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اثربخشي سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي در آموزش دانشجويان 
  پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
  اله احمدي ميترا ذوالفقاري، رضا نگارنده، فضل

  
  

  چكيده
پژوهش  ينا. دارد يادگيري يفيتدر بهبود ك يو متنوع سع يشرفتهپ هاي يبا استفاده از فناور يبيترك يكيآموزش الكترون يستمس: مقدمه

در دانشگاه ) يابياجرا، ارزش ي،طراح يل،و تحل يهتجز يندبا فرا( يبيترك يكيآموزش الكتر يستمس ياثربخش يو بررس يريبا هدف بكارگ
  .است يدهانجام گرد رانته يعلوم پزشك

و  يپرستار يانو دانشجو علمي تأيه ءاعضا يتمام يدگاه، ابتدا د1387- 88 در سال ي،مشاركت يكردبا رو يپژوه اقدام مطالعه يكدر : روش
ساخته  توسط پرسشنامه محقق يبيترك يكيآموزش الكترون يستمتهران در ارتباط با س يدانشگاه علوم پزشك ييو ماما يدانشكده پرستار ييماما

دروس  يآموزش يها شركت كارگاهپس از ) نفر 17(مدرسان داوطلب . يدگرد يطراح يكيو سپس سامانه آموزش الكترون رفتقرار گ يمورد بررس
از سه (آن  ياثربخش يزانترم م ياناجرا شد و در پا يوهش يندرس به ا 22در مجموع . آماده و اجرا نمودند يبيترك يكيالكترون يوهخود را به ش
 يها ها با استفاده از آزمون هداد. يدگرد يابيمشاهده ارز يستل ساخته و چك با استفاده از پرسشنامه محقق) شاركتو م يادگيري يت،جنبه رضا

  .قرار گرفتند يمورد بررس) يلكاكسونو و يآزمون مجذور كا( يليتحل يها و آزمون) و درصد يفراوان( يفيتوص
كامل  يتبرنامه رضا يدرصد از اجرا 4/67، )درصد 2/82 يده پاسخ(كه به پرسشنامه پاسخ دادند  ييدانشجو 181از مجموع  :ها يافته
 ينو مدرسان استفاده از ا ياندانشجو. كامل داشتند يترضا يسدر تدر يوهش ينا يريدرصد مدرسان از به كارگ 2/88 نيهمچن. داشتند

مشاركت آنان نسبت به ترم قبل  يزانو م ياننمرات دانشجو يانگيندر م). =000/0P( دادند يم يحترج يستدر يجروش را به روش را
  ).=001/0P( ه شدمشاهد يمعنادار يتفاوت آمار) يروش حضور(
را با هم ادغام  يمتنوع يسهاي يادگيري و تدر كار جديد كه روش تركيبي به عنوان يك ساز و يكيآموزش الكترون :گيري نتيجه 
 يتو با قابل يادگيريدر  يريپذ با امكان انعطاف تواند يو استادان شده است و م ياندر دانشجو يشتريب مندي يتموجب رضا ؛نمايد يم

 يكبه عنوان  گردد يم يشنهادرو پ يناز ا. دهد يشرا افزا يادگيري ،يكيو الكترون يهر دو روش آموزش حضور ياياز مزا رييگ بهره
  .يردكشور مورد توجه قرار گ يعلوم پزشك يها در دانشگاه ،مؤثرروش ارائه آموزش 

  
  بيياارزش ي،اثربخش يبي،ترك يكيآموزش الكترون يكي،آموزش الكترون :واژگان كليد

409 تا 398): 4(10 زمستان /مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
   

                                                 
تهران،  يدانشگاه علوم پزشك) مربي( يذوالفقار يترادكتر م :ولؤنويسنده مس *

تهران،  ي،خيابان نصرت شرق يد،توح يدانم يي،و ماما يدانشكده پرستار
  zolfaghm@tums.ac.ir.ايران
 يي،و ماما يرستارتهران، دانشكده پ ي، دانشگاه علوم پزشك)ياردانش(رضا نگارنده  دكتر

  )negarandeh@gmail.com. (تهران، ايران ي،خيابان نصرت شرق يد،توح يدانم
 يدانشكده علوم پزشك يپرستار ي، گروه آموزش)ياردانش(اله احمدي  فضل دكتر

  )fazlollah a@yahoo.com(. مدرس، تهران، ايران يتدانشگاه ترب

  مقدمه
تر از آن است كه بتوان آن را به فضاي  فرايند يادگيري پيچيده
كنند  مطالعات اخير چنين پيشنهاد مي). 1(كالس محدود نمود

كه تركيب آموزش چهره به چهره و روش آموزش 
                                                                              

عه آموزش دانشگاه علوم مركز توس توسط 87-03-76-7829اين طرح با شماره 
  .به ثبت رسيده و هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است يپزشك
اصالح شده و  22/3/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  18/12/88مقاله در تاريخ اين 

  .پذيرش گرديده است 23/4/89در تاريخ 
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ز آموزش را ارائه تر ا الكترونيكي روشي قابل انعطاف
نگر  در روش تركيبي، آموزش با نگرشي كل). 3و2(دهد مي

هاي  نسبت به يادگيرنده و در نتيجه با در نظر گرفتن ويژگي
ها، ميزان دانش،  ها، باورها، ديدگاه فردي وي از جمله نگرش

  ).4(پذيرد هاي ذهني او صورت مي ها و توانمندي مهارت
روش  وين به عرصه آموزش،هاي ارتباطي ن با ورود فناوري

). 6و5(پيش مورد توجه قرار گرفته است پژوهي بيش از اقدام
هاي  تالش برخي مدرسان خالق در به كارگيري فناوري

هاي آموزشي، و بررسي اثرات آن بر پيامد  نوين در فعاليت
  ).7(يادگيري دانشجويان، گواهي بر اين مدعا است

يا چند روش است كه  آموزش تركيبي، در واقع تركيبي از دو
هاي  عالوه بر استفاده از كالس حضوري از ساير روش

