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Abstract 
Introduction: E-learning can result in the promotion of efficiency in the educational processes. 
However, the development of E-Learning may fail to succeed if the users’ attitudes are not 
considered. The users’ attitudes are very effective in the adoption and use of E-learning. The 
purpose of this study was to determine the attitudes of faculty members of Kermanshah 
University of Medical Sciences on E-Learning. 
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted, using a stratified 
proportional random sampling. The participants consisted of the faculties members of 
Kermanshah University of Medical Sciences. The instrument for data collection was a researcher 
made questionnaire based on similar studies in two parts: part one with eleven background items, 
and part two with twelve attitude items. The validity of the questionnaire was approved, using 
experts’ comments and the reliability was found to be 0.73, using Cronbach's Alpha test. The 
collected data were analyzed by SPSS-21, using independent T-tests and ANOVA with α=0.05. 
Results: Maximum scores were 47.23 percent of the total score. Three items, “saving the 
students’ time”, “solving many problems of teaching” and “saving the teachers’ time” achieved 
the highest mean score, respectively. Only the faculty members with experience in E-learning 
education had better attitudes (p=0.003). 
Conclusion: The attitude of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences 
toward e-learning was not appropriate. Holding workshops in the field of E-learning by EDC can 
help to improve the condition. 
Keywords 
Attitude, Faculty Member, Distance Education, Teaching Method 

  

 چکیده

نگرش کاربران  بدون توجه به نشود اما گسترش مؤثر آ  آموزش الکترونیکی موجب افزایش کارایی فرآیند آموزش می: مقدمه

کارگیري و استفاده از  کارگیري آموزش الکترونیکی از عوامل بسیار مؤثر در به طرز نگرش کاربر در نحوه به. آمیز نخواهد بود موفقیت

نگرش اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  بررسی مطالعهاین هدف از . شود ها محسوب می آن

  .کرمانشاه در خصوص استفاده از آموزش الکترونیکی بود

ها و تصادفی ساده  بندي با انتساب متناسب در دانشکده گیري طبقه این مطالعه توصیفی مقطعی با روش نمونه :ها مواد و روش

دو قسمت شامل یازده  ساز مبتنی بر مطالعات مشابه در پرسشنامه محقق دادهآوري  ابزار جمع. میان اعضاي هیئت علمی انجام شد

آزمون آلفاي کرونباخ برابر  با  گیري از نظرات متخصصین و پایایی آن یی آن با بهرهاي و دوازده گویه نگرش بود که روا سؤال زمینه

 نسخه SPSSافزار آماري  ها به وسیله نرم داده. تکمیل شداعضاي هیئت علمی صورت خود ایفا توسط  پرسشنامه به. برآورد شد 73/0

  .تحلیل شد 05/0رفه در سطح معناداري ط هاي تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک و آزمون 21

  اصیل مقاله
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جویی در  به ترتیب سه گویه صرفه. درصد از نمره کل بود 23/47حداکثر نمره کسب شده توسط اعضاي هیئت علمی : نتایج

تنها اعضاي . یانگین نمره باالتري را کسب کردندجویی در زمان استاد، م زمان دانشجو، حل بسیاري از مشکالت تدریس و صرفه

  ).P=003/0(تري برخوردار بودند  هیئت علمی داراي سابقه آموزش در خصوص یادگیري الکترونیکی از نگرش مناسب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مناسب نبود و براي سطح نگرش اعضاي هیئت علمی  :گیري نتیجه

هایی در قالب توانمندسازي اعضاي هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش  آن کارگاهبهبود 

  .شود پزشکی با تمرکز بر نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می

  

 واژگان کلیدي

 نگرش، هیئت علمی، آموزش از دور، روش آموزش

    

  مقدمه

هاي آموزش الکترونیکی  روش. طور روز افزونی درحال گسترش است گیري الکترونیکی بههاي یاددهی و یاد از روش استفاده

شود، بنابراین، تحقیقات پیرامون این نوع یادگیري درسراسر  هاي یادگیري در عصر اطالعات محسوب می ترین محیط یکی از مطرح

حتواي آموزشی و ارزشیابی مناسب، سیستمی موفق و اند در صورت تدوین م جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و نشان داده

