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و  يدر دانشكده پرستار يدوره آموزش مجاز يبرگزار يمطالعه امكان سنج
  تهران يدانشگاه آزاد واحد علوم پزشك ييماما

،  5عبداهللا زرگر يشاد ،4يديرسعي، گلنوش م3مشعوف اليسه ،2يمحبوبه صفو ،1هيبافمانه پارچه س
 6هومن بخشنده

  
  مدرس تيدانشگاه ترب يآموزش پرستار يتخصص يدكترا يدانشجو؛ رانيتهران، ا ي،تهران، دانشگاه آزاد اسالم يواحد علوم پزشك ،يگروه پرستار ،يمرب1
   رانيتهران، ا ،يتهران، دانشگاه آزاد اسالم يواحد علوم پزشك ،يگروه پرستار ،يو درمان يداشتخدمات به تيريمد يادكتر ار،ياستاد2
دانشگاه  يو درمان يخدمات بهداشت تيريمد يدكترا يدانشجو ؛رانيتهران، ا ،يتهران، دانشگاه آزاد اسالم يواحد علوم پزشك ،يگروه پرستار ،يمرب3

  قاتيآزاد واحد علوم و تحق
  رانيتهران، ا ي،تهران، دانشگاه آزاد اسالم يواحد علوم پزشكراي مديريت آموزشي، گروه اتاق عمل، دكت ،يمرب4
   رانيتهران، ا گذاري اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي واحد تهران،مركز تحقيقات سياست4
   رانيان، اتهر يتهران، دانشگاه آزاد اسالم يواحد علوم پزشك ،يگروه پرستار ،يمرب 5
   رانيتهران، ا ،ييرجا ديقلب و عروق شه يو درمان يقاتيتحق ،يمركز آموزش ست،يولوژيدمياپ ار،يدانش6

  چكيده
هاي جامعه از جمله حوزه آموزش را تحت تاثير قرار داده است. پيش اوري اطالعات، همه بخشو تكامل فن تحول .:سابقه و هدف

امكان بررسي  ،هاي الزم و ديدگاه روشن درباره آن است. هدف از اين مطالعهي، وجود زمينه و بسترشرط استفاده از يادگيري الكترونيك
 .بود برگزاري دوره آموزش مجازي در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشكي تهران از نظر اعضاي هيات علمي

ضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كليه اع، پيمايشي - توصيفي اين پژوهشدر  :يسروش برر
 7اي و در گزينه 5اي با مقياس ليكرتي گويه 54نامه پرسش، هاابزار گردآوري داده. ررسي شدندنفر ب 51علوم پزشكي تهران با تعداد 

  جتماعي، اقتصادي و پداگوژيكي بود. حيطه تكنولوژيكي، انساني، رهبري و مديريت، اداري و پشتيباني، فرهنگي و ا
). ضريب همبستگي اتا P>0001/0( ها از نظر شركت كنندگان باالتر از حد متوسط بودتمامي حيطه ها درميانگين پاسخ :هايافته

يش سن اما با افزا ،نامه را نشان ندادارتباط قوي بين متغيرهاي دموگرافيك شامل جنسيت و ميزان تحصيالت با نمره كل پرسش
 . درصدي افزايش يافت 42نامه با اثرگذاري مشاركت كنندگان، نمره كل پرسش

دست آمده، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشكي تهران از آمادگي خوبي براي ه با توجه به نتايج ب :گيرينتيجه
 .ها اقدام نمايدگزاري اين دورهو بايد نسبت به براست هاي آموزش مجازي برخوردار برگزاري دوره

  .پرستاري و مامايي، آموزش مجازي، امكان سنجي واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
 و تطـور تـاريخي   بـا  متناسب آن الگوهاي و يادگيري و آموزش

 توسـعه  .اسـت  تحـوالت  و تغييرات دستخوش زماني بستر سير

                                                 
سـمانه   ،تهـران  يواحد علوم پزشـك  ،يگروه پرستار يتهران،  دانشگاه آزاد اسالم: نويسنده مسئولآدرس 
  )  email: Parchebafieh_s@yahoo.com( هيپارچه باف

  18/7/95: تاريخ دريافت مقاله
  10/2/96 :تاريخ پذيرش مقاله

 هـاي عرصه در چشمگير تحوالت بروز آن پي در فنون و و علوم

 هايبا چالش را نياكان انديشه و ايده انقالب صنعتي، و وناگونگ

انساني،  نيروي جاي به ابزار از استفاده راحتي .كرد مواجه جدي
 آموزش امر در فناوري از منديبهره چگونگي در را انديشمندان

 عرضـه  تـالش،  و تعمـق  ايـن  حاصـل  .بـرد  فكـر  به و يادگيري

 بود الكترونيكي ابزارهاي قطري از يادگيري و هاي آموزشيبسته
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آمـوزش   .)1( شـد  موسـوم  مجـازي  آمـوزش  بـه دها بعـ  كـه 
شـود كـه از طريـق اينترنـت،     الكترونيكي به آموزشي گفته مي

