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  چکیده

بی کیفیت محتواي الکترونیکی از دیدگاه دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد بـود. روش       هدف این پژوهش، ارزیا
هـاي آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد        پژوهش، توصیفی مقطعی بود. جامعه آماري، دانشـجویان دوره 

آوري  نفـر انتخـاب شـد. ابـزار جمـع      250اي بـه حجـم   اي نسبتی، از بین آنها، نمونـه گیري طبقه بودند که با استفاده از نمونه
ارزیـابی کیفیـت فرآینـد تولیـد محتـواي الکترونیکـی بـود. بـه منظـور تجزیـه و تحلیـل             ساخته محقق نامه پرسش ،اطالعات

نتـایج آزمـون    .اسـتفاده شـد   ، آنـوا و مـانووا)  t(آزمـون   آمار استنباطی ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و داده
ــک   ــی ت ــهت ــه     نمون ــی و مؤلف ــواي الکترونیک ــت محت ــاس کیفی ــل مقی ــانگین ک ــه می ــان داد ک ــی،  اي نش ــاي آن (دسترس ه

باشـد. نتـایج آزمـون تـی     دهی، صفحه آرایی، منابع، زبان و ارزیابی) در نمونه مورد نظر از میانگین نظري بیشـتر مـی   سازمان
هـاي آن بـر حسـب    کیفیت محتواي الکترونیکـی و مؤلفـه   مستقل و مانوا بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین کل مقیاس

دهنـده تفـاوت معنـادار بـین میـانگین کـل مقیـاس محتـواي الکترونیکـی و           جنسیت بود. نتایج آزمون آنوا و مانووا نیز نشان
هـاي  تـوان گفـت کیفیـت محتـواي ارایـه شـده در دوره       هاي مختلف بود. در مجموع میهاي آن در دانشجویان رشتهمؤلفه

  باشد.آموزش الکترونیکی از منظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار می

  واژگان کلیدي
  محتواي الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، نگرش، برنامه درسی

                                                   
  باشد. ریزي درسی از دانشگاه فردوسی مشهد می . این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه1

  kazemimahvash@yahoo.com ، مشهد، ایرانریزي درسی دانشگاه فردوسی مشهد ارشد برنامه کارشناس* 
 aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir ، مشهد، ایراننشگاه فردوسی مشهددانشیار دا** 
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  مقدمه

. تي به سوي کارآمد کردن بیشتر آموزش بوده اسا تازهي ها شیگراجهان در چند دهه اخیر شاهد 
چنین، قابلیت استفاده از این وسـایل ارتبـاطی در هـر     مه توسعه ارتباطات اینترنتی و کامپیوترمحور،

یی بـراي تـأمین نیـاز روزافـزون     هـا  وهیشـ زمان و مکان، نظر بسیاري از اندیشمندان را به سوي خلـق  
شـده اسـت   بنابراین، به این زمینه نوپدیـد در سراسـر جهـان بسـیار توجـه       .تکرده اسآموزش جلب

Chen et al., 2006)(تلفیق آمـوزش الکترونیکـی بـه عنـوان     توان گفت، امروزه که می به طوري ؛
برنامـه درسـی مؤسسـات آموزشـی،      و فرآیند آموزش و یـادگیري  دستاورد نظام آموزشی نوین در

 و صـورت تـدوین محتـواي مناسـب     در و  (Malekian et al., 2010)اسـت  ناپـذیر  امري اجتنـاب 
ارتقـاي یـادگیري و    مناسـبی بـراي    و زمینهه آمد ی صحیح، سیستم موفق و کارآمدي به شمارارزیاب

  . (Khatoony et al., 2011) پدید خواهد آورد  افزایش کیفیت آموزش
دهنده تعامـل   که شکلشود اطالق می محتواي الکترونیکی به مجموعه مستنداتی ،در نگاه کلی

 از آمـوزش اسـتفاده  هـاي الکترونیکـی و   به فرمت با قابلیت تبدیلو  بوده بین یادگیرنده و یاددهنده
). خاصـه و  (Mirza Baigi et al., 2009گردد می ارایه و بازنمایی ،تولید تألیف و بزاراو اي رایانه

 از محتوایی متمـایز داراي آموزش الکترونیکی  ) اظهار داشتندKarami 2009 & Khasehکرمی (
بـه  در محیطـی مجـازي    کـه  باشـد دهـی مـی   ظر ساختار و نحـوه سـازمان  آموزش سنتی از ن محتواي

 هاي الکترونیکـی  طریق رسانه و ازشبیه سازي شده  5، پویانمایی4، فیلم3، تصویر2، صدا1صورت متن
ــا اینترانــت 7اینترنــت، 6ايســانه  و چنــد نــوريهــاي شــامل دیســک سیســتم  ،9، ویــدیو کنفــرانس8ی

 (Gumus, 2010) گردد. چنین محتوایی به گفته گیومسمیارایه  11و تلویزیون تعاملی10اي ماهواره
تـر  ه جـذاب یارا، از طریق تدریس  هايهماهنگ با محیط و  تجربه ایجاد یادگیري مبتنی بر عالوه بر

و  دهـد  مـی را  ايرسـانه  هاي یـادگیري چنـد  امکان انتخاب مسیر ،به فراگیران مطالب سخنرانی مربی

                                                   
1. Text 
2. Sound 
3. Image 
4. Film  
5. Animation 
6. Optical Disk & Multimedia 
7. Internet 
8. Intranet 
9. Video Conference 
10. Satellite System 
11. Interactive TV 
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هاي کند. نظر به این که محتواي الکترونیکی باید داراي ویژگیایفا می نقش مهمی در انتقال دانش

 ارزیابی و هاي تولیدراهبردبراین اساس  ،هاي آموزشی را تأمین کندکیفی باشد تا اهداف و راهبرد
پـذیر و  بـاره طراحـی آموزشـی انعطـاف     مسـتلزم توجـه بـه مالحظـاتی در     ،محتواي الکترونیکی نیـز 

