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10/8/93: پذیرش مقاله16/7/93: دریافت مقاله
 علوم با توجه به قصد دانشگاه و شود محسوب میمؤثر آموزشی بسترهايبه عنوان یکی از     یادگیري الکترونیک   امروزه:مقدمه

در دانشگاه از دیدگاه    یادگیري الکترونیک   پژوهش حاضر به بررسی امکان اجراي       ،سازي این نوع آموزش   براي پیاده  پزشکی لرستان 
.پرداخته است91-92ر سال تحصیلی اساتید، دانشجویان، مدیران و کارکنان اجرایی د

   نفر عضو هیئت علمی و سیزده نفـر از          84نفر دانشجو،    316تعداد  . بوده است  مقطعی-توصیفی ،روش مطالعه :هامواد و روش
آمـادگی تجربـه    (نامـه چنـد بعـدي داراب        از پرسـش  ها  آوري داده براي جمع . مدیران و کارکنان به روش سرشماري انتخاب شدند       

شی و فنی، آمادگی فرهنگی، آمادگی تجهیزات، آمادگی شبکه ارتباطی، آمادگی قوانین و مقـررات، آمـادگی منـابع انـسانی،                      آموز
روایی و پایایی ابزار مورد استفاده      . استفاده شد ) هاي آموزشی، آمادگی امنیت، آمادگی پشتیبانی     آمادگی مدیریت، آمادگی سیاست   
.تأیید شد) 82/0(رونباخ با روایی محتوایی و فرمول آلفاي ک

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان از نظر آمادگی تجربه آموزشی و فنی، آمادگی فرهنگی، آمادگی تجهیـزات، آمـادگی                  :هایافته
هاي آموزشی، آمادگی امنیت و آمادگی پشتیبانی در سطح شبکه ارتباطی، آمادگی نیروي انسانی، آمادگی مدیریت، آمادگی سیاست     

.قرار ندارد و فقط از نظر قوانین و مقررات در سطح مطلوبی قرار داردمطلوبی 
   وجـود نـدارد و بـراي        دانـشگاه در  یادگیري الکترونیک   آمادگی الزم براي اجراي پروژه       حال حاضر در  :گیريبحث و نتیجه

.هاي مربوط فراهم گرددسازي این شیوه آموزشی باید زیرساختپیاده
دانشگاه علوم پزشکی لرستانآموزش الکترونیک، یادگیري از راه دور، الکترونیک،یادگیريسنجی، امکان: هاي کلیديواژه

چکیده
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مقدمه
هاي اخیر فناوري اطالعات و ارتباطات انقالبی در        در سال 

تجارت، صنعت، خدمات، پزشکی و روابط اجتماعی ایجاد کرده         
ق و  است و آموزش و یادگیري را نیز دستخوش تحـوالت عمیـ           

امروزه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات بـه         . بنیادین نموده است  
شود و نقـش مهمـی   عنوان محور توسعه ملی کشورها تلقی می      

هــاي کــالن اجتمــاعی، اقتــصادي، فرهنگــی و ریــزيدر برنامــه
اجـالس جهـانی یونـسکو    بیانیهطوري که در آموزشی دارد، به  

عـالی برگـزار   آمـوزش زمینـه در   1998که در پاریس در سال      
مؤسـسات آمـوزش عـالی بایـد نخـستین          «شد، آمده است که     

فنــاوري بــالقوههــا و امکانــات نهادهــایی باشــند کــه از مزیــت
شوند و باید براي هماهنگی با      مند می اطالعات و ارتباطات بهره   

انـدازي  هاي مجازي، نسبت بـه راه     عصر اطالعات و تبیین نظام    
).1(» مایندهاي نوین آموزشی اقدام نمحیط

با گسترش و پیشرفت آموزش الکترونیک، آمـوزش علـوم        
ــه  ــکی در زمین ــوم   پزش ــی، عل ــه جراح ــف از جمل ــاي مختل ه

ــوژي،     ــکی، ایمونول ــتی، دندانپزش ــوم بهداش ــشگاهی، عل آزمای
بیهوشی، طب سالمندان، طب سـنتی، علـوم پرسـتاري، طـب            

از از آن بهره جسته است و روند استفاده        ... اورژانس و حوادث و   
موفقیـت در اجـراي آمـوزش        الزمـه . آن رو به گسترش اسـت     

هـا و اسـتاندارهاي ضـروري آن،    الکترونیک، برقراري زیرساخت  
تجربه نـشان داده اسـت   . هاستسازي و تداوم آنمقدم بر پیاده  

یـادگیري  هـا و اسـتانداردها،      که بدون توجه به این زیرسـاخت      
نکتـه حـائز    . است از رسیدن به اهداف خود بازمانده     الکترونیک  

این است  یادگیري الکترونیک   سازي نظام   اهمیت پیش از پیاده   
یــادگیري هــا قبــل از آغــاز طــرح هــا و دانــشگاهکــه ســازمان

گذاري براي آن، نیازمند گـذر از فراینـدي         و سرمایه الکترونیک  
را تضمین  یادگیري الکترونیک   سازي  هستند که موفقیت پیاده   

هـا پـیش از اجـراي نظـام         و دانشگاه  هابسیاري از سازمان  . کند

نیازهـاي  آموزش الکترونیک، به بررسی میزان آمـادگی و پـیش        
).1(اندپرداختهاجراي آن 

ــرت  ــگ پراس ــادگی  ) 2(جاریان ــشی درك و آم در پژوه
ــشگاه   ــشکده مــدیریت بازرگــانی دان دانــشجویان و اســاتید دان

ر دیـادگیري الکترونیــک  مـاي را در مــورد اسـتفاده از   چیانـگ 
ها نـشان داده اسـت   یافته. آموزش، مورد بررسی قرار داده است  

در کل بسیار مفید است، امـا جمعیـت     یادگیري الکترونیک   که  
نیـست و نیـاز بـه       یادگیري الکترونیـک    هدف آماده استفاده از     

کـه بـراي     اعتقاد دارنـد  ) 3(و هانگ    ولیا. پشتیبانی بسیار دارد  
لکترونیـک، در ابتـدا     ا یـادگیري سـازي و توسـعه محـیط        پیاده

هـایی  مشخص کردن آمـادگی یادگیرنـدگان از لحـاظ ویژگـی          
. ها ضروري استهمچون انگیزش، نگرش، باورها و اطمینان

ه اسـت کـه سـه       اظهار داشت در پژوهش خود    ) 4(سدیک  
ها، بر آمادگی فردي بـراي  ها، تجربیات و صالحیت نگرش مؤلفه

پونسري. مؤثر هستندیادگیري الکترونیکسازي توسعه و پیاده
در پژوهش خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه گـرایش            ) 5(وت  

اي در مقاله ) 6(لوپز  . است آموزشها به سمت این نوع      دانشگاه
در مؤسـسه   یـادگیري الکترونیـک     با عنـوان ارزیـابی آمـادگی        

آموزش عالی علوم بهداشت، نوعی مدل براي ارزیـابی آمـادگی           
ــادگیري الکترونیــک  ــایج حی ــن و نت اصــل از کــاربرد آن در ای