تلويزيون، نـوار ويـدئويي و از طريـق رايانـه و موبايـل صـورت       
. اصطالحات متفاوتي براي آموزش الكترونيكي بـه  )2( گيردمي

كار رفته است؛ نظير يادگيري الكترونيكي، يادگيري اينترنتـي،  
ــاد ــادگيري شــبكه ي ــوزيعي، ي ــادگيري مجــازي، گيري ت اي، ي

يادگيري به كمك رايانه، يادگيري مبتني بر وب و يـادگيري از  
باشد اين است راه دور. تعريف جامعي كه تقريبا مورد توافق مي

كه آموزش الكترونيكي هر نوع محتواي آموزشي كه به صـورت  
 آموزش مجازي. )3( گيردشود را در بر ميالكترونيكي ارائه مي

)Virtual course(    ــه ســوي ــش ب ــال دان ــزار انتق ــد و اب فرآين
 .)4( يادگيري با يك شيوه نوين با مزاياي نسبي است -ياددهي

بـه   اي است كه افـراد بتواننـد بـا توجـه    ها به گونهتحول روش
امكانات خودشان و بدون در نظر گرفتن زمان از پـيش تعيـين   
شده و محلي كه از قبل مشخص شده باشد مشغول يـادگيري  

 توانـد جامعه نمـي  جمعيت، افزايش با ديگر از طرف. )5( شوند

 بايد راهبـردي  بنابراين باشد؛ آموزش به افراد تمامي پاسخگوي

 شـود  همگـان ميسـر   بـراي  آموزش هزينه، ترين كم با كه يافت
 پذيري،انعطاف سبب به آموزش امر در فناوري . به كارگيري)6(

 تـرين ارزان بـا  همگـان  دسترسـي  و آن از دهاسـتفا  جذابيت در

 بـه  الزام جمله از مكاني و زماني هاياز محدوديت آن، به قيمت

 معلـول،  افراد براي دانش از استفاده فيزيكي، محدوديت حضور

 به را يادگيري محيط ... و شهري افزايش ترافيك بالغ، و كارمند

    .)1( داد شكل تغيير به مجازي سنتي شكل از زمان مرور
 و تحقيقـات  وزارت علـوم،  تـابع  هايدانشگاه اخير دهه دو طي

 را هاييفعاليت آموزشي شيوه بكاربستن اين در ايران در فناوري
 پزشكي علوم هايدانشگاه در اكنون و بدنبال آن اند.نموده آغاز

شايد به دليـل  اما . )7( شود رايج آموزش مجازي بايد نيز كشور
تحـت پوشـش در    هـاي حـوزه  كـاري  خطيـر  و حساس ماهيت
 و نوپـاتر  بسـيار  مجـازي  آمـوزش  پزشـكي،  علـوم  هايدانشگاه

 فنـاوري باشـد   و تحقيقـات  علوم، وزارت هايدانشگاه از ترعقب
هـاي مختلـف از جملـه    آموزش علـوم پزشـكي در زمينـه   . )8(

جراحــي، علــوم آزمايشــگاهي، علــوم بهداشــتي، دندانپزشــكي، 
ايمونولــوژي، بيهوشــي، طــب ســالمندان، طــب ســنتي، علــوم 
پرستاري، طب اورژانس و حوادث و ... از آن بهره جسته است و 

ــت   ــترش اس ــه گس ــتفاده از آن رو ب ــد اس ــي . )9( رون در برخ
ها از جملـه دانشـگاه تهـران، رشـته آمـوزش پزشـكي       دانشگاه

  . )10( شودبصورت الكترونيكي برگزار مي
ين شيوه آموزشي، نتايج مثبتي را در يـادگيري  اجراي صحيح ا

اي در آلمـان در سـال   در بر داشته است. چنانچه نتايج مطالعه

نشان داد كه برگزاري دوره مجازي باعث بهبـود دانـش    2015
. )11( هاي پرستاران در زمينه دليريوم شده اسـت تمامي گروه

ديگري در دانشكده پرسـتاري دانشـگاه    همچنين نتايج مطالعه
ــراي     ــازي ب ــادگيري مج ــيط ي ــه مح ــان داد ك ــيگان نش ميش

كنـد  يادگيرندگان قابل قبول بوده و از تجارب آنان حمايت مي
 تواند باعث كسب دانش و رفع نيازهاي يادگيري آنان شودو مي

و  Billingsley. نتــايج مطالعـــه ديگـــري كـــه توســـط  )12(
انجام شده است نيـز نشـان داد كـه     2013در سال  شهمكاران
پس از شركت در دوره ژورنال كالب  RNهاي پرستاران مهارت

 Multiuser virtual( بــه شــيوه محــيط مجــازي چنــد نفــره

environment( آن را روشـي   ،، ارتقا يافت. همچنين پرسـتاران
دار كردن آنان در زمينه ارزيابي انتقادي بيان صالحيتموثر در 

ال آموزش مجازي يك روش موثر، در حـ . در كل )13( اندكرده
رشد و يك راه حل پايدار براي تـرويج دانـش كـار گروهـي در     