هاي  اي، سمينارها و قابليت آموزشي نظير دروس چندرسانه
در آموزش مباحث ). 2(برد آموزش الكترونيكي بهره مي

مربوط به دروس علوم پزشكي در ساير كشورها، گرايش رو 
لكترونيكي و به رشدي در جايگزيني تدريس سنتي با دروس ا

به ويژه آموزش الكترونيكي تركيبي صورت گرفته تا نيازهاي 
دانشجويان را در ارتباط با سهولت دسترسي به اطالعات و 

بنابراين، ). 11تا8(هاي فناوري برآورده نمايد ساير قابليت
اجراي برنامه آموزش الكترونيكي تركيبي با روش 

ج مرحله به پژوهي به شيوه مشاركت گروهي، در پن اقدام
ريزي، توسعه،  ترتيب شامل تجزيه و تحليل موقعيت، برنامه

هدف از ). 15تا12(اجرا و ارزشيابي مورد مطالعه قرارگرفت
اين مطالعه به كارگيري و ارزشيابي اثربخشي سيستم 
آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشكده پرستاري و مامايي 

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران بود
نظور ابتدا موقعيت موجود تحليل شد و اهداف لذا بدين م

پژوهشي و اجرايي سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي به 
  :تدوين شد رزيشرح 

هاي فني و اجرايي مورد نياز  توسعه زيرساخت •
سازي رويكرد آموزش الكترونيكي تركيبي در  براي پياده
  .دانشكده

ارتقا دانش فناوري اطالعات در استادان و  •
 .كننده در مطالعه شركت دانشجويان

تعيين ميزان پذيرش و آمادگي دانشجويان براي  •
 .استفاده از رويكرد آموزش الكترونيكي تركيبي

استادان (كنندگان  مندي شركت تعيين ميزان رضايت •
 .از رويكرد آموزش الكترونيكي تركيبي) و دانشجويان

تعيين ميزان مشاركت دانشجويان در فرايند  •
 .در رويكرد مذكور ياددهي و يادگيري

مقايسه پيامد يادگيري دانشجويان در روش  •
رويكرد (الكترونيكي تركيبي با روش آموزش چهره به چهره 

 ).رايج
 

 ها روش
پژوهي با رويكرد مشاركتي، در  با روش اقدام اين مطالعه

در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه  1387-88سال 
ه پژوهش در اين جامع. علوم پزشكي تهران انجام گرفت

كليه . دان بودامطالعه شامل دو گروه دانشجويان و است
دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 
تهران كه در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 
دكتري و در دو دوره روزانه و شبانه مشغول به تحصيل 

دانشجوياني كه . در مطالعه وارد شدند) نفر 367(بودند 
شامل (طول اجراي مطالعه واحدهاي نظري نداشتند  در

كارشناسي و دانشجويان ترم آخر در  1دانشجويان ترم 
همچنين ). نفر 102(از مطالعه خارج شدند ) كليه مقاطع

ه كليه استادان و مربياني كه در طول اجراي مطالعه ب
صورت تمام وقت در دانشكده پرستاري و مامايي 

در ) علمي تأعضو هي 50مل شا(مشغول به كار بودند 
 .مطالعه وارد شدند

در ابتدا برنامه آموزشي به روش الكترونيكي تركيبي طراحي 
شد؛ به همين منظور سامانه آموزش الكترونيكي، 

ها و  هاي فني و اجرايي، ابزارهاي گرداوري داده زيرساخت
سامانه آموزش الكترونيكي . سيستم حمايتي تدارك ديده شد

قابليت كاربري آسان، : صل طراحي شدبر اساس سه ا
زمينه علمي  از آنجا كه پيش. پايايي و قابليت دسترسي آسان

اندازي  كنندگان و ساختارهاي فني دانشكده براي راه شركت
و به كارگيري يك سيستم آموزشي الكترونيكي تركيبي كافي 

ها قبل از شروع برنامه بايد فراهم  نبود، برخي از زيرساخت
  :كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي گردد گرديد مي

  : هاي فني؛ شامل زير ساخت
تخصيص بودجه توسط رياست دانشكده براي  -1
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اندازي يك مركز پيشرفته فنĤوري اطالعات با تعداد كافي  راه
كامپيوتر و اتصال به اينترنت پرسرعت براي دسترسي 

يبي، و آسان دانشجويان به سامانه آموزش الكترونيكي ترك
  مجهز نمودن اتاق كار استادان به اينترنت پرسرعت،

هاي آمادگي آموزش الكترونيكي  برگزاري كارگاه -2
دانش  ءتركيبي، يك ترم قبل از اجراي طرح به منظور ارتقا

شده مباحث مطرح . و مهارت فنĤوري اطالعات در استادان
ها شامل اهميت و ضرورت استفاده از  در اين كارگاه

آموزش الكترونيكي تركيبي، چگونگي طراحي  رويكرد
هاي آموزشي به روش الكترونيكي  مباحث درسي و سناريو

و چگونگي تخصيص وظايف و تعيين تكاليف  تركيبي،
دانشجويان نيز طي يك جلسه مجزا . براي فراگيران بود

در رابطه با چگونگي كار با سيستم آموزش الكترونيكي 
 .تركيبي آموزش داده شدند

پذير ساختن اجراي  به منظور امكان: هاي اجرايي رساختزي
هاي اجرايي نيز  سازي برخي زيرساخت برنامه، فراهم
 :نمود كه برخي از آنها شامل موارد زير بودند ضروري مي

تشكيل كميته آموزش از راه دور؛ اين كميته متشكل از  -1
نفر متخصص كه در زمينه آموزش الكترونيكي تركيبي  5

وليت ؤاين كميته مس. تجربه كافي داشتند بوددانش و 
ي خرد و ها گزاري گيري، تعيين قوانين و سياست تصميم

