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 يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياز نظر اعضا يكيآموزش الكترون رشيپذ
  كرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت

  
  رستگار فهي، لط*نيمت يبهزاد كرم ان،يليفرزاد جل ،ييعطا يمار جه،يعلو ييرزايم يمهد ،ينينصراهللا حس ديس

  
 

  چكيده
آموزش، استفاده از آن در آموزش  نيا نييپا يها نهياست كه با توجه به هز ينوع آموزش انفراد كي يكيآموزش الكترون: مقدمه
مطالعه  نيا. دارد تياهم يكيو استفاده از آموزش الكترون رشيدر پذ مؤثرراستا شناخت عوامل  نيدر ا. شده است شنهاديپ رانيا يدانشگاه

دانشگاه علوم  علمي اعضاي هيأتاز نظر  يكيوزش الكترون، سهولت استفاده و موانع درك شده در آميسودمند زانيم نييبا هدف تع
  .كرمانشاه انجام شد يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك
كرمانشاه در سال  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأت ياعضا انيمقطعي در م يفيمطالعه توص نيا: ها روش
مختلف انتخاب  يها دانشكده نيساده و با احتمال متناسب با حجم از ب يتصادفگيري  به روش نمونه كنندگان شركت. انجام شد 1392

 هطرف يك انسيوار زيمستقل و آنال يها با استفاده از آزمون ت داده. ديگرد آوري جمع فايصورت خودا هپرسشنامه، ب لهيشده و اطالعات به وس
  .قرار گرفت ليو تحل هيمورد تجز 05/0 يدر سطح معنادار

 %)2/67(درك شده  يو سودمند %)4/68(، سهولت %)5/70(موانع  يها طهيمربوط به ح بيكسب شده به ترت ازيامت نيتر بيش: نتايج
با تجربه از راه  ديبه اسات تر بيش يدسترس« يها هيمربوط به گو بيسهولت و موانع به ترت ،يسودمند طهيدر سه ح ازيامت نيتر بيش. بود
 بيبودند، كه به ترت »نترنتيبودن سرعت ا نييپا«و  »يكيمرتبط با آموزش الكترون يوتريكامپ يهاافزار نرماز  دهاستفا يسادگ«، »دور
  .را كسب كردند 5از نمره  14/4±83/0، 60/3±95/0، 82/3±76/0 نيانگيم

داشت،  علمي اعضاي هيأتتوسط  يكيدر انجام آموزش الكترون يتر بيشعامل موانع درك شده سهم  اين كهبا توجه به : گيري نتيجه
  .كند جاديا يكيدر انجام آموزش الكترون يسودمندتر جيبر رفع موانع درك شده بتواند نتا تأكيد رسد يلذا به نظر م

  
  علمي اعضاي هيأت ،يكيسهولت، موانع، آموزش الكترون ،يسودمند: هاي كليدي واژه
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 ،يگـروه بهداشـت عمـوم    ،)دانشـيار ( نيمتـ  يكرمـ بهزاد دكتر : نويسنده مسؤول *

كرمانشـاه،   يدرمـان  يو خـدمات بهداشـت   يدانشكده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـك    
  bkm_1344@yahoo.com. رانيكرمانشاه، ا

، وزارت بهداشـت درمـان و   ي، معاونـت آموزشـ  )اسـتاديار ( ينينصراهللا حسـ  ديسدكتر 
 ،جـه يعلو يـي رزايم ي؛ مهـد )hoseyniseyyed@yahoo.com( يآموزش پزشـك 

 يعوامل اجتمـاع  قاتيآموزش بهداشت و ارتقاي سالمت، مركز تحق يدكتري دانشجو
. رانيـ ا اسـوج، ي اسـوج، ي يمؤثر بر سالمت، دانشكده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـك    

)mehdimirzaiea@yahoo.com( ييعطا يماردكتر ؛ )واحـد توسـعه    ،)استاديار
گاه علوم پزشكي دانش ،ي، دانشكده پزشك)ره(تحقيقات باليني، بيمارستان امام خميني 

ــت  ــدمات بهداشــــ ــان يخــــ ــران   يدرمــــ ــاه، ايــــ ــاه، كرمانشــــ . كرمانشــــ
)mariataee@yahoo.com( آموزش بهداشـت   يدكتر يدانشجو ،انيليجل فرزاد؛

و  يدانشكده بهداشت، دانشـگاه علـوم پزشـك    ،يو ارتقاي سالمت، گروه بهداشت عموم

  مقدمه
 تيوضع ر،ياخ يها در سال يگسترش روزافزون دانش پزشك

كرده  ياديز اريبس راتييخوش تغ را دست يآموزش پزشك
بهبود و  ،يآموزش ديجد يها كه ابداع روش يبه طوراست؛ 

با امر آموزش  ريدرگ يها از اهداف سازمان يكيها  تكامل آن
 يريادگي نديفرآ ياريبس دهيراستا به عق نيدر ا). 5تا1(است

