گامهاي توسعه در آموزش پزشكي
مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
دوره هفدهم ،شماره اول ،ص 1399 ،1 -10

بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به استفاده از
فنآوری آموزش الکترونیک در سال 1396
*3

رضا عباسی ،1احمد رئیسی ،2سحر زارع

 .1دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت ،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
کاشان ،کاشان ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی ،مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران

دریافت مقاله97/8/1 :

آخرین اصالح مقاله98/2/23 :

پذیرش مقاله98/2/29 :

زمینه و هدف :آموزش الکترونیک یکی از شیوههای نوین آموزش میباشد که با استفاده از فنآوریهای جدید ،به افزایش دانش و عملکرد افراد کمک
میکند .هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به استفاده از فنآوری
آموزش الکترونیک بود.
روش کار :این مطالعه به روش مقطعی در پاییز سال  1396بر روی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد .اطالعات
نمونهها به وسیله پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی و پایایی آن بررسی و تأیید شده بود ( ،)α = 0/82جمعآوری گردید .سپس دادهها با استفاده
از آزمونهای توصیفی و تحلیلی (شامل  ANOVA ،tو همبستگی  )Spearmanبرای بررسی ارتباط بین میانگین نمره مفید بودن آموزش
الکترونیک با اطالعات دموگرافیک دانشجویان در نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :حدود  80درصد از دانشجویان آموزش الکترونیک را ابزار مناسبی جهت تبادل اطالعات و محتوای آموزشی میان استادان و دانشجویان
همدانشگاهی و دانشگاههای مختلف میدانستند و بیش از  40درصد آنها اعتقاد داشتند که آموزش الکترونیک میتواند باعث بهبود کیفیت آموزش
شود .حدود  57درصد مشارکتکنندگان عالقمند به استفاده از این فنآوری بودند .بیش از  70درصد دانشجویان آموزش الکترونیک را مفید گزارش
کردند .همچنین ،ارتباط معنیداری بین میانگین نمره مفید بودن آموزش الکترونیک با سن ( ،)P = 0/049مهارت استفاده از کامپیوتر ( )P = 0/025و
مهارت استفاده از موبایل ( )P > 0/001وجود داشت.
نتیجهگیری :از دیدگاه دانشجویان ،استفاده از فنآوری آموزش الکترونیک مفید است و باعث صرفهجویی در وقت ،هزینه و بهبود کیفیت آموزش آنها
میشود ،اما از نظر آنها ،استفاده صرف از این فنآوری میتواند باعث آسیب به ارتباطات تعاملی میان استادان و دانشجویان شود .همچنین ،باعث
میشود که دانشجویان دیرتر به پاسخ سؤاالت خود برسند .بنابراین ،شاید بهتر باشد این فنآوری در کنار شیوه سنتی مورد استفاده قرار گیرد تا مؤثرتر
واقع گردد.
کلید واژهها :یادگیری ،آموزش ،آنالین ،دانشجویان ،دیدگاه
*نویسنده مسؤول :مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،بلوار قطب راوندی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،کاشان ،ایران
تلفن  031-55548883 :نمابر031-55548883 :
Email: Zare.sahar89@gmail.com
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طریق وبسایت به کالسها دسترسی داشته باشد ،سخنرانیها

یادگیری مادامالعمر ،یکی از اولویتهای محیط آموزشی

را بشنود و در بحثهای گروهی به صورت همزمان شرکت

کشورهای پیشرفته محسوب میشود ( .)1امروزه ،یکی از

کند .همچنین ،مواد آموزشی نیز ممکن است به صورت غیر

مهمترین مباحث در آموزش علوم این است که مراکز آموزشی
چگونه باید دانشجویان را برای جامعهای که به صورت فزاینده

