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سازي نظام آموزش  نسبت به پيادهعلمي  هيأتنگرش و عملكرد اعضاي 
  مجازي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  
  ٭پور علي وفايي نجار، مريم محمدي، بهروز خياباني تنها، حسين ابراهيمي

  
  

  چكيده
 يعلوم پزشك يها در دانشگاه يجازاند اما آموزش م را شروع نموده يكشور آموزش مجاز ياز دانشگاه ها يدر حال حاضر بسيار :مقدمه

مشهد نسبت به آموزش  يدانشگاه علوم پزشكعلمي  هيأت ينگرش و عملكرد اعضا يلذا اين پژوهش با هدف بررس. موضوعي نوپا است
  . انجام شده است يمجاز

اعضاي  هل كليپژوهش شام هجامع. انجام شده است 1388است كه در سال  يو از نوع مقطع يمطالعه حاضر توصيف :ها روش
ابزار . اند اي و تصادفي ساده انتخاب شده نفر بوده كه به روش طبقه 86بوده و حجم نمونه ) نفر 360(هاي دانشگاه  دانشكده علمي هيأت

  .فتمورد تحليل قرار گر SPSSافزار  ها به صورت ميداني گردآوري شده و در نهايت با استفاده از نرم ها پرسشنامه و داده گردآوري داده
 10باالي  هدرصد سابق  5/39سال و  5كمتر از فعاليت آموزشي درصد سابقه  5/46. اند درصد زن بوده 35مرد و  نمونهدرصد  65 :نتايج

درصد  7/4موافق و  كامالًدرصد  7/4ي آموزش مجازي موافق، زسا مورد پژوهش با پياده افراددرصد  7/90به صورت كلي . اند سال داشته
درصد از آموزش  9/34و   مشاركت داشته الكترونيكيدرصد افراد در توليد محتواي  5/46همچنين تاكنون . اند الف بودهمخ كامالًهم 

دهد كه اين افراد بيشتر از  هاي مورد استفاده جهت تدريس نشان مي ها در خصوص شيوه يافته. اند مجازي در تدريس خود استفاده نموده
  . اند استفاده كرده) 47/3±07/1(گروهي و بحث ) 72/3±3/1(روش سخنراني 

زمينه الزم جهت  گردد يپيشنهاد م ينظام آموزش مجاز در موردعلمي  هيأت يبا توجه به نگرش مثبت و عملكرد اعضا :گيري نتيجه
  .فراهم گردد يدانشگاه علوم پزشك يرسم يها در آموزش ينظام آموزش مجاز يو حركت به سمت اجرا يطراح

  
  يعلم أتهي يآموزش مجازي، عملكرد، اعضا :يدكلي هاي واژه

  127تا 120 ):2(11؛ 1390تابستان/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
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  مقدمه
، ها نادر عصر حاضر، آموزش به عنوان حقوق اوليه انس
 در). 1(عامل تغيير و پيشرفت اجتماعي شناخته شده است

ترش رشد و گس يبرا يفراوان يها چند سال اخير تالش
آموزش ). 2(انجام گرديده است يآموزش مجاز ييكارا
ه و دهند آموزششود كه  مي اطالق يبه استراتژ يمجاز

فاصله فيزيكي از يكديگر جدا  واسطهگيرنده، به  آموزش
- ينم يلكه به هر دل  يهستند و دانشجويان يا كاركنان

توانند در سر كالس درس حضور يابند بتوانند آن درس 
 يزش چهره به چهره از طريق شبكه هارا بدون آمو
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ايجاد  يامروزه در هيچ مكان). 4و3(يرندفرا گ ياينترنت
. آموزش نيست يحوزهانگيزش و تغييرات آشكارتر از 

از  يفرايند آموزش به دليل برد وسيع آموزش در بسيار
به عنوان يك منبع  يتقويت يافته و آموزش مجازها  رشته

مقاصد  يطوح آموزش برادر همه س يو يادگير ياددهي
  .)5(كاربرد يافته است يآموزش

اگر چه تاكنون، شيوه غالب تدريس و يادگيري، تدريس 
ها و  استاد در كالس درس بوده ولي امروزه شيوه

