
چکیده
از  بسياري  آموزشي،  نوين  نظام  در  الكترونيكی  آموزش  اهميت  به  توجه  با  مقدمه: 
دانشگاه هاي علوم پزشكی ايران سعي در پي ريزي و برنامه ريزي اصولي برای اين امر دارند. 
هدف: مطالعه حاضر بررسی وضعيت عوامل سازمانی مؤثر در آموزش الكترونيكی دانشگاه 

علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران است. 
مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفی-پيمايشی در سال )1395( انجام شده است. در 
اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيری هدفمند و با استفاده از فرمول کوکران)269( 
نفر از اعضای هيئت علمی انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته که دارای 
ابعاد فناوری، اقتصادی و اداری و پشتيبانی بوده استفاده شد که روايی و اعتبار آن با 
استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقياس و خرده مقياس های آن 0/92 محاسبه 
شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL8 استفاده گرديد. 
يافته ها: با استفاده از آزمون آماری تی تک جمله ايی و با سطح معنی داری)0/05( نشان 
داده شد که دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی واحد تهران بيشترين استفاده را به ترتيب 
از بعد تكنولوژيكی )6/656(، اداری- پشتيبانی )0/685( و بعد اقتصادی )0/339-( جهت 

اجرای آموزش الكترونيكی بكار می برد. 
نتیجه گیري: براساس يافته ها جهت به کارگيری اثربخش آموزش الكترونيكی در دانشگاه 
علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران بايد دو بعد اقتصادی و اداری - پشتيبانی دانشگاه توسط 

مديران در اين معاونت ها تقويت شوند. 
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 مقدمه
آموزشي ،  نوين  نظام  در  الكترونيک  آموزش  اهميت  به  توجه  با 
برنامهريزي  و  پي ريزي  در  سعي  ايران  دانشگاه هاي  از  بسياري 
اجراي  که  آنجايي  از  نموده اند.  مهم  اين  تحقق  جهت  اصولي، 
پروژه هايي نظير آموزش الكترونيک نيازمند دست يابي به امكانات 
مربوط و ديدگاهي جامع، در زمينه هاي گوناگون اين نوع سيستم 
آموزشي است، جمع آوري اطالعات و آگاهي در اين مورد بسيار 
حائز اهميت است]1[. اگرچه مطالعات مختلف تأثير مفيد آموزش 
بوسيله استفاده از سيستم های الكترونيكی را برای آموزش دروس 
برنامه  اجرای  در  موفقيت  ولی  داده اند،  نشان  پزشكی  مختلف 
برنامه ريزی،  اصول  صحيح  فرآيند  مستلزم  الكترونيكی،  آموزش 
طراحی، ارزيابی و اجرای در محيط های يادگيری بر خط )آنالين( 
که  می دارند  بيان  زمينه،  اين  در  شده  انجام  پژوهش هاي  است. 
عوامل متعددی از قبيل زير ساخت های فناوری، انسانی، پداگوژی، 
فرهنگی و اجتماعی، اقتصاد، مديريت و رهبری، اداری و پشتيبانی 
زمينه ساز موفقيت يا عدم موفقيت آموزش الكترونيكي است که 
چالش هاي  فناوري ها،  بومي سازي  نظير  چالش ها  اين  از  برخي 
حقوقي و قانوني با ضعف در شبكه ها و زير ساخت هاي ارتباطي؛ 
مخصوص کشورهاي در حال توسعه است و برخی هم دغدغه هاي 
و  يادگيري  و  آموزش  اين،  بر  عالوه  تمام کشورهاست.  مشترك 
الگوهاي آن متناسب با تطور تاريخی و سير بستر زمانی دستخوش 

