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بررسي دانش و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسبت به 
  آموزش الكترونيكي

  
  حميده جعفري ، بي بي ليال حسيني ، اكرم اسفالني ،*رباب لطيف نژاد رودسري

  
  

  چكيده
 يها روش ينتفاده از ابا توجه به آغاز اس. ترين روش آموزشي در دنياي امروز مطرح است به عنوان پيشرفته يآموزش الكترونيك :مقدمه

 ي،آموزش يستمعناصر س ينتر به عنوان مهم ياناطالع از دانش و نگرش دانشجو يازبهن يران،جهان و ا يها در دانشگاه يمدرن آموزش
 يكيدانشگاه علوم پزشكي مشهد نسبت به آموزش الكترون يانبه منظور بررسي دانش و نگرش دانشجو طالعهم ينلذا ا. نمايد يم يضرور

  .يدگرد يراحط
كه با  1388مشهد درسال  يو باالتر دانشگاه علوم پزشك 2ترم  ياننفر از دانشجو 380 يحاضر بررو يمقطع يفيپژوهش توص :ها روش

با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر  ياندانشجو يآور دانش و اطالعات فن. انتخاب شدند، انجام گرفت يا طبقه يتصادف يريگ روش نمونه
تجزيه و . سنجش نگرش استفاده شد يبرا) Mishra( يشرام يكينگرش آموزش الكترون ياسمق زا .شد يدهسنج يار و پاساخته معتب
 يهمبستگ يبطرفه و ضر يك يانسوار يزآنال يس،كراسكال وال يتني،و  من يها آزمون( يليو تحل يفيها با استفاده از آمار توص تحليل داده

  .انجام گرفت SPSSزار و توسط نرم اف) رمن و پيرسونياسپ
 يلينگرش با جنس، مقطع و رشته تحص بين. بود 63/10±94/3و ميانگين نمره دانش  21/37±17/7 ميانگين نمره نگرش :نتايج
و  يوترو مدت استفاده از كامپ يليدانش و مقطع تحص ينب يارتباط معنادار ينچنمه. وجودداشت يدار معنا يارتباط آمار ياندانشجو

  .ود داشتوج ينترنتا
 يرنظ يآموزش يها برنامه يطراح يكي،نسبت به آموزش الكترون يانو نگرش نسبتا مثبت دانشجو يينبا توجه به سطح دانش پا :گيري نتيجه
  .گردد يم يشنهاداثربخش، پ يابزار آموزش يكبه عنوان  يكي،استفاده از آموزش الكترون ييو توانا يها به منظور ارتقا آگاه كارگاه

 
 دانشجويان، علوم پزشكي ي،دانش، نگرش، آموزش الكترونيك :هاي كليدي واژه
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اصالح شده و  28/8/89دفتر مجله رسيده، در تاريخ  به 18/12/88اين مقاله در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 10/9/89در تاريخ 

به ثبت رسيده و  مشهد يدانشگاه علوم پزشك معاونت پژوهشي 88382طرح با شماره  ينا
  .هزينه آن از طرف اين معاونت پرداخت شده است

  
  مقدمه
 در اينترنت، قبيل از گسترده ارتباطي هاي شبكه ظهور
 در تحول باعث پيشرفته، آموزشي امكانات و ابزار كنار
 است كرده فراهم را امكان اين و شده آموزشي هاي روش

 نقاط در را علم جويندگان از وسيعي طيف بتوان تا
 شبكه پوشش تحت نزديك و دور فواصل از و مختلف

 به نياز بدون سنتي، هاي روشبا  تا آورد در آموزشي
 و علمي هاي آموزش حضوري، هاي كالس در شركت

 آموزشي روش اين .آورد در اجرا مرحله به را تخصصي
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 ياد الكترونيكي مجازي آموزش به آن از هك نوين
 دنياي در آموزشي روش ترين پيشرفته عنوان به شود، مي

 پيشرفته هاي وريآ فن انواع از و است مطرح امروز
 مديريت اطالعاتي، هاي بانك اينترنتي، هاي نظيرشبكه

 محتواي ،آموزش نوع اين در. برد مي بهره غيره و دانش
 ).1(شود مي ارائه كترونيكيال خدمات طريق از آموزشي
 انفرادي آموزش نوع يك عنوان بهي الكترونيك آموزش
 به توجه با قادرند فراگيران آن در كه شود مي محسوب

در . يابند دست آموزشي هاي هدف به خود استعدادهاي
 واسطه به گيرنده، آموزش و دهنده آموزش اين روش

 وسايل ككم به ولي هستند جدا يكديگر از فيزيكي فاصله
 با، داده قرار ها آن اختيار در فناوري كه ابزارهايي و

  ).2(ندا ارتباط در يكديگر
مبحث آموزش مجازي  1375از حدود سال  ما در كشور

مورد توجه قرار گرفته است و طرح ملي توسعه آموزش 
مجازي در وزارت علوم تحقيقات و فناوري با حمايت 

نعتي شريف آغاز هاي بزرگي مانند دانشگاه ص دانشگاه
ها و  در حال حاضر بسياري از دانشگاه). 1(شده است