همزمان ارایه گردد (.)14 ،15
از زمان معرفی آموزش الکترونیک ،چالشهایی نیز شکل

در حال اطالعاتی شدن است ،آماده کنند ( .)2فنآوریهای

گرفت .به عنوان مثال ،چالشهای مرتبط با مسایل فنآوری

اطالعاتی و ارتباطی راه را به سوی نوآوریهای جدید جهت

موجب خستگی دانشجویان میشود و نیازمند پشتیبانی فنی در

ارایه آموزش در طول زندگی گشوده است و میتواند به

ارتباط با یادگیری میباشد ( .)15 ،16در روشهای جمعی اگر

روشهای مختلفی از آموزش و یادگیری پشتیبانی کند (.)3

کار به صورت مساوی تقسیم نشده باشد یا اگر توافقهایی در

استفاده از آموزش الکترونیک ،شیوه جدیدی از ارایه آموزش

شیوههای آموزشی وجود نداشته باشد ،ممکن است بر

میباشد که به سرعت در حال افزایش است (.)4

پیامدهای آموزش تأثیر منفی بگذارد ( .)7پژوهشهای متعددی

آموزش الکترونیک ،آموزشی است که قسمتی از دوره یا کل
آن از طریق فرایند اینترنت یا در محیط آنالین با استفاده از

در زمینه اثربخشی آموزش الکترونیک انجام شده است
( .)17-20نتایج مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز  Lahtiو

ابزارهای فنآوری اطالعات و ارتباطات ( ICTیا

همکاران نشان داد که تفاوت معنیداری بین آموزش به شیوه

 )Information and communications technologyمانند

سنتی و آموزش به صورت الکترونیک وجود ندارد (.)20

کتابهای الکترونیک ،ویدئو ،لینک و پیام متنی انجام شود

بنابراین ،به نظر میرسد که هنوز در مورد اثربخش بودن این

( .)5-7در حوزه سالمت نیز افزایش استفاده از اینترنت

شیوه آموزشی شک و تردید وجود دارد.

فرصتهایی را جهت توسعه آموزش انعطافپذیر ،راحت و
تعاملی فراهم آورده است (.)8-10

بر اساس نتایج تحقیقات مختلف ،مجموعه دیدگاهها،
نظرات و بازخورد دانشجویان باید به عنوان بخشی از

اغلب کشورها به دالیلی مانند افزایش روزافزون تقاضا برای

استراتژیهای مربوط به پیادهسازی و توسعه آموزش

تحصیالت ،کمبود کادر آموزشی متخصص و دانشجو ،کمبود

الکترونیک در مؤسسات آموزشی در نظر گرفته شود (.)21 ،22

فضای آموزشی و ظرفیت پذیرش محدود در نظامهای آموزشی

 El Gamalو  Azizدر پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که

حضوری ،امکان آموزش گسترده با استفاده از نظام آموزشی

پذیرش آموزش الکترونیک ،نیازمند درک و شناخت صحیحی

حضوری را ندارند ( .)11صرفهجویی در منابع نیز از دیگر

از خصوصیات دانشجویان ،دیدگاه آنها و جنبههای مختلف

مواردی است که باعث توجه بیشتر به آموزش الکترونیک شده

فرهنگی آنها است .آنها معتقد هستند که آموزش الکترونیک

است ICT .ارتباطات میان افراد را به منظور آموزش و گسترش

در دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،نقش برجستهتری دارد و

دانش تسهیل کرده و محیطهای آموزشی را به سوی مجازی

این افراد نیاز بیشتری به آموزش به صورت الکترونیک دارند

شدن سوق داده است ()12؛ به طوری که در سال  ،2009هزینه

( .)23بنابراین ،در خصوص به کارگیری آموزش الکترونیک در

آموزش در دنیا  90بیلیون دالر برآورد گردیده که  20بیلیون

کشور باید با احتیاط اقدام نمود و قبل از آن دیدگاه دانشجویان

دالر آن صرف آموزش الکترونیک شده است (.)13

را ارزیابی کرد .اگرچه مطالعاتی نیز در این زمینه صورت گرفته

آموزش الکترونیک مزایایی را به همراه دارد .در این نوع از

است ( .)24-26با توجه به این که آموزش الکترونیک در

آموزش دانشجو میتواند با توجه به برنامه زمانبندی خود از

دانشگاه علوم پزشکی کرمان به کار گرفته شده است و

2

دوره هفدهم شماره اول

مجله گامهای توسعه در آموزش پزشکی

دانشجویان تجربه استفاده از آن را دارند ،میتوان به نتایج

اطالعات با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته

واقعبینانه و بهتری بر اساس دیدگاه آنها دست یافت .بنابراین،

جمعآوری گردید .روایی ابزار توسط دو متخصص مدیریت

تحقیق حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیالت

اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی تأیید شد و ضریب

تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به استفاده از

پایایی آن  0/82به دست آمد .پرسشنامه مذکور از سه بخش

فنآوری آموزش الکترونیک انجام شد.

