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Abstract: E-learning is a process in which information and communication 

technologies are used to design, manage, present, guide, exchange, support and 

develop learning. The purpose of this study is to identify factors affecting the 

willingness of faculty members to use e-learning. The criteria and sub-criteria based 

on which faculty members use e-learning were extracted from previous studies. Matrix 

tables of these criteria and sub-criteria were prepared and completed by faculty 

members working in the university on an hourly basis and the weight of the criteria 

and sub-criteria was determined using Expert Choice 11. Comparison of factor 

weights in independent subgroups was performed using Mann-Whitney test. The mean 

age of participants was 44.37± 7.64 years, and the majority of them (60.4 %) were 

men. The weights of personal, pedagogical and administrative / legal criteria were 

0.395, 0.281, and 0.138, respectively. The following sub-criteria were the most 

important factors affecting the willingness of faculty members to use e-learning: 

Computer self-efficacy, skill in producing electronic content, poor information of 

professors in using information technology, lack of culture and publicizing for virtual 

teaching, and lack of policies, plans, and executive rules in this respect. E-learning is a 

special and exceptional opportunity that can be successful by removing the existing 

barriers and considering incentives and supportive factors for its use and application 

by faculty members and universities. 
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 مقدمه

نگاری اآموزش فرایندی پیچیده است که هرگونه ساده

تواند منجر به هدر رفت نیروهای انسانی و  در مورد آن می

آموزش در   (.1393)کریمی مونقی و یزدی    امکانات شود

و  دانشگاه آموزش  مبنای  بر  پزشکی  علوم  پرورش  های 

به   اعتماد  افزایش  علمی،  مطالب  یادگیری  دانشجویان، 

توسعة  دارد.  قرار  اجتماعی  و  فردی  نمو  و  رشد  نفس، 

فرایند   شناخت  نیازمند  آن  در  تحول  ایجاد  و  آموزش 

روش از  آگاهی  و  استآموزش  تدریس  )کریمی    های 

بخشی   و  راد  همکاران  1392مونقی،  و  ریحانی   ،1391.)  

دهه لزدر  اخیر،  روشهای  در  نظر  تجدید  سنتی  وم  های 

روش از  استفاده  و  از تدریس  یادگیری  فعال  و  نوین  های 

نظام چنین  سوی  کاربرد  و  شده  احساس  آموزشی  های 

رشتهروش در  شدههایی  متداول  پزشکی  علوم  است.  های 

فناوری   دانش  از  استفاده  جهان،  سرتاسر  در  امروزه، 

آمو امر  در  الکترونیکی  رویکرد  و  عنوان اطالعات  به  زش، 

بزرگ از  آموزش، یکی  سنتی  ساختار  در  تحوالت  ترین 

می و    شودشناخته  نژاد  مهدی  قشقاق،  میالن  )اوموئی 

   (.1390یعقوبی 

شود که در  آموزش الکترونیکی، به فرایندی اطالق می

آن برای طراحی، مدیریت، ارائه، هدایت، تبادل، پشتیبانی  

فناوری از  یادگیری  توسعة  اطالو  ارتباطی  های  و  عاتی 

می شامل  فناوری  .شوداستفاده  ارتباطی  و  اطالعاتی  های 

کنفرانسwebهای  فناوری ماهواره،  ویدیویی،  ،  های 

-های فشرده است که بصورت همنوارهای صوتی و دیسک

ناهم یا  یادگیری زمان  و  آموزش  راستای  در  زمان 

می  قرار  استفاده  مورد  و    گیرندالکترونیکی  )رحیمی 

دهندة مزایای  مطالعات انجام شده، نشان  (.2013  همکاران

آموزش   عرصة  در  اطالعات  فناوری  از  استفاده  متعدد 

هزینه کاهش  از:  عبارتند  مزایا  این  از  برخی  های  هستند. 