 ،موسسات آموزش عالي در كنار آموزش معمول خود
 به طوري كه اكنون ،اند دانشگاه مجازي نيز تاسيس نموده

 تحصيالت انواع از يكي به ايران در الكترونيكي آموزش
 بيشتري هاي دانشگاه سال هر و است شده تبديل رسمي

آموزش مجازي در  ).1(گذارند مي عرصه اين به پا
به دليل  ،هاي علوم پزشكي بسيار نوپاتر است دانشگاه

ها از وزارت علوم و عدم دسترسي به  جدايي اين دانشگاه
كادر هاي فني و مهندسي و گرفتاري  بسياري از رشته

عمال اين مراكز آموزش  ،در امر خطير درمانپزشكي 
ل مانده و حداكثر كاري كه انجام عالي از اين مساله غاف

ي كارشناسي ها يجاد تعداد انگشت شماري رشتهاند ا داده
و ي نظري اه صورت مجازي است كه غالبا رشتهه ارشد ب
  ).3(باشند ي مرتبط با فناوري اطالعات مياه يا رشته

 حال در كه آموزش، سنتي هاي روش رسد مي نظر به
 سريع حركت گوي پاسخ تنهايي به شود، مي اجرار حاض
 دنياي در جوامع نيازهاي مداوم تغيير و دانش علم و قافله

 پزشكي هاي گروه آموزش طرفي، از .انفورماتيك نباشد
 فعاليت طول در بايد بلكه يابد، نمي دانشگاه خاتمه در

شدن   دليل پراكنده  هب به عالوه. ادامه يابد اي حرفه
رائه خدمات ا ايآموختگان در اقصي نقاط كشور بر دانش

بهداشتي و درماني و مشغله كاري زياد آنان نياز مبرمي 
 هاي روش با آشنايي نابراين،ب. ين امر وجود داردا به

 كاربرد .داد خواهد نشان را اهميت خود آموزش نوين
 از بعضي كه است مهم به قدري آموزش نوين هاي شيوه

 با را مذكور هاي روش به تربيتي تسلط علوم نظران صاحب
 مدرس يك علمي اطالعات و علمي دانش از تر اهميت
 آموزش كه اند داده نشان تحقيقات). 3و2(اند دانسته
 محتواي مناسب تدوين صورت در ،آكادميك مجازي

 كارآمدي و موفق سيستم مناسب، ارزشيابي و آموزشي
 از درصد 94 كه شده است گزارش اي درمطالعه ).4(است

اتمام  به را دور راه از شآموز هاي كه دوره فراگيراني
 هاي كالس با مقايسه در كه بودند باور اين بر اند هرساند

مطالعه  ).6و  5(اند داشته يادگيري بيشتري حضوري
 نشان داد كه ميزان) 1386( ذوالفقاري و همكاران

 سخنراني با و الكترونيك آموزش روش دو در يادگيري
 در جوياندانشوي گزارش نمود كه . بود مشابه يكديگر
بر اين  آموزشي روش دو در يادگيري نحوه با ارتباط

 توانايي«الكترونيك  آموزش روش در كه عقيده بودند
 اين از استفاده در استقالل« و» آموزشي روش از استفاده
» يادگيري بر تأثير آموزش« سخنرانيروش  در و» روش

  ).7(است ارجح »انگيزش«و
 سياست ،الكترونيكي شآموز هاي پايين هزينه به توجه با

 ايران دانشگاهي آموزش در آن از استفاده ريزي پايه
 چشمگير به گسترش توجه با .)7(است شده پيشنهاد
و همچنين استفاده روزافزون از  دنيا در اي رايانه آموزش

دانشگاه  هاي ايران و خصوصا اين روش در دانشگاه
ش كه از پيشگامان استفاده از آموز پزشكي مشهد علوم

هاي علوم پزشكي كشور بوده  الكترونيكي در بين دانشگاه
 آموزش الزم براي امكانات نمودن فراهم به اقدام و

، و همچنين با توجه به نقش محوري نموده الكترونيك
هاي آموزشي، ضرورت مطالعه  دانشجويان در سيستم

تر در رابطه با شناخت آگاهي و نگرش آنان در  بيش
اگر . گردد ش الكترونيك روشن مياستفاده از روش آموز

هاي آموزش الكترونيكي داراي  چه بديهي است كه تكنيك
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اي است، اما اجراي موفق آن تابع  فوايد شناخته شده
عوامل متعددي از جمله نگرش دانشجويان و درك آنان 
در استفاده از اين روش، نگرش آنان در استفاده از 

كي است كه آنان چنين اطالعات تكنولوژي تكنولوژي و هم
  .دارند

 با اي مطالعه تا شدند آن بر پژوهشگراندر اين راستا 
 علوم دانشگاه نگرش دانشجوياندانش و  تعيين هدف

ي در سال پزشكي مشهد نسبت به آموزش الكترونيك
در اين پژوهش منظور از آموزش . دهند انجام 1389

