روش هاي اموزش  .رابطه معني دار بود

 =r=  ،7671 ( p 7672الكترونیكي و رشته تحصیلي افراد )

( =r= ، 7670 p 7672و سازماني که در آن اشتغال دارند  )

رابطه معني دار بود. همچنین بین عوامل منابع آموزشي و 

، مدرك   =76272r=  ،76771 ( pآشنایي با کامپیوتر )

،  سازماني که در آن  =r=، 76771 ( p  7627افراد )

( و مدت زمان =76232r=، 76772 pاشتغال دارند )

 (=7620r= ، 76772 pآشنایي و استفاده از اینترنت )

 76271بود. بین عوامل محیطي و مدرك )رابطه معني دار 

r=، 76771 (p=  ( سازماني که در آن اشتغال دارند  ،

7629   r=، 76772p=   و مدت زمان آشنایي و استفاده )

Sig. (2-

tailed) 
.33

2 
.958 

.61

2 

.00

3 
.128 .269 .000 .002 .000 

 

 يطیمح عوامل
 

Correlati

on 

Coefficie

nt 
 

.04

4 
.123 

.02

5 

.10

3 
-.045 -.037 -.157 -.029 -.108 

Sig. (2-

tailed) 
.23

0 
.144 

.47

1 

.00

3 
.204 .306 .000 .415 .003 

 

 مجموع

          

Correlati

on 

Coefficie

nt 

.08

0 
.048 

-

.10

8 

.09

9 
-.015 -.036 -.145 -.022 -.068 

          

Sig. (2-

tailed) 
.09

2 
.690 

.01

7 

.03

0 
.741 .441 .002 .631 .145 
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رابطه معني دار بود.بین ( =r=، 76771p 7627از اینترنت )

عوامل تكنولوژیكي و سازماني که افراد در آن اشتغال 

 .رابطه معني دار بود =r=، 76771 (p 7622داشتند )

در ارتباط با سئوال مستقیم از افراد در خصوص اولویت 

بندي عوامل اثر گذار بر اموزش الكترونیك از دیدگاه 

نفر (  123% )12613خودشان بارترین فراواني با مقدار 

 متعل  به روش هاي آموزش الكترونیك بود.

ش هر مش ص است در بررسي نق 1همانطور که از جدول 

حیطه در روند آموزش الكترونیك سهم عوامل سازماني 

، سواد ٪21/10، ذینفعان ٪22/10 ، تكنولوژیكي12/13٪

،  ٪13/12، روش اموزش الكترونیكي ٪27/11اطالعاتي

بود که نوع روش  ٪30/29و محیطي  ٪72/23منابع 

 ترین سهم را در این میان داشته است.آموزش بیش

 .بحث و نتیجه گیری.

بررسي مهم ترین هدف پژوهش که بررسي سهم عوامل در 

در اثر گذاري بر روي اموزش الكترونیك بر اساس نظر 

سنجي انجام شده از واحد هاي تحت پژوهش بود پس از 

تجمیع ارزش هاي همه عوامل با محاسبه نسبت هر عامل 

نسبت به ارزش کل احراز شده سهم هر عامل در اثر گذاري 

اد مش ص گردید.  یافته ها نشان داد بر اساس دیدگاه افر

 ته يترین سهم را در این میان داشکه نوع روش آموزش بیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همچنین بیشتر شرکت کنندگان نقش عوامل است و 

سازماني را در آموزش الكترونیك موثر میدانند و داشتن 

ترین برنامه مدون در زمینه توسعه آموزش الكترونیك مهم

ریزي ن دارد. میتوان پي برد که برنامهتاثیر را در این میا

 شودميجهت دوره هایي که به صورت الكترونیك برگزار 

باید نقش مورد رضایت شرکت کنندگان نبوده است و 

ریزان در برگزاري این دوره ها مورد توجه قرار گیرد و برنامه

جهت افراد مسئول در برنامه ریزي ، دوره هاي ت صصي 

مربوطه برگزار گردد تا برنامه هاي تدوین شده براي این 

دوره ها مطاب  با نیاز شرکت کنندگان ، امكانات محل 

 زاري و وقت شرکت کنندگان باشد.برگ

با توجه به نتایج مطالعه و ارتباط نوع سازماني که افراد در 

آن اشتغال دارند با تمام حیطه ها میتوان پي برد که این 

عامل ارتباط تنگاتنگي با فرایند آموزش الكترونیك دارد . 

لذا پیشنهاد میگردد جهت بررسي دقی  ارتباط نوع سازمان 

آموزش الكترونیك و یافتن علل تفاوت واضح بین با فرایند 

نوع سازمان ها و فرایند آموزش الكترونیك و رفع مشكالت 

در هر سازمان مطالعه دقی  تري طراحي گردد تا با توجه به 

بیشترین اثر گذاري که مربوط به این دو مورد است ، بتوان 

از یافته هاي آن مطالعه در ترویج بیشتر دوره هاي آموزش 

 الكترونیك استفاده کرد. 
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