جویی آموزش سنتی، رفع محدودیت مکان آموزش، صرفه

در زمان، رفع محدودیت حضور اجباری در محل آموزش، 

هی و یادگیری در جوامع، افزایش های یاددافزایش فرصت

ها و  العمر بودن آموزشهای تحصیلی، ماداممیزان موفقیت

)زمانی و    دسترسی به حجم زیادی از اطالعات و دانش روز

   (.1390مدنی 

ایران،   در  مجازی  آموزش  مقولة  اخیر،  دهة    ماننددر 

نقاط دنیا  نظیر است. عواملی  مورد توجه قرار گرفته  ، سایر 

آموزشمحدودیت ارائه  ضرورت  سنتی،  آموزش  های های 

مفهوم  شدن  مطرح  گسترده،  صورت  به  تخصصی  و  پایه 

و   اطالعات  فناوری  روزافزون  رشد  کنار  در  مداوم  آموزش 

اخیر  سال  چند  در  که  موجب شده  الکترونیکی،  ابزارهای 

عنوان   به  را  الکترونیک  آموزش  آموزش،  امر  متخصصان 

زمینة در  مکمل  و  جایگزین  کنند  ،آموزش  روشی    تلقی 

نوری   و  کوتی  و    (.1395)اسالمی،  اطالعات  فناوری 

ارتباطات، موجب تحول در نقش سنتی فراگیر و فرادهنده  

شناسایی عواملی   (.1392)برجعلی لو و همکاران  استشده

های اطالعاتی جدید را بپذیرند،  ها و نظامکه افراد، فناوری

طالعات مورد توجه همواره در مطالعات مرتبط با فناوری ا

ها جهت  اگر چه دانشگاه   (.2006)کینگ و هی    استبوده

کنند؛  های زیادی میگذاریآموزش مجازی سرمایه  ةتوسع

اساتید   از  تعداد محدودی  توسط  آموزش مجازی  نظام  اما 

  ،شود. باید توجه داشت که اعضای هیئت علمی استفاده می

نقش مهمی    ،به عنوان یکی از اجزای اصلی فرایند آموزش

-های آموزش الکترونیک ایفا میدر استفادة بهینه از نظام

 (.1388)ذوالفقاری و سرمدی  کنند

روی  مطالعه که  از  نمونهای  دانشگاه  ای  به  و  اساتید 

الکترونیکی یادگیری  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی    ،منظور 

نشان داد که درک اعضای هیئت علمی از ارزش   ؛ انجام شد

نظام می  هایافزودة  الکترونیکی  میزان یادگیری  در  تواند 

آن نظاماستفادة  از  مها  مجازی  آموزش  باشدؤهای    ثر 

پنج عامل مؤثر بر عملکرد معلم    (.1393)کریمی و یزدی  

رهبری،   و  مدیریت  فناوری،  تخصصی،  دانش  الکترونیکی، 

و شخصیت هستند پداگوژی  به  و هاگ    تسلط  )فولکستد 

اعوامل    (.2002 به  نسبت  نظامنگرش  از  های ستفاده 

خودکارآمدی   شده،  درک  ارزش  الکترونیکی،  یادگیری 

برابر تغییر  رایانه به عنوان عناصر مهم نیز  ای، مقاومت در 

آموزش  از  استفاده  در  علمی  هیئت  اعضای  تمایل  در 
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با توجه به     (.2019پور  )قدسی   اند الکترونیک معرفی شده

جا  ، هشدانجاممطالعات   مدلی  تدوین  برای  ضرورت  مع 

تمایل   بر  مؤثر  عوامل  بندی  اعضای  به  اولویت  مشارکت 

وجود دارد.   ،الکترونیک استفاده از آموزش  درهیئت علمی  

مدل    ،لذا یک  به  مبرمی  نیاز  هدف،  این  به  رسیدن  برای 

 شود.گیری مناسب احساس میتصمیم

 AnalyticHierarchy)   فرایند تحلیل سلسه مراتبی

Process, AHP  ) جام از  نظامعیکی  طراحی ترین  های 

تصمیم برای  این  شده  است.  چندگانه  معیارهای  با  گیری 

را در تصمیمگیری دخالت داده فرایند گزینه های مختلف 

را   زیرمعیارها  و  معیارها  روی  حساسیت  تحلیل  امکان  و 

بر این فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر مبنای   دارد. عالوه 

بنا شده را تسهیل  قضاوت و م  و   مقایسات زوجی  حاسبات 

راکرده   تصمیم  ناسازگاری  و  سازگاری  نشان    نیز  میزان 

ویژگی مدلمیدهد.  این  انعطاف   ،های  و  بودن  ساده  پذیر 

است مسائل  از  وسیعی  محدودة  حل  برای  و    آن  )سرملی 

فرایند    (.2014تیمورپور   از  استفاده  با  که  مطالعاتی  از 

ام شده  تحلیل سلسله مراتبی در زمینه آموزش مجازی انج

های طراحی ابزارهای آموزشی بندی مولفهتوان به رتبهمی

مدارس در  اجتماعی  شبکه  بر  همکاران   مبتنی  و  )ابزری 

اولویت(1390 و  شناسایی  م،  عوامل  عملکرد  ؤبندی  بر  ثر 

الکترونیکی و همکاران    معلم  لو  رتبه  (1392)برجعلی  -و 

اینترنت  محیط  در  اعتمادسازی  بر  مؤثر  عوامل    بندی 

اشاره کرد. در مطالعات پیشین،  (  1381هادرانی و یمنی  )ب

آموزش  از  علمی  هیئت  اعضای  استقبال  عدم  علل 

 است. الکترونیک مورد بررسی قرار نگرفته

با   مرتبط  عوامل  شناسایی  حاضر  پژوهش  از  هدف 

جندی   پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای  تمایل 

الکترو آموزش  از  استفاده  اهواز جهت  تعیین  شاپور  و  نیک 

شاخص و  معیارها  مر اولویت  آنبتبط  های  بر    هاا  تکیه  با 

آموزش  از  علمی  هیئت  اعضای  استقبال  عدم  علل 

 الکترونیک است. 