، آموزش مجازي است كه طي آن واحدهاي يالكترونيك
 بررسي اين نتايج. شوند ه صورت آنالين ارائه ميدرسي ب

 صحيح ريزي برنامه و الزم تصميمات اتخاذ به تواند مي
 آموزش هاي روش تر گسترده هرچه اجراي براي

 هاي محيط خاص امكانات و شرايط الكترونيكي بر مبناي
  .بيانجامد آموزشي

 
  ها روش

است كه طي آن پژوهش توصيفي مقطعي اين پژوهش يك 
نفر از  380وهشگران به بررسي دانش و نگرش پژ

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد نسبت به 
 .پرداختند 1388در پاييز و زمستان  يآموزش الكترونيك

در اين پژوهش به صورت تصادفي  گيري روش نمونه
اي كه جامعه دانشجويان علوم  اي بوده است به گونه طبقه

تحصيلي به طبقاتي بر اساس رشته ) نفر3510(پزشكي 
تقسيم شده و سپس از هر يك از طبقات تعداد نمونه مورد 
نظر به صورت متناسب با حجم و به روش تصادفي 

مشخصات واحدهاي پژوهش جهت . ساده انتخاب گرديد
دانشجويان مشغول به : ورود به مطالعه عبارت بود از

تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مقاطع 
اي  دكتراي حرفه( رشناسي ارشد و دكتريكارشناسي، كا

كه حداقل يك ترم از رشته تحصيلي ) و دكتري تخصصي
التحصيل  دانشجوي انصرافي يا فارغ مربوطه را گذرانده و

  .از رشته ديگري غير از رشته فعلي نباشند
: ازبودند  مورد استفاده در اين پژوهش عبارت هايابزار

 هش،فرم مشخصات دموگرافيك واحدهاي پژو
ساخته مشتمل  هاي پژوهشگر پرسشنامههاي  پرسشنامه

 دانش آوري و هاي به كارگيري اطالعات فن بر شيوه
دانشجويان در مورد آموزش الكترونيكي و همچنين 

نسبت به ) Mishra( ميشرا  نگرشپرسشنامه سنجش 
  .)8(آموزش الكترونيكي

به كارگيري  هاي پژوهشگر ساخته شيوه پرسشنامه
تركيبي از (عبارت سوالي  14شامل آوري  نفاطالعات 
اطالعات توسط آن و  بوده) اي گزينهچهار و دو سواالت 

كامپيوتر و با آشنايي مدت زمان دانشجويان در مورد 
كمتر از يكسال، يك تا : بر حسب سال به صورت(اينترنت 

آن در  استفاده ازميزان و  )سه سال و بيشتر از سه سال
ساعت، بين  3كمتر از : ه صورتبر حسب ساعت ب(هفته 

مورد ارزيابي قرار  )ساعت 7ساعت و بيش از  7تا  3
افزاري  داد، همچنين اطالعات مربوط به كيفيت سخت مي

دانشكده، تجربه يادگيري دروس از طريق آموزش 
الكترونيك در دانشكده و توانايي استفاده از سامانه 

 انشكدههاي خارج از د آموزش مجازي دانشگاه در محيط
نيز با سواالت بلي خير توسط اين پرسشنامه 

 مشتمل برپرسشنامه دانش . گرفت قرار ميارزيابي مورد
نمره تخصيص يافته به بوده كه  اي سوال چهار گزينه 10

. بود 20و حداكثر امتياز كسب شده  2هر سوال 
عبارت  11شامل  )9(پرسشنامه سنجش نگرش ميشرا

اي  پنج نقطهس مقياس ليكرت اسا بربندي آن  درجهو  بوده
حداقل امتياز حاصل از  .بود) 5تا  1 بندي با درجه(

 55حداكثر  و 11اين نگرش سنج  هاي گويهپاسخگويي به 
سنجش نگرش ميشرا توسط   روايي پرسشنامه. بود

جا كه اين  از آناما تائيد شده،  2007ميشرا در سال 
، شد يمپرسشنامه در ايران براي اولين بار استفاده 

روايي محتواي آن توسط تعدادي از متخصصين و 
 علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تاييد اعضاي هيات

دانش و اطالعات سنجش  يها روايي پرسشنامه. گرديد
. قرار گرفت تاييدنيز با استفاده از روايي محتوا مورد 

با استفاده از مقاالت متعدد و  ها بدين ترتيب كه پرسشنامه
با  روايي آنها و هبا موضوع تهيه گرديد متون مرتبط

نفر از متخصصين و اعضاي  9استفاده از نظرات 
پايايي  .علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد تاييد شد هيات

آوري، دانش و نگرش  فنسنجش اطالعات  هاي پرسشنامه
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نيز به روش آلفا كرونباخ تاييد شد و ضرايب آلفاي 
هاي شيوه به كارگيري  كرونباخ به ترتيب براي پرسشنامه

آوري، دانش و نگرش دانشجويان نسبت به  اطالعات فن
كه  71/0و  68/0، 70/0: آموزش الكترونيكي عبارت بود از

