Journal of Medical Education and Development

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

Vol.15, No.3, Autumn 2020

دوره پانزدهم ،شماره  ،3پاییز 9311

Pages:194-205

صفحه911-502 :

سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد
1

مهنازمسعودنیا

چکیده
مقدمه :ارزیابی آمادگی یادگیری الکترونیکی ،از مقدمات توسعه یادگیری الکترونیکی است .این پژوهش با هدف سنجش میزان
آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد انجام گرفت.
روش بررسی :پژوهش حاضر با روش توصیفی -پیمایشی -مقطعی انجام شد .گروه نمونه به حجم  734نفر متشکل از مدیران ،اساتید،
کارمندان دانشگاه به روش تصادفی ساده و دانشجویان به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه
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مقدمه
در چند سال اخیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

بسیاری از دانشگاهها به بررسی میزان آمادگی و پیشنیازهای

مدام بر ارائه آموزشهای علوم پزشکی در بستر فضای مجازی

آن پرداختهاند .در بررسی نتایج تحقیقات خارجی ،جاریانگ

تأکید میکند ( )1که با شیوع ناگهانی کووید ،18-سیستمهای

پراسرت در پژوهشی نشان داده است که یادگیری الکترونیک

بهداشتی درمانی دنیا با چالشهای متعددی رو به رو شدند و

در کل بسیار مفید است ،اما جمعیت هدف آماده استفاده از

همچنین سایر حوزهها از جمله حوزه تعیلم و تربیت را نیز تحت

یادگیری الکترونیک نیست و نیاز به پشتیبانی دارد (.)10

تأثیر خود قرار دادند ( .)1با شروع اپیدمی کووید 18-در سراسر

همچنین لیا و هانگ برای پیادهسازی و توسعه محیط یادگیری

جهان ،پروتکلهای بهداشتی بر رعایت فاصلهگذاری اجتماعی

الکترونیک ،در ابتدا مشخص کردن آمادگی یادگیرندگان از

تاکید کردند ( .) 3دراین راستا در بسیاری از کشورها از جمله در

لحاظ ویژگیهایی همچون انگیزش ،نگرش ،باورها و اطمینانها

کشور ما ،برای کاهش شیوع ویروس کرونا آموزش حضوری در

ضروری دانستند (.)11

مراکز یادگیری و آموزشی تعطیل شد ( )7و یادگیریهای

سدیک در پژوهش خود سه مؤلفه نگرشها ،تجریبات و

مبتنی بر اینترنت جایگزین آموزش سنتی گردید .یادگیری

صالحیتها ،بر آمادگی فردی برای توسعه و پیادهسازی

الکترونیکی رویکردی است که فرصتهای یادگیری مستقل،

یادگیری الکترونیک مؤثر دانست ( )11همچنین نتایج بررسی

سبکهای تدریس و طراحی محتوا به شیوههای گوناگون و

آمادگی الکترونیکی در دانشگاههای ایران نیز متفاوت بود،

متنوع را فراهم آورده است (.)0

تحقیات داراب در دانشگاه تربیت مدرس ( ،)13هوشمندجا و

ضمن تحول در فرایندهای یاددهی-یادگیری در گسترش و

آمادگی الزم را نداشتند و مهرآیین و همکاران در دانشگاه زابل

تعمیق و پایدار ساختن فرهنگ فناوری اطلالعات و ارتباطات

این آمادگی را در سطح خوب ( )10و دهقانی طزرجانی و

نقش اساسی و محوری دارد .مدیران دانشگاهها و موسسات

علیشیری در دانشگاه علوم پزشکی البرز آمادگی الزم را داشتند

آموزش عالی برای استفاده از این امکانات نیاز دارند تا

( .)14تحقق یادگیری الکترونیک مستلزم فراهم آوردن شرایط

سازمانشان را برای تغییر در محیط جدید آماده کنند( .)4این

مختلفی است که از دید سیستمی به آن آمادگی یادگیری

تغییر نیازمند بررسی زیرساختهای توسعه و پیشنیازها می-

الکترونیک میگویند ( .)17بدیهی است برای تحقق یادگیری

باشد که در ابتدای امر الزم به ارزیابی مناسبی جهت برنامه-

الکترونیک الزم است ابعاد مختلفی را مورد بررسی و ارزیابی

ریزی دقیقتر است .بنابراین امکانسنجی و ارزیابی آمادگی

قرار گیرد که در این زمینه جهت ساماندهی و نقشه راه مدل

یادگیری الکترونیکی از مقدمات توسعه یادگیری الکترونیکی

خان را به عنوان چهارچوبی برای یادگیری الکترونیک استفاده

است ( )4و ضروریست که زیرساختهای مربوط به سختافزار،

شد.