  .)14( دانشجويان حرفه سالمت است
كــارگيري ايــن نظــام، بايــد ســاختار ســازماني ه امــا جهــت بــ

هاي علوم پزشكي متحول شود. همچنين براي استفاده دانشگاه
از يادگيري الكترونيكي در امور آموزشي، الزم اسـت شـرايطي   

هاي قوي، تدوين استانداردهاي آموزشي چون ايجاد زيرساخت
سـازي  الزم براي ارزيـابي آموزشـگران و دانشـجويان، فرهنـگ    

مناسب و تغيير نگرش فرهنگي جامعه در امر آموزش، سـرمايه  
گذاري و مشاركت دولت و بخش خصوصي در اين زمينه فراهم 

ي الكترونيكي وجـود  . پيش شرط استفاده از يادگير)15( شود
هاي زمينه و بسترهاي الزم و ديدگاه روشن درباره آن در برنامه

تجربه نشان داده است كه بدون توجـه  . )16( توسعه ملي است
هـا و اسـتانداردها، يـادگيري الكترونيـك از     به ايـن زيرسـاخت  

در اين راستا برخـي   .)9( رسيدن به اهداف خود باز مانده است
از دانشگاه هاي علوم پزشكي با استفاده از ابزارهاي مختلفي به 
ارزيابي ابعاد مختلفي از آمادگي براي اجـراي آمـوزش مجـازي    

اند. به عنوان مثال در مطالعه صورت گرفته در دانشگاه پرداخته
 )17(علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از مدل داراب و منتظـر  

به منظـور ارزيـابي نظـرات اسـاتيد، دانشـجويان، كارمنـدان و       
مديران استفاده شده است. در اين مدل سه مولفه آمادگي نرم، 
آمادگي سـخت، آمـادگي ارزيـابي نظـارت و پشـتيباني مـورد       
بررسي قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان داد، به جز در 

مـادگي نـرم و   مولفه آمادگي سخت، در دو مولفه ديگر شامل آ
آمــادگي نظــارت، ارزيــابي و پشــتيباني، دانشــگاه در وضــعيت 

ميـانگين آمـادگي مولفـه هـاي مـورد       بـرد. مطلوبي به سر مي
بود كه نشان دهنده آمادگي نسبي دانشگاه  10از   56/5بررسي

ــود  ــادگيري الكترونيكــي ب . در دانشــگاه آزاد )10( در حــوزه ي
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هـاي آمـوزش   ، امكـان اجـراي دوره  اسالمي، واحد خوراسـگان 

بعــد  4اي در توســط پرسشــنامه مجــازي از نظــر اســاتيد   
اجتماعي، سـازماني و آموزشـي ارزيـابي     -تكنولوژيك، فرهنگي

نتايج نشان داد كـه از نظـر اعضـاي هيـات علمـي امكـان       شد. 
داري باالتر از حد يعنبعد به طور م 4ها در هر اجراي اين دوره

. در دانشگاه سيستان و بلوچستان، از ابـزاري  )18( متوسط بود
هـا و  دسترسـي بـه فنـاوري، مهـارت    "عامل شامل  6در قالب 

)، انگيزش، توانايي يادگيري از طريق online( ارتباطات پيوسته
ها، گفتگوهاي گروهـي اينترنتـي و مسـايل مهـم جهـت      رسانه

، به منظـور ارزيـابي نظـرات    "موفقيت در يادگيري الكترونيكي
دانشجويان در خصوص امكانات اجراي آموزش مجازي استفاده 

ويان دانشـگاه  شد. نتايج ايـن پـژوهش نشـان داد كـه دانشـج     
سيستان و بلوچستان بـراي شـركت در يـادگيري الكترونيكـي     

. در مطالعه انجـام شـده در دانشـگاه    )19( آمادگي نسبي دارند
بخش  3از ابزاري مشتمل بر  2013ميسور هندوستان در سال 

ــات  ــك"اطالع ــاوري  "، "دموگرافي ــاخت فن ــات و زيرس اطالع
آمادگي روانـي  "و  "ارتباطات، منابع انساني، بودجه و امور مالي

به منظور ارزيابي آمادگي دانشگاه بـراي برگـزاري    "و محتوايي
دوره هاي آموزش مجازي استفاده شده است. نتايج اين مطالعه 

داري هاي مختلف، تفـاوت معنـي  نشان داد كه در بين دانشكده
نتـايج   .)20( ا وجـود نداشـته اسـت   از نظر آمادگي بـراي اجـر  

نشان داد كه گام اول براي  2011اي در تركيه در سال مطالعه
يادگيري از طريق آمـوزش الكترونيـك، آمـاده سـازي از نظـر      
تكنولوژيكي، انساني، محتوا و موسسه است؛ گـام دوم پـذيرش   

وزش مجـازي  آن و گام سوم، تمرين براي يادگيري از طريق آم
هـاي  . ارزيابي ميـزان آمـادگي بـراي برگـزاري دوره    )21( است