. مؤسسه را گزارش داده است
ارزیــابی آمــادگی «بــا عنــوان ) 7(نتــایج پــژوهش داراب 

الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس با اسـتفاده از مـدل     یادگیري
نشان داده است که میـانگین      » هاي ایران بومی ارزیابی دانشگاه  

ار و  افـز افـزار، سـخت   نـرم (هـاي مـورد بررسـی       آمادگی مؤلفـه  
8/2در دانشگاه تربیت مـدرس      ) پشتیبانی، هماهنگی و نظارت   

است که بیانگر عدم آمـادگی و ضـعف جـدي در حـوزه               10از  
ملکـی مردشـت و همکـاران       . استیادگیري الکترونیک   اجراي  

به بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه ارومیه بـراي         ) 8(
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این هاي  یافته .اندهپرداختیادگیري الکترونیک   شرکت در نظام    
ورودبـه  پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه ارومیه بـراي        

برخوردارنـد   یاز آمادگی در سطح متوسط    یادگیري الکترونیک   
و بین میزان آمادگی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد         

تفـاوت معنـاداري وجـود      یادگیري الکترونیک   براي شرکت در    
. دارد

و دانـشگاه مجـازي مـستلزم       ک  یادگیري الکترونیـ  تحقق  
بـه آن  فراهم آوردن شرایط مختلفی است که از دید سیستمی

بـدیهی اسـت بـراي      . گوینـد مـی یادگیري الکترونیـک    آمادگی  
الزم اسـت ابعـاد مختلـف چـه بـه      یادگیري الکترونیـک  تحقق  

و سیاسـی، آمـادگی     تیلحاظ زیرساخت و چه به لحـاظ حمـای        
مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار       منابع انسانی و آمادگی سازمانی      

گذاران بتوانند سیاست مناسبی را     گیرند تا مسئوالن و سیاست    
ریزي کنند که محیطی    هاي توسعه را چنان برنامه    اتخاذ و طرح  

ایجـاد  یـادگیري الکترونیـک   افزا و متـوازن را بـراي تحقـق     هم
اجـراي پـروژه     امکـان بررسی   با هدف پژوهش حاضر نیز    . کنند

ــادگیري الک ــوم پزشــکی و خــدمات  ترونیــک ی ــشگاه عل در دان
.اجرا شددرمانی لرستان تیبهداش

هامواد و روش
مورد مطالعه در این پژوهش، متـشکل از اسـاتید،           جامعه

دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشـکی لرسـتان          
معیــار ورود اســاتید در ایــن . بــود91-92در ســال تحــصیلی 

تحـصیالت  بـودن سـال، دارا 60تـا  30تحقیق، میانگین سنی    
دسـت کـم   سابقه کار   داشتن  ،  یکارشناسی ارشد تا برد تخصص    

منظـور   ورود دانـشجویان  خاصـی بـراي     معیـار   . یک سال بـود   
مقـاطع تحـصیلی کارشناسـی و پزشـکی        و دانشجویان   نگردید

وارد هاي تحـصیلی متفـاوت    ترمعمومی مشغول به تحصیل در      
تحـصیالت دیـپلم تـا       داراي و زن کارکنان مـرد     .مطالعه شدند 

وارد مطالعـه   سـال    25تـا    1کارشناسی ارشد و سابقه خـدمت       

گیـري  کـه بـه روش نمونـه      نفر بـود   120جامعه اساتید   . شدند
نفـر بـه    84تعـداد    ،اي بر اساس جدول مورگـان     تصادفی طبقه 

1902(دانـشگاه  دانشجویان کلاز   .عنوان نمونه انتخاب شدند   
اي از پــنج دانــشکده روش تـصادفی طبقــه بــهاي نمونــه، )نفـر 

به حجـم   ) پزشکی، پرستاري و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت      (
. نفر انتخاب شد316

آمـوزش، از   رایانـه و    براي انتخاب مدیران، و متخصـصان       
ها آوري داده براي جمع ). نفر 13(روش سرشماري استفاده شد     

زشی و فنی،   آمادگی تجربه آمو  (چند بعدي داراب    از پرسشنامه   
آمادگی فرهنگی، آمادگی تجهیزات، آمـادگی شـبکه ارتبـاطی،          
آمــادگی قــوانین و مقــررات، آمــادگی منــابع انــسانی، آمــادگی 

هــاي آموزشــی، آمــادگی امنیــت، مــدیریت، آمــادگی سیاســت
هـا بـا حـضور      نامـه پرسش). 7(استفاده شد   ) آمادگی پشتیبانی 

روایی مـدل داراب     پایایی و . ها توزیع گردید  محقق در دانشکده  
، که در )7،9(هاي قبلی مورد تأیید قرار گرفته است     در پژوهش 

ها با استفاده از فرمـول    پژوهش حاضر نیز پایایی کل پرسشنامه     
هـا  براي توصیف داده  . به دست آمده است    82/0آلفاي کرونباخ   

میانگین، فراوانی، درصد، انحـراف  (هاي آمار توصیفی   از شاخص 
اي اسـتفاده  تـک نمونـه  Tآزمـون  تحلیل آنها از و براي   ) معیار

.شد

هایافته
اي مربـوط بـه     تک نمونه Tهاي توصیفی و آماره   شاخص

متغیر تجربه آموزشی و فنی از دیـدگاه اعـضاء هیئـت علمـی،              
از .آورده شــده اســت1جــدول در دانــشجویان و کارکنــان در 

معیار  دیدگاه اعضاء هیئت علمی و کارکنان، میانگین و انحراف        
برابـر بـا    به ترتیب   وضعیت آمادگی تجربه آموزشی و فنی الزم        

شـده از میـانگین   مشاهدهتفاوت. است12/1و ) از پنج(66/2
طور که در جـدول  اما همان.)P>01/0(بوددارمعنی، متوسط

و اخـتالف  ) t=-92/2(منفی است Tمقدار ،شودمشاهده می 1
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نتیجه گرفتچنینتوانیم، بنابراین. میانگین نیز منفی است
وضـعیت آمـادگی تجربـه آموزشـی و فنـی بـراي اجـراي        کـه 

در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی و        یادگیري الکترونیک   

تــر از میــانگین متوســط و در نتیجــه در حــد کارکنــان پــایین
. نامطلوب است

از دیدگاه اساتید و کارکنانبه آموزشی و فنی اي مربوط به متغیر تجرتک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.1جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادنوع نمونه

)از پنج(
انحراف
معیار

تفاوت 
باالدر پاییندر داريمعنیTdfمیانگین

-33/0-83000/063/0-54/6-8451/268/048/0اعضاء هیئت علمی
-32/0-12002/012/1-95/3-1327/266/072/0کارکنان
-10/0-96004/055/0-92/2-9766/212/133/0هاکل گروه

اي مربـوط بـه     تک نمونه Tهاي توصیفی و آماره   شاخص
در یـادگیري الکترونیـک   متغیر آمادگی فرهنگی براي برگزاري    