آگاهی الزم از ویژگیها ،اهداف و مزایا به طور شفاف برای

الکترونیکی مرکز آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی شهید

مدیران آموزشی ،اساتید و دانشجویان ایجاد شود ( )9تا

صدوقی پردیس بینالملل یزد انجام شد که با سوال اصلی،

یادگیری الکترونیکی با کمترین هزینه و بیشترین امکانات با

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد تا

باالترین بازدهی به دست آید ( .)8برای ایجاد یادگیری

چه حد از آمادگی الزم برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی

الکترونیکی در دانشگاهها و سازمانها نیاز مند گذر از فرایندی

برخوردار است؟ و سواالت فرعی شامل دانشگاه علوم پزشکی

است که موفقیت پیادهسازی این طرح را تضمین کند که

شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد در بعد سازمانی تا چه حد
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نرم افزار و همچنین تجهیزات شبکه فراهم شود و همچنین

این پژوهش با هدف سنجش میزان آمادگی یادگیری
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مایو یادگیری الکترونیکی را یادگیری فعالی میداند که

همکاران در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( )17نشان دادند که

 184سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی...

از آمادگی الزم برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی برخوردار

ساخته براساس مدل خان (پرسشنامه مدیران با  74سؤال،

است؟  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل

پرسشنامه اساتید با 77سؤال ،پرسشنامه کارمندان با 71سؤال و

یزد در بعد فناوری تا چه حد از آمادگی الزم برای پیادهسازی

پرسشنامه دانشجویان با  33سؤال) با عنوان سنجش میزان

یادگیری الکترونیکی برخوردار است؟ و دانشگاه علوم پزشکی

آمادگی یادگیری الکترونیکی تدوین و استفاده شد .در ابتدای

شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد در بعد تحلیل مخاطبین تا

پرسشنامه ،هدف از گردآوری دادهها و ضرورت همکاری

چه حد از آمادگی الزم برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی

پاسخگو درعرضه دادههای مورد نیاز در نامهای بیان شد و

برخوردار است؟ به چالش کشیده شد.

سپس چندین سؤال نیز برای کسب اطالعات جمعیت شناختی
پاسخگو (نظیر جنسیت ،سن ،سابقه کار و تحصیالت) طرح
شده بود .یادآوری میشود سؤالهای پرسشنامه از نوع بسته

روش کار

پاسخ بودند و اعتبار پرسشنامه قبل از نهایی شدن ،با روش

پژوهش حاضر با روش توصیفی -پیمایشی -مقطعی انجام

اعتبار محتوا توسط استاد راهنما و استاد مشاور تأیید شد و

شد .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران  0نفر ،کارمندان

پایایی آن با روش همسانی درونی و ضریب آلفای کرونباخ

 00نفر ،دانشجویان  000نفر و اساتید  190نفر از دانشگاه علوم

سنجیده شد .پایایی کل مقیاس برابر با  0/4و برای هر یک از

پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد بود که مجموعه

ابعاد سازمانی ،فناوری و تحلیل مخاطبین به ترتیب ،0/41

اساتید این دانشگاه با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 0/47و 0/47بررسی و سپس نهایی شد.

استفاده شد .تعداد  0مدیر 141 ،استاد 77 ،کارمند و 114

اصلی مورد نظر خان ابعاد سازمانی ،فناوری و تحلیل مخاطبین

دانشجو انتخاب شدند .روش نمونهگیری برای انتخاب استادان،

در سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیک و ساخت

کارمندان و مدیران نمونهگیری تصادفی ساده بود .درحالی که

پرسشنامه در نظر گرفته شد .مدل خان چهارچوبیست متکی به

برای نمونهگیری دانشجویان از روش نمونهگیری تصادفی

هشت وجه که تمام مراحل بررسی آمادگی ،پیادهسازی ،اجرا و

طبقهای استفاده شد .به منظور جمعآوری دادهها از مدیران،

ارزیابی یادگیری الکترونیکی را ساماندهی میکند.

اساتید ،کارمندان و دانشجویان از  7پرسشنامه متفاوت محقق
جدول  :1وجوه یادگیری الکترونیکی خان(.)14
توضیحات

وجوه یادگیری
الکترونیکی
خان
مدیریت

مدیریت یادگیری الکترونیکی مربوط به پایداری محیط یادگیری و توزیع اطالعات است.

فناوری

فناوری مربوط به زیرساختهای فنی در محیطهای یادگیری الکترونیکی شامل برنامهریزی زیرساخت ،سختافزار و نرمافزار
میشود.