ي آموزشـی از قبیـل:   هـا اسـتاندارد هـا و  بـا در نظـر گـرفتن مؤلفـه     الکترونیکـی پارچه محتواي  یک
 اره ویـ  تقـی باشـد. بـه گفتـه    مـی  6و ارزیـابی  5، زبـان 4، منابع3آرایی ، صفحه2دهی ، سازمان1دسترسی
آمـوزش   امـر  درهـا  دغدغـه تـرین  اساسـی یکـی از   ،) (Taghi yareh & Siadati, 2007سـیادتی 

 شـناختی و خصوصیات اجتمـاعی، روان  مدیریت محتواي آموزشی متناسب باالکترونیکی، تولید و 
 از نظـر سـاکرااوقلو   تربیتی فراگیران، در نظر گـرفتن عالیـق، شـیوه مطالعـه و سـطح دانـش آنـان و       

(Sakiroglu et al., 2009)،          چگـونگی ارایـه مطالـب آموزشـی باکیفیـت بـاال، بـه روز و قابلیـت
، تهیـه و  روش الکترونیکـی سـوي  راه آموزش از روش سـنتی بـه    ترین گام درمشکل است. تجدید

نیازمنـد   ،اي کـه به گونـه  Shabani Nia & Mokhtari, 2008).( است تولید محتواي الکترونیکی
 باشــدمـی  ارزیـابی  و تولیـد  ،ریـزي، طراحــی گروهــی در مراحـل برنامـه   کـار  صـرف زمـان زیـاد و   

(Karahoca et al., 2010) .  
ــامی و همکــاران Nily Ahmedabad et al., 2010)و همکــاران (احمــدآبادي  نیلــی  و ام

(Emami et al., 2009) با توجه بـه نوپـایی    ؛اهمیت تولید محتواي الکترونیکیکه اند  اظهار داشته
بـه دلیـل درمـان صـحیح و اصـولی بیمـاران در       ، هاي علوم پزشکیدانشگاه درآموزش الکترونیکی 

در  ؛گیـري از آمـوزش الکترونیکـی   بهـره  و هـاي جدیـد  روش و مـد سایه آشنایی با اطالعات روزآ
دو هاي پایـه و بـالینی،   ایجاد ارتباط کارآمد و مؤثر بین آموزش و پزشکی علوم مختلف هاي شاخه

در  اساسـی  نیـاز  به عنـوان  ،پزشکی اطالعات معتبر به یابی دستباشد. با توجه به اهمیت می چندان
و آموزش الکترونیکـی  افزون  استفاده روزو همگام با  هاي علوم پزشکیدانشگاه کیفی رتقاءزمینه ا

بحـث   ،ه شـده یگویی براي کیفیت خدمات ارا پاسخبه منظور  ،(Abdous, 2009)به گفته عبدوس 
اهمیت زیـادي   علوم پزشکی ازو به ویژه در  آموزش عالیآموزش الکترونیکی در  محتواي کیفیت

 و تولید محتواي الکترونیکی برنامه درسـی  به منظور این رو، باشد. ازسراسر جهان برخوردار می در
                                                   

1. Access 
2. Organize 
3. Layout 
4. Resources 
5. Language 
6. Assessment 
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 توجه نیزآن ارزیابی کیفیت  يها محتواي آموزشی باید به روش  ارتقاي به موازات روزآمدسازي و

اساس  بر ،هایی متناسب با نیاز یادگیرندهتجربهبر فراهم کردن  آموزش عالی مبتنی در. این امر دنمو
). در حـال  (Momeni Rad & Ali Abadi, 2010باشـد  مـی یریت محـیط یـادگیري   طراحی و مد
درك دهـد و  هاي آموزش الکترونیکی بخش مهمی از آمـوزش عـالی را تشـکیل مـی    حاضر، دوره

 یادگیري تري براي منجر به ایجاد فضاي یادگیري مناسباین نوع آموزش به نسبت نگرش کاربران 
  .Kamalian & Fazel, 2010)خواهد شد (

دارد از آنجـایی کـه   اظهـار مـی   (Mohammad Hossein Zadeh, 2010) زاده حسـین  محمـد 
آموزش الکترونیکی با افزایش انگیزه، موفقیت تحصـیلی و کـاهش    رضایت یادگیرندگان از برنامه

ها بـه منظـور بـه انجـام رسـانیدن وظـایف       ها همراه است، دانشگاهگیري از این آموزشمیزان کناره
مندي  هاي مربوطه و میزان رضایتها، فرآیندو حفظ پویایی خود نیازمند کنترل کیفیت برنامه خطیر
هـاي آمـوزش   درسـی دوره  بخشـی برنامـه   اي کـه تعیـین اثـر   آموختگان خود هستند. به گونـه  دانش

توجه  باو بدین منظور  باشد.ها از منظر یادگیرندگان دشوار میالکترونیکی بدون ارزیابی تمام جنبه
بـاالي سیسـتم    قابلیـت در زمینـه  ، )(Nachmias & Segev, 2003 نجمـایس و سـگو   به نقطـه نظـر  

عـدم توجـه    الکترونیکـی و  يامر تولید محتوا قابل مالحظه در گذاريسرمایه، الکترونیکی آموزش
 (Amynayi et al., 2010)  امینـایی و همکـاران   ؛یادگیرنـدگان  توسـط کافی نسبت به کاربرد آن 

تولیـد محتــواي   ، طراحــی وهــاي آمـوزش الکترونیکـی بــه ویـژه   هــاي درسـی دوره ارزیـابی برنامـه  
تقویـت تفکـر خـالق و     و بخشـی آمـوزش   افزایش اثر هاي آن به منظوربررسی پیامد و الکترونیکی

یـابی بـه    راهـی مناسـب بـراي دسـت     بـه عنـوان  هاي علـوم پزشـکی    در دانشگاه محور یادگیري خود
   نمایند.پیشنهاد می را منطبق بر اهداف آموزشی،کیفی  آموزش

  شود:ها به مطالعه حاضر اشاره میترین پژوهش در این بخش به برخی از مرتبط
خود بـه بررسـی رضـایت کارکنـان     تحقیق در  )Alavi & Shariati, 2010( علوي و شریعتی 

یکـی شـرکت نمـوده    هاي ضمن خـدمت آمـوزش الکترون  دانشگاه علوم پزشکی تهران که در دوره
هاي پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین رضایت کارکنان مربوط به مقولـه  بودند، پرداختند. یافته

 قــوين هــاي آموزشـی بــود. رضـایت از برنامــه وکمتـرین آن مربــوط بــه رضـایت از محتــواي دوره   
(Naghavi, 2007) ي کشـور  هـا دانشـجویان دانشـگاه   پژوهش خود به بررسی نگرش استادان و در

نگـرش مثبتـی بـه     ،که اسـتادان دادند ها نشان هاي جدید پرداخته است. یافتهآوري در استفاده از فن
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احساس مفیـد بـودن و    ،این خصوص در آموزش الکترونیکی به عنوان ابزار کمک آموزشی دارند.

