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Abstract
Background and Objectives: The use of e-learning in medical education is one of the key
issues in the development of information technology; and it would be as a challenge in the
future. The purpose of this study was to investigate the attitudes of two groups of faculty
members who use e-learning and those who have not experienced the use of e-learning.
Finally, the challenges of using e-learning from the perspective of professors are examined.
Material and Methods: In this cross-sectional study which was carried out in 1396 in Tabriz
University of Medical Sciences, 86 of the professors were entered into the study using the
stratified sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire in
three sections, including demographic information, attitude and challenges. After confirming
the validity by experts, reliability of the questionnaire was determined 0.76 using Cronbach's
alpha. Descriptive and inferential statistics methods and SPSS version 16 were used to analyze
the obtained data.
Results: Professors who had an experience of implementation of e-learning, 69.5% had a
positive attitude toward using it and 16.9% had negative attitude. Also, there was a significant
relationship between the attitude of the professors using e-learning and their scientific ranking.
Regarding the professors with no experience in using e-learning, there was a significant
relationship between their attitude, age and teaching history.
Conclusion: By identifying the positive effects of e-learning such as helping learning, it may
be possible to achieve more favorable outcomes in improving the attitude level of faculty
members of the Tabriz University of Medical Sciences and universities with similar situation.
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چکیده

زمینه و اهداف :کاربرد آموزش الکترونیکی در آموزش پزشکی ،بهعنوان یکی از مسائل کلیدی توسعه فناوری اطالعات در شرایط فعلی و بهعنوان
یک چالش در آینده مطرح است .هدف از این پژوهش ،بررسی نگرش دو گروه از اساتیدی که از آموزش الکترونیک استفاده کردهاند و اساتیدی که
تجربه استفاده از آموزش الکترونیک را ندارند ،به همراه بررسی چالشهای بهکارگیری آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید میباشد.
مواد و روشها :در مطالعه مقطعی که در سال  1396در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت 86 ،نفر از اساتید با روش نمونهگیری طبقه-
بندی وارد مطالعه شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته در سه بخش ،شامل اطالعات جمعیتشناختی ،نگرش و چالشها بود .پس
از تایید روایی با نظر متخصصین ،پایایی با آزمون آلفایکرونباخ برابر  0/76برآورد شد .نتایج با استفاده از از نرمافزار  SPSS 16و روشهای آمار
توصیفی و آمار تحلیلی موردتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک داشتند ،در مورد استفاده از آموزش الکترونیک 69/5درصد دارای نگرش مثبت و
16/9درصد دارای نگرش منفی بودند .همچنین ،بین نگرش اساتیدی که از آموزش الکترونیکی استفاده کرده بودند و رتبه علمی آنها ،رابطه
معناداری وجود داشت و در اساتیدی که سابقه استفاده از آموزش الکترونیک نداشتند ،ارتباط معنادار بین نگرش با سن و سابقه تدریس آنها به-
دست آمد.
نتیجهگیري :با شناسایی اثرات مثبت آموزش الکترونیک مانند کمک به یادگیری ،شاید بتوان به نتایج مطلوبتری در ارتقای سطح نگرشی اساتید
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و سایر دانشگاههای دارای وضعیت مشابه دست یافت.
کلیدواژهها :نگرش ،اعضای هیئت علمی ،آموزش از راه دور ،روش آموزش ،آموزش الکترونیک
نحوه استناد به اين مقاله :مفتیان ن ،محمدزاده م ،رضاییهاچهسو پ .آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :نگرش و چالشها .تصویر سالمت 1397؛
.281-273 :)4(9

 .1کمیته تحقیقات دانشجويی ،گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مديريت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
 .2گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مديريت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران
 .3گروه فناوری اطالعات سالمت ،دانشکده مديريت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تبريز ،تبريز ،ايران )(Email: rezaeip@tbzmed.ac.ir

حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کريیتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مفتیان و همکاران