تغييرات و تحوالت بوده است ]2[.
در عصر اطالعات، ارزيابي آمادگي الكترونيكي کشورها و سازمان ها 
به منظور برنامهريزي براي توسعه قابليت هاي الزم )از جنبه هاي 
مختلف فني و سازماني(، به طور روز افزونی اهميت پيدا مي کند. 
آمادگي  ارزيابي  براي  تاکنون مدل هاي بسياري  به همين دليل، 
الكترونيكي توسط نهادها، سازمان ها و دانشگاه هاي مختلف عرضه 
و به کارگرفته شده است ]3[. اگر چه ظاهراً همه اين مدل ها به 
دنبال ارزيابي آمادگي الكترونيكي هستند، اما هر مدل با توجه به 
تعريفي که از اين مفهوم ارائه کرده، شاخص هاي متفاوتي که براي 
سنجش آمادگي الكترونيكي ارائه شده، اهداف و جهت گيري هاي 
اين  براي  که  متفاوتي  روش هاي  و  داشته  مد نظر  که  مختلفي 
ارزيابي مورد استفاده قرار مي دهد، کاماًل از مدل هاي ديگر متمايز 

مي شوند ]4[. 
آموزش الكترونيكي مي تواند براي دانشجويان، اسـتفاده از دانش 
جديد را ميسر سازد و دانشكده هاي پزشكي حول محور استفاده 
از چنين مهارت و دانشي، پايه گذاری شوند ]3[. اهميت موضوع 
تا دانش  از آنجايي است که جامعه اطالعاتي موجب شده است 

که  طوري  بـه  گيرد  قرار  تحول  و  تغيير  حال  در  دايماً  پزشكي 
و  پزشكي  دانش  درصد   50 متوسط  طور  بـه  سال   5 تا   4 هر 
درطول 8 تا 10 سال، 75 درصد آن کهنه مي شود. بالطبع دانش 
و توانايي هايي که در پايان يک دوره و آموزش آکادميک پزشكي 
آينده  براي کار درماني در  يا تخصصي کسب مي گردد،  عمومي 
کافي نمي باشـد ]5[. اثرات رشد تكنولوژي يادگيري الكترونيكي 
در حوزه علوم پزشكي بسيار چشمگير بوده است و بررسي ابعاد 
اثرات يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي اهميت فراواني دارد. 
فرآيند آموزش پزشكي تحت تأثير عوامل و متغيرهاي متعددي 
قرار دارد. دانشجو، استاد، عرصه آموزش، روش هاي آموزشي، منابع 
يادگيري  و  آموزشي  تكنولوژي هاي  بـه رشد  رو  رونـد  آموزشي، 
به  موقع  به  پاسخ دهي  هستند.  عوامل  اين  جمله  از  الكترونيكي 
تغييرات رو به تزايد در فناوري هاي نـوين و هدايت و مـديريت 
صحيح برنامه هاي آموزشي در عصر اطالعات و ارتباطات مي تواند 
از  و  فراهم کند  را  فراگيران  بودن  روز  به  از يک طرف موجبات 
ديگر سو داشتن يک پزشک ماهر بـه عنوان خروجي نظام آموزش 
پزشكي، موجبات سالمتي بيشتر جامعه را به دنبال خواهد داشت. 

.]4[
با ورود رايانه به زندگی انسان ها و به موازات آن گسترش شبكه 
اينترنت، بسياری از تعاريف و خدمات تغيير يافته و يا به سمت 
تحول بنيادی در حرکت است که هر روزه تأثيرات اين دگرگونی ها 
در زندگی روزمره ما بيشتر نمايان مي گردد. آموزش الكترونيكی 
پزشكي  علوم  آموزش  حوزه ی  توجه  مورد  برنامه  يک  عنوان  به 
قرار گرفته است. جهت استفاده از يادگيري الكترونيكي در امور 
قوي،  زيرساخت هاي  ايجاد  چون  شرايطي  است  الزم  آموزشي، 
و  آموزشگران  ارزيابي  براي  الزم  آموزشي  استانداردهاي  تدوين 
زمينه  اين  در  سرمايه گذاري  مناسب،  فرهنگسازي  دانشجويان، 
فراهم شود. کاربرد آموزش الكترونيكي در آموزش پزشـكي در اين 
دانشگاه بـه عنوان يكي از مسائل کليدي توسعه فناوري اطالعات 
دانشگاه  اين  آينده  بـه عنوان يک چالش در  و  فعلي  در شرايط 
مطرح است. دانشگاه هاي علوم پزشكي ناگزير بـه سازگاري با سير 
تحوالت و تغييرات جديد هستند. در محيط جديد، نقـش مربيان 
بيشتر نقش تسهيل گر و مربي  آنها  اساتيد عوض خواهد شد.  و 
يا طراحان آموزشي را ايفا خواهند کرد. پس تغيير يا طراحي و 
راه اندازي سيستم هاي مـديريت آموزشي متناسـب، الزامي است 

