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 مقاله پژوهشي 

 نظام آموزش  يساز ادهيپنسبت به  يعلم ئتيه ينگرش اعضا يبررس
  هياروم يدر دانشگاه علوم پزشک يکيالکترون

  
  ٣يا قلعهرضا ي، عل٢ي، بهناز مهاجران*١يمطهره حمزه رباط

 
  25/03/1393تاریخ پذیرش  20/01/1393تاریخ دریافت 

 
 دهيچک

بر دانش پا به عرصه وجود  ين است که در عصر اطالعات و در جامعه مبتنيجهان نو يها دهيپداز  يکي يکيآموزش الکترون :هدف و نهيزم شيپ
نظام آموزش  يساز ادهيپه نسبت به ياروم يدانشگاه علوم پزشک يعلم ئتيه ينگرش اعضا ين پژوهش با هدف بررسيگذاشته است. لذا ا

  انجام شده است. يکيالکترون
دانشگاه علوم  يعلم ئتيه يه اعضايشامل کل ياست. جامعه آمار يشيمايپ - يفي، توصتر قيدق طور بهو  يشيرآزمايپژوهش غ طرح مواد و روش:

ن استفاده يات متخصصازنظرپرسشنامه  ييروان ييتع ينفر برآورد شد. برا ۱۳۶ه است که حجم نمونه با استناد به جدول مورگان ياروم يپزشک
، يهمبستگ يها آزموناطالعات از  ليوتحل هيتجزد. جهت يمحاسبه گرد ۷۵/۰زان يبه م کرونباخ  يآلفاآن با استفاده از فرمول  ييايشد و پا

  مستقل استفاده شده است. يو ت انسيوار
وجود دارد  يبيو آموزش ترک يکيبه آموزش الکترون يعلم ئتيه ين نگرش اعضايب يميمعنادار و مستق يج نشان داد که همبستگينتا :ها افتهي
)۷۳/۰= r  ۰۰۰/۰وP= ۰۰۶/۰آنان متفاوت است ( يليبا توجه به سوابق تحص يکينسبت به آموزش الکترون يعلم ئتيه ي). نگرش اعضا P= ، 

۳۸/ ۵ F=۸۲/۱وجود ندارد ( زنو  مرد يعلم ئتيه ياعضا انيم، در يکينگرش نسبت به آموزش الکترون نيب يمعنادارتفاوت  ي)، ول - t=  ،
۰۷/۰P= (.  

جهت بهبود وضع موجود و حرکت به  ييها شنهاديپ، يکينسبت به نظام آموزش الکترون يعلم ئتيه ي: با توجه به نگرش مثبت اعضايريگ جهينت
  د.يارائه گرد يدر دانشگاه علوم پزشک يکينظام آموزش الکترون يسمت اجرا

 يبي، آموزش ترکيعلم ئتيه ي، نگرش، اعضايکيآموزش الکترون :ها دواژهيکل

  
 ١٣٩٣ وريشهر، ٤٧٤-٤٨٠ ، صمشش شماره، پنجمست و يبدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ٠٩١١٩٥٤٤٨٤٤، تلفن: يو علوم انسان اتيوالفجر، دانشکده ادب ابانيخ ه،ياروم: آدرس مکاتبه

Email: mhamze_robati@yahoo.com 

  

                                                
  هيدانشگاه اروم يت آموزش عاليريمد يدکتر ي. دانشجو١
  هيدانشگاه اروم يتيار گروه علوم تربياستاد ٢
  هيدانشگاه اروم يتيار گروه علوم تربياستاد ٣

  مقدمه
در  تأثيراتشاطالعات با همه تحوالت و  يامروزه فناور

ابزارها در صحنه  ترين يضروراز  يکيعلوم،  يها عرصه يتمام
و گسترش آن منجر به  يفنّاور. ظهور شود يمآموزش محسوب 

افراد  ين سهولت اشاعه آن به تماميد روزافزون علم و همچنيتول
ر ين اطالعات کثيا دهي سازمانت و يهدا ترتيب اين بهشده است. 