هاي یاددهی و یادگیري محسوب  قابل ذکر است یادگیري الکترونیکی همانند یادگیري سنتی یکی از روش]. 1[کارآمد خواهد بود 

یافته و هاي آموزش الکترونیکی گسترش  اي مورد توجه در این خصوص این است که هر چند استفاده از روش شود و نکته می

  ].2[هاي حضوري نیست  آن با آموزشعنوان ابزاري مؤثر در آموزش مطرح شده است، اما به مفهوم جایگزینی  به

کارگیري  ها در حال به مبحث آموزش الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر دانشگاه 1375در ایران نیز از حدود سال 

این نوع آموزش موجب ]. 3[اند  ها به پذیرش دانشجویان آموزش از دور اقدام کرده از آنگسترده این فناوري هستند و حتی برخی 

عالوه مواردي نظیر افزایش کیفیت یادگیري، سهولت دسترسی به حجم باالیی از  به. گردد افزایش کارایی فرآیند آموزش می

و ارتقاي علمی دانشجویان و مدرسان از  هاي آموزشی، افزایش کیفیت و دقت و صحت مطالب درسی اطالعات، کاهش هزینه

شود که دایره کاربران  از تعاریف یادگیري و یاددهی الکترونیکی این گونه استنباط می]. 4[باشند  ترین دستاوردهاي آن می مهم

ررسی نگرش دهندگان بسیار وسیع است اما با این وجود در تحقیقات مرتبط با یادگیري و یاددهی الکترونیکی کمتر به ب وآموزش

  ].2[کاربران آن پرداخته شده است 

طور مؤثر و  سازي آموزش الکترونیکی هستند تا به ها در پی سازماندهی و بهینه بسیاري از مؤسسات آموزش عالی و دانشکده

از این دستاوردها مندي  ها و مؤسسات آموزش عالی به انتظار بهره در این میان، سایر دانشگاه. صحیح فرایند یادگیري را دنبال کنند

هاي الکترونیکی بدون توجه به  ، اما گسترش مؤثر آموزش]5[هستند، زیرا تمایل ندارند از قافله آموزش الکترونیکی عقب بمانند 

کارگیري آموزش الکترونیکی از عوامل بسیار مؤثر در  طرز نگرش کاربر به نحوه به. آمیز نخواهد بود نگرش کاربران آن موفقیت

تواند به ایجاد فضاي  شود، به عبارت دیگر، درك نگرش کاربران به آموزش الکترونیکی می ها محسوب می ي و استفاده از آنکارگیر به

  ].6[تري براي آموزش منجر شود  سبیادگیري منا

اسی مفید و شن براي سنجش آموزش الکترونیکی باید ابعاد مختلف ادراکات و طرز تفکر کاربران مد نظرقرار گیرد تا ابزار آسیب

گاه  اندرکاران آموزش الکترونیکی گرایش و دیدگاه مثبتی درباره آموزش الکترونیکی داشته باشند، آن اگر دست]. 7[مؤثري شکل گیرد 

عنوان عامل بسیار مهم و کلیدي در  طرز نگرش و دیدگاه کاربران به]. 8[انگیزه بیشتري براي استفاده از آن خواهند داشت 

و  Liawهاي  توان بر اساس دیدگاه در این زمینه می]. 6[شود  اي محسوب می ذیرش استفاده از فناوري رایانهکارگیري و پ به

Huang شناختی و  هاي الکترونیکی را به سه قسمت عمده و قابل سنجش شامل احساسی، هاي کاربران به فناوري ساختار نگرش

  ].9[رفتاري تقسیم کرد 

هاي  در زمینه پذیرش فناوري]. 10[شود  یا تنفر نسبت به یک چیز مشخص اطالق می جزء احساسی، به حس دوست داشتن

ها مدل پذیرش فناوري است و در مطالعات  باشند که یکی از آن ها الگوهاي مفهومی متعددي مطرح می نوین و عوامل مؤثر بر آن

هاي  یکی از مدل. کار گرفته شده است از کشور بهگویی آموزش الکترونیکی توسط مدرسین در داخل و خارج  منظور پیش متعددي به