                                                                              
  )(f_jalilian@yahoo.com. رانيكرمانشاه، كرمانشاه، ا يدرمان يخدمات بهداشت

و مشاوره، آموزش و پـرورش شـهر سـقز،     ييكارشناس آموزش راهنما، رستگار فهيلط 
  )o.rastegar@yahoo.com( .رانيكردستان، ا
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كالس محدود  ياز آن است كه بتوان آن را به فضا تر دهيچيپ
 يارتباط يها خصوص با ظهور شبكه نيدر ا). 6(نمود

 يدر كنار ابزار و امكانات آموزش نترنت،يا ليگسترده از قب
 نيشده و ا جاديتحول ا يآموزش يها در روش شرفته،يپ

ندگان ياز جو يعيوس فيامكان را فراهم كرده است تا بتوان ط
تحت  كينزدعلم را در نقاط مختلف و از فواصل دور و 

به شركت در  ازيدر آورد، تا بدون ن يپوشش شبكه آموزش
و  يعلم يها آموزش ،يسنت يها و روش يحضور يها كالس

 يروش آموزش نيا. را به مرحله اجرا در آورد يتخصص
به  شود، يم ادي يمجاز يكيكه از آن به آموزش الكترون نينو
امروز مطرح  يايدر دن يروش آموزش نيتر شرفتهيپ وانعن

 يها شبكه رينظ شرفتهيپ يها آوري فناست و از انواع 
. برد ياطالعات بهره م تيريمد ،ياطالعات يها بانك ،ينترنتيا

خدمات  قياز طر يآموزش ينوع آموزش، محتوا نيدر ا
 كي عنوانبه  يكيآموزش الكترون). 7(شود يارائه م يكيالكترون

 رانيكه در آن فراگ شود يمحسوب م ينوع آموزش انفراد
 يآموزش يها خود به هدف يقادرند با توجه به استعدادها

به  رنده،يو آموزش گ دهنده روش آموزش نيدر ا. ابنديدست 
به كمك  يجدا هستند ول گريكدياز  يكيزيواسطه فاصله ف

داده، با  قرارها  آن اريدر اخت يكه فناور ييو ابزارها ليوسا
 يسنت يها روش رسد يبه نظر م). 8(در ارتباط هستند گريكدي

 ييبه تنها شود، يآموزش، كه در حال حاضر اجرا م
مداوم  رييقافله علم و دانش و تغ عيحركت سر يپاسخگو

آموزش  ،ياز طرف. امروز نباشد يايجوامع در دن يازهاين
در  ديبا بلكه ابد،ي يدر دانشگاه خاتمه نم يپزشك يها گروه

پراكنده شدن  ليبه عالوه به دل. ابديادامه  يا حرفه تيطول فعال
ارائه خدمات  ينقاط كشور برا يدانش آموختگان در اقص

به  يمبرم ازيآنان ن اديز يو مشغله كار يو درمان يبهداشت
 نينو يها با روش ييآشنا ن،يبنابرا. امر وجود دارد نيا

آموزش به  نينو يها وهيكاربرد ش. دارد تيآموزش اهم
 يتيان علوم تربنظر باز صاح يمهم است كه بعض يقدر

از دانش و اطالعات  تر تيمذكور را با اهم يها تسلط به روش
 نييپا يها نهيبا توجه به هز). 9(اند مدرس دانسته كي يعلم

استفاده از آن در  ريزي هيپا استيس ،يكيآموزش الكترون
 زين قاتيتحق). 10(شده است شنهاديپ رانيا يآموزش دانشگاه

در صورت  ،يدانشگاه ياند كه آموزش مجاز نشان داده
 ستميمناسب، س يابيو ارزش يآموزش يمناسب محتوا نيتدو

از حدود سال  زيدر كشور ما ن). 9(است يموفق و كارآمد
مورد توجه قرار گرفته است و  يمبحث آموزش مجاز 1375
و  قاتيعلوم تحق ارتدر وز يتوسعه آموزش مجاز يطرح مل
 يمانند دانشگاه صنعت يبزرگ يها دانشگاه تيبا حما يفناور
 ران،يدر ا يكيآموزش الكترون). 7(آغاز شده است فيشر

و آموزش از راه دور  يآموزش يفناور نهينوپا در زم يصنعت
به  ران،يا يات آموزشمؤسساست؛ اما الزم است تا مراكز و 

متناسب با ساختار  ييالگو ازها با استفاده  دانشگاه ژهيو
 يها طيمح يطراح نهيكشور، در زم يو فرهنگ يآموزش

همت  يالملل بين يبراساس استانداردها يكيآموزش الكترون
 نديفرآ ييكارا شينوع از آموزش موجب افزا نيا). 11(گمارند

 تيفيك شيافزا رينظ يموارد به عالوه. گردد يآموزش م
از اطالعات،  ييبه حجم باال يسهولت دسترس ،يريادگي

و دقت و صحت  تيفيك شيافزا ،يآموزش يها نهيكاهش هز
و مدرسان از  انيدانشجو يعلم يو ارتقا يمطالب درس

كه آموزش  ي، در حال)6(هستند آن يدستاوردها نيتر مهم
از طرف  يدر حال كسب شهرت است، انتقادات يكيالكترون

به  شود، يم وارداطالعات  يفناور نيبر ا ينظام آموزش سنت
از آموزش  انيو مرب انيار آموزشاز  يبرخ طوري كه