 چراکه. هستت يم و تربيزمامداران تعل ياصل يها دغدغهاز 
گر امکان انتقال اطالعات به يد يآموزش رسم يها فرصت

 هاي يوهشر يين تغيبنابرا؛ نمايند ينمگذشته را فراهم  هاي يوهش

 يريادگيدر ارائه دروس و  ياطالعات هاي يفناور کارگيري بهس، يتدر
آموزش در عصر  ياساس يران از راهکارهايآموزش به فراگ يگچگون

جهان  هاي يدهپداز  يکي يکي). آموزش الکترون۱( هستاطالعات 
بر دانش پا به  ين است که در عصر اطالعات و در جامعه مبتنينو

خود از گسترش  مدت کوتاهنه يشيعرصه وجود گذاشته است و در پ
دگاه ياز د يکيآموزش الکترون برخوردار بوده است. اي مالحظه قابل
از  ياست و به اعتقاد برخ ييم سازاگرايبر پارادا يمبتن يفلسف

د يجد يکردهايرو تواند يماست که  يفناور ينتر مهممتخصصان، 
 قرار دهد. يتموردحمارا  يريادگيآموزش و 
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 ۱۳۹۳ شهريور، ۶، شماره ۲۵دوره   اروميهي مجله پزشک
 

٤٧٥  

ساخته و در  س را متحوليتدر يها روش يکيآموزش الکترون
م يريداشته است. چنانچه بپذ يينقش بسزا يريادگيل چرخه يتکم

دارد،  يريادگيس و يند تدريدر فرا يو مهم يکه تعامل نقش اساس
نوظهور، تعامالت  يها يفناوراز  يريگ بهرهبا  يکيالکترون يريادگي

انواع  يز برقراريع و نيبه اطالعات وس يدسترس يرا برا يا گسترده
 يريادگي يند سنتيکه در فرا ي. امکانسازد يمارتباط فراهم 

 ي). برا۲ز وجود داشته است (يار محدود و ناچيبس صورت به
 ياديل زيدال يکيالکترون يريادگينظام  يريو بکار گ يساز ادهيپ

 باشد يم نه آموزشين کاهش هزآل يدل نيتر مهم که وجود دارد
نظام  يساز ادهيپ، با ها نهيهزدر  ييجو صرفهت يعالوه بر مز). ٣(
 ي، بهنگام سازتر عيسرهمچون توسعه  يايمزا يکيالکترون يريادگي

 در هر زمان و ي، دسترستر عيسر جاد آموزشيا دروس، يها دوره
ه و يزش و روحي، بهبود انگيخارج يريادگي يها فرصت مکان،

توجه به ). با ٤( است يدسترس قابلک يمباحث استراتژ يساز ادهيپ
 يايو مزا ديفوابه  يزمان يکيط آموزش الکترونيمطالب فوق، مح

شده باشد و  يساز ادهيپ يحيکه به طرز صح ابدي يمخود دست 
انه و يافراد با را ييت آن مانند آشنايموفق يالزم برا يها رساختيز

ن صورت ير اينترنت وجود داشته باشد. در غيهمگان به ا يدسترس
. دهد يمان شد ارزش خود را از دست يت بيمز عنوان بهکه  يموارد

، باعث يکيآموزش الکترون يها طيمحح يصح ي، طراحيبه عبارت
 يب، با طراحيشتر معايو ب شود يممذکور  يايه مزايبه کل يابيدست

نامناسب  يطراح که يدرحالمناسب قابل برطرف کردن است، 
). ٥( خواهد شد ها طيمحن يا يايشتر مزايموجب از دست رفتن ب

 که نياعالوه بر  يکيوه آموزش الکترونيش يتوسعه و اجرا منظور به
و  ي، اقتصادي، فرهنگيابعاد اجتماع يدر تمام ييها يآمادگاز به ين