دهـد  هـا اجـازه مـي   آموزش الكترونيكي به مـديران و سـازمان  
ها و تدابير براي طراحي مناسب رسـانه را  ترين سياستمناسب

. )17( عادل را محقـق سـازند  اتخاذ كرده و ايجاد يك رسانه مت
هـاي مجـازي الزم اسـت ابعـاد مختلـف      براي تحقـق آمـوزش  

آمادگي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيـرد. از ايـن رو ضـروري    
است كه با تعيين ساختار اصـلي تحقيـق، چـارچوب مناسـبي     

هـاي  الكترونيكي بنا نهاده شـود. مولفـه   براي ارزيابي يادگيري
گوناگوني در زمينه ارزيابي يادگيري الكترونيكي بـا تاكيـد بـر    

امـا بـا توجـه بـه      )22( نگرش كلي و عمومي ارايه شده اسـت 
هـاي تحـت پوشـش در    ماهيت حساس و خطير كـاري حـوزه  

و همچنـين بـه دليـل اهميـت      )8( هاي علوم پزشـكي دانشگاه
ديدگاه اساتيد در خصوص امكانـات اجرايـي آمـوزش مجـازي،     

امكانات برگزاري دوره آموزش مجـازي در دانشـكده   الزم است 

پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشكي تهران مورد 
   .ارزيابي قرار گيرد

  
  مواد و روشها

بـود  وع مقطعي اين پژوهش يك مطالعه توصيفي پيمايشي از ن
دانشكده پرستاري و مامـايي دانشـگاه آزاد واحـد علـوم     كه در 

اعضـاي   كليـه  شـامل  پـژوهش  . جامعهانجام شدپزشكي تهران 
هيات علمي دانشكده پرستاري و مامـايي دانشـگاه آزاد واحـد    

سـال تحصـيلي دوم   نفر در نيم 51علوم پزشكي تهران به تعدا 
اسـتفاده   سرشـماري  وشر از ،گيـري  نمونـه براي بود.  95-94
اعضـاي هيـات علمـي دانشـكده      تمـامي  كه صورت اين به ،شد

پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد واحد علوم پزشـكي تهـران در   
اين پژوهش شركت كردند. پـس از مطالعـه و ارزيـابي تمـامي     
ابزارهاي موجود در خصـوص امكـان سـنجي اجـراي آمـوزش      

 2نامـه در  پرسـش  هـا شـامل يـك   ابزار گردآوري دادهمجازي، 
بخش اطالعـات دموگرافيـك (شـامل سـن، جـنس و مـدرك       

بـا مقيـاس    گويـه  54تحصيلي) و سواالت امكان سنجي شامل 
 7= خيلـي زيـاد) در   5= خيلـي كـم تـا    1( ايگزينه 5ليكرتي 

حيطه تكنولوژيكي، انساني، رهبري و مديريت و پداگوژيكي هر 
اني، فرهنگـي و  گويه و حيطـه هـاي اداري و پشـتيب    9كدام با 

گويـه طراحـي شـد. جهـت      6اجتماعي، اقتصادي هر كدام بـا  
هـا از روش اعتبـار صـوري و    نامـه بررسي اعتبار علمي پرسـش 

و  منـابع  مطالعه از پس كه ترتيب اين به محتوايي استفاده شد.
نامـه  و تـدوين پرسـش   مشابه تحقيقات و جديد و مقاالت كتب

باره محتواي ارائه شـده در  قضاوت در و بررسي اوليه، به منظور
 نفر ده اختيار به همراه اهداف پژوهش، در نامهآن، اين پرسش

 از و پـس  گرفـت  قـرار  علمي ساير دانشكده هـا  هيئت اعضاء از

 بـه منظـور   .شـد  تهيـه  نهايي نامهپرسش ايشان نظرات بررسي

 Test re( مجدد آزمون روش نامه ازپرسش علمي اعتماد تعيين

test( نامه تهيه و روا شده، پرسش كه ترتيب شد؛ بدين استفاده
هـا قـرار   نفر از اعضاي هيات علمي ساير دانشـكده  6در اختيار 

 افـراد  توسط همـان  هانامهپرسش دوباره روز 10گرفت. پس از 

 كرونبـاخ  آلفاي ضريب از استفاده با همبستگي ضريب و تكميل

آمد. دست  به %87 نامههمبستگي پرسش گرديد. ضريب تعيين
ــه     ــا شناســـ ــالق بـــ ــد اخـــ ــت كـــ ــس از دريافـــ پـــ

IR.IAU.TMU.REC.1394.50  ــازه كســبو رياســت  از اج
 واحـد  اسالمي آزاد دانشگاه مامايي و پرستاري دانشكده محترم

پژوهشگر با مراجعه حضـوري بـه اتـاق اعضـاي      تهران، پزشكي
هيات علمي دانشكده، از آنان درخواسـت كـرد كـه در فرصـت     
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خ دهند و قرار مالقاتي با هر يك از ايـن  مناسب به سواالت پاس
 ماه  1ها تعيين گرديد. حدود نامهافراد براي جمع آوري پرسش