ده اسـت. بـر   ها به استفاده از آمـوزش الکترونیکـی بـو   نترین عامل تمایل آ کامیابی استادان مهم خود
ترین  اي مهم رسانه عواملی نظیر استقالل، راهنمایی استادان وآموزش چند ،اساس نگرش دانشجویان

   باشد.ثر بر نگرش آنان نسبت به آموزش الکترونیکی میؤمتغیرهاي م
ــاران   ــراجی و همک ــرح   (Seraji et al., 2008س ــایی ط ــه بررســی و شناس ) در پژوهشــی ب

مجـازي ایـران و مقایسـه آن بـا الگـوي راهنمـاي طراحـی برنامـه درسـی           هاي درسی دانشگاه  برنامه
هاي پژوهش نشان داد در طرح برنامه درسی سه دانشـگاه مجـازي   اند. یافتهدانشگاه مجازي پرداخته

برنامـه  برخـی از عناصـر   گذار بر برنامه درسی دانشگاه مجازي توجه نشده است.  به عوامل اثر ،ایران
هـاي   یـادگیري و شـیوه   هـاي  هـا، ارایـه محتـوا، تعیـین فعالیـت     تـدوین هـدف  درسی مانند رویکـرد  

یابی مطابق با الگوي راهنما تدوین نشده است. لیکن در تدوین و طراحی عناصر دیگر برنامـه   ارزش
هـا  هاي تدریس، زمان و فضـا بـه اصـول و نمونـه    درسی مانند مواد و منابع یادگیري، انتخاب راهبرد

در  (Mahdyun et al., 2011) مهـدیون و همکــاران  مـا توجــه شـده اســت.  مطـابق الگــوي راهن 
هاي تضمین کیفیت یادگیري الکترونیکی در نظام آموزش عـالی  پژوهشی به شناسایی ابعاد و مؤلفه

هـاي  هـا نشـان داد کـه ابعـاد و مؤلفـه     و ارایه چارچوب مناسب در این خصوص پرداختنـد. بررسـی  
ت یـادگیري الکترونیکـی در نظـام آمـوزش عـالی عبارتنـد از       اساسی تشکیل دهنـده تضـمین کیفیـ   

آوري، عوامل پداگوژیکی و طراحی آموزش، محتـوا، سـنجش و ارزیـابی،     مدیریت و پشتیبانی، فن
عـواملی از قبیـل فرهنـگ، سـاختار آمـوزش عـالی،        ،تعامل و نیروي انسانی متخصص. در این میان

اي و آموزش عالی کشور به عنـوان عوامـل زمینـه    هاي کالن مراکز یادگیري الکترونیکی و سیاست
  . ندستهمیانجی داراي نقش اساسی 

کـارگیري و   در زمینه بـه  (Zolfaghari et al., 2008) هاي پژوهش ذوالفقاري و همکارانیافته
بـه عنـوان یـک روش آمـوزش مـؤثر در       بخشـی سیسـتم آمـوزش الکترونیکـی ترکیبـی      بررسی اثـر 

بـر اسـاس رضـایت دانشـجویان از      و افزایش تعامل در این نوع آمـوزش هاي علوم پزشکی دانشگاه
چهار محور (مسایل فنی و ساختاري، مسایل مربوط به حمایت یادگیرنده، مسـایل مربـوط بـه طـرح     

 روش الکترونیکـی ترکیبـی   درصـد از افـراد از اجـراي    64حـاکی از آن اسـت کـه    درس و محتوا) 
الکترونیکـی ترکیبـی را بـه روش رایـج تـدریس تـرجیح       اسـتفاده از روش   رضایت کامل داشتند و

درصـد از دانشـجویان از آمـوزش بـه شـیوه الکترونیکـی ترکیبـی ابـراز نارضـایتی           3/24 دادنـد.  می
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در درصد از مدرسان نیز از به کارگیري این شیوه در تدریس رضایت کامل داشـتند.   2/88نمودند. 

) به بررسی تأثیر برگـزاري یـک دوره   (Borhani et al., 2012برهانی و همکاران  پژوهشی دیگر،
آموزش الکترونیکی بر نگرش دانشجویان پرستاري نسبت به آموزش الکترونیکـی و ارتبـاط آن بـا    

اسـت کـه شـرکت در یـک دوره برنامـه آمـوزش        ها بیانگر اینسبک یادگیري پرداخته است. یافته
و نگرش نسبت به آموزش الکترونیکـی در   تواند، نگرش دانشجویان را بهبود بخشد الکترونیکی می

  گیري تفاوتی ندارد.هاي مختلف یاد افراد با سبک
در پژوهشـی بـه بررسـی نگـرش دانشـجویان       (Mirzaei et al., 2012) میرزایـی و همکـاران   

کارگیري آموزش الکترونیکی در تـدریس بیوشـیمی بـالینی     دانشگاه علوم پزشکی یزد نسبت به، به
ــوزش    انجــام داده اســت ــن مطالعــه نشــان داد دانشــجویانی کــه دو جلســه آم ــایج حاصــل از ای . نت

الکترونیکی بیوشیمی را تجربه کرده بودند، نگرش مثبتی نسبت به این نوع شیوه آموزشـی داشـتند.   
تولیـد   طراحـی و  «بـا عنـوان    Zare Bydky et al. 2011)( و همکاران زارع بیدکینتایج پژوهش 

