 وصول مقاله72/6/72 :
 اصالح نهايي72/11/8 :
 پذيرش نهايي72/17/4 :

ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات
بهداشتی و درمانی

چکیده

ساالر قنبری /9هادی رزقیشیرسوار /2محمدصادق ضیایی /3مریم مصلح4

مقدمه :امروزه با پیدایش سیستم آموزش الکترونیکی دیگر تصورات قبلی نسبت به تهیه جا و مکان برای تحصیل از بین رفته
است و با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراکز آموزش مجازی هر فردی در هر زمان و مکانی میتواند از این امکانات استفاده نماید.
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی به دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی انجام شد.
روش پژوهش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه اماری
این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یکی از دانشگاههای شهر تهران در سال  6931میباشند.
حجم نمونه از طریق جدول مورگان شامل  611نفر شدند که با توجه عدم گستردگی جامعه مورد پژوهش از طریق روش
نمونهگیری تصادفی ساده پرسشنامه ها توزیع شد .ابزار بکار رفته در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بود  .روایی ابزار بصورت
سازه ای مورد تایید واقع شده است و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  45810محاسبه گردید .دادهها با استفاده از
آزمون تی تحلیل شد.
یافتهها :وضعیت اثربخشی آموزش مجازی به دانشجویان مورد مطالعه مطلوب ارزیابی شد .مولفههای کیفیت سیستم (میانگین
 ،)61511عوامل تسهیل کننده (میانگین  ،)64580در بعد کیفیت استاد (میانگین  ،)60511عوامل تمایل کاربر (میانگین ،)61530
موفقیت آموزش الکترونیکی (میانگین  )61530در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در ابعاد کیفیت اطالعات و محتوی دروس (میانگین
 )66546و در بعد تعامل بین استاد و دانشجو (میانگین  )1549نسبت به سایر عوامل مناسب ارزیابی نشد.
نتیجهگیری :با توجه به شرایط موجود و گسترش روز افزون فناوری اطالعات و رضایتمندی بخش عمدهای از جامعه دانشجویی
از خدمات آموزش الکترونیکی ،نسبت به گسترش کمی و کیفی آن برنامهریزی الزم در دانشگاههای کشور صورت پذیرد.
کلید واژهها :اثربخشی ،آموزش الکترونیکی ،ارزیابی ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی.

 -6دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -6استادیار ،گروه مدیریت آموزشی ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
rezghih@yahoo.com
 -9استاد ،گروه مدیریت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -0دانشیار ،گروه مدیریت ،واحد تهران غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی

مقدمه
منظور از آموزش الکترونیکی به طور کلی بهرهگیری از
سیستمهای الکترونیکی ،مثل کامپیوتر ،اینترنت،
حافظههای الکترونیکی ،نشریههای الکترونیکی و
خبرنامههای الکترونیکی و نظایر اینهاست که با هدف
کاستن از رفت و آمدها و صرفهجویی در وقت و هزینه
و ضمنا یادگیری بهتر و آسانتر است .البته سیستمهایی
که آموزش الکترونیکی به حساب میآیند و امکان
یادگیری از راه دور را فراهم میکنند متنوع هستند ولی
در وهله اول آنچه که مهم است آگاهی عالقهمندان از
نوع سیستمها و انتخاب صحیح و نحوه استفاده درست
از آنها است .این سیستمها برخی مواقع میتوانند
جایگزین کالسهای حضوری هم باشند .در عین حال
برای افراد سخت کوش و عالقهمند میتواند مکمل
کتاب و کالس باشد .در یک جمله میتوان گفت
آموزش الکترونیکی آوردن یادگیری برای مردم است به
جای آوردن مردم برای یادگیری[.]6
یکی از مهمترین عوامل برنامههای توسعه در هر
جامعه ،تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد است تا
بتوانند با تحوالت نوین همگام شوند و برای تحقق
اهداف ینی شده و کسب موفقیت آماده گردند ،لذا منابع
انسانی یکی از اساسیترین عوامل موثر در توسعه
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی هر کشور میباشد .تجهیز
منابع انسانی به مهارتها و تخصصهای مورد نیاز
شغلی و حرفهای ،خود یکی از مهمترین راههای رسیدن
به اهداف توسعه مورد نظر میباشد بدیهی است
شاغلین در هر دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی
سرمایههای انسانی تلقی میگردند اگر این افراد از
دانش و اطالعات و مهارتهای الزم و مناسب برخوردار
نباشند سازمانها را دچار ضایعات عدیده مالی و جانی و
غیره خواهند کرد[.]6
آموزش الکترونیکی روشهای آموزشی کنونی را تکمیل
میکند و در بعضی از موارد جایگزین آن میشود .یکی
از رویکردهای اصلی آموزش الکترونیکی  ،آموزش
ترکیبی به معنی بکارگیری بیش از یک رسانه در امر
آموزش است ،مانند ترکیب آموزش توسط معلم و
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ابزارهای بر پایه وب که البته با این روش ،آموزش
الکترونیکی جایگزین آموزش کنونی نمیشود بلکه آن
را تکمیل میکند .اما در موارد بسیاری آموزش
الکترونیکی به تنهایی میتواند پاسخگوی نیازهای
آموزشی باشد[.]9
در طلیعه دنیای فراپیچیده هزاره سوم ،تغییر ماهیت
بازار اقتصاد و اشتغال و دانش بر شدن آن ،تنوع
نیازهای آموزشی ،گسترش انفجار گونه علم و فنآوری
و نیاز به بازآموزی و یادگیری مادامالعمر به دلیل انفجار
انتظارات ،محدودیت منابع در مقایسه با رشد روزافزون
جمعیت و تقاضای فزاینده جهت برخورداری از
فرصتهای آموزشی انعطافپذیرتر به علت عدم امکان
حضور منظم و مداوم در کالسهای فیزیکی و سنتی،
گسترش فرصتهای آموزشی را به یکی از ،دغدغههای
اصلی سازمانها تبدیل کرده است[.]0
با وجود این که از بیش از دو هزار سال قبل تاکنون
زمینههای یاددهی و یادگیری در مقایسه با سایر
مقولهها تغییرات بسیار کمیداشته ،اما امروزه به کمک
فنآوری اطالعات تحوالت سریعی در زمینه یادگیری
رخ داده است.کاربرد این فنآوری زمینه ساز ایجاد
انگیزه ،یادگیری ،تجربه و نوآوری است .در سالهای
اخیر آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای
مهم فنآوریهای جدید اطالعات و ارتباطات در جهان
مطرح و فعالیتهای گستردهای در این راستا آغاز
گردیده است .با توجه به تغییرات سریعی که در محیط
پیرامون در حال شکلگیری است ،اجرای نظامهای
الکترونیکی به منظور ارایه خدمات و فنآوریهای
جدید در زمینهی تدریس و یادگیری به صورت یک نیاز
اساسی مطرح شده است .آموزش الکترونیکی مهمترین
کاربرد فنآوری اطالعات است که در قالب نظامهای
مختلف مثل یادگیری رایانه محور ،یادگیری شبکه
محور و آموزش تحت شبکه ارایه میشود[.]1
این اصطالح را اولین بار کراس وضع کرد .از نظر وی
آموزش الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن آوری
اطالعات برای یادگیری .در تعریفی دیگر آموزش
الکترونیکی مجموعه وسیعی از فرآیندها و اعمال