آموزشی(روش

آموزشی یا روش تربیتی یادگیری الکترونیکی مسائل مربوط به تدریس و یادگیری از جمله :مباحث مربوط به تحلیل محتوا،
تحلیل مخاطبین ،تحلیل هدف ،تحلیل محیط ،شیوه طراحی ،سازماندهی و استراتژی یادگیری را در بر میگیرد.

اخالقی

مالحظات اخالقی در یادگیری الکترونیکی مربوط به تاثیرات اجتماعی و سیاسی ،تفاوتهای فرهنگی ،تعصب ،انحراف از
موضوع ،تنوع جغرافیایی ،تنوع یادگیرنده ،شکاف قومی ،آداب معاشرت و موارد حقوقی میشود.

طراحی واسط

طراحی واسط کاربری مربوط به ظاهر و حس کلی برنامههای یادگیری الکترونیکی میشود و این وجه شامل طراحی صفحه و

تربیتی)
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سازمانی

موضوعات مربوط به حوزههای امور اداری ،امور تحصیلی و خدمات دانشجویی یادگیری الکترونیکی مربوط است.
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مشترک میباشد .به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان

همچنین با رعایت مالحظات اخالقی و پایبندی به اصول
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کاربری

سایت ،طراحی محتوا ،هدایت مسیر ،قابلیت دسترسی و آزمون قابلیت استفاده است.

پشتیبانی منابع

پشتیبانی آنالین و منابع مورد نیاز برای تحقق یادگیری معنادار را بررسی مینماید.

ارزیابی

ارزیابی یادگیری الکترونیکی شامل ارزیابی فراگیران و ارزیابی دورهی آموزشی و محیط یادگیری و آموزش میشود.

مخاطبین به ارزیابی آمادگی مخاطبین (منابع انسانی) برای

به منظور سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی از

یادگیری الکترونیکی میپردازد.

میان وجوه مدل خان سه بعد سازمانی ،فناوری و تحلیل

منظور از مخاطبین کلیه گروههای ذینفع یا منابع انسانی

مخاطبین که کاربرد سنجش آمادگی در یادگیری الکترونیکی را

یادگیری الکترونیکی (یعنی دانشجویان ،اعضای گروه آموزشی،

داشتند ،انتخاب و بررسی شدند.

اساتید ،کارمندان پشتیبان ،مدیران و غیره) میباشد (.)14،19

بعد تحلیل مخاطبین یکی از زیر ابعاد بعد آموزشی (روش
تربیتی) در مدل خان میباشد .بعد آموزشی یادگیری
الکترونیکی مدل خان شامل مجموعه گستردهای از مسائل
مرتبط با آموزش و یادگیری است که در قسمت تحلیل

جدول :1ابعاد ،مفاهیم و شاخصهای آمادگی یادگیری الکترونیکی بر اساس مدل خان(.)14،19
موضوع

سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی

آمادگی زیرساخت

مطالعه آیین نامهها و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با یادگیری
الکترونیکی
تغییر فرایند کنونی و تغییر در ساختار سازمانی
وجود منابع انسانی کافی و با تجربه برای پشتیبانی از پروژه یادگیری
الکترونیکی
شناسایی دانش و مهارتهای الزم برای فراگیران
در نظر گرفتن پاداش و ایجاد انگیزه برای فراگیران
مشارکت با سایر دانشگاهها

آمادگی فرهنگی

وضعیت ذهنی افراد نسبت به آمادگی برای یادگیری الکترونیکی
نظر افراد نسبت به کارایی و برتری یادگیری الکترونیکی نسبت آموزش
حضوری

آمادگی محتوا

میزان محتوای الکترونیکی آماده
وجود محتوای خودآموز و پرسشهای خودارزیابی برای دروس

آمادگی زیرساخت دیجیتالی

وجود تجهیزات کافی
شبکه کارآمد و قابل اطمینان
وجود کارمندان فناوری شایسته
داشتن سواد دیجیتالی
داشتن یک برنامه فناوری

آمادگی سختافزار

دسترسی به سختافزار موردنیاز برای یادگیری الکترونیکی
دسترسی به رایانه متصل به اینترنت
دسترسی به رایانه با ویژگیهای سختافزاری مناسب

فناوری
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سازمانی

آمادگی مالی

حمایت مالی ازطریق بودجه
وابستگی به منابع مالی
راههای تأمین منابع مالی
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ابعاد

مفاهیم

شاخصها
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تحلیل مخاطبین

آمادگی نرمافزار

دسترسی به نرمافزارهای مبتنی بر وب
میزان آشنایی با نرمافزارهای مرتبط با یادگیری الکترونیکی
قابلیت طراحی صفحات وب و روزآمد کردن آن

آمادگی منابع انسانی

داشتن مهارت ICDL
)(International Computer Driving Licence
داشتن مهارت در بخش سختافزاری رایانه
داشتن مهارت در بخش نرمافزاری رایانه
داشتن تجربه پیشین با یادگیری الکترونیکی
توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق تکنولوژی
تمایل داشتن به یادگیری الکترونیکی

برای سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در
بعدهای سازمانی ،فناوری و تحلیل مخاطبین میبایست دست

به دسته بندی ابعاد مفاهیم و شاخص های سواالت پرسشنامه
زد که در جدول شماره سه آمده است.

