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  چکیده

یادگیري الکترونیک به دانشجویان توانایی الزم براي یادگیري از طریق اینترنت  :زمینه و هدف

پژوهش حاضـر بـا هـدف بررسـی      .نمایدرا در این فرایند تسهیل می آنها دهد و یادگیريرا می

ـ دانشـگاه   انشـجویان د تحصـیلی یشـرفت  ثیر یادگیري الکترونیکی بر پأمیزان ت پزشـکی   موعل

  . انجام گرفته است اصفهان

دانشـجویان  پیمایشی و جامعـه آمـاري شـامل کلیـه      -روش پژوهش توصیفی :بررسی روش

گیـري  نفر به شـیوه نمونـه    140تعدادر بود که نف 4563به تعداد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بـر  سـاخته بـود کـه     محقـق  ها پرسشنامهگردآوري داده ابزار. اي تصادفی انتخاب شدندخوشه

ساس ضریب آلفاي پایایی پرسشنامه بر ا. شدتوزیع  دانشجویانبین اساس طیف لیکرت تهیه و 

  . برآورد شد 94/0 کرونباخ به میزان

، آموزش با 55/3با میانگین  دانشجویانسازي پژوهش نشان داد که توانمند هايیافته :هایافته

 55/3، تغییر در محتواي آموزش با میـانگین  65/3، وسایل و امکانات با میانگین 60/3ین میانگ

علـوم پزشـکی    دانشجویان در پیشرفت تحصیلی 53/3با میانگین  دانشجویانو افزایش آگاهی 

  . معنادار استاصفهان دانشگاه 

ثیر أنشجویان تنتایج نشان داد که یادگیري الکترونیکی بر پیشرفت تحصیلی دا :نتیجه گیري

  . مثبت دارد

  آموزش ؛پیشرفت تحصیلی افزایش آگاهی؛ سازي؛توانمند ؛یادگیري الکترونیکی :هاواژهکلید
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  مقدمه 