پذیرش فناوري، یکی از . و همکاران است Davisها، مدل پذیرش فناوري  مفهومی براي بررسی نگرش کاربران در خصوص فناوري

عوامل مؤثر  هاي متنوعی در خصوص فهم دیدگاه. هاي اخیر بوده است هاي اطالعات در دهه عناوین اصلی تحقیقات مرتبط با سیستم
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ها وجود دارد در این نکته نهفته است  منطقی که در پشت این دیدگاه. بر تصمیم کاربران براي پذیرش فناوري اطالعات وجود دارد

. ها بستگی دارد کاربردن و استفاده از سیستم گذاري در فناوري اطالعات به میزان گرایش کاربران براي به که موفقیت یا بازده سرمایه

ها در ایجاد بسترهاي فناوري براي انجام امور، بحث میزان استقبال کاربران و استفاده کاربردي از  گذاري سازمان جه به سرمایهبا تو

ها الزم است عوامل تأثیرگذار بر نحوه استفاده  گیرد، حائز اهمیت است و مدیران سازمان ها قرا می هاي نوینی که در اختیار آن فناوري

  ].11- 14[ها بتوانند به اهداف مورد نظر دست یابند  دید را بشناسند و با مدیریت و کنترل آنهاي ج از فناوري

هدف اصلی این مدل، ارائه مبنایی براي پیگیري اثر عوامل بیرونی . ارائه شد 1989در سال  Davisمدل پذیرش فناوري توسط 

بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، بنابراین  عالوه بر جنبه پیشاین مدل . بر باورهاي درونی، نگرش و قصد استفاده از فناوري است

توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و بر اساس شناخت حاصل شده،  مدیران می

تغیرهاي هاي این مدل شامل سودمندي درك شده، سهولت استفاده درك شده، م سازه. هاي اصالحی مناسب را دنبال کنند گام

هاي سودمندي درك شده، سهولت استفاده درك شده، متغیرهاي  در این مدل مجموع سازه]. 11[باشد  بیرونی، نگرش، قصد رفتار می

  ].12[گردد  بیرونی منجر به تشکیل سازه نگرش و نهایتاً قصد و رفتار استفاده از فناوري می

یادگیري الکترونیکی، بر اساس مدل مفهومی پذیرش فناوري  در این پژوهش با فرض اهمیت نگرش افراد در استفاده از

Davis  و همکاران، تالش شد تا نگرش اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه را در

 خصوص مقوله آموزش الکترونیکی مورد به بررسی قرار گیرد

  

 ها مواد و روش

بود که در میان اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و ) Cross sectional(مقطعی این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

هاي  نحوه نمونه گیري بدین شرح بود که ابتدا دانشکده. خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه به عنوان جامعه پژوهش انجام گرفت

بندي با انتساب متناسب از میان اعضاي  گیري طبقه مونهعنوان طبقه در نظر گرفته شدند و با استفاده از روش ن مختلف دانشگاه به

هاي طراحی شده در این خصوص در اختیار  نفر انتخاب شدند و پرسشنامه 150گیري تصادفی تعدادي  هیئت علمی، به روش نمونه

  .آوري شد مورد نیاز از آنان جمع آنان قرار داده شد و اطالعات

پژوهش، کلیه اعضاي هیئت علمی در زمینه چگونگی انجام مطالعه و محرمانه  در خصوص رعایت نکات مربوط به اخالق در

گی بودن اطالعات و همچنین هدف از انجام مطالعه توجیه شدند و تمامی آنان با تمایل وارد مطالعه شدند و براي حفظ محرمان

در پایان . خاطر الزم داده شد ینانها اطم هیئت علمی پرهیز شد و در این رابطه به آن ياطالعات از پرسیدن اسامی اعضا

دهی در مطالعه حاضر،  نرخ پاسخ(پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد  96هاي ناقص از مطالعه کنار گذاشته شده و نهایتاً تعداد  پرسشنامه

ابزار  .دتمایل به شرکت در مطالعه بو و معیارهاي ورود و خروج به مطالعه حاضر شامل؛ هیئت علمی مقیم بودن). درصد بود 64

دهی توسط اعضاي هیئت علمی  صورت خود گزارش اي شامل دو بخش بود که به گردآوري اطالعات در این پژوهش پرسشنامه