تواند فرايند  فضاهاي جديد ارتباطي فراهم شده كه مي
يادگيري را در خارج از كالس درس ممكن  -ياددهي
بسياري از كشورهاي پيشرو  در حال حاضر ).6و4(سازد

اندازي  در زمينه يادگيري الكترونيكي، در حال ايجاد و راه
هاي سنتي  هاي مجازي يا توسعه نظام ها و كالس دانشگاه

در نظام آموزشي ايران نيز استفاده از ). 4(خود هستند
آوري اطالعات و ارتباطات به منظور افزايش دسترسي  فن

يراتي است كه به آرامي در به يادگيرندگان يكي از تغي
دهد كه  مي تحقيقات نشان). 7(حال ايجاد شدن است

صورت تدوين مناسب  آموزش مجازي آكادميك در
محتواي آموزشي و ارزشيابي مناسب، سيستم موفق و 

 حاكي است ها  همچنين بررسي). 8(كارآمدي است
آموزش از راه دور را هاي  درصد فراگيراني كه دوره94

كه در مقايسه با  اند بر اين باور بوده اند فرا گرفته
 ).9(اند حضوري يادگيري بيشتري داشتههاي  كالس

پايين اين نوع آموزش، سياست هاي  باتوجه به هزينه
گاهي ايران ريزي استفاده از آن در آموزش دانش پايه

  ).10(پيشنهاد شده است
 ييرو وجود نگرش مثبت به تغعلمي  هيأت ياعضا پذيرش

نظام  ياجرا يتدر موفق مؤثراز عوامل  يآموزش يكردرو
لذا  ).11(باشد مي و ادامه روند آن يكيالكترون يادگيري
 يو مدرسان به همراه طراح يادگيرندگاننگرش  يبررس

تواند مانع از شكست طرح  مي يورافن ييبنا يرمناسب و ز
 يادگيري هاي يطمح يبه منظور طراح )Liaw( يال ).12(گردد

 يها ويژگي: كند مي يشنهادسه عامل را پ مؤثر يكيالكترون

. و تعامل ،گان، ساختار آموزشدهند آموزشو  يادگيرندگان
جامعه  يازهايدرك ن يكيالكترون يادگيريو توسعه  يجاددر ا

دهندگان  و آموزش يادگيرندگان يها ويژگي. است يضرور
در ابتدا  يدآنها با ينانباورها و اطم نگيزشنگرش، ا يلاز قب
 يها از دانشگاه يدر حال حاضر بسيار ).13(خص شودمش

از  ياريو بس ؛اند را شروع نموده يكشور آموزش مجاز
در كنار آموزش  يات آموزش عالمؤسسو ها  دانشگاه

اما . اند سيس نمودهأنيز ت يمعمول خود دانشگاه مجاز
بسيار نوپاتر  يعلوم پزشك ايه در دانشگاه يآموزش مجاز

هش با هدف بررسي نگرش و عملكرد لذا اين پژو.  است
مشهد نسبت به  يدانشگاه علوم پزشكعلمي  هيأت ياعضا

  .انجام شده است يآموزش مجاز
  

  ها روش
است كه در سال  ياز نوع مقطع يحاضر توصيف مطالعه
. در دانشگاه علوم پزشكي مشهد انجام شده است 1388
 علمي هيأتاعضاي  هپژوهش شامل كلي هجامع

 86بوده و حجم نمونه ) نفر 360(دانشگاه هاي  دانشكده
محدود  هگيري در جامع نفر بوده كه به روش نمونه

اي و تصادفي ساده انتخاب  محاسبه و به روش طبقه
هر كدام  علمي هيأتبراي اين كار نسبت اعضاي . اند شده

دانشگاه مشخص  علمي هيأتها از كل اعضاي  از دانشكده
اختصاص داده  آنهابه شد و سپس همان نسبت از نمونه 

ها به صورت تصادفي  و سپس در داخل دانشكده شد
ابزار گردآوري . انتخاب شدند علمي هيأتساده اعضاي 

سؤالي بوده كه مشتمل بر سه  38 يا پرسشنامه ها، ادهد
ت سنجش سؤاال، )سؤال 7(بخش اطالعات دموگرافيك 

و سؤاالت سنجش ) به صورت ليكرت سؤال 26(نگرش 
 سؤالبه هر. بوده است) بسته و باز سؤال 5(عملكرد 