نشـان داد   ،»، مدلی جدید از ارایه محتواي یادگیري در علـوم پزشـکی  راهالکترونیکی هم هاي باکت
هاي الکترونیکی همراه، تأثیر معناداري در تغییـر نگـرش و اشـتیاق دانشـجویان      که استفاده از کتاب

  نسبت به یادگیري از طریق تلفن همراه و افزایش انگیزه آنان به مطالعه دارد.
ــ  ــدازه پژوهشــی (Liaw et al., 2007)و و همکــاران الی گیــري ارزش درك شــده، در زمینــه ان

اي روي نگـرش  رسـانه  هـاي چنـد  اي، رضایت، تمایـل رفتـاري و دسـتورالعمل   کارآمدي رایانه خود
تمایـل رفتـاري بـراي اسـتفاده از      نتایج این پژوهش نشان داد کـه استادان و دانشجویان انجام دادند. 

گیـرد و  کارآمدي، تحـت تـأثیر قـرار مـی    و خود آموزش الکترونیکی توسط سودمندي درك شده
   آموزش الکترونیکی دارند. کاربردمثبتی نسبت بهبرداشت  استادان و دانشجویان

در پژوهشی به بررسی الگوي استفاده از سیستم آمـوزش الکترونیکـی    (Tuma, 2010) یوما تی
ایشـان خـاطر نشـان     ه اسـت. پرداختـ  1هـاي بریتانیـا   دانشگاه یکی از پردیس توسط یادگیرندگان در

که مطالعات اصلی در این زمینه تا حد زیـادي بـر تجربـه کارکنـان تمرکـز نمـوده و توجـه         کند می
کنـد کـه درصـد زیـادي از      ها بیان مـی یافته اند.کمتري به درك و تعامل یادگیرندگان مبذول کرده

ش الکترونیکـی نشـان   یادگیرندگان نگرش و ادراکات مثبت قابل توجهی نسـبت بـه کـاربرد آمـوز    
  کاربرد آموزش الکترونیکی نیز به عنوان مکمل آموزش سنتی در سطح باالیی بوده است. و دادند

                                                   
1. Bournemouth University  
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به بررسی عناصـر مـؤثر طراحـی آموزشـی در     نیز  (Hussin et al., 2009)هیوسن و همکاران  

نیکـی در  استفاده از آموزش الکترو محیط آموزش الکترونیکی در مؤسسات آموزش عالی مالزي و
ها مبین این است که برداشت مثبت از آمـوزش الکترونیکـی در   یافته .اندمیان یادگیرندگان پرداخته

تـرین عوامـل    هاي انتخاب شده و تعامل آنان بـا محتـواي دوره، مهـم   میان یادگیرندگان در دانشگاه
  .ه استآنان بود بخش براي اصول طراحی آموزشی از نقطه نظر رضایت

شینه تجربی، تحقیقی که به طـور مسـتقیم بـا پـژوهش حاضـر مـرتبط باشـد، یافـت نشـد.          با مرور پی 
بنابراین، انجام پژوهشی کـه نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه کیفیـت محتـواي الکترونیکـی را مـورد          

این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان بنابراین، رسد.  ، ضروري به نظر میدهدبررسی قرار 
 گـویی  مشهد نسبت به کیفیت محتواي الکترونیکی تولید شده، درصدد پاسخ دانشگاه علوم پزشکی

  باشد: به این سؤاالت پژوهش می
کل مقیـاس محتـواي الکترونیکـی و     آیا بین میانگین نمونه مورد نظر با میانگین جامعه آماري در. 1

ت معنـاداري  دهی، صفحه آرایی، منابع، زبـان، ارزیـابی) تفـاو    (دسترسی، سازمان هاي آنمؤلفه
  ؟وجود دارد

در دانشـجویان دختـر و پسـر     هـاي آن و مؤلفـه  آیا بین میانگین کل مقیاس محتواي الکترونیکـی . 2
 ؟تفاوت معناداري وجود دارد

هـاي   هـاي آن در دانشـجویان رشـته    آیا بین میانگین کـل مقیـاس محتـواي الکترونیکـی و مؤلفـه     . 3
  ؟اوت معناداري وجود داردپزشکی و پرستاري و مامایی تف پزشکی، دندان

  روش  

توصـیفی،   از حیـث روش، بررسـی و توصـیف چگـونگی وضـع موجـود       پژوهش حاضر، بـه دلیـل  
جامعه آماري این پژوهش شامل دانشجویان آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـوم     باشد. مقطعی می

مشـهد  هاي آموزش الکترونیکـی دانشـگاه علـوم پزشـکی     در دوره 1391پزشکی مشهد که در سال 
از فرمـول   بـا اسـتفاده  حجـم نمونـه    .است نفر 5000حدود باشد. تعداد جامعه می ،اندشرکت نموده

نامه به علت  پرسش 24تعیین شد که تعداد  نفر 274حجم نمونه  ،بر این اساس .شدمحاسبه کوکران 
ي هـا  ویژگـی  .نامه مورد بررسـی قـرار گرفـت    پرسش 250مخدوش بودن کنار گذاشته شد و تعداد 

  باشد. می 1نمونه مورد مطالعه به شرح جدول 
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  رشته تحصیلی و مقطع گویان بر حسب جنسیت، . فراوانی و درصد پاسخ1جدول 

  تحصیلی رشته  مقطع  جنسیت  
  پرستاري  پزشکی دندان  پزشکی  دکتري  کارشناسی  زن  مرد  

  51  65  134  199  51  164  86  فراوانی
  4/20  26  6/53  6/79  4/20  6/65  4/34  درصد

 

ارزیابی کیفیت فرآینـد تولیـد محتـواي الکترونیکـی بـر       ساخته محقق نامه پرسشدر این پژوهش از 
 Shabani)نیـا و مختـاري   پیشنهادي دانشکده علوم پزشکی شـیراز، شـعبانی   هاياساس چک لیست