ال در بین ؤامروزه این س .عصر حاضر عصر اطالعات است

انسـانی  هـاي  آوري در فعالیتطرح است که فنهمه جوامع م

 نظران  معتقدند که برخی صاحب . چه نقشی را باید ایفا کند

هـاي  اط نزدیک بین شرایط و محیطآوري نحوه ایجاد ارتبفن

یــا (یرونــی هــاي بو شــرایط و محــیط) یــا حقیقــی(ونــی رد

بایـد در خـدمت   آوري فـن  . است) ساختگی به وسیله انسان

 ).1( آموزش باشد

وقـت  در عصري که اطالعات همه معتقد است  1کاستلر 

-است مفهـوم یـادگیري تغییـر    و همه جا در اختیار دانشجو

چگونـه   در چنـین عصـري بایـد بـه دانشـجویان     . یافته است

  ).2(اندیشیدن را آموخت 

وري، آبعنوان یک نظام مبتنی بر فن 2یادگیري الکترونیکی

شــود کــه بــه مــیتعریــف  و مــدیریت محــور دهــیســازمان

ریـق اینترنـت را   دانشجویان توانایی الزم براي یـادگیري از ط 

  ).3(نماید را در این فرایند تسهیل می آنها دهد و یادگیريمی

و همکـاران یـادگیري الکترونیکـی را کسـب و      3ینـگ ونت

ــا    ــتفاده از ابزاره ــا اس ــده ب ــع ش ــش توزی ــتفاده از دان ي اس

مصـادیق یـادگیري    4کـان ). 4( کننـد الکترونیکی تعریف می

الکترونیکی را در یادگیري مبتنی بر شـبکه، آمـوزش مبتنـی    

در واقع آمـوزش  . )5( داندبر اینترنت و یادگیري پیشرفته می

افزاري مربـوط  افزاري و نرمالکترونیکی با تمام امکانات سخت

به آن، علم بشر را به سمت یـک انقـالب بـزرگ بـه شـبکه،      

-هـاي یـادگیري گسـترش   روشآموزش مبتنی بر اینترنت و 

  ).6(یافته سوق داده است 

هاي آموزشی حضوري یا سنتی به دالیلی همچون محیط

هـا و نیازهـاي   تشویق یادگیري انفعالی، نادیده گرفتن تفاوت

مسـاله، تفکـر   هاي حـل یادگیرندگان، توجه نکردن به مهارت

-باال مورد انتقـاد قـرار گرفتـه   انتقادي یا دیگر تفکرات سطح 

هاي آموزشـی  هاي جدید، موسسهآوريبا پیدایش فن. )7(دان

                                                             
1. Castells 
2.E- Learning 
3. Wanting 

4.Khan 

 -هاي یـادگیري توانند به مقاصد خود نایل شوند و محیطمی

 . )8( هی پویا و جدیدي ایجاد کننددیاد

پـذیري  آوري اطالعـات در آمـوزش، انعطـاف   توسعه فـن 

دهنـده را افـزایش داده و موجـب    موجود در یادگیرنده و یاد

هاي جدید آمـوزش و یـادگیري در   شیوهگسترش استفاده از 

  . )9(هاي آموزشی گردیده است موسسه

-افزاري و نـرم آموزش الکترونیکی با تمام امکانات سخت

مت یک انقالب بزرگ ن، علم بشر را به سافزاري مربروط به آ

-امروزه همراه با رشد سریع سیسـتم  .دهدآموزشی سوق می

ه، آموزش سته به شبکهاي واباي و تکنولوژيهاي چند رسانه

ه و هـاي یـادگیري گسـترش یافتـ    مبتنی بر اینترنت و روش

هـاي یـادگیري مجـازي    یادگیري سنتی هم به سمت محیط

 . )6(شود سوق داده می

مله اینترنت داراي نقـش وسـیعی   ها از جفناوري و رسانه

زش پزشـکی هسـتند و مطالعـات    موزش و از جمله آمـو در آ

یی و اثربحشی استفاده از آمـوزش  زیادي میزان کارآ تحلیلی

مـوزش نشـان   هـاي مرسـوم آ  الکترونیکی را نسبت بـه شـیوه  

آمــوزش عــالی و از جملــه آمــوزش پزشــکی، . )10( انــدادهد

هاست موظف به ارائه حجم وسیعی از دانش، نگرش و مهارت

ه اهداف هاي شغلی، باید بو دانشجویان براي کسب صالحیت

ــد    ــت یابن ــیاري دس ــی بس ــادگیري  . )11(آموزش ــاربرد ی ک

مـوزش پزشـکی بـه عنـوان یکـی از مسـائل       الکترونیکی در آ

علی و به عنوان ف وري اطالعات در شرایطآکلیدي توسعه فن

لکترونیکـی،  اهـاي  نظـام . یک چالش در آینده مطـرح اسـت  

علـوم پایـه هسـتند و    موزش مـداوم پزشـکی و   ابزاري براي آ

استراتژي مهم به یک هاي علوم پزشکی بعنوان براي دانشگاه

  ).12(آیند حساب می

در  مزیت براي یـادگیري الکترونیکـی   چندین 5روزنبرگ

وي معتقــد اســت . )13( کنــدمطــرح مــی آمــوزش پزشــکی

  :یادگیري الکترونیکی

  .دهدها را کاهش میهزینه -1

 .بردرا باال می قدرت پاسخگویی -2

                                                             
5. Rosenberg 
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 .فارشی یا به عبارت دیگر اختصاصی استمحتواي آموزش، س - 3