مقدمه

در سالهای اخیر ،فناوری اطالعات و ارتباطات انقالبیی در
تجارت ،صنعت ،خیدمات ،پزشیکی و روابیط اجتمیاعی ایجیاد
کرده است .بهطوریکه آمیوزش و ییادگیری را نییز دسیتخوش
تحیوتت بنیییادین کییرده اسییت ( .)1ماهیییت دانییش و نیازهییای
آموزشی ،امروزه درحال تغییر هسیتند و گسیترده شیدن علی و
فنییاوری و نیییاز بییه یییادگیری و بییازآموزی مییادامالعمییر و نیییز
محییدودیت منییاب در مقایسییه بییا رشیید روزافییزون جمعیییت و
تقاضییای درحییالافییزایش بییرای برخییورداری از فرصییتهییای
آموزشی انعطافپذیر ،بهعلیت عیدمحضیور مینظ و میداوم در
کالسهای فیزیکی و سنتی ،فرصتهای آموزش را بیه یکیی از
دغدغههای اصلی کشورها و دولتهیا تبیدیل کیرده اسیت (.)2
یکی از شیوههای نوین و کارآمد برای گسترش آموزش و امکان
فراگیری برای همه در هر زمان و در هیر مکیان ،بهیرهگییری از
امکانات و مزایای شبکه اینترنت و ییادگیری الکترونیکیی اسیت
( .)3آموزش الکترونیکی به اعتقاد برخی ازمتخصصان ،مهمترین
فنییاوری اسییت کییه میییتوانیید رویکردهییای جدییید آمییوزش و
یییادگیری را موردحمایییت قییرار دهیید ( .)4هییدف آمییوزش
الکترونیکی ،فراه نمودن امکیان دسترسیی یکسیان و رایگیان،
ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای تمامی اقشار در هر نقطه-
ای و بهینهسازی شیوههای ارائه مطالب درسی بهمنظور یادگیری
عمیقتر و جدیتر است .آمیوزش الکترونیکیی نیه تنهیا انتقیال
اطالعات را تسهیل میکند ،بلکه موجیب ارتقیای سیطح دانیش
افراد و ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری افراد میشیود (.)5
برای سنجش یادگیری الکترونیکی باید ابعاد مختلف ادراکیات و
طرز تفکر کاربران مدنظر قرار گیرد ،تا ابزار آسیبشناسیی مفیید
و مؤثری شکل بگیرد ( .)6درایینزمینیه ،سیاختار نگیرشهیای
کاربران را به فناوریهای رایانهای و اینترنت ،میتیوان براسیاس
دیدگاههای لیاو ( )Liawو هانگ ( )Huangبه سه قسمت عمیده
و قابییلسیینجش تقسییی کییرد؛ سیینجش احساسییی ،شییناختی و
رفتاری .سنجش احساسی مقوتتی نظیر بررسی میزان رغبیت و
سنجش شناختی مواردی نظیر خودکامیابی و میزان مفید بودن را
در برمیگیرد ،که این موارد اثر مثبتی بر سینجش رفتیاری میی-
گذارد .سنجش رفتاری نیز ،شامل میواردی نظییر قصید و نییت
رفتاری برای اسیتفاده از ییادگیری الکترونیکیی بیهعنیوان ابیزار
آموزش است .تالشها وتجربههای مربوط به این نوع یادگیری،
درسراسییر جهییان بسیییار مییوردتوجییه قرارگرفتییه اسییت ( .)7در
مطالعه صیورتگرفتیه توسیط الیدواه ( )Aldowahو همکیاران،
چالشهای مرتبط با آموزش الکترونیک در دو دسته چالشهیای
محیطی و جمعیتشناختی بیهدسیت آمید .همچنیین اسیتفاده از
آموزش الکترونیکی در سطح پیائینی مطیرح گردیید ،بیهعیالوه
اساتید باید در کنار اسیتفاده از آمیوزش الکترونییک روشهیای
آموزشی مخصوص به خیود را نییز داشیته باشیند ( .)8چونیگ
( )Chongو همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسییدند ،کیه