جدول  :3ابعاد سواالت پرسشنامهها
ابعاد سواالت
سازمانی

شماره سواالت در

شماره سواالت در

شماره سواالت در

شماره سواالت در

پرسشنامه مدیران

پرسشنامه کارمندان

پرسشنامه اساتید

پرسشنامه دانشجویان

،19 ،14 ،14 ،10 ،4 ،4 ،0

،10 ،17 ،9 ،4 ،0 ،7 ،3 ،1

،18 ،19 ،14 ،14 ،10 ،9 ،4 ،0

،14 ،10 ،13 ،11 ،10 ،18

 71 ،31 ،31و71

 30و71

33 ،31 ،11 ،11 ،10 ،3

،38 ،34 ،30 ،18 ،19 ،14
 71 ،70و71
،11 ،11 ،10 ،9 ،7 ،3 ،1 ،1
،33 ،31 ،31 ،30 ،11 ،13

،30 ،37 ،33 ،31 ،31 ،11

 39 ،34 ،34 ،30و 38

 18 ،19 ،14 ،14 ،10 ،17و 30

 74 ،70 ،77 ،73 ،34 ،37و

 39 ،34 ،34و70

74

تحلیل مخاطبین

 8و17

،10 ،17 ،13 ،11 ،11 ،10 ،8

،10 ،17 ،13 ،11 ،11 ،10 ،

،11 ،11 ،10 ،8 ،9 ،4 ،4 ،0

 17 ،13 ،19 ،14و 38

 73 ،70 ،13 ،11 ،19 ،14و 77

 18 ،19 ،17و31

مدیران ،کارمندان ،اساتید و دانشجویان توزیع شد .با توجه به

شاخصهای توصیفی (میانگین ،فراوانی ،درصد ،انحراف معیار) و

تعداد مشخص شده نمونه در نمونهگیری ،تعدادی پرسشنامه

برای تحلیل آنها از آزمون  tتکگروهی استفاده شد و برای

بیشتر از حد نمونه مورد نظر تهیه و توزیع شدند تا پرسشنامه-

انجام تجزیه و تحلیلهای مورد نظر از نرمافزار  SPSSنسخه

های تکمیل شده مطابق با تعداد نمونهی تحقیق جمعآوری

بیست استفاده شد .به منظور پاسخگویی به پرسشهای پژوهش

شوند .در ضمن با توجه به اینکه دسترسی به نمونه اساتید کار

از آنجایی که نوع پاسخهای پرسشهای هر پرسشنامه متنوع

بسیار دشواری بود ،مقداری از پرسشنامهها از طریق تماس

بود و با توجه به مقیاسهای متفاوت آنها امکان جمع کردن

تلفنی و توجیه اساتید و با گرفتن وقت قبلی برای تماس مجدد

ساده پاسخ گزینهها برای به دست آوردن یک نمره کل وجود

با هدف پاسخگویی آنان به سؤاالت تکمیل شدند .پس از جمع-

نداشت .از این رو ابتدا با یک تبدیل خطی پاسخهای تک تک
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در اجرا ،پرسشنامههای مربوطه توسط محقق در بین

آوری دادهها برای تجزیه و تحلیل آنها برای توصیف دادهها از
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فناوری

،11 ،10 ،18 ،14 ،7 ،3 ،1 ،1

،37 ،33 ،11 ،10 ،18 ،14 ،1

،13 ،14 ،14 ،10 ،13 ،7 ،1 ،
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افراد به پرسشهای درون پرسشنامهها به نمرات نرمالی با

بررسی بخش جمعیت شناختی پرسشنامه کارمندان نشان

میانگین  00و دامنه  0تا  100تبدیل شدند ،این تبدیل حاصل

داد که از بین  77نفر کارمند  40/8%زن و  37/1%مرد بودند.

فرمول زیر است:

همچنین از این میان  19/1%رسمی 04/9% ،قراردادی و 10%

نمره نرمال =  × 100دامنه نمره آن سوال  /کمترین نمره

پیمانی و از سوی دیگر به لحاظ سنی  84/41%در گروه سنی

ممکنه برای آن سوال – نمره فرد

 10تا  30سال 37/08% ،در  31تا  70سال و  13/43%نیز

منظور از نمره فرد ،کد تعیین شده برای هر یک از گزینههای

باالتر از  70سال سن بودند .همچنین بین  77نفر کارمند

پاسخ میباشد که فرد مورد نظر عالمت زده است.