 روش کار

از نوع    مطالعة حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی 

م مشارکت  مطالعات  با  مرتبط  معیارهای  است.  قطعی 

ال آموزش  از  استفاده  در  علمی  هیئت  و  کترونیک  اعضای 

مر پیشین    تبطزیرمعیارهای  مطالعات  از  رابطهنیز  با    در 

تمایل اعضای هیئت علمی در کاربرد نظام  بر  عوامل مؤثر  

آموزش الکترونیکی در   ةیادگیری الکترونیکی، موانع توسع

بندی عوامل مؤثر  نظام آموزشی ایران و شناسایی و اولویت

عملکرد   الکترونیکبر  و  )  دشاستخراج    آموزش  کریمی 

هی  1393یزدی   و  کینگ  تسونه 2006،  و  جیانونی   ،

معیار(  2003 پنج  معیار   .  گرفت:  قرار  بررسی    مورد 

  5  به همراهزیر معیار(، پداگوژیکی )   6  ه همراهشخصیتی )ب

زیرمعیار(، مدیریتی    4  ه همراه)ب  زیرمعیار(، فنی و فناورانه

همراه) حقوقی/  3  به  و  )  زیرمعیار(  همراهاداری    4  به 

زیرمعیارهای   و  معیارها  که  است  ذکر  به  الزم  زیرمعیار(. 

جدولؤم در  مطالعه  این  در  مشاهده    1  ثر  .  هستندقابل 

اعضای هیئت علمی  اشتغال به کار  معیار ورود به مطالعه،  

سال   شاپور ،  1398در  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه  در 

همراهی  عدم  مطالعه،  از  خروج  معیار  است.  و    اهواز 

ه  مشارکت ماتریسیعضو  جداول  تکمیل  در  علمی    ، یئت 

تحویل    عضای هیئت علمی،به ا  ، در نظر گرفته شد. جداول

شد  مراجعه،    داده  زمان  در   تکمیل جهت    یتوضیحاتو 

 .  گردیدارائه  فرد آموزش دیده، جداول توسط 

  ینسبت اعضا  ن،یشی با  توجه به عدم وجود مطالعات پ 

علم مثبت،    یهیئت  نگرش  گ  50با  نظر  در  رفته  درصد 

)-یم مp=  5/0شود  )  زانی(،  برآورد  ده  dاشتباه  برابر   )

( معنd=1/0درصد  سطح  حجم  α=    01/0  یدار  ی(،   .

اعضا علم  یجامعة  پزشک  ی هیئت  علوم    یجند  یدانشگاه 

تحص سال  در  اهواز  شهر  با  1396ـ    1397  یلی شاپور   ،

علم سامانة  گزارش  به  بهداشت،   سنجی  استناد  وزات 

پزشک آموزش  و  بوده  436  ، یدرمان  .  N=  643.  است  نفر 

 مطالعه، با استفاده از فرمول نیدر ا
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مقاد گرفتن  نظر  در  با  و    یپارامترها  ریو  مذکور 

نفر در    161برابر    یاحجم نمونه   زش،یر  20احتساب درصد

م گرفته  اشودینظر  نمونه   نی.  روش  از  استفاده  با   نمونه 

م  ای  طبقه  یرگی علم  یاعضا  انیاز    یتمام   یهیئت 

 طبقه   هر  حجم  با   متناسب  و(  طبقه  عنوان  به)  ها   دانشکده

 .  شد آوری جمع ه، جامع کل حجم به نسبت

مشارکت  در  مؤثر  زیرمعیارهای  و  معیارها  جداول 

  نظیمهای مجازی تاعضای هیئت علمی در استفاده از نظام

این جدول ش علمی    ها د.  هیئت  اعضای  مورد  و  توسط  در 

آن نظامها  تمایل  از  استفاده  الکترونیکیبرای  به    ، های 

اساس   بر  و  دیگر  معیار  بر  معیار  یک  ارجحیت  صورت 

تکمیل   ساعتی   )ساعتی  دشمقیاس  مقیاس(2008ند   .  

به    9و    7،  5،  3،  1بوده و اعداد    9تا    1طیفی بین    ساعتی، 

کمی   یا  مرجح  کمی  یکسان،  اهمیت  معادل  ترتیب 

یا  مطلوب قوی  اهمیت  یا  ترجیح  یا  تر،  ترجیح  بهتر،  

کامالً و  بهتر  خیلی  یا  قوی  خیلی  کامالً  اهمیت  یا    مرجح 

،  2. الزم به ذکر است که اعداد  هستندبهتر    تر یا کامالًمهم

می  8و    6،  4 استفاده  فواصل  بین  ترجیحات  شود.  برای 

وزن   علمی،  هیئت  اعضای  توسط  جداول  تکمیل  از  پس 

استفاده با  زیرمعیارها  و  نرم معیارها   Expert  11افزاراز 

Choice    تعیین شد. شاخص ناسازگاری در بین معیارها و

د. در حالت کلی  شوافزار محاسبه میزیرمعیارها توسط نرم

کم سازگاری  نرخ  از  اگر  مقایس  1/0تر    ، شدهانجام  ةباشد، 

  1/0از    تراین مقدار بیش. در صورتی که  قابل قبول است

تصمیم  ،باشد ارزشباید  اگیرنده،  ماتریس  های  در  ولیه 

 .   کندزوجی را اصالح 

سابقه،  میزان  سنی،  گروه  جنسیت،  مانند  متغیرهایی 

و رتبة علمی نیز جهت مقایسه بین   رشته تحصیلی،  مقطع

ی به  شد. متغیرهای کمّمعیارها و زیرمعیارها در نظر گرفته

گزارش  حداکثر  و  حداقل  معیار،  انحراف  میانگین،  صورت 

ن کیفی  متغیرهای  و  )درصد(  شده  تعداد  صورت  به  یز 

شده زیرگروهگزارش  در  عوامل  وزن  مقایسة  های  اند. 