تا  25/2از (موافق  كامالً( 3مربوط به نگرش از صفر تا 
و ) 5/1تا  75/0بين (، مخالف )25/2تا  5/1 بين(، موافق )3

سؤاالت اين . نمره داده شد) 75/0كمتر از (مخالف  كامالً
بخش از هم مستقل بوده بنابراين حداقل و حداكثر نمره 
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از بين سؤاالت . بوده است 3بين صفر تا  هر سؤال
سؤال در خصوص توليد محتواي الكترونيك،  3عملكردي 

استفاده از روش آموزش مجازي در تدريس و فراهم 
 هبودن بستر براي استفاده از روش تدريس به شيو

) حدودي بلي، خير و تا(اي  مجازي، به صورت سه گزينه
 به  اصالً،( اي هگزين 5بوده، يك سؤال به سبك ليكرت  
و در ) 5تا  1اوقات، اغلب، هميشه با امتياز  ندرت، گاهي 

 ودههاي مختلف تدريس پرسيده ب مورد استفاده از شيوه
و همچنين براي يك سؤال به صورت باز در خصوص 

هاي موجود در اين زمينه بوده  مشكالت و محدوديت
 يپرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پاياي يرواي. است

كرونباخ تأييد  يو محاسبه آلفا يلوتطرح پا يآن با اجرا
نفر  2ها  با هدف گردآوري داده). =812/0α(شد 

دو ساعته آموزش ديده و اقدام  هپرسشگر طي يك جلس
پرسشگران پرسشنامه را در . ها نمودند به گردآوري داده

اختيار افراد گذاشته و در مورد موضوع و هدف پژوهش 
توضيح  آنهات براي سؤاالسخگويي به پا هو همچنين نحو

روز تا يك هفته بعد  2ها بين  گردآوري پرسشنامه. دادند
جهت تحليل سؤاالت بسته از آمار . صورت گرفت

توصيفي شامل فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار 
نمرات  هبراي مقايس T-testآماري   و همچنين آزمون

مختلف هاي  يوهنگرش و ميانگين نمرات استفاده از ش
براي  ANOVAآموزش در دو استفاده شد، و آزمون 

علمي،  ههاي سني، درج گروه(ساير متغيرها  همقايس
سؤاالت . استفاده گرديد) هاي آموزشي استفاده از شيوه

به روش تحليل ) ت بخش عملكردسؤاالبخشي از (باز 
  .محتوا مورد تحليل قرار گرفت

  
  نتايج

 30(درصد  35مورد مطالعه مرد و افراد ) نفر 56(درصد  65
 14سال،  5درصد سابقه كار كمتر از  5/46. زن بودند) نفر

 10كار باالي  هدرصد سابق 5/39سال و  10تا  5درصد بين 
نسبت به  علمي هيأتنگرش كلي اعضاي . اند سال داشته

سازي نظام آموزش مجازي در دانشگاه علوم پزشكي  پياده
درصد  1/79به صورت كلي . آمده است 1مشهد در جدول 

و  ،موافق ياسازي آموزش مجازي كامالً موافق  افراد با پياده
  .اند كامالً مخالف بوده يامخالف بقيه 
افراد در توليد محتواي الكترونيكي  درصد 5/46طبق نتايج  بر

و ) به اين سؤال پاسخ ندادند درصد 7/4(مشاركت داشتند 
يس خود استفاده از آموزش مجازي در تدر درصد 9/34

از  درصد 6/11 ، واز سايت آنهادرصد  23نموده بودند كه 
افراد  درصد 23همچنين . لوح فشرده استفاده كرده بودند

آموزش  هاعالم كردند كه بستر الزم جهت تدريس به شيو
هم اعالم كردند  درصد 8/48فراهم است و  آنهامجازي براي 

ين موانع و تر هممكه . كه اين بستر تا حدودي فراهم است
. نشان داده شده است  2ها براي اين كار در جدول  محدوديت

هاي مورد استفاده جهت تدريس  ها در خصوص شيوه يافته
دهد كه اين افراد بيشتر از روش سخنراني  نشان مي

و ندرتاًً از ) 47/3±07/1(و بحث گروهي ) 3/1±72/3(
أله و يادگيري مس) 77/1±3/1(هاي آموزش مجازي  روش