ش و نگرش استادان درباره يگرا يد به بررسيوجود دارد، با يآموزش
ن گام در جهت ين اوليز پرداخته شود و اين يکيآموزش الکترون

، نظران صاحب. باشد يمن سمت يبه ا يستم آموزشيدادن س سوق
. دانند يم ياتيح يدرک رفتار اجتماع يمطالعه نگرش را برا

 يضمن طور بهن فرض ين کننده رفتارها هستند و اييتع ها نگرش
 توان يمافراد  يها نگرشر دادن يين امر دارد که با تغيداللت بر ا

در کشور  يتحقق نظام آموزش مجاز ير داد. براييرفتارها را تغ
موفق و  يو نگرش استادان، اجرا يا شهياند يها تياولوپرداختن به 

در  يد اصلي. کلدينما يمن آموزش را فراهم يت بهتر ايفيبا ک
 يت طوالنيزور در موفقيکاتال نيتر مهمو  يت آموزش مجازيفيک

باشند به د باور داشته يبا ها آن. باشند يمن ي، مدرسيآموزش مجاز
، گذارند يم ريتأث يسنت يها کالس يکه بر دانشجو يزانيهمان م

د يبگذارند، استادان با ريتأثز يان راه دور نيبر دانشجو توانند يم
). با توجه به ۶ند (يسازگار نما يس مجازيرا با تدر شانيها نگرش

 ينگرش اعضا يبررس يدر راستا يقات متعدديمطالب فوق تحق

انجام گرفته است  يکيبه نظام آموزش الکتروننسبت  يعلم ئتيه
پور، در  يميو ابراه ياباني، خينجار، محمد يي: وفامثال عنوان به

نسبت  يعلم ئتيه يتحت عنوان نگرش و عملکرد اعضا يپژوهش
 يدر دانشگاه علوم پزشک يکينظام آموزش الکترون يساز ادهيپبه 

زن و مرد در ن نگرش دو جنس يدند که بيجه رسين نتيمشهد به ا
وجود  يتفاوت معنادار يکيوه آموزش الکترونيس به شينه تدريزم

 ها آنبا نگرش  ين سن و درجه علميب يندارد و تفاوت معنادار
رابطه  ينشان نداد. ول يکيوه آموزش الکترونيس به شيجهت تدر

س به يس با نگرش افراد در خصوص تدرين سابقه تدريب يمعنادار
که افراد با  ين معنيمشاهده شد به ا يکيوه آموزش الکترونيش

اند  داشتهن روش يا يبه اجرا يل کمتريس باالتر تمايسابقه تدر
 يج پژوهش نشان داد که نگرش اعضاين نتاي). همچن۷(
مثبت بود و  يکيق آموزش الکترونيبه آموزش از طر يعلم ئتيه

در مورد  يرسان اطالعق آموزش و يبهبود نگرش از طر يتالش برا
 يدسترس يو فراهم نمودن امکانات مناسب برا ها دورهن يا ديفوا

  ).۸( باشد يمن پژوهش يا يها شنهاديپ ازجملهنترنت يشتر به ايب
در  يبه آموزش مجاز يآگاهگر آمده است که يدر مطالعه د

از  کنند يمس يتدر يکه به روش سنت يعلم ئتيه ين اعضايب
آموزش  يو سنت يکه به هر دو روش آموزش مجاز يگروه

که در  يافراد رسد يمبه نظر  که يطور به، کمتر است. دهند يم
ش يدارند، توسعه مهارت، عامل گرا يآگاه ينه آموزش مجازيزم
که درباره آموزش  يافراد که يدرحالاست.  يبه آموزش مجاز ها آن

ن يوه و همچنين شيل نوع تعامل در ايندارند به دل يآگاه يمجاز
 دهند ينمش نشان ين آموزش به آن گراينسبت به ا يآگاهعدم 