.]5[
اما جهت بكارگيري اين نظام، بايد ساختار سازماني دانشگاه هاي 
آموزش  از  استفاده  جهت  همچنين  شود.  متحول  پزشكي  علوم 
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ايجاد  چون  شرايطي  است  الزم  آموزشي،  امور  در  الكترونيكي 
براي  الزم  آموزشي  استانداردهاي  تدوين  قوي،  زيرساخت هاي 
و  مناسب  فرهنگسازي  دانشجويان،  و  آموزشگران  ارزيابي 
و  سرمايه گذاري  آموزش،  امر  در  جامعه  فرهنگي  نگرش  تغيير 
شود.  فراهم  زمينـه  اين  در  خصوصي  بخش  و  دولت  مشارکت 
طبيعي است تأثير اين فناوري در عرصه هاي پژوهشي نيز خود 
دانشگاه ها  مسؤوالن  عالقه مندي  به  توجه  با  مي دهد.  نشان  را 
گسترش  همچنين  و  الكترونيكي  روش هاي  از  بهره برداري  به 
الكترونيكي  آموزش  کاربرد  و  آموزشي  فناوري هاي  به  دسترسي 
در حوزه وظايف از جمله تله مديسين، مـشاوره هاي از راه دور و 
سيستم هاي اطالعـات پزشـكي بـه خـصوص در بيمارستان هاي 
اکثر  آينده  سال  ده  مي شود طي  پيش بيني  درماني،  و  آموزشي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي در ايران در سطحي گسترده به رويكرد 
اشاره  که  همانطور  کننـد.  اقـدام  آموزش  حوزه  در  الكترونيكي 
مورد  مؤلفه هايی  الكترونيكی  آموزش  نظام  استقرار  براي  گرديد 
نياز است. فقدان هر يک از مؤلفه ها خلل جدي را در راه اندازي 
مزيت هاي  مهم ترين  از  داشت.  خواهد  دنبال  به  نوين  نظام  اين 
آموزش الكترونيكي صرفه جويي در زمان، کاهش هزينه ها )هزينه 
کالس، هزينه رفت و آمد( عدم محدوديت در انتخاب موضوع ها 
تعداد  استفاده  زمان خاص،  به  وابستگي کالس  عدم  رشته ها،  و 
از اطالعات  امكان استفاده مجدد  از کالس و  زيادي دانشجويان 
نوع آموزش  اين  و شبيه سازي محيط هاي آموزشي مي باشد؛ در 
بين يادگيري و مسؤوليت هاي فردي و حرفه اي دانش پژوه تعادل 
فردي  توانايي هاي  به  توجه  با  يادگيري  امكان  و  مي شود،  ايجاد 
وجود دارد. از سوي ديگر دانش پژوهان مي دانند که چه چيزي را، 

چگونه و چطور ياد بگيرند ]6[. 
پيشينه در زمينه استقرار آموزش الكترونيكی در کشور با توجه به 
نوپا بودن آن کم است. آموزش الكترونيكي در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي کـشور بـسيار نوپا است. در حال حاضر تقاضاي آموزش 
الكترونيكي در سطح آموزش عالي با توجه به منافعي که اين سبک 
دارد در برنامه آموزشي دانشگاه ها افزايش يابد. اما علی رغم اين 
رشد فزاينده و اهميت و منافع و مزاياي فراوان استفاده از آموزش 
مجازي بايد اذعان کرد که تلفيق ساده و سطحي عناصر آموزش 
با امكانات و ابزارهاي فناورانه بدون شناخت کافي از قابليت ها و 
ويژگي هاي اين محيط عالوه بر کاهش کيفيت يادگيري، موجب 
نارضايتي و افت تحصيلي در يادگيرندگان مي شود. به همين دليل 
بسياري از مؤسسات ارايه کننده دوره هاي الكترونيكي در رسيدن 
به اهداف اصلي يادگيري شكست خورده و بسياري عقيده دارند 