آمـده  2در جدول و به تفکیکها و دانشگاه از دیدگاه کل گروه   
ها میانگین و انحراف معیـار وضـعیت        از دیدگاه کل گروه   .تاس

03/3برابر با   یادگیري الکترونیک   آمادگی فرهنگی براي اجراي     

ــانگین متوســمــشاهدهت تفــاو.اســت65/0و  ط، شــده از می
کـه نتیجـه گرفـت  چنـین تـوان مـی ن، بنابرای.نبوددار معنی

در ک  یادگیري الکترونیـ  وضعیت آمادگی فرهنگی براي اجراي      
.ها در حد مطلوب نیستدانشگاه از دیدگاه کل گروه

از دیدگاه کل ذینفعاناي مربوط به متغیر آمادگی فرهنگیتک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.2جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادنمونه

)از پنج(
انحراف
معیار

تفاوت 
در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین

23/0-83000/056/0-91/4-8459/274/040/0اعضاء هیئت علمی
-17/0-12013/023/1-89/2-1329/287/070/0کارکنان

31617/354/017/084/5315000/011/024/0دانشجویان
09/0-/41303/365/003/004/1412297/002هاکل گروه

گاه اعضاء هیئت علمی، میـانگین و انحـراف معیـار           از دید 
یـادگیري الکترونیـک   وضعیت آمادگی فرهنگـی بـراي اجـراي       

تـک  Tآمـاره  نتـایج مربـوط بـه    . اسـت  74/0و   59/2برابر بـا    
شده از میانگین متوسطمشاهدهت تفاوکهدادنشاناينمونه
طـور کـه در جـدول    امـا همـان  .)P>0001/0(است دارمعنی

و اخـتالف   ) t=-91/4(منفـی اسـت     Tشود، مقدار   می مشاهده
نتیجه گرفتچنینتوانمیبنابراین،. میانگین نیز منفی است

یادگیري الکترونیـک  وضعیت آمادگی فرهنگی براي اجراي که
تـر از میـانگین    در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی پـایین        

.متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب است
کارکنـان، میـانگین و انحـراف معیـار وضـعیت           از دیدگاه   

برابـر بـا     یـادگیري الکترونیـک     آمادگی فرهنگی براي اجـراي      

اي تـک نمونـه  Tنتایج مربوط بـه آزمـون     . است 87/0و   29/2
دارمعنیشده از میانگین متوسطمشاهدهتفاوتکهدادنشان
شـود  طور که در جدول مشاهده می  اما همان  .)P>05/0(است  
و اختالف میانگین نیـز منفـی       ) t=-89/2(منفی است   Tمقدار  
وضـعیت  کـه نتیجـه گرفـت  چنـین تـوان مـی بنابراین،. است

در دانـشگاه  یادگیري الکترونیـک  آمادگی فرهنگی براي اجراي     
تر از میانگین متوسـط و در نتیجـه در   از دیدگاه کارکنان پایین   

.حد نامطلوب است
وضـعیت   معیـار راف  از دیدگاه دانشجویان میانگین و انحـ      

17/3برابر با   یادگیري الکترونیک   آمادگی فرهنگی براي اجراي     
دادنشانايتک نمونهTنتایج مربوط به آزمون . است54/0و 
اسـت  دارمعنـی شـده از میـانگین متوسـط   ه مشاهدتفاوتکه
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)0001/0<P(.کـه نتیجـه گرفـت  چنـین تـوان مین، بنابرای
در یادگیري الکترونیـک    اي  وضعیت آمادگی فرهنگی براي اجر    

دانشگاه از دیدگاه دانشجویان بـاالتر از میـانگین متوسـط و در             
.نتیجه در حد مطلوب است

اي مربـوط بـه     تک نمونه Tآماره  هاي توصیفی و    شاخص
یادگیري الکترونیـک   سازيپیادهمتغیر آمادگی تجهیزات براي     

3و بـه تفکیـک در جـدول       ذینفعان  در دانشگاه از دیدگاه کل      
انحـراف معیـار    هـا میـانگین و   از دیدگاه کـل گـروه  .آمده است 

یـادگیري الکترونیـک   وضعیت آمادگی تجهیزات بـراي اجـراي      

شـده از میـانگین   مـشاهده ت تفـاو . است72/0و 95/1برابر با 
طـور کـه در   اما همـان .)P>0001/0(دار است معنی،متوسط
و ) t=-45/29(منفی اسـت     Tشود مقدار   مشاهده می 3جدول  

چنـین ن تـوا مـی بنـابراین، . اختالف میانگین نیز منفی اسـت 
وضـعیت آمـادگی تجهیـزات بـراي اجـراي      کـه نتیجه گرفـت 

از دیدگاه اعضاء هیئت علمـی، کارکنـان و         یادگیري الکترونیک   
تر از میانگین متوسط و در نتیجه       دانشجویان در دانشگاه پایین   

. در حد نامطلوب است

از دیدگاه کل ذینفعاناي مربوط به متغیر آمادگی تجهیزاتتک نمونهTآماره ي توصیفی و هاشاخص.3جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادنمونه

)از پنج(
انحراف
معیار

تفاوت 
در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین

-68/0-83000/005/1-19/9-8413/286/087/0اعضاء هیئت علمی
-69/0-12000/056/1-70/5-1386/171/013/1کارکنان

-01/1-315000/016/1-76/28-31691/167/008/1دانشجویان
-97/0-412000/011/1-45/29-41395/172/004/1هاکل گروه

از دیدگاه اعضاء هیئت علمی، میانگین و انحراف معیار وضعیت          
و  13/2تجهیزات براي اجراي یادگیري الکترونیک  برابـر بـا           آمادگی  

کـه دادنـشان ايتک نمونـه Tنتایج مربوط به آزمون . است86/0
ــاوت ــشاهدهتف ــانگین متوســطم ــیشــده از می اســت دارمعن

)0001/0<P(.  شـود، مقـدار   طور که در جدول مشاهده می اما همان
T 19/9(منفی است -=t (بنابراین،. منفی استو اختالف میانگین نیز

وضـعیت آمـادگی تجهیـزات بـراي     کهنتیجه گرفتچنینتوانمی
اجراي یادگیري الکترونیک در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمـی         

. تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب استپایین
از دیدگاه کارکنان، میانگین و انحراف معیار وضـعیت آمـادگی           

. است71/0و 86/1راي اجراي یادگیري الکترونیک برابر با تجهیزات ب
ه مـشاهد تفاوتکهدادنشانايتک نمونهTنتایج مربوط به آزمون 

طور اما همان.)P>0001/0(است دارمعنیشده از میانگین متوسط
و ) t=- 70/5(منفـی اسـت      Tشود، مقـدار    که در جدول مشاهده می    

نتیجـه  چنـین تـوان مـی بنـابراین، .اختالف میانگین نیز منفی است

وضعیت آمادگی تجهیزات براي اجراي یادگیري الکترونیک کهگرفت
تر از میانگین متوسط و در نتیجه    در دانشگاه از دیدگاه کارکنان پایین     

. در حد نامطلوب است
از دیــدگاه دانــشجویان، میــانگین و انحــراف معیــار  وضــعیت  