 .ها به روز و قابل اعتماد استوزشي این آممحتوا -4

 .ساعته در هفت روز هفته وجود دارد 24امکان یادگیري  -5

 .شودجویی میاستفاده کننده صرفه در وقت - 6

 .فرامکانی است -7

 .تشکیل گروه یادگیري برخوردار استاز امکان  -8

 .قابلیت توسعه دارد -9

توجه به آموزش الکترونیکی، بعنوان نوعی بستر مناسب  

هاي متنوع و مورد نیاز مخاطبان، سازي آموزشراي فراهمب

به حدي است که برخی آن را در حوزه صنعت خدمات قرار 

  .)14(اند داده

آوري تاثیر اسـتفاده از فـن  «زنگنه پژوهشی تحت عنوان 

انجام داده است » تفکر خالق اطالعات و ارتباطات بر پرورش

آوري از فــن بخشــی اســتفادههــاي ایــن پــژوهش، اثــریافتــه

اطالعات و ارتباطات در آموزش را در خالقیت بطـور کلـی و   

بطـور کلـی   . دهـد در یک عنصر از آن یعنی ابتکار نشان مـی 

وري آه استفاده از فـن نتیجه این پژوهش حاکی از آن است ک

بخش رشـد و شـکوفایی   اطالعات و ارتباطات در آموزش نوید

   .)15( دباشمی  خالقیت به ویژه در عنصر ابتکار

یري نقـش بکـارگ  «نوحی و همکاران در نتیجـه مطالعـه   

» موزش و یادگیري مشارکتیسیستم الکترونیکی در فرایند آ

کـاربرد امکانـات    کـه بـین ضـرورت و    به این نتیجه رسیدند

 الکترونیکی از دید دانشجویان ارتباط معناداري وجود داشـت 

ش ن دانشجویان میزان هماهنگی محـیط آمـوز  همچنی. )16(

مادگی خود را براي کـاربرد امکانـات الکترونیکـی در حـد     و آ

از نظـر میـزان آمـادگی بـراي کـاربرد      . متوسط اعالم نمودند

ال تحصـیلی دانشـجویان ارتبـاط    امکانات الکترونیکـی بـا سـ   

وهشـی بـا   پژو همکـاران   خراسـانی . دار وجـود داشـت  معنی

عوامـل مـوثر بـر پـذیرش یـادگیري الکترونیکـی در       «عنوان 

نشجویان دانشگاه علـوم پزشـکی تهـران بـر مبنـاي مـدل       دا

  . )17( انجام دادند» آوريپذیرش فن

نتایج نشان داد که متغیرهاي برداشـت ذهنـی از آسـانی    

استفاده از یـادگیري الکترونیکـی، برداشـت ذهنـی از مفیـد      

بودن یادگیري الکترونیکـی، نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه      