که اغلب مؤسسه هاي برگزارکننده دوره هاي آموزش الكترونيكي 
در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده اند. بر اين اساس و در 
نتيجه  مي توان  الكترونيكي  آموزش  سيستم  سنجي  اثر  بررسي 
گرفت که موفقيت در اين سيستم ها مانند هر سيستم اطالعاتي 
ديگر تا حد زيادي به رضايت دانشجو و به عواملي بستگي دارد 
که در نهايت تمايل دانشجويان را به ادامه استفاده از آنها افزايش 
خواهد داد و در واقع رضايت کاربران يكي از مهم ترين فاکتورها 
براي ارزيابي موفقيت اين سيستم ها بوده و تعيين ميزان رضايت 
نظام  موفقيت  ميزان  تنها  نه  آموزشي  نظام  هر  در  يادگيرنده ها 
اثربخشي آموزش  بلكه  در جلب نظر کاربرانش را نشان مي دهد 
نظام را نيز اشكار مي سازد. ارزيابي زيرساخت های سازمانی مؤثر 
در به کارگيری آموزش الكترونيكی در دانشگاه علوم پزشكی آزاد 
اسالمی تهران به دنبال آن است که وضعيت موجود را سنجيده و 
کيفيت کار آموزشي دانشگاه را برآورد نمايد تا به عنوان معياري 
در برطرف کردن نقايص و حفظ شرايط مناسب و مطلوب استفاده 

شود ]7[. 
کشور  پزشـكي  علـوم  دانشگاه هاي  در  آموزش  از  نـوع  اين 
اوليه  مراحل  در  هنـوز  يافتـه  توسـعه  کشورهاي  با  مقايسه  در 
از جمله  تنها چنـد دانشگاه علوم پزشكي  به سر مي برد و  خود 
دانشگاه علوم پزشكي آزاد تهران آن هـم در چند رشـته نسبت به 
راه اندازي سامانه آموزش الكترونيكي خود اقدام کـرده اند. دانشگاه 
علوم پزشكي آزاد تهران براي رقابت در اين زمينه با دانشگاه هاي 
بر خط )آنالين( مطـرح دنيا راه درازي در پيش دارند. لذا، پژوهش 
حاضر درصدد آن است که به بررسی وضعيت عوامل سازمانی مؤثر 
در آموزش الكترونيكی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسالمی تهران 

بپردازد.
 مواد و روش ها

توصيفی- روش  از  پژوهش  اين  در  پژوهشي  هدف  به  توجه  با 
پيمايشی استفاده شد. در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيری 
علوم  پيراپزشكی،  پزشكی،  دانشكده های  به  مراجعه  با  هدفمند، 
علوم پزشكی  آزاد  دانشگاه  بهداشت  و  مامايی  و  پرستاری  نوين، 
تهران تعداد 269 نفر از اعضای هيئت علمی انتخاب شدند. جهت 
انتخاب نمونه آماری تحقيق از فرمول کوکران استفاده شد. جهت 
آزاد  پزشكی  علوم  دانشگاه  در  مجازی  آموزش  وضعيت  بررسي 
اسالمی تهران، مدل هاي مختلف آموزش الكترونيكي مانند مدل 
آموزش الكترونيكی اکونوميست )EIU(، مدل ارزيابی براي آموزش 
الكترونيكی کاپ، مدل آموزش الكترونيكی آيدين، مدل آموزش 
الكترونيكی  آموزش  مدل  ولي،  چين  هونگ،  يانگ  الكترونيكی 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ijn

v.
5.

2.
51

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/ijnv.5.2.51
http://ijnv.ir/article-1-428-en.html


گلنوش ميرسعيدي و همکاران

فصلنامه مديريت پرستاري  سال پنجم، دوره پنجم، شماره دوم، تابستان 1395 54

مدل  ماچادو،  کارلوس  آموزش  مدل  ايهلرس،  و  سامور  شررس، 
آموزش ورنالج و مدل آموزش راجرز ]7[ و شاخص هاي سازمانی 
آموزش الكترونيكی در اين زمينه شناسايي شده و می توان مورد 
استفاده قرار داد. با توجه به اين الگوها ابعاد زير شناسايی شدند و 