در  يکيآموزش الکترون يساز ادهيپگر، ي). در مطالعه د۱(
ن يدارد. ا شانيها ياستراتژرات در يياز به تغين يسنت يها دانشگاه
شنهاد کرده است که يآموزش پ مؤسسات يرا برا ييها راهمطالعه 

 موردتوجه توان يمن رسانه يا يها تيموفقنان از ياطم يرا برا ها آن
و  ها ييتوانااز  ليوتحل هيتجزاز  اند عبارت ها راهن يقرار داد. ا

، ها برنامهو  ها دورهو سازمان، اهداف،  يخود، رهبر يها فرصت
، امور يعلم ئتيهو مسائل مربوط به دانشکده و  يتوسعه آموزش

 يمعل ئتيه يج پژوهش نشان داد که اعضاي). نتا۹ره (يو غ يمال
دارند و با  يکيالکترون يريادگيق يس از طرينگرش مثبت به تدر

بهتر است که  يکيالکترون يريادگيتوجه به نگرش مثبت در مورد 
از  يآگاهمداوم و مستمر در مورد  صورت بهن يآموزش به مدرس

 يريادگيکسب مهارت در طول زمان در  يو چگونگ يفناور
 ينحو مطلوب به طراحرد تا بتوان به يصورت گ يکيالکترون

د نسبت به يدگاه اساتين دياقدام نمود. همچن يکيالکترون يريادگي
حاکم بر  يط فرهنگيو شرا ها يفناور، تجارب استفاده از يفناور

 ينسبت به فناور ها آننگرش  يريگ شکل، در رامونشانيپط يمح
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 و همکاران مطهره حمزه رباطي  ... سازي نظام آموزش علمي نسبت به پياده هيئت ينگرش اعضا يبررس
 

٤٧٦  

). شارپ ۱۰- ۱۳داشته است ( ريتأثاطالعات و ارتباطات در مدارس 
نه يمطالعه در زم ۳۰۰ يهمکاران، در مقاله خود به بررسو 

مثبت استفاده  يرهايتأثو  اند پرداخته يبيترک يکيالکترون يريادگي
موارد  ازجملهان نمودند که يان بين روش را بر تجارب دانشجوياز ا

ش تجارب ي، افزايريادگيدر  يريپذ انعطافبه  توان يممثبت آن 
ان در امر يشتر دانشجويمشارکت ب ط دانشکده ويدر مح يريادگي
  ).۱۴اشاره نمود ( يريادگي

 يبا عنوان بررس ي، پژوهشيعقوبينژاد و  يالن، مهديم ياوموئ 
 يها ستميسبه استفاده از  يعلم ئتيه يل اعضايدر تما مؤثرعوامل 

نشان داد که نگرش  ها افتهيانجام دادند.  يکيالکترون يريادگي
ک يالکترون يريادگي يها ستميسلشان در استفاده از يد در تماياسات
 کننده ليتعد يرهايج نشان داد که متغين نتاي. همچنباشد يم مؤثر

د يل اساتيزان سابقه و دانشکده در تمايت، سن، مير جنسينظ
نبوده  مؤثر يکيالکترون يريادگي يها ستميسنسبت به استفاده از 

، در ييو رضا يرض ر عربي، مينيج پژوهش حسي). نتا١٥است (
 يدر نظام آموزش يکيآموزش الکترون هتوسع موانع يمورد بررس

و  يافزار سخت( يکيتکنولوژاز آن است که موانع  يران، حاکيا
(شامل موانع  يکي، موانع پداگوژياجتماع – ي) ، فرهنگيافزار نرم

، موانع يادار – ي)، حقوقيو موانع آموزش يي، موانع محتوايشناخت
ب در عدم توسعه آموزش ي، به ترتيو موانع اقتصاد يراهبرد
). ١٦( باشند يم رگذاريتأثران يا يدر نظام آموزش عال يکيالکترون

، اجتناب رقابليغ يها تيمحدودبا در نظر گرفتن  يطورکل به
که در  يبيترک يکياستفاده از آموزش الکترون يکيالکترون يها روش