و تصــمیم بــه اســتفاده از  اســتفاده از یــادگیري الکترونیکــی

و  یکی بـه عنـوان عوامـل مـوثر بـر پـذیرش      یادگیري الکترون

استفاده یادگیري الکترونیکی داراي اثرات مثبت بر پذیرش و 

در میــان  01/0اســتفاده از یــادگیري الکترونیکــی در ســطح 

در پژوهشـی تحـت    و دوسـتی  خراسانی. دانشجویان هستند

یــت عوامــل مــوثر بــر عنــوان ارزیــابی میــزان رضــایت و اهم

به این » ه کارکنانهاي الکترونیکی از دیدگااثربخشی آموزش

، مـدرس و  آوري، محتـوا مـل فـن  که چهـار عا  نتایج رسیدند

هاي الکترونیکی نقـش  هاي یادگیري در اثربخشی دورهشیوه

  ). 18( کلیدي دارند

ارزیـابی  «نیـز در پژوهشـی بـا عنـوان      بورنگ و همکاران

هاي ایران بر اسـاس  کترونیکی در دانشگاهکیفیت یادگیري ال

بـه ایـن   » هاي برنامه درسـی و تجربـه مدرسـان   گیريجهت

هاي نتایج دست یافتند که دانشجویان شرکت کننده در دوره

مجازي، کیفیت یادگیري الکترونیکی را در سـطح متوسـط و   

 خـادملو و همکـاران  ). 19( باالتر از متوسـط ارزیـابی کردنـد   

دیدگاه دانشجویان بهداشت و داروسـازي  «ن با عنوا یتحقیق

. )20( دانجام دادنـ » درباره کاربرد نظام یادگیري الکترونیکی

دانشـجویان دانشـکده بهداشـت    نتایج حاکی از آن بـود کـه   

دیدگاه مثبتی در رابطه با تمام ابعـاد یـادگیري الکترونیکـی    

ــزش،    ( ــته، انگی ــات پیوس ــوژي، ارتباط ــه تکنول ــی ب دسترس

هـا، گفتگـوي گروهـی اینترنتـی و     طریق رسـانه یادگیري از 

نتـایج تحقیـق   . داشـتند ) موفقیت در یـادگیري الکترونیکـی  

ان نش» کندچیزي که کار می«از مطالعه  و همکاران 1برسین

آموزشــی، متخصــص موضــوع (کــه رویکــرد آبشــاري  نــدداد

مه پـروژه  موزشی، برناکند؛ طراح آمحتواي علمی را آماده می

و  HTMLسازد؛ طراح شبکه، صـفحات  میرا  احیو سند طر

توسـط متخصـص    رسکند؛ کیفیت دتعامالت را طراحی می

شود و سپس چند مـاه بعـد، دوره   کنترل کیفیت بررسی می

هـاي  اري از موقعیـت یدر بسـ ) شـود انـدازي مـی  موزشی راهآ

  . )21( طلبدشغلی، زمان و هزینه زیادي می

                                                             
1. Bersin 
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1. Baroo 
1. Elliot 

1. Deyakulu 

اسـت کـه    از آن و همکـاران حـاکی   1نتایج تحقیق بـارو 

حـو  آموزش دیده بوسیله کـامپیوتر بـه ن   عملکرد دانشجویان

آمـوزش دیـده بـه روش     چشمگیري از عملکـرد دانشـجویان  

 2همچنین نتایج تحقیـق الیـوت  . )22( سنتی بهتر بوده است

درباره مقایسه روش تدریس سـنتی بـا روش تـدریس چنـد     

اي حاکی از آن است که عملکرد گروهی که با استفاده رسانه

اند بیش از حد متوسط بـوده و  اي آموزش دیدهاز چند رسانه

و  3یــاکولود .)23( بهتــر از عملکــرد گــروه گــواه بــوده اســت

که نیز در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند  همکاران 

وري آو روش تدریس با فن جویانبین پیشرفت تحصیلی دانش

  ).24( .داري وجود دارداطالعات و ارتباطات همبستگی معنی

یـادگیري الکترونیکــی فــراهم نمـودن امکــان دسترســی   

هـاي درسـی و ایجـاد    یکسان، رایگان و جستجوپذیر در دوره

-فضاي آموزشی پویا براي اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه

هاي ارائـه مطالـب درسـی بـه منظـور یـادگیري       سازي شیوه

در چنین فضاي آموزشی بر خـالف  . تر استتر و جديعمیق

  زش سنتی، افـراد بـه انـدازه توانـایی خـود از موضـوعات       آمو

ا در نقش یـک  دانشجویان پزشکی خود ر. گردندمند میبهره

چقـدر بـا    هـر  رو کننـد، از ایـن  پزشک آینـده احسـاس مـی   

بـا  تواننـد در آینـده   گیري الکترونیکی آمیخته گردند مـی یاد

گاه در دانش. بیماران بپردازندبهنگام مادگی بهتري به درمان آ

بـار   موزش الکترونیکـی بـراي اولـین   آ علوم پزشکی اصفهان،

براي دستیاران دندانپزشکی بـه مرحلـه اجـرا گـذارده شـده      

. گذراننـد میالین این گروه درس مدالین را بصورت آن. است

پزشـکی  در حال حاضر، این دانشگاه در زمینه آموزش مداوم 

  .اســتهــایی را انجــام داده بــه صــورت الکترونیکــی فعالیــت
  

تحقیق حاضر در صدد بوده است مشخص نماید تـا  رو  از این

ــر پیشــرفت تح  ــزان یــادگیري الکترونیکــی ب صــیلی چــه می

  . ثر بوده استؤاصفهان م علوم پزشکیدانشگاه دانشجویان 

  روش پژوهش

منظـور  ه پیمایشی است و ب -روش این پژوهش توصیفی