ساالر قنبری و همکاران

اطالعات برای یادگیری .در تعریفی دیگر آموزش
الکترونیکی مجموعه وسیعی از فرآیندها و اعمال
همچون آموزش مبتنی بر وب ،آموزش مبتنی بر رایانه،
کالسهای الکترونیکی و همکاریهای دیجیتالی را در
بر میگیرد و شامل ارایه محتوا از طریق اینترنت،
اینترانت ،اکسترانت ،انتشار ماهوارهای ،نوارهای ویدیویی
و صوتی ،پخش ماهوارهای ،تلویزیون محاورهای و
دیسکهای فشرده میباشد[.]1
در مجموع میتوان گفت :آموزش الکترونیکی پارادایم
جدیدی را پدید آورده و امکان یادگیری در هر زمینه،
برای هر فرد ،در هر زمان و هر مکان را فراهم نموده
است .در این محیط دانشجو و مدرس از نظر زمان و
مکان و یا هر دو جدا هستند و محتوای آموزشی از طریق
نرمافزار مدیریت دروس ،منابع چند رسانهای ،اینترنت و
ویدئو کنفرانس به دانشجو ارایه میگردد و دانشجو برای
انجام فعالیتهای یادگیری فردی و گروهی با کمک
امکانات ارتباطات رایانهای با مدرس ،همکالسان و سایر
افراد یا منابع ارتباط ،برقرار میکند[.]1
بنتلی اهداف ذیل را برای آموزشهای الکترونیکی در
سازمانها را بر میشمرد .این اهداف شامل اهداف
عملیاتی (مانند کاهش هزینهها) و اهداف استراتژیک
(مانند رقابتپذیری) میگردد.اهداف عملیاتی عبارت
است از:
بکارگیری آموزشهای  Onlineو ارتباط

دادن آن با مقاصد ،ماموریتها و اهداف عالی سازمان
اهداف استراتژیک عبارت است از:
ارتباط دادن استراتژی سازمانی به کارائی و

توانمندی کارکنان
بهبود عملکرد سازمانی

کارائی و پاسخگوئی به بازار

بهینه کردن زنجیره عملکردی و

رضایتمندی مشتریان
نگهداشت بهتر کارکنان

ترغیب به مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان از

طریق توسعه توانائیهای فردی
بهینه کردن سرمایه فکری و مدیریت دانش
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به روز نمودن دانش

توسعه تجارت الکترونیکی

تسریع در ارائه آموزشهای هدفدار و مبتنی

بر نیاز و بهبود شرایط محیطی[.]8
هر چه آموزش با اهداف و مقاصد استراتژیک سازمان
بیشتر مرتبط گردد ،تاثیر بیشتری در کارآئی و کاهش
هزینههای سازمان خواهد داشت .یادگیری بیشتر در
سازمان به منظور دستیابی به این اهداف به منزله این
است که یک سازمان را با افزایش ارزش فرایندی بتوان
تبدیل به یک سازمان یادگیرنده نمود[.]3
کیگان ویژگیهای آموزشهای الکترونیکی را بدین
شرح بر میشمرد:
رهایی از قید کالسهای زمانبندی شده