مستقل از هم با استفاده از آزمون من ـ ویتنی انجام شد.  

داده تحلیل  و  نرمتجزیه  از  استفاده  با  نمودار  رسم  و  -ها 

  .انجام شد Excel 2013 و SPSS 22 افزارهای

 

 های الکترونیک مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از نظام  معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در .1جدول 

Table 1. Criteria and sub-criteria affecting faculty member’s participation in using electronic systems 
 معیار  زیرمعیار 

اطالع  ـ عالقه به آموزش مجازی  ـسبک تدریس مقاومت اساتید در مقابل تغییر  ـ های یادگیری الکترونیکنگرش اساتید نسبت به نظام

 ای خودکارآمدی رایانه ـ اعتقاد به عدم کاربرد آموزش الکترونیکی برای دروس مهارتی ـ  از فواید آموزش مجازی
 شخصیتی 

ار و  تسلط به طراحی نظام  آموزشی )طراحی دوره، سمین ـ مهارت در تولید محتوای الکترونیک  ـ مهارت تدریس در حیطه مجازی

 هاتوجه به نیاز فراگیران و ارائه بازخورد به آن ـ آگاهی از ویژگی کالس مجازی  ـ کارگاه مجازی(
 پداگوژیکی 

ـ   آگاهی از ابزار یادگیری الکترونیک ـ پایین بودن اطالعات اساتید در بهره گیری از فناوری اطالعات ـ پایین بودن سرعت اینترنت

 نابع الکترونیکعدم توانایی دانشگاه در تهیه م
 فنی و فناورانه

 رسانی جهت تدریس مجازی سازی و اطالععدم فرهنگ ـ  هدایت فراگیران در محیط مجازی ـ  آگاهی از نحوه مدیریت در مجازی
 مدیریتی 

عدم   ـ نویعدم حمایت مع ـ عدم وجود استاندارد سازی معتبر ـ عدم وجود قانونی معین برای پشتیبانی از طرح های ابتکاری اساتید

 ها، خط مشی و قوانین اجرایی وجود سیاست
 اداری  حقوقی/

 

 هایافته 
هـای مـرتبط بـا بنـدی مؤلفـهدر مطالعة حاضر، رتبـه

ای متشـکل با استغاده از نمونـه  کاربرد آموزش الکترونیکی

نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علـوم پزشـکی   161  از

 100دهـی درصـد نرخ پاسخ.  انجام شدجندی شاپور اهواز  

 ±  64/7کننـدگان در مطالعـه،  میانگین سـن شـرکتبود.  

سال بـود. اکثریـت نمونـة مـورد بررسـی )درصـد   37/44

دادند. تقریباً نیمـی از اعضـای ( را مردان تشکیل می4/60

های مرتبط با آموزش هیئت علمی پیشینة حضور در دوره

 Education)  توسط واحد توسعة آموزش که الکترونیکی
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velopment Center, EDCDe )راشـود مـی برگزار، 

های جمعیـت شـناختی نمونـة مـورد داشتند. سایر ویژگی

نیـز پیوست    1ارائه شده است. نمودار    2بررسی در جدول  

کنندگان به تفکیک دانشـکدة محـل توزیع فراوانی شرکت

   دهد.خدمت را نشان می

 

 

 بررسی  های جمعیت شناختی در نمونة مورد. ویژگی2جدول  

Table 2. Participant characteristics 

 کل نمونه  متغیر 
  هدانشکد

 بهداشت

  هدانشکد

پرستاری و 

 مامایی 

ه  دانشکد

 پیراپزشکی 

  هدانشکد

 پزشکی 

  هدانشکد

 توانبخشی

ه  دانشکد

 داروسازی

ه  دانشکد

 دندانپزشکی 

 سن؛ سال 

  ± 64/7 میانگین   ±انحراف معیار 

37/44 

83 /8 ±  

58/43 

23/6 ±  

88/49 

95/9 ±  

63/42 

61/7 ±  

10/44 

43/7 ±  

87/43 

97/5 ±  

80/44 

05/7 ±  

57/44 

         جنسیت؛ )درصد( تعداد 

 11( 4/52) 3( 0/30) 3(  37/ 5) 28( 1/31) 4( 4/36) 6(  7/66) 4( 3/33) 59(  6/36) مونث

 10(6/47) 7( 0/70) 5(  62/ 5) 62(  9/68) 7(  6/63) 3(  3/33) 8(  7/66) 102( 4/60) مذکر 

 آخرین مقطع تحصیلی؛ )درصد( تعداد 

 0(  0/0) 0(  0/0) 3(  37/ 5) 0(  0/0) 2( 2/18) 4( 4/44) 1( 8/ 3) 10(  2/6) کارشناسی ارشد

(  4/84) 9(  81/ 8) 5( 55/ 6) 11( 7/91) 130(  80/ 8) دکترای تخصصی 

76 

(5 /62  )5 (0/100 )10 (7/66  )14 

 7(  3/33) 0(  0/0) 0(  0/0) 14( 6/15) 0( 0/0) 0(  0/0) 0(  0/0) 21( 0/13) فوق تخصص 

 وضعیت استخدامی؛ )درصد( تعداد 

 12( 1/57) 7( 0/70) 6(  0/75) 47( 52/ 8) 7(  6/63) 9( 0/100) 7( 58/ 3) 95( 4/59) رسمی