  .تکمیل شدند

کنندگان را در  اي بود که شامل یازده سؤال بود و اطالعات شرکت شناختی و زمینه بخش اول، مربوط به اطالعات جمعیت

پیراپزشکی، بهداشت، پرستاري و مامایی، داروسازي، پزشکی، (، دانشکده محل خدمت )ر، مونثمذک(، جنس )به سال(خصوص سن 

، رتبه علمی )متأهل، مجرد(، وضعیت تأهل )کارشناس ارشد، دکتري، دانشجوي دکتري، متخصص(، میزان تحصیالت )دندانپزشکی

، عضویت در مرکز )بله، خیر(سابقه آموزش الکترنیکی ، )به سال(، سابقه عضویت هیئت علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(

و عضویت در دفتر ) بله، خیر) (EDC: Education Development Center(مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه 

ر مورد ارزیابی قرا) بله، خیر) (EDO: Education Development Office(مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده 

  .داد می

گیـري   براي طراحی و ساخت ابزار اندازهتحقیق تیم . هاي مربوط به نگرش در خصوص آموزش الکترونیکی بود بخش دوم، گویه

اي از  هـایی در مقیـاس لیکـرت پـنج گزینـه      گویه ،]12-14[بر اساس مطالعات مشابه در خصوص آموزش الکترونیکی  مربوط نگرش

  .طراحی نمود) پنج امتیاز(موافق  تا کامالً) یک امتیاز(کامالً مخالف 

نگرش هاي  گویه. ها با آزمون آلفا کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت گیري از پانل متخصصین و پایایی آن ها با بهره روایی پرسشنامه

آوري  در نهایت اطالعات جمع .برآورد شد 73/0در پیش مطالعه برابر نگرش ا کرونباخ پرسشنامه گویه بودند، ضریب آلف 12شامل 
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هاي آماري مناسب نظیر آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس  گیري از آزمون شد و با بهره 21نسخه  SPSSافزار آماري  شده وارد نرم

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 05/0یک طرفه در سطح معناداري 

  

  ها یافته

 09/11گان کننـد  میانگین سابقه کاري شـرکت . سال بود 29/42±71/7سال و میانگین آن  61تا  28کنندگان،  دامنه سن شرکت

  . آورده شده است 1شناختی در جدول  اي و جمعیت هاي مربوط به متغیرهاي زمینه بود یافته) سال 27تا  1دامنه (سال 

  
  شناختی با نگرش اي و جمعیت ارتباط بین متغیرهاي زمینه: 1جدول

  معناداري  )انحراف معیار(میانگین   )درصد(تعداد   - اي و جمعیت شناختی متغیرهاي زمینه

  جنس*
  )01/5( 28/34  %) 3/83( 80  مذکر

997/0  
  )64/3( 25/34 %) 7/16( 16  مونث

  تحصیالت**

  )62/5( 14/34  %) 6/14( 14  کارشناس ارشد و دکتري

  )28/5( 24/34  %) 51( 49  دکتري  984/0

  )67/3( 39/34  %) 4/34( 33  تخصص

  دانشکده**

  )45/6( 42/38  %) 3/7( 7  بهداشت

067/0  

  )72/4( 50/35  %) 3/8( 8  پیراپزشکی

  )60/4( 35/32  %) 6/14( 14  پرستاري و مامایی

  )21/8( 12/33  %) 3/8( 8  داروسازي

  )69/3( 87/33  %) 51( 49  پزشکی

  )97/3( 00/36  %) 4/10( 10  دندانپزشکی

  هلأوضعیت ت*
  )79/4( 15/34  %) 9/96( 93 هلأمت

138/0  
  )88/2( 33/38  %) 1/3( 3 مجرد

  رتبه علمی**

  )04/7( 20/37  %) 2/5( 5  مربی

  )60/4( 94/33  %) 2/81( 77  استادیار  285/0

  )87/4( 46/35  %) 6/13( 13  دانشیار
آموزش در خصوص یادگیري الکترنیکی *

)88 =n( 

  )00/5( 34/36  %) 4/36( 32  بلی
003/0  

  )67/4( 08/33  %) 6/63( 56  خیر
هاي آموزش  شرکت در کالستمایل به *

  )n= 90(الکترونیکی 

  )73/4( 91/33  %) 90( 81  بلی
083/0  

  )66/5( 88/36  %) 10( 9  خیر

  )EDC )86 =nعضویت در *
  )93/5( 81/34 %) 4/31( 27  بلی

520/0  
  )47/4( 06/34 %) 6/68( 59  خیر

  )EDO )86 =nعضویت در *
  )26/6( 67/34  %) 36( 31  بلی

601/0  
  )09/4( 09/34  %) 64( 55  خیر

  

