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شاپوراهوازجندي

يخوودهاییتوانادهیشودکههرفراگیربراساسدندکهیادگیريبایدچنانسازمانروانشناسانتربیتیمعتق :چکیده

یادگیريالکترونیکیترکیبیمطالعاتزیاديصوورتنگرفتوه باتوجهبهاینکهتاکنوندرایراندرموردنظام.یادبگیرد

هباراهکارهوايتعلمیدررابطدیدگاهاعضايهیأمیزانآگاهیوينهاست،پژوهشگرانبرآنشدند،پژوهشیدرزمی

تعلمینفرازاعضايهیأ05مقطعیتوصیفیياینمطالعه در.مدتآموزشالکترونیکیانجامدهندبلندمدتوکوتاه

ازطریو مطالعوهيهواداده.گیريتصادفیسادهانتخابشودنداهوازبهروشنمونهشاپورجنديپزشکی دانشگاهعلوم

وآمارتوصیفیواستنباطیتجزیهوتحلیو SPSS افزارنرم19نسخهبااستفادهازويآورجمعنامهرواوپایاپرسش

.الکترونیکویآگواهیداشوتند تعلمینسبتبهفرآیندآموزشدرصدازاعضايهیأ05يپژوهش،هاافتهیطب .شدند

یادگیريالکترونیکیبوهعنووانبهتورینيهادرسجهتارائهياحرفهاساتید میبهتربیتتعلأدرصداعضايهی30

خدماتآموزشیجذابوایرانیيبهطراحینرمافزارهايارائهکننده تعلمیدرصداعضايهیأ39مدتو راهکاربلند

معنواداري آگواهیوسوابقهکوارارتبوا همچنینبینمیزان.بهترینراهکارکوتاهمدتاعتقادداشتند پسندبهعنوان

آوريآمووزشالکترونیکوی،اسوتفادهازفونيهواروشقاب اجتنواب غیريهاتیمحدودبادرنظرگرفتن.وجودداشت

آموزشیيهانهیهزدسترسیبهحجمباالییازاطالعات،کاهش اطالعاتوارتباطاتبهمنظورکیفیتیادگیري،سهولت

.باشندیمآورياطالعاتدستاوردهايفننیترمهمنازعلمیمدرسايوارتقا

راهکارکوتاهمدت،راهکاربلندمدتترکیبی، آگاهی،دیدگاه،یادگیريالکترونیکی:ها واژهکلید
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 مقدمه