 رودررو يها کالسو  يکيهر دو روش آموزش الکترون ديفواآن از 
 ينظام آموزش عال يبرا ينه مناسبيگز تواند يم، گردد يماستفاده 

 يها نظامر در ييدر مورد ضرورت تغن يبنابرا؛ )۱۷ران باشد (يدر ا

 شود يممطرح  سؤالن ي، حال اينظام آموزش عال خصوصاً يآموزش
در  ياز ارکان اصل يکي عنوان به ها دانشگاه يعلم ئتيه يکه اعضا

 يد دارند؟ در راستايجد ين فناوريبه ا يدگاهيامر آموزش چه د
 يدگاه اعضايپژوهشگر بر آن شد که نگرش و د سؤالن يپاسخ به ا

بسنجد تا با استفاده از  يکيرا در مورد آموزش الکترون يعلم ئتيه
در  يجار يآموزش يها وهيشرات الزم را در ييج آن بتوان تغينتا

  جاد نمود.يدانشگاه ا
 

  ها روشمواد و 
 - يفيروش، توص ازنظرو  يهدف کاربرد ازنظرپژوهش حاضر، 

آن عبارت از  يجامعه آمار .باشد يم يو از نوع همبستگ يشيمايپ
ه ک باشد يمه ياروم يدانشگاه علوم پزشک يعلم ئتيهه اعضاء يلک

ن تعداد يکه از ا باشد يمنفر  ٢٢٠ موردمطالعه يتعداد جامعه آمار
 يد. براين گرديينفر نمونه تع ١٣٦جدول مورگان با توجه به 

 يريگ اندازه منظور بهن مطالعه و يا ازيموردن يها داده يآور جمع
 سؤال ٢٣مشتمل بر  محقق ساختهرها، از پرسشنامه يمتغ
کرت، استفاده شده است. ياس ليبر اساس مق يا درجه پنج

د ارسال ياسات يبرا يکيو الکترون يحضور صورت به ها پرسشنامه
و مورد  يآور جمعح يپرسشنامه صح ١٢٠ تيدرنهاشد که 

 دييتأن يآن توسط متخصص ييقرار گرفت. روا يآمار ليوتحل هيتجز
به دست  ٧٥/٠کرونباخ معادل  ي، توسط آلفاييايب پايشد و ضر

ل ين مطالعه، تحليا يبکار گرفته شده برا يروش آمارآمد. 
از  ها داده ليوتحل هيجزت يبرابوده است.  يو استنباط يفيتوص
مورد استفاده  يآمار يها آزموناستفاده شده است و  spss افزار نرم

 يآزمونتانس و يل واري، تحلين مطالعه آزمون همبستگيدر ا
  .باشد يممستقل 

  ها افتهي
  ر خالصه شده است.يپژوهش در جدول ز يها نمونه يت شناختيجمع يرهايمتغ

 يت شناختيجمع يرهايمتغ يو درصد فراوان يفراوان ):۱جدول (

 يدرصد فراوان يفراوان  رهايمتغ
 تيجنس

 
  ۵/۸۲ ۹۹ مرد 

  ۵/۱۷ ۲۱ زن
  

 يرتبه علم
  
 

  ۵/۳۲ ۳۹ يمرب
  ۵/۵۲ ۶۳ ارياستاد
  ۱۵ ۱۸ ار و باالتريدانش

    
  

 سن
  
 

 <۴۰ ۴۳ ۸۳/۳۵  
۴۹-۴۰ ۶۵ ۱۷/۵۴  
≥ ۵۰ ۱۲ ۱۰  

  
 سيسابقه تدر

  
 

 <۱۰ ۵۱ ۵/۴۲  
۲۰-۱۰ ۵۹ ۱۷/۴۹  
≥ ۲۰ ۱۰ ۳۳/۸  

 ۱۲۰  جمع کل 
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درصد از افراد  ۵/۸۲در جدول فوق مشخص است که 
درصد با رتبه  ۵/۳۲درصد زن بودند  ۵/۱۷مرد و  موردمطالعه

ار و استاد يدانش درصد ۱۵ار و يدرصد استاد ۵/۵۲، يمرب يعلم
درصد  ۱۷/۴۹سال،  ۱۰درصد سابقه کار کمتر از  ۵/۴۲بودند. 