تشکیل شد .بخش اول شامل سؤاالت دموگرافیک (سن،
جنسیت ،رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی ،شاغل بودن ،میزان

روش کار

آشنایی با مهارتهای کامپیوتری و تلفن همراه بر اساس دیدگاه

این پژوهش از نوع مقطعی بود که در پاییز سال  1396و

افراد شرکتکننده) ،بخش دوم شامل  13سؤال اختصاصی

طی یک ماه انجام گردید .در این سال ،تعداد کل دانشجویان

مربوط به بررسی دیدگاه شرکتکنندگان نسبت به فنآوری

تحصیالت تکمیلی (کارشناس ارشد و دکتری تخصصی)

آموزش الکترونیک و بخش سوم شامل دو سؤال باز پیرامون

مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی کرمان  850نفر

دیگر جنبههای مثبت و منفی این فنآوری از دیدگاه افراد بود.

بود .بدین ترتیب ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی که حداقل

پاسخ سؤاالت به صورت لیکرت هفت گزینهای از بیشترین

یک ترم از شروع تحصیل آنها در این دانشگاه گذشته بود ،با

میزان مخالفت (نمره  )1تا بیشترین میزان موافقت (نمره  )7در

استفاده از روش نمونهگیری در دسترس وارد مطالعه شدند.

نظر گرفته شد .پرسشنامه به صورت الکترونیکی طراحی

جمعآوری دادهها در تحقیق حاضر به صورت الکترونیکی و
بدون استفاده از پرسشنامه کاغذی انجام گرفت .بدین صورت

گردید و آدرس اینترنتی آن در اختیار تمام دانشجویان
تحصیالت تکمیلی مشارکتکننده قرار گرفت.

که پژوهشگران به صورت حضوری به دانشجویان در دسترس

دادههای توصیفی به صورت فراوانی و درصد گزارش

در محیط دانشگاه (دانشکدهها ،خوابگاهها و آزمایشگاهها)

گردید .پس از بررسی نرمال بودن دادهها ،از آزمون  tبه منظور

مراجعه نمودند و پس از شناسایی افراد واجد شرایط و ارایه

تعیین ارتباط میان میانگین نمره مفید بودن آموزش الکترونیک

توضیحات شفافی پیرامون هدف از انجام طرح و جلب تمایل

با جنسیت ،ضریب همبستگی  Spearmanجهت تعیین ارتباط

و رضایت آنها برای شرکت در مطالعه ،آدرس الکترونیک

میان میانگین نمره مفید بودن آموزش الکترونیک با سن و

پرسشنامه را از طریق ارسال ایمیل و یا شبکههای اجتماعی در

آزمون  ANOVAبرای تعیین ارتباط میان میانگین نمره مفید

اختیار آنها قرار دادند .به منظور اطمینان از دریافت نظرات

بودن آموزش الکترونیک با میزان مهارت در استفاده از تلفن

حداکثر افراد جامعه ،از هر کدام از شرکتکنندگان درخواست

همراه و کامپیوتر استفاده شد .در موارد معنیداری آزمون

شد تا آدرس الکترونیک پرسشنامه را در اختیار دیگر دوستان

 ANOVAنیز به منظور بررسی تفاوتها در گروههای مختلف

خود و همچنین ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در خارج از

مورد بررسی ،از آزمون تعقیبی  Scheffeاستفاده گردید .در

محیط دانشگاه حضور داشتند نیز قرار دهند تا در صورت

نهایت،

رضایت ،در تحقیق شرکت نمایند .در نهایت ،آدرس الکترونیک

( )version 22, IBM Corporation, Armonk, NYمورد

این پرسشنامه در گروههای کالسی و دانشگاهی مربوط به

تجزیه و تحلیل قرار گرفت P > 0/05 .به عنوان سطح

دانشجویان تحصیالت تکمیلی که در شبکههای اجتماعی ایجاد

معنیداری در نظر گرفته شد.

شده بود ،به اشتراک گذاشته شد و درخواست گردید تا افراد
واجد شرایط در پژوهش شرکت نمایند.