نوع  نيها اعتقاد دارند ا آن رايز كنند، ينم تيحما يكيالكترون
را  يريادگي ليو مسا سيتدر يها يدشوار تواند يآموزش نم

 رييتغ لياز قب يلينگران مسا زين گريد يا عده). 12(ديحل نما
كمبود  ،يا شبكه يها ستميس يها يدگيچيپ ،يفناور تيماه
و فهم محدود از  يكيالكترون يريادگي يها طيمح ييايپا

از  انيار آموزشو  رندگانيادگياستفاده موفق  يچگونگ
آموزش با  ياز طرف). 11(اطالعات و ارتباطات هستند يفناور

خاص خود را داراست، از جمله  يها تيمحدود انهيكمك را
معلم، تعامالت  يبرا يمناسب نينتواند جانش ديشا اين كه
ارتباط چهره به چهره در كالس  نيو همچن يعاطف ،يانسان
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شناخت  تيبا توجه به موارد مطرح شده، اهم). 13(درس شود
از  يكيو استفاده از آموزش الكترون رشيدر پذ مؤثرعوامل 

 ياعضا انيسهولت و موانع درك شده در م ،يجمله سودمند
به منظور  يو كاربرد مناسب يهاكار راهدر ارائه  علمي هيأت

ضرورت  انياستفاده مناسب از آن در آموزش به دانشجو
  .دارد
و موانع درك شده مورد  يسهولت، سودمند يها سازه

 رشيدر مدل پذ يديكل مياستفاده در مطالعه حاضر مفاه
 1989در سال ) Davis( سيويباشند كه توسط د مي يفناور

 يفيتوص كرديرو ،يبين پيشمدل عالوه بر جنبه  نيارائه شد؛ ا
 كيدهند چرا  صيتوانند تشخ مي رانيمد ن،يهم دارد؛ بنابرا

واقع نشود و  رشيستم خاص ممكن است مورد پذيس
مناسب را  ياصالح يها براساس شناخت حاصل شده، گام

باور  زانيدرك شده، م يدنبال كنند؛ منظور از سودمند
خاص است كه  ستميس كيشخص در رابطه با استفاده از 

بخشد، منظور از  او را بهبود  يممكن است عملكرد شغل
انتظار شخص از سهولت  يزانيسهولت استفاده درك شده، م

 گريد انيمورد نظر است، به ب ستمياستفاده از س يآسان اي
ظر، مورد ن ستميكه كاربر انتظار دارد استفاده از س يزانيم
 رشيبه تالش نخواهد داشت و بر اساس مدل پذ يازين

 نيا تأثيرتحت  ستم،يس يدرك شخص از سودمند ،يفناور
آسان است  ستمياز س فادهدرك كند است ياست كه و تيواقع

عوامل  لياز قب يو منظور از موانع درك شده هر نوع عامل
مانند  يا انهيرا يها ستميس يها يژگيو ،ياجتماع ،يسازمان

افراد  يها ، نحوه آموزش و كمكافزار نرمو  افزار نوع سخت
 يكه بر رو است يا انهيرا يها ستميدر استفاده از س گريد

اطالعات  يدر استفاده از فناور شخص يذهن يها برداشت
  ).16تا 4(گذارد يم يمنف تأثير

 يكرمانشاه به تازگ يدانشگاه علوم پزشك اين كهتوجه به  با
به كار كشور قرار گرفته و  كي پيت يها از دانشگاه يكيجز 

 فيتواند ط مي در آن ديتوسط اسات يكيگرفتن آموزش الكترون
در  كنيرا تحت پوشش قرار دهد، ل انياز دانشجو يعيوس

نشد كه  افتياي  مطالعه قيتحق ميانجام گرفته توسط ت يبررس

قرار  يرا مورد بررس يكيعوامل مرتبط با آموزش الكترون
شناخت عوامل مرتبط با  تيداده باشد، لذا با توجه به اهم

جهت  يكاربرد يهاكار راهدر ارائه  يكيآموزش الكترون
مطالعه حاضر  د،يتوسط اسات يروش آموزش نيا كارگيري به

 انعسهولت استفاده و مو ،يسودمند زانيم نييبا هدف تع
 لميع اعضاي هيأتاز نظر  يكيدرك شده در آموزش الكترون

كرمانشاه  يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك
  .انجام شد

  
  ها روش

بود ) Cross sectional(مقطعي  يفيمطالعه از نوع توص نيا
دانشگاه علوم  علمي هيأت ينفر از اعضا 150 انيكه در م

 1392كرمانشاه در سال  يدرمان يو خدمات بهداشت يپزشك
نحوه انجام مطالعه بدين شرح بود كه ابتدا . انجام شد
 امختلف به عنوان خوشه در نظر گرفته شده و ب يها دانشكده

ساده و با احتمال  يتصادف گيري نمونهاستفاده از روش 
از  كيدر هر ) Proportional to Size(متناسب با حجم 

 يطراح يها پرسشنامهانتخاب و  كنندگان ها، شركت خوشه
آنان قرار داده شد و  اريخصوص در اخت نيشده در ا

براي برآورد  .ديگرد آوري جمعاز آنان  ازياطالعات مورد ن
 ينفر از اعضا 15 انيمطالعه در م شيپ كيحجم نمونه ابتدا 