و  91/1ري الکترونیک  برابـر بـا        آمادگی تجهیزات براي اجراي یادگی    
کـه دادنـشان ايتک نمونـه Tنتایج مربوط به آزمون . است67/0

ــاو ــشاهدهت تف ــط م ــانگین متوس ــده از می ــیش ــت دارمعن اس
)0001/0<P(.  شـود، مقـدار   طور که در جدول مشاهده می اما همان

T    76/28(منفی اسـت -=t (     و اخـتالف میـانگین نیـز منفـی اسـت .
وضعیت آمادگی تجهیـزات  کهنتیجه گرفتچنینن توامین، بنابرای

براي اجراي یادگیري الکترونیک در دانـشگاه از دیـدگاه دانـشجویان            
.تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب استپایین

مربوط به متغیر آمادگی شبکه   Tهاي توصیفی و آماره   شاخص
نظـر مـدیران و عوامـل       ارتباطی براي اجراي یادگیري الکترونیـک از        

از دیدگاه مدیران و عوامـل اجرایـی،        .آمده است  4اجرایی در جدول    
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میانگین و انحراف معیار وضعیت آمادگی شبکه ارتباطی براي اجراي          
شده مشاهدهتفاوت. است62/0و 81/1یادگیري الکترونیک برابر با 

که در طور اما همان.)P>0001/0(بوددارمعنی،از میانگین متوسط
و اختالف  ) t=- 86/6(منفی است    Tشود مقدار   مشاهده می  4جدول

ه کـ نتیجـه گرفـت  چنینتوانمیبنابراین،. میانگین نیز منفی است
وضعیت آمادگی شبکه ارتباطی براي اجراي یادگیري الکترونیـک در          

تر از میانگین متوسط دانشگاه از دیدگاه مدیران و عوامل اجرایی پایین
.در حد نامطلوب استو در نتیجه

مربوط به متغیر آمادگی قوانین Tهاي توصیفی و آماره شاخص
و مقررات براي اجراي یادگیري الکترونیک از نظر اعضاء هیئت علمی           

از دیـدگاه اعـضاء هیئـت علمـی میـانگین و      .آمده است5در جدول  
انحراف معیار  وضعیت آمادگی قوانین و مقررات براي اجراي یادگیري 

شـده از  مـشاهده تفـاوت . اسـت 09/1و 93/3کترونیـک برابـر بـا    ال
تـوان مـی ،بنـابراین .)P>0001/0(بـود دارمعنیمیانگین متوسط

وضعیت آمادگی قوانین و مقررات براي اجراي کهنتیجه گرفتن چنی
یادگیري الکترونیک در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی باالتر از           

.یجه در حد مطلوب استمیانگین متوسط و در نت
اي مربوط به متغیر آمادگی شبکه ارتباطی از دیدگاه مدیران و عوامل اجراییتک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.4جدول 

براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادمتغیر
)از پنج(

انحراف 
معیار

تفاوت 
باالدر در پایینداريمعنیTdfمیانگین

-80/0-12000/055/1-86/6-1381/162/018/1آمادگی شبکه ارتباطی

اي مربوط به متغیر آمادگی قوانین و مقررات از دیدگاه اعضاء هیئت علمیتک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.5جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادمتغیر

)از پنج(
انحراف 

معیار
فاوت ت

در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین
8493/309/193/081/783000/069/016/1آمادگی قوانین و مقررات

اي مربـوط بـه     تک نمونه Tآماره  هاي توصیفی و    شاخص
یـادگیري الکترونیـک    متغیر آمادگی دانشجویان براي برگزاري      

از .آمـده اسـت  6در جـدول  هـا  در دانشگاه از دیدگاه کل گروه    
ها میانگین و انحراف معیـار وضـعیت آمـادگی         دیدگاه کل گروه  

و  70/2برابـر بـا      یادگیري الکترونیک   دانشجویان براي اجراي    
دار معنـی شده از میانگین متوسـط مشاهدهت تفاو. است68/0

مـشاهده  6طـور کـه در جـدول        اما همـان   .)P>0001/0(بود
و اختالف میانگین نیز    ) t=-67/8(ست  منفی ا Tشود مقدار   می

وضـعیت  ه کنتیجه گرفتچنینتوانمیبنابراین،. منفی است
از دیدگاه  یادگیري الکترونیک   آمادگی دانشجویان براي اجراي     

تـر  اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان در دانشگاه پایین        
.از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب است

از دیدگاه کل ذینفعاناي مربوط به متغیر آمادگی دانشجویان تک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.6جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادنمونه

)از پنج(
انحراف
معیار

تفاوت 
در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین

-36/0-83000/070/0-81/6-8445/273/054/0اعضاء هیئت علمی
-18/0-12012/020/1-95/2-1330/284/069/0کارکنان

-13/0-315000/027/0-76/5-31679/263/020/0دانشجویان
-22/0-412000/035/0-67/8-41370/268/029/0هاکل گروه
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انحـراف معیـار    از دیدگاه اعضاء هیئت علمـی میـانگین و         
یـادگیري الکترونیـک    یت آمادگی دانشجویان براي اجراي      وضع

تـک  Tنتـایج مربـوط بـه آزمـون         . است 73/0و   45/2برابر با   
شده از میانگین متوسطمشاهدهفاوته تکدادنشاناينمونه
طـور کـه در جـدول    امـا همـان  .)P>0001/0(است دارمعنی

و اخـتالف  ) t=-81/6(منفـی اسـت     Tشود، مقدار   مشاهده می 
نتیجه گرفتچنینتوانمی، بنابراین. میانگین نیز منفی است

ــراي اجــراي  کــه ــشجویان ب ــادگیري وضــعیت آمــادگی دان ی
تر از  در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی پایین       الکترونیک  

.میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب است
از دیــدگاه کارکنــان میــانگین و انحــراف معیــار وضــعیت 

برابـر بـا    یادگیري الکترونیـک    گی دانشجویان براي اجراي     آماد
ايتـک نمونـه  Tنتایج مربوط به آزمـون  . است84/0و 30/2

دارمعنیشده از میانگین متوسطمشاهدهت تفاوکهدادنشان
،شـود طور که در جدول مشاهده مـی  اما همان  .)P>05/0(بود

یـز منفـی    و اختالف میانگین ن   ) t=-95/2(منفی است   Tمقدار  
وضـعیت  کـه نتیجـه گرفـت  چنـین ن تـوا مـی بنابراین،. است

ــراي اجــراي آمــادگی ــشجویان ب ــادگیري الکترونیــک دان در ی
تـر از میـانگین متوسـط و در         دانشگاه از دیدگاه کارکنان پایین    

.نتیجه در حد نامطلوب است
از دیدگاه دانشجویان میانگین و انحـراف معیـار وضـعیت           

برابـر بـا    یادگیري الکترونیـک    ي اجراي   آمادگی دانشجویان برا  
ايتـک نمونـه  Tنتایج مربوط به آزمـون  . است63/0و 79/2