هـاي  ها شـد. سـپس پاسـخ   نامهزمان صرف جمع آوري پرسش
بيشترين مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  اعضاي هيات علمي

هاي تكنولـوژي، انسـاني، مـديريت و رهبـري و     نمره در حيطه
و در ابعـاد   9) و كمترين آن 5/22(با ميانگين  45ژيكي، پداگو
اجتمـاعي و اقتصـادي، بيشـترين     -پشتيباني، فرهنگي -اداري
در نظر گرفته شـد.   6) و كمترين آن 15(با ميانگين  30نمره 

با مقايسه ميانگين نمره كسب شده در هر حيطه با نمره معيار، 
اي آمــوزش هــميــزان آمــادگي دانشــكده بــراي برگــزاري دوره

مجازي در دانشـكده پرسـتاري و مامـايي مـورد ارزيـابي قـرار       
معني دار در نظـر گرفتـه شـد.     05/0كمتر از  Pگرفت. مقادير 

،  SPSS(Ver 19)افزار  نرم از گيري بهره با هاداده تحليل جهت
اسـتنباطي   و معيـار)  انحراف و ميانگين (درصد، توصيفي آمار از

و همبسـتگي   ]One-Sample T Test[ ايتك نمونه T(آزمون 
   . شد استفاده )]Eta[ اتا
  

  هايافته
 48عضو هيات علمي شـركت كننـده در ايـن پـژوهش،      51از 

) مونـث بودنـد. اكثريـت واحـدهاي پـژوهش      درصـد  1/94نفر(
سـال داشـتند. اغلـب افـراد      45تـا   35درصد) سن بين 1/43(

ــژوهش   ــده در پ ــركت كنن ــدرك   4/80( ش ــد) داراي م درص
درصد) از اين افراد داراي 6/19( نفر10سي ارشد و تنها كارشنا

 1نامـه در جـدول   مدرك دكترا بودند. نتايج بخش دوم پرسش
 .ذكر شده است

توان اي ميتك نمونه Tبر اساس نتايج حاصله از اجراي آزمون 
هـا در خصـوص   ، ميـانگين پاسـخ  درصد95گفت كه با احتمال 

 و رهبري و پـداگوژيكي هاي تكنولوژي، انساني، مديريت حيطه
هـاي  ) و همچنـين در مـورد حيطـه   5/22(با ميانگين متوسط 

اجتماعي و اقتصادي (با ميـانگين   -اداري و پشتيباني، فرهنگي

داري بـاالتر  طور معنيه ) از نظر شركت كنندگان ب15 متوسط
هـا  ). بـا توجـه بـه ميـانگين    P>0001/0( از حد متوسـط بـود  

فرهنگــي "و  "انســاني"هــاي شــود كــه حيطــهمشــاهده مــي
ها را با توجه به نمره معيار به خود باالترين ميانگين "اجتماعي

 ).1 (جدول انداختصاص داده

به منظور تعيين همبستگي بين متغيرهاي دموگرافيك و نمره 
نامه از ضريب همبستگي اتا استفاده شد. نتايج ايـن  كل پرسش

نامـه  سـش درصد از نمره كل پر 14هد كه دنشان مي 2جدول 
درصد توسط سن افـراد شـركت كننـده و      42توسط جنسيت، 

شود. ارتباط قـوي  درصد توسط سطح تحصيالت تبيين مي 27
بين متغيرهاي دموگرافيك شامل جنس و سـطح تحصـيالت و   

 42نامه وجود ندارد. امـا بـا توجـه بـه تبيـين      نمره كل پرسش
بـين  نامه، ارتباط نسـبتا قـوي   درصدي سن با نمره كل پرسش

   .شودنامه مشاهده ميافزايش سن با نمره كسب شده از پرسش
  

 همبستگي بين متغيرهاي دموگرافيك و نمره كل پرسشنامه .2جدول 

  Etaضريب همبستگي   متغيرهاي دموگرافيك
  14/0 جنسيت

  42/0  سن
  27/0  سطح تحصيالت

  
  بحث

اي هـ نتايج اين پـژوهش نشـان داد كـه امكـان برگـزاري دوره     
آموزش مجازي از نظر اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري و 
مامايي دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم پزشـكي تهـران، در      

هـاي تكنولـوژيكي، انسـاني، رهبـري و مـديريت،      تمامي حيطه
اداري و پشتيباني، فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي و پداگوژيكي 

تايج پژوهشـي  و قابل قبول است. در اين خصوص ن داردوجود 
مطالعــه امكــان ســنجي اجــراي دوره آمــوزش "تحــت عنــوان 

 "مجازي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسـگان (اصـفهان)  

  ها با نمره معيار در شركت كنندگان مطالعهمقايسه ميانگين نمره هريك از حيطه .1جدول 
 P value  df  t  نمره معيار انحراف معيار ±ميانگين حيطه

	>0001/0  5/22  56/26±68/7 تكنولوژي 	50  10/6  
>0001/0  5/22  30±54/6  انساني  50  90/10  