دانشگاه انجام شد، سپس بر اساس نتايج آن و با  يعلم ئتيه
سهولت درك شده، (وابسته  يرهايمتغ اريتوجه به انحراف مع

 نيو انتخاب باالتر) درك شده، موانع درك شده يسودمند
سهولت (حجم نمونه  ثربه منظور برآورد حداك اريانحراف مع

 5) آلفا(آزمون  يداراو سطح معن 2/6درك شده، برابر با 
با بهره ) واحد كي يخطا زانيدرصد و با در نظر گرفتن م

نفر برآورد شد كه در مطالعه  147تعداد  رياز فرمول ز يريگ
  .نفر در نظر گرفته شد 150حاضر 

		 	 ∗ 		
 

انجام مطالعه و  يچگونگ نهيپژوهش در زم يها يآزمودن
مطالعه  نيهدف از انجام ا نيمحرمانه بودن اطالعات و همچن

بعد از . وارد مطالعه شدند ليآنان با تما يشده و تمام هيتوج
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 هيپرسشنامه مورد تجز 96ناقص تعداد  يها پرسشنامهحذف 
 64در مطالعه حاضر  دهي پاسخنرخ (قرار گرفت  ليو تحل

  ).درصد بود
شامل  يا پژوهش پرسشنامه نياطالعات در ا يگردآور ابزار

اعضاي توسط  دهي گزارشدو بخش بود كه به صورت خود
از  گيري ها با بهره پرسشنامه ييروا. شد ليتكم علمي هيأت

قرار گرفت و نظرات آنان در  تأييدمورد  نيپانل متخصص
ها با  پرسشنامه ييايو پا ديخصوص پرسشنامه اعمال گرد

 نييتع يبرا. ديگرد تأييدكرونباخ  ياز آزمون آلفا گيري بهره
شد  عينفر از گروه هدف توز 30 انيپرسشنامه در م ،ييايپا
مورد استفاده  ييايپا يتنها برا ها پرسشنامه نياطالعات ا(

 ييايپا جيو به نتا) افتيانعكاس ن يينها جيقرار گرفت و در نتا
  . در ادامه اشاره شده است

 ،شناختي تياول پرسشنامه مربوط به اطالعات جمع بخش
 كنندگان كه اطالعات شركت بود سؤال ازدهيو شامل  يا نهيزم

 زانيدانشكده محل خدمت، م ،را در خصوص سن، جنس
 ار،ياستاد ،يمرب( ي، رتبه علمتأهل تيوضع الت،يتحص
سابقه آموزش  ،علمي هيأت تي، سابقه عضو)استاد ار،يدانش

آموزش  يها به شركت در كالس ليتما ،يكيالكترون
در مركز  تيعضو ،علمي هيأت ياعضا ژهيو يكيالكترون

و ) EDC( دانشگاه يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك
 يدر دفتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك تيعضو

  .داد يقرار م يابيمورد ارز )EDO(دانشكده 
 يها طهيمربوط به ح هيگو11بخش دوم پرسشنامه شامل 

 ميت. بود) سهولت و موانع درك شده ،يسودمند( رشيپذ
 ،يسودمند گيري و ساخت ابزار اندازه يطراح يبرا قيتحق

با استفاده از  يكيسهولت و موانع درك شده آموزش الكترون
پنج  كرتيل اسيدر مق ييها هيگو) 16تا14(مطالعات مشابه

  .نمودند يطراح يا نهيزگ
پنج  گويي پاسخ فيبا ط ه،يدرك شده شامل پنج گو يسودمند

 ي، تا حدود)ازيچهار امت( ادي، ز)ازيپنج امت( اديز يليخ يا نهيگز
با مجموع ) ازيامت كي(كم  يلي، خ)ازيدو امت(كم ، )ازيسه امت(

 دهنده بود و كسب نمره باالتر نشان ازيو پنج امت ستيپنج تا ب

آموزش  صوصدر خ تر بيشدرك شده  يسودمند
درك  يكرونباخ بخش سودمند يآلفا بيضر. بود يكيالكترون

  .ديبرآورد گرد 79/0مطالعه برابر  شيشده پرسشنامه در پ
 فيبا ط ه،ياستفاده درك شده شامل سه گو سهولت
چهار ( ادي، ز)ازيپنج امت( اديز يليخ يا نهيپنج گز گويي پاسخ
 كي(كم  يلي، خ)ازيدو امت(، كم )ازيسه امت( ي، تا حدود)ازيامت
بود و كسب نمره باالتر  ازي، با مجموع سه تا پانزده امت)ازيامت

در خصوص  تر بيشسهولت استفاده درك شده  دهنده نشان
آلفا كرونباخ بخش سهولت  بيضر. بود يكيآموزش الكترون

 67/0مطالعه برابر  شياستفاده درك شده پرسشنامه در پ
  .ديبرآورد گرد

پنج  گويي پاسخ فيبا ط هيدرك شده شامل سه گو موانع
، تا )ازيچهار امت(، موافقم )ازيپنج امت(كامالً موافقم  يا نهيگز