دارمعنیشده از میانگین متوسطمشاهدهتتفاوکهدادنشان
طـور کـه در جـدول مـشاهده        امـا همـان    .)P>0001/0(است  

و اخـتالف میـانگین     ) t=-76/5(منفی اسـت    Tشود، مقدار   می
کـه نتیجـه گرفـت  چنـین ن تـوا مینابراین،ب. نیز منفی است

یـادگیري الکترونیـک    وضعیت آمادگی دانشجویان براي اجراي      
تـر از میـانگین متوسـط و    در دانشگاه از دیدگاه خودشان پایین  

.در نتیجه در حد نامطلوب است
هــايمربــوط بــه متغیرTهــاي توصــیفی و آمــاره شــاخص
ي الکترونیک از نظـر     براي اجراي یادگیر   و مدیریت  آمادگی اساتید 

از دیدگاه اعضاء هیئت    .آمده است  7اعضاء هیئت علمی در جدول      
وضـعیت آمـادگی اسـاتید بـراي     معیـار علمی میـانگین و انحـراف    

تفـاوت . اسـت 85/0و 67/2اجراي یادگیري الکترونیک برابـر بـا   
امـا  .)P>01/0(بـود دارمعنـی شده از میانگین متوسـط مشاهده

منفـی اسـت     Tشود مقدار   مشاهده می  7دولطور که در ج   همان
)45/3 -=t (تـوان مـی بنابراین،. و اختالف میانگین نیز منفی است

وضـعیت آمـادگی اسـاتید بـراي اجـراي      کـه نتیجه گرفتچنین
یادگیري الکترونیک در دانـشگاه از دیـدگاه اعـضاء هیئـت علمـی              

از .تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نـامطلوب اسـت            پایین
دیدگاه اعضاء هیئـت علمـی، میـانگین و انحـراف معیـار وضـعیت               

و  62/2آمادگی مدیریت براي اجراي یادگیري الکترونیک برابـر بـا           
بـود دارمعنیشده از میانگین متوسطمشاهدهتفاوت. است73/1

)05/0<P(.  شود مقـدار   مشاهده می  7طور که در جدول   اما همان
T    48/2(منفی است -=t (  ف میـانگین نیـز منفـی اسـت        و اخـتال .

وضعیت آمادگی مدیریت ه کنتیجه گرفتتوان چنینمیبنابراین،
براي اجـراي یـادگیري الکترونیـک در دانـشگاه از دیـدگاه اعـضاء               

تـر از میـانگین متوسـط و در نتیجـه در حـد      هیئت علمـی پـایین    
.نامطلوب است

اساتیداز دیدگاه و مدیریتبه متغیر آمادگی اساتیداي مربوطتک نمونهTآماره هاي توصیفی و شاخص.7جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادمتغیر

)از پنج(
انحراف 

معیار
تفاوت 
در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین

-13/0-/83001/050-45/3-8467/285/032/0آمادگی اساتید
-07/0-83015/067/0-48/2-8462/237/137/0آمادگی مدیریت
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هـاي مربـوط بـه متغیر  Tيهاي توصیفی و آماره  شاخص
براي اجـراي    ، امنیت و پشتیبانی   هاي آموزشی آمادگی سیاست 

از نظر مدیران و عوامل اجرایی در جـدول         یادگیري الکترونیک   
از دیدگاه مـدیران و عوامـل اجرایـی میـانگین و            .آمده است  8

هـاي آموزشـی بـراي      وضعیت آمـادگی سیاسـت     معیارف  انحرا
تفاوت. است86/0و 03/2برابر با یادگیري الکترونیک اجراي 
اما .)P>01/0(بوددارعنیم،شده از میانگین متوسطمشاهده

منفـی  Tمقـدار    ،شـود مشاهده مـی   8طور که در جدول   همان
ین،بنـابرا . و اختالف میانگین نیز منفی است) t=-01/4(است 

هـاي  وضعیت آمادگی سیاستکهنتیجه گرفتچنینتوانمی
در دانشگاه از دیدگاه    یادگیري الکترونیک   آموزشی براي اجراي    

تـر از میـانگین متوسـط و در         مدیران و عوامـل اجرایـی پـایین       
.نتیجه در حد نامطلوب است

از دیدگاه مدیران و عوامل اجرایی، امنیت و پشتیبانیي آموزشیهاآمادگی سیاستلحاظسازي یادگیري الکترونیک از امکان پیاده.8جدول 
براي تفاوت% 95فاصله اطمینان  میانگینتعدادمتغیر

)از پنج(
انحراف 

معیار
تفاوت 
در باالدر پایینداريمعنیTdfمیانگین

-43/0-12002/048/1-01/4-1303/286/096/0هاي آموزشیآمادگی سیاست
13/0-12342/035/0-98/0-1389/240/010/0آمادگی امنیت

-68/0-12000/070/1-08/5-1380/184/019/1آمادگی پشتیبانی
از دیدگاه مـدیران و عوامـل اجرایـی میـانگین و انحـراف              

یادگیري الکترونیک  معیار وضعیت آمادگی امنیت براي اجراي       
شـده از میـانگین   مـشاهده اوتتفـ . است40/0و 89/2برابر با 

نتیجه گرفـت چنینتوانمیبنابراین.نبوددارمعنیط، متوس
در یادگیري الکترونیک   وضعیت آمادگی امنیت براي اجراي      ه  ک

دانشگاه از دیدگاه مـدیران و عوامـل اجرایـی در حـد مطلـوب               
.نیست

از دیدگاه مـدیران و عوامـل اجرایـی میـانگین و انحـراف              
ــ ــار وضــعیت آم ــراي اجــراي معی ــشتیبانی ب ــادگیري ادگی پ ی

شـده از  مشاهدهتفاوت. است84/0و 80/1برابر با الکترونیک 
طور که اما همان.)P>0001/0(بودر دامعنیمیانگین متوسط

)t=-08/5(منفی است   Tمقدار   ،شودمشاهده می  8در جدول 
چنـین تـوان مـی ،بنابراین. و اختالف میانگین نیز منفی است

وضـعیت آمـادگی پـشتیبانی بـراي اجـراي      کـه گرفـت نتیجه 
در دانـشگاه از دیـدگاه مـدیران و عوامـل           یادگیري الکترونیک   

ــایین ــی پ ــانگین متوســط و در نتیجــه در حــد  اجرای ــر از می ت
.نامطلوب است

گیريبحث و نتیجه
سـنجی  امکـان  بررسـی بـه    اندر این پژوهش، پژوهـشگر    

لوم پزشکی و خدمات    در دانشگاه ع  یادگیري الکترونیک   اجراي  
درمانی لرستان از دیدگاه اساتید، دانشجویان، مدیران       تیبهداش

. ندو کارکنان اجرایی پرداخت
وضعیت آمادگی، تجربـه آموزشـی و فنـی بـراي اجـراي              

در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی و        یادگیري الکترونیک   
تــر از میــانگین متوســط و در نتیجــه در حــد کارکنــان پــایین