ــر   ــادگیري الکترونیکــی ب ــاثیر ی ــزان ت پیشــرفت بررســی می

انجـام   اصـفهان علـوم پزشـکی   دانشگاه  دانشجویان تحصیلی

مل کلیـه دانشـجویان   جامعه آماري پژوهش شـا . گرفته است

در   نفــر 4563تعــداد بــه  اصــفهان گاه علــوم پزشــکیشــدان

نفـر   140باشد کـه  می 1391-92نیمسال اول سال تحصیلی

اي بـر . شـدند تصادفی انتخاب  ايگیري خوشهریق نمونهاز ط

-نامه محقـق هاي مـورد نیـاز از ابـزار پرسشـ    ادهآوري دجمع

این پرسشنامه مطابق بـا مقیـاس   . ساخته استفاده شده است

آمـده از محاسـبه   مقادیر بدست. گردیدتنظیم تهیه و لیکرت 

پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفاي کرونبـاخ بـه میـزان    

ن روایی ابزار یادشـده از شـیوه   براي تعییو  بدست آمد 94/0

هـا پـس از   یـن پـژوهش داده  در ا .استفاده شـد  محتوا روایی

فراوانـی، انحـراف معیـار و    (در دو سطح توصـیفی   آوريجمع

 SPSS بـا  نـرم افـزار   ) Tآزمون (و آمار استنباطی ) میانگین

  . گردیدتجزیه و تحلیل 

 هاي پژوهشیافته

دانشـگاه   دانشـجویان توانمندسـازي  : سوال اول پـژوهش 

پیشـرفت  یادگیري الکترونیکـی بـر   در اصفهان علوم پزشکی 

 تا چه حد موثر بوده است؟ هاآن تحصیلی

در یادگیري الکترونیکی بر  اصفهان علوم پزشکی سازي دانشجویان دانشگاه ه تاثیر توانمندمقایسه میانگین نمر: 1جدول 

 3با میانگین فرضی  هاآن پیشرفت تحصیلی

 سطح معناداري درجه آزادي T ینانحراف از میانگ معیار انحراف میانگین مؤلفه

 001/0 137  021/11 056/0 65/0 55/3 دانشجویانتوانمندسازي 
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-دهد که بـین میـانگین توانمنـد   نشان می 1نتایج جدول 

تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین فرضی  دانشجویانسازي 

دهد، میانگین بدست نشان می T طور که مقدار مثبتو همان

-توانمنـد  تر است، بنابراینر میانگین فرضی بیشآمده از مقدا

در دانشگاه علوم پزشکی دانشـگاه اصـفهان    دانشجویانسازي 

از  بـیش  هـا آن پیشـرفت تحصـیلی  یادگیري الکترونیکـی بـر   

  .بوده استموثر سطح متوسط 

ــژوهش ســوال دوم ــر  : پ ــادگیري الکترونیکــی ب آمــوزش در ی

اصـفهان  زشـکی  علوم پدانشگاه  دانشجویان پیشرفت تحصیلی

 تا چه حد موثر بوده است؟

دانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان پیشرفت تحصیلیمقایسه میانگین نمره تاثیر آموزش در یادگیري الکترونیکی بر : 2جدول 

 3با میانگین فرضی  دانشگاه اصفهان

 سطح معناداري درجه ازادي T انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مولفه

 001/0 131 669/9 069/0 80/0 60/3 آموزش
  

دهد کـه بـین میـانگین آمـوزش     نشان می 2نتایج جدول 

تفـاوت معنـادار وجـود دارد و    و میـانگین فرضـی    دانشجویان

دهد، میـانگین بدسـت   نشان می T طور که مقدار مثبتهمان

 تر است، بنـابراین آمـوزش  آمده از مقدار میانگین فرضی بیش

دانشـجویان   پیشـرفت تحصـیلی  یکـی بـر   در یادگیري الکترون

مـوثر  از سـطح متوسـط    بـیش اصفهان علوم پزشکی دانشگاه 

  .بوده است

ــژوهش ســوال ســوم ــادگیري  : پ ــات در ی وســایل و امکان

علـوم  دانشـگاه   دانشـجویان  پیشرفت تحصیلیالکترونیکی بر 

  تا چه حد موثر بوده است؟اصفهان پزشکی 

دانشگاه  دانشجویان پیشرفت تحصیلیوسایل و امکانات در یادگیري الکترونیکی بر مقایسه میانگین نمره تاثیر : 3جدول 

 3با میانگین فرضی اصفهان علوم پزشکی 

 سطح معناداري زاديدرجه آ T انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مولفه

 001/0 137 984/10 066/0 77/0 65/3 وسایل و امکانات

  

دهد که بـین میـانگین وسـایل و    نشان می 3نتایج جدول 

-تفاوت معنادار وجود دارد و همـان امکانات و میانگین فرضی 

دهد، میانگین بدسـت آمـده   نشان می T طور که مقدار مثبت

تـر اسـت، بنـابراین وسـایل و     از مقدار میانگین فرضـی بـیش  

ــر   ــی ب ــادگیري الکترونیک ــات در ی ــیلیامکان ــرفت تحص  پیش

از سـطح   بـیش اصـفهان  علـوم پزشـکی   دانشـگاه   ویاندانشج

 .بوده استموثر متوسط 

ــارم ــژوهش ســوال چه ــوزش در : پ ــوي آم تغییــر در محت

ــر   ــی ب ــادگیري الکترونیک ــرفت تحصــیلیی  دانشــجویان پیش

  تا چه حد موثر بوده است؟اصفهان علوم پزشکی دانشگاه 

علوم دانشگاه  دانشجویان پیشرفت تحصیلیادگیري الکترونیکی بر مقایسه میانگین نمره تاثیر تغییر در آموزش در ی: 4جدول 