شرکتکننده در این پژوهش  48/07%کمتر از  10سال سابقه

به منظور پاسخگویی به پرسشها ،ابتدا میانگین وزنی (وزن

خدمت و  10/70%بیشتر از  10سال سابقه خدمت داشتند.

مورد نظر تعداد سواالت هر بعد و یا هر پرسشنامه است) پاسخ

بررسی بخش جمعیت شناختی پرسشنامه استادان نشان داد

گروه نمونه به کل پرسشنامه محاسبه شد .از آنجایی که دامنه

که از بین  141نفر استاد (هیئت علمی)  37/4%زن و 40/7%

این نمره بین  0تا  100قرار دارد ،نمره میانی  00انتخاب شد و

مرد بودند .همچنین  87/4%مدرس در مقطع دکتری و 0/7%

میانگین نمرات افراد گروه را ابتدا با توجه به زیرگروههای

مدرس در مقطع کارشناسی ارشد بودند .از سوی دیگر به لحاظ

شرکتکننده و سپس به طور کلی با استفاده از آزمون  tتک-

سنی  13/04%در گروه سنی  10تا  70سال 74/10% ،در  71تا

گروهی با عدد  00مقایسه شد 0/00 .به عنوان سطح معناداری

 00سال و  30/44%نیز باالتر از  00سال سن داشتند .همچنین

در نظر گرفته شد.

از این میان  90/44%رسمی 4/4% ،قراردادی 4/4% ،حق

شهید صدوقی یزد رسیده و رضایت آگاهانه کلیه شرکت-

 4/4%استاد 18/01% ،دانشیار 09/01% ،استادیار 0/0% ،مربی

کنندگان اخذ شده است.

بودند.
بررسی بخش جمعیت شناختی پرسشنامه مدیران نشان داد

نتایج

که از بین  0نفر مدیر همگی مرد بودند و همچنین  70%کمتر

براساس پرسشنامههای توزیع شده اساتید ،34/04%

از  00سال و  40%بیشتر از  00سال سن داشتند.

دانشجویان  ،01/41%کارمندان  10/04%و مدیران  1/11%از

پرسش اصلی :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس

کل گروه نمونه را به خود اختصاص داده بودند.

بینالملل یزد تا چه حد از آمادگی الزم برای پیادهسازی

بررسی بخش جمعیت شناختی پرسشنامه دانشجویان نشان

یادگیری الکترونیکی برخوردار است؟

داد که ،از بین  114نفر دانشجو  40%دختر و  70%پسر بودند.
از سویی دیگر به لحاظ سنی توزیع گروه دانشجویان در سنین
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این مطالعه به تایید کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

التدریس و  3/97%پیمانی و همچنین به لحاظ رتبه علمی،

 19تا  10سال معادل  ،00%در سنین  11تا  17سال معادل
 73/40%و در سنین  10تا  18سال  4/10%نفر بودند.

گروه

میانگین وزنی

آماره t

انحراف معیار

درجه آزادی

سطح معناداری

دانشجویان

00/18

8/01

0/14

110

0/48

کارمندان

08/41

8/11

4/81

73

0/000
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جدول :7میانگین و انحراف معیار و نتایج آزمون  tتکگروهی برای آمادگی الزم برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی

 100سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی...
استادان

01/74

4/44

1/94

141

0/04

مدیران

03/73

8/09

1/04

0

0/071

کل گروه نمونه

03/81

9/07

1/90

734

0/031

با جمع نظر کل افراد گروه نمونه و براساس نتایج جدول ،7

پرسش فرعی اول :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

این دانشگاه به حد بیشتر از نقطه  00درصدی برای آمادگی

پردیس بینالملل یزد در بعد سازمانی تا چه حد از آمادگی الزم

پیادهسازی یادگیری الکترونیکی دست یافته است .بنابراین

برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی برخوردار است؟

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد برای
اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی دارای آمادگی میباشد.
جدول :0میانگین و انحراف معیار بعد سازمانی و نتایج آزمون  tتکگروهی برای بعد سازمانی
گروه

میانگین وزنی

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

دانشجویان

04/80

17/70

3/7

110

0/000

کارمندان

41/44

11/0

4/19

73

0/000

استادان

78/10

11/09

-0/31

141

0/474

مدیران

04/37

11/44

7/11

0

0/000

کل گروه نمونه

04/00

11/31

7/04

734

0/000

با توجه به نتایج جدول  0و براساس نظر و پاسخ گروه

الکترونیکی در بعد سازمانی دست یافته است.