ارتقا موردي پزشکیهمواره کیفیتآموزشعلوم

کندیتوجهبودهوروزبهروزنیزاهمیتبیشتريپیدام

همکاران) 7552ذوالفقاريو روانشناسان(. بسیارياز

چنانتربی باید یادگیري شرایط که معتقدند تی

خوديهاییسازماندهیشودکههرفراگیربراساستوانا

بپردازد یادگیري و فعالیت اوسون)به و هرگنهان

ویادگیري،غالبآموزشيچهتاکنونشیوهاگر(.7554

وهاوهیامروزهش،اماتدریساستاددرکالسدرسبوده

یاددهیتواندیفضاهايجدیدارتباطیفراهمشدهکهم

سازد کالسدرسممکن از خارج در را یادگیري و

( 7552صابریان آموزش،روزيازهاین(. به مردم افزون

دسترس آموزشیعدم مراکز به امکاناتیآنها ،کمبود

هز،ياقتصاد و مجرب مدرسان يادیزيهانهیکمبود

مشودیکهصرفآموزشم آنداشت، بر تخصصانرا

کمکفن يبرايدیجديهااطالعاتروشيورآکهبا

باشدوتیفیوباکي،کههماقتصادندیآموزشابداعنما

جمع همزمان طور به آن از استفاده با بتوان تیهم

باتوجه(.7550فرهادي)دادراتحتآموزشقرارزیادي

ییهاتیمحدوديدارایکینظامآموزشالکتروننکهیبها

بربهزمانتوانیمهاتیمحدودنیاياستکهازجمله

بررس ارسالدهیرسيهاغامیپادیززانیمیبودن و

همچنجواب و مهارتمدازمندیننیها به تیریبودن

روشدرنیکهبهتررسدیبهنظرم.اطالعاتاشارهکرد

است،یبیترکیکیآموزشالکترونيخصوصاجرانیا

روشهردودیبهطورهمزمانازفواتوانیکهدرآنم

الکترونیسنت ).بردبهرهیکیو (7552محمدخانی

،ریاخيها،درسالیسساتآموزشؤازمیهرچندبرخ

ارا به صورتیآموزشيهادوره کام يهینسبت به

نمودهکیالکترون زاقدام شواهد هنوز اما دريادیاند،

با.هامنتشرنشدهاستبرنامهنیایابیارزشجینتا مورد

مزا به ویکیالکترون آموزشیعموميایتوجه

پزشکيژهیويهاتیقابل آموزش در نظریآن به ،

دررسدیم آن یآموزشيجاريهابرنامه ادغام

طوردانشگاه به شک يها، به متداول آموزش که

ارائهشود،کیوآموزشالکترونیسنت ازآموزشیقیتلف

باشدریناپذاجتناب موردنیا. در خصوص به  امر،

فراوانوبانی،کهمخاطبیآموزشمداومجامعهپزشک

عالتنوعگ تجاربویسترده دارد،یآموزشيازهاین  ،

اهمیتتوسعه(.7550فرهادي)محسوساستشتریب

ورياطالعاتوارتباطاتبهحدياستکهپسازآفن

دهه نخستین فعالیتيپایان یکم، و بیست قرن

پژوهشیوآموزشیکمتريبدوناستفادهازاینترنتو

کوكواسمیت)ردیپذیارتباطاتکامپیوتريصورتم

7552 سو(. سبکگریدییاز داراي يهادانشجویان

م وباشندیگوناگونیادگیري متنوعیدريهایژگیو

خصوصیات نیز و دارند یادگیري سرعت و میزان

يدرایشانوجودداردکهسببتفاوتهریکازبسیار

م دیگري به نسبت شودیآنان نتیجه. یکروش،در

کار فاقد یادگیرندگان تمامی براي ثابت ییآآموزشی

است الزم روش. در ضرورتتغییر آموزشیويهالذا

فرديکردنآموزشموردتوجهمتخصصانامرآموزش

است گرفته )قرار 7554مونیعی .) بايریادگیالبته

نيهاتیمحدودانهیکمکرا را داراستزیخاصخود

ا جمله از دقهاتیمحدودنیکه درك عدم از ی،

قابلییونداشتنآشنايمجازيفضاها وهاتیکام با

وابسته،هاتیازمحدودگریدیکی.عملکردهايآناست

اودریوفنیکیبهمهارتتکنرندهیادگیتیبودنموفق

را )استانهیکاربرد دونکان لرنو و 7559شوستر با(.

نیذکرشدهودرنظرگرفتنايهاتیتوجهبهمحدود

نیترجوانیکیازیتیازنظرجمعرانینکتهکهکشورا

آنتیدرصدجمع25وشودیکشورجهانمحسوبم

جوانانبه یتماگریديسالسندارندوازسو95ریز

استافتهیشیافزایدانشگاهالتیتحصيادامه نیا.

تحوالتاخأمس به توجه با عصریجهانریله به ورود ،

جادیارزشافزودهراانیباالتر،اطالعاتکهدرآندانش

مواجهساختهاستکهیاساسی،ماراباچالشکندیم

بهره با وهیهمراهباشیکیازآموزشالکترونيریگتنها

فاتوانیم سیتدریسنت آن آمدیبر   که. چرا

کارگیريتلفیقیازچندهدسترسیبهاهدافیادگیريب

ميشیوه باشدیتدریس آموزش. توسعه لزوم در

تردیکیالکترون کشور چهيدیدر آن ندارد، وجود

مهماستنیبهایابیدستیوچگونگوهیمطرحاستش

باتوجهبهمطالبذکر(.7552ذوالفقاريوهمکاران)
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تغ ضرورت مورد در نظامرییشده ویآموزشيهادر

شهب آموزشيهاوهیکارگیري نظام در یعالیترکیبی

آگاهی تا شدند آن بر اعضاوپژوهشگران يدیدگاه،

دریازارکاناصلیکیدانشگاهرابهعنوانیعلمتأیه

 .امرآموزشجویاشوند

 