  .مورد تاييد قرار گرفت
پس از اخذ روش گردآوري اطالعات بدين صورت بود كه 

ولين دانشكده پرستاري و مامايي ونامه از مس معرفي
هاي  و واحد آموزش دانشكده مشهد با هماهنگي رياست

مختلف در گروه علوم پزشكي، تعداد دانشجويان 
سپس  .هاي مورد نظر مورد شناسايي قرار گرفتند رشته

اهداف و كاربرد نتايج پژوهش در  ،ضمن بيان اهميت
صورت اعالم رضايت و واجد شرايط بودن آنان براي 

با استفاده از فرم انتخاب واحد  (شركت در پژوهش
به صورت جمع ايفا شد كه  از آنها خواسته مي ،)شپژوه

پرسشنامه سنجش اطالعات فرم مشخصات دموگرافيك، 
پرسشنامه سنجش دانش و پرسشنامه سنجش آوري،  فن

شد  به دانشجويان اطمينان داده مي. نگرش را تكميل نمايند
نتايج پژوهش به  كه كليه اطالعات محرمانه باقي مانده و

توانستند  در ضمن آنان مي. اهد شدصورت كلي ارائه خو
  .در هر زمان كه مايل باشند از مطالعه خارج شوند

ها كدگذاري گرديده  ، پرسشنامه ها  پس از گردآوري داده
. يدارد رايانه گردو  SPSS-14افزار و با استفاده از نرم

از آمار توصيفي شامل  ها داده و تحليل جهت توصيف
 و پراكندگي هاي مركزي شاخص جداول توزيع فراواني ،

آمار استنباطي استفاده و ) و انحراف معيار ميانگين(
و  درصد 95ها ضريب اطمينان  در كليه آزمون. گرديد

بدين ترتيب كه . مد نظر گرفته شد  05/0داري  اسطح معن
در ابتدا نرمال بودن متغيرها با استفاده از آزمون 

اس بر اين اس .تعيين گرديد اسمرينوف-كلموگروف
و برخوردار نرمال از توزيع متغيرهاي دانش و سن 

  tسپس از آزمون آماري. نگرش غيرنرمال بودتوزيع 
مستقل براي مقايسه ميانگين نمره دانش به تفكيك جنس 

براي مقايسه  ANOVAو وضعيت تاهل، از آزمون 
و رشته تحصيلي ميانگين نمره دانش به تفكيك مقطع 

ن آماري من ويتني براي از آزمو .استفاده شد تحصيلي
مقايسه نمره نگرش به تفكيك جنس، وضعيت تاهل و از 

واليس براي مقايسه نمره نگرش به  آزمون كراسكال
براي نشان . تفكيك مقطع و رشته تحصيلي استفاده گرديد

دادن ارتباط متغيرهاي كمي از آزمون همبستگي پيرسون 
گي اي از آزمون همبست و براي متغيرهاي كيفي رتبه

  .اسپيرمن استفاده شد
  

  نتايج
درصد  2/93در اين مطالعه  ها بازگشت پرسشنامهميزان 

 354پرسشنامه توزيع شده  380از  ، بدين معني كهبود
بيشترين افراد . مورد به صورت كامل بازگردانده شد

هاي پرستاري، مامايي، پزشكي به  شركت كننده در رشته
 38و  )درصد 6/11( نفر 44 ،)درصد 2/19(نفر  73 ترتيب 

هاي اتاق عمل،  و كمترين آنها در رشته) درصد 10(نفر 
 ،)درصد 5/4(نفر  17بيهوشي و بينايي سنجي به ترتيب 

پايين ( بودند) درصد 3/5(نفر  20و  )درصد 7/4(نفر  18
بودن درصد دانشجويان پزشكي بدان دليل بود كه 

ساير هاي كامل دريافت شده از آنان نسبت به  پرسشنامه
 نفر 240از ميان شركت كنندگان  ).ها كمتر بود رشته

 .مرد بودند )درصد 2/32( نفر 114زن و  )درصد 8/67(
سني دانشجويان در اين تحقيق  و انحراف معيار ميانگين

 295. سال بود 19-43با دامنه سني  و سال 5/22 11/3±
 2/16(نفر  59دانشجويان مجرد و ) درصد 8/83(نفر 

 169مطالعه مورد هاي  از بين نمونه. ل بودندمتاه) درصد
نفر  58در مقطع كارشناسي پيوسته،  )درصد 8/48(نفر 

نفر  26 در مقطع كارشناسي ناپيوسته،) درصد 8/16(
 9/26(نفر  93و  كارشناسي ارشددر مقطع ) درصد 5/7(

 تخصصي اي و دكتري در مقطع دكتراي حرفه )درصد
فاده دانشجويان از در ارتباط با ميزان است .بودند

 8/66(نفر  254ان داد كه ها نش  داده ،كامپيوتر و اينترنت
. ردندك سال از كامپيوتر استفاده مي 3بيش از ) درصد

كمتر از نيزدانشجويان از ) درصد 8/46(نفر  178چنين  هم
ساعت در هفته از اينترنت براي اهداف آموزشي  3