 .كالن را به عهده داشتند
هاي آموزشي توسط اعضاي  نامه تدوين برخي آيين -2

كميته آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، اعضاي 
كميته آموزش از راه دور و رياست دانشكده پرستاري و 

پس از تدوين درس به : كه به موجب آنبود مايي ما
در صورت  ؛صورت الكترونيكي تركيبي در قالب تهيه شده

يد مدير گروه مربوطه و معاونت آموزشي دانشكده و أيت
يد محتوا توسط كميته تخصصي آموزش از راه دور، أيت

همچنين هر يك از . شد مجوز اجرا به استاد داده مي
به ميزان چهار هفدهم از واحد درسي استادان اجازه داشتند 

به عالوه براي . قالب آموزش الكترونيكي ارائه دهند را در
استاداني كه از رويكرد تركيبي براي آموزش دانشجويان 

 .د موارد تشويقي در نظر گرفته شدنمودن استفاده مي
كنندگان در  براي مراعات مالحظات اخالقي به شركت

ركت در مطالعه توضيح الزم رابطه با داوطلبانه بودن ش

داده شد و تنها داوطلباني كه فرم رضايت آگاهانه را به 
  .امضا نمودند، وارد مطالعه شدند صورت كتبي

مدرس دانشكده و همه دانشجوياني كه  17در نهايت 
واحدهاي درسي با آن استادان را انتخاب كرده بودند و 

بودند،  تمايل خود جهت شركت در مطالعه را اعالم نموده
تعداد ). دانشجو 194(هاي پژوهش را تشكيل دادند  نمونه

درس از دروس اصلي و تخصصي پرستاري و  22
واحد درسي، براي ارائه به روش  48مامايي، به ارزش 

الكترونيكي تركيبي توسط كميته آموزش از راه دور مورد 
سازي دروس به  به منظور آماده. تصويب قرار گرفت
يك از مدرسان بايد سناريوهاي  روش تركيبي، هر

ها و  وليتؤها، مس آموزشي خود را نگاشته، فعاليت
تكاليف فراگيران را در بخش آموزش چهره به چهره و 
آموزش الكترونيكي به تفكيك تعيين نموده، جدول 

بندي واحد درسي و طرح درس را طراحي نموده،  زمان
اي ارائه ريزي بر هاي تكويني آنالين، برنامه طراحي آزمون

بازخورد، چگونگي تعامل و تبادل اطالعات بين مدرس و 
دروس طراحي شده در . نمودند فراگير را مشخص مي

يد مدير گروه و معاونت آموزشي دانشكده و أيصورت ت
سپس پذيرفته شدن توسط كميته آموزش از راه دور 

 .گرفت برداري قرار مي    دانشگاه، مورد بهره
شامل نام (اشتراك كاربري  يد دروس، يكأيپس از ت

براي اتصال به سامانه آموزش ) كاربري و رمز عبور
هاي پژوهش داده  الكترونيكي تركيبي دانشكده به نمونه

سپس دانشجويان موظف به انتخاب واحد اينترنتي . شد
در سايت آموزش الكترونيكي تركيبي به آدرس 

//http://dln.ac.ir/ محقق قبل از شروع طرح،. بودند 
راهنمايي اوليه در مورد چگونگي كار با سيستم آموزش 
الكترونيكي تركيبي، دسترسي به منابع آموزشي، 

تكاليف،  (upload)هاي آنالين، بارگذاري  آزمون
محتوي درسي الكترونيكي، و   (download)برداشت

نحوه تعامل با مدرس و ساير دانشجويان را به 
راهنماي كار با  به عالوه فايل. دانشجويان ارائه كرد

  .سيستم نيز در اختيار دانشجويان قرار داده شد
مدرسان دانشكده كه در مطالعه شركت نمودند، يك ترم 

هاي آمادگي شركت  پيش از اجراي برنامه در كارگاه
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  .نموده و محتوي درسي خود را طراحي نمودند
رويكرد آموزش الكترونيكي تركيبي در دانشكده پرستاري و 

به  1387شگاه علوم پزشكي تهران از نيمسال دوم مامايي دان
مندي  ميزان رضايت .مدت چهار نيمسال به اجرا درآمد

ها از برنامه، ميزان مشاركت دانشجويان و ميانگين  نمونه
 پيامد رويكرد آموزش تركيبينمرات آنان به منظور ارزيابي 

واحدهاي به منظور ارزيابي ميزان رضايت . استفاده گرديد
در رابطه با آموزش الكترونيكي تركيبي از  پژوهش

اي؛  گزينه 5ل سؤا 34: دانشجويان(ساخته  پرسشنامه محقق
به صورت جداگانه براي ) اي گزينه 5ل سؤا 30: مدرسان

ها از كامال مخالف  گزينه. دانشجويان و مدرسان استفاده شد
الزم به ذكر است نظرات . بود 5تا  1موافق با نمره  تا كامال

بندي شد كه شامل  شجويان در چهار محور جداگانه طبقهدان
، مسائل مربوط به )لسؤا 11(مسائل فني و ساختاري 

 8(، مسائل مربوط به طرح درس و محتوا )لسؤا 8(يادگيرنده 
 ).لسؤا 7(و مسائل مربوط به حمايت از فراگير بودند ) لسؤا

دهي براساس  االت پس از نمرهؤجمع امتياز كسب شده از س
ه سه طبقه مطلوب درصد ب 100ار ارزشي آن بر مبناي ب
 50كمتر از (، و نامطلوب )50- 75(مطلوب  ، نسبتا)75- 100(

ميزان رضايت دانشجويان و مدرسان . تقسيم گرديد) درصد
نيز به طور ) حضوري و الكترونيكي تركيبي(از دو روش 

جداگانه با استفاده از يك مقياس ديداري ميزان رضايت به 
يك كمترين ميزان رضايت و پنج بيشترين ( 5تا  1صورت
  .مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت )رضايت

ليست  جهت بررسي ميزان مشاركت دانشجويان از چك
مشاهده استفاده شد كه در آن ميزان فعاليت دانشجويان 