 روش کار

حاضرازنوعمقطعیاستکهبوااسوتفادهيمطالعه

گیوريپوایلوتازفرمولحجمنمونهوبراسواسنمونوه

تصادفیيریگمذکوربراساسنمونهيهاجهتنمونهکه

تعلمویدانشوگاهعلوومأنفورازاعضوايهیو05ساده،

اهوازانتخابوازطری هماهنگیشاپورجنديپزشکی

توسوعهآمووزشپزشوکیبانمایندگانمرکزمطالعاتو

ابوووزارگوووردآورياطالعوووات.واردمطالعوووهشووودند

محق ساختهبود،مشوتم بوردوبخوشيپرسشنامه

االتمربو ؤوس(الؤس4)دموگرافیکشام مشخصات

يهوا،گوزاره(الؤسو2)انوهیدرمورددانشرایبهآگاه

(الؤس13)رهاياستراتژیکوبلندمدتمربو بهراهکا

وکوتاهمدتیاتیعمليمربو بهراهکارهايهاوگزاره

اسواسبریاالتمربو بهآگاهؤکهپاسخس(الؤس2)

االتمربوو بوهراهکارهواؤمقیاسلیکورتوپاسوخسو

قم،تواحوديمواف:لیکرتيابراساسمقیاسسهدرجه

جمعامتیازات.يگردیدهبودبندموافقمومخالفمطبقه

ناعتبوارابوزارازاعتبوارتعیویبراي.بود155الؤهرس

محتواوساختاراستفادهگردیود،بودینمنظوورپوساز

طراحویوبوااالتؤسويابررسیمتونومنابعکتابخانه

تعلمیوصاحبنظرانمشاورهشدأدهتنازاعضايهی

جهتتعیینپایواییاز.واصالحاتالزمصورتپذیرفت

تیبکهدداستفادهشد،بدینترآزمونمج-روشآزمون

دادهشدودوهفتوهاالتیکباربهآزمونشوندگانؤس

االتتوسطآزمونشووندگانپاسوخدادهؤبعدمجدداًس

کرونبوا يشدوسپسباتعیینضریبهمبستگیآلفا

يهوواداده.پایوواییپرسشوونامهتأییوودشوود(درصوود37)

ينسخهSPSSافزارواردنرميآورمطالعهپسازجمع

آموواريهوواشوودندوسووپسبووااسووتفادهازآزمووون19

.قرارگرفتند یوتحلهیموردتجزیواستنباطیفیتوص

 

 

 ها افتهی

هی اعضاي فردي جدولأمشخصات در علمی ت

است1يشماره شده دادههمان.آورده يهاطورکه

دهدیجدولنشانم درصد07سن، تأاعضايهیاز

،ه بودهأمتآنهادرصد32.دبوسال45باالترازعلمی

-10تدریسيدرصدسابقه97مردبودندودرصد07

داشتند15 شماره.سال يدهندهنشان7يجدول

تعلمیدرموردآشناییبااستفادهأآگاهیاعضايهی

برنامه با آشنایی و اینترنت از استفاده رایانه، يهااز

بینسنداريرااتحلی آماريتفاوتمعن.ختلفاستم

(P=59/5)ومیزانآشناییدرمورداستفادهازکامپیوتر

داد نشان نحوه. مورد در آشنایی بهيبین دسترسی

يدرسوسابقهياستفادهازاسالیددرارائهاینترنتو

معن ارتبا  داشتاخدمت، وجود (.=59/5P)داري

شد مشخص هیهمچنین اعضاي باأکه علمی ت

مهارتتسلطبهترييسابقه ایندو مورد در بیشتر،

دارند شماره. 9يجدول نشان4و ترتیب دهندهبه

هی اعضاي راهکارهايأدیدگاه مورد در علمی ت

درآنهابلندمدتآموزشالکترونیکیترکیبیودیدگاه

مدتآموزشالکترونیکیترکیبیموردراهکارهايکوتاه

.باشندیم

 بحث و نتیجه گیری

درصداز05دادکهفقطنتایجپژوهشحاضرنشان     

هی آگاهیأاعضاي رایانه از استفاده مورد در تعلمی

از استفاده مورد همچنینمیزانآشناییدر داشتندو

ذوالفقاريدرتحقی خوداذعان.درصدبود07اینترنت

ردرایانهوکنندگاندرکاربنمودکهمهارتفنیاستفاده

یکی مشبکه عوام  موفقیتاجرايآموزشؤاز در ثر

است )الکترونیکی همکاران و 7553ذوالفقاري در(.