Nia & Mokhtari, 2008)  و صفوي(Safavi, 2009)    و رعایت برخی مالحظـات و تغییـرات از
ها براي کاربران، تبدیل جمالت پرسشی به جمالت خبري، حذف مـوارد  ر نمودن گویهتعینی قبیل

. نامـه اسـتفاده شـده اسـت     هاي پرسشها با هر یک از مؤلفهمشابه و بازبینی و تنظیم و مطابقت گویه
دهی، صفحه آرایی، منابع،  مؤلفه دسترسی، سازمان 6 باشد که گویه می 45شامل مذکور نامه  پرسش
گویـه، مؤلفـه    8دهد. بدین ترتیب که مؤلفه دسترسی شامل  ارزیابی را مورد سنجش قرار می زبان و

گویـه، مؤلفـه    5گویه، مؤلفه منـابع شـامل    14 آرایی شامل گویه، مؤلفه صفحه 6دهی شامل  سازمان
هـا بـر اسـاس     گویـه  ،نامـه  در این پرسش .باشد گویه می 5گویه و مؤلفه ارزیابی شامل  7 زبان شامل

  تنظیم شده است.) عالی، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف( اي لیکرت درجه 5قیاس م
ریـزي درسـی دانشـکده علـوم      نظـران برنامـه   تن از صـاحب  5توسط نظر مذکور نامه  روایی پرسش 

نظران آموزش الکترونیکـی و مسـؤول آمـوزش مجـازي      تن از صاحب 2تربیتی دانشگاه فردوسی و 
به عمـل   هااز گویهو تصمیمات الزم در خصوص اصالح برخی  سی شدبرردانشکده علوم پزشکی 

نامه از روش محاسـبه آلفـاي کرانبـاخ اسـتفاده شـد کـه مقـدار         پایایی پرسشبررسی به منظور  آمد.
آرایـی،   دهی، صفحه دسترسی، سازمانهاي و خرده مؤلفه نامه پرسشکل آلفاي به دست آمده براي 

بـود و بـر ایـن     82/0و  83/0، 83/0، 81/0، 71/0، 83/0، 95/0یب برابـر  به ترت منابع، زبان و ارزیابی
تـک   t پـژوهش از آزمـون   تگـویی بـه سـؤاال    نامه تأیید شد. به منظـور پاسـخ   اساس پایایی پرسش

مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک متغیـره (آنـووا) و آزمـون تحلیـل واریـانس       t اي، آزمون نمونه
  ه گردید.(مانووا) استفاد متغیره چند
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، )81/3 -5( سطح مطلوب در سه قضاوت مبتنی بر طیف طریق پژوهش، از تسؤاالتجزیه و تحلیل 

 50بـا محاسـبه نقطـه    از آنجـا کـه   ) انجـام گردیـد.   1 - 3( و نـامطلوب  )01/3 - 8/3( مطلـوب  نسبتاً
بـا  چنـین،   مطلـوب ارزیـابی شـد. هـم    ) در سطح نـا 1 - 3به دست آمد. نمرات بین ( 3عدد  درصدي

در اجراي  شوندگان آزمونهاي پاسخبه دست آمد. در ادامه،  80/3عدد  درصدي 70محاسبه نقطه 
ایـن  از طریـق  و  گردیـد  SPSSافـزار   هاي به دست آمـده وارد نـرم  . دادهگذاري شدنامه کد پرسش

  .صورت پذیرفت تجزیه و تحلیل افزار نرم

 ها   یافته

هاي آن بـر   مربوط به مقیاس محتواي الکترونیکی و مؤلفهها، ابتدا اطالعات توصیفی در بخش یافته
  .)2(جدول  شود حسب جنسیت و رشته تحصیلی نمونه مورد مطالعه، ارایه می

  رشته تحصیلیها بر اساس جنسیت و . میانگین و انحراف معیار کل مقیاس محتواي الکترونیکی و مؤلفه2جدول 

  

  رشته تحصیلی  جنسیت
  پرستاري  زشکیپ  دندانپزشکی  پسر  دختر

 میانگین
انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
 میانگین  استاندارد

انحراف 
  استاندارد

محتواي 
5/143  الکترونیکی  32/27  42/139  58/38  6/139  80/28  2/151  60/28  04/137  74/39  

18/25  دسترسی  35/5  58/24  74/6  80/24  44/5  64/26  34/5  29/23  01/7  
17/20  دهی مانساز  91/4  05/19  37/5  43/19  64/4  27/21  66/3  84/18  10/7  

73/44  آرایی صفحه  04/10  74/42  41/14  38/43  91/9  58/46  28/12  56/42  82/14  
91/15  منابع  72/3  62/15  96/4  48/15  21/4  83/16  76/3  39/15  48/4  
35/22  زبان  13/5  93/21  15/6  88/21  27/5  80/23  78/4  05/21  52/6  

16/15  ارزیابی  02/4  47/15  79/4  65/14  30/4  06/16  71/3  88/15  77/4  
  

بین میانگین نمونه مورد نظر با میانگین جامعه آماري درکـل مقیـاس محتـواي    آیا  سؤال اول پژوهش:
  ؟هاي آن تفاوت معناداري وجود دارد الکترونیکی و مؤلفه

برآورد انحـراف معیـار جامعـه از روي انحـراف معیـار نمونـه بـه         به منظور اي نهتک نمو t از آزمون
  .استفاده شد ،3جدول شرح 
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  درصدي  70و  50هاي آن با نقطه  اي براي کل مقیاس محتواي الکترونیکی و مؤلفه تک نمونه t. آزمون 3جدول 

  متغیرها
  درصدي 70  درصدي 50

تفاوت 
 df t معناداري  میانگین

تفاوت 
 df t  معناداري  انگینمی

13/0  دسترسی  004/0  249 94/2  66/0-  000/0  249 38/14-  
31/0  دهی سازمان  000/0  249 81/5  49/0-  000/0  249 19/9-  
15/0  آرایی صفحه  003/0  249 96/2  64/0-  000/0  249 19/12-  