با اینکه همه پرستاران به کامپیوتر شخصی و اینترنیت دسترسیی
داشتند ،اما ساعات استفاده آنهیا پیایین بیود .همچنیین بیا اینکیه
پرستاران سابقه استفاده از آمیوزش الکترونییک را نداشیتند ،امیا
نگرششان نسبت بیه اسیتفاده از آن مثبیت بیود ( .)9مهمتیرین
چالشهای بهدستآمیده از مطالعیه باگاراوکیایو ()Bagarukayo
در زمینه آموزش الکترونیک ،چالشهای تکنولوژیکی و اجراییی
بود ( .)10در ایران نیز ،بیشتر دانشیگاههیا درحیال بیهکیارگیری
گسترده این فناوری هستند .وفایی نجار و همکیاران در مطالعیه
خود باتوجهبه نگرش مثبیت اسیاتید درخصیوص بیهکیارگیری
آموزش الکترونیک ،پیشنهاد دادند که زمینه تزم جهت طراحیی
و حرکت بهسوی اجرای نظام آموزشی الکترونیک در آمیوزش-
های رسمی دانشگاه علوم پزشکی فراه شود ( .)11حسیینی و
همکاران در کرمانشاه ،نگرش اعضای هیئت علمی بیه آمیوزش
الکترونیک را مناسب ندانستند و برای بهبود آن کارگیاههیایی در
قالب توانمندسازی اعضای هیئیت علمیی پیشینهاد دادنید (.)12
هرچند که برخی از دانشگاهها به پذیرش دانشجویان آموزش از
راه دور اقییدام کییردهانیید ( ،)13امییا سییرعت پیییادهسییازی آن در
دانشگاههای علوم پزشکی کشور قابلقبول نیست ( .)14لیذا ،در
این پیژوهش بیه بررسیی نگیرش دو گیروه از اسیاتیدی کیه از
آموزش الکترونیک استفاده کردهاند و اساتیدی که تجربه استفاده
از آموزش الکترونیک را ندارند ،پرداخته شده است و درنهاییت
چالشهای بهکیارگیری آمیوزش الکترونییک از دییدگاه اسیاتید
بررسی شدند.

مواد و روشها

پژوهش حاضر بهصورت مقطعی در سیال  1396انجیام
شد .جامعه هیدف را  112نفیر از اسیاتید چهیار دانشیکده
غیر بالینی دانشگاه ع لوم پزشکی تبرییز تشیکیل دادنید .بیا-
توجه به جامعه هدف ،حجی نمونیه بیا اسیتفاده از جیدول
مورگان و به تعداد  86نمونه برآورد گردید .نمونهگیری بیه-
صورت تصادفی طبقهای انجام شید و متغییر طبقیهبنیدی ،رتبیه
علمی اساتید بود .بهاینصورت که نمونه پژوهش باتوجهبه رتبیه
علمی در چهار طبقه (مربی ،استادیار ،دانشییار و اسیتاد) دسیته-
بندی شدند و نمونهگیری بهصورت تصادفی در هر طبقه انجیام
شد .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه محقیقسیاخته بیا
هدف اندازهگیری مییزان اسیتفاده و نگیرش اسیاتید نسیبت بیه
آموزش الکترونیکی و چالشهای پیشروی آن ،انجام شد .ایین
پرسشنامیه در قالیب سیؤاتت بیاز و بسیته و پیس از مطالعیه
پژوهشهای پیشین در ارتبیاط بیا موضیوع پیژوهش و بررسیی
متون و مناب مرتبط توسط پژوهشگران ،تدوین شد .پرسشنامیه
از سه بخش تشکیل شده بود .بخش نخست آن ،شامل اطالعیات
جمعیتشناختی و سیابقه اسیتفاده از آمیوزش الکترونییک بیود و
بخش دوم آن سؤاتت نگرشی بود ،که خود شامل  25سؤال بیود
Depiction of Health, 2019; 9(4): 273-281
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که در دو گروه دستهبندی شده بود .بهاینصورت که  12سؤال
از سؤاتت پرسشنامه ،مختص اساتیدی بود که سابقه اسیتفاده
از آموزش الکترونیک را داشتند و  13سؤال مختص اسیاتیدی
بییود کییه سییابقه اسییتفاده از آمییوزش الکترونیییک را نداشییتند.
سؤاتت این بخش ،براسیاس مقییاس لیکیرت پینج گزینیهای
(خیلی ک  ،ک  ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) بررسی شد .نمره-
دهی از امتیاز صفر تا چهار و بهترتیب برای پاسخهیای خیلیی
ک تا خیلی زیاد تعیین شد .بخش سیوم سیؤاتت مربیوط بیه
چالشهای پییشروی آمیوزش الکترونییک بیود .بیاتوجیهبیه
مطالعات صورتگرفته و بررسی متون 10 ،میورد از مهمتیرین
چالشهای پیشروی آموزش الکترونییک اسیتخراش شید و از
نمونه پژوهش خواسته شد تیا بسیته بیه اولوییت ،از اولوییت
پایین تا اولویت بات از  1تا  10امتیاز دهند .درنهایت نییز ییک
سؤال باز برای بیان چالش جدید غیر از  10چالش مطرح شده
از دیدگاه نمونه پژوهش درنظیر گرفتیه شید .جهیت بررسیی
روایی پرسشنامه ،از روش اعتبار محتوا استفاده شد .بیهایین-
صورت که پس از ارسال پرسشنامه به شیش نفیر از اعضیای
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و جم آوری نظیرات
و انجام اصالحات ،پرسشنامه آماده ارائه برای آزمودنیها شد.
پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ و برابر با  0/76به-
جدول  .1توزی فراوانی میزان استفاده اساتید از آموزش الکترونیک
آيتم
سابقه استفاده از آموزش الکترونیکی توسط اساتید
شیوه آموزش الکترونیکی مورداستفاده توسط اساتید