دادهها

در

نرمافزار

SPSS

نسخه

22

در تحلیل دادهها ،به ترتیب کمترین و بیشترین نمره مفید
بودن آموزش الکترونیک  13و  91به دست آمد .سپس حاصل
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تفاضل این دو نمره بر تعداد دستهها (سه دسته کم ،متوسط و

 IR.KMU.REC.1398.069میباشد.

زیاد) تقسیم گردید .با توجه به طول دسته محاسبه شده،
مجموع نمره مفید بودن آموزش الکترونیک به صورت سه بازه

یافتهها

کم ( ،)13-38متوسط ( )39-64و زیاد ( )65-91در نظر

در مجموع 120 ،نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی

گرفته شد .جهت تحلیل سؤاالت باز پرسشنامه نیز از روش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پژوهش حاضر شرکت نمودند.

تحلیل محتوا استفاده گردید .بدین صورت که کلیه پاسخهای

میانگین سنی شرکتکنندگان  28سال بود و  55درصد آنها را

مربوط به جنبههای مثبت و منفی فنآوری آموزش الکترونیک

زنان تشکیل دادند .حدود  84درصد از دانشجویان در مقطع

به صورت جداگانه در یک جدول ثبت شد .سپس پاسخهای

کارشناسی ارشد تحصیل میکردند .بیش از  35درصد از

دارای مفاهیم مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفت و فراوانی هر

دانشجویان نیز شاغل بودند .میزان مهارت استفاده از تلفن

کدام از آنها محاسبه گردید.

همراه و کامپیوتر به ترتیب در  52و  63درصد از افراد در

تمام دادههای مطالعه حاضر به صورت تجمیعی تحلیل شد

سطح متوسطی قرار داشت .کمتر از  25درصد از دانشجویان

و محرمانگی اطالعات شرکتکنندگان نزد پژوهشگران حفظ

تاکنون اسمی از فنآوری آموزش الکترونیک نشنیده بودند.

گردید .تحقیق حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با کد

حدود  58درصد از دانشجویان مایل به استفاده از فنآوری

 98000066مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم

آموزش الکترونیک به صورت همزمان بودند (جدول .)1

پزشکی

کرمان

با

کد

اخالق

جدول  :1فراوانی اطالعات دموگرافیک و پایه شرکتکنندگان
اطالعات
جنسیت
مقطع تحصیلی
شاغل بودن

میزان مهارت استفاده از تلفن همراه

میزان مهارت استفاده از کامپیوتر

آشنایی با فنآوری آموزش الکترونیک

تمایل به دریافت نوع آموزش الکترونیک
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تعداد (درصد)
زن

(66 )55

مرد

(54 )45

کارشناس ارشد

(101 )84

دکتری تخصصی

(19 )16

بله

(43 )36

خیر

(77 )64

ابتدایی

(3 )3

متوسط

(63 )52

پیشرفته

(54 )45

ابتدایی

(10 )8

متوسط

(75 )63

پیشرفته

(35 )29

بله

(92 )77

خیر

(28 )23

همزمان

(70 )58

غیر همزمان

(49 )41

تمایلی ندارم

(1 )1
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بر اساس یافتههای به دست آمده 47 ،درصد از دانشجویان

نمیکند .از طرف دیگر 41 ،درصد از دانشجویان موافق بودند

معتقد بودند که آموزش الکترونیک میتواند نسبت به آموزش

که با استفاده از آموزش الکترونیک ممکن است دیرتر به پاسخ

سنتی و حضوری تأثیر بیشتری داشته باشد ،اما حدود 55

سؤاالت خود برسند .حدود  70درصد از شرکتکنندگان

درصد از آنها مخالف استفاده صرف از این فنآوری به جای

آموزش الکترونیک را مفید دانستند و اعتقاد داشتند که استفاده

حضور در کالس بودند .حدود  60درصد شرکتکنندگان

از آن باعث صرفهجویی در زمان ( 60درصد) و کاهش هزینه

اعتقاد داشتند که آموزش الکترونیک میتواند به بهبود کیفیت

( 80درصد) آنها میشود .حدود  57درصد دانشجویان

آموزش کمک کند .همچنین ،بیش از  40درصد از دانشجویان

عالقمند به استفاده از این فنآوری بودند .بیش از  60درصد از

بیان نمودند که آموزش الکترونیک میتواند منجر به افزایش

افراد نیز بیان کردند که آمادگی کافی جهت پذیرش و استفاده

کارایی و بهرهوری و بهبود یادگیری شود .بیش از  80درصد از

از فنآوری آموزش الکترونیک را دارند.