ي از آن بود كه ديگر نتايج پژوهش حاك .كردند استفاده مي
استفاده از كامپيوتر در طول هفته ) تكرر(از نظر چگونگي 

گاهي ) درصد 7/24(نفر  87به ندرت، ) درصد 8/8(نفر  32
نفر  93چند بار در هفته و ) درصد 1/40(نفر  142اوقات، 
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از . كردند هر روزاز كامپيوتراستفاده مي) درصد 4/26(
ت و ايميل در دسترسي به اينترن) دفعات(نظر چگونگي 

نفر  53هاي پژوهش گزارش كردند كه  طول هفته واحد
گاهي ) درصد 4/24(نفر  86به ندرت، ) درصد 1/15(

نفر  91چند بار در هفته و ) درصد 7/34نفر  122اوقات، 
هر روز از اينترنت و ايميل استفاده ) درصد 1/25(

از دانشجويان ) درصد 53(نفر  186همچنين . كردند مي
اشتند كه واحدهاي درسي در دانشكده آنها به اظهار د

 4/76( نفر 268صورت الكترونيكي ارائه نشده است، 
ن خود هيچ يك از نيز ذكر كردند كه تاكنو) درصد

 .اند واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي نگذرانده
دانشجويان  بيش از نيمي ازنشان داد كه ديگر نتايج 

معتقد بودند ) درصد  5/55(دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
هاي محل  در دانشكدهافزاري موجود  كه كيفيت سخت

  .باشد كافي نميتحصيل آنها 
ميانگين و انحراف معيار نمره بر اساس نتايج اين مطالعه 

 55از نمره  21/37±17/7 كل حاصل از پرسشنامه  نگرش
ميانگين و انحراف معيار نمره كل حاصل از  .بود

نتايج . بود 20از نمره  63/10±940/3پرسشنامه دانش 
اين مطالعه نشان داد كه بين نمره حاصل از نگرش با 

  .ردندا وجودداري  ارتباط معنادانش 
نتايج آزمون همبستگي  فردي مشخصات با ارتباط در

دانشجويان سن با دانش بين  كه داد نشان پيرسون
در ) r=144/0و  p=008/0. (دداردداري وجو امعنارتباط 
دار آماري وجود  ، بين سن و نگرش ارتباط معنامقابل
داري را بين  ويتني تفاوت معنا نتايج آزمون من. نداشت

 بانگرش  و بين نمره دانشجنس و نگرش نشان داد ولي 
جدول . (توجود نداش يترم تحصيلي دانشجويان ارتباط

كه بين دانش با  داد نتايج آزمون آناليز واريانس نشان) 1
وجود دارد، بر اساس  داريامعن رتباطامقطع تحصيلي 

مقطع  ابين نگرش ب نتايج آزمون كراسكال واليس
مشاهده گرديد، و نتايج  داري امعن ارتباطتحصيلي نيز 

 بين نگرش آزمون كراسكال واليس همچنين نشان داد كه
داري  با رشته تحصيلي دانشجويان ارتباط آماري معنا

   ).1جدول (وجود دارد 
بين نمره حاصل از  نشان داد كه ژوهشديگر پ نتايج

بر اساس ميزان (استفاده از اينترنت  مدتنگرش با 
نتايج آزمون  اما. وجود نداشت ارتباط) استفاده در هفته

دانش كه بين نمره  داد نشان همبستگي اسپيرمن
مدت استفاده با در مورد آموزش الكترونيكي  دانشجويان

و  p=001/0( وجود داشتارتباط  در هفته ها از اينترنت آن
177/0=r ( به طوري كه هرچه مدت استفاده دانشجويان از

تر بود، دانش بيشتري نسبت به آموزش شاينترنت بي
آزمون  نتايجهمچنين بر اساس . الكترونيك داشتند
بين مدت استفاده دانشجويان از  همبستگي اسپيرمن

دانش آنها ارتباط ميانگين كامپيوتر براساس سال با 
به ) r=151/0و  p=004/0(شت دا داري وجود امعنيف ضع

طوري كه هرچه مدت استفاده دانشجويان از كامپيوتر 
بيشتر بود، دانش بيشتري نسبت به آموزش الكترونيك 

  .داشتند
اما بين مدت استفاده دانشجويان از كامپيوتر بر اساس 

نتايج  .نداشت داري وجوداسال با نگرش آنها ارتباط معن
استفاده ) تكرر(داري بين چگونگي  نه ارتباط معناگو هيچ 

دسترسي به ) دفعات(از كامپيوتر و همچنين چگونگي 
اينترنت و ايميل در طول هفته با نمره نگرش دانشجويان 

در حالي كه بين چگونگي استفاده از كامپيوتر . نشان نداد
)000/0P=  276/0و r= ( و همچنين چگونگي دسترسي به

با ) =r 286/0و  =000/0P(نت در طول هفته ايميل و اينتر
دار وجود  نمره دانش دانشجويان ارتباط مستقيم و معنا