 3با میانگین فرضی اصفهان پزشکی 

 سطح معناداري درجه ازادي T انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مولفه

 001/0 137 784/9 064/0 75/0 55/3 تغییر در آموزش

  

در  دهد که بین میـانگین تغییـر  نشان می 4نتایج جدول 

-تفاوت معنادار وجود دارد و همـان آموزش و میانگین فرضی 

دهد، میانگین بدسـت آمـده   نشان می T طور که مقدار مثبت

تـر اسـت، بنـابراین تغییـر در     از مقدار میانگین فرضـی بـیش  

ــر   ــی ب ــادگیري الکترونیک ــوزش در ی ــیلیآم ــرفت تحص  پیش

از سـطح   بـیش اصـفهان  دانشجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی    

 .بوده استموثر ط متوس

ــژوهش  ــنجم پ ــوال پ ــادگیري   :س ــاهی در ی ــزایش آگ اف

علـوم  نشـجویان دانشـگاه   دا پیشرفت تحصیلیالکترونیکی بر 

  تا چه حد موثر بوده است؟ اصفهانپزشکی 
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علوم دانشجویان دانشگاه  پیشرفت تحصیلیدر یادگیري الکترونیکی بر  انگین نمره افزایش آگاهیمقایسه می: 5جدول 

 3با میانگین فرضی اصفهان پزشکی 

 سطح معناداري درجه ازادي T انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین مولفه

 001/0 137 83/8 069/0 80/0 53/3 افزایش آگاهی

  

دهد کـه بـین میـانگین افـزایش     نشان می 4نتایج جدول 

-تفاوت معنادار وجـود دارد و همـان  آگاهی و میانگین فرضی 

دهد، میانگین بدسـت آمـده   نشان می T مثبتطور که مقدار 

تر است، بنابراین افزایش اگـاهی  از مقدار میانگین فرضی بیش

 دانشـجویان  پیشـرفت تحصـیلی  در یادگیري الکترونیکـی بـر   

مـوثر  از سـطح متوسـط    بـیش  اصفهانعلوم پزشکی دانشگاه 

 : شوند کهحال این سواالت مطرح می .بوده است

بـر حسـب جنسـیت در     نشـجویان داآیا بین نظـرات  : الف

پیشـرفت  نمرات مبتنـی بـر تـاثیر یـادگیري الکترونیکـی بـر       

  داري وجود دارد؟ تفاوت معنی تحصیلی

  مقایسه میانگین نمرات تاثیر یادگیري الکترونیکی بر حسب جنسیت: 6جدول 

 T P انحراف معیار میانگین جنس عوامل

  یادگیري

 الکترونیکی

 620/0 - 510/0 62/0 63/3 دختر

 53/0 68/3 پسر
  

  

مشاهده شـده در   Tدهد که نشان می 6هاي جدول یافته

تر است بنابراین یادگیري از میانگین کوچک P > 05/0سطح 

ــر  بــر حســب  دانشــجویان پیشــرفت تحصــیلیالکترونیکــی ب

  . دار نداردتفاوت معنیجنسیت 

تحصـیلی مختلـف    دورهبـا   دانشجویانآیا بین نظرات  -ب

پیشـرفت  ت مبتنی بر تاثیر یـادگیري الکترونیکـی بـر    در نمرا

 تفاوت معنادار وجود دارد؟ ها آن تحصیلی

 تحصیلی هايتاثیر یادگیري الکترونیکی بر حسب دورهمقایسه میانگین نمرات : 7جدول 

 F P انحراف معیار میانگین تحصیلی دوره عوامل

  یادگیري

 الکترونیکی

 016/0 288/5 55/0 80/3 اول

 63/0 37/3 مدو
  

 55/0 65/3 سوم
  

  