بين زنان و مردان ). 3جدول ( اند استفاده كرده) 2±6/1(محور 
فوق، اختالف   هاي مختلف آموزشي از نظر استفاده از شيوه

بررسي ارتباط بين استفاده از . ي مشاهده نشدمعنادار
كار هم حاكي از اين است كه   ههاي آموزشي و سابق شيوه

اده از هاي مختلف در استف ي بين گروهمعناداراختالف 
هاي سخنراني، سمينار و يادگيري الكترونيك وجود  روش

هاي  ها در استفاده از روش ه  ندارد اما اين اختالف بين گرو
است  معناداربحث گروهي و يادگيري مسأله محور 

)05/0p> .( آزمونT  تفاوت معني داري بين نگرش دو جنس
. در زمينه تدريس به شيوه آموزش مجازي نشان نداد

ي از بين سن و معنادارتفاوت  ANOVAين آزمون همچن
درجه علمي افراد با نگرش آنها جهت تدريس به شيوه 

بين  معنادارتنها رابطه آماري . آموزش مجازي نشان نداد
 هسابقه تدريس با نگرش افراد در خصوص تدريس به شيو

به اين   ؛)F=77/5 و P=02/0( آموزش مجازي مشاهده شد
ابقه تدريس باالتر تمايل كمتري به اجراي س معني كه افراد با
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  .اند اين روش داشته
  
  
  
  
  
  

  سازي آموزش مجازي درباره پياده علمي هيأتنگرش اعضاي درصد و فراواني و ميانگين و انحراف معيار ُ :1جدول 
ميانگين و  كامالً مخالف مخالف موافق موافقكامالًُ سؤاالت

 انحراف معيار  درصد و فراواني درصد و فراواني فراوانيدرصد وفراوانيدرصد و

 98/1±4 12/1%)7/4( 14%)3/16( 48%)8/55( 20%)3/23( با تدريس به روش مجازي موافق هستم
 58/2±2 0 62/0%)3/2( 32%)2/37( 52%)5/60( بايد نظارتي بر محتواي توليد شده توسط استاد وجود داشته باشد

زش حضوري به همراهبهتر است تا ايجاد زمينه مناسب آمو
 4/2±6 0 8/0%)7( 40%)5/46( 40%)5/46( .آموزش تواما انجام گيرد

 5/1±6 19/1%)7( 37%)43( 37%)43( 6%)7( بايستي جهت تدريس به روش مجازي واحد بيشتري اختصاص يابد
هاي آموزشي جهت تدوين مناسب محتوا به بايستي كارگاه

 روش الكترونيكي برگزار گردد
)2/51(%44 )2/44(%38 )7/4(%4 0 72/0±47/2 

 03/1±16 00/1%)6/18( 51%)59/3( 19%)1/22( 0 نوع رسانه تأثيري بر يادگيري ندارد
 78/0±30 92/0%)9/34( 45%)3/52( 11%)8/12( 0 روش آموزش تأثيري بر يادگيري ندارد

يادگيري به روش آموزش مجازي باعث ايجاد استقالل و
 شود مي خودآموزي در دانشجويان

)7/4(%4 )7/54(%47 )4/38(%33 )3/2(%2 08/1±62/1 

استفاده از رويكردهاي نوين تدريس باعث تسهيل يادگيري در
 شود يادگيرندگان مي

)3/23(%20 )3/59(%51 )1/15(%13 )3/2(%2 01/1±3/2 

اگر محتواي درس در اختيار دانشجو قرار گيرد ديگر دليلي
 91/0±30 19/1%)9/34( 38%)2/44( 14%)3/16( 4%)7/4( دبراي حضور در كالس وجود ندار

شيوه آموزش مجازي موجب انعطاف پذيري در شيوه هاي
 شود آموزشي مي

)14(%12 )9/70(%61 )5/10(%9 )7/4(%4 92/0±94/1 

از وظايف مهم اساتيد عرضه اطالعات و انتقال آن در كالس
 باشد مي

)5/46(%40 )43(%37 )5/10(%9 0 91/0±3/2 

 6/1±45 0 19/1%)3/52( 9%)7/33( 12%)14( تدريس به روش الكترونيكي هزينه بر است
هايبا توجه به عصر اطالعات  قرار داريم تدوين محتوا در سايت