 ۲۰ يالدرصد سابقه کار با ۳۳/۸سال و  ۲۰-  ۱۰ن يسابقه کار ب
 ۱۷/۵۴،  ۴۰درصد آنان کمتر از  ۸۳/۳۵و سن  اند داشتهسال 

ن يبنابرا؛ سال بود ۱۰ يدرصد آنان باال ۱۰و  ۴۹- ۴۰ن يدرصد ب
ار، ياستاد يمرد با رتبه علم يعلم ئتيه يشتر گروه نمونه را اعضايب

سال  ۴۹-  ۴۰ يسنو گروه  سال ۲۰- ۱۰ن يس بيسابقه تدر
  .دادند يمل يتشک

و  يکيبه آموزش الکترون يعلم ئتيه يش اعضادر مورد نگر
رسون نشان يپ يب همبستگيج حاصل از ضري، نتايبيآموزش ترک

 تر کوچک ياز آزمون همبستگ آمده دست به يکه سطح معنادارداد 
  درصد  ٩٥نان ين با سطح اطميبنابرا؛ باشد يم ٠٥/٠از 

  به  يعلم ئتيه ين نگرش اعضايجه گرفت که بينت توان يم
وجود دارد  يرابطه معنادار يبيآموزش ترک و يکيالکترون آموزش

)۷۳/۰= r  ۰۰۰/۰وP= .(  
به آموزش  يعلم ئتيه ين نگرش اعضايدر مورد رابطه ب

انس نشان يل واريج حاصل از تحليس، نتايسابقه تدرو  يکيالکترون
)، =P=، ۳۸/ ۵F ۰۰۶/۰( آمده دست به يکه چون سطح معنادار داد

جه گرفت که با سطح ينت توان يم؛ باشد يم ۰۵/۰از  تر کوچک
نسبت به  يعلم ئتيه ين نگرش اعضاي، بدرصد ۹۵نان ياطم

آنان تفاوت وجود  يليبا توجه به سوابق تحص يکيآموزش الکترون
نشانگر آن است  يتوک يبيج حاصل از آزمون تعقيدارد. در ادامه نتا

ن روش يا يبه اجرا يل کمتريس باالتر تمايکه افراد با سابقه تدر
  .اند داشته

به آموزش  يعلم ئتيه ين نگرش اعضايدر مورد رابطه ب
 آمده دست به يج نشان داد که سطح معناداري، نتاو سن يکيالکترون

ن با سطح يبنابرا؛ باشد يم ٠٥/٠از  تر بزرگ ياز آزمون همبستگ
 ين نگرش اعضايجه گرفت که بينت توان يم% ٩٥نان ياطم

 يرابطه معنادار ها آنو سن  يکيبه آموزش الکترون يعلم ئتيه
  ).=P= ، ۰۵/ ۰ r ۵۶/۰وجود ندارد (

 يتفاوت نگرش اعضا يبررس يمستقل برا يآزمونتج ينتا
که  نشان داد ،يکيمرد و زن نسبت به آموزش الکترون يعلم ئتيه

 اني، در ميکينگرش نسبت به آموزش الکترون نيب يمعنادارتفاوت 
 - ۸۲/۱نشد (ده ين پژوهش ديدر ا زنو  مرد يعلم ئتيه ياعضا
t=  ،۰۷/۰P= (. ن يانگيم، آمده دست بهاطالعات طبق  يبه عبارت

 کسانيهر دو گروه مرد و زن در  يعلم ئتيه ينگرش اعضانمرات 
  .باشد يم

 