مشـاهده شـده در    Fدهـد  نشـان مـی   7هاي جدول یافته

پیشـرفت  بر تاثیر یادگیري الکترونیکـی بـر    P > 05/0سطح 

بـر حسـب   علوم پزشکی دانشگاه اصفهان  دانشجویان تحصیلی

نتـایج حاصـل از آزمـون    . دار داردتحصیلی تفاوت معنـی  دوره

ها را مشـخص  تفاوت بین گروه 8ول تعقیبی ارائه شده در جد

  . کندمی

  تحصیلی دورهبر حسب  دانشجویان پیشرفت تحصیلیمقایسه زوجی تاثیر یادگیري الکترونیکی بر : 8جدول 

 سطح معناداري اختالف میانگین تحصیلی دوره

 004/1 34/0 دوم ←اول 

  . دار وجود دارداول و دوم تفاوت معنیهاي دورهدهد بین نظرات پاسخگویان نشان می 8طور که نتایج جدول همان
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  بحث 

آموزش و یادگیري الکترونیکی پارادیمی جدید و محصول 

-باشد و چند سالی توسط برخی سازمانوري اطالعات میآفن

هـاي آموزشـی متعـدد مطـرح و     ها در قالب طرحها و دانشگاه

-وري اطالعات فرصـت آبه طور کلی فن. حتی اجرا شده است

دیـدي را بــراي جوامـع مختلـف ایجــاد کـرده اســت؛     هـاي ج 

توانند ها را شناسایی کنند، میتر این فرصتجوامعی که سریع

. هاي خود را جبران نماینـد با جهشی ساختاري، عقب ماندگی

هـایی نظیـر   هاي ضروري، ارائـه طـرح  فراهم نمودن زیرساخت

کلیـد گـذر مـا بـه جامعـه      » نهضت سواد آموزي الکترونیکی«

توانـد بسـیاري از   آموزش الکترونیکی می. عاتی خواهد بوداطال

از جمله نیازهاي روزافزون مردم به آموزش،  -معضالت جوامع

عدم دسترسی یکسـان بـه مراکـز آموزشـی، کمبـود امکانـات       

هاي زیـادي  مجرب و هزینه دهندگانآموزشاقتصادي، کمبود 

 . شود را برطرف نمایدکه صرف آموزش می

ل پـژوهش نشــان داد کـه توانمندســازي   نتیجـه ســوال او 

ــوم پزشــکی اصــفهان دانشــگاه دانشــجویان  ــادگیري  عل در ی

بـیش از حـد متوسـط     هاآن پیشرفت تحصیلیالکترونیکی بر 

یادگیري الکترونیکـی موجـب پـرورش تفکـر     . موثر بوده است

خالق، انگیزش باال، اعتماد بـه نفـس، سـوال پرسـیدن بهتـر،      

هاي ارتباطی و اجتماعی، بود مهارتقابلیت کار با اطالعات، به

شــود بــه پیشــرفت تفکــر انتقــادي و یــادگیري مســتقل مــی

 .شودتحصیلی منجر می

. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیـق زنگنـه، همسـویی دارد   

نتیجه سوال دوم تحقیق نشان داد کـه آمـوزش در یـادگیري    

علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان   پیشرفت تحصـیلی ونیکی بر الکتر