 مختلف ضرورتي ندارد
)3/23(%20 )5/60(%52 )3/16(%14 0 00/1±07/1 

تدريس به شيوه آموزش مجازي باعث عدم استفاده از تجربيات
 شود مي

)6/18(%16 )7/40(%35 )1/29(%25 )6/11(%10 36/1±6/1 

 7/1±8 33/1%)3/9( 23%)7/26( 37%)43( 18%)9/20( كيفيت يادگيري در روش حضوري بهتر است
آموزش حضوري در تغيير نگرش فراگيران مؤثرتر از

 آموزش مجازي است
)3/23(%20 )57(%49 )8/19(%17 0 00/1±3/2 

بااليي از اطالعات، كيفيت يادگيري رادسترسي آسان به حجم 
 دهد افزايش مي

)7(%6 )3/45(%39 )7/40(%35 )7(%6 19/1±02/1 
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هاي انگيزشياجراي آموزش مجازي مستلزم ايجاد مكانيزم
 1/2±4 99/0%)7/4( 6%)7( 52%)5/60( 24%)9/27( .براي اساتيد است

زمتوان به موقع و سريع به اطالعات ال آوري ميبا كمك فن
 دسترسي داشت

)2/37(%32 )7/54(%47 )1/8(%7 0 81/0±2/2 

 9/1±2 95/0%)3/2( 13%)1/15( 59%)6/68( 12%)14( تدوين محتواي الكترونيكي دروس به زمان زيادي نياز دارد
 9/1±27 0 16/1%)4/31( 39%)3/45( 20%)3/23( دقت و صحت مطالب در روش الكترونيكي بيشتراست

سازي امكاناتي منجربه هماهنگي و يكسانيادگيري الكترونيك
 شود يادگيري براي همه يادگيرندگان مي

)9/20(%18 )5/46(%40 )9/27(%24 )7/4(%4 23/1±8/1 

كارگيري اين شيوه آموزشي يك در جهان توسعه يافته به
 هدف راهبردي است

)6/32(%28 )2/51(%44 )14(%12 )3/2(%2 05/1±1/2 

  
  از ديدگاه اعضاي هيات علمي  سازي آموزش مجازي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد رايج براي پيادههاي  محدوديت :2جدول 

  افراد موافق با وجود اين محدوديت  درصد  عنوان
  70 آموزش

  40  تجهيزات و امكانات
  38 ينمسؤولالزام قانوني و پشتيباني 

  30 محدوديت روش براي دروس عملي
  28  اعتماد به سيستم

  32  م انگيزشيسيست
  

دانشگاه علوم  علمي هيأتهاي معمول تدريس در بين اعضاي  استفاده از روشو انحراف معيار ميانگين  ،فراوانيدرصد و توزيع  :3جدول 
 1388 - پزشكي مشهد

ميانگين و  هميشه اغلب گاهي اوقات به ندرت اصالً روش تدريس
 انحراف معيار  درصد و فراواني درصد و فراواني د و فراوانيدرص درصد و فراواني درصد و فراواني

 27/3±24 39/1%)9/27( 40%)5/46( 12%)14( 2%)3/2( 0 سخنراني
 07/3±4 21/1%)7/4( 32%)2/37( 32%)2/37( 8%)3/9( 4%)7/4( سمينار

 47/3±8 07/1%)3/9( 42%)8/48( 26%)2/30( 6%)7( 0 بحث گروهي
 77/1±10 0 36/1%)6/11( 20%)3/23( 18%)9/20( 16%)6/18( آموزش الكترونيكي

 2±6 59/1%)7( 12%)14( 14%)3/16( 20%)3/23( 12%)14( يادگيري مسأله محور
   

  
  بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسي نگرش و عملكرد اعضاي 
سازي نظام آموزش مجازي در  نسبت به پياده علمي هيأت

انجام شده  1388دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 
  .است

بيشتر افراد مورد پژوهش با استفاده از روش مجازي 

مشابهي كه در  هاين يافته با مطالع. اند تدريس موافق بوده
ايشان  .)14(دانشگاه تهران انجام شده همخواني دارد

اند كه نوع رسانه و رويكردهاي نوين  اعتقاد داشته
مثبت داشته و  تأثيرتواند بر ميزان يادگيري  آموزشي مي