رهایی از مکانهای بسته

رهایی از محدودیتهای زمانی

رهایی از پیوستن به گروههای آموزشی به

منظور یادگیری
آموزش برای خانه داران و آموزش برای افراد

بستری ،شیفت ،مسافران و زندانیان و .]64[...
در مجموع دالیل متعددی برای اهمیت اجرای این
پژوهش میتوان بر شمرد از جمله:
گسترش آموزش الکترونیکی رسمی و غیررسمی
نیاز جامعه علمیکشور به آموزشهای نوین الزام به
بکارگیری آموزشهای الکترونیکی و .]66[.....
مولی و همکاران در پژوهشی؛ شکلگیری ارزیابی در
اکوسیستم وایپا که قرار دادن ارزیابی در برنامه آموزشی
بومی مبتنی بر مکان؛ است را بررسی نموده و عنوان
نموده است که برنامههای آموزشی زیست محیطی و
بومیدر حالی که به عنوان ابزار تجدید حیات فرهنگی و
جاودانه سازی آن به کار میروند ،یادگیریهایی را ارایه
میکنند .این طرحهای ابداعی مانند هر برنامه آموزشی
نیازمند ارزیابی هستند تا کیفیت شان را بهبود بخشند،
پیشرفت کرده و منطبق با تعهدات تامینکنندگانشان
باشند[ .]66با این حال ،ابزارهای ارزیابی باید مناسب با
چنین برنامههایی باشند که مبتنی بر ارزشها و کلیگرا
هستند و اغلب به جای یادگیری فردی یادگیرنده،

ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی

متمرکز بر گروه ،خانواده و قدرت بخشیدن به جامعه
میباشند .در عین حال ،مقایسه ابزارهای ارزیابی که به
صورت خاصی برای برنامههای آموزشی بومیتوسعه
یافتهاند مشکل میباشد .در این نمونه ما بررسی
میکنیم که چگونه میتوان یک مدل منطقی ،یک ابزار
ارزیابی ایجاد شده و مورد استفاده گسترده غربی را
میتوان به صورت موثر و کارآمدی تنظیم و اعمال کرد
تا برنامه آموزشی مبتنی بر مکان بوم هاوایی را ارزیابی
نمود ،هدف برنامه زیست محیطی تابستانی موسسه
وایپا جوانان هستند که عنوان برنامه از زمینهای مرتفع
تا دریا میباشد .در یک ارزیابی آزمایشی از برنامه
تابستانی زیست محیطی مشخص شد که نتایج کوتاه
مدت و میان مدت مرتبط با مدل منطقی برنامه به طور
کلی منطبق میباشند ،به ویژه اگر از ابزارهای سنجش
کیفی استفاده شود .استفاده از ابزارهای ارزیابی کمی و
ترکیب نتایج بلندمدت نیازمند مشارکت بیشتر کارکنان
برنامه ،شرکتکنندگان و مجموعههای گستردهتری
است .این یافتهها درسهایی را برای کاربرد مدلهای
منطقی و همچنین ارزیابیهای گستردهتر در بافت
آموزشی بومی پیشنهاد میدهند.
گراهام در پژوهشی به بررسی " فاکتورهای
PESTELبرای یادگیری الکترونیکی بازبینی شده:
تدریس  4Eبرای ارزش یادگیری اضافه شده است"
پرداخته است[ .]69در این مقاله مشخص شد شیوع رو
به رشدی در استفاده از رسانههای دیجیتال برای
مدیریت آموزش و همکاریهای بین المللی وجود دارد.
با این حال ،تحقیقات همچنان منعکسکننده این موضع
است که فقدان تعامل اجتماعی مانع مهمی برای یک
تجربه مثبت در آموزش آنالین است .در سال ،6441
یک مقاله در مورد استفاده از فاکتورهای جامعه شناسی
(PESTEسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنی و
محیطی) درباره بکارگیری یادگیری الکترونیکی بیان
شد ،که منجر به پیشنهاد عوامل  PESTEبرای
نرمافزار آموزشی و مخصوصا آموزش الکترونیکی شد.
این مقاله ،یافتههای مقاله  6441را پوشش میدهد و
کاربرد چارچوب فراملی حال حاضر را برای بکارگیری
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آموزش الکترونیکی ،قبل از استفاده از عوامل
( PESTELسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فنی ،محیط
زیست و حقوقی) برای یادگیری الکترونیکی بازبینی
میکند .پس از آن ،تاثیر آخرین نوآوریها را بررسی
میکندMOOCs (Courses of Massive ( :
 Open Onlineو  .Learning Flippedدر
نهایت ،آینده تکنولوژیهای یادگیری به بحث و
نتیجهگیری کشیده شده ،از جمله تدریس  4Esبرای
ارزش افزوده یادگیری.
مارتا و کارلیندا ،در پژوهشی به بررسی"عدالت تحصیلی
تا ارتقای آموزشی :نقش خود ارزیابی مدارس چیست؟"
پرداختهاند[ .]60در این مقاله ،مطالعهای را ارایه
مینماید که هدف آن درک مساعدتهای فرآیند
خودارزیابی نسبت به توسعه عدالت تحصیلی و اجتماعی
و بهبود آموزشی است .مطالعه بر دادههای جمعآوری
شده از فرآیند ارزیابی بیرونی مدارس و از برنامه
( TEIPنواحی آموزشی از اقدامات اولویتی) که در
پرتغال اجرا شد جمعآوری شدند ،یعنی  600گزارش
 SEEاز سالهای  6469/6466و  9مصاحبه با افراد
مسئول برای پروژههای آموزشی از مدرسه .TEIP
دادههای گردآوری شده توسط تحلیل محتوایی و با
استفاده از نرمافزار  NVivoتجزیه و تحلیل شدند و
نشان میدهند که ارزیابی بیرونی سیستمهای آموزشی
میتواند یکی از مبانی دستیابی به عدالت باشد که
اقدامات آموزشی را ایجاد میکند که ارتباط بین
برنامهریزی تحصیلی ،تدریس و یادگیری دانشآموز را
تایید میکند .نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد که
فرآیندهای  ،SEEزمانی که عدالت اجتماعی و اصول
برابر در کل توسعه آن وجود دارند و با پشتیبانی عوامل
اثرگذار زمینهای ،میتوانند پتانسیل قدرتبخشی داشته
باشند.
کارین جی و همکاران در پژوهشی به بررسی"کیفیت
ارزیابی در آموزشهای دانشگاهی :یک بازبینی
پژوهشی یکپارچه" پرداختهاند و بیان میدارند در
آموزش دانشگاهی ،کیفیت سنجش در مراتب پایینتر
مشکلی است که پیامدهای مهمی برای دانشجویان،
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معلمان ،دولت و جامعه دارد[ .]61عدم وجود
مفهومسازی آشکار و بنیادی کیفیت سنجش میتواند
باعث مشکالتی در تضمین کیفیت سنجش شود.
بنابراین ،هدف این مطالعه مفهومسازی کیفیت ارزیابی
در آموزش دانشگاهی با فراهم کردن بازبینی کلی
معیارهای کیفیت سنجش ،اثرات آنها ،ارزیابی معیارهای
کیفیت ارزیابی و منظرهایی است که باید هنگام ارزیابی
کیفیت در نظر گرفته شوند .این مطالعه  18مقاله
بازبینی شده از مجالت متناظر در یک چارچوب را با
استفاده از  MAXQDAگردآوری کرده است و
تحلیل متن با استفاده از روش  Leximancerانجام
شد .نتایج روایی ،شفاف بودن ،و پایایی را به عنوان
معیارهای کیفیت ارزیابی مشخص میکند؛
استانداردسازی ،ذینفعها ،تبیین ،و ایجاد متغیرهای
غیرمرتبط را به عنوان اثراتی بر معیارهای کیفیت
سنجش شناسایی میکند؛ اعتباریابی و تحلیل دادههای
آماری جهت ارزیابی کیفیت میباشند؛ و دانشپذیران،
کارمندان ،دولت و کارشناسان به عنوان منظرهایی
میباشند که باید هنگام ارزیابی کیفیت سنجش در نظر
گرفته شوند .این دیدگاهها برای معلمان ،مشاوران
آموزشی ،و مدیرانی اهمیت دارند که میتوانند از این
اطالعات استفاده نمایند تا تعیین کنند کیفیت سنجش
چه معنایی برای سازمانهای آموزشی آنها دارد و هنگام