در ابزار بررسی قرار داده شدند. 
1. فناوری و تکنولوژی: در اين تحقيق منظور از زيرساخت 
نوري،  فيبر  قبيل  از  مخابراتی  ساخت های  زير  فناوری 
گيرنده هاي ماهوارهاي، شبكه هاي اينترنت، سرويس دهندگان 
خدمات اينترنتی می باشد که الزمه آموزش الكترونيكی است.
گسترش  اقتصادي،  ساخت های  زير  از  منظور  اقتصادي:   .2
انتخاب از نظر موضوع درسی، استاد، رسانه، قيمت، سرعت، 

سبک يادگيري و غيره براي دانشجو است.
بدون  و  الكترونيكی  اداري  نظام  منظور  پشتیبانی:   - اداري   .3
دانشجو،  براي  فنی  و  آموزشی  سازمانی،  پشتيبانی  نظام  کاغذ، 
استاد و کارکنان، دسترسی به منابع و خدمات ديجيتالی می باشد.

بعد  پرسشنامه های  تحقيق،  آماری  نمونه های  انتخاب  از  بعد 
اعضای  بين  پشتيبانی  و  اداری  بعد  و  اقتصادی  بعد  تكنولوژکی، 
هيئت علمی توزيع و جمع آوری گرديد. آلفای کرونباخ محاسبه 
شده برای هريک از ابعاد سازمانی تكنولوژيكی، اقتصادی و اداری 
کل  برای  و   0/80  ،0/85  ،0/82 با  برابر  ترتيب  به  پشتيبانی  و 

پرسشنامه 0/82 بدست آمده است. 
بر اساس روش؛ مطالعه حاضر به دنبال بررسی وضعيت آموزش 

الكترونيكی مطابق با مراحل زير بوده است:
1. برنامه ریزي: شامل تعيين موضوع و آنچه که قرار است در 
فرايند تحليل وضعيت موجود مورد بررسی قرار گيرد، تعيين 

تراز يا نقاط مرجع و تعيين روش هاي جمع آوري اطالعات.
2. جمع آوري اطالعات: شامل مطالعه و بررسی زمينه عمومی 
آوردن  دست  به  براي  نياز  مورد  اطالعات  جمع آوري  و  کار 

تصويري کامل از دانشگاه علوم پزشكی تهران.
3. تحلیل اطالعات: شامل شناسايی و تعيين شكاف ها دانشگاه 

مورد مطالعه است.
4. اجرا: شامل برنامه ريزي و اعمال شيوه کار جديد )اعمال 

تغييرات(
5. نظارت: شامل جمع آوري اطالعات در زمينه فرايند جديد؛ 
تغييرات؛  تعميم  ارزيابی پيشرفت کار و در صورت ضرورت، 

نظارت و گزارش روند بهبودي.
 يافته ها

در  پژوهش  شناختی  جمعيت  متغير های  به  مربوط  يافته های 

که  می دهد  نشان  يافته های  است.  شده  درج   )1( شماره  جدول 
53/54درصد پاسخ دهندگان را زنان و 46/46درصد پاسخگويان را 

مردان تشكيل مي دهند. 

همچنين در خصوص توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب محل 
58/73درصد  که  است  آن  از  حاکي  پژ وهش  يافته هاي  خدمت 
دانشكده  به  مربوط  درصد  پزشكی،3/71  دانشكده  به  مربوط 
پيراپزشكی،17/10درصد مربوط به دانشكده علوم نوين، 15/24درصد 
به  مربوط  درصد   5/20 و  مامايی  و  پرستاری  دانشكده  به  مربوط 

دانشكده بهداشت بودند. 

جدول)1(: يافته های جمعیت شناختی پژوهش 

درصد فراوانیمتغیرها
فراوانی

جنس

14454/53زن

12546/46مرد

سن
25155/57 تا 35 سال
3615055/76 تا 45 سال
469033/45 تا 55 سال

56145/20 به باال
محل خدمت

15858/73دانشكده پزشكی
103/71دانشكده پيراپزشكی
4617/10دانشكده علوم نوين

4115/24دانشكده پرستاری و مامايی
145/20دانشكده بهداشت

جدول)2(: شاخص های توصیفی زيرساخت های سازمانی 
به کارگیری آموزش الکترونیکی

انحراف میانگینمتغیر
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3/300/740/04تكنولوژيكی