 كي(، كامالً مخالفم )ازيدو امت(مخالفم ، )ازيسه امت( يحدود
بود و كسب نمره باالتر  ازي، با مجموع سه تا پانزده امت)ازيامت

در خصوص آموزش  تر بيشموانع درك شده  دهنده نشان
كرونباخ بخش موانع درك شده  يآلفا بيضر. بود يكيالكترون

  .ديبرآورد گرد 66/0مطالعه برابر  شيپرسشنامه در پ
 يافزار آمار شده وارد نرم آوري جمعالعات اط تينها در

SPSS-21 و  يفيتوص يها از آزمون گيري شدند و با بهره
رابطه جنس،  يجهت بررس(مستقل  يمانند آزمون ت يليتحل

 يريادگي، سابقه آموزش در خصوص تأهل تيوضع
آموزش  يها به شركت در كالس ليتما ،يكيالكترون
 انسيوار زيو آنال) EDOو  EDCدر  تيوعض ،يكيالكترون

دانشكده  الت،يتحص زانيرابطه م يجهت بررس( هطرف يك
سهولت  ،يسودمند يرهايبا متغ) يمحل خدمت و رتبه علم

مورد  05/0 ياستفاده و موانع درك شده در سطح معنادار
  .قرار گرفت ليو تحل هيتجز

  
  نتايج

آن  نيانگيو م 61تا  28 كنندگان دامنه سن شركت
نفر  16مذكر و  %)3/83(نفر  80. بودسال  71/7±29/42

 %)1/3(نفر،  3و  تأهلم %)9/96(نفر،  93. بودند مؤنث %)7/16(
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 %)6/14(نفر  14 التيتحص زاناز نظر مي. مجرد بودند
و  PhD %)51(نفر  49 ،يدكتر يدانشجو ايكارشناس ارشد 

نفر  77 ،يمرب %)2/5(نفر  5. متخصص بودند %)4/34(نفر  33
 %)1(نفر  1و  اريدانش %)5/13(نفر  13 ار،ياستاد %)2/80(

سال  09/11 كنندگان شركت يسابقه كار نيانگيم. استاد بودند
 كنندگان از شركت %)3/33(نفر  32. بود) سال 27تا  1دامنه (

 نيهمچن. را گذرانده بودند يكيآموزش الكترون يها دوره
 لي، تماگزارش كردند %)4/84(نفر،  81 كنندگان شركت تياكثر

به . دارند يكيبا آموزش الكترون ييآشنا يها به گذراندن دوره
 كنندگان از شركت %)3/32(نفر  31و  %)1/28(نفر  27 بيترت

  .داشتند تيعضو EDOو  EDCدر مطالعه در 
و  يا نهيزم يرهايمتغ نيبه ارتباط ب كيجدول  در

سهولت و  ،يسودمند( رشيپذ يها طهيبا ح شناختي تيجمع
. پرداخته شده است يكيآموزش الكترون) موانع درك شده

 يرهايدرك شده با متغ يما نشان داد كه سودمند يها افتهي
، تأهل تيدانشكده محل خدمت، وضع الت،يتحص زانيمانند م

به  ليتما ،يكيالكترن يريادگيآموزش در خصوص  قهساب
 EDCدر  تيعضو ،يكيآموزش الكترون يها شركت در كالس

سهولت درك  نيرا نشان داد؛ همچن معناداريرابطه  EDOو 
 يرهايشده با دانشكده محل خدمت و موانع درك شده با متغ

دانشكده محل خدمت و  الت،يتحص زانيمانند جنس، م
را نشان داد  معناداري يآمار ابطهر EDOدر  تيعضو

)05/0<P(.  

  
  يكيسهولت و موانع درك شده آموزش الكترون ،يبا سودمند يشناخت تيو جمع يا نهيزم يرهايمتغ نيارتباط ب :1جدول 

  موانع درك شده  سهولت درك شده  سودمندي درك شده  
 و	ميانگين  

 معناداري  انحراف معيار
آماره 
 آزمون

و ميانگين
 معناداري  انحراف معيار

آماره 
 آزمون

و ميانگين
 معناداري  نحراف معيارا

آماره 
 آزمون

 - 023/2  046/0  37/10±84/1 - 899/0 372/0  18/10±83/1 - 763/0  447/0  71/16±61/2  مذكر  جنس*

    50/11±33/2     62/10±62/1     25/17±35/2  مؤنث
كارشناس   ميزان تحصيالت**

  ارشد
32/2±21/16  009/0  950/4 78/1±35/10  242/0  446/1 89/1±92/9  012/0  713/4 

     19/10±01/2     97/9±91/1     57/17±02/3  دكتري

     48/11±88/1     72/10±36/1     90/15±33/1  تخصص
 023/3 015/0  57/8±61/1 524/2  036/0  28/9±70/1 309/6  001/0  00/18±41/3  بهداشت  دانشكده محل خدمت**

     00/10±82/2     87/9±88/1     62/17±92/2  پيراپزشكي

پرستاري و 
  مامايي

26/3±21/18     87/1±85/9     93/1±28/10     

     87/9±03/2     25/9±98/1     25/19±73/3  داروسازي

     07/11±76/1     97/10±19/1     61/15±86/0  پزشكي

     60/11±77/1    30/10±31/2    20/17±61/2  دندانپزشكي
 796/0  428/0  62/10±01/2 - /062  951/0  26/10±78/1 - 239/2  027/0  69/16±54/2  متاهل  وضعيت تاهل*