  يريگ جهينتبحث و 
بر  يمبتن يد آموزشيجد يها روشاز  يکي يکيآموزش الکترون

اطالعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان  يفناور
و  وپرورش آموزشاشکال  يتمام تواند يمرنده فعال، يادگي عنوان به
کم متحول سازد و به چالش حاصل يست و يرا در قرن ب يريادگي

 يآموزش و فقدان منابع آموزش يبرا ياجتماع يزان تقاضاياز م
 يپژوهش حاضر با هدف بررسن راستا يان دهد. در هميپا يکاف

ه نسبت به ياروم يدانشگاه علوم پزشک يعلم ئتيه ينگرش اعضا
  انجام شد. يکينظام آموزش الکترون يساز ادهيپ

به  يعلم ئتيه ينگرش اعضا نيبرابطه  يبررس منظور به
رسون يپ ياز آزمون همبستگ يبيو آموزش ترک يکيآموزش الکترون

 يعلم ئتيه ين نگرش اعضايکه ب ج نشان داديد. نتاياستفاده گرد
وجود  يرابطه معنادار يبيو آموزش ترک يکيبه آموزش الکترون

د دانشگاه يگفت که اکثر اسات توان يمج فوق ين نتاييدارد. در تب
، يبيو آموزش ترک يکينظام آموزش الکترون يساز ادهيپنسبت به 

 عنوان بهن روش يح ايصح يداشته و خواستار اجرا ينگرش مثبت
ج ين مبنا، نتاي. بر اباشند يم، العمر مادام يريادگي يبرا يابزار مهم

 ياباني، خينجار، محمد ييوفا يها پژوهشپژوهش حاضر، همسو با 
، يو قنبر ي، نقويرضوان يديان و سعي، آهنچي، ترابپور يميو ابراه
 يطورکل بهنشان داد که  ها آن. پژوهش باشد يم، يو طاهر يعسگر

نظام  يساز ادهيپنسبت به  دانشگاه يعلم ئتيه ينگرش اعضا
ج پژوهش حاضر ينتا نيچن هم. باشد يممثبت  يکيآموزش الکترون

، ي، سرمديذوالفقار يها پژوهشهمسو با  تواند يم ياز جهت
، ١سيلد، رابرت و فرانسيو شارپ، بنف ياحمدو  ينگارنده، زند

 يساز ادهيپنسبت به  يعلم ئتيه ياعضانگرش مثبت  بر يمبن
  ، باشد.يبيترک يکيآموزش الکترون

به  يعلم ئتيه ينگرش اعضا نيبرابطه  يبررس منظور به 
انس يل وارياز آزمون تحل س،يتدرسابقه و  يکيآموزش الکترون

 ينگرش اعضا يها نمرهن يانگيم که ج نشان داديد. نتاياستفاده گرد
 ها آنس يبا سابقه تدر يکينسبت به آموزش الکترون يعلم ئتيه

هر چه به گفت که  توان يمج فوق ين نتاييمتفاوت است. در تب
شان در مورد ياز نگرش مثبت ا شود يمسابقه خدمت افراد افزوده 

افراد  ن معنا کهيبه ا .شود يمکاسته  يکيالکترون يها دورهآموزش 
. اند داشتهن روش يا يبه اجرا يل کمتريس باالتر تمايبا سابقه تدر

ان و ي، آهنچيد ترابيرش يها پژوهش ج پژوهش حاضر باينتا
، پور يميو ابراه ياباني، خينجار، محمد ييو وفا يرضوان يديسع
نسبت به  يعلم ئتيه ياعضان نگرش يبر وجود تفاوت ب يمبن

  .باشد يم همسو، ها آنس يبا سابقه تدر يکيآموزش الکترون

                                                
1. Sharp, Benfield, Roberts and Francis 
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به  يعلم ئتيه ينگرش اعضا نيبرابطه  يبررس منظور به
د. ياستفاده گرد ياز آزمون همبستگ ،و سن يکيآموزش الکترون