استادان این دانشگاه هنوز به آمادگی برای پیادهسازی یادگیری
الکترونیکی در بعد سازمانی دست نیافته است .از سویی دیگر

پرسش فرعی دوم :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

براساس پاسخ گروه دانشجویان ،کارمندان و مدیران برای پیاده-

پردیس بینالملل یزد در بعد فناوری تا چه حد از آمادگی الزم

سازی یادگیری الکترونیکی در بعد سازمانی به آمادگی دست

برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی برخوردار است؟

یافتهاند و بر اساس دیدگاه کل گروه نمونه این دانشگاه به حد
جدول :4میانگین و انحراف معیار بعد فناروی و نتایج آزمون  tتکگروهی برای بعد فناروی

دانشجویان

71/04

10/48

-4/00

110

0/000

کارمندان

00/14

11/09

1/49

73

0/009

استادان

41/01

8/18

4/31

141

0/000

مدیران

08/31

10/90

3/71

0

0/000

کل گروه نمونه

07/71

10/34

1/11

734

0/011
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گروه

میانگین وزنی

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری
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درصدی برای آمادگی پیادهسازی یادگیری الکترونیکی در بعد

با توجه به جدول ،4براساس پاسخ گروه نمونه دانشجویان در

فناروی دست یافته است.

بعد فناوری برای اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی از آمادگی
الزم برخوردار نیستند .از سویی دیگر براساس پاسخ گروه

پرسش فرعی سوم :دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

استادان ،کارمندان و مدیران ،برای پیادهسازی یادگیری

پردیس بینالملل یزد در بعد تحلیل مخاطبین تا چه حد از

الکترونیکی در بعد فناوری به آمادگی دست یافتهاند ،بر اساس

آمادگی الزم برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی برخوردار

دیدگاه کل گروه نمونه این دانشگاه به حد بیشتر از نقطه 00

است؟

جدول :4میانگین و انحراف معیار بعد تحلیل مخاطبین و نتایج آزمون  tتک گروهی برای بعد تحلیل مخاطبین
گروه

میانگین وزنی

انحراف معیار

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

دانشجویان

01/81

10/04

1/3

110

0/187

کارمندان

41/8

13/99

0/49

73

0/000

استادان

74/44

10/11

-1/49

141

0/100

مدیران

08/31

11/87

7/89

0

0/000

کل گروه نمونه

00/1

11/09

1/89

734

0/017

با توجه به نتایج جدول  4و براساس پاسخ گروه دانشجویان

آمادگی الزم برخوردار هستند .در نتیجه بر اساس دیدگاه کل

برای یادگیری الکترونیکی دست نیافتهاند ،در حالی که گروه

آمادگی پیادهسازی یادگیری الکترونیکی در بعد تحلیل

مدیران و کارمندان برای اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی از

مخاطبین دست یافته است.

بحث
این پژوهش به سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی

به نظر کل افراد گروه نمونه ،این دانشگاه برای ایجاد یادگیری

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی پردیس بینالملل یزد در

الکترونیکی آمادگی دارد .در بررسی بعد سازمانی اساتید دارای

ابعاد سازمانی ،فناوری و تحلیل مخاطبین با استفاده از نظر

آمادگی الزم نیستند اما دانشجویان ،مدیران و کارمندان در بعد

مدیران ،اساتید ،کارمندان و دانشجویان پرداخته است و با توجه

سازمانی آمادگی داشتند که با جمع نظر تمام گروهها این

دانشگاه در بعد سازمانی آمادگی دارد .سازمانها باید برنامه-

ها برای اجرای یادگیری الکترونیکی و حفظ و نگهداری آن

های راهبردی جامعی را برای شروع موفق یادگیری الکترونیکی

حیاتی است .نتایج به دست آمده در بعد سازمانی در این

تهیه کنند .فاکتورهای سیاستگذاری اغلب تاثیر قابل توجهی

پژوهش حاکی از آمادگی است در حالیکه دهقانی طزرجانی و
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و اساتید در بعد تحلیل مخاطبین ،این دو گروه به آمادگی الزم

گروه نمونه این دانشگاه به حد بیشتر از نقطه  00درصدی برای

بر موفقیت یادگیری الکترونیکی دارند .منابع و سرمایه سازمان-
توصیه به تقویت دو بعد سازمانی و مالی این دانشگاه