ــت  ــوده اس ــامطلوب ب ــوزش   .ن ــه آم ــم در زمین ــسائل مه از م
هـا  الکترونیک، امکانات و تجاربی است که در ایـن روش بـه آن   

لذا عامل مهم مورد بررسی در این تحقیـق بـراي        . احتیاج است 
سنجی نظام آموزش الکترونیک، عامل تجربه آموزشـی و         امکان

ري یـادگی هـر نهـاد یـا سـازمانی کـه بخواهـد             . فنی بوده است  
را به کار گیرد باید حداقل ملزومات را در تمام ابعاد           الکترونیک  

ها حـاکی   یافته. از جمله بعد تجربه فنی و آموزشی داشته باشد        
سابقه یادگیري الکترونیک از آن است که از عوامل موفقیت در         

هاي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات است؛ زیرا   و مهارت 
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نی بر وب و اینترنت نیازمند در اختیـار         هاي مبت توسعه فعالیت 
به ایـن  . داشتن سطح قابل قبول و مطلوبی از دانش رایانه است      

عنـوان  منظور آمـوزش مفـاهیم رایانـه و فنـاوري اطالعـات بـه          
ــاخ ــراي دورهتیزیرس ــراي اج ــازي  ب ــک  و مج ــاي الکترونی ه

).10(گردد پیشنهاد می
ــراي     ــراي اج ــی ب ــادگی فرهنگ ــعیت آم ــادگیري وض ی

در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی و کارکنان         کترونیک  ال
تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نـامطلوب بـوده             پایین
ولی وضـعیت آمـادگی فرهنگـی از دیـدگاه دانـشجویان            . است

.باالتر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد مطلوب است
گــاه گــذاران و کــارگزاران ناز دیــدگاه فرهنگــی، سیاســت

بخشی از ایـن نگـاه      . اندنداشتهیادگیري الکترونیک   مناسبی به   
گـذاران ملـی،    ناشی از آن است که برخـی مـدیران و سیاسـت           

. داننـد ویژه اینترنت را فضاي تهدیـدآمیز مـی       فضاي شبکه و به   
هـایی  حلو راه» اینترنت پاك و ناپاك  «برخی اصطالحات چون    

دگاه است که بـه تبـع       ناشی از همین دی   » اینترنت ملی «مانند  
هـاي ارتبـاطی را در پـی داشـته     آن تهدید دسترسی به شـبکه   

دانـشجویان نگـاهی   ) 1شـود تـا     همین موضوع سبب می   . است
منفی به این شیوه یادگیري داشته باشـند و معتقدنـد کیفیـت         

نظــام هــا ضــعیف بــوده و نــوع مواجهــهدورهآمــوزش در ایــن 
اساتید ) 2. انشگاه نیست دانشگاهی با آنان درخور دانشجویان د     

ا هـ تـر از سـایر دوره     ها را ضـعیف   و مدیران دانشگاهی این دوره    
برخورد آنان با مخاطبـان ایـن        دانند و به همین دلیل شیوه     می

ویـژه  و بـه (جامعـه  ) 3. دوره مشابه با سایر دانـشجویان نیـست   
هـا  بـا نگـاهی منفـی بـه ایـن دوره          ) هاي مختلف صنعت  بخش

ا آنجا که برخی صـنایع بـزرگ شـرط جـذب            شوند ت مواجه می 
یـادگیري  هـاي  آمـوختگی آنـان از دوره  متخصص را عدم دانش   

شـود بـه گـسترش      دانند؛ بنابراین، پیشنهاد مـی    میالکترونیک  
از طریق برگزاري سخنرانی درباره    یادگیري الکترونیک   فرهنگ  

مبـادرت  یـادگیري الکترونیـک     هـاي   ها و ظرفیت  مزایا، ویژگی 
.ورزند

ــراي    و ــراي اج ــزات ب ــادگی تجهی ــعیت آم ــادگیري ض ی
از دیــدگاه اعــضاء هیئــت علمــی، کارکنــان و     الکترونیــک

تــر از دانــشجویان در دانــشگاه علــوم پزشــکی لرســتان پــایین 
یکـی از   . میانگین متوسط و در نتیجه در حـد نـامطلوب اسـت           

ترین اقتضائات آموزش الکترونیک، پیوستگی آن با سـایر         جدي
هـاي  فنـاوري «رشد روزافزون   . اطالعات است  نمودهاي فناوري 

از یک سو و تلفیق     » هاي اجتماعی هاي شبکه فناوري«،  »همراه
ــد    ــادگیري مانن ــیط ی ــات مح ــایر ملزوم ــا س ــه «آن ب کتابخان

سـازي  کارگـاه شـبیه   «و  » آزمایـشگاه الکترونیـک   «،  »دیجیتال
پیـشرفت فنـاوري، بـر      اسـت کـه بـا       تیترین نکا از مهم » شده

تجربـه  . اثـر گذاشـته اسـت     یادگیري الکترونیک   هچگونگی ارائ 
عـدم   دهندهواجهه با این فناوري نشان    هاي ایرانی در م   دانشگاه

بـه  م صـرفاً توجه به ایـن پیوسـتار و محـدود کـردن ایـن نظـا            
چگـونگی  . آن بوده است و بسیار ضروري اسـت        نمودهاي اولیه 

توجـه  مندي از سایر نمودهاي فناوري در این عرصه مورد          بهره
اي نقـش   از آنجا که تجهیزات مناسـب رایانـه       . قرار گرفته است  

هاي مؤثري در پشتیبانی عملکرد دانشگاه و اجراي موفق برنامه        
ــک  ــادگیري الکترونیـ ــشتیبانی از  یـ ــا پـ ــت بـ دارد، الزم اسـ

هاي مجازي را دارنـد     دانشجویانی که تمایل به شرکت در دوره      
یـا اسـتفاده امـانی از        مثالً با دادن وام براي خریـد تجهیـزات        (

.در این زمینه قدم مؤثري اتخاذ کنند) هاآن
یـادگیري  وضعیت آمادگی شبکه ارتبـاطی بـراي اجـراي          

در دانــشگاه از دیــدگاه مــدیران و عوامــل اجرایــی الکترونیــک 
. تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب اسـت          پایین

و نیـز  کترونیک یادگیري البه دلیل عدم شناخت کامل ماهیت      
الزامــات اجرایــی آن، هنــوز بــه طــور کامــل مــشخص نیــست 
استاندارد فناوري مورد نیـاز در ایـن حـوزه چیـست و همـین                
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فقـدان تعامـل    «موضوع سبب شده است که عالوه بر مشکالت         
، فشار ناشی از استاندارد نبودن اقتـضائات ارتبـاطی و     »محیطی

ترین مـسائل   مهم. دتحمیل شو ) دانشجو(اي نیز به کاربر     شبکه
هاي اسـتاندارد بـه   عدم تبیین نیازمندي) 1: این بعد عبارتند از 

هاي استاندارد بـه    عدم تبیین نیازمندي  ) 2،افزاريلحاظ سخت 
عـدم تعریـف تعهـد حفـظ کیفیـت          ) 3،لحاظ شبکه ارتبـاطی   