>0001/0  5/22  88/26±36/8  مديريت و رهبري  50  87/5  
>0001/0  15  50/18±32/5  اداري و پشتيباني  50  70/4  

>0001/0  15  56/19±73/4  اجتماعي -فرهنگي  50  88/6  
>0001/0  15  90/18±73/5  اقتصادي  50  85/4  

>0001/0  5/22  58/28±51/8  پداگوژيكي  50  20/7  
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توسـط صـفورا افيـوني و همكـاران صـورت       1392كه در سال 

از نظر اعضاي هيات علمي امكـان اجـراي   نشان داد كه ، گرفت
اعي، سازماني اجتم -بعد تكنولوژيك، فرهنگي 4در  هااين دوره

داري بـاالتر از حـد متوسـط بـود. بـر      يبه طور معنو آموزشي 
(جنسيت، سن، گروه آموزشي و  هاي دموگرافيكاساس ويژگي

 سابقه كار) نيز بين ميانگين نظرات پاسخ گويان تفـاوت معنـي  
. نتــايج ايــن مطالعــه از نظــر )18( دار آمــاري وجــود نداشــت

هاي دموگرافيك شامل عدم وجود رابطه بين جنسيت و ويژگي
بعـد مـورد ارزيـابي،     4ميزان آمادگي و همچنين در خصـوص  
. ايـن امـر بيـانگر    اسـت كامال در راستاي نتايج مطالعه حاضـر  

يكسان بودن شرايط و امكانات واحـد علـوم پزشـكي تهـران و     
از نظر ارتباط بين سن و نظر اساتيد . اما استواحد خوراسگان 

در خصوص آمادگي اجرا، نتايج مطالعه حاضر بـا ايـن مطالعـه    
متفاوت است. نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه با افزايش سـن  
اساتيد، ميزان آمادگي دانشكده براي اجـراي آمـوزش مجـازي    
بيشتر بيان شده اسـت. ايـن نتيجـه بـا نتـايج اكثـر مطالعـات        

ارد. دليل آن ممكن اسـت بـه سـن افـراد شـركت      همخواني ند
ها مرتبط باشد؛ در اين مطالعـه گـروه سـني    كننده در پژوهش

كـه در سـاير مطالعـات     در حالي ،است 45تا  35اكثريت، بين 
اي بـا  سال بيان شده است. نتايج مطالعـه  50تا  45 )23, 18(

پداگوژيك در توسعه آموزش الكترونيكي: بررسي موانع "عنوان 
كـه   "مطالعه موردي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهـواز 

نشان ، انجام شد 91در سال  )24(ش توسط عگبهي و همكاران
داد كه همه عوامل به ترتيب شامل ارزيابي، يادگيرنده محوري، 

هـا و  ابزارهاي برقراري ارتباط، انعطاف پذيري و مديريت برنامه
منابع، از موانع توسعه آموزش الكترونيكي براي دانشـگاه علـوم   
پزشــكي جنــدي شــاپور اهــواز بــوده اســت. بنــابراين مباحــث 

به عنوان مانع آمـوزش الكترونيكـي بـراي دانشـگاه     پداگوژيك 
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به عنوان يك عامل مهم ذكـر  
شده است كه ايـن بـرخالف نتـايج پـژوهش حاضـر اسـت. در       

نامـه چندبعـدي داراب   مطالعه ديگـري در لرسـتان از پرسـش   
(شــامل آمــادگي تجربــه آموزشــي و فنــي، آمــادگي فرهنگــي، 

، آمادگي شبكه ارتبـاطي، آمـادگي قـوانين و    آمادگي تجهيزات
مقررات، آمـادگي منـابع انسـاني، آمـادگي مـديريت، آمـادگي       
سياست هاي آموزشي، آمادگي امنيـت و آمـادگي پشـتيباني)    

دهـد در حـال حاضـر    استفاده شد. نتايج اين مطالعه نشان مي
آمادگي الزم براي اجراي پـروژه يـادگيري الكترونيـك در ايـن     

جود ندارد و براي پياده سازي اين شيوه آموزشي بايد دانشگاه و
رسـد دليـل   . به نظر مـي )9(شود هاي مربوط فراهم زيرساخت

دو مطالعه با مطالعه حاضر، مربوط بـه   اين تفاوت در نتايج اين

وجود امكانات مناسب در واحد علوم پزشكي تهران است. زيـرا  
و از اسـت  اين واحد دانشگاه آزاد، از قـدمت زيـادي برخـوردار    

رسـد  و بـه نظـر مـي   شـود  مـي طرفي يك واحد مادر محسوب 
هاي آموزش مجازي داشـته  آمادگي بيشتري براي اجراي دوره

امكـان سـنجي   "نتـايج پژوهشـي تحـت عنـوان      باشد. چنانچه
استقرار نظام آموزش ضـمن خـدمت مجـازي در دانشـگاه آزاد     