3/040/900/05اقتصادی

2/980/950/06اداری و پشتيبانی
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و  اداری  و  اقتصادی  تكنولوژيكی،  ابعاد  وضعيت  بررسی  برای 
پشتيبانی، شاخص های توصيفی، آزمون تی تک متغيره با سطح 
معنی داری 0/05 مورد استفاده قرار گرفت که توضيح و تفسير آن 

در جداول )2 و 3( ارائه شده است. 
در جدول )2( شاخص های توصيفی مربوط به ابعاد تكنولوژيكی، 

اقتصادی و اداری و پشتيبانی درج شده است.
تكنولوژيكی  وضعيت  تی)6/656(  آماره   )3( جدول  به  توجه  با 
پزشكی  علوم  آزاد  دانشگاه  در  الكترونيكی  آموزش  به کارگيری 
تهران در سطح 0/001 مثبت و معنی دار می باشد. به عبارت ديگر 
وضعيت بعد تكنولوژيكی دانشگاه مناسب است و بطور معناداری 

باالتر از ميانگين است.
بعد  برای  شده  محاسبه   )-0/339( تی  آماره  ميزان  همچنين 
به کارگيری  جهت  تهران  پزشكی  علوم  آزاد  دانشگاه  اقتصادی 
از عدم مطلوبيت اين بعد در دانشگاه  الكترونيكی نشان  آموزش 
دارد. به عبارت ديگر وضعيت اقتصادی دانشگاه آزاد علوم پزشكی 

تهران جهت به کارگيری آموزش الكترونيكی مناسب نيست.
اداری  وضعيت  تی)0/685(  آماره  جدول)3(  براساس  همچنين 
به کارگيری  تهران جهت  آزاد علوم پزشكی  و پشتيبانی دانشگاه 
آموزش الكترونيكی در سطح مطلوبی قرار ندارد. به عبارت ديگر 
وضعيت اداری و پشتيبانی دانشگاه آزاد علوم پزشكی تهران جهت 

به کارگيری آموزش الكترونيكی مناسب نيست.
 بحث

زيرساخت های  از آن است که وضعيت  يافته های تحقيق حاکی 
در سطح  الكترونيكی  آموزش  استقرار  امكان سنجی  تكنولوژيكی 
0/001 مثبت و معنی دار می باشد. به عبارت ديگر زيرساخت های 
الكترونيكی  آموزش  استقرار  امكان سنجی  برای  تكنولوژيكی 
مناسب است و بطور معناداری باالتر از ميانگين است. اين يافته 
سيستم  استقرار  برای  فناوری  زيرساخت های  که  می دهد  نشان 

آموزش الكترونيكی فراهم است. 
اين يافته ها بـا نتيجـه تحقيـق افيونی و همكاران )1392( ]8[ و 

همچنين گالستون و همكاران )2011( ]9[، والكينگتون )2013( 
امكانـات  وجـود  بر  همگـی  که   ]5[  )2013( باچنان  و   ]3[
اعتقاد  الكترونيكی  آموزش  دوره هاي  استقرار  در  سخت افزاري 
نتايج  با  همسو  نتيجه  اين  همچنين  دارد.  همخـوانی  داشتند، 
 ،]11[ نژاد  جاويدان   ،]10[ رضايی  مطالعات  از  آمده  دست  به 
است،  الزم  يافتـه  بنـابرايـن  است.  اسفندياري]12[  و  خرازي 
الكترونيكی،  آموزش  براي  برنامه  و  طرح  هرگونه  اجراي  از  قبل 
مراکز آموزش مجهز به جديدترين امكانات سخت افزاري گردند و 
تا حد امكان تجهيزات موجود بـه روز شود. بنابر اين برای استقرار 
سيستم آموزش الكترونيكی در دانشگاه توسعه مهارت های فناوری 
اطالعات، گسترش کمی و کيفی زيرساخت های فناوری و تقويت 