    66/9±57/0     33/10±33/1     00/20±73/1  مجرد
 623/2  056/0  40/8±34/1 759/0 521/0  20/9±78/1 844/0  473/0  60/17±50/3  مربي  رتبه علمي**

     60/10±00/2     37/10±69/1     59/16±48/2  استاديار

     30/11±01/2     15/10±07/2     69/17±75/2  دانشيار

     00/11±00     00/11±00     00/17±00  استاد
آموزش در سابقه *

خصوص يادگيري 
  الكترنيكي

 882/0  882/0  59/10±09/2 - 813/1  074/0  77/9±04/2 434/3  001/0  15/18±33/3  هبل

    66/10±27/2     56/10±64/1     28/16±83/1  خير

 - 115/1  268/0  41/10±03/2 420/1  160/0  30/10±78/1 247/2  027/0  12/17±62/2  هبلتمايل به شركت در *
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 آموزش يها كالس
  الكترونيكي

     22/11±10/2     00/9±00/2     11/15±53/1  خير

 - 533/0  595/0  37/10±96/1 023/0  982/0  25/10±34/1 524/2  013/0  88/17±90/2  هبل  EDCعضويت در *

    62/10±99/1     24/10±78/1     38/16±38/2  خير
 - 659/2  010/0  83/9±67/1 039/0  984/0  25/10±45/1 322/5  001/0  61/18±78/2  بلي  EDOعضويت در *

     02/11±04/2     24/10±75/1     87/15±96/1  خير

  باشد يمي مستقل ت آزموننتايج مربوط به  *
  باشد يمطرفه  نتايج مربوط به آزمون آناليز واريانس يك **
  
 اريو انحراف مع نيانگيمربوط به م جينتا زين 2جدول  در

آموزش  رشياز پذ طهيهر ح يها هيپاسخ به گو
  .آورده شده است يكيالكترون

مورد مطالعه شامل  يها سازه اريو انحراف مع نيانگيم

، سهولت درك شده )80/16±56/2(درك شده  يسودمند
بود، ) 58/10±03/2(و موانع درك شده ) 75/1±27/10(

از حداكثر نمره قابل  %5/70و  %4/68، %2/67 بكه به ترتي
  .است يمورد بررس يها طهيح ياكتساب برا

  
  يعلم تيأه يدر اعضا يكيآموزش الكترون رشيپذ يها به سازه ييگو پاسخ اريو انحراف مع نيانگيم :2جدول 

  انحراف معيار±ميانگين  شده درك يسودمند
   يكيالكترون آموزش روش به سيتدر يالگو
 82/3±76/0  .به اساتيد با تجربه از راه دور شود تر بيشباعث سهولت و دسترسي  تواند يم

 36/3±69/0  .ي شودها نهيهزباعث كاهش  تواند يم

 29/3±67/0  .دهد يمكارايي من در شغلم را ارتقا 

 17/3±61/0  .دهد يممندي من از شغلم را ارتقا  رضايت

 14/3±68/0  .دهد يممثبت بودن من در شغلم را ارتقا 

  انحراف معيار±ميانگين  شده درك استفاده سهولت
  60/3±95/0  .ي من ساده استبراي كيالكتروني مرتبط با آموزش وتريكامپي افزارها استفاده از نرم

  55/3±82/0  .ي دروس جهت روش آموزش الكترونيكي براي من بسيار ساده استمحتو هيته
  11/3±54/0  .است) از قبل درك شده(ارائه تدريس به صورت الكترونيكي براي من روشن 

  انحراف معيار±ميانگين  شده درك موانع
  43/3±96/0  .باشد يمي خارج از حوصله من كيالكترونآماده كردن دروس براي آموزش 

  14/4±83/0  .ين استيي پاكيالكترونارائه مناسب آموزش  با توجه به سرعت اينترنت در كشور ما امكان
  07/3±81/0  .ثير گذاشتأي دانشجويان تها دگاهيدبر  توان ينمبا تدريس به روش آموزش الكترونيكي 

  
  بحث

سهولت  ،يسودمند زانيم نييهدف مطالعه حاضر تع
از نظر  يكياستفاده و موانع درك شده در آموزش الكترون

و خدمات  يدانشگاه علوم پزشك علمي هيأتاعضاي 
كه در بخش  طور همان. كرمانشاه بود يدرمان يبهداشت

كسب شده به  ازيامت نيتر بيشنشان داده شد،  جينتا
درك شده، سهولت  انعمو يها طهيمربوط به ح بيترت

 جينتا. درك شده بود ياستفاده درك شده و سودمند
عات مشابه مطال يها افتهيبخش با  نيحاصله در ا

و زارع در  ي؛ به عنوان مثال، فهام)18و17(دارد يخوان هم
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 يو اعضا يادار نيمسؤول انيمطالعه خود در م
نور اصفهان عنوان كردند كه  اميدانشگاه پ علمي هيأت
درك شده از  ياستفاده درك شده و سودمند تسهول