مشارکتکنندگان ،آموزش الکترونیک را ابزار مناسبی جهت

نمره کلی دیدگاه دانشجویان نسبت به مفید بودن آموزش

تبادل اطالعات و محتوای آموزشی میان استادان و دانشجویان

الکترونیک 58/40 ± 10/09 ،به دست آمد که در محدوده

همدانشگاهی و دانشگاههای مختلف میدانستند .حدود 57

متوسط قرار داشت .همانگونه که در شکل  1نیز مشخص شده

درصد از نمونهها نیز معتقد بودند که آموزش الکترونیک به

است ،دیدگاه  65درصد از دانشجویان نسبت به مفید بودن

ارتباطات تعاملی و دو طرفه میان دانشجو و استاد آسیب وارد

آموزش الکترونیک ،در سطح متوسط بود.

درصد3

کم ()13-38
متوسط ()39-64

32درصد

زیاد ()65-91

درصد65

شکل  :1درصد فراوانی نمره کلی دیدگاه شرکتکنندگان نسبت به مفید بودن آموزش الکترونیک

جدول  2میانگین نمره کلی دیدگاه دانشجویان نسبت به

گونهای که از نظر دانشجویان جوانتر و افراد دارای مهارت

مفید بودن آموزش الکترونیک را به تفکیک اطالعات

بیشتر در استفاده از تلفن همراه و کامپیوتر ،فنآوری آموزش

دموگرافیک و پایه نشان میدهد .بر این اساس ،ارتباط

الکترونیک مفیدتر بود.

معنیداری بین میانگین نمره مفید بودن آموزش الکترونیک با

نتیجه آزمون تعقیبی  Scheffeنیز نشان داد که

سن ( ،)P = 0/049مهارت استفاده از کامپیوتر ( )P = 0/025و

شرکتکنندگان دارای سطح مهارت پیشرفته در استفاده از تلفن

مهارت استفاده از موبایل ( )P > 0/001وجود داشت؛ به

همراه و کامپیوتر ،به صورت معنیداری فنآوری آموزش
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الکترونیک را مفیدتر از دیگر شرکتکنندگان (با سطح مهارت

مقطع تحصیلی و شاغل بودن دانشجویان با آموزش الکترونیک

ابتدایی و متوسط) میدانستند .ارتباط معنیداری بین جنسیت،

مشاهده نشد (.)P < 0/050

جدول  :2میانگین دیدگاه کلی شرکت کنندگان نسبت به مفید بودن آموزش الکترونیک به تفکیک اطالعات دموگرافیک
اطالعات دموگرافیک

نمره مفید بودن آموزش الکترونیک (میانگین  ±انحراف معیار)

مقدار P

سن

58/40 ± 10/10

0/049

زن

56/72 ± 10/42

0/670

مرد

60/46 ± 9/30

کارشناس ارشد

58/79 ± 10/01

دکتری تخصصی

56/36 ± 10/50

بله

62/62 ± 8/23

خیر

56/05 ± 10/31

ابتدایی

44/00 ± 10/53

متوسط

56/44 ± 10/12

پیشرفته

61/50 ± 8/86

ابتدایی

56/50 ± 12/01

متوسط

56/85 ± 9/75

پیشرفته

62/28 ± 9/39

بله

56/96 ± 9/91

خیر

58/84 ± 10/16

جنسیت
مقطع تحصیلی
شاغل بودن
میزان مهارت استفاده از تلفن همراه

میزان مهارت استفاده از کامپیوتر

آشنایی با فنآوری آموزش الکترونیک

0/970
0/140
0/001

0/025

0/850

یافتههای حاصل از بررسی سؤاالت باز پرسشنامه نشان داد

دانشجویان و تمرین و نیاز قطعی به اینترنت ( 5دیدگاه) ،گاهی

که قابلیت تکرار آموزش و ضبط و دسترسی به محتوا در هر

کاهش انگیزه دانشجویان و نبود حس جمعی و

زمان و یا هر مکان ( 10دیدگاه) ،کاهش ارتباط دانشجویان و

مسؤولیتپذیری افراد ( 3دیدگاه) از جمله مزایا و معایب این

استادان با یکدیگر و عدم دریافت یا دریافت دیرتر پاسخ

فنآوری میباشد که بسیاری از دانشجویان به آن اشاره کردند

دانشجویان از استادان ( 8دیدگاه) ،محدودیت در رفع اشکال

(جدول .)3

جدول  :3جنبه های مثبت و منفی استفاده از آموزش الکترونیک بر اساس دیدگاه شرکتکنندگان
جنبههای مثبت