16/0  منابع  002/0  249 08/3  63/0-  000/0  249 02/12-  
17/0  زبان  000/0  249 56/3  62/0-  000/0  249 46/12-  

06/0  ارزیابی  025/0  249 13/1  73/0-  000/0  249 65/13-  

16/0  الکترونیکی محتواي  000/0  249 75/3  63/0-  000/0  249 26/14-  

  
هـاي دسترسـی،   و مؤلفـه  نشان داد کـه میـانگین کـل مقیـاس محتـواي الکترونیکـی       t نتایج آزمون

نمونه مورد نظر از میانگین جامعـه آمـاري    در ،%50با نقطه  آرایی، منابع و زباندهی، صفحه سازمان
ایـن تفـاوت معنـادار     ،%50که در خرده مؤلفه ارزیابی بـا نقطـه    ). درحالی> 01/0P( بیشتر می باشد
و  میانگین کل مقیاس محتواي الکترونیکـی که نشان داد اي  تک نمونه t نتایج آزموننبود. در ادامه 

نمونـه مـورد    در ،%70آرایی، منابع، زبان و ارزیابی با نقطه دهی، صفحه نهاي دسترسی، سازمامؤلفه
  ).> 01/0P( باشد می کمترنظر از میانگین جامعه آماري 

آیا بین میانگین کـل مقیـاس محتـواي الکترونیکـی در دانشـجویان دختـر و پسـر         سؤال دوم پژوهش:
  ؟تفاوت معناداري وجود دارد

  مستقل استفاده شد. tاز آزمون  ،به منظور بررسی این سؤال
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  مستقل بین دانشجویان دختر و پسر درکل مقیاس محتواي الکترونیکی tآزمون . 4 جدول

  t  P  درجه آزادي  تفاوت دو میانگین  متغیر
 36/0 -91/0 247 -83/3 لکترونیکیامحتواي 

  
ل مقیـاس محتـواي   شـودکه تفـاوت دو نمونـه دختـر و پسـر در کـ       مشاهده مـی  ،4با توجه به جدول 

  ). = P = 91/0t ,36/0معنادار نیست ( الکترونیکی
هـاي آن در دانشـجویان   آیا بین میانگین کل مقیاس محتواي الکترونیکی و مؤلفه سؤال سوم پژوهش:

  ؟پزشکی و پرستاري تفاوت معناداري وجود دارد هاي پزشکی، دندانرشته
  .شد استفاده راهه یانس یکاز تحلیل واری به منظور بررسی این سؤال پژوهش 

  راهه (آنووا) کل مقیاس محتواي الکترونیکی تحلیل واریانس یک. 5جدول 

  F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  مدل
سطح 

  داريامعن
 78/3746 2 56/7493 رگرسیون

  75/978  247  84/241750  خطا 02/0 83/3
    249  40/249244  کل

  
هاي تحصیلی مختلـف از لحـاظ کـل مقیـاس     راهه نشان داد که بین رشته س یکنتایج تحلیل واریان

  .F) 2 و P ,83/3 ) =247=  02/0 محتواي الکترونیکی تفاوت معناداري وجود دارد
پزشکی از لحاظ کـل   در ادامه نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین دانشجویان پزشکی و دندان 

که این تفاوت به نفع  )P ,55/11-  =d=  04/0( باشد می معنادارمقیاس محتواي الکترونیکی تفاوت 
پزشـکی   چنین، بین دانشجویان پرسـتاري و مامـایی بـا دنـدان     باشد. هم پزشکی می دانشجویان دندان

کــه ایــن تفــاوت بــه نفــع دانشــجویان  ) P ,16/14-  =d=  04/0(تفــاوت معنــاداري وجــود داشــت 
  باشد. میپزشکی  دندان
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  ها . نتایج تعقیبی آزمون توکی براي مقایسه دو به دو میانگین6جدول 

  سطح معناداري  خطاي استاندارد  ها تفاوت میانگین  ها رشته

  04/0  72/4  -55/11  دندانپزشکی  پزشکی
  87/0  14/5  61/2  پرستاري

  04/0  72/4  55/11  پزشکی  دندانپزشکی
  04/0  85/5  16/14  پرستاري

  87/0  14/5  -61/2  پزشکی  پرستاري
  04/0  85/5  -16/14  دندانپزشکی

  
دهـی،   (دسترسـی، سـازمان   هـاي محتـواي الکترونیکـی   آیا بین مؤلفهپاسخ به این که براي در ادامه  

 پزشـکی و پرسـتاري و   هاي پزشکی، دندانزبان، ارزیابی) در دانشجویان رشته صفحه آرایی، منابع،
در ایـن پـژوهش    متغیره انجام شد. ل واریانس چندمامایی تفاوت معناداري وجود دارد، آزمون تحلی

دار اکـه معنـ   F) 12 و P ,41/2 ) =486=  005/0باشـد   مـی  11/0ارزش آزمون پـیالي تـریس برابـر    
هـاي جامعـه بـر اسـاس     تـوان فرضـیه مشـابه بـودن میـانگین     دهد کـه مـی  این تحلیل نشان می. است

  رد کرد. هاي مختلف رامتغیرهاي وابسته براي دانشجویان رشته
  نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره .7جدول 

سطح   خطا df  فرضیه  df  مقدار F  متغیرها
  معناداري

مجذور اتاي 
  سهمی

  06/0  005/0**  486  12  11/0  41/2  رشته
01/0P <**  

  
هاي  هاي تحصیلی مختلف از لحاظ مؤلفه نشان داد بین دانشجویان رشته MANOVAنتایج آزمون 

ــی  ــواي الکترونیکـ ــه  محتـ ــرده مؤلفـ ــاي دسترســـی در خـ  ،F) 2و  P ,94/4 ) =247=  008/0 :هـ
تفــاوت   F) 2 و 247= ( P ,17/4=  02/0 :زبــان  و F) 2و P ,07/4 ) =247=  02/0 :دهــی  ســازمان

  معناداري وجود دارد.
پزشکی و دانشـجویان پرسـتاري    در ادامه نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین دانشجویان دندان 
که این تفاوت به نفع  )P ,35/3-  =d=  006/0(باشد یی از لحاظ دسترسی تفاوت معنادار میماما و