). 17(است آموزش از راه دور كارگيري بهدر  مؤثرعوامل 
 انيدانشجو انيرا در ماي  مطالعه زيو همكاران ن يخراسان

و  يتهران انجام دادند كه سودمند يدانشگاه علوم پزشك
آموزش  رشيبر پذ مؤثرسهولت درك شده از عوامل 

و همكاران، ) Rose(روز  نيهمچن). 18(است يكيالكترون
 نيو همچن يديو رش ي، دران)Al-Gahtani( يالقحطان
در مطالعات خود سهولت استفاده و  يو علو يشعاع

 رشيدر پذ مؤثردرك شده را از عوامل  يسودمند
از  يحاك ها افتهي نيا). 22تا19(اطالعات ذكر كردند يفناور

 نيدر ب ديجد يآور فن كي رشيكه در پذ است نكته نيا
 آوري فنآنان نسبت به آن  يبرداشت ذهن ديكاربران با

آنان  دياز د ديجد يتكنولوژ كارگيري بهباشد و  ديمف
  .ساده باشد

درك  يحاصل شده در بخش سودمند جيتوجه به نتا با
 يكيو كاربرد آموزش الكترون رشيجهت پذ توان يشده م

 يبرگزار شنهاديپ توان يذكر شده م يايبه علت مزا
تر كردن  جهت نشان دادن و پررنگ يآموزش يها كارگاه

آن  جيو نتااز آموزش  ستميس نيا يمنافع حاصل از اجرا
و  علمي اعضاي هيأت يآموزش ييراو كا يشغلارتقاي در 

آن  يها نهيدر زمان و هز ييجو صرفه زانيم نيهمچن
بر نقش  تأكيدو  يآموزش سنت يها ستمينسبت به س

از  ستميس نيا يو اجرا اندازي راهدر  يشخص يهنجارها
كه  گونه همان ،را نمود علمي اعضاي هيأتآموزش توسط 

 زازين رانو همكا) Schepers( رزيمطالعه شپ جيدر نتا
 يبر سودمند مؤثربه عنوان عوامل  يفرد يهنجارها

اطالعات نام برده شده  يفناور رشيدرك شده پذ
  ).23(است
با  علمي هيأت يدرك شده اعضا يمطالعه سودمند نيا در

 قاتياز تحق ياريرابطه معنادار داشت؛ بس التيتحص
مثال در  به طور كند؛ يم تأييدرا  جهينت نيا زيمشابه ن

استفاده  يبر درك از سودمند التيسطح تحص يپژوهش
همان گونه ). 25و24(مثبت داشت تأثير كياز پست الكترون

مدرك  يدارا علمي اعضاي هيأت ديآ يجه بر مينت نيكه از ا
از  ستميس نيا تر بيش ياز سودمند يتخصص يدكتر

 شود يم هيتوص نيدارند، بنابرا يآموزش درك باالتر
 ستميس نياز ا علمي اعضاي هيأتدسته از  نيجهت ا

  .گردد يتر بيشاستفاده 
موانع درك شده در  طهيمطالعه نشان داد كه ح جينتا

 نيدرصد نمره را كسب نمود؛ در ا نيتر بيشمجموع 
داشتند  انيدر مطالعه خود ب يو رحمان يضيخصوص ف

از  يكي رانيدر ا يكيكه توجه به موانع آموزش الكترون
در ). 26(رديمد نظر قرار گ دياست كه با يمسائل نيتر مهم

و همكاران در مطالعه خود ) Kunda(رابطه كووندا  نيا
اطالعات  ياز موانع مهم در كاربرد فناور يكينشان دادند 
 ها رساختيدر ز يدر حال توسعه كاست يدر كشورها

  ).27(است
در  يباالتر ازيكه موانع درك شده از درصد امت ييآنجا از
برخوردار بود و  يسه دسته عوامل مورد بررس انيم

كه موانع درك شده در  جينتا نيبا توجه به ا نيهچن
 ياعضا انيدر م يكيآموزش الكترون يو اجرا رشيپذ

عدم  ،يزن، شاغل در دانشكده دندانپزشك علمي هيأت
در  يتخصص التيسطح تحص يو دارا EDOدر  تيعضو

 يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك
 شود يم شنهاديباالتر بود، پ يكرمانشاه به طور معنادار

محترم اعضاي گروه از  نيشده بر ا اديدر رفع موانع 
و  يراستا فهام نيدر ا. شود يتر بيش تأكيد علمي هيأت

و  تيجنس نيزارع در مطالعه خود عنوان كردند كه ب
 معناداري يتفاوت آمار آوري فن رشيمدل پذ يها سازه

  ).17(وجود ندارد
 نيحاصل از ا جيو نتا يمورد بررس يها هيتوجه به گو با

و كاربرد آموزش  رشيجهت پذ توان يمطالعه م
 يشنهاداتيذكر شده آن به پ يايبه علت مزا يكيالكترون

جلسات و  يبرگزار: اشاره كرد زيرمانند موارد 
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ها  دانشگاه علمي اعضاي هيأت ژهيو يآموزش يها كارگاه
 يها ستميس سازي ادهيو پ نجاما يبا چگونگ ييجهت آشنا