مطالعه دیگريکهدرخصوصدانشويهمینراستا

 وابستهبهدانشگاهعلوميهامارستانیب نگرشمدیران

الکترونیکی آموزش و رایانه پیرامون اصفهان پزشکی

یندانشمدیراندرکهمیانگانجامشد،نتایجنشانداد

یرهکمبودافزارهايرایجوغمورداستفادهازرایانه،نرم

آنهادانشومهارتکافیجهتودرصدقاب توجهیاز

(.7553حسینیوفاطمی) استفادهازرایانهرانداشتند
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درپژوهش.باشدیسومحاضرهميکهبانتایجمطالعه

تأهدفبررسیمیزانآشناییاعضايهیدیگريکهبا

مح 7وبمبتنیبريهاطیعلمیبا هاافتهیانجامشد،

نشاندادکهمیزانآشناییومهارتآناندراستفادهاز

بسیارکمبودهوفاقددیدگاهروشنومشخصدر7وب

آنميزمینه از سرمد)باشندیاستفاده و مهريزاده

کهبانتایجپژوهشحاضرمتفاوتاستوشاید(7553

علتایناختالفمربو بهدسترسیبیشتربهامکانات

دیگريکهباهدفيهمچنیندرمطالعه.باشدیموب

ه اعضاي مهارت و نگرش دانش، میزان تأیبررسی

علمیدانشجویاندانشگاهعلومپزشکیگیالندرمورد

 کهنتآموزشالکترونیکیصورتگرفت، ایجنشانداد

هی اعضاي أاکثریت علمی درصد3/35)ت دانش( از

ناکافینسبتبهآموزشالکترونیکیبرخورداربودند،اما

در3/23 الزم مهارت از که نمودند ذکر افراد درصد

هستند برخوردار رایانه از خانقاه)استفاده قنبري

پژوهشحاضرمتفاوتاستويهاافتهیکهبا(.7553

راردعلتایناختالفتفاوتدرمیزانتجهیزاتقشای

اعضايهی علأدادهشدهدراختیار ومتعلمیدانشگاه

هی اعضاي نسبتبه دانشگاهأپزشکیگیالن تعلمی

پزشکی شاپورعلوم مجندي باشدیاهواز سویی. از

اطالعات و آگاهی و سن بین فوق پژوهش در دیگر

اتفاوتمعنيانهیزم =57/5p)داشتداريوجود که(.

تحقی يهاافتهی.حاضرهمخوانیدارديبانتایجمطالعه

 بررسی هدف با که آشناییدیگري و استفاده میزان

هی درأاعضاي شیراز پزشکی علوم دانشگاه علمی ت

کتابخانه سایت از استفاده دیجیتاليخصوص ملی

نشان شد، ازيدهندهانجام کاربران هنوز که بود این

آناطالعکافیندارنديهاتیاريازامکاناتوقابلبسی

تاکنونازاینسایتاستفادهنکردههاآندرصد44و

اینزمینه بودندکهبیانگرکمبودآگاهیاینافراددر

)باشدیم وهمکاران الهی نتایج(.7553نعمت با که

پژوهشيهاافتهیهمچنین.مطالعهحاضریکساناست

پ علوم کهشاپورجنديزشکیدانشگاه داد نشان اهواز

يااساتیدحرفه تعلمیبهتربیتأدرصداعضايهی30

درسها ارائه عنوانيجهت به الکترونیکی یادگیري

داشتند اعتقاد بلندمدت راهکار بهترین مطالعه. يدر

م هدفبررسیکاربرد با هايیادگیريلفهؤدیگريکه

آموزشعالیاستانالکترونیکیازدیدگاهاساتیدمراکز

نتایجبیانگراینبودکهاساتیداین مرکزيانجامشد،

عنوان به را الکترونیکی یادگیري در مشارکت مراکز

عمدهيعاملیبرايارتقا یکیاز هامشوقنیترشغلی،

اساتیدرایکیياحرفهيذکرکردهوهمچنینتوسعه

الکترونیکيهامشوقاز آموزش کارگیري به یعمده

کهبانتایج(.7553ژادوهمکارانمرادين)اندبیانکرده

است یکسان حاضر پژوهش مطالعه. در يهمچنین

 یفبررسییادگیريالکترونیکی،مسادیگريکهباهد

کیدبرآموزشعالیانجامشد،بهأوراهکارهايآنبات

بلندمدتتربیتاساتید راهکار که رسیدند ایننتیجه

بهيجهتارائهياحرفه دروسیادگیريالکترونیکی،

م راهکار بهترین همکاران)باشدیعنوان و فیضی

مطالعه(.7554 نتایج با استيکه یکسان حاضر در.