جنبههای منفی

قابلیت تکرار آموزش و ضبط و دسترسی به محتوا در هر زمان و یا هر مکان ( 10دیدگاه)،

کاهش ارتباط دانشجویان و استادان با یکدیگر و عدم دریافت یا

صرفهجویی در وقت و هزینه به دلیل کاهش رفت و آمد ( 6دیدگاه) ،دسترسی و برقراری ارتباط با

دریافت دیرتر پاسخ دانشجویان از استادان ( 8دیدگاه)،

طیف بیشتری از استادان خارج و داخل دانشگاه ( 5دیدگاه) ،ایجاد تنوع در روشهای یادگیری،

محدودیت در رفع اشکال دانشجویان و تمرین ،نیاز قطعی به

ماندگاری بیشتر مطالب درسی در حافظه ،افزایش تمرکز بدین صورت که دانشجو میتواند زمانی که

اینترنت ( 5دیدگاه) ،گاهی کاهش انگیزه دانشجویان و نبود حس

تمرکز و آمادگی کافی برای یادگیری داشت ،از محتوای آموزشی استفاده نماید ( 4دیدگاه) ،کاهش نیاز

و مشارکت جمعی و نیز مسؤولیتپذیری افراد ( 3دیدگاه)،

به فضای فیزیکی جهت برگزاری کالس ،سوقدهی افراد به سمت استفاده بیشتر از فنآوریهای

فراهم نبودن زیرساخت مناسب برای برقراری ارتباط همزمان،

مختلف ( 2دیدگاه)

عدم تحرک ،خستگی و آسیب به بینایی ( 2دیدگاه)
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برجسته شدن مطالب الزم برای دانشجو ،فرایند یادگیری را

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که از دیدگاه دانشجویان،

بهبود بخشد و ممکن است منجر به افزایش کیفیت آموزش

استفاده از آموزش الکترونیک سودمند است و دانشجویان

گردد .همچنین ،آنها بیان نمودند که به کارگیری دورههای

جهت استفاده از این شیوه ابراز عالقمندی کردند .قابلیت تکرار
آموزش و دسترسی به محتوا در هر زمان (که باعث
انعطافپذیری بیشتر این دوره میشود) ،از جمله مزایایی بود
که دانشجویان به آن اشاره نمودند .از طرف دیگر ،کاهش
ارتباط دانشجویان و استادان با یکدیگر و عدم دریافت یا

الکترونیک ،موجب افزایش کارایی کار کالسی میشود.
تستهای تئوری قبل از کالس موجب میشود که دانشجو نه
تنها بهتر مطالب را پیگیری کند ،بلکه مطالب جدید را بهتر به
خاطر بسپارد و در نتیجه ،بهتر به سؤاالت استاد پاسخ دهد و
مهارت حل مسأله وی ارتقا یابد ( .)31در مقابل Salter ،و

دریافت دیرتر پاسخ دانشجویان از استادان ،از نگرانیهای

همکاران در پژوهش خود شواهد محدودی را در خصوص

دانشجویان به شمار میرود.