  .باشد طرفه می نتایج مربوط به آزمون آنالیز واریانس یک **
  .باشد نتایج مربوط به آزمون تی مستقل می *

  

شناختی با نگرش در خصوص آموزش الکترونیکی پرداخته شده  اي و جمعیت ، به ارتباط بین متغیرهاي زمینه1همچنین در جدول 

دهد، تنها سابقه آموزش در خصوص یادگیري الکترونیکـی در میـان اعضـاي هیئـت علمـی بـا        نتایج نشان میگونه که  است و همان

  ).P=003/0(نگرش آنان در خصوص آموزش الکترونیکی رابطه آماري معناداري داشت 

لکترونیکـی آورده  هاي نگرش در خصـوص آمـوزش ا   گویی به گویه معیار پاسخ نیز نتایج مربوط به میانگین و انحراف 2در جدول 

جویی  جویی در زمان و وقت دانشجو، حل بسیاري از مشکالت تدریس، صرفه ها، به ترتیب سه گویه صرفه با توجه به یافته. شده است

  .در زمان و وقت استاد، میانگین نمره باالتري را کسب کردند
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  وع حیطه نگرشها و مجم گویی به هر یک از گویه معیار پاسخ میانگین و انحراف: 2جدول 

  انحراف معیار  میانگین الگوي تدریس به روش آموزش الکترونیکی

  62/0 57/3  .شود باعث صرفه جویی در زمان و وقت دانشجو می

  54/0 46/3  .تواند بسیاري از مشکالت تدریس را حل کند می

  75/0 45/3  .شود باعث صرفه جویی در زمان و وقت استاد می

  84/0 44/3  .شود ها می هزینهباعث صرفه جویی در 

  76/0 31/3  .شود باعث افزایش انگیزه دانشجویان در یادگیري دروس می

  78/0 30/3  .کند ها را بیشتر می اثربخشی آموزش

  72/0 06/3  .باشد از جذابیت بیشتري برخوردار می

  02/1 45/2  .کاهد از تسلط کامل استاد بر کالس درس می

  80/0 40/2  .شود مناسب از دانشجویان میمانع دریافت بازخورد 

  83/0 10/2  .شود باعث کاهش تعامل بین دانشجویان می

  88/0 07/2  .شود باعث کاهش تعامل بین دانشجو و استاد می

  76/0  79/1  .هرگز جایگزین مناسبی براي آموزش حضوري نیست

  درصد امتیاز کسب شده از حداکثر امتیاز  شدهحداکثر امتیاز کسب   حداقل امتیاز کسب شده  معیار انحراف  میانگین

34/28  79/4  18  49  23/47  

  

 يریگ جهینتبحث و 

بنـابراین مطالعـه   . شـود  محسوب مـی  کارگیري آموزش الکترونیکی از عوامل بسیار مؤثر در استفاده از آن  طرز نگرش کاربر در به

پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی کرمانشـاه در خصـوص      حاضر با هدف تعیین میزان نگرش اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم 

  .استفاده از آموزش الکترونیکی انجام گرفت

عنـوان یـک برنامـه مـورد توجـه       مطالعات صورت گرفته در خصوص یادگیري الکترونیکی نشـان داد یـادگیري الکترونیکـی بـه    

خود، وارد شدن فناوري و وسایل ارتبـاطی را در مباحـث    در مطالعه Clark]. 15[هاي علوم پزشکی در دنیا قرار گرفته است  دانشگاه

دهندگان بستگی دارد و در صـورت   ها به نگرش کاربران وارائه ، اما میزان استفاده از آن]16[ناپذیر دانسته بود  آموزشی قطعی و اجتناب