دقيقه  20هر دفعه حضور به مدت حداقل (در سامانه 
شد و  ه و ثبت ميو در كالس درس مشاهد) برابر يك نمره

و ) 16-30(، متوسط )1- 15(در سه گروه مشاركت كم 
  .بندي گرديد طبقه) 30بيش از (زياد 

به منظور ارزيابي و مقايسه ميزان يادگيري دانشجويان 
در رويكرد تركيبي با روش رايج، از ميانگين نمرات 
دانشجويان در دو روش مذكور در دو نيمسال متوالي 

ن ترتيب كه معدل درسي در نيمسال بدي. استفاده گرديد
همان ) روش تركيبي(با نيمسال جاري ) روش رايج(قبل 

معدل دانشجويان در . دانشجويان مورد مقايسه قرار گرفت

) 10-99/13(، ج )14-99/16(، ب )17-20(الف  چهار گروه
  .طبقه بندي گرديد) 10كمتر از (د و 

ين پژوهش، با در ا: ها روايي و پايايي ابزار گرداوري داده
استفاده از متون موجود و نظرات چهار نفر متخصص در 
زمينه آموزش، ابزارهاي اوليه به منظور سنجش مشخصات 

مندي، چك ليست ثبت ميزان  دموگرافيك، ميزان رضايت
ها از نظر  سپس ابزار. مشاركت يادگيري طراحي گرديد

نفر  10وضوح، روايي صوري و روايي محتوايي توسط 
در زمينه آموزش مورد بررسي قرار گرفته و متخصص 

به منظور ارزيابي پايايي دروني . اصالحات الزم به عمل آمد
نباخ استفاده سنج از تعيين آلفاي كرو پرسشنامه رضايت

  .بود 93/0گرديد كه 
استفاده   SPSS-16افزار ها از نرم براي تجزيه و تحليل داده

هاي آماري  ليلبراي كليه تح 05/0سطح معناداري . گرديد
از آمار توصيفي به منظور توصيف . مدنظر قرار گرفت

ها در قالب تعداد، درصد، ميانگين و انحراف معيار  داده
هاي زوج و  هاي آماري تي نمونه آزمون. استفاده گرديد

ها در دو روش حضوري  ويلكاكسون جهت مقايسه ميانگين
آزمون و الكترونيكي در يك گروه و آزمون كاي اسكوير و 

اي استفاده  دقيق فيشر جهت بررسي ارتباط متغيرهاي رتبه
ها، توسط آزمون  چنانچه فرض نرمال بودن داده. شد

شد، جهت مقايسه  اسميرنوف، پذيرفته مي - كولموگراف
هاي زوج  ها در دو روش از آزمون تي نمونه ميانگين داده
گرديد و در غير اين صورت با استفاده از  استفاده مي

ميانگين ) آزمون ويلكاكسون(هاي غير پارامتريك  نآزمو
  .گرفت ها مورد مقايسه قرار مي داده

  
 نتايج

نفر دانشجو  194علمي و  هيأتعضو  17در اين پژوهش 
ها پاسخ دادند  نفر از آنها به پرسشنامه 181شركت داشتند كه 

 2/82دهي دانشجويان  درصد و پاسخ 100دهي اساتيد  پاسخ(
كننده در اين  صات فردي دانشجويان شركتمشخ) درصد بود

اي مدرسان و دانشجويان به  پژوهش و ميزان سواد رايانه
اكثر مدرسان . آورده شده است 2و  1  ولاتفكيك در جد

و مونث ) درصد 90/83(كننده در پژوهش متاهل  شركت
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سال قرار  49تا  40بودند و در محدوده سني ) درصد 70/85(
  ).درصد 50/62(داشتند 

توزيع فراواني مشخصات فردي دانشجويان  :1جدول 
  كننده در آموزش الكترونيكي تركيبي شركت

 :مشخصات فردي

 148%)8/81: (سال23 -18سن
  24%)3/13: (سال 30- 24
 9%)5: (سال 30>

 33/22+  41/4: انحراف معيار+ ميانگين

19%)5/10: (متاهلتاهل
 162%)5/89: (مجرد

142%)5/78: (كارشناسي پرستاري مقطع و رشته تحصيلي
 7%)9/3: (كارشناسي ارشد پرستاري

 8%)4/4: (دكتري پرستاري
 18%)9/9: (كارشناسي مامايي

 6%)3/3: (كارشناسي ارشد مامايي

30%)6/16: (درس 1 تعداد دروس تركيبي
 98%) 1/54: (درس 2
 19%) 5/10: (درس 3
 34%)8/18: (درس و بيشتر4

دسترسي راحت به 
 يوتركامپ

92%)8/52: (بلي
 32%) 7/17: (خير

 57%) 5/31: (تا حدودي

91%)3/50: (خوابگاه وضعيت سكونت
 89%) 1/49: (منزل مسكوني

 1%) 6/0: (منزل دانشجويي

  

نتايج حاصل از نظرسنجي نشان داد كه همه مدرسان با 
اكثر . بودند» موافق«به كارگيري رويكرد آموزش تركيبي 

معتقد بودند كه براي ) درصد 9/67(علمي  اعضا هيأت
هاي تشويقي  سازي اين رويكرد، بايد از سيستم پياده

نيز معتقد به در ) درصد 4/80(استفاده گردد؛ اغلب ايشان 
نظر گرفتن يك سيستم نظارتي بر محتواي تدوين شده 

با به كارگيري ) درصد 89/95(بيشتر دانشجويان . بودند
درصد آنها با  69/0و تنها بوده » كامالً موافق«اين روش 

براساس . بودند» مخالف«به كارگيري رويكرد جديد 
و ) درصد 86(نظرات دانشجويان، دروس تخصصي 

ترين دروس  به ترتيب مناسب) درصد 58/0(دروس اصلي 
براي ارائه به روش تركيبي بودند؛ ميزان تمايل به دريافت 

به روش ) درصد 38(و عمومي) درصد 38(دروس پايه 
، )درصد 95(از نظر اكثر دانشجويان . ركيبي كمتر بودت