کیفیت يادگیری دانشجويان در آموزش الکترونیکی از ديدگاه اساتید

توزیی فراوانییی نگییرش اسییاتیدی کییه سییابقه اسییتفاده از
آموزش الکترونیکی را داشتند در جیدول  ،2نشیان داده شیده
است .بهطورکلی 69/5درصد از اساتید باتوجهبه سابقهای کیه
در استفاده از آموزش الکترونیک داشتند ،نسبت بیه اسیتفاده از
آن نگرش مثبت و موافق و 16/9درصد نگرش منفی و مخالف
را داشتند .کمک به یادگیری و همچنین تی ثیر مثبیت آمیوزش
الکترونیک در آموزش ،بیشترین درصید موافقیت را بیه خیود
اختصاص داد (84/8درصد) و افزایش تی ثیر دانشیجو در امیر
آموزش ازطریق آموزش الکترونیک ،بیشترین میزان مخالفت را
به همراه داشت (30/3درصید) .نتیجیه آزمیون کیای اسیکوئر
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دست آمد ،که نشاندهنده پایایی باتی سازههای پرسیشنامیه
بود .پرسشنامه با مراجعه حضوری پژوهشگران در بین نمونه
پژوهش توزی و گردآوری شد و دادههای جم آوری شده بیا
استفاده از نرمافزار  SPSS 16پردازش و تحلیل و از روشهای
آماری توصیفی (فراوانی ،درصد و میانگین±انحیرافمعییار) و
روشهای آمار تحلیلی (آزمونهای کای اسیکوئر و اسیپیرمن)
برای تحلیل نتایج استفاده شد.

یافتهها

از بین پرسشنامههای توزی شده 74 ،پرسشنامه تکمییل و
عودت داده شد 48 .نفر (64/86درصید) از اسیاتید میرد و 26
نفر (35/13درصد) زن بودند .میانگین سنی (±انحراف معییار)
اساتید شرکتکننده در مطالعیه 2±39/5 ،بیود .از لحیار رتبیه
علمی 20/45درصد از اسیاتید مربیی55/27 ،درصید اسیتادیار،
22/72درصد دانشیار و 2/27درصد استاد تمیام بودنید .سیابقه
استفاده اساتید از آموزش الکترونیک در جیدول  1نشیان داده
شده اسیت69/69 .درصید از اسیاتیدی کیه سیابقه اسیتفاده از
آموزش الکترونیک را داشتند ،از نوع غیره زمان استفاده کرده
بودند و 54/54درصد آنها کیفیت دوره را بات ارزیابی کردند.

بله
خیر
همزمان (آنالین)
غیره زمان
بسیار بات
بات
متوسط
پایین
بسیار پایین

فراوانی
33
41
10
23
5
13
11
4
0

درصد
43/42
53/94
30/30
69/69
15/15
39/39
33/33
12/12
0

نشاندهنده عدموجود رابطه معنادار بین نگرش اساتیدی که از
آموزش الکترونیکی استفاده کیرده بودنید بیا سین و جینس و
سابقه تدریس آنان بود ( .)P>0/05اما این آزمون بیین نگیرش
اساتیدی که از آموزش الکترونیکی استفاده کرده بودند و رتبیه
علمی آنها رابطه معنیاداری را نشیان داد ( .)P<0/05براسیاس
آزمون اسپیرمن ،جهت این ارتباط مثبت بهدست آمد .بیهایین-
صورت که اساتیدی که رتبه علمی باتتر داشتند ،دارای نگرش
مثبتتری نسبت به آموزش الکترونیکی بودند.