ها در  منافع حاصل از آن نيو همچن يكيآموزش الكترون
 نيآن؛ همپن ياجرا يو اقتصاد يبرد اهداف آموزش شيپ

 زانيرود كه م مي سن انتظار شيبا افزا اين كهبا توجه به 
رسد در  به نظر مي ابد،يافراد كاهش  يريپذرييتغ
 يبر اعضا اگر يكيآموزش الكترون ستميس اندازي راه

مسائل  نهيدر زممعموالً ها كه  دانشگاهتر  جوان علمي هيأت
هم برخوردارند، تمركز  يتر بيش ياز آگاه كيالكترون
. داشته باشد  يرا در پتري  مطلوب جيتواند نتا مي شود

 نيا يگذارتأثير زانيو م ييشناساجهت  گردد يم شنهاديپ
 نيا ربه مطالعات د انياز آموزش در دانشجو ستميس

  .پرداخته شود زيخصوص ن
باند و سرعت  يو پهنا يا خصوص مشكالت شبكه در
مناسب جهت  يساختارها رسد يبه نظر م زين نترنتيا

باشد لذا  ايهم اكنون در كشور مه ستميس نيا اندازي راه
توسط مراكز  نهيزم نيدر ا تر بيش رساني اطالعبا 

و ادامه  جادياز ا يمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك
 يريجلوگ زيرابطه ن نيدر ا حيناصح يذهن يها پنداشت

  .شود
 ها پرسشنامه ليدر تكم علمي هيأت ياعضا نييپا يهمكار

در مطالعه حاضر بود؛  ييمشكالت اجرا نيتر مهماز  يكي
 يها از دانشگاه يكياطالعات فقط در  يگردآور نيهمچن

كشور از  يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشك
 جينتا يريپذ ميتواند تعم مي مطالعه بود كه يها تيمحدود
 تيبا توجه به محدود ياز طرف. قرار دهد عالشعا را تحت

 ياعضا دگاهيمحور در خصوص د يمطالعات تئور

در كشور،  يكيدر رابطه با آموزش الكترون علمي هيأت
  .است اطالعات از نقاط قوت مطالعه حاضر نيا يگردآور

  
  گيري نتيجه

 يتر بيشعامل موانع درك شده سهم  اين كهبا توجه به 
 علمي اعضاي هيأتتوسط  يكيدر انجام آموزش الكترون

بر رفع موانع درك شده  تأكيد رسد يداشت، لذا به نظر م
 يكيدر انجام آموزش الكترون يسودمندتر جيبتواند نتا

  .كند جاديا
 نيتر بيشمطالعه حاضر نشان داد كه  يها افتهي نيهمچن
 بيسهولت و موانع به ترت ،يسودمند طهيدر سه ح ازيامت

با تجربه  ديبه اسات تر بيش يدسترس« يها هيمربوط به گو
 يوتريكامپ يهاافزار نرماستفاده از  يسادگ«، »از راه دور

 »نترنتيا نييسرعت پا«و  »يكيزش الكترونمرتبط با آمو
و  يآموزش يها كارگاه يدر برگزار شود يم شنهاديپ د،بو

در  يكيآموزش الكترون ياجرا رشيپذ زانيباال بردن م
  .گردد تأكيد تر بيشبر سه مورد فوق  علمي اعضاي هيأت

  
  قدرداني

مصوب مركز مطالعات  ياز طرح پژوهش يمقاله بخش نيا
و خدمات  يدانشگاه علوم پزشك يو توسعه آموزش

و با  است 93007كرمانشاه به شماره  يدرمان يبهداشت
 لهيوس نيانجام شد، بد يمعاونت پژوهش يمال تيحما
 علمي اعضاي هيأت هيو تشكر از آنان و كل يقدردان تينها

  .ديآ يبه عمل م لعهدر مطا كننده شركت
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Abstract 
 
Introduction: E-learning is an individualized education and due to its low costs, Iranian universities have 
suggested the use of this method. In this context, recognizing the factors affecting the adoption and use of e-
learning is important. The study was performed to determine the usefulness, ease of use and perceived 
barriers to E-learning considering the viewpoints of faculty members of Kermanshah University of Medical 
Sciences. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in year 2013 among faculty members of 
Kermanshah University of Medical Sciences. Participants were selected through simple random sampling 
with probability proportional to size. Data were collected using questionnaire through self-report. Data 
were analyzed using independent t-test and one-way ANOVA statistical tests at 95% significant level. 
Results: The highest scores were respectively related to the domains of barriers (70.5 %) ease of use (68.4 
%) and perceived usefulness (67.2 %). Highest scores in the three domains of usefulness, ease of use and 
barriers related to the items, were respectively related to the items of “more access to other experienced 
teachers in distance”, “ease of using computer software related to E-learning” and “low speed internet 
service” that achieved the mean scores 3.82±0.76, 3.6±0.95, 4.14±0.83 respectively out of 5 as a total score.  
Conclusion: Considering the fact that perceived barriers had a greater proportion in E-learning among 
faculty members, therefore, it seems emphasis on perceived barriers can lead to beneficial results in E-
learning. 
 
Keywords: Usefulness, ease of use, barriers, e-learning, faculty members. 
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