مؤثر بودن استفاده از آموزش الکترونیک در بهبود مهارت افراد

اغلب دانشجویان یادگیری الکترونیک را مفید دانستند و

در حوزه داروسازی گزارش نمودند .همچنین ،شواهدی مبنی

اعتقاد داشتند که برگزاری غیر حضوری کالسها ،باعث

بر اثربخشی آموزش الکترونیک در افزایش دانش داروسازان در

صرفهجویی در زمان و هزینه خواهد شد .سودمند و

طوالنی مدت وجود ندارد ( .)32این نتایج میتواند به علت

رضایتبخش بودن آموزش الکترونیک از دیدگاه دانشجویان،

ماهیت کار عملی در رشته داروسازی باشد ،اما در رشتهها و

در مطالعات متعددی مورد تأیید قرار گرفته است (.)27-29

دروسی که ماهیت تئوری بیشتری دارند ،ممکن است نتایج

 Voutilainenو همکاران در تحقیق مروری سیستماتیک خود

متفاوتی ایجاد کند .نتایج مطالعه  Mehraو  Omidianنشان

به این نتیجه رسیدند که آموزش الکترونیک در مقایسه با

داد که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دیدگاه مثبتی نسبت به

آموزش سنتی ،تأثیر معنیداری بر آموزش پرستاران ندارد .آنها

یادگیری الکترونیکی داشتند و  82درصد معتقد بودند که این

اظهار نمودند که مؤثر بودن این شیوه وابسته به شرایط و

روش یادگیری بسیار مفید است ( .)33بنابراین ،تفاوت موجود

عوامل مداخلهگر بسیاری است ( .)30پژوهش متاآنالیز Lahti

میتواند به علت عدم تطابق مقطع تحصیلی در جامعه مورد

و همکاران ( )20نیز نتایج مطالعه  Voutilainenو همکاران

بررسی باشد.

( )30را تأیید کرد .با توجه به این که زیرساختهای فنآوری

در آموزش الکترونیک دانشجو میتواند با توجه به برنامه

در کشور ما چندان مستحکم نیست ،با وجود نگرش مثبت

زمانبندی خود ،از طریق وبسایت به کالسها دسترسی داشته

دانشجویان ،ممکن است به علت ضعف در زیرساختها پس

باشد ،سخنرانیها را بشنود و در بحثهای گروهی به صورت

از به کارگیری این شیوه نارضایتی دانشجویان را به دنبال داشته

همزمان شرکت کند .همچنین ،مواد آموزشی ممکن است به

باشد .بنابراین ،الزم است قبل از به کارگیری آموزش

صورت غیر همزمان ارایه شود ( .)14 ،15این روش باعث

الکترونیک ،از فراهم آوردن الزامات و بستر فنی مناسب

میشود دانشجو با درک اولیه از مطالب آموزشی در جلسه

اطمینان حاصل نمود.

شرکت کند و یادگیری بهبود یابد ،اما عدم ارتباط چهره به

از دیدگاه دانشجویان ،آموزش الکترونیک میتواند باعث

چهره با استاد ممکن است از تمرکز دانشجو بکاهد و به عنوان

بهبود کیفیت آموزش شود .تحقیق  Yanuschikو همکاران به

یک چالش در نظر گرفته شود .بنابراین ،برای رفع این چالش

این نتیجه دست یافت که آموزش الکترونیک میتواند از طریق

شاید بهتر باشد که جلسات به صورت همزمان برگزار گردد تا

فراهم آوردن امکان دیدن مجدد محتوای آموزشی و همچنین،

ضمن حفظ ارتباط دو جانبه ،از چالشهای یادگیری کاسته
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شود ،اما باید به مشکالت مرتبط با اینترنت نیز توجه داشت.

آزمون -بازآزمون نیز استفاده میشد .نتایج پژوهش حاضر

سایر تحقیقات پیشنهاد میکنند که ترکیب آموزش چهره به

میتواند به سیاستگذاران حوزه آموزش الکترونیک و آموزش

چهره و آموزش الکترونیک ،روش قابل انعطافتری از آموزش

غیر حضوری ،مدیران دانشگاهها و همچنین ،مسؤوالن

را ارایه میدهد (.)34 ،35

واحدهای آموزش الکترونیک و آموزش از راه دور در

نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،دانشجویانی که مهارت

دانشگاههای مختلف کمک کند .آنها میتوانند با در نظر

بیشتری در استفاده از کامپیوتر و تلفن همراه دارند ،دیدگاه

گرفتن جنبههای مثبت و منفی این فنآوری و بررسی میزان

مثبتتری نسبت به استفاده از فنآوری آموزش الکترونیک

تمایل ،عالقه و آمادگی دانشجویان نسبت به استفاده از آن ،با

دارند Kvasnica .و  )36( Hrmoو  Linkو  )37( Marzنیز

رفع معایب و یا محدودیتهای آموزش الکترونیک ،در

معتقدند که سواد کامپیوتری از عوامل مؤثر در یادگیری

خصوص پیادهسازی و اجرای موفق این فنآوری تصمیمگیری

الکترونیکی است .نتایج مطالعه  Linkو  Marzحاکی از آن بود

و اقدام نمایند.