مفتیان و همکاران

جدول  .2توزی فراوانی نگرش اساتید دارای سابقه استفاده از آموزش الکترونیکی
موافقم
کامال موافقم
آيتم
رديف
فراوانی درصد فراوانی درصد
ايجاد فرصتهای جديد
45/4
15
39/3
13
برای سازماندهی
1
آموزش
افزايش انعطافپذيری
45/4
15
24/2
8
2
آموزش و يادگیری
القای احساس فعال
بودن هنگام استفاده از
39/3
13
21/2
7
3
محیط يادگیری
الکترونیکی
57/5
19
27/2
9
کمک به يادگیری
4
54/5
18
30/3
10
کمک به آموزش
5
الزام در کیفیت باالی
18/1
6
54/5
18
محتوای آموزش
6
الکترونیک
42/4
14
24/2
8
حل مشکالت آموزشی
7
جلوگیری از اتالف زمان
42/4
14
27/2
9
8
و انرژی استاد و دانشجو
افزايش دسترسی به
48/4
16
36/3
12
9
آموزش
افزايش کارايی در
48/4
16
15/1
5
10
آموزش
افزايش تأثیر دانشجو در
30/3
10
18/1
6
11
امر آموزش
افزايش کیفیت آموزش
بهدلیل استفاده از انواع
33/3
11
30/3
10
12
رسانهها نظیر تصوير،
صدا ،فیلم و پويانمايی
40/6
28/9
میانگین کل

جدول  ، 3توزی فراوانی نگرش اسیاتیدی کیه سیابقه
استفاده از آموزش الکترو نیکی نداشتند را نشان میی دهید.
درحالتکلیی 45 ،درصید از اسیاتید دارای نگیرش مثبیت
درخصوص استفاده از دوره هیای آمیوزش الکترونییک در
آینده بودند و  47/7درصد از آن ها نگرشی منفی در این رابطه
داشتند 9 /7 .درصد از اساتید معتقد بودنید کیه اسیتفاده از
آمییوزش الکترونیکییی بییه دلیییل عییدم د رک آن ،خوشییایند
نخواهد بود 70 /7 .درصد از اسیاتید بییان دا شیتند هنگیام
استفاده از رایانه به عنوان ابیزار کمیک آموزشیی ،احسیاس
مؤثر ب ودن پیدا می کنند و بنابراین درصورتی کیه آمیوزش

نظری ندارم
فراوانی درصد

مخالفم
فراوانی درصد

کامال مخالفم
فراوانی درصد

5

15/1

-

-

-

-

6

18/1

4

12/1

-

-

7

21/2

6

18/1

-

-

-

-

5
5

15/1
15/1

-

-

4

12/1

5

15/1

-

-

6

18/1

5

15/1

-

-

6

18/1

4

12/1

-

-

5

15/1

-

-

-

-

6

18/1

6

18/1

-

-

7

21/2

10

30/3

-

-

6

18/1

6

18/1

-

-

16/9

-

-

17/5

الکترونیک بر اساس استاندارد معین بوده و دارای کیفییت
بات باشد ،قصد دارند تا ا ز آن اس تفاده کنند .آزمیون کیای
اسکوئر در این رابطه نشان داد ،که بین نگرش اساتیدی که
سابقه استفاده از آموزش الکترونیکی را نداشتند با سین و
سییابقه تییدریس آنهییا رابطییه معنییاداری وجییود داشییت
(  .) P< 0/05آزمون اسپیرمن جهت این رابطیه را معکیوس
نشان داد ،بهای ن صورت که با افزا یش سن و سابقه تدریس
اساتید ،میزان تمایل آنها به استفاده از آموزش الکترونیک
کاهش می یافت.
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جدول  .3توزی فراوانی نگرش اساتید بدون سابقه استفاده از آموزش الکترونیکی
نظری ندارم
موافقم
کامال موافقم
آيتم
رديف
فراوانی درصد فراوانی درصد
درصد
فراوانی
استفاده از آموزش
21/9
9
36/5
15
24/3
10
1
الکترونیک در آينده
احساس مؤثر بودن در
هنگام استفاده از رايانه
12/1
5
39
16
31/7
13
2
بهعنوان ابزارکمک
آموزشی
طراحی دروس به-
صورت آموزش
24/3
10
34/1
14
24/3
10
الکترونیک درصورت
3
گذراندن دوره طراحی
درس
استفاده از آموزش
الکترونیک درصورت
17
7
39
16
31/7
13
4
استاندارد بودن و
کیفیت باال
عدماستفاده از آموزش
19/5
8
14/6
6
12/1
5
الکترونیک بهدلیل
5
عدماثربخشی آن
بیارزش بودن
آموزش الکترونیک به-
24/3
10
12/1
5
6
دلیل سختی در
استفاده از آن
عدمتمايل به آموزش
21/9
9
14/6
6
الکترونیک بهدلیل
7
اتالف وقت و انرژی
مؤثر نبودن آموزش
24/3
10
19/5
8
الکترونیک در
8
يادگیری دانشجويان
عدمتمايل به استفاده
از آموزش الکترونیک
17
7
26/8
11
12/1
5
9
بهدلیل از بین رفتن
ارتباطات انسانی
ناخوشايند بودن
21/9
9
9/7
4
9/7
4
آموزش الکترونیک
10
بهدلیل عدمدرک آن
تاثیر کم آموزش
19/5
8
21/9
9
الکترونیک بر
11
فراگیران
عدمتمايل به استفاده
از آموزش الکترونیک
12/1
5
34/1
14
9/7
4
12
بهدلیل عدمتعامل رو-
دررو با فراگیران
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مخالفم
فراوانی درصد