شدهتوسطاعضاييهکارهايارائهپایانباتوجهبهرا

مأهی علمی توانیت حرفه تربیتجهت ،يااساتید

الکترونیکیيواحدهايارائه عنوانیادگیري به را

آموزشالکترونیکیيبهترینراهکارجهتاجرايشیوه

کرد پیشنهاد تدریسسنتی شیوه با همراه همچنین.

ميهاافتهی نشان درصد39کهدهدیپژوهشحاضر

يکنندهافزارهايارائهبهطراحینرم تعلمیأاعضايهی

بهترین عنوانخدماتآموزشیجذابوایرانیپسندبه

کوتاه داشتندراهکار اعتقاد زمینه.مدت این در

توسعهيامطالعه راهکارهاي بررسی هدف با يکه

انجامشد بیناساتید .فرهنگیآموزشالکترونیکیدر

وهاافتهی اساتید نگرش تغییر فرآیند که داد نشان

آن سازي آموزشمتقاعد رویکرد مزایاي به نسبت ها

هابرايموردنیازآنيهامهارتيالکترونیکیوتوسعه

دراجرايموف ياژهیایجادتدریسمناسبنقشو را

کهبانتایج(.7553زمانی)کندیایننوعآموزشایفام

راستپژوهشحاضرهم استا پژوهشدیگريکه. در

در الکترونیک آموزش موانع بررسی هدف با

علومپزشکیقزوینانجامشد،نتایجبیانگريهادانشگاه

اندازياتوجهبهموانعیکهدرخصوصراهاینبودکهب

دانشگاه در آموزش نوع وجوديهااین پزشکی علوم

مشکالتمربو بهعدميدارد،مشخصشدکهعمده
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م خصوص این در امکانات عدم و ،باشدیآشنایی

هايآموزشساختبافراهمکردنزیرتوانیمبنابراین،

ارتقا برايرشدو سطعيالکترونیکیبسترمناسبیرا

(.7553غالمیوهمکاران)علمیکشوربهوجودآورد

مطالعه در هديهمچنین با که بررسیدیگري ف

مسا ت ییادگیريالکترونیکی، کیدأوراهکارهايآنبا

نشاندادکهراهکارهاافتهیبرآموزشعالیانجامشد،

بهکوتاه ابتدا در الکترونیکی آموزش برگزاري مدت

بهعنوانبهترینراهکارمعرفی صورتغیرحضوريرا

همکاران)اندکرده نتایجمطالعه(.7554فیضیو کهبا

.حاضریکساناست

 توجه با کلی طور علیبه اینکه گسترشبه رغم

آورينوینروزافزونارتباطاتوضرورتاستفادهازفن

دانشگاه در ویژه به الکترونیکی آموزش جمله يهااز

لذا نشده، مشاهده قبولی قاب  حرکت پزشکی علوم

شودیتوصیهم تدوینيیشتريدرزمینهبمطالعاتتا

راهکارهاییضروريدرجهتاجراياینشیوهآموزشی

در مناسب بستر ایجاد با بتوان تا گیرد، صورت

 .آموزشیبهاینمهمدستیافتيهاطیمح

 

 تشکر و قدردانی

مصوبدانشگاه تحقیقاتی حاص طرح اینمقاله

-uقرارداديشاپوراهوازبهشمارهعلومپزشکیجندي

33972 وباشدیم14/15/33مور  مراتبتشکر که

 مرکز محترم مدیریت از آموزشتوسعهقدردانی ي

ومعاونتپژوهشیدانشگاهبهجهتحمایتازپزشکی

م اعالم شده یاد مراتبسپاس.شودیطرح همچنین

مس از ذيؤوصمیمانه هیالن اعضاي کلیه و تأربط

.گرددیعلمیآندانشگاهابرازم





شاپوراهوازتعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديأیعفراوانیمشخصاتفردياعضايهیتوز:1جدول شماره 

















 درصد تعداد فراوانی مشخصات فردی

 سن

73-75 4 3 

93-95 13 92 

 02 73 سالبهباال45

 ه أوضعیتت

 32 49 متاه 

 14 2 مجرد

 جنسیت
 07 72 مرد

 43 74 زن

تدریسيسابقه

 (سالبه)

0-1 19 72 

15-0 2 14 

10-15 12 97 

75-10 2 17 

70-75 3 12 
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شاپوراهوازبرحسبآشناییبهرایانهوتعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديأتوزیعفراوانیاعضايهی:2جدول شماره 