 8(  1/38) 0(  0/0) 1( 5/12) 13( 6/14) 1( 1/9) 0(  0/0) 0(  0/0) 23( 4/14) قراردادی 

 1( 8/4) 3( 0/30) 1( 5/12) 24( 0/27) 1( 1/9) 0(  0/0) 4( 3/33) 34(  2/21) پیمانی

 0(  0/0) 0( 0)./ 0(  0/0) 5(  5/ 6) 2( 2/18) 0(  0/0) 1( 4/8) 8(  5)./  تعهدی 

 میزان استفادة روزانه از رایانه؛ ساعت

  ± 30/2 میانگین   ±انحراف معیار 

51/5 

34/3 ±  

12/8 

38/3 ±  

94/6 

21/2 ± 

09/7 

72/1 ±  

98/4 

55/1 ±  

87/4 

83/2 ±  

00/7 

20/1 ± 

35/4 

 ؛ )درصد( تعداد ICDLهای گواهینامة مهارت

 11( 4/52) 7( 0/70) 6(  0/75) 71(  9/78) 9(  81/ 8) 5( 55/ 6) 9(  0/75) 118( 3/73) دارد 

 10( 6/47) 3( 0/30) 2( 25)./ 19( 1/21) 2( 2/18) 4( 4/44) 3( 25)./ 43( 7/26) ندارد

 ؛ )درصد( تعداد EDCالکترونیکی برگزارشده توسط های آموزش سابقة حضور در کارگاه

 7(  3/33) 1(  0/10) 5(  62/ 5) 44( 9/48) 10( 9/90) 6(  7/66) 6( 0/50) 79(  1/49) دارد 

 14(  7/66) 9( 0/90) 3(  37/ 5) 46( 1/51) 1( 1/9) 3(  3/33) 6( 0/50) 82(  9/50) ندارد

 تجربة برگزاری آموزش الکترونیکی؛ )درصد( تعداد 

 13( 9/61) 8(  0/80) 7( 87/ 5) 62(  9/68) 7(  6/63) 7( 77/ 8) 8(  7/66) 112( 6/69) د دار

 8(  1/38) 2( 0/20) 1( 5/12) 28( 1/31) 4( 4/36) 2( 2/22) 4( 3/33) 49( 4/30) ندارد

 

انتخاب معیارهای  بین  شخصیتی، از  معیارهای  شده، 

اداری/ و  به  پداگوژیکی  وزنحقوقی  ،  395/0های  ترتیب 

از    138/0و    281/0 دادند. همچنین  اختصاص  به خود  را 

شرکت  علمی  هیئت  اعضای  برای نظر  مطالعه  در  کننده 

کم مدیریتی،  معیار  الکترونیک،  آموزش  از  ترین  استفاده 

 (. 3اولویت اهمیت را دارد )جدول
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 Expert Choiceها با استفاده از نرم افزار آن ةشد هدهی معیارها در روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و وزن محاسب ماتریس وزن   .3جدول 

Table 3. Weighting matrix for criteria in Analytic Hierarchy Process method and the weights 

calculated by the Expert Choice program 

 ت اولوی وزن معیارها  اداری/حقوقی  مدیریتی  فنی و فناورانه پداگوژیکی  شخصیتی  معیار 

 1 395/0 777/2 782/2 320/3 517/2 1 شخصیتی 

 2 281/0 620/2 193/3 859/3 1 397/0 پداگوژیکی 

 4 099/0 701/0 773/1 1 259/0 301/0 فنی و فناورانه

 5 087/0 571/0 1 564/0 313/0 359/0 مدیریتی 

 3 138/0 1 751/1 426/1 381/0 360/0 حقوقی  اداری/

 

 

ستقبال هیئت علمی از آموزش  ترین زیرمعیار در امهم

در بخش 421/0ای با وزن  الکترونیک، خودکارآمدی رایانه

شخصیتی   آموزش استمعیار  به  عالقه  که  حالی  در   .

ترین اهمیت را دارد. در  کم،  033/0با وزنی معادل  ،مجازی

تولید محتوای  در  پداگوژیکی، مهارت  زیرمعیارهای  بخش 

وزن   با  مهم466/0الکترونیک  نظر    ترین،  از  زیرمعیار 

ب جهت  در  علمی  هیئت  آموزش  هاعضای  کارگیری 

امااستالکترونیک   و   ،.  فراگیران  نیاز  به  توجه  زیرمعیار 

آن  ةارائ به  کم  ،هابازخورد  مقول اهمیت  به  ورود  در    ة تری 

هیئت   اعضای  نظر  از  البته  داشت.  الکترونیک  آموزش 

بهره  ،علمی در  اساتید  اطالعات  بودن  اپایین  ز گیری 

عامل مهمی در معیار فنی    377/0فناوری اطالعات با وزن  

منابع    ةد. عدم توانایی دانشگاه در تهیشو فناورانه گزارش  

در   بازدارنده  مانع  یک  از  راستای  الکترونیک  استقبال 

-سازی و اطالععدم فرهنگ  ز طرفی،آموزش مجازی بود. ا

وزن   با  تدریس مجازی  عنوان یک     53/0رسانی جهت  به 

میزیر مدیریتی  ممعیار  از  یکی  عنوان  به  های  لفهؤتواند 

آموزش  امر  در  علمی  هیئت  اعضای  مشارکت  عدم 

وجود   عدم  علمی،  هیئت  اعضای  باشد.  الکترونیک 

ب سیاست را در  اجرایی  کارگیری ه  ها، خط مشی و قوانین 

 (.4آموزش الکترونیک مهم دانستند )جدول
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های الکترونیک با در استفاده از نظام در مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ثرؤماتریس وزنی زیرمعیارهای م .4جدول