  پزشکی است. دانشجویان دندان
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ــدان    ــا دن ــایی ب ــین دانشــجویان پرســتاري و مام ــع دانشــجویان    ب ــه نف ــاداري ب ــاوت معن پزشــکی تف

  .)P ,43/2  =d=  02/0( دهی وجود داشت از لحاظ سازمان ،پزشکی دندان
ــدان   هــم  ــجویان پزشــکی و دن ــین دانش ــین، ب ــادا  چن ــاوت معن ــجویان  رپزشــکی تف ــع دانش ــه نف ي ب
از لحـاظ زبـان بـین دانشـجویان      ،یننـ چ هـم  .)P ,84/1-  =d=  04/0( وجود داشـت  ،پزشکی انندد

کـه ایـن    )P ,74/2  =d=  02/0( پزشکی تفاوت معناداري وجود داشـت  پرستاري و مامایی با دندان
  باشد.پزشکی می شجویان دندانتفاوت به نفع دان

  ها نتایج تعقیبی آزمون توکی براي مقایسه دو به دو میانگین .8جدول 

هاي محتواي  مؤلفه
تفاوت   رشته  الکترونیکی

  ها میانگین
خطاي 
  استاندارد

سطح 
  معناداري

  دسترسی

  پزشکی
-84/1  دندانپزشکی  87/0  09/0  

51/1  پرستاري  95/0  25/0  

84/1  پزشکی  دندانپزشکی  87/0  09/0  
35/3  پرستاري  08/1  006/0  

-51/1  پزشکی  پرستاري  95/0  25/0  
-35/3  دندانپزشکی  08/1  006/0  

  سازماندهی

-84/1  دندانپزشکی  پزشکی  76/0  042/0  
58/0  پرستاري  83/0  76/0  

84/1  پزشکی  دندانپزشکی  76/0  04/0  
43/2  پرستاري  94/0  028/0  

  پرستاري
-58/0  پزشکی  83/0  76/0  

-43/2  دندانپزشکی  94/0  028/0  

  زبان

-92/1  دندانپزشکی  پزشکی  82/0  053/0  
82/0  پرستاري  89/0  63/0  

91/1  پزشکی  دندانپزشکی  82/1  05/0  
74/2  پرستاري  02/1  02/0  

-82/0  پزشکی  پرستاري  89/0  62/0  
-74/2  دندانپزشکی  02/1  02/0  
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 گیري   بحث و نتیجه

ارتباطات،  آوري اطالعات و دستاوردهاي پیشرفت فن حاضر، آموزش الکترونیکی یکی از لحا در
کـه بـه    باشـد نمودهاي آن در حوزه آمـوزش، محتـواي الکترونیکـی مـی     یکی ازو  رودمی شماربه

و بستر تحقق آموزش الکترونیکی از جایگاه مهمی  ریزي درسیاز ارکان اساسی برنامه یکی عنوان
 از طریـق کارهاي عملـی خـود    راهیابی به  این رو، آموزش پزشکی، در پی دستست. از ابرخوردار 

هـاي سـالمت و   زمینـه  دریادگیرنـده  تولیـدات الکترونیکـی مـورد نیـاز      طراحی و جایگزینی مجدد
آمـوزش   از سـوي دیگـر،  باشد. می هاي پزشکی الکترونیکیبهداشت الکترونیکی با تأکید بر برنامه

دلیـل   ، بـه مورد تحسـین قرارگرفتـه اسـت    اي مطلوببه عنوان پدیده همان اندازه که الکترونیکی به
 میـزان  گـویی بـه   پاسخو عدم  باقی مانده ها ثابتکه سال شیوه طراحی و تولید محتواي الکترونیکی

به نقد هـم کشـیده شـده     هاي مورد استفاده در تولید محتواي الکترونیکیحمایت و پشتیبانی فرآیند
   .است

هاي مشابه در این زمینه ضرورت با عنایت به این که در این بخش، مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش
دهـد در  هاي انجام شده در خصوص ادبیات کیفیت محتواي الکترونیکی نشان مـی  دارد، اما بررسی

است تـا امکـان مقایسـه آن را بـا نتـایج حاضـر را فـراهم        این حوزه تحقیقات زیادي صورت نگرفته
هاي حاصل از ها با برخی از یافتهترین پژوهشاز این رو در تفسیر این بخش به مقایسه مرتبط ،نماید

  شود.این پژوهش پرداخته می
 و تفاوت دو نمونه دختر و پسر در کل مقیاس محتـواي الکترونیکـی  ها بیانگر این است که یافته

 ،ارزش آزمون پیالي تریس در ایـن پـژوهش  نبودن  دارامعن با توجه به .معنادار نیستآن  هايمؤلفه
هاي جامعه بر اساس متغیرهاي وابسته براي دانشـجویان دختـر و   توان فرضیه مشابه بودن میانگینمی

 Latifnejad Roodsari) سري و همکاراننژاد رود هاي لطیف. در این راستا یافتهید کردأیپسر را ت

et al., 2010)     یان دانشـگاه علـوم پزشـکی مشـهد نسـبت بـه       در بررسـی دانـش و نگـرش دانشـجو
باشد. نگرش نسبتاً مثبت دانشجویان نسـبت بـه   خوان می همآموزش الکترونیکی با پژوهش حاضر نا

، مقطع و رشته تحصیلی دانشـجویان،  یتاست که بین نگرش با جنسآموزش الکترونیکی، مبین این 
طـع تحصـیلی و مـدت اسـتفاده از کـامپیوتر و      چنین؛ بین دانش و مق همرابطه معناداري وجود دارد. 