تضمین کیفیت سنجش آنها باید چه چیزهایی را در نظر
بگیرند .به عالوه ،مطالعه دیدگاههایی در رابطه با وضعیت
جاری شواهد علمیبرای پژوهشگران فراهم میکند.
کالسنجا و همکاران در پژوهشی به بررسی "استراتژی
برچسب زدن اجتماعی برای افزایش تجربه یادگیری
الکترونیکی" پرداخته اند[ .]61در این مقاله موفقیت
سیستمهای یادگیری الکترونیکی بستگی به توانایی آنها
برای بازیابی خودکار و توسعه محتوای مربوطه مطابق
با ترجیحات فرد یاد گیرنده است .تجربه یادگیری و
انتخاب پویا از مواد آموزشی که برای فراگیران ارائه
میشود میتواند با استفاده از تکنیکهای مختلف بهبود
یابد .از آنجایی که محبوبیت سیستمهای برچسب زدن
مشترک زیاد شده است ،تگهای کاربران میتوانند
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اطالعات مفید برای بهبود الگوریتمهای سیستم
پیشنهاد دهنده در محیطهای یادگیری الکترونیکی ارائه
دهند .در این مقاله ،ما روشی برای پیادهسازی
تکنیکهای برچسب گذاری مشترک به سیستم آموزش
آنالین ارائه میکنیم .رویکرد پیاده سازی شده،
برچسبهای اجتماعی و معادالت الگوهای متوالی را
برای تولید توصیههای منابع یادگیری به دانشآموزان
ترکیب میکند .چندین آزمایش انجام شد تا قابلیت
استفاده از روش ترکیبی پیشنهاد شده در محیط
یادگیری الکترونیکی و تجزیه و تحلیل تکنیکهای
برچسب زدن اجتماعی انتخاب شده انجام شود.
آنسونگ و همکاران در پژوهشی به بررسی "عوامل
تعیین کننده پذیرش یادگیری الکترونیکی در
دانشگاهها :شواهد از یک کشور در حال توسعه"
پرداختهاند[ .]61این مطالعه به دنبال کشف عوامل
فناورانه  ،سازمانی و محیطی تعیینکننده یادگیری
الکترونیکی در دانشگاه غنا با استفاده از رویکرد چند
داوطلبی است .ساختار دیگر (ماهیت دوره) به ساختار
سنتی چارچوب محیطی فناوری  -سازمانی اضافه شد.
با استفاده از بررسی تحقیقات ،ذینفعان آموزش
الکترونیکی در دانشگاه غنا به پرسشنامه پاسخ دادند.
دادهها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان دهنده
برخی از تفاوتها در پذیرش عوامل در سه گروه از افراد
ذینفع از آموزش الکترونیک (دانشجویان ،مدرسان و
مدیران) میباشد .مقاله با بحث در مورد مسیرهای
پژوهشی آینده نتیجهگیری میشود.
کوفی عیبی در پژوهشی به بررسی "یادگیری
الکترونیکی ،انعطاف پذیری و تغییر در آموزش عالی:
کمک به دانشگاه جهت مقابله با یک فاجعه طبیعی"
پرداخته است[ .]68این مقاله یک مطالعه موردی از یک
کالج تجارت (کالج تجارت و قانون) که در سال 6466
توسط زلزله در نیوزیلند تحت تاثیر قرار گرفت ،ارائه
میدهد .تجزیه و تحلیل از مصاحبه با  3کارمند و
بررسی اسناد برای توصیف فرایندهای افزایش
انعطافپذیری با یادگیری الکترونیکی در مورد بدترین
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رویدادهای لرزهای استفاده شد .افزایش استقرار سیستم
مدیریت یادگیری دانشگاه توسط کارکنان و دانشجویان
به همراه نرمافزارهای صوتی و ضبط ویدئو از
سخنرانیها ،کالج را برای ادامه آموزش خود قادر
ساخت .مدل پذیرش فنآوری و مدل عمومی
انعطافپذیری سازمانی توسط سازمانهای انعطافپذیر،
تجزیه و تحلیل پذیرش و تطبیق یادگیری الکترونیکی
را از دوره پس از بحران در دانشگاه ادامه داد.
تروفاست و همکاران در پژوهشی به بررسی"آموزش
الکترونیکی برای سالمندان در مورد استفاده از دارو :یک
مطالعه آزمایشی" پرداختهاند[ .]63این مطالعه به
بررسی نگرش سالمندان به استفاده از آموزش
الکترونیکی (یادگیری الکترونیک) در مورد استفاده از
دارو ،با تاکید خاص بر طرح ،قابلیت استفاده ،محتوا و
سطح دانش ابزار پرداخته است .مقیاس یادگیری
الکترونیکی توسط  61نفر از افراد با سن  11سال و
باالتر با استفاده از پرسشنامهای که شامل سواالت بسته
و باز بود مورد ارزیابی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل کمی
و کیفی پاسخها اغلب نظر مثبت نشان دادهاند .نتایج
نشان میدهد که یادگیری الکترونیکی یک ابزار مناسب
برای توزیع اطالعات و آموزش است و میتواند توسط
افراد سالمند که با کامپیوتر آشنا هستند ،مدیریت شود تا
به آنها کمک کند در مورد استفاده از دارو بیشتر یاد
بگیرند.
هنریکسون و اینکویست در پژوهشی به
بررسی"یادگیری از مشاهده ،بازخورد ،و مداخله در
محیط کار خطی و غیرخطی" پرداختهاند[ .]64نتایج
این پژوهش نشان میدهد که آیا ما میتوانیم استراتژی
داوری و افزایش دقت در معیارهای خطی و غیرخطی
محیطها را فقط با تغییر حالت آموزش دستکاری
کنیم .سه آزمایش نشان میدهد که دقت در
محیطهای کار ساده افزایشی خطی با آموزش بازخورد
و آموزش مداخله بهبود مییابد ،در حالی که دقت در
وظایف پیچیده چندگانه با آموزش مشاهدهای بهبود
مییابد .بازخورد مشاهده شده نشان میدهد که حالت
آموزش استراتژیهای مختلفی را پیشنهاد میکند که به
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عنوان یک تابع از تجربه به نیازهای ساختاری پایه
معیار نشانه تنظیم میشوند .بدین ترتیب ،روشهای
آموزش بازخورد و مداخله ،انتزاع نشانه را میطلبد ،یک
استراتژی پر زحمت اما موفق در ترکیب با ساختارهای
کار خطی ساده ،آموزش مشاهده ای فرایندهای حافظه
نمونه را فرا میگیرد ،یک استراتژی ساده اما موفق در
ترکیب با ساختارهای غیرخطی پیچیده .مطالعه در مورد
شناخت تطبیقی و پیامدهای روشهای مختلف آموزش
در طول یک عمر و برای جمعیت بالینی بحث میکند.