کامال مخالفم
درصد
فراوانی

7

17

-

-

7

17

-

-

7

17

-

-

5

12/1

-

-

16

39

6

14/6

17

41/4

9

21/9

20

48/7

6

14/6

15

36/5

8

19/5

12

29/2

6

14/6

18

43/9

6

14/6

16

39

8

19/5

11

26/8

7

17

مفتیان و همکاران

ادامه جدول  .3توزی فراوانی نگرش اساتید بدونسابقه استفاده از آموزش الکترونیکی
نظری ندارم
موافقم
کامال موافقم
آيتم
رديف
فراوانی درصد فراوانی درصد
درصد
فراوانی
عدمتمايل به استفاده
از آموزش الکترونیک
21/9
9
26/8
11
13
بهدلیل عدمتعامل
آشنايی با مزايای آن
میانگین کل

18/9

چالشهای موجیود در بیهکیارگیری آمیوزش الکترونییک در
جدول  4نشان داده شده است .براسیاس نتیایج بیهدسیتآمیده از
میانگین امتیازاتی که اساتید به آییت هیای اطالعیاتی درخصیوص
چالشها دادند ،مهمترین چالشهایی که از دیدگاه اسیاتید توسیعه
آموزش الکترونیک با آنها مواجه بود ،شامل سرعت و پهنیای بانید
پایین اینترنت موجود در دانشگاه ،کمبود زیرسیاخت و تجهییزات
سختافزار و نیرمافیزار ،عیدمتاکیید و التیزام قیوانین و مقیررات

19/8

26/1

ازآنجییاییکییه طییرز نگییرش کییاربر در بییهکییارگیری آمییوزش
الکترونیکی از عوامل بسیار مؤثر در استفاده از آن محسیوب میی-
شود ،هدف مطالعه حاضر بررسی میزان نگیرش اسیاتید دانشیگاه
علوم پزشکی تبریز درخصوص استفاده از آمیوزش الکترونییک و
چالشهای پیشروی آن بود .ایین پیژوهش ،نگیرش دو گیروه از
اساتیدی که از آموزش الکترونیک استفاده کرده بودند و اسیاتیدی
که از آموزش الکترونیک استفاده نکرده بودند را بهطیور جداگانیه
موردبررسی قرار داد .براساس نتایج بهدسیتآمیده ،اسیاتیدی کیه
سابقه استفاده از آموزش الکترونیک را داشتند نگیرش مثبیتتیری
نسبت به آن داشتند .این مورد در مطالعه مشابه انجامشیده توسیط
حسینی نیز بیان شده است ( .)12همچنین ،مطالعات مشابه انجیام-
شده در تهران ( )15و مشهد ( )11نیز بر نگرش مثبیت اسیاتید در
استفاده از آموزش الکترونیک تاکید داشتند .براساس بررسییهیای

15

36/5

6

31

14/6
16/7

آموزش عالی به استفاده از تکنولوژیهای نیوین آموزشیی ،عیدم-
نیازسنجی از دانشجویان درباره دروسی که میخواهند بیهصیورت
الکترونیکی ارائه شود ،وقتگیر بیودن تیدوین محتیوای آمیوزش
الکترونیکی برای اساتید و حج کاری زیاد اساتید بودنید .کیه از-
اینبین ،سرعت و پهنای باند اینترنت موجود در دانشگاه ،باتترین
امتیاز را به خود اختصاص داد.