علت آمادگی در بعد سازمانی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید

کردند( .)14هوشمندجا و همکاران نیز گام برداشتن بدون توجه

صدوقی پردیس بینالملل یزد را نوپا بودن ،هدفدار بودن،

به برنامهریزی سازمانی را اتالف در هزینه ،زمان و نیروی انسانی

خواهان پیشرفت و آموزش الکترونیکی بودن دانشگاه و

دانستهاند و نیاز به برنامهریزی در این بعد را تاکید کردند که

مسئولین دانشگاه و داشتن برنامه و هدف در این زمینه دانست.
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عدم وجود آن شکست را حتمی میکند( )17هرچند میتوان
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در بررسی بعد فناوری دانشجویان دارای آمادگی الزم

تمایل به یادگیری الکترونیکی با نتایج پژوهش لیا و هانگ در

نیستند اما اساتید ،مدیران و کارمندان در بعد فناوری آمادگی

داشتن انگیزه و تغییر نگرش و باور در یاددهنده و یادگیرنده

داشتند که با جمع نظر تمام گروهها ،این دانشگاه در بعد

برای ایجاد یادگیری الکترونیکی ( )11و نتایج سدیک در تاثیر

فناوری آمادگی دارد .یکی از جدیترین اقتضائات آموزش

مؤلفه های نگرش ،صالحیتها و تجربیات فردی در میزان

الکترونیک ،پیوستگی آن با سایر نمودهای فناوری اطالعات

موفقیت در یادگیری الکترونیکی مشابه است (.)11

اجتماعی و تلفیق آن با سایر ملزومات محیط یادگیری مانند

اولویتهای اساسی ،به عنوان مثال ،عدم توجه به عوامل

کتابخانه دیجیتال ،آزمایشگاه الکترونیک و گارگاههای شبیه-

زیرساختی دیجیتالی یعنی فراهم نبودن تجهیزات ،عدم

سازی شده از مهمترین نکاتی است که با پیشرفت فناوری چه

دسترسی فراگیران به شبکه اینترنت مطلوب و یا کم توجهی به

در بعد سختافزار و نرمافزار بر محیطهای یادگیری الکترونیک

بعد سازمانی و برنامهریزیهای مناسب دورههای آموزشی و یا

اثر گذاشته است و عدم توانایی دانشجویان در جهت تامین

بیتوجهی به بعد تحلیل مخاطبین و ویژگیهای آنان از جمله

تجهیزات مناسب رایانهای و گوشیهای هوشمند همچنین گران

پایین بودن مهارت( International Computer ICDL

بودن اینترنت بر آمادگی آنها برای شرکت در دورههای یادگیری

)  Driving Licenceو دیگر مهارتهای فنی آموزشگر و

الکترونیکی موثر است .نتایج به دست آمده در بعد فناوری

فراگیران ،کارایی دورهها را با چالش جدی مواجه خواهد

نشاندهندهی آمادگی الزم است .دهقانی طزرجانی و علیشیری

ساخت .از این رو فراهمآوری زمینههای مناسب در ابعاد

در دانشگاه علوم پزشکی البرز آمادگی زیرساخت فنی و سیستم

سازمانی ،فناوری و تحلیل مخاطبین از اولویتهای اساسی

یادگیری آنالین این دانشگاه را مطلوب بیان کردند که با نتایج

پیشرو به شمار میرود.

داراب متفاوت است .داراب مشکالت ناشی از کمبود امکانات در

طراحی مناسب سایت و اطالعرسانی به هنگام ،دسترسی به

مؤلفههای نرمافزار ،سختافزار و پشتیبانی را جدی دانست و

امکانات رایانهای و اینترنتی مناسب و با سرعت باال برای

آمادگی دانشگاه تربیت مدرس در ایجاد یادگیری الکترونیک را

آموزشهای مجازی ،داشتن سواد دیجیتالی مخاطبین،

ضعیف اعالم کرد ( )13همچنین مهرآیین نیز زیرساختهای

دسترسی به نرمافزارهای مناسب با یادگیری الکترونیکی

دانشگاه زابل را برای ایجاد یادگیری الکترونیک ضعیف

مواردی میباشند که عدم توجه به آنها ،آموزش را از بدو امر با

دانست( )10که این نتیجه میتواند به اقتضاء زمان و پیشرفت

وقفه مواجه خواهد کرد بنابراین آمادگی فناوری برای آموزش

فناوری در محیطهای یادگیری متفاوت باشد.