الظافری و بادرول در پژوهشی به بررسی "دیدگاههای
معلمان و دانشآموزان در مورد آمادگی الکترونیکی در
مدارس عمومی متوسطه کویت" پرداختهاند[ .]66این
مقاله یک مطالعه در مورد آمادگی در یادگیری
الکترونیکی ارائه میدهد که به جهت ارزیابی عوامل
سازمانی و فردی دو گروه عمده ذینفع (معلمان و
دانش آموزان) در موسسات آموزش متوسطه در کشور
کویت به منظور ارائه اطالعات مهم به سیاستگذاران و
سازمانهای نظارتی برای توسعه موفق بودن
راهبردهای یادگیری الکترونیکی انجام شد .دادهها با
استفاده از بررسی آمادگی الکترونیکی از نمونه هدفمند
 6960معلم و  6941دانشآموز جمعآوری شد .این
مطالعه به طور خاص به برخی از عوامل در مرحله اولیه
معرفی یادگیری الکترونیکی میپردازد که میتواند تأثیر
زیادی بر مراحل بعدی فرایند داشته باشد .یافتههای
این مطالعه در پیادهسازی راهبردهای موفق یادگیری
الکترونیکی برای کویت بود و همچنین از ابتکار
یادگیری الکترونیکی در موسسات مشابه در دیگر
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و فراتر از
آن بهرهمند خواهد شد.
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزشهای
مجازی دانشجویان مدیریت خدمات و بهداشت و درمان
در یکی از دانشگاههای شهر تهران انجام یافت.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات توصیفی از نوع
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پیمایشی به شمار میآید .جامعه اماری این پژوهش
شامل دانشجویان مدیریت خدمات بهداشت و درمان
یکی از دانشگاههای شهر تهران در سال تحصیلی -31
 6931میباشند که بر اساس اطالعات ارائه شده در
مجموع  611نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب
شدند .در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته 94
گویهای پژوهشگر ساخته استفاده شده است .در این
پژوهش به منظور جمعآوری اطالعات و تدوین ابزار
پژوهش از مطالعه کتابخانهای و میدانی استفاده شده
است .رواییابزار پژوهش با توجه به استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته و با توجه به بکارگیری آزمون
تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی از طریق روایی
سازهای مورد تأیید واقع شده است .جهت تأیید پایایی
ابزار پژوهش ،پرسشنامه در اختیار  61نفر از اعضا
جامعه مورد پژوهش قرار گرفت و در نهایت پایایی
پرسشنامه  4/810محاسبه گردید.
یافتهها
در این بخش آزمونهای آماری استنباطی مرتبط با
سواالت پژوهش ارائه شده است .برای شروع ابتدا نیاز
به تعیین توزیع دادههای آماری مورد پژوهش میباشد.
برای تعیین توزیع دادههای آماری از آزمون کولموگروف
 اسمینروف استفاده میشود که در جدول  6ارائه شدهاست.
براساس جداول  6در خصوص توزیع نمرههای نمونه
مورد پژوهش ،شاخصهای مختلف توصیفی آنها نشان
میدهد که توزیع نمرههای گروه نمونه نرمال یا نزدیک
به نرمال است .چرا که احتمال معنیداری در مولفههای
کیفیت سیستم ) (sig=0.051کیفیت اطالعات و
محتوا ) (sig=0.066عوامل تسهیلکننده
) (sig=0.108کیفیت استاد ) (sig=0.117تعامل
بین استاد و دانشجو ) (sig=0.081تمایل کاربر
) (sig=0.109و در نهایت موفقیت آموزش
الکترونیکی ) (sig=0.071میباشند که از سطح
معنیداری  4/41بزرگتر است .بنابراین فرض نرمال
بودن توزیع دادهها پذیرفته میشود .گذشته از این ،با
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توجه به این شاخصهای به دست آمده و نظر به این
که مقیاسهای اندازهگیری مولفههای مورد بررسی از
نوع فاصلهای و در نتیجه دادههای جمعآوری شده از
نوع کمی هستند .در عین حال بر پایه قضیه حد
مرکزی میتوان نتیجه گرفت که توزیع دادههای
مولفههای هفتگانه مورد بررسی به توزیع نرمال میل
دارد .بنابراین ،به منظور آزمون فرضیههای تحقیق
میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی بر
اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون  tمطابق جدول
زیر ،در سطح اطمینان  %33و درجه آزادی
) (df=164و سطح معنیداری ) (sig=0.001و
) (t=3.87وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در حد
مطلوب ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
کیفیت سیستم بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون t
مطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان  %33و درجه
آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.004و ) (t=4.51وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد کیفیت سیستم در حد مطلوب
ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
کیفیت اطالعات و محتوا بر اساس نتایج حاصل از
اجرای آزمون  tمطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان
 %31و درجه آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.065و ) (t=1.87وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد کیفیت اطالعات و محتوی در
حد ضعیف ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
عوامل تسهیل کننده بر اساس نتایج حاصل از اجرای
آزمون  tمطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان  %33و
درجه آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.000و ) (t=4.01وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد عوامل تسهیل کننده در حد
مطلوب ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد

ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی

کیفیت استاد بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون t
مطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان  %33و درجه
آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.000و ) (t=3.63وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد کیفیت استاد در حد مطلوب
ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
تعامل بین استاد و دانشجو بر اساس نتایج حاصل از
اجرای آزمون  tمطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان
 %31و درجه آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.201و ) (t=1.01وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد عوامل تعامل بین استاد و
دانشجو در حد مطلوب ارزیابی نشد.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
تمایل کاربر بر اساس نتایج حاصل از اجرای آزمون t
مطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان  %33و درجه
آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.000و ) (t=5.17وضعیت اثربخشی
آموزش مجازی در بعد عوامل تمایل کاربر در حد
مطلوب ارزیابی شده است.
در خصوص وضعیت اثربخشی آموزش مجازی در بعد
موفقیت آموزش الکترونیکی بر اساس نتایج حاصل از
اجرای آزمون  tمطابق جدول زیر ،در سطح اطمینان
 %33و درجه آزادی ) (df=164و سطح معنیداری
) (sig=0.000و ) (t=3.87مولفه موفقیت آموزش
الکترونیکی در وضعیت مطلوبی قرار دارد( .جدول )6
بحث و نتیجهگیری
از دیرباز این موضوع مطرح بوده که از مشکالت
آموزشهای سنتی مسئله عدم امکان سنجش میزان
بازگشت سرمایه است ،لیکن آموزشهای الکترونیکی
ماهیتا نسبت به آموزشهای سنتی بیشتر قابل
اندازهگیری است و ابزارهای مختلف اندازهگیری جهت
سنجش میزان انتقال دادن از این طریق طراحی شده
است .از جمله این ابزارها میتوان به نرمافزارهای ویژه
سنجش و اندازه گیری اشاره کرد .از سوی دیگر نتایج
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حاصل از اجرای همین پژوهش نیز نشان داد ،بخش
عمدهای از دانشجویان نمونه مورد پژوهش دارای
رضایت باالیی از آموزشهای مجازی میباشند.
همچنین با آموزش الکترونیکی میتوان یک محیط
کاری با نیروی انسانی آموزش دیده درحداقل زمان
ممکن ایجاد نمود که نتیجه آن بهرهوری بیشتر خواهد
بود.
نتایج این پژوهش نشان داد در بعد تمایل کاربران به
استفاده از دورههای الکترونیکی در حد مطلوبی قرار
داشته است.که نشان میدهد با توجه به اشتغال به کار
بخش عمدهای از جامعه دانشجویان مورد پژوهش
عالقهمندی باالیی در میان انها در زمینه استفاده از
شیوههای آموزش مجازی وجود دارد .در حالی که نتایج
پژوهش بوهم و همکاران[ ]64در پژوهشی با عنوان
"آموزشهای جامع خواندن و نوشتن و ارزیابی خواندن
برای دانش آموزان اقلیت زبان و دانشآموزانی با
نیازهای آموزشی خاص در مدارس ابتدایی آلمان" و
پژوهش تروفاست و همکاران[ ]63با عنوان "آموزش
الکترونیکی برای سالمندان در مورد استفاده از دارو :یک
مطالعه آزمایشی" در بعد تمایل کاربران نتیجه معکوس
را نشان میدهد .شاید دلیل این تفاوت در جامعه مورد
پژوهش در دو پژوهش مورد اشاره باشد.این احتمال
وجود دارد با توجه به سن نمونه مورد تحقیق (کودکان
و سالمندان) گرایش به استفاده از آموزشهای
الکترونیکی و مبتنی بر وب بسیار ضعیف باشد .از سوی
دیگر نتایج همین پژوهش در بعد تمایل کاربران با
نتایج پژوهش کالسنجا و همکاران[ ]61در پژوهشی با
عنوان "استراتژی برچسب زدن اجتماعی برای افزایش
تجربه یادگیری الکترونیکی" در یک راستا بوده است.
از سوی دیگر نتیجه حاصل از اجرای این پژوهش در
بعد کیفیت اطالعات و محتوی و تعامل استاد و دانشجو
در حد ضعیف ارزیابی شده است .در صورتی که در
بیشتر پژوهشهای مشابه در بعد کیفیت اطالعات و
محتوی آموزش در حد مطلوب ارزیابی شده است که
مخالف نتایج حاصل از اجرای این پژوهش بوده است.
برای نمونه نتایج پژوهش سیدرال و همکاران[ ]69در