و تسهيل يادگيري در  ياستقالل، و خودآموز جادباعث اي
هم كه توسط كالبروت  يا در مطالعه. يادگيرندگان شود
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گرالدين و همكاران انجام شد نتايج نشان دادند كه 
و  يبر آگاه يدار يبه طور معن يالكترونيك ييادگير
عالوه بر اين  .)15(است مؤثر يخود تنظيم يرفتارها

ديگر از داليلي است كه نياز  هاي فردي يكي وجود تفاوت
هاي مختلف آموزشي را ضروري  به استفاده از شيوه

پذيري در   نمايد و آموزش مجازي اين توانايي انعطاف مي
  .)16(نمايد را براي مدرس فراهم ميآموزشي  هشيو

توان  آوري مي همچنين اعتقاد بر اين بوده كه با كمك فن
رسي داشت و به موقع و سريع به اطالعات الزم دست

مطالب را با دقت و صحت بيشتري به صورت هماهنگ و 
  .داد ارائهيادگيرندگان   هيكسان براي هم

اند كه  خود اظهار داشته هو همكاران در مطالع يعقوبي
 يرا برا شماري يب يها فرصت يكيالكترون يادگيري
نبوده، از  يركند كه قبال امكان پذ مي افراد فراهم يادگيري

دانشگاه مشهور و معتبر  يكاز  يادگيريشانس  يقطر ينا
افراد  يزندگ يوهدر ش ييربه تغ يازين شود، يم يرپذ امكان
شود،  يمهاجرت نم ياندارد و موجب ترك شغل  دوجو

نامحدود  يابيبا امكان دست يكالس نامرئ يكدر  يادگيري
  .)11(شود مي به اطالعات فراهم

مورد پژوهش  هامعالبته استفاده از اين روش از ديدگاه ج
 آنها هنيازهايي است كه از جمل مستلزم فراهم كردن پيش

توان به نظارت بر محتواي توليد شده توسط استاد،  مي
  اختصاص واحد بيشتر به شيوه تدريس آموزش مجازي،

هاي آموزشي جهت تدوين مناسب  برگزاري كارگاه
و در  ؛و تغيير نگرش جامعه سازي نگ، فره)14(محتوا
نتايج ساير . هاي انگيزشي اشاره كرد ايجاد مكانيزم نهايت

دهد كه عقيده و نگرش اعضاي  مطالعات هم نشان مي
درباره يادگيري و آموزش دانشجو يكي از  علمي هيأت

ريزي درسي از  در برنامه يزهانگ يجادعوامل مؤثر بر ا
  .)17و14(سوي آنان است

بود توان به ن هاي اين روش مي ين محدوديتتر مهماز 
، )لينمسؤوآموزش و تجهيزات، حمايت (مناسب   هزمين

همزمان از آموزش مجازي و حضوري،  هلزوم استفاد

و عدم امكان استفاده  ،بري و زمان بر بودن روش هزينه
به عالوه . از تجربيات مدرس در اين روش اشاره نمود

كم آموزش مجازي در تغيير نگرش از ديگر  تأثير
ساير مطالعات موضوع . استهاي اين روش  محدوديت

كند و اعتقاد دارند  بري زياد اين روش را تأييد نمي هزينه
كه بكارگيري نظام آموزش از راه دور، ارزان، به هنگام، 

اين ). 8(مند و كاربردي است هدف ،پذير اثربخش، انعطاف
توان به ديدگاه محققين در مورد زمان هزينه  تناقض را مي

زينه، حاضر منظور از ه همطالعبري نسبت داد زيرا در 
  .مخارج كوتاه مدت بوده است

هاي اين پژوهش در خصوص عدم وجود  همچنين يافته
بين جنس با نگرش افراد در مورد استفاده  معنادارارتباط 
هاي آموزش مجازي با مطالعه ديگري كه در اين  از روش

  )14(زمينه انجام شده مشابه است
در ها  يفناور يناب تراز جذ يكي يكيالكترون آموزش

 يلكه به دل. باشد مي يراخ يها عرصه آموزش در سال
در نحوه آموزش  يادز يريپذ انعطاف يلاز قب ييها يتمز

اما . الوصول بودن به سرعت در حال توسعه است و سهل
تا  يكيآموزش الكترون يژهو يها يتتوسعه و قابل ينا