. )15(بیش از حد متوسـط مـوثر بـوده اسـت     اصفهان پزشکی

ــر،   ــادگیري بهت ــادگیري الکترونیکــی موجــب ی آمــوزش در ی

درك، کــاربرد، تجزیــه و : هــاي شــناختیپیشــرفت در حیطــه

تحلیل مطلب و بطور کلـی افـزایش انگیـزه در خالقیـت و در     

تـایج  ایـن نتیجـه بـا ن    .شـود یک عنصر از آن یعنی ابتکار مـی 

 ، برســین و همکــاران و همکــاران  وکولیــاد ،تحقیقــات زنگنــه

نتیجــه ســوال ســوم . )15,21,24(مطابقــت و همســویی دارد

تحقیــق نشــان داد کــه وســایل و امکانــات در یــادگیري      

علـوم  دانشـگاه  دانشـجویان   پیشرفت تحصـیلی الکترونیکی بر 

اسـتفاده  . بیش از حد متوسط موثر بوده استپزشکی اصفهان 

تـري بـراي   رونیکی موجب انگیزه بیشاز وسایل و امکانات الکت

ربـه و تحلیـل   یادگیري، عملکرد چشمگیر و درك، کاربرد، تج

هــاي امکانــات و توانمنــدي. شــودجویان مــیدر دانشــ مطلــب

داوطلب قبل از شروع و یا حین اجراي برنامه الزم است فراهم 

و  ،مکـاران این نتیجه با نتـایج تحقیقـات بـارو و ه   . شده باشد

نتیجـه  . )16,22(دارد مطابقـت و همسـویی  ان نوحی و همکار

ي آمـوزش  اسوال چهارم تحقیق نشان داد که تغییر در محتـو 

آمـوزان  دانـش  پیشـرفت تحصـیلی  در یادگیري الکترونیکی بر 

در حـوزه علـوم پزشـکی    . بیش از حد متوسط موثر بوده است

تولید محتـوا بـه لحـاظ حساسـیت یـادگیري و وجـود دروس       

ــت   ــدن از اهمی ــوردار اســت اعضــاي ب ــادي برخ ــوزش . زی آم

-یکی در صورت تدوین مناسب محتواي آموزشـی مـی  الکترون

رآمــدي باشــد و ارایــه یــک نظــام توانــد سیســتم موفــق و کا

شده که بتواند با سطح عالیق کاربران هماهنـگ  سازيشخصی

هاي یادگیري الکترونیکی بایـد  دوره .شود اهمیت فراوانی دارد

پذیرش دانشجو بـا نقـش و    دهی واز نظر محتوا، هدف، سازمان

نتـایج   .اشدبرسالت دانشگاه یا موسسه برگزار کننده هماهنگ 

-همسو مـی و دوستی  خراسانیاین تحقیق با نتایج تحقیقات 

دهـد کـه   نتیجه سـوال پـنجم تحقیـق نشـان مـی      .)18(باشد

 پیشـرفت تحصـیلی  یکی بر در یادگیري الکترونافزایش آگاهی 

بیش از حد متوسط  اصفهانپزشکی علوم دانشجویان دانشگاه 

بـا کمـک    هر چه قدر سطح آگاهی دانشجویان .باشدموثر می

هاي شـناختی بـاالتر   یادگیري الکترونیکی مخصوصا در حیطه

هـا  آنو پـرورش تفکـر خـالق در    تفکر انتقادي، خالقیت  ،رود

همسـو   این نتیجه با نتایج تحقیقـات زنگنـه   . یابدافزایش می

  .)15(باشدمی

  گیري جهنتی

الکترونیکـی  یادگیري این پژوهش نشان داد که بطور کلی 

ــوم پزشــکی در پیشــرفت تحصــیلی دانشــجویان دانشــگاه  عل

فراگیـران در  . باشـد مـوثر مـی  متوسـط   سطحبیش از  اصفهان
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گیرند و تر یاد میجریان یادگیري الکترونیکی مطالب را عمیق

ت مثبـت  ها در جههاي شخصیتی و اعتماد به نفس آنویژگی

هـاي ناشـی از   در این نوع یادگیري محدودیت. یابدافزایش می

زمان یادگیري، طول یادگیري، مکان یـادگیري، فاصـله میـان    

 .شودفراگیر و منابع یادگیري از جمله معلم برداشته می

  و قدردانی تشکر 

کـه  با تشکر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصـفهان  

 . نددر این تحقیق مساعدت نمود
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Abstract: 

Background: E- Learning gives students an ability to learn through 

Internet and modify their learning in this process. The purpose of the 

present study is to assess the effect of e-learning on the academic 

development of Esfahan University of Medical Sciences’ students.  

Materials and Methods: Methodology used in the study was 

descriptive. The statistical population included all students (4563) 

who were selected by cluster sampling (140). Measurement tool used 

in this study was a researchers-made questionnaire. Validity of the 

questionnaire was estimated at 0.94 using Cronbach’s Alpha. The 

analysis of the data was done at two levels of descriptive (mean‚ 

digression‚ frequency) and inferential (t-test‚ f test).  

Results: The results of this research indicate that e-learning was 

effective on the academic advancement of the university students. 

The mean scores of the facets which have had an impact on the 

academic development are as follows:  enrichment or increase in 

ability 3.55 ‚ education with 3.60‚ facilities with 3.65‚ change in 

educational content 3.55‚ enhancement in awareness with 3.53. 

Conclusion: The results show that e-learning has a positive impact 

on academic achievement. 

Keywords: E- Learning; Ability or enrichment; Enhancement in 

awareness; Advancement; Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