 امكانات و شرايط بين كه داد نشان نيز 1390در سال  "اسالمي

 در واحـدهاي  مجـازي  خـدمت  ضـمن  آمـوزش  نظـام  اسـتقرار 

دارد. نتـايج   وجـود  داريمعنـي  تفاوت تحقيق، مورد دانشگاهي
 منطقه دانشگاهي ميان واحدهاي دارييمعن تتفاو اين مطالعه

مجازي  خدمت ضمن آموزش نظام كاربردي هايزمينه نظر از 3
 ميان داريمعني نتايج نشان داد تفاوت را نشان نداد. همچنين

 اسـتقرار نظـام   موانـع  نظـر  از 3 منطقـه  دانشـگاهي  واحدهاي

 . )8( دارد وجود مجازي خدمت ضمن آموزش

امكان سنجي "عنوان نتايج پژوهش رحيمي دوست و رضوي با 
اجراي پروژه يادگيري الكترونيكي در دانشـگاه شـهيد چمـران    

نشان داد كه دانشجويان و اسـاتيد ايـن دانشـگاه بـراي      "اهواز
يادگيري الكترونيك از آمادگي نسـبي برخوردارنـد.    شركت در

همچنين بين مرتبه علمي اعضاي هيات علمـي و نگـرش آنهـا    
ـ   صـورت  ه نسبت به ميزان آمادگي استادان براي ارائـه دروس ب

. نتـايج ايـن   )25( داري مشاهده نشدالكترونيكي، تفاوت معني
مطالعه نيـز از نظـر وجـود آمـادگي، بـا نتـايج مطالعـه حاضـر         
هماهنگ است. نتايج مطالعه انجام شده در دانشكده پزشكي و 

نيز نشـان داد كـه    2015دندانپزشكي ماالكاي مالزي در سال 
اغلب اساتيد نسبت به آموزش الكترونيك نگرش بسيار مثبتـي  

داد استفاده از كامپيوتر خـود را  اما از نظر مهارت و استع ،دارند
. در پـژوهش  )p ()26˂05/0( انـد در حد متوسط ارزيابي كرده

دسته بندي شـده اسـت و    "انساني"حاضر اين مهارت در بعد 
 نتايج پژوهش، مطلوب بودن ايـن حيطـه را نشـان داده اسـت    

)0001/0<pتواند مربوط به جوان بودن اعضـاي  ). دليل آن مي
ـ      ه هيات علمي در پژوهش حاضـر و آشـنايي بيشـتر آنـان در ب

اي در عربسـتان  يج مطالعـه كارگيري رايانه باشد. همچنين نتـا 
سعودي كه با هدف ارزيابي نگرش اعضاي هيات علمي نسـبت  

ه اسـت  تـ به سيستم مديريت يادگيري الكترونيك صـورت گرف 
نشان داد كه با وجود نگرش مثبت اعضاي هيات علمي نسـبت  
به استفاده از اين سيستم، نيـاز بـه آمـوزش در ايـن خصـوص      

د كـه بـا افـزايش سـطح     وجود دارد. همچنين نتـايج نشـان دا  
تحصيالت اعضاي هيات علمي، تمايـل آنهـا بـراي اسـتفاده از     

. نتـايج  )27( يابـد مديريت يـادگيري الكترونيـك افـزايش مـي    
 درصد از نمره كل پرسـش  27نها مطالعه حاضر نشان داد كه ت
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شـود كـه ايـن    نامه توسط سطح تحصيالت اساتيد تبيـين مـي  
راستا نيست كه شـايد دليـل آن   نتيجه با مطالعه ذكر شده هم

كمي حجم نمونه و همچنين كم بـودن تعـداد اعضـاي هيـات     
  باشد.  Ph.Dعلمي داراي مدرك 

يطـه  دسـت آمـده در هـر ح   ه هاي ببا توجه به مقادير ميانگين
 "فرهنگــي اجتمــاعي"و  "انســاني"هــاي )، حيطــه1(جــدول 

ها را با توجه به نمره معيار به خود اختصـاص  باالترين ميانگين
دادند. نتايج مطالعه صورت گرفته در دانشگاه تربيت مدرس در 
همين خصوص نشـان داد كـه بـاالترين ميـزان آمـادگي ايـن       

ر حيطـه  هـاي آمـوزش مجـازي، د   دانشگاه بـراي اجـراي دوره  
. اين )17( فرهنگي است كه با نتايج مطالعه حاضر همسو است

بدان معني است كه در دانشكده پرستاري و مامـايي دانشـگاه   
آگـاهي اسـاتيد واحـد    "آزاد اسالمي واحد علوم پزشكي تهران 
ر خــود در امــر تربيــت علــوم پزشــكي تهــران از وظيفــة خطيــ

دانشجويان خالق و متفكر، نگرش مثبـت اسـاتيد واحـد علـوم     
پزشكي تهران به آمـوزش الكترونيكـي، ميـزان تسـلط اسـاتيد      
واحد علوم پزشكي تهران به زبان انگليسي، وجود اساتيد آشـنا  
به توليد محتواي الكترونيكي در واحـد علـوم پزشـكي تهـران،     