كننده  ارهكه ساختار و سازمان اد استقابل تداوم  يزمان
و خدمات ها  يتحجم فعال يبانيو پشت يراهبر يتآن قابل

الزم است كه همزمان با توجه  ينبنابرا. آن را داشته باشد
و  يآموزش يفناورانه مدل ها يها ساخت يربر ز تأكيدو 

دروس به ساختار، سازمان، افراد و سازمان  يهنحوه ارا
 يزن يكو مراكز آموزش الكترون يمجاز يها دانشگاه

 ينا يردر غ يراز يردو به موقع صورت گ يتوجه كاف
پس از آغاز  يكيآموزش الكترون يصورت برنامه ها

  .يدخواهند د يببا مشكل مواجه شده و آس يتفعال
هاي اين پژوهش در بخش ميزان توليد محتواي  يافته

الكترونيك حاكي از اين است كه يادگيري الكترونيك جزو 
در دانشگاه  علمي هيأتاعضاي هاي دانشگاه و  اولويت

مشهد قرار دارد اما اين موضوع كه درصد كمتري از 
اند از روش  افرادي كه در توليد محتوا شركت داشته
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اند حاكي از اين است كه  تدريس مجازي استفاده كرده
رغم توليد محتوا توسط اساتيد به اين روش، استفاده  علي

كه . نگرفته استاز آن به اين اندازه مورد اقبال قرار 
هاي ذكر شده  توان در محدوديت ين داليل آن را ميتر مهم

يا محدوديت بستر مناسب جهت  ندر باال و همچنين نبود
اين موضوع باعث شده كه . استفاد از اين روش دانست

روش غالب در تدريس اساتيد بيشتر به سبك سنتي 
  .كشيده شود )سمينار و بحث گروهي سخنراني و(

  ريگي نتيجه
گرفت كه آموزش مجازي   توان نتيجه به صورت كلي مي

نيازهايي دارد كه بايد  عالوه بر تغيير نگرش نياز به پيش
تدوين قوانين و   نيازها، در ميان پيش. پرداخت آنهابه 

مقرراتي كه استفاده از اين  روش را براي اعضاي 

هاي  به مرور زمان الزامي نمايد، برگزاي كالس علمي هيأت
وزشي و همچنين ايجاد بستر الكترونيكي الزم داراي آم

همچنين استفاده از آموزش . اولويت بيشتري است
مجازي به همراه آموزش سنتي جهت ارتقاي كيفيت 

  .گردد زش در حال حاضر پيشنهاد ميآمو
  

  يقدردان
از معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي  بدينوسيله

لي  طرح مشاركت  مشهد كه در تصويب و تامين اعتبارما
صميمانه اعضاي  ياز همكار ينو همچن اند داشته
 يكه در انجام اين تحقيق يار يو كليه عزيزان علمي هيأت

  .نمايد مي ينمودند تشكر و قدردان
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Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation 
of the Electronic Learning System (ELS) in Mashhad University of 

Medical Sciences (MUMS) in 2009 
 

Ali Vafaee Najar1, Maryam Mohammadi2, Behrooz Khiabani3 , Hossein Ibrahimpour4 
 
Abstract 
 
Introduction: In recent years ETS has become a common method of training in many universities around 
the country but we do not have similar experiences in Medical Universities. The aim of the current study is 
to investigate the attitude and performance of MUMS faculties towards the implementation of ETS. 
Method: This descriptive – cross sectional study was carried out in 2009. The study population was faculties 
of MUMS (360). A stratified and randomize sampling method was used to select 86 faculties. Data gathering 
tool was a 38- item questionnaire. Data were analyzed using SPSS software. 
Result: About 65% of the study population was male and 35% female. 90.7% of faculties were completely 
agreed, 4.7% were totally agreed and 4.7% were totally disagreed with using ETS. About 46.5% of faculties 
were engaged in material preparation for the system, and 34.9%  used ETS in their regular teaching courses. 
The common teaching methods among the faculties were lecture (3.72±1.3) and group discussion 
(3.47±1.07). 
Conclusion: Based on the positive attitude and performance of the MUMS faculties towards ETS, it is 
suggested that measures be taken to prepare the required infrastructure to use this system in teaching  
university courses.  
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