عدم تعریف استانداردهاي مورد    ) 4خدمات نسبت به دانشجو و      
). کهداده و شب(تینیاز امنی

از یـادگیري الکترونیـک     مسلماً ایجاد دسترسی به بـستر       
طریق تلفـن سـرعت بـسیار کمـی دارد و شـرایط بارگـذاري و        

بـه عـالوه کـاربران بـراي     . سازدفراخوانی اطالعات را دشوار می   
آباد عـالوه بـر هزینـه اسـتفاده از          دسترسی، خارج از شهر خرم    

ایی نیـز هـستند   جخط اینترنت، مجبور به پرداخت هزینه جابه  
هـا بـسیار    ویـژه بـراي دانـشجویان ایـن دوره        که این نکتـه بـه     

یـادگیري  شـود در اجـراي      پیـشنهاد مـی   . آفـرین اسـت   مشکل
اي به این مهم و پهناي بانـد دانـشگاه توجـه ویـژه             الکترونیک  

.شود
یـادگیري  وضعیت آمادگی قوانین و مقررات براي اجـراي         

مـدیران و عوامـل اجرایـی       در دانـشگاه از دیـدگاه        الکترونیک  
. باالتر از میانگین متوسـط و در نتیجـه در حـد مطلـوب اسـت       

اي باشد تـا طراحـان      هاي مصوب دانشگاه باید به گونه     نامهآیین
، اطمینـان حاصـل     )دهندگان محتـوا  استادان و توسعه  (ها  دوره

کارکنـان  . گیردهاي آنان مورد حمایت قرار می کنند که فعالیت  
شان در براي اجراي موفـق     ین باور برسند که تالش    نیز باید به ا   

در این صورت است کـه توسـعه   . شودها نادیده گرفته نمی دوره
وکـاري سـودبخش بـراي      عنـوان کـسب   بهیادگیري الکترونیک   

دانــشگاه بایــد ). 7(پدیدآورنــدگان آن محــسوب خواهــد شــد 
هـاي حقـوقی    نامـه نامه امنیت محتواي الکترونیک، آیـین     آیین
نامـه برگـزاري    دادخواهی در زمینـه سـرقت ادبـی، آیـین          براي

نامه حضور و غیاب دانشجویان و اسـتادان        کالس مجازي، آیین  
نامـه پرداخـت    هاي برخط، آیین  نامه برگزاري آزمون  دوره، آیین 

بــه کارکنــان اجرایــی دوره، مقــررات نظــارت و ارزیــابی نظــام 
ي الکترونیـک   یـادگیر را قبل از اجراي     ... ویادگیري الکترونیک   

.تدوین و مصوب نماید
طور که نتایج نشان داده است، آمادگی دانـشجویان         همان

در دانـشگاه از دیـدگاه کـل     یادگیري الکترونیک   براي برگزاري   
. در حد نامطلوب اسـت ) دانشجویان، اساتید و کارکنان   (ها  گروه

همچنین با توجه به اطالعات به دست آمـده، میـزان آمـادگی              
در یـادگیري الکترونیـک   ت علمـی بـراي برگـزاري     اعضاء هیئـ  

.دانشگاه نیز در حد نامطلوب است
مـستلزم در اختیـار     یـادگیري الکترونیـک     ورود به عرصه    

در . داشتن منابع انسانی مـاهر و توانمنـد در ایـن حـوزه اسـت        
نیافتگی  هاي آموزشی هم با مشکالت توسعه     حال حاضر محیط  

وزه فنـی و چـه در حـوزه    چـه در حـ  (منابع انسانی کارشـناس    
اسـتادان و   (و نیـز منـابع انـسانی آموزشـی          ) اداري و مدیریتی  

) دانـشجویان (و هم منابع انسانی کـاربران       ) دستیاران آموزشی 
واقعیت این است که نظام آموزشـی بـدون لحـاظ          . مواجه است 

یـادگیري الکترونیـک    آمادگی منابع انسانی پا به عرصه اجراي        
آن اسـت کـه در حـال حاضـر اسـتادان        گذاشته است و نتیجه   

و همچنین دانـشجویان بـا      تیهاي آموزشی به روش سن    کالس
ترین مـسائل ایـن بعـد       از مهم . این حیطه آشنایی کامل ندارند    

مـدیران،  (عدم آمـوزش منـابع انـسانی اجرایـی          ) 1توان به   می
ي آمـوزش  بـراي ارائـه  ) کارشناسان آموزشی، کارشناسان فنـی    

ي آمــوزش م آمــوزش اســاتید بــراي ارائــهعــد) 2،الکترونیــک
تـرین  عنـوان اصـلی   عدم آموزش دانشجویان بـه    ) 3،الکترونیک

ــادگیري الکترونیــک مخاطبــان نظــام  ــه ) 4وی عــدم توجــه ب
با سایر مظاهر فناوري اطالعـات     یادگیري الکترونیک   پیوستگی  
هاي آموزش ترکیبـی  در این زمینه استفاده از نمونه     . اشاره کرد 
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تواند دانـشجویان و اسـاتید      می) هاي معمولی و کالس  اینترنت(
ترغیب نماید شبکه اینترنترا به استفاده از یادگیري مبتنی بر    

)11.(
هـاي آموزشــی بـراي اجــراي   وضـعیت آمـادگی سیاســت  

در دانـشگاه از دیـدگاه مـدیران و عوامـل           یادگیري الکترونیک   
ــایین ــی پ ــانگین متوســط و در نتاجرای ــر از می د یجــه در حــت
هـاي نظـام    ، سیاسـت  مدیریت کـالن   در عرصه . نامطلوب است 
هـیچ   ها مـشخص نیـست و از جملـه        این دوره آموزشی درباره 

نقشه راه این نوع آموزش      دهدهنسندي که به طور کامل نشان     
گذاري ایـن   سیاست. در آموزش عالی باشد، معموالً وجود ندارد      

شـود  مـی  ایـن عوامـل موجـب     . ها متولی مشخصی نـدارد    دوره
.هاي الزم و مربوط در این زمینه صورت نگیردگذاريسیاست

ــراي     ــراي اج ــدیریت ب ــادگی م ــعیت آم ــادگیري وض ی
تر از  در دانشگاه از دیدگاه اعضاء هیئت علمی پایین        الکترونیک

پیـشنهاد  . میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب اسـت         
مـدیریت  «شود در حوزه معاونت آموزشی، دفتـري بـه نـام            می

تأسـیس شـده و در آن تـدوین مقـررات        » آموزش غیرحضوري 
و تلفیـق آن بـا سـایر        (یـادگیري الکترونیـک     آموزشی، ارتقـاء    

این  کنندهبرگزار تشکیالتهاي  و نظارت بر فعالیت   ) هافناوري
.ها را بر عهده گیرددوره

یادگیري الکترونیـک   وضعیت آمادگی امنیت براي اجراي      
گاه مدیران و عوامل اجرایی در حـد مطلـوب          در دانشگاه از دید   

حـاکی از آن     8همچنین نتـایج ارائـه شـده در جـدول           . نیست
یـادگیري  است که وضعیت آمـادگی پـشتیبانی بـراي اجـراي             