که در بخش نتایج نیز نشـان داده شـد   در مطالعه حاضر همان گونه . ها افزایش خواهد یافت وجود نگرش مثبت کیفیت استفاده از آن

رسد اعضاي هیئـت علمـی دانشـگاه     درصد از نمره کل بود و به نظر می 23/47حداکثر نمره کسب شده توسط اعضاي هیئت علمی، 

ه عدر مطال. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه از سطح نگرش مناسبی در رابطه با آموزش الکترونیکی برخوردار نباشند

نقوي ]. 17[تر کیبی نگرش مثبتی داشتند   ت علمی به تدریس از طریق نظام یادگیري الکترونیکیئذوالفقاري و همکاران، اعضاي هی

هـاي داراي آمـوزش    در مطالعه خود با عنوان بررسی نگرش استادان و دانشجویان بـه یـادگیري الکترونیکـی، پیمایشـی در دانشـگاه     

شـود، نگـرش مثبتـی بـه      هاي الکترونیکی ارائه می آنها، آموزش  داد دانشجویان و استادانی که در دانشگاه الکترونیکی در ایران، نشان

در مطالعه خود در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ] 19[میرزایی و همکاران ]. 18[محیط یادگیري الکترونیکی دارند 

همچنـین نتـایج   . دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به شیوه آموزش الکترونیکی دارندبهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، نشان دادند 

نیز بیانگر مثبت بـودن نگـرش دانشـجویان نسـبت بـه آمـوزش       ] 21[و محمدي و همکاران ] 20[مطالعات امین خندقی و همکاران 

طح دانـش دانشـجویان در مـورد آمـوزش     ، علیرغم پـایین بـودن سـ   ]22[نژاد و همکاران  همچنین در مطالعه لطیف. الکترونیکی بود

کـه بـه منظـور بررسـی اثربخشـی      ] 4[مطالعه ذوالفقاري و همکاران . الکترونیکی، نسبت به این روش آموزشی نگرش مثبتی داشتند

سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد نیز نشان داد، اکثریـت مربیـان و دانشـجویان نگـرش     

در مطالعه خود ] 23[رشید ترابی و همکاران . هاي نوین آموزشی و از جمله آموزش الکترونیکی ترکیبی داشتند ثبتی نسبت به فناوريم

با عنوان بررسی برخی عوامل مرتبط با نگرش مدیران گروه، اعضاي هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نسـبت بـه   

هاي آموزش الکترونیکی وجود دارد ولی پیشـنهاد   ترنت، نشان دادند در مجموع نگرشی مثبت به دورهروش آموزش مداوم از طریق این

ها و فراهم نمودن امکانات مناسب بـراي دسترسـی بیشـتر بـه      رسانی در مورد فواید این دوره دادند با تالش از طریق آموزش و اطالع

نیـز اکثریـت   ] 24[یمـانی   در مطالعه بهادریـان و . شود بود نگرش ایجاد میاینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش، به

گونه که در مطالعات بررسی شده،  همان .ت علمی نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت درآموزش پزشکی نگرش مثبت داشتندئاعضاي هی

در شرایط عدم وجود آگاهی مناسب نسبت به  نشان داده شد اکثریت مطالعات وجود نگرش مثبت به آموزش الکترونیکی را حتی گاهاً
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چگونگی انجام آن را در میان دانشجویان و اعضاي هیئت علمی نشان دادند در صورتی که در مطالعه حاضر سطح نگرش مناسبی در 

رسـد   در این خصوص به نظر مـی . میان اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه وجود نداشت

در مطالعـه خـود    Myers کنندگان در مطالعه عالقه چندانی به تغییر سبک آموزشی خود نداشته باشند و در گواه این مطلب، مشارکت

هاي زیـادي   دانست که اساتید براي انطباق با وضعت جدید مجبورند، آموزش علت نگرش نامناسب اساتیدبه اینترنت را ناشی از آن می

هـاي بررسـی شـده در ایـن      تر در میان گویه ، بنابراین با شناسایی عوامل مثبت]25[و روش خود را تغییر دهند را کسب کنند و شیوه 

تري در ارتقاي سطح نگرشی اعضـاي هیئـت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی و        ها شاید بتوان به نتایج مطلوب مطالعه و تأکید بر آن