زير ساخت های شبكه اينترنت ضروری است. 
ولی وضعيت بعد اداری و پشتيبانی امكان سنجی استقرار آموزش 
الكترونيكی مطلوب نبوده و با استفاده از آزمون تی تک جمله ايی 
معنی دار نيست. به عبارت ديگر بعد اداری و پشتيبانی امكان سنجی 
يافته  اين  الكترونيكی در سطح مطلوبی نيست.  استقرار آموزش 
نشان می دهد که زيرساخت های اداری و پشتيبانی برای استقرار 
سيستم آموزش الكترونيكی به اندازه کافی فراهم نيست. بنابر در 
واحد علوم پزشكی تهران شرايط و امكانات استقرار نظام آموزش 
ضمن خدمت مجازي برای اساتيد و کارکنان، فراهم کردن شرايط 
برای بازآموزي دوره هاي مخصوص آموزش مجازي براي اساتيد، 
به صورت  امور  انجام  زمينه  در  معين  و  قوانين مشخص  تدوين 
الكترونيكی، تدوين يک نظام ارزشيابي موفقيت آموزش مجازي 
به صورت مداوم و فرصت های آموزش مهارت هاي کامپيوتري تا 
سطح پيشرفته برای مجريان آموزش مجازی به صورت مطلوبی 
اداری  وضعيت  متعددی  تحقيقات  که  در صورتی  نيست.  فراهم 
الكترونيكی  آموزش  استقرار  از ضروريات  را  مناسب  پشتيبانی  و 
قلمداد کرده اند. نتايج تحقيقات افيونی و همكاران )1392( ]8[، 
لوپس )2007( و يور بكک )2011( و کالرك و ماير )2011( ]7[ 

گويای اين قضيه هستند.

جدول)3(: آزمون تی تک متغیره برای بررسی زيرساخت های سازمانی بکارگیری آموزش الکترونیکی

.Sigتفاوت میانگینسطح معنی داریدرجه آزادیآماره tمتغیر

6/6562680/0010/300/000تكنولوژيكی

0/040/735-0/339268-اقتصادی

0/0190/494--0/685268اداری و پشتيبانی
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آموزش  استقرار  امكان سنجی  اقتصادی  بعد  وضعيت  همچنين 
اقتصادی  بعد  ديگر  عبارت  به  نيست.  معنی دار  الكترونيكی 
امكان سنجی استقرار آموزش الكترونيكی در سطح مطلوبی نيست. 
اين يافته نشان می دهد که زيرساخت های اقتصادی برای استقرار 
سيستم آموزش الكترونيكی فراهم نيست. بنابراين براساس نتايج 
تهران خطوط  پزشكی  علوم  واحد  در  که  گرفت  نتيجه  می توان 
در  دانشجويان  آموزش  جهت  الزم  اعتبار  اينترنت،  پرسرعت 
جهت  الزم  تسهيالت  نمودن  فراهم  مجازي،  آموزش  سيستم 
خريد نرم افزارهاي سامانه آموزش مجازي، فراهم نمودن زمينه ای 
برای برخورداري دانشجويان از کامپيوتر و خطوط اينترنت و ارائه 
جهت  تهران  پزشكی  علوم  واحد  دانشجويان  به  الزم  تسهيالت 
خريد لپ تاپ در وضعيت مطلوبی نيست. بنابر اين براي دستيابی 
بايد  الكترونيكی  از فراهم کردن شرايط آموزش  بااليی  به سطح 
بودجه مناسبی، فراهم شود. تحقيقات متعددی مانند کالرك و 
باچنان )2013(  والكينگتون )2013( ]3[ و  ماير )2011( ]7[، 
آموزش  استقرار  در  اقتصادی  عوامل  بودن  فراهم  لزوم  بر   ]5[

الكترونيكی تأکيد کرده اند.
 نتیجه گیري

در  مؤثر  سازمانی  عوامل  وضعيت  بررسی  به  حاضر  تحقيق  در 
تهران  اسالمی  آزاد  پزشكی  علوم  دانشگاه  الكترونيكی  آموزش 
پرداخته شد. نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد که امكانات 
سخت افزاري و نرم افزاري )زير ساخت ها( از ديدگاه مسؤولين و 
اساتيد نقش اساسی و تعيين کننده در توسعه آموزش الكترونيكی 
آموزش  نظام  استقرار  براي  گرديد  اشاره  که  همان طور  دارد. 
از  يک  هر  فقدان  می باشد.  نياز  مورد  مؤلفه هايی  الكترونيكی 
مؤلفه ها خلل جدي را در راه اندازي اين نظام نوين به دنبال خواهد 
داشت. زيرساخت فناوری و اينترنتی، زيرساخت اداری و پشتيبانی 
و زيرساخت اقتصادی، به نقش آن در توسعه آموزش مجازي در 
يک نظام آموزشی تأکيد دارد. بديهی است دسترسی به اين مهم 
)استقرار نظام آموزش مجازي و الكترونيكی و تهيه زيرساخت هاي 

آن( يک نگاه کالن می باشد که تنها با نگاه استراتژيک و جهانی 
می توان به اين مقصود دست يافت.