اساليدهاي آموزشي بهترين روش ارائه محتوي درسي از 
، )درصد 73(سناريوهاي آموزشي . طريق اينترنت بود

هاي  روش) درصد 52(و فايل متني ) درصد 54(ها  فيلم
ارائه ديگري بودند كه به ترتيب توسط دانشجويان انتخاب 

كه دانشجويان مختار به انتخاب بيش از  از آنجا. شدند
درصد  100يك مورد بودند، مجموع درصدها بيش از 

نظرات دانشجويان كه با استفاده از پرسشنامه . باشد مي
  .آورده شده است 3استخراج شده به تفكيك در جدول 

  

    
 )اي نهسواد رايا(هاي كاربري كامپيوتر ميزان آشنايي واحدهاي پژوهش با مهارت :2جدول   

 )درصد(تعداد : مدرسان )درصد(تعداد : دانشجويان افزار نرم
  بسيار زياد  زياد  تا حدودي  كم  خير  بسيار زياد  زياد  تا حدودي  كم خير

Word3   
)70/1( 

1 
)60/11( 

90 
)70/49( 

52 
)70/28( 

15 
)30/8( 

0  
)0( 

1   
)88/5( 

6   
)29/35( 

9  
)94/52( 

1   
)88/5( 

Power 
Point 

4   
)2/2( 

20 
 )11( 

76 
 )42( 

59 
 )6/32( 

22 
)2/12( 

1  
)88/5( 

2 
)76/11( 

5   
)41/29( 

8   
)07/47( 

1   
)88/5( 

Internet 2  
)1/1( 

10 

)5/5( 
89 

)2/49( 
66

)5/36( 
14 

)7/7( 
0  
)0( 

0  
)0( 

7  
)17/41( 

8 
)05/47( 

2  
)76/11( 

Windows 3   
)7/1( 

26
)4/14( 

97 
)6/53( 

45 
)8/24( 

10 
)5/5( 

0   
)0( 

2 
)76/11( 

5   
)41/29( 

6  
)29/35( 

2   
)76/11( 

Excel, SPSS159  
)8/87( 

2 
)1/1( 

2 
)1/1( 

18 
)9/9( 

0 
)0( 

12  
)58/70( 

4  
)52/23( 

1   
)88/5( 

0   
)0( 

0   
)0( 
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  نظرات دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران در رابطه با به كارگيري رويكرد آموزش الكترونيكي تركيبي :3جدول 
 مخالف نسبتاً موافقكامالً موافقنظرات

 )69/0( 2 )42/3( 10)89/95( 280نظرات
  خرده مقياس ها 

  
  مسائل فني و ساختاري
  مسائل مربوط به فراگير

  سائل مربوط به محتوا و طرح درسم
  مسائل مربوط به حمايت فراگير

 رضايت عمومي

  مطلوب
<75  
85 )47(  
43 )8/23(  
119 )7/65(  
51 )2/28(  
122 )4/67( 

  نسبتاً مطلوب
75 – 50  
66 )5/36(  
102 )4/56(  
43 )8/23(  
95 )5/52(  
15 )3/8( 

  نا مطلوب
> 50  
30 )6/16(  
36 )9/19(  
19 )5/10(  
35 )3/19(  
44 )3/24( 

  
مندي واحدهاي پژوهش از رويكرد  در ارتباط با رضايت

) با استفاده مقياس ديداري(آموزش الكترونيكي تركيبي 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه اكثر مدرسان دانشكده 

بوده و » بسيار راضي«از رويكرد جديد ) درصد 58.80(
يك از آنها از به كارگيري روش جديد ناراضي  هيچ
كننده در اين طرح از  اكثر دانشجويان شركت. دنبودن

و ) درصد 40/33(رويكرد جديد بسيار راضي بوده 
كمترين آنها از به كارگيري اين روش ناراضي بودند 

مندي مدرسان و  بين ميزان رضايت). درصد 20/5(
دانشجويان از رويكرد جديد و رضايت آنان از روش 

آزمون ( سنتي اختالف معناداري مشاهده گرديد
مندي  بين رضايت). 4جدول ) (>001/0Pويلكاكسون 

تست (دانشجويان از رويكرد جديد و رشته تحصيلي آنان 
، و تعداد دروسي كه به روش )>001/0Pدقيق فيشر
ارتباط ) >001/0Pدو  آزمون كاي(گذراندند  تركيبي مي

ارتباط معناداري بين . مثبت و معناداري مشاهده گرديد
جويان با سن، وضعيت تاهل، معدل مندي دانش رضايت

ترم گذشته، وضعيت اقامت، دسترسي به كامپيوتر و 
در . هاي كاربري كامپيوتر آنان مشاهده نگرديد مهارت

ارتباط با مشاركت دانشجويان در سيستم آموزش 
الكترونيكي تركيبي نتايج نشان داد كه ميانگين تعداد 

عيار با انحراف م 18/15دفعات حضور در كالس درس 
بود، در حالي كه ميانگين تعداد دفعات حضور در  56/4

. مشاهده شد 46/16با انحراف معيار  68/24سايت 
اختالف آماري  =001/0pآزمون آماري ويلكاكسون با 

معناداري را بين دو روش در ميزان مشاركت دانشجويان 
همچنين ميانگين نمرات دانشجويان در  .نشان مي دهد

به طور معناداري ) 96/15±43/1(يبي رويكرد آموزش ترك
زوج t (بود ) 44/15±49/1( بيشتر از روش حضوري

001/0P< .( اثربخشي سيستم آموزش  4در جدول
الكترونيكي در سه حيطه يادگيري، مشاركت و رضايت 

  .آورده شده است
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انشگاه علوم پزشكي تهران در دو روش مقايسه پيامد يادگيري دانشجويان و رضايتمندي دانشجويان و مدرسان د :4جدول 
  الكترونيكي تركيبي و روش آموزش حضوري