  .داشت
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دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مورد آموزش الكترونيكي به  و نگرش ميانگين و انحراف معيار نمره دانش :1جدول 
  1388تفكيك مشخصات دموگرافيك در سال 

  و آماره P  نمره نگرش  و آماره P نمره دانش طبقات متغير  ر دموگرافيكمتغي
  =001/0p  48/36±52/6   53/10±93/3  زن جنس

45/2z=  76/38±19/8  84/10±95/3  مرد  
 =63/0P  12/37±32/7   56/10±99/3  مجرد  وضعيت تأهل

47/0Z=  95/37±33/6  98/10±72/3  متاهل  
 =86/10F  01/10±84/3 كارشناسي پيوسته  مقطع تحصيلي

00/0P=  
36/7±49/36  89/8X2= 

03/0P=  33/39±34/6  83/9±61/3 كارشناسي ناپيوسته  
  27/38±85/5  15/14±24/3 كارشناسي ارشد

  90/36±59/7  29/11±88/3 اي و باالتردكتراي حرفه
 =63/1F  95/10±08/4  مامايي  رشته تحصيلي

09/0P=  
76/5±86/36  15/26X2= 

04/0P=  44/35±75/7  44/10±96/3 پرستاري  
  94/39±09/5  71/10±86/3 اتاق عمل
  22/40±48/6  88/8±88/3 هوشبري
  76/35±80/6  53/10±90/3  پزشكي

  23/35±34/7  08/12±59/3 داروسازي
  50/40±02/8  69/11±10/4 دندانپزشكي

  10/39±18/5  50/11±77/3 بينايي سنجي
  97/38±25/7  47/9±18/4  بهداشت

  12/35±78/5  15/11±87/3 راديولوژي
  68/38±98/8  60/9±21/3 علوم آزمايشگاهي

  
  بحث
 نگرش دانشجويانتعيين دانش و  هدف با حاضر مطالعه
 يپزشكي مشهد نسبت به آموزش الكترونيك علوم دانشگاه

اهداف اختصاصي اين . گرديد انجام 1388در سال 
و  دانشجويانو نگرش  ميزان دانش تعيين پژوهش بر

مشخصات فردي و با متغيرهاي مذكور  همچنين ارتباط
متمركز  از كامپيوتر و اينترنت دانشجويان ميزان استفاده

در مجموع نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه  .بود
در دانشگاه مشهد سطح دانش دانشجويان علوم پزشكي 

كه از علل ، باشد ميايين پمورد آموزش الكترونيكي نسبتا 
تواند عدم ارائه يا ارائه ناكافي واحدهاي  احتمالي آن مي

هاي مختلف  در دانشكده به صورت الكترونيكي درسي
مدت زمان اندك استفاده و دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

تواند  ميكه خود  از اينترنت توسط دانشجويان باشد
وزش منجر به عدم شناخت كافي آنها نسبت به آم

عدم كفايت به عالوه عواملي مانند  .گردد يالكترونيك

امكانات مربوطه از جمله عدم تناسب تعداد دانشجويان با 
افزاري، عدم وجود محيط مناسب براي  امكانات سخت

استفاده از واحدهاي درسي ارائه شده به صورت مجازي، 
، عدم آشنايي يعدم ارائه اشكال مختلف آموزش الكترونيك

و در نتيجه  يآوري آموزش الكترونيك ساتيد با فناكمتر 
آشنايي ناكافي دانشجويان  و باالخره آن كامل ارائه نا

تر با كامپيوتر و  هاي پايين باالخص دانشجويان ترم
اين مطالعه نشان داد كه  .نيز موثر باشد اينترنت

دانشجويان نسبت به آموزش الكترونيك نگرشي مثبت 
دانشجويان نسبت به آموزش  نگرش نمثبت بود. دارند

و  دوبال، )10()2009( برتي  اتمطالعنتايج با  يالكترونيك
 و همكاران امين خندقي، )11() 2007-2006( همكاران

كه در آنها ) 13)(1387(و همكاران  محمدي ،)12()1385(
مثبت  ينگرش دانشجويان نسبت به آموزش الكترونيكنيز 
كه ) 14)(1381(دراني و همچنين مطالعه يماني و بها بود

نسبت  دانشگاه علمي هيات در آن بر نگرش مثبت اعضاي
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به كاربرد رايانه و اينترنت در آموزش اشاره شده است، 
 )15(مطالعه رينر نتيجه مذكور با نتايجاما  .واني داردخهم

عملكرد دانشجويان در يكي وي به مقايسه . متفاوت است
 طريق از يادگيري واز دو گروه يادگيري چهره به چهره 

 دريافت كه يكي از علل عملكردآنالين  اطالعات ارائه
آنان در ارتباط با  كافي فقدان انگيزه  دانشجويانضعيف 

تواند  آموزش الكترونيكي بود كه يكي از داليل اين امر مي
دانستند در صورت  اين نكته باشد كه دانشجويان مي

وش مذكور نامناسب بودن روش، اين حق را دارند كه ر
  .را كنار گذاشته و روش ديگري را انتخاب كنند