 آنيهامهارت

 میزان آشنایی با رایانه                      

 مهارت رایانه

 بله تا حدودی کم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 43 74 7 1 05 70 استفادهازرایانه

 43 74 4 7 42 79 مطالبازاینترنتفرخوانی

 43 74 07 72 5 5 دسترسیبهاینترنت

 powerpoint 72 07 7 4 77 44آموزشبهوسیله

 05 70 17 2 93 13 کتورژوپرویتنظیموید

 

شاپوراهوازنسبتبهراهکارهايبلندتعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديأتوزیعنحوهدیدگاهاعضايهی :9جدول شماره 

 مدتالکترونیکیترکیبی

 راهکارهای بلند مدت الکترونیکی ترکیبی
 مخالفم تا حدی موافقم موافقم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

اجرايمدیریتاسوتراتژیکبورايپیوادهسوازي

 الکترونیک
72 07 79 42 1 7 

يهاآورياطالعاتدردانشگاهتوسعهدانشوفن

 علومپزشکی
70 05 70 05 5 5 

 7 1 43 74 05 70 یناهدافیادگیريالکترونیکییتع

دروسيبوورايارائووهياتربیووتاسوواتیدحرفووه

 یادگیريالکترونیکی
72 07 13 93 0 15 

 4 7 44 77 07 72 ایجادقوانینراهبرديوالزم

درپیشگرفتنمدیریتتغییربرايروبروشودن

 بامشکالتپیادهسازيیادگیريالکترونیک
75 45 74 43 7 4 

سازيقوانینموردموردنیوازحمایوتازفرهنگ

 سازمانانفورماتیک
70 05 71 47 4 3 

تشووی دانشوجویانتقویتروحیهعلمگرایویو

 جهتکارهايتحقیقاتی
70 05 79 42 7 4 

جلبهمکاريوزارتعلومجهوتبسوترسوازي

 هامناسبمخابراتیدانشگاه
79 42 72 04 5 5 

تدوینطرحجامعیادگیريالکترونیکویقبو از

 شروعبهکار
70 05 79 42 7 4 
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شاپوراهوازنسبتبهراهکارهايکوتاهتعلمیدانشگاهعلومپزشکیجنديأتوزیعنحوهدیدگاهاعضايهی:4جدول شماره 

 مدتیادگیريالکترونیکیترکیبی

راهکارهای کوتاه مدت یادگیری 

 الکترونیکی ترکیبی

 مخالفم تا حدی موافقم موافقم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

بوه"برگزاريآموزشالکترونیکیترکیبیابتودا

 صورتنیمهحضوري
74 43 19 72 4 3 

هیوودویناسووتانداردجهووتطوورحدرسوارتوو

 دروسیادگیريالکترونیکی
77 44 72 04 1 7 

پیوادهسووازيیوادگیريالکترونیکوویازمقوواطع

 باالترازکارشناسی
13 93 10 95 2 14 

جهوتياتهیهتجهیزاتارزانقیموتمواهواره

 دسترسیبهاینترنت
77 44 70 05 9 2 
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Abstract:  

The educational psychologists believe that learning conditions must be so 

organized that every universal based on their ability to pay the learning activity, 

so Many studies have been done the so far in the electronic learning system 

combination (merger and targeted training in person E-Learning). The aim of 

this Study is to assess knowledge and View of faculty members about short 

term and long term strategies of combine e-learning. In this cross-sectional 

study, with simple random selected of faculty members in Ahvaz Jundishapour 

University of  Medical Sciences, we selected 50 faculty members. The number 

of faculty based on pilot sampling and sample size formula. The tool for 

information gathering was a valid and reliable questionnaire made by the 

researcher. After completed questionnaire, data analyzed with descriptive and 

inferential statistics in SPSS v.13. Findings showed that 50% of faculty 

members were aware of e-learning process and 95% of these faculty members 

considered that train teachers to provide professional e-learning as the best 

solution for long-term strategy and 83% of faculty members believed that 

design software provider of education services attractive and friendly to Iran as 

the best solution also was significant relationship between knowledge and 

experience. Considering the unavoidable limitations of  electronic techniques, 

the use of IT for increasing the quality of learning, ease of access to high 

volumes of information, reduced training costs, increase quality of care, health 

promotion materials and science teachers that the most important achievements 

in information technology. 

Key words: Knowledge, View, electronic learning combination, short term 

strategy, long- term strategy. 

 