دانشگاه  که  می شود  پيشنهاد  تحقيق  يافته های  به  توجه  با 
آموزش  پيرامون  داخلي  همايش هاي  و  سمينارها  برگزاري  با 
از  دعوت  و  کارکنان  و  مديران  براي  آن  مزاياي  و  الكترونيكي 
ارتقای  به  حوزه  اين  در  دانشگاه  برجسته  اساتيد  و  متخصصين 
بسترسازی فرهنگی سازمان مبادرت ورزد و بازديدهاي دورهاي از 
دانشگاه ها، سازمان ها و شرکت هاي پيشرو در امر ارائه آموزش هاي 
الكترونيكي و انتخاب بهترين گزينه براي تهيه سيستم مديريت 

آموزش الكترونيكي در برنامه خود قرار دهد.
محدوديت در اجراي پرسشنامه ها از نظر عدم تمايل به پاسخگويي 
از سوي برخي از اعضاي نمونه، عدم اعمال دقت کافي در پاسخ 
دادن به سؤاالت و سوگيري هايي که ممكن است برخي از اعضاي 
نمونه درپاسخ به برخي از سؤاالت داشته باشند از محدوديت هاي 
پژوهش حاضر مي باشد. که جهت به حداقل رساندن محدوديت ها 
پرسشنامه که ناقص بودن و يا ناخوانا از چرخه تحليل حذف شدند 
و سعی شد فضايی مملو از اعتماد بين پاسخ دهنده و پژوهشگر 

بوجود آيد.
 تشکر و قدرانی

IR.RUMS. اين طرح تحقيقاتی در تاريخ 95/4/29 با کد اخالق
پزشكی  علوم  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  در   REC.1395. 112
شهيد بهشتی تهران مورد تأييد قرار گرفت. بدين وسيله بر خود 
راهنمايی های  از  را  تشكر خويش  و  مراتب سپاس  می دانم،  الزم 
در  که  ايماني  محمدنقي  دکتر  آقاي  جناب  علمي  و  دلسوزانه 
پربارسازي اين پژوهش نقش به سزايي داشتند، ابراز نمايم. در پايان 
الزم به ذکر است که اين مقاله مستخرج بخشی از پايان نامه دوره 
دکتري تخصصي در رشته مديريت آموزشی است، که در معاونت 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمي رودهن مورد تصويب قرارگرفته و با 
اخذ مجوز کميته اخالق دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي تهران 

انجام شده است.
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Evaluation of organizational infrastructure
 affecting the use of E-learning 

Introduction: Given the importance of e-learning in the modern 
educational system, many universities of medical sciences in Iran 
are trying to develop foundations and plans for this issue. 
Aim: This study aimed to evaluate the status of organizational 
factors affecting the use of e-learning in Islamic Azad University, 
Tehran Medical Sciences Branch.
Method: This descriptive-survey study was done in 2016.  
Sampling method was purposive and by using Cochrane Formula 
(269) faculty members in Medical Sciences School in Islamic Azad 
University in Tehran selected. The data were collected using an 
author-made questionnaire which consisted of three dimensions of 
technological, economic, and administrative-logistic. Its reliability 
measured by using Cronbach’s alpha, the reliability coefficient for 
the total scale and its subscales was obtained 0.92. The data were 
statistically analyzed in SPSS21 and LISREL8.
Results: According to data analysis Islamic Azad University,  
Tehran Medical Sciences Branch used technological dimension 
(6.656), administrative-logistic (0.685) and economic dimensions 
(-0.339).
Conclusion: According to the study findings, for the application 
of e-learning in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences 
Branch, administrative-logistic and economic dimensions should 
be strengthened.
Key words: E-learning, medical education, organizational structure, 
technology, administrative-logistic
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