بين دانش با رشته تحصيلي در مطالعه حاضر 
اين كه  مشاهده نگرديد اختالف معناداريدانشجويان 

هاي مشابه  گذاري تواند مربوط به سياست ميمساله 
هاي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد در هر يك از دانشكده

هاي علوم پزشكي به  هتحت پوشش خود و شباهت رشت
. باشددر زمينه آموزش الكترونيك دانش پرورش هم در 

اختالف بين نگرش با رشته تحصيلي دانشجويان اما 
هاي  طوري كه رشته به وجود داشت، معناداري

تر و  دندانپزشكي، هوشبري و اتاق عمل نگرش قوي
تري  هاي راديولوژي و داروسازي نگرش ضعيف رشته

تواند  اين مساله مي. لكترونيكي داشتندنسبت به آموزش ا
احتماال به علت آشنايي بيشتر و توانمندي باالتر در 

. ها باشد استفاده از كامپيوتر و اينترنت در اين گروه
نشان داده است كه ) 16)(1387(مطالعه وفايي و همكاران 
 دانشگاه علوم پزشكي مشهد دانشجويان دندانپزشكي

هاي آموزش كامپيوتر را  السبيشترين سابقه شركت در ك
داشته و دانشجويان راديولوژي كمترين ميزان آشنايي 

از اين نظر  مطالعه ما . اند باكامپيوتر و اينترنت را داشته
كه در آن تفاوتي از نظر رشته با   )10(با مطالعه برتي

كه اين  دارد  تفاوتنگرش دانشجويان وجود نداشت، 
ندي همگاني باالتر در تواند به دليل توانم مساله مي

قابل . استفاده از كامپيوتر در كشورهاي پيشرفته باشد
هاي  ذكر است كه تفاوت در نگرش دانشجويان در رشته

مختلف تحت تاثير  ميزان رضايت آنان از كيفيت امكانات 
هاي مربوطه نبوده است، به طور  افزاري دانشكده سخت

نگرش مثال دانشجويان رشته دندانپزشكي بر خالف 

افزاري  مثبت، كمترين رضايت را از كيفيت امكانات سخت
  .داشتند

ارتباط بين دانش با جنس  نتايج مطالعه نشان داد كه
داراي داشت در حالي كه نگرش با جنس نوجود  داري معنا

به اين صورت كه دانشجويان مذكر  بود، ارتباط معناداري
در . دتري نسبت به آموزش الكترونيكي داشتن نگرش مثبت

كه در موسسات آموزش  )10(دوب و همكارانلامطالعه 
دو نگرش داري بين انيز تفاوت معن عالي كويت انجام شده

وجود  يجنس مذكر و مونث نسبت به آموزش الكترونيك
تري نسبت به  به اين صورت كه زنان نگرش مثبت ،داشت

. مردان داشتند كه از اين نظر با مطالعه ما متفاوت است
هاي موجود  تواند مربوط به محدوديت تفاوت مي علت اين

هاي  در جوامع عربي براي حضور زنان در عرصه
بنابراين يادگيري از طريق الكترونيكي اين . اجتماعي باشد

ها  كند تا اين محدوديت امكان را براي زنان عرب فراهم مي
مانعي براي دستيابي آنها به علوم مختلف نباشد و لذا 

تري به آموزش  ور كويت نگرش مثبتجنس مونث در كش
  .اند الكترونيكي داشته

بين نمره حاصل از دانش با زمان اختصاص  اين پژوهش در
) بر اساس ميزان استفاده در هفته(يافته به استفاده از اينترنت 

) بر اساس سال(و مدت استفاده دانشجويان از كامپيوتر 
 كه ضريب ، هر چندداري وجود داشت امعن ارتباط مستقيم و

با اين وجود به  .بدست آمده بسيار ضعيف بود همبستگي
سال از  3دليل استفاده اكثر دانشجويان به مدت بيش از 

از اينترنت در هفته،  آنان اما استفاده اندك، كامپيوتر
ضعيفي در مورد آموزش  ااز دانش نسبتدانشجويان 

بين نمره  پژوهش حاضردر . بودندبرخوردار  يالكترونيك
با زمان اختصاص يافته نسبت به آموزش الكترونيكي گرش ن

و ) بر اساس ميزان استفاده در هفته(به استفاده از اينترنت 
ارتباط ) بر اساس سال(مدت استفاده دانشجويان از كامپيوتر 

و ) 10( نداشت، كه از اين نظر با مطالعه برتي داري وجود امعن
تاثير زمان  كه در آن نگرش تحت )11(و همكاران لدوبا

 .متفاوت استاختصاص يافته به استفاده از كامپيوتر بود، 
مطالعه آنان نشان داد دانشجوياني كه زمان بيشتري را 

نمودند، پذيرش بيشتري براي  صرف استفاده از كامپيوتر مي
علت احتمالي اين تفاوت آن است  .آموزش الكترونيك داشتند
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تر از زمان استفاده از  كه نقش دانش استفاده از كامپيوتر مهم
دانشجويان مورد بررسي در پژوهش حاضر . باشد آن مي