ساالر قنبری و همکاران

پژوهشی با عنوان "عوامل تعیین کننده موفقیت در
یادگیری الکترونیکی :مطالعه تجربی برزیل" و آنسونگ
و همکاران[ ]61در پژوهشی با عنوان "عوامل
تعیینکننده پذیرش یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها:
شواهد از یک کشور در حال توسعه" نشان داده است
وضعیت کیفیت و محتوای اطالعات در حد مطلوبی
بوده است .از سوی دیگر یافتههای این پژوهش نشان
داد وضعیت مولفه تعامل استاد و دانشجو در حد ضعیفی
قرار داشته است .شاید دلیل عمده این وضعیت محدود
شدن تعامالت میان استاد و دانشجو تنها در ساعات
تدریس بوده و حتی دسترسی به شبکههای اجتماعی
نیز چندان مرسوم و مورد تایید دانشگاهها در کشور ما
نیست .از سوی دیگر نتایج پژوهشهای کوفی
عیبی[ ]68در پژوهشی با عنوان "یادگیری الکترونیکی،
انعطافپذیری و تغییر در آموزش عالی :کمک به
دانشگاه جهت مقابله با یک فاجعه طبیعی" و الظافری
و بادرول[ ]66در پژوهشی با عنوان " دیدگاههای
معلمان و دانشآموزان در مورد آمادگی الکترونیکی در
مدارس عمومی متوسطه کویت" و شریف ال[ ]60در
پژوهشی با عنوان "تعامل آموزش مهندسی تولید و
یادگیری الکترونیکی" نشان داده است میزان
رضایتمندی در این بعد نه تنها ضعیف نبوده بلکه باالتر
از متوسط نیز بوده است .در تمامی پژوهشهای مورد
اشاره مولفه تعامل مورد تایید قرار گرفته و آموزشهای
الکترونیکی را یکی از راهحلهای مناسب در جهت
بهبود و تقویت تعامل بین استاد و دانشجو مطرح
نمودهاند .البته شاید یکی از دالیل این امر تعامالت در
این پژوهشها بصورت مجازی ولی شبانهروزی بوده
است.از سوی دیگر تعداد دانشجویان این گونه دورههای
محدودتر بوده (معموال کمتر از  64نفر) و اساتید ملزم
به پاسخگویی از طریق شبکههای اجتماعی از قبیل
فیس بوک و اینستا گرام و غیره میباشند.
با توجه به یافتههای حاصل از اجرای پژوهش،
پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه شده است:
تا حد ممکن تعامل کاربران (شامل اساتید ،دانشجویان
و کارکنان) آسانتر شود.
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شرایط دسترسی به منابع اطالعاتی مرتبط با آموزش و
پژوهش دقیقتر و سریعتر شود.
در بعد کیفیت اصالعات و محتوا پیشنهاد میگردد:
تا حد ممکن اطالعات ارائه شده مرتبط با منابع
آموزشی و پژوهشی دانشجویان باشد.
منابع و محتوای آموزشی مبتنی بر آموزشهای مجازی
طراحی و ارائه شود.
در بعد عوامل تسهیلکننده پیشنهاد میگردد:
ضروری است بخش عمدهای از راهنماییهایی الزم در
رابطه با محتوی دوره آموزشی از طریق سیستم ارائه
میشود .همچنین درصورت نیاز افراد معینی برای
راهنمایی کاربران بکارگماری شوند.
در بعد کیفیت استاد پیشنهاد میگردد:
امکان توسعه زیرساختهای الزم جهت حضور بیشتر
اساتید (فراتر از کالس درس) در فضای الکترونیکی
دانشگاه فراهم شود.
عالوه بر کالس درس الکترونیکی ،امکان توسعه
آزمایشگاه و کارگاه مجازی برای اساتید فراهم شود.
در بعد تعامل بین استاد و دانشجویان پیشنهاد میگردد:
امکان بیش از پیش برگزاری جلسات گروهی درسی با
دانشجویان و اساتید فراهم شود.
ضروری است دانشگاه با ایجاد مشوقهای الزم سطح
تعامل بین دانشجویان و اساتید را تشویق و تسهیل
نماید.
در بعد تمایل کاربر پیشنهاد میگردد:
توجه شود دوره آموزشی برگزار شده توان تحلیل و
ارزیابی اطالعات مرتبط با موضوع مورد آموزش را
افزایش دهد.
در ضمن آموزشهای پیش از ورود به دوره آموزشی
رسمیبرای دانشجویان داده شود.
در بعد موفقیت آموزش مجازی پیشنهاد میگردد:
ضروری است بیش از پیش توجه شود ،دوره آموزشی
برگزار شده توان حل مساله دانشجویان را تقویت نماید.
سعی شود تا حد ممکن دورههای آموزشی برگزار شده ،
یادگیری در زمینههای مرتبط با دوره را بین دانشجویان
تشویق نماید.

ارزیابی اثربخشی آموزشهای مجازی

مقاله مستخرج از رساله تخصصی دانشجوی دکتری در
رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیمیباشد.

تشکر و قدردانی
از کلیه دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی دانشگاه مورد مطالعه که ما را در اجرای این
پژوهش یاری رساندند کمال تقدیر و تشکر را دارد .این
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Evaluating the Effectiveness of Virtual Education on Health Care
Management Students

1

Abstract
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Ghanbari S , Rezghi Shirsavar H , Zeiaei MS , Mosleh M

4

Introduction: Nowadays, with the advent of the e-learning system, other previous ideas
about the availability of education and education have disappeared. Now, with the
arrival of universities and virtual education centers everyone can use these facilities at
any time and place. The purpose of the present study was to evaluate the Effectiveness
of Virtual Education among the student of health services management.
Method: This research is a descriptive survey of type of data collection method. The
survey population consists of all health care management students of Tehran University
in 1396. The sample size was 165 from the Morgan table, which was distributed by
simple random sampling of the questionnaires, due to the non-widespread community of
the study population. The instrument used in this research is a researcher-made
questionnaire of 30 items. The validity of the tool has been verified as structural and its
reliability has been calculated by computing the Cronbach's alpha in a total of 0.854.
Results: Effectiveness of virtual education was evaluated in desirable students. The
components of system quality (mean 17.77), facilitator factors (mean 10.84), in terms of
teacher quality (mean 24.76), user inclination factors (mean 15.94), e-learning success
(mean 15.94) are in a favorable situation, and in dimensions The quality of the
information and the content of the courses and in the interaction between the teacher
and the student were not evaluated against other appropriate factors.
Conclusion: Considering the existing conditions and the increasing spread of
information technology and the satisfaction of the major part of the student community
from e-learning services, the quantitative and qualitative expansion of the necessary
planning in universities Country.
Keywords: Effectiveness, E-learning, Evaluation, Health Services Management.
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