  اینترنت ارتباط معنادار وجود دارد.
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در خصوص ارزیـابی کیفیـت    (Akbari Burng et al., 2012) بورنگ و همکاران پژوهش اکبري

کبیـر، علـم و صـنعت ایـران،      هـاي فردوسـی مشـهد، صـنعتی امیـر     یادگیري الکترونیکی در دانشگاه
هـاي برنامـه   گیـري  لوم و حدیث شهر ري و مهرالبرز بـر اسـاس جهـت   طوسی و ع نصیرالدین خواجه

هـاي مجـازي، کیفیـت    کننـده در دوره دانشـجویان شـرکت   نـد درسی و تجربه مدرسـان، نشـان داد  
یادگیري الکترونیکی را در سطح متوسط و بـاالتر از آن ارزیـابی کردنـد. کیفیـت ارایـه یـادگیري       

درسـی آنـان متفـاوت بـود. بـین تجربـه ارایـه        اي برنامـه هگیريالکترونیکی استادان بر حسب جهت
هاي فردي، تسهیل همکـاري  هاي توجه به تفاوتیادگیري الکترونیکی و کیفیت ارایه آن در مؤلفه

 ،چنین، دانشـجویان زن  یابی رابطه معناداري مشاهده شد. هم بین دانشجویان، ارایه بازخورد و ارزش
گـذاري   قایسـه بـا دانشـجویان مـرد در سـطح بـاالتري ارزش      کیفیت یـادگیري الکترونیکـی را در م  

هاي پژوهش مذکور با مطالعه حاضر، در زمینه نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه     براین، یافتهکردند. بنا
خوان و در خصوص تفاوت دانشـجویان زن و مـرد در ایـن مـورد      کیفیت یادگیري الکترونیکی هم

  باشد.خوان می ناهم
هـاي تحصـیلی مختلـف از لحـاظ     بـین دانشـجویان رشـته   یانگر این است کـه  ها بچنین، یافته هم
تفاوت معناداري  ،دهی و زبان هاي دسترسی، سازمانهاي محتواي الکترونیکی در خرده مؤلفهمؤلفه

مامـایی از لحـاظ    پزشکی و دانشجویان پرسـتاري و  بین دانشجویان دندانگونه که  بدین وجود دارد.
هـاي  یافتـه پزشـکی اسـت.    باشد که این تفاوت به نفع دانشجویان دندانمی دسترسی تفاوت معنادار

هـاي   ) در بررسـی میـزان اسـتفاده دانشـجویان دوره     (Jocar & Khaseh, 2007جوکـار و خاصـه  
آموزش الکترونیکی از منابع اطالعاتی مربوط به رشـته تحصـیلی آنـان بـا هـدف مشـخص سـاختن        

دهـد کـه میـزان    عات مربوط به رشته تحصیلی، نشـان مـی  مشکالت دانشجویان در دسترسی به اطال
هاي آموزش الکترونیکی از منابع اطالعاتی تقریبـاً در سـطح متوسـط    استفاده اکثر دانشجویان دوره

پزشـکی و دانشـجویان    بـین دانشـجویان دنـدان   هاي پژوهش حاضـر کـه   قرار دارد. از این رو با یافته
  خوان است. هم نا باشداوت معنادار میمامایی از لحاظ دسترسی تف پرستاري و

در بررسـی رضـایت کارکنـان دانشـگاه       (Alavi & Shariati, 2010)علـوي و شـریعتی   هايیافته
نشـان داد کـه    تهـران  هاي ضمن خدمت آموزش الکترونیکـی در دورهکننده علوم پزشکی شرکت 

کمتـرین آن مربـوط بـه     بیشترین میانگین رضایت کارکنـان مربـوط بـه مقولـه رضـایت از برنامـه و      
هاي پژوهش حاضـر، مبنـی بـر معنـارار     این، با یافته بربنا هاي آموزشی بود.رضایت از محتواي دوره
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آرایـی،  دهی، صـفحه  هاي دسترسی، سازمانو مؤلفه میانگین کل مقیاس محتواي الکترونیکی نبودن

  باشد. خوان می همدرصدي)  70با نقطه ( منابع، زبان و ارزیابی
 هـاي ایـران و  دانشـگاه  افـزون از آمـوزش الکترونیکـی در    ان ذکر است با توجه به اسـتفاده روز شای

کـه از پیشـگامان اسـتفاده از آمـوزش الکترونیکـی در بـین        دانشگاه علوم پزشـکی مشـهد   اًخصوص
اقـدام بـه فـراهم نمـودن امکانـات الزم بـراي آمـوزش         هاي علـوم پزشـکی کشـور بـوده و    دانشگاه

بخـش  ، هـاي آموزشـی  سیسـتم  نقش محوري یادگیرنـدگان در  ،چنین هم است ومودهالکترونیکی ن
آوري اطالعـات و ارتباطـات و    محتواي آموزش الکترونیکی ایـن دانشـگاه بـا اسـتفاده از فـن      تولید

یادگیري را براي مخاطبـان تسـهیل    ،دارد نظر در ،پارادایم جدید ساخت دانش به جاي انتقال دانش
 ، بایستیعالوه بر آن دانش را براي تعداد بیشتري از افراد جامعه فراهم آورد. کرده و امکان ساخت

 یـادگیري در  -ها و بهبود کیفیت فرآیند یـاددهی آوري به رفع نارسایی هاي فنبا استفاده از ظرفیت
 ،راستا این جهت ارتقاي سطح سالمت در جامعه بردارد. در گامی در گروه پزشکی همت گمارد و

سو به بازاندیشـی و بازسـازي برنامـه درسـی و از سـوي دیگـر بـه تجدیـد          خود را از یکاین بخش 
. بنابراین، نیاز به مطالعات علمی و پژوهشی بسیاري بیندسازي محیط یادگیري ملزم می حیات و غنی

آموزشـی کـه    هاياسـتاندارد  ي الکترونیکـی و ارزیـابی صـحیح و منطبـق بـر     تولید محتـوا در زمینه 
  شود. در علوم پزشکی احساس می ،محور باشد یادگیري خود ه تفکر خالق وتقویت کنند

  سپاسگزاري

اندرکاران واحد آموزش مجازي دانشگاه علـوم  پژوهشگران از کلیه دانشجویان و مسؤوالن و دست
  نمایند.پزشکی که در انجام این پژوهش آنان را یاري کردند، تشکر و سپاسگزاري می
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