 Expert Choiceها با استفاده از نرم افزار استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و وزن محاسبه شده آن

Table 4. Weighting matrix for sub-criteria affecting faculty member’s participation in electronic systems 

in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences using Analytic Hierarchy Process and the weights 

calculated by the Expert Choice program 

 ( 6) ( 5) ( 4) ( 3) ( 2) ( 1) زیر معیار  معیار 
وزن زیر  

 معیار 
 اولویت 

صیت
شخ

 ی 

های  نظام  به  نسبت  اساتید  نگرش 

 ( 1یادگیری الکترونیک )

1 819/2 415/2 408/2 117/1 831/0 132/0 3 

سبک  تغییر  مقابل  در  اساتید  مقاومت 

 ( 2تدریس )

355/0 1 991/0 404/2 968 /0 659 /0 088/0 4 

 6 033/0 683/0 551/0 792/0 1 009/1 414/0 ( 3عالقه به آموزش مجازی ) 

 5 083/0 696/0 622/0 1 262/1 415/0 451/0 ( 4فواید آموزش مجازی )اطالع از 

آموزش   کاربرد  عدم  به  اعتقاد 

 ( 5الکترونیکی برای دروس مهارتی ) 

008/0 033/1 814/1 607/1 1 829/1 243/0 2 

 1 421/0 1 546/0 436/1 464/1 517/1 203/1 ( 6خودکارآمدی رایانه ای) 

ی 
یک

وژ
اگ

پد
 

 2 178/0 - 153/2 360/2 785/1 0/ 673 1 ( 1یطه مجازی )مهارت تدریس در ح

الکترونیک   محتوای  تولید  در  مهارت 

(2 ) 

485/1 1 973/2 653/2 744/2 - 466/0 1 

آموزشی   نظام  طراحی  به  تسلط 

کارگاه   و  سمینار   ، دوره  )طراحی 

 ( 3مجازی( ) 

560/0 336/0 1 809/2 919/1 - 163/0 3 

 4 099/0 - 374/1 1 355/0 377/0 424/0 ( 4)  آگاهی از ویژگی کالس مجازی

ارائه  و  فراگیران  نیاز  به  توجه 

 ( 5بازخورد به آنها ) 

464/0 364/0 521/0 727/0 1 - 094/0 5 

نه
را

او
 فن

 و
ی

فن
 

اینترنت   به  اتصال  سرعت  بودن  پایین 

(1 ) 

 1 

 

190/1 553/0 036/1 - - 157/0 3 

بهره   در  اساتید  اطالعات  بودن  پایین 

 ( 2از فناوری اطالعات) گیری

840/0 1 635/2 614/2 - - 377/0 1 

یادگیری   های  ابزار  از  آگاهی 

 ( 3الکترونیک )
 

808/1 379/0 1 475/2 - - 342/0 2 

منابع   تهیه  در  دانشگاه  توانایی  عدم 

 ( 4الکترونیک)
 

965 /0 382/0 404/0 1 - - 124/0 4 
ی 

ریت
دی

م
 

محیط   در  مدیریت  نحوه  از  آگاهی 

 ( 1مجازی)
 

1 659/1 763 /0 - - - 183/0 3 

محیط   در  فراگیران  هدایت 

 ( 2مجازی)
 

602/0 1 705/1 - - - 288/0 2 

رسانی  اطالع  و  سازی  فرهنگ  عدم 

 ( 3جهت تدریس مجازی) 
 

311/1 587/0 1 - - - 530/0 1 

ق/
قو

ح
 

ی
ار

اد
 

برای   معین  قانونی  وجود  عدم 

ابتکاری   های  طرح  از  پشتیبانی  

 ( 1اساتید)

1 101/2 893/0 536/1 - - 154/0 3 

 4 136/0 - - 848/0 239/1 1 475/0 ( 2عدم وجود استاندارد سازی معتبر)

 2 336/0 - - 325/1 1 807/0 119/1 ( 3عدم حمایت معنوی) 

و   مشی  خط  ها،  سیاست  وجود  عدم 

 ( 4قوانین اجرایی)

651/0 179/1 754/0 1 - - 374/0 1 
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در میان اعضای    "ت معنویعدم حمای"متوسط وزن مؤلفة  

را   الکترونیکی  آموزش  برگزاری  تجربة  که  علمی  هیئت 

تجربة   27/0  ±  14/0اند،  داشته سابقة  که  گروهی  در  و 

را نداشته الکترونیکی   23/0  ±  13/0اند،  برگزاری آموزش 

دارای  گروه،  دو  در  مؤلفه  این  وزن  میان  تفاوت  بود. 