جدول  .4توزی فراوانی چالشهای آموزش الکترونیکی از دیدگاه اساتید
آيتم
عدمتاکید و التزام قوانین و مقررات آموزش عالی به استفاده از تکنولوژی نوین آموزشی
عدمنیازسنجی از دانشجویان درباره دروسی که میخواهند بهصورت الکترونیکی ارائه شود
وقتگیر بودن تدوین محتوای آموزش الکترونیکی برای اساتید و حج کاری زیاد اساتید
کمبود زیرساخت و تجهیزات سختافزار و نرمافزار
عدموجود انگیزانندههای کافی برای هیئت علمی جهت بهکارگیری آموزش الکترونیکی
عدمآشنایی با آموزش الکترونیکی و مزایای آن
نبود استانداردهای آموزشی تزم برای ارزیابی اساتید و فراگیران
عدمآشنایی اساتید با استانداردهای تولید محتوای آموزشی
عدمدسترسی دانشجویان به آموزش الکترونیک در بیرون از دانشگاه
سرعت و پهنای باند پایین اینترنت موجود در دانشگاه

بحث

مخالفم
فراوانی درصد

کامال مخالفم
درصد
فراوانی

میانگین±انحرافمعیار
6/05±2/98
5/72±3
5/49±3/2
6/35±2/83
5/16±2/53
5/3±2/53
4/56±2/3
4/72±2/25
4/77±2/99
7/26±3/03

صورتگرفته ،یادگیری الکترونیکی بهعنوان یک برنامه در کل دنیا
مورد توجیه قیرار گرفتیه اسیت و وارد شیدن فنیاوری و وسیایل
ارتباطی در مباحث آموزشی بیهصیورت قطعیی و اجتنیابناپیذیر
مطیرح شیده اسیت ( )17،16و درصییورت مثبیت بیودن نگییرش
کاربران به آنها ،کیفییت اسیتفاده افیزایش خواهید یافیت .در ایین
مطالعه حداکثر نمره کسبشده توسط اساتید 54/3درصید از کیل
نمره بود ،که نشاندهنده نگیرش مناسیب اسیاتید دانشیگاه علیوم
پزشکی تبریز در استفاده از آموزش الکترونیک بود .نمیره نگیرش
اساتید در پژوهش حسینی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز،
47/23درصد بود ،که دارای اختالف زیادی با نتایج مطالعه حاضیر
میباشد ( .)12لذا میتوان گفت که اسیاتید علیوم پزشیکی تبرییز
دارای پتانسیل بیشتری برای بیهکیارگیری آمیوزش الکترونییک در
سطح وسی هستند .همچنین ،در مطالعه ذوالفقاری و همکاران نیز
اعضای هیئت علمی به تدریس ازطریق نظام یادگیری الکترونیکی
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| 279

آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :نگرش و چالشها

نگرش مثبتی داشتند ( .)15همچنین نقوی در مطالعه خود که بیه-
صورت پیمایشی در دانشگاههیای دارای آمیوزش الکترونییک در
ایران انجام شد ،بییان داشیت کیه اسیاتیدی کیه در دانشیگاه آنهیا
آموزشهای الکترونیکی ارائه میشود ،نگرش مثبتتری نسبت بیه
اساتید سایر دانشگاهها داشتند (.)13
آموزش الکترونیکی یک شیوه نوین آموزشی میباشد که بیه-
منظور دسترسی آسان و ارزان همه به منیاب و خیدمات آموزشیی
در هر زمان و در هیر مکیان ،بیا اسیتفاده از فنیاوری و ارتباطیات
(مانند ابزارهای الکترونیکی) ،انجام مییپیذیرد .بنیابراین ،فنیاوری
عنصر جداییناپیذیر آمیوزش الکترونیکیی اسیت و در مطالعیات
مختلف آموزش الکترونیک بهعنوان ییک فنیاوری درنظیر گرفتیه
شده است ( .)18در پیژوهش صیورتگرفتیه توسیط حسیینی و
همکیاران ،بییین سیودمندی درکشییده اعضیای هیئییت علمییی در
استفاده از فناوری ارتباط معناداری وجود داشت و تاکیید بیر ایین
بود که اعضای هیئت علمی که دارای میدرک دکتیری تخصصیی
بودند ،از سودمندی بیشتر این نوع سیست آموزشی ،درک بیاتتری
داشتند ( .)12همچنین در پژوهشی دیگیر ،سیطح تحصییالت بیر
درک از سودمندی استفاده از پستالکترونیک ت ثیر مثبیت داشیت
(19و .)20در مطالعه حاضر نیز ،میان نگرش اساتید با رتبه علمیی
آنها ارتباط معنادار وجود داشت .بهاینصیورت کیه هرچیه مرتبیه
علمی باتتر بود نگرش نیز مثبتتر بود.
فیضی و رحمانی در مطالعه خود بیان داشیتند ،کیه توجیه بیه
موان آموزش الکترونیکی در ایران یکی از مهمترین مسائلی است
که باید مدنظر قرار گیرد ( .)21درهمینرابطیه ،کونیدا ( )Kundaو
همکاران در مطالعه خود نشان دادند ،یکی از موان مه در کاربرد
فنییاوری اطالعییات در کشییورهای درحییالتوسییعه کاسییتی در
زیرساختها اسیت ( .)22در مطالعیه حاضیر از دییدگاه اسیاتید،
مهمترین چالش در بهکیارگیری آمیوزش الکترونییک ،سیرعت و
پهنای باند پایین اینترنت موجود در دانشگاه و کمبیود زیرسیاخت
و تجهیزات سختافزار و نرمافزاری بود.
همکاری نسبتا ک اساتید در تکمیل پرسیشنامیههیا ،یکیی از
مهمتییرین مشییکالت اجرایییی در مطالعییه حاضییر بییود ،همچنییین
گردآوری اطالعات تنها از یکی از دانشگاههیای علیوم پزشیکی و
خدمات بهداشتی درمانی کشیور ،از محیدودیتهیای دیگیر ایین
مطالعه بود که میتواند تعمی پذیری نتیایج را تحیتالشیعاع قیرار
دهد .ازطرفی باتوجهبه محدودیت مطالعات درخصیوص نگیرش
اساتید دررابطهبا آموزش الکترونیکیی در کشیور ،گیردآوری ایین
اطالعات از نقاط قوت مطالعه حاضر است.
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ازآنجاییکه تعیدادی از اسیاتید نگیرش منفیی دررابطیهبیا
استفاده از آموزش الکترونیک داشتند ،لذا بیا شناسیایی عوامیل
مثبتتر در بین عوامل بررسیشده در این پژوهش و ت کید بیر
آنها ،شاید بتوان به نتایج مطلوبتری در ارتقای سطح نگرشی
اعضییای هیئییت علمییی دانشییگاه علییوم پزشییکی و خییدمات
بهداشتی درمانی تبریز و سیایر دانشیگاههیای دارای وضیعیت
مشابه دست یافت .باتوجهبه نتایج مطالعه و نمرات کسبشیده
در آن ،پیشنهاد میشود کارگاهها و یا دورههای آموزشی مرتبط
دراینزمینه ،درخصوص مسیائلی نظییر آشینایی بیا چگیونگی
انجام و پیادهسازی سیست های آموزش الکترونیکی و همچنین
مناف حاصل از آنها در پیشیبرد اهیداف آموزشیی و اقتصیادی
اجرای آن ،برگزار گردد .برای آن دسیته از اسیاتید کیه سیابقه
استفاده از آموزش الکترونیک را نداشیتند نییز ،برگیزاری ایین
کارگاهها در بهبود و ارتقای نگرش اعضیای هیئیت علمیی بیه
پذیرش و اجرای دورههای آموزش الکترونیکیی کمیککننیده
است .پیشنهاد میشود این دورهها نیز باتوجیهبیه اهمییت ایین
سبک از آموزش ،در برنامه درسیی آموزشیی و توانمندسیازی
اعضای هیئت علمی گنجانده شود ،تا بتوان از نتیایج مطلیوب
آن در آینده بهرهمند شد .باتوجهبه یافتههای مطالعیه حاضیر و
مقایسه آن با سایر مطالعات مشیابه ،مییتیوان نتیجیه گرفیت؛
دانشگاه علوم پزشیکی تبرییز ازلحیار سیطح نگیرش اسیاتید
درزمینه آموزش الکترونیک در وضعیت مناسبی قرار داشت.

مالحظات اخالقی

حفظ بینامی ،محرمانه بیودن اطالعیات و برخیورداری از
حق کنارهگییری از پیژوهش بیرای مشیارکتکننیدگان در هیر
زمان ،ازجمله مالحظات اخالقی لحار شده در مطالعه بود.

تضاد منافع

هیچگونه تضاد منیاف توسیط نویسیندگان گیزارش نشیده
است.

تقدیر و تشکر

بدینوسیله نویسیندگان از کلییه شیرکتکننیدگان در ایین
مطالعه و کلیه کسیانی کیه در انجیام ایین پیژوهش مشیارکت
داشتند ،تقدیر و تشکر بهعمل میآورند.
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