 نتيجه آزمون روش حضوريروش الكترونيكي تركيبيمتغير

 مدرسان دانشجويان°مدرسان¤دانشجويان

  رضايتمندي
  خيلي كم

  كم
  متوسط
  زياد

 خيلي زياد

 
10 )2/5(  
11 )7/5(  
46 )7/23(  
65 )4/33(  

62 )32( 

 
0)0(  
0 )0(  
0 )0(  

 10)8/58 (  
7 )2/41( 

  
38 )6/19(  
51 )3/26(  
63 )5/32(  
26 )4/13(  
16 )2/8( 

  
2 )8/11(  
7 )2/41(  
6 )3/35(  
1 )9/5(  
1 )9/5( 

  
¤ p=0.000*  

Z=-7.651 
 

°p=0.000* 
Z=‐3.571 

  مشاركت
 كم

  متوسط
  زياد

 )انحراف معيار(ميانگين 

 
125 )4/64(  
19 )8/9(  
50 )8/25(  

68/24 )46/16( 

 
 

  
169 )1/87(  
21 )8/10(  
4 )1/2(  

18/15 )56/4( 

   
p=0.000*  
z=‐6.841 

 

  يادگيري
 ميانگين نمرات

20 – 17 

17 – 14  
14 – 10   
> 10  

 )انحراف معيار(ميانگين 

 
  

49 )3/25(  
126)9/64(  
18)3/9(  
1)5/0(  

96/15 )43/1( 

  
  

31 )16(  
131 )5/67(  

31 )16(  
1 )5/0(  

44/15 )49/1( 

   
  
P=0.000**  
T=‐0.19 

df=193 

*Wilcoxon   
**Paired t‐test 

  
  بحث

اين مطالعه به منظور به كارگيري و بررسي اثربخشي 
با فرايند تجزيه ( سيستم آموزش الكتريكي تركيبي
در دانشگاه علوم ) وتحليل، طراحي، اجرا، ارزشيابي

ها  مندي نمونه ميزان رضايت. پزشكي تهران انجام گرديد
مشاركت دانشجويان و ميانگين نمرات  از برنامه، ميزان

آنان به منظور ارزيابي اثربخشي رويكرد آموزش تركيبي 
نتايج اين تحقيق نشان داد كه اكثريت . بررسي گرديد

هاي نوين  مربيان دانشكده، نگرش مثبت نسبت به فناوري
آموزشي و از جمله آموزش الكترونيكي تركيبي داشته و 

هاي آموزشي  ر كارگاهاغلب آنها تمايل به شركت د
البته گرچه استفاده . يادگيري الكترونيكي تركيبي داشتند

از رويكرد آموزش الكترونيكي در دنيا روند رو به رشدي 
اند كه اكثر  داشته است اما مطالعات اخير نشان داده

هاي معروف در اين زمينه با شكست مواجه  پروژه
به نقل از ) 1385( فتحي واجارگاه و آزادمنش. اند شده

اجتماعي را به عنوان يكي از داليل  -باقريان، عوامل رواني
اند و  هاي نوين در آموزش دانسته عدم استقبال از فناوري

در اين رابطه به مواردي از قبيل نداشتن وقت كافي، 
 مؤثردر واقع استفاده ). 16(اند انگيزه و عالقه اشاره كرده

هاي  زش بيشتر به زمينهاي در ارائه آمو از ارتباطات رايانه
رواني اجتماعي و سازماني استفاده كنندگان بستگي دارد 

رحيمي . دهد تا به امكاناتي كه خود فناوري ارائه مي
تجارب و  دوست در مقاله خود كه به نقد و بررسي

 هاي يادگيري الكترونيكي هاي پيش رو در پروژه چالش
پيرامون پرداخته است بيان نموده كه جامع ترين تحقيق 

هاي يادگيري الكترونيكي، توسط  عوامل شكست پروژه
وي معتقد است . صورت پذيرفته است) 2002( فليپس
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: اند ها هميشه در سه سطح واقع عوامل شكست پروژه
طراحي ضعيف دوره، زير بناي فناوري ( سطح فرآورده

آمادگي اندك يادگيرندگان، عدم ( ، سطح يادگيرنده)ناكافي
كافي بودن  نا( ، و سطح سازمان)وقت انگيزش و نبود

لذا ). 17)(دهي پشتيباني مديريتي، نبودن ساختار پاداش
بررسي و تصحيح نگرش يادگيرندگان و مدرسان، به 

تواند مانع  همراه طراحي مناسب و زيربنايي فناوري مي
در رابطه با علل موفقيت پروژه . شكست پروژه گردد

توان به  آن جمله مي باشد كه از حاضر، عواملي مطرح مي
بسترسازي مناسب فرهنگي، : موارد ذيل اشاره نمود

هاي آموزشي در ارتباط با نحوه تدوين  اجراي كارگاه
هاي الزم، برطرف كردن موانع  محتوا، ايجاد زير ساخت

اداري و ساختاري، و ايجاد انگيزه در استادان و 
فاده از سيستم آموزش دانشجويان در زمينه است

  .يكيالكترون
داري را بين نگرش انتايج مطالعه حاضر رابطه آماري معن

علمي نسبت به روش الكترونيكي  هيأت يمثبت اعضا
اين نتيجه . تركيبي، با آمادگي شركت در كارگاه نشان داد

علمي جهت تدوين محتواي  تأمويد عزم جدي اعضاي هي
كه هر چه نگرش مدرسان نسبت به  الكترونيكي است چرا

تر باشد، تمايل بيشتري را هم به  ي مثبتروش تركيب
هاي تدوين محتواي الكترونيكي براي به  شركت در گارگاه

. دهند كارگيري روش آموزشي الكترونيكي نشان مي
وجود نگرش مثبت از ضروريات اصلي ايجاد تعهد در 

آميز  كارگزاران و دست اندركاران جهت اجراي موفقيت
  ). 18(هاي آموزشي تلفيقي است برنامه

نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه آموزش الكترونيكي 
مندي بيشتري در  تواند منجر به رضايت تركيبي مي

دانشجويان و مدرسان گردد كه اين مسئله با توجه به 
هاي آموزشي  هايي كه آموزش الكترونيكي به روش قابليت

 روئيز. نمايد، دور از انتظار نيست معمول اضافه مي
نمايد كه آموزش الكترونيكي نبايد  ميتاكيد ) 2006(

جايگزين كالس درس حضوري گردد بلكه بايد به شكل 
هاي معمول مورد استفاده قرار  مكمل در كنار ساير روش

معتقدند كه نه تنها ) 2006(واگان و گريسون ) 19(گيرد
هاي الكترونيكي با روش حضوري موجب  تلفيق روش

لكه تعامل و رضايت شود، ب افزايش يادگيري فراگيران مي
تي يل ). 20(يابد آنان نيز در اين روش افزايش مي

)Thiele (نمايد كه فراگيران در اين روش به  اذعان مي
ليت يادگيري مسؤواطالعات بيشتري دسترسي داشته، 

خود را به عهده گرفته و در هر زمان كه مايل باشند قادر 
نند، خواهند بود كه به محتواي آموزشي دسترسي پيدا ك

اين يافته ). 21(لذا سهولت كاربرد اين روش بيشتر است
نيز مطابق است؛ وي معتقد ) Buckley(با نتايج باكلي

است كه سهولت دسترسي به محتواي آموزشي در روش 
). 22(شود اي منجر به افزايش رضايت فراگيران مي رايانه

همچنين آموزش در كالس درس منجر به احساس 
ه يادگيري در ساعت مشخص و از خستگي شده والزام ب
تواند منجر به محدود شدن يادگيري  پيش تعيين شده مي

از طرفي ارائه تفصيلي محتواي آموزشي در . فراگير شود
تواند منجر به تسهيل فرايند يادگيري  روش حضوري مي

لذا در اين تحقيق از رويكرد تركيبي استفاده ). 23(شود
هر دو روش استفاده گرديده تا دانشجويان از مزاياي 

رضايت اكثريت دانشجويان از مقوله مربوط به . نمايند
محتوا در پژوهش حاضر، نشانگر توجه مناسب استادان 

ي در تدوين محتوا بوده و به رعايت اصول آموزش
به دليل تاكيد فراوان بر رعايت اصول تدوين  احتماال

. باشد هاي آموزشي مي محتوي آموزش تركيبي در كارگاه
ز آنجايي كه حدود نيمي از دانشجويان در سطح نسبتا ا

مطلوبي از مسائل حمايتي رضايت داشتند؛ چنين به نظر 
رسد كه حمايت صورت گرفته در آموزش الكترونيكي  مي

تركيبي كافي نبوده است؛ اين مسئله ضرورت در نظر 
گرفتن حمايت از دانشجو و توجه بيشتر به تعامل 

موزش الكترونيكي تركيبي فراگيران را در سيستم آ
معتقد است از ) Thurmond( ترموند. سازد مشخص مي

آنجا كه فراگيران در روش آموزش الكترونيكي وقت 
نمايند، فقدان  زيادي را صرف انجام تكاليف خود مي

تواند موجب كاهش انگيزش آنها  هاي حمايتي مي روش
نيز در بررسي خود به اين ) Sherry( شري). 8(شود
رسيد كه بازخورد فوري مدرس تاثير مثبت بر  نتيجه

انگيزش يادگيرندگان در روش آموزش الكترونيكي 
 ).24(دارد
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بر اساس نتايج پژوهش حاضر، تعداد محدودي از 
مسائل مربوط به «دانشجويان ميزان رضايت خود را از 

 با توجه به اين. در سطح مطلوب گزارش نمودند »فراگير
ي موفقيت و رضايت فراگير به كه در اين رويكرد آموزش

مهارت تكنيكي و فني او در كاربرد رايانه و شبكه وابسته 
، عدم دسترسي آسان به رايانه براي نيمي از )9(است

اي  هاي رايانه دانشجويان و پايين بودن سطح مهارت
بنابراين  .تواند توجيهي بر اين يافته باشد اكثريت آنان مي

زايش امكان دسترسي به اتخاذ تدابيري در راستاي اف
هاي آموزشي به منظور افزايش  اينترنت و برگزاري كالس

اي از موارد ضروري براي تامين رضايت  سواد رايانه
  ).10(كاربران در روش آموزشي الكترونيكي تركيبي است

 هاي اين پژوهش نشان داد كه ميزان يادگيري يافته
يبي در روش آموزش الكترونيكي ترك) ميانگين نمرات(

بيشتر از روش حضوري بوده و بين اين دو روش از نظر 
در . داري وجود دارداميزان يادگيري تفاوت آماري معن

هاي اخير، ميزان  بسياري از تحقيقات انجام شده در دهه
مشابه  »روش الكترونيكي«در ) ميانگين نمرات( يادگيري

البته گرچه  ).29تا25(استگزارش شده  »روش حضوري«
ميزان يادگيري ) حضوري و الكترونيكي( روش در هر دو

فراگيران به طور يكسان گزارش شده و دانشجويان از هر 
نمايند ولي مطالعه طولي  دو روش احساس رضايت مي

نشان داده است كه ) همراه با گروه كنترل(انجام گرفته 
آموزش مبتني بر وب كه با بازخورد مرتب از سوي 

تر از آموزش مؤثرصد در 19مدرس همراه بوده است، 
  ).30(باشد حضوري مي

داري را انتايج مطالعه حاضر همچنين اختالف آماري معن
بين ميزان مشاركت دانشجويان در روش حضوري با 

 كارن و كارولين. روش الكترونيكي تركيبي نشان داد
اند كه دانشجويان پرستاري  در مقاله خود آورده) 2003(

طريق وب سايت  كه واحدهاي آموزشي خود را از
گذراندند تماس بيشتري با ساير دانشجويان و  مي