. میانگین وزن  (p=  042/0اختالف آماری معناداری است )

مجازی"های  مؤلفه آموزش  فواید  از  از "،  "اطالع  آگاهی 

مجازی کالس  ارائه "و    "ویژگی  و  فراگیران  نیاز  به  توجه 

در میان اعضای هیئت علمی که سابقة    "بازخورد به ایشان

کارگاه در  توسعة شرکت  واحد  الکترونیک  آموزش  های 

است که   اند، بیشتر از اعضای هیئت علمیآموزش را داشته 

=    040/0اند )به ترتیب:  هایی شرکت نکردهدر چنین دوره

p  ،026/0    =p    020/0و    =p وزن میانگین  طرفی  از   .)

عدم  "و    "مهارت در تولید محتوای الکترونیک"های  مؤلفه

طرح از  پشتیبانی  برای  معین  قانونی  ابتکاریوجود    "های 

-در میان اعضای هیئت علمی که سابقة شرکت در کارگاه

الکترونیک واحد توسعة آموزش را داشته اند،  های آموزش 

هایی  تر از اعضای هیئت علمی است که در چنین دورهکم

نکرده ترتیب:  شرکت  )به  (.  p=    014/0و    p=    038/0اند 

های تحت  اختالف آماری معناداری در متوسط وزن مؤلفه

مشاهده نشد.    ICDLبررسی در دو گروه با / بدون مدرک  

کامپیوتری را گذرانده    ةگان  7های  افرادی که مهارت  از نظر

میانگین وزنی زیرمعیار  بودند،    ICDL  ةگواهینامدارای  و  

فرهنگ اطالععدم  و  پایین  سازی  و  تدریس  جهت  رسانی 

بهره و  اساتید  اطالعات  اطالعات  بودن  فناوری  از  گیری 

 . بود ICDLباالتر از افراد بدون مدرک  

نظرگرفته شده به عنوان عوامل  بین زیرمعیارهای در  از

هیئت   اعضای  توسط  الکترونیک  آموزش  کاربرد  در  مهم 

فرهنگ عدم  زیرمعیارهای  وزنی  میانگین  و  علمی،  سازی 

اساتید  اطالع پایین بودن اطالعات  رسانی جهت تدریس و 

بهره هیئت در  اعضای  نظر  از  اطالعات  فناوری  از  گیری 

کارگاه در  که  توسععلمی  مرکز  شرکت آم  ةهای  وزش 

کارگاه   ،اندکرده این  در  که  اساتیدی  سایر  به  ها  نسبت 

بیش نداشتند،  بود. شرکت  زیرمعیارهای    تر  وزن  میانگین 

بهره در  اساتید  اطالعات  بودن  فناوری  پایین  از  گیری 

نظر  از  مجازی  محیط  در  فراگیران  هدایت  و  اطالعات 

برگزاری آموزش مجازی را   ةاعضای هیئت علمی که سابق

 نسبت به سایر اساتید بیشتر بود.  ،رندندا

 

 و نتیجه گیری  بحث

-امروزه استمرار حیات مراکز آموزشی در موقعیت       

خاص شرایط  و  و    ، ها  ابزار  راهکارها،  از  استفاده  مستلزم 

نوین  شیوه )سلوین  های  پیشرفت(2003است    های . 

در   محدودیت حوزة  گسترده  و  اطالعات  های  فناوری 

سبب سنتی  به   آموزش  را  الکترونیک  آموزش  که  شده 

)اسالمی،    عنوان روشی جایگزین در آموزش در نظر بگیرند

نوری   و  مطالع   (.1395کوتی  بین    ةدر  از  معیار    5حاضر 

با وزن   معیار شخصیتی  -مهم  395/0درنظر گرفته شده، 

در   علمی  هیئت  اعضای  مشارکت  در  را  اولویت  ترین 

م و  دارد  الکترونیک  آموزش  از  مدیریتی  استفاده  عیار 

اهمیت کمتری در استقبال هیئت علمی از آموزش مجازی 

همکاران و  محمدی  داد.  که   (1395)  نشان  دادند  نشان 

و  پرسرعت  اینترنت  به  راحت  دسترسی  فنی،  پشتیبانی 

-می   ،ترتیببه  ،توانمندسازی اساتید برای تدریس مجازی

م عوامل  از  باشند. ؤتوانند  مجازی  فضای  از  استفاده  بر    ثر 

رسد که تفاوت درنتایج این دو مطالعه به  البته به نظر می

 دلیل اختالف در معیارهای انتخابی باشد. 

همچنین در این مطالعه، در بحث شخصیتی، زیرمعیار 

تر از سایر موارد ذکر  ای بسیار با اهمیتخودکارآمدی رایانه

از معیارهای مهم در پیشش از    ةبینی استفادد. یکی  افراد 

رایانهفناوری   خودکارآمدی  استاطالعات،  افرادی    ؛ای  که 

و   رایانه  از  استفاده  در  بیشتری  گرایش  ویژگی،  چنین  با 

دارندنظام الکترونیک  یادگیری  یزدی    های  و  )کریمی 

حسن  1393 مهارت  (.2003،  که  است  ذکر  به  های  الزم 

های عمومی کار با رایانه  های مطالعه، مهارتفردی، مهارت

از   اینترنت  و مهارتو  مجازی  آموزش  برای  الزم  های 

.  ( 1386)درگاهی، قاضی زاده و قاسمی    دهستنالکترونیک  
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رایانهدخودکارآم اساتید  ی  تمایل  در  از   بهای  استفاده 

منظام الکترونیک  یادگیری  بودؤهای  یزدی    ثر  و  )کریمی 

1393.) 