اند  قابل قبولي را در استفاده از كامپيوتر داشته اگر چه زمان
و در نتيجه دارا  نسبتا پاييناما به دليل برخورداري از دانش 

بودن مشكل در يادگيري دروس به صورت الكترونيكي، 
 .اند تهتري به آن داش نگرش منفي

كارگيري  هاي پژوهش حاضر به از جمله محدوديت
از جمله ) Self report(ابزارهاي خود گزارشي 

پرسشنامه است كه سواالت آن در مقايسه با مصاحبه 
داراي عمق كمتري بوده و پژوهشگر ناگزير به اعتماد به 

هاي واحدهاي پژوهش در مورد مساله مورد  گزارش
ديگر آن است كه در برخي  محدوديت. مطالعه بوده است

هاي تحصيلي مورد پژوهش در حقيقت دروس به  از رشته
گردد، لذا همه  صورت مجازي به دانشجويان ارايه نمي

هاي تحصيلي مورد مطالعه داراي تجربه يكسان  رشته
اين احتمال وجود دارد كه دارا بودن تجربه . اند نبوده

ر نگرش اين توانست ب هاي الكترونيك مي استفاده از روش
  .دسته از دانشجويان نيز موثر باشد

اي در خصوص دانش و  شود مطالعه در پايان پيشنهاد مي
نگرش اساتيد دانشگاه علوم پزشكي مشهد نيز صورت 
گيرد تا بتوان از نتايج حاصل در جهت شناخت 

ريزي بهينه در اين زمينه،  هاي موجود و برنامه كاستي
اي در راستاي  مطالعههمچنين انجام . استفاده نمود

هاي آموزشي از جمله امكانات  بررسي نقش زير ساخت
تواند  سازي آموزش الكترونيكي مي افزاري در پباده سخت

  .مفيد فايده واقع گردد

  گيري نتيجه
در مجموع سطح دانش نشان داد كه  نتايج مطالعه

در مورد آموزش مشهد دانشجويان علوم پزشكي 
نسبتا پايين و نگرش آنها مثبت  1388در سال الكترونيكي 

جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي  بنابراين. باشد مي
، يايجاد، توسعه و استفاده بهينه از آموزش الكترونيك

باال بردن سطح دانش  ضرورت تالش در جهت
بر سازي در اين زمينه  دانشجويان علوم پزشكي و فرهنگ

در  .ددگر احساس مي آنانهاي  نيازها و خواست اساس
راستاي دستيابي به اين اهداف انجام اقداماتي از جمله 

 منظور به هايي كارگاه نظير آموزشي هاي برنامه طراحي
 به الكترونيكي آموزش از استفاده توانايي و آگاهي ارتقا

 كيفيت اثربخش و نيز ارتقا آموزشي ابزار عنوان
  .گردد مي پيشنهاد افزاري سخت

  
  قدرداني

دانند تا از  گران بر خود الزم ميدر پايان پژوهش
علوم حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه  هاي مالي حمايت

) 88382با شماره ثبت (در اجراي اين طرح پزشكي مشهد 
دانشگاه  همچنين از واحد توسعه آموزش. يندقدرداني نما

دكتر مظلوم  جناب آقايدر بررسي علمي اين طرح، 
 ري و ماماييمعاونت محترم آموزشي دانشكده پرستا

همكاري كليه دانشجويان شركت كننده در نيز و  مشهد
  .گردد سپاسگزاري ميژوهش       اين پ
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Measuring students' knowledge and attitude towards E- learning in 
Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) 

 
Rabab Latifnejad Roudsari1, Hamideh Jafari2, Bibi Leila Hosseini3, Akram Esfalani4 

 
Abstract 
 
Introduction: Nowadays, E-learning is one of the most advanced educational techniques. Considering the 
commencement of adopting such modern teaching techniques across the world as well as in the Iranian 
universities, one needs to apprehend the knowledge and attitude of students as one of the most important 
components in the education system. Thus, this study was designed to investigate the knowledge and attitude 
of students towards E- learning at MUMS. 
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 380 students who were studying in 
semester two or higher in 2009 in MUMS and were selected by stratified random sampling. Students' 
knowledge and technology information was measured using self-structured questionnaires whose validity 
and reliability had been confirmed. Mishra’s E-Learning Attitude Scale was used to measure attitude. Data 
were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, One-way ANOVA, Student t-test and Spearman and 
Pearson correlation in SPSS software. 
Results: The mean score of attitude was 37.21±7.177 (minimum score: 11, maximum: 55) and the mean 
score of knowledge was 10.63±3.940 (minimum score: 0, maximum score: 20).There was a significant 
relationship between attitude and students' sex, study program and course of study. A significant relationship 
also was found between knowledge, the study program and duration of using computer and internet. 
Conclusion: Considering the poor knowledge and relatively positive attitude of students toward e-learning, 
it is recommended to implement training programs such as workshops to develop students’ awareness and 
ability to utilize e-learning as an effective learning tool. 
Keyword: Knowledge, attitude, e-learning, students, medical education. 
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