که عالوه بر سواد کامپیوتری ،ارتباط معنیداری بین دیدگاه

نتیجهگیری

دانشجویان ،سن و مواجهه قبلی با کامپیوتر وجود دارد (.)37

از دیدگاه دانشجویان ،استفاده از فنآوری آموزش

بنابراین ،الزم است قبل از پیادهسازی آموزش الکترونیک ،از

الکترونیک مفید است و باعث صرفهجویی در وقت ،هزینه و

سطح سواد کامپیوتری دانشجویان مطلع شد و در صورت لزوم

بهبود کیفیت آموزش میشود ،اما از نظر آنها استفاده صرف از

آموزشهای الزم را ارایه نمود.

این فنآوری میتواند باعث آسیب به ارتباطات تعاملی میان

تحقیق حاضر در بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی جنوب

استادان و دانشجویان شود و همچنین ،ممکن است باعث شود

شرق کشور که دارای واحد آموزش مجازی نیز میباشد ،انجام

دانشجویان دیرتر به پاسخ سؤاالت خود برسند .بنابراین ،شاید

شد .اگرچه تعداد کم شرکتکنندگان از جمله محدودیتهای

بهتر باشد که این فنآوری در کنار شیوه سنتی مورد استفاده

پژوهش محسوب میشود ،اما با این وجود سعی شد تا افراد

قرار گیرد تا مؤثرتر واقع گردد .پیشنهاد میشود جهت

مورد بررسی نمونه مناسبی از تمام رشتههای تحصیالت

تأثیرگذاری بیشتر ،این روش در رشتههایی که ماهیت تئوری

تکمیلی باشند که با تمایل و رضایت کامل در مطالعه شرکت

دارند به کار گرفته شود .تصمیمگیرندگان و مجریان آموزش

نمودند .پیشنهاد میشود به منظور تعمیمپذیری بیشتر ،تحقیق

الکترونیک در سطح وزارتخانه و دانشگاهها میتوانند با در نظر

حاضر در دیگر دانشگاهها و مناطق جغرافیایی و همچنین ،بر

گرفتن مزایا و معایب این فنآوری و راهکارهای مربوط به

روی دانشجویان مقاطع تحصیلی دیگر با حجم نمونه بیشتر نیز

کاهش محدودیتها و موانع آن ،نسبت به توسعه آموزش

انجام شود .یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،بررسی

الکترونیک و تولید محتوا برای آن اقدام نمایند تا پیادهسازی

میزان مهارت در استفاده از کامپیوتر و تلفن همراه بر اساس

مفید ،مؤثر و موفق این فنآوری تسهیل گردد.

دیدگاه شخصی دانشجویان بود .پیشنهاد میگردد در مطالعات

در مطالعه حاضر ،ترجیحات و دیدگاه دانشجویان نسبت به

آینده ،این مهارتها به گونهای مورد سنجش قرار گیرد تا نتایج

آموزش الکترونیک ،اثربخشی آن و همچنین ،عالقه و تمایل و

قابل اعتمادتری حاصل شود .یکی دیگر از محدودیتهای این

آمادگی دانشجویان نسبت به پذیرش و استفاده از این فنآوری

تحقیق ،سنجش پایایی پرسشنامه مورد استفاده با روش

تا حدودی شناسایی شد .امید است نتایج تحقیق مورد توجه

محاسبه ضریب  Cronbach's alphaمیباشد که برای اطمینان

مدیران و توسعه دهندگان آموزش الکترونیک و مؤسسات

بیشتر از پایایی ابزار ،بهتر بود از روشهای دیگری مانند

آموزش مجازی و غیر حضوری قرار گیرد.
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 تشکر و،افرادی که در انجام این مطالعه همکاری نمودند
.قدردانی به عمل میآورند

سپاسگزاری
پژوهش حاضر به صورت مستقل و بدون حمایت مالی
 بدینوسیله نویسندگان از کلیه.سازمان خاصی انجام گرفت
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