نسبت به  يعلم ئتيه ين نگرش اعضايب که ج نشان دادينتا
؛ وجود ندارد يدار يمعنرابطه  ها آنو سن  يکيآموزش الکترون

نجار،  ييج پژوهش حاضر، همسو با پژوهش وفاين نتايبنابرا
نشان داد  ها آن، پژوهش باشد يم پور يميو ابراه ياباني، خيمحمد

جهت  يعلم ئتيه ين سن و نگرش اعضايب يکه تفاوت معنادار
  وجود ندارد. يکيوه آموزش الکترونيس به شيتدر

مرد و زن  يعلم ئتيه ينگرش اعضا تفاوت يبررس منظور به
د. يمستقل استفاده گرد يآزمونتاز  يکينسبت به آموزش الکترون

 يدار يمعنتفاوت  گونه چيهت، يجنس يدر بررس که ج نشان دادينتا
 ياعضا اني، در ميکينگرش نسبت به آموزش الکترون نيب
ده ين پژوهش ديا در يو زن دانشگاه علوم پزشک مرد يعلم ئتيه

مرد و  يعلم ئتيه ينگرش اعضان نمرات يانگيم يبه عبارت نشد.
ج پژوهش حاضر، ين نتايبنابرا؛ باشد يم کسانيهر دو گروه زن در 

پور  يميو ابراه ياباني، خينجار، محمد ييپژوهش وفا همسو با

 ين نگرش اعضايب ي، تفاوت معنادارها آن، پژوهش باشد يم
وه آموزش يس به شينه تدريمرد و زن در زم يعلم ئتيه

  نشان نداد. يکيالکترون
د يجه گرفت که اکثر اساتينت توان يمفوق  يها افتهيبا توجه به 

و آموزش  يکينظام آموزش الکترون يساز ادهيپدانشگاه نسبت به 
ن روش يح ايصح يداشته و خواستار اجرا ي، نگرش مثبتيبيترک
جهت . باشند يم، العمر مادام يريادگي يبرا يابزار مهم عنوان به

در دانشگاه،  يکيح آموزش الکترونيصح يبهبود وضع موجود و اجرا
 يدسترس ينه الزم و امکانات مناسب برايزم شود يمشنهاد يپ
د، بهبود ياسات يساز آمادهجهت و  شودروز فراهم  يفنّاورشتر به يب

نه، ين زمينقاط قوت و ضعف در ا ييآنان و شناسا يها مهارت
ت يفيک ين جهت ارتقاي. همچنگرددبرگزار  يآموزش يها کالس

مکمل و ابزار  عنوان به يکيآموزش الکترون شود يمشنهاد يآموزش، پ
و چهره به چهره  يحضور يها آموزشدر کنار  يآموزش کمک

 ) بکار گرفته شود.ي(آموزش سنت
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Abstract 
Background & Aims: E-learning is one of the phenomena of modern world that has developed in the 
information age and the knowledge-based society. The aim of this study was to evaluate the attitudes 
of Urmia University of Medical Sciences faculties towards the implementation of the e-learning 
system. 
Materials & Methods: The research is a non-experimental descriptive survey. The statistical population of this 
study included all faculties of Urmia University of Medical Sciences that according to Morgan table were 
estimated 136. The questionnaire’s validity was assessed by experts and its reliability was calculated by 
Cronbach’s alpha as 0.75. For data analysis, correlation, analysis of variance, and independent t-test were used.  
Results: The results indicated that there was a significant relationship between attitude of faculties 
toward e-learning and blended-learning (sig= 0.000, r= 0.73). The attitude of faculties towards e-
learning and their work experience is different (f= 5.38, sig= 0.006). But there is no significant 
difference between the attitude towards e-learning among male and female faculty members (sig= 
0.07, t= -1.82). 
Conclusion: Based on the positive attitude of the faculties towards the implementation of the e-
learning, it is suggested to improve the status quo and move toward implementation of the e-learning 
system in Urmia University of Medical Sciences. 
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