هـا و نمـرات کسـب     با توجه به نتایج گویـه . ي داراي وضعیت مشابه دست یافتها خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه و سایر دانشگاه

هاي آموزشی مرتبط در این زمینه را بـا همکـاري مرکـز مطالعـات و توسـعه علـوم        ها و یا دوره گردد کارگاه ها پیشنهاد می شده از آن

آموزش الکترونیکی و همچنین منافع حاصـل از   هاي سازي سیستم پزشکی در خصوص مسائلی نظیر آشنایی با چگونگی انجام و پیاده

گونه که در قسـمت نتـایج نیـز آورده شـد تنهـا       در ادامه همان. برگزار گردد ها در پیش برد اهداف آموزشی و اقتصادي اجراي آن، آن

. وردار بودنـد تري برخ اعضاي هیئت علمی داراي سابقه آموزش در خصوص یادگیري الکترونیکی به شکل معناداري از نگرش مناسب

ها در بهبود و ارتقـاي نگـرش اعضـاي هیئـت علمـی بـه پـذیرش و اجـراي          توان نتیجه گرفت برگزاري این کارگاه در این راستا می

هاي نیز با توجه به اهمیت ایـن سـبک از آمـوزش در     شود این دوره کننده هستند و پیشنهاد می هاي  آموزش الکترونیکی کمک دوره

در . منـد شـد   و توانمندسازي اعضاي هیئت علمی گنجانده شود تا بتـوان از نتـایج مطلـوب آن در آینـده بهـره     برنامه درسی آموزشی 

هـا ارتبـاط و اخـتالف     شـناختی آن  اي و جمعیـت  زمینـه  پژوهش حاضر میان وضعیت نگرشی اعضاي هیئت علمی و دیگر متغیرهاي

ارتباط میان رشته تحصیلی با نگرش افراد نسـبت  کاران نیز در خصوص در این راستا در مطالعه میرزایی و هم. معناداري مشاهده نشد

باشـد، امـا در مطالعـه     هاي مطالعه حاضـر همسـو مـی    هاي آموزش الکترونیکی نیز ارتباط معناداري مشاهده نشد که با یافته به روش

توان چنین نتیجه گرفت نگرش  نتیجه می در تبیین این. ارتباط معناداري در این خصوص گزارش شده بود] 22[نژاد و همکاران  لطیف

توان از آن به عنوان یک نقطه قوت در بهبود نگرش در  ها مرتبط نبوده و می افراد نسبت به آموزش الکترونیکی به رشته تحصیلی آن

تـرین   ی از مهـم ها یک علمی در تکمیل پرسشنامه ت ئهمکاري کم اعضاي هی .اي در افراد مختلف استفاده کرد انجام مطالعات مداخله

هاي علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی     مشکالت اجرایی در مطالعه حاضر بود، همچنین گردآوري اطالعات فقط در یکی از دانشگاه

ت از طرفی با توجه به محـدودی . الشعاع قرار دهد  پذیري نتایج را تحت تواند تعمیم  هاي مطالعه است که می درمانی کشور از محدودیت

علمی در رابطه با آموزش الکترونیکی در کشور، گـردآوري ایـن اطالعـات از نقـاط قـوت        تئخصوص نگرش اعضاي هیمطالعات در 

تـوان نتیجـه گرفـت سـطح نگـرش       هاي مطالعه حاضر و مقایسه آن با سایر مطالعات مشابه مـی  با توجه به یافته .مطالعه حاضر است

شتی درمـانی کرمانشـاه مناسـب نبـوده و در راسـتاي بهبـود آن برگـزاري        اعضاي هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا

هایی در غالب توانمندسازي اعضاي هیئت علمی در زمینه آموزش الکترونیکی توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشـکی   کارگاه

 .شود با تمرکز بر نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می

  

 سپاسگزاري

شی مصوب مرکز مطالعات و توسعه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی این مقاله بخشی از طرح پژوه

بدین وسیله از کلیه اعضاي هیئت علمی . باشد و با حمایت مالی معاونت پژوهشی انجام شد می 93007کرمانشاه به شماره 

 .شود نی و تشکر میکننده در مطالعه و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، قدردا شرکت
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