لوم پزشكي تهران بـا كـامپيوتر و   ميزان آشنايي اساتيد واحد ع
آموزش مجازي، وجـود اسـاتيد آشـنا بـه فنـاوري اطالعـات و       
ارتباطات و سيسـتم مجـازي در واحـد علـوم پزشـكي تهـران،       
انگيزه اساتيد و دانشجويان واحد علـوم پزشـكي تهـران بـراي     

هاي مجازي، شناسايي فعاالنه مشـكالت ناشـي   شركت در دوره
راي حل آن توسط اساتيد و مديران از آموزش سنتي و تالش ب
هـاي مختلـف تـدريس متناسـب بـا      و ميزان اسـتفاده از روش 

در حيطـه انسـاني و    "دانشجويان واحد علـوم پزشـكي تهـران   
آگاهي مسئولين واحد علوم پزشكي تهران  از سيستم آموزش "

مجازي، ميزان حمايت اجتمـاعي مـديران ارشـد واحـد علـوم      
مــوزش مجـازي، ميــزان آمــادگي  پزشـكي تهــران از اسـتقرار آ  

عمومي براي راه اندازي دوره هـاي آمـوزش مجـازي در واحـد     
علوم پزشكي تهران،  ميزان استقبال  اساتيد و كاركنـان واحـد   
علوم پزشكي تهران از اجراي آموزش مجازي، ميـزان عالقـه و   
انگيزه اساتيد و مديران واحد علوم پزشكي تهران براي اجـراي  

مكان آموزش دانشجويان واحد علوم پزشكي آموزش مجازي و ا
در  "تهران در ارتباط با اسـتفاده از سيسـتم آمـوزش مجـازي    

حيطه فرهنگي اجتماعي در سـطح بسـيار مطلـوبي قـرار دارد.     
ترين موانع اجراي آمـوزش مجـازي را   و همكاران مهم چيلدس

ــه ــات  مســائل اقتصــادي، برنام ــود امكان ــزي ضــعيف و كمب ري
رسـد در ايـن   ه بـه نظـر مـي   ك )28( اندردهتكنولوژيك بيان ك

دانشكده، چنـين مـوانعي بـراي برگـزاري دوره هـاي آمـوزش       
مجازي وجود نداشته و آمادگي خوبي در اين خصـوص وجـود   

شود پس از تشـكيل شـورا و   داشته باشد. بنابراين پيشنهاد مي
كميته آموزش مجـازي، حـداقل يـك دوره آزمايشـي آمـوزش      

ايي اين شـيوه مشـخص   هاي اجرمجازي برگزار شود تا كاستي
  شود.

هاي ديگري در واحـد علـوم پزشـكي    شود پژوهشپيشنهاد مي
تهران و همچنين در ساير واحدهاي دانشـگاه آزاد اسـالمي در   
خصوص ارزيابي امكانات اجراي آموزش مجازي بـا اسـتفاده از   

ــان و دانشــجويان رده  هــاي مختلــف تحصــيلينظــرات كاركن
جام شده و نتايج آن با نتايج (كارشناسي و كارشناسي ارشد) ان

شود عوامـل  . همچنين پيشنهاد ميشودپژوهش حاضر مقايسه 
بازدارنــده و تســهيل كننــده اجــراي آمــوزش مجــازي از نظــر 
دانشجويان و كاركنان دانشگاه نيز مورد ارزيابي قـرار گيـرد. از   

هاي اين پژوهش، كـم بـودن تعـداد اعضـاي هيـات      محدوديت
شـود كـه   ت. بنـابراين پيشـنهاد مـي   علمي در اين مطالعه اسـ 

هـاي واحـد علـوم    اي مشابه در سطح تمـامي دانشـكده  مطالعه
پزشكي تهران صورت گيرد تا بتواند با دقت بيشتري، وضـعيت  

هـا  شك درك كامل واقعيـت امكانات موجود را نمايان سازد. بي
تـر و بيشـتري اسـت كـه     نيازمند استفاده از ابزارهاي گسـترده 

مطالعات آتي به آنها دست يافـت. نتـايج ايـن     توان در طيمي
هـاي آموزشـي(انجام مطالعـات در    تواند در حيطـه پژوهش مي

خصوص طراحي محتواي آموزشي)، مديريتي(تشـكيل كميتـه   
آموزش مجازي، وضـع قـوانين و مقـررات) و پژوهشي(بررسـي     
نظرات اسـاتيد سـاير دانشـكده هـا، دانشـجويان و كارمنـدان)       

   .دكاربرد داشته باش
  

  تشكروقدرداني
نتايج اين پژوهش حاصل طرح تحقيقاتي مصوب دانشـگاه آزاد  

در واحـد علـوم پزشـكي     51361930219004اسالمي با كـد 
باشد. از اعضاي هيـات علمـي دانشـكده پرسـتاري و     تهران مي

مامايي و تمامي افرادي كه در انجام اين پـژوهش مـا را يـاري    
  .دشواند، صميمانه سپاسگزاري ميكرده
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