در دانــشگاه از دیــدگاه مــدیران و عوامــل اجرایــی الکترونیــک 
.تر از میانگین متوسط و در نتیجه در حد نامطلوب استپایین

ــاربرد روش ــردي و   ک ــات ف ــظ اطالع ــف حف ــاي مختل ه
ســازمانی، ایجــاد امنیــت در صــحت اطالعــات مبادلــه شــده و 

گرها در محیط آموزشی و فراهم آوردن       پیشگیري از نفوذ رخنه   

دانـشجویان،  (محیطی ایمن براي آسودگی خاطر همه کاربران        
. از شرایط اولیـه و از وظـایف دانـشگاه اسـت        ) اساتید و مدیران  

هـاي قـوي تحـت شـبکه، تعریـف          یـاب روسگیـري از ویـ    بهره
عنوان کـاربر دامنـه بـه منظـور مـدیریت           هاي دانشگاه به  رایانه

هاي نفوذ ها، در نتیجه محدود شدن راه     اندازي برنامه نصب و راه  
توانـد در افـزایش     ها مـی  گرها به همراه برنامه   ها و رخنه  ویروس

نـشگاه  ها و در نتیجه افـزایش آمـادگی امنیـت دا          امنیت برنامه 
).7(مؤثر باشد 

تـأمین، تعمیـر و     (پشتیبانی دوره شامل پـشتیبانی فنـی        
پـشتیبانی  (و پشتیبانی نـرم     ) افزارينگهداري زیرساخت سخت  

عــدم حــضور . اســت...) وتــیمــالی، محتــوایی، فرهنگــی، امنی
هـاي الکترونیـک در دانـشگاه، در        فیزیکی دانـشجویان در دوره    

آورد راهنما را به وجـود مـی      ها احساس رها بودن و نداشتن       آن
ــلی  ــی از اص ــه یک ــشکالت آنک ــرین م ــت ت هاســت و الزم اس

هاي مناسـب راهنمـایی و مـشاوره دانـشجویی، تـشکیل            برنامه
کننـدگان محتـوا،    جلسات متعدد با حـضور دانـشجویان، تهیـه        
. هـا گنجانـده شـود     اساتید، مدیران و کارکنـان در برنامـه دوره        

زیکی دانـشجویان، در صـورت      همچنین به دلیل عدم حضور فی     
موقع و فوري دانشجویان در برخورد با       نبودن پشتیبانی الزم، به   

هـا بـراي ادامـه      مشکالت ایجاد شده در فرایند دوره، انگیزه آن       
دوره کاهش و در صورت ادامه با افت تحصیلی مواجه خواهنـد            

).7(شد 
به طور کلی، نتایج به دست آمده حاکی از آن اسـت کـه              

ــزان آ ــشجویان و   می ــاتید، دان ــدگاه اس ــشگاه از دی ــادگی دان م
بنابراین، باید به این امر توجه کرد که        . کارکنان، نامطلوب است  

ریزي در این عرصـه نـوین آموزشـی،         گام برداشتن بدون برنامه   
اتالف هزینه و زمان و همچنـین اتـالف نیـروي انـسانی را بـه                 

.همراه خواهد داشت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            11 / 13

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1787-en.html


شیخیان و همکاراناز دیدگاه اساتیدیادگیري الکترونیکی اجراي پروژه سنجامکان

93مستان زهم، دشانزیافته، دوره / 16

آمــوزش الکترونیــک،  از دیگــر عوامــل مهــم موفقیــت در
هاي استفاده دانشجو از فناوري اطالعات، توسـعه  سابقه، مهارت 

هاي مبتنی بر وب، در اختیار داشتن سطح قابل قبول و           فعالیت
هاي ارتباطی دانشجویان همانند    مطلوبی از دانش رایانه، مهارت    

ــایی تــیهــاي جــستجوي اینترنمهــارت و ارســال ایمیــل، توان
گـذاري بـراي شـرکت در       نـشجویان، ارزش  مدیریت زمان در دا   

از مـواردي اسـت کـه مجریـان دانـشگاه           ... هاي آنالین و  کالس
بایست زمینه و فرهنگ    اندازي این دوره می   پیش از اقدام به راه    

هـاي آموزشـی اشـاعه      آن را از طریق برگـزاري کارگـاه و دوره         
).10(دهند تا این طرح با موفقیت برگزار شود 

را یـادگیري الکترونیـک    انی کـه بخواهـد      هر نهاد یا سازم   
یــادگیري افــزاري بکــار گیــرد بایــد حــداقل ملزومــات ســخت

افزارها را به کـار     افزارهاي مورد نیاز این سخت    و نرم الکترونیک  
بدون این امکانـات و سـهولت دسترسـی بـه آن، اجـراي              . بندد

دانشگاه علوم  ). 12(گرددبسیار مشکل می  یادگیري الکترونیک   
افـزاري در   افـزاري و نـرم    لرستان از نظر امکانات سخت     پزشکی

مـسئولین  . هـا نیـست   اندازي این دوره  شرایط مناسبی براي راه   
سـایر دانشگاه با بررسی و مطالعه دقیق و استفاده از تجربیـات            

تري در این زمینه دارند و صـرف        مراکز آموزشی که سابقه غنی    
د نتوانمی يافزارنرم و يافزارویژه در بعد سخت   هزینه بیشتر به  

.با درصد موفقیت بیشتري در این راه قدم بگذارند

شـود  با توجه به نتایج حاصل از این طـرح، پیـشنهاد مـی     
هـایی  برگزاري سـمینار و نشـست      دانشگاه به مواردي از جمله    

توسط متخصصین و مسئولین این حوزه براي بررسی نیازهـا و           
ر زمینـه آشـنایی و      هـاي آموزشـی د    کمبودها، برگزاري کالس  

ــاتید و   اســتفاده تخصــصی ــراي اس ــت ب ــه و اینترن ــا رایان ــر ب ت
با یادگیري الکترونیک   دانشجویان، برگزاري یک دوره آزمایشی      

یک یا چند واحـد درس اختیـاري و عمـومی بـراي شناسـایی               
هاي داخلـی   ها و کالس  کمبودها، شرکت متخصصین در کارگاه    

ستم مدیریت محتـوا    و خارجی براي آموزش چگونگی نصب سی      
همچنـین  . افزارهـاي سـاخت محتـوا بپـردازد       و آشنایی با نـرم    

هـاي  پژوهشگران در آینـده بـه بررسـی شـرایط مـالی، زمینـه             
هاي آمـوزش از راه دور و       اندازي دوره فرهنگی و فکري براي راه    

بررسی میزان آمادگی اساتید و متخصصین دانشگاه براي تهیـه          
.استانداردها اقدام کنندمحتواي الکترونیک بر اساس 

تشکر و قدردانی
توســط دانــشگاه علــوم پزشــکی و تیایــن طــرح تحقیقــا

بـدین  . خدمات بهداشت درمانی لرستان حمایت مـالی گردیـد        
کننده بودجه طرح کمال    مینکننده و تأ  وسیله از مراکز حمایت   

.را داردتشکر تقدیر و 
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