مجازی ،جهت استفاده بهینه و پاالیش محدودیتهای آموزش-

آمادگی الزم نیستند اما مدیران و کارمندان آمادگی داشتند که

هزینه  -فایده و راههای تأمین بودجه ،سازماندهی مناسب

با جمع نظر تمام گروهها ،این دانشگاه در بعد تحلیل مخاطبین

محتوای آموزشی ،نیازسنجی آموزشی ،برنامهریزی و آمادگی

آمادگی دارد .مخاطبین یادگیری الکترونیکی برای حضور موفق

ذهنی و فرهنگی مخاطبین در بعد سازمانی مطرح و نقش

در یادگیری الکترونیک میبایست از نظر تمایالت ،تواناییها و

بسزایی در زمینهسازی برای اجرای این دورهها دارد .بنابراین

مهارتهای الزم مورد تحیل و بررسی قرارگیرند تا در صورت

قبل از شروع و برگزاری دورهها ،تدوین و سازماندهی بعد

نیاز دورههای تکمیلی آموزشی و انگیزشی برگزار گردد .نتایج به

سازمانی متناسب با دورههای مجازی و غیرحضوری الزامی به

دست آمده در بعد تحلیل مخاطبین در زمینه بررسی میزان

شمار میرود.
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در بررسی بعد تحلیل مخاطبان دانشجویان و اساتید دارای

های حضوری امری الزامی به شمار میرود .همچنین تحلیل
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است .رشد روز افزون فناوریهای همراه ،فناوریهای شبکههای

بنابراین عدم توجه مجریان به هر یک از ابعاد یادشده و
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به طور کلی یادگیری به روش الکترونیکی نیز مانند هر نوع

الکترونیکی برای آشنایی آنها با نظام یادگیری الکترونیکی ،

نظام آموزشی نوین ،یک بسته کامل آموزشی به شمار میرود .از

اولویت دروس نظری بر عملی (امکان تولید محتوای الکترونیکی

این رو توجه چند بعدی به آن برای جلوگیری از ضعف امری

و آموزش دروس عملی به علت ماهیتشان بسیار مشکلتر است)

ضروری است تا در کارایی کل نظام خللی وارد نشود .بنابراین

و ایجاد گارگاه های شبیه سازی شده برای دروس عملی

برای تسهیل و پیشبرد امر یادگیری الکترونیکی  ،اعطای وام و

پیشنهاد میشود.

تسهیالت از طرف دانشگاه برای افزایش توانایی مالی دانشجویان
برای تهیه رایانه ،گوشی هوشمند و دیگر دستگاه دیجیتالی،

تشکر و قدردانی

همچنین افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتالی،

این مقاله حاصل از پایاننامه دانشجویی با عنوان سنجش

شبکه و امنیت آن در جهت بهبود دسترسی دانشگاه به این

میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شهید

حوزه ،داشتن یک برنامه عملیاتی مناسب و لزوم ایجاد تمایل

صدوقی پردیس بینالملل یزد میباشد .این پایاننامه در جلسه

واقعی مدیریت و مسئوالن دانشگاه بر اجرای پروژه یادگیری

کمیته اخالق در پژوهش دانشکده پزشکی مورخ 1388/09/10

الکترونیکی  ،لزوم شفاف کردن راهبردها و برنامههای کلی

مطرح و کلیه مراحل انجام شده تحقیق از نظر اخالقی بالمانع

دانشگاه و تدوین مجموعه قوانین الزم در زمینه یادگیری

تشخیص داده شد.

الکترونیکی  ،لزوم فرهنگ سازی به جهت ایجاد نگرش مثبت
به یادگیری الکترونیکی  ،برگزاری دورههای ضمن خدمت
اجباری برای کارمندان و اساتید و کلیه افراد مرتبط با یادگیری
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Abstract
Introduction: Assessing e-learning readiness is one of the prerequisites for e-learning development. The aim

of this study was to assess the readiness of e-learning in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences,
Yazd International Campus.
Methods: This study is conducted by descriptive-survey-cross-sectional method. A sample group of 437

individuals consisting administrators, professors, and staff were selected by simple random sampling, and
students were selected by stratified random sampling. For data collection, a researcher-made questionnaire
adapted from Khan frame work with three dimensions of organization, technology and audience analysis
with validity approved by professors and reliability by internal consistency method and Cronbach's alpha
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coefficient equal to 0.7 was used. Descriptive statistics (mean, standard deviation, standard deviation) and

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

inferential statistics (one-group t-test) were used to analyze the data with a significant level of 0.05.
Result: By summing up the total sample group and the value of t-statistic, the difference in weighted

average of the group responses with a 50% point in the organizational, technology and audience analysis
dimensions were equal to 4.07, 2.21 and 2.98, respectively, and in total equal is 2/85 Larger than the critical
value of the table with a degree of freedom of 436 with an error probability of less than 0.05. Hence, there
was a significant difference between the weighted average of the whole sample group and a score of 50
which means the university is more than 50% ready to implement learning electronically.
Conclusion: the International Campus of

Shahid Sadooghi Medical Sciences University of Yazd is

prepared for e-learning project.
Keywords: Learning, E-learning, E-learning readiness
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