مدرسان داشته و همين عامل منجر به مشاركت بيشتر 
بنا بر گزارش آيشان، . شود آنان در امر يادگيري مي

تري  اي واكنش مثبت دانشجويان در روش آموزشي رايانه
هاي مطرح شده از طرف ساير  نسبت به پرسش و پاسخ

ياددهنده  -تعامل موجود بين يادگيرنده فراگيران و
در مقاله خود به ) 2006(شارپ و همكاران ). 31(داشتند

مطالعه در زمينه يادگيري الكترونيكي  300بررسي 
تركيبي پرداخته و تاثيرهاي مثبت استفاده از اين روش را 
بر تجارب دانشجويان بيان نمودند كه از جمله موارد 

پذيري در يادگيري، افزايش  افمثبت آن مي توان به انعط
تجارب يادگيري در محيط دانشكده و مشاركت بيشتر 

مشاركت و ). 32(دانشجويان در امر يادگيري اشاره نمود
تواند  هاي الكترونيكي مي تعامل بيشتر در روش

مندي از  دستاوردهاي مثبتي در ميزان يادگيري و رضايت
  .روش يادگيري را به همراه داشته باشد

نظور افزايش احتمال كارايي سيستم جديد آموزشي، به م
هاي تعاملي و انگيزشي بيشتر  هايي با جنبه طراحي برنامه

هاي اين پژوهش عدم  از جمله محدوديت. شود توصيه مي
امكان تعامل همزمان با استاد و نيز تعامل يادگيرندگان با 

با توجه . هم در سيستم آموزش الكترونيكي تركيبي بود
كه در اين سامانه امكان تعامل همزمان وجود به اين

نداشت الزم است نقش تعامل در افزايش رضايت از جنبه 
حمايتي مورد بررسي قرار گيرد و پژوهشي به منظور 
بررسي نقش تعامل در افزايش رضايت يادگيرندگان 

  .گردد پيشنهاد مي
هاي اين پژوهش عدم دسترسي آسان  از ديگر محدوديت

اي  هاي رايانه يز پايين بودن سطح مهارتبه رايانه و ن
هاي  كنندگان در پژوهش عليرغم برگزاري كارگاه شركت

گردد كه تدابيري در  بنابراين پيشنهاد مي. آموزشي بود
راستاي افزايش امكان دسترسي به اينترنت پر سرعت و 

هاي آموزشي به  اي كالس سيم، و برگزاري دوره بي
ي به منظور تامين رضايت ا منظور افزايش سواد رايانه

كاربران در روش آموزشي الكترونيكي تركيبي اتخاذ 
  .گردد

  
  گيري نتيجه

كار  يادگيري الكترونيكي تركيبي به عنوان يك ساز و
هاي يادگيري  جديد بر استفاده متنوع و گسترده از روش

انتخاب و بكارگيري ابزار متناسب با  توجه در. تاكيد دارد
براي باال بردن كيفيت يادگيري از موقعيت يادگيرنده 
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تبديل . اصول اوليه يادگيري الكترونيكي تركيبي است
تر در آموزش مؤثررويكرد سنتي به روش آموزشي 

ترين دستاورد پژوهش حاضر به  پرستاري و مامايي، مهم
هاي چشمگيري در عرصه  گرچه پيشرفت. آيد شمار مي

انجام  آموزش الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
گرفته است، تا كنون پژوهشي در رابطه با اثر بخشي 
رويكردي تلفيقي از روش الكترونيكي و روش سنتي در 
. آموزش پرستاري و مامايي در ايران گزارش نشده است

تواند راهنمايي  تجربيات به دست آمده از پژوهش حاضر مي
گزاران عرصه  ريزان و سياست گيران، برنامه براي تصميم

   .سسات آموزشي مشابه در سطح كشور باشدؤش در مآموز

  قدرداني
والن دانشكده ؤپژوهشگران مراتب سپاس خود را از مس

اه علوم پزشكي تهران و كليه پرستاري و مامايي دانشگ
همچنين . نمايند علمي آن دانشكده ابراز مي تأهي ياعضا

از دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 
در اين طرح شركت نمودند صميمانه قدرداني  تهران كه

دانند مراتب سپاس  پژوهشگران بر خود الزم مي. شود مي
و تشكر خود را از مدير محترم مركز توسعه آموزش 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و معاونت محترم پژوهش 

  .دانشگاه ابراز نمايند
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Abstract 
 
Introduction: Blended-E-Learning system uses various methods and technologies to improve 
learning quality. We developed some courses based on Instructional System Design Processes 
(analysis, design, implementation, and evaluation) for blended-e-learning, then we evaluated the 
effectiveness of this system in Tehran University of medical Science. 
Methods: In this partnership-based action research study, carried out in 2008-2009, firstly 
viewpoints of faculty members and also nursing and midwifery students of Tehran University of 
Medical Science on the blended e-learning were assessed via a valid and reliable questionnaire. Then 
a platform of blended e-learning was designed and voluntary faculty members participated in a 
workshop held to develop an e-learning course. Finally  a blended learning program covering 22 
courses (45 credits) for BS,MS and PhD students of nursing and midwifery was designed . At the end 
of the semester, we used questionnaires and check-lists to assess students' & faculty members' 
feedback on the learning outcome of this program. The collected data were analyzed using frequency, 
Chi square and Wilcoxon tests in SPSS software version 16.  
Results: 181 students filled out and returned questionnaires (response rate=82.2%). 67.4% students 
were highly satisfied with this system. Similarly 88.2% of faculty members were completely satisfied 
with teaching in blended e-learning system. Both students and faculty members preferred the blended 
e-learning system to the conventional method (P=0.000). Mean scores of students' grades and 
participation were significantly higher in blended learning method than students’ in the previous 
semester with face-to-face method (P<0.001). 
Conclusion: Because the blended e-learning uses benefits of both e-learning & face to face learning 
and provides more flexibility and satisfaction for learner and teacher, it can be considered as an 
effective alternative method for education in universities of medical sciences in Iran.  
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