مهارت در تولید محتوای مجازی و مهارت تدریس در  

وزن  ةحیط با  ترتیب     178/0و    0/ 466ای  همجازی  به 

اعضای هیئت  از نظر  پداگوژیکی  زیرمعیار  اولین و دومین 

( نشان دادند که  1387پور و میرزایی )علمی بودند. صدق 

بین  مجازی  آموزش  در  مهارت  توسعه  عامل  میانگین 

  ، دهندکه به روش سنتی آموزش می  ،اعضای هیئت علمی

زی و ترکیبی  مجا  هایاز اعضای هیئت علمی که به روش

اکم   ؛ کنندتدریس می  به    ،مهارت  ة. همچنین توسعستتر 

م عوامل  از  یکی  آموزش ؤعنوان  به  اساتید  گرایش  بر  ثر 

در  .(2003)جیانونی و تسونه    استمطرح شده  ،الکترونیک

نظام به  نسبت  اساتید  نگرش  مطالعه،  یادگیری  این  های 

وزن   با  مهم  132/0الکترونیک  شخصیتی  معیار    ،سومین 

استفاد الکترونیک  ةدر  آموزش  از  نگرش  ،اساتید    ،است. 

ت تفاوت أ تحت  استثیر  فرهنگی  عوامل  و  فردی  این  های   .

م  عامل  یک  عنوان  برنامه  ةلفؤبه  اجرای  در  های  مهم 

است  مطرح  دانشگاه  اساتید  توسط  الکترونیک   آموزش 

همکاران    )ملکی همکاران1394و  و  ملکی   .)  (1394 ) 

نگرش   که  کردند  از گزارش  استفاده  در  اساتید  مثبت 

های  تواند در موفقیت و اجرای پروژهآموزش الکترونیک می

ت بسیار  الکترونیک  باشدأ یادگیری  امل  ع.  (ثیرگذار 

روحی انگیزه،  مانند  برابر چالش  ة شخصیتی  در  خواهی 

از    و  تکنولوژی افراد  دانش  تغیرات  برابر  در  مقاومت 

یکتکنولوژی ب  ،  قوی  انگیزشی  اساتید  نقش  نگرش  ر 

داردنسبت   مجازی  آموزش  از  استفاده  و  )صدق   به  پور 

اساتید در کشورهای دیگر  (2008میرزایی   . نگرش مثبت 

شده گزارش  پاکستان  و  عربستان  معتقدند  مانند  که  است 

-بهبود عملکرد شغلی و سازمان  موجبآموزش الکترونیک  

گردد می  آموزش  بهتر  الفرج   دهی  و  الغمدی  )الخلف، 

. لذا، فرایند تغیر  (2009، سبزواری، کاوسر و خواجا  2012

مزایای   به  علمی  هیئت  اعضای  متقاعدسازی  و  نگرش 

-برنامه  ةرویکرد آموزش الکترونیک و کسب تجربه در تهی

 . (2003است )جنکینز و هانسون های مجازی ضروری 

مطالع زیرمعیارمهم  ،حاضر  ة در  بودن   ،ترین  پایین 

از فناوری اطالعات و آگاهی  اطالعات اساتید و بهره  گیری 

که   حالی  در  معرفی شد.  الکترونیک  یادگیری  ابزارهای  از 

ت در  دانشگاه  توانایی  الکترونیکأعدم  منابع  رتب  ،مین   ة در 

مخابراتی   های  زیرساخت  فقدان  گرفت.  قرار  چهارم 

زیرساخت وجود  عدم  واحد  مناسب،  توانایی  و  الزم  های 

ت در  دانشگاه  ناکافی  آنمین  أانفورماتیک  توانمندی  ها، 

علمی   هیئت  با اعضای  تعامل  آموزش نرم  در  افزارهای 

عمدمی  ،مجازی مشکالت  از  آموزش   ةتوانند  بکارگیری 

دانشگاه در  باشالکترونیک  کشور  پزشکی  علوم    دنهای 

صفدری   و  درخشان  است   (1390)عالمی،  ذکر  به  الزم   .

ین  قبل، ح  ،که برطرف کردن نیازهای اعضای هیئت علمی

تدریس   پس و   آموزش   ،از  کاربرد  در  مهمی  تأثیر 

.  (1396)نارنجی و همکاران    الکترونیک توسط اساتید دارد

های آموزشی برای بهبود مهارت و دانش اساتید در  برنامه

 جهت استفاده از یادگیری الکترونیک الزم و ضروری است 

پویا   و  موسوی  نصرآبادی،  اولین  (1392)محمدزاده  لذا   .

بطوری که نیازسنجی است.  اسایی نیازهای اساتید  قدم، شن

ای ها کامالً مرتبط با فعالیت حرفهشود که برنامهسبب می

  دانشگاه تعریف گردد  ةمدرسان و در جهت بهبود در توسع

 .  (1396)نارنجی و همکاران 

ها، خط مشی و  عدم وجود سیاست  حاضر،  در مطالعه

وزن   با  اجرایی  زمهم  374/0قوانین  معیارحقوق/ ترین   یر 

معرفی  الکترونیک  آموزش  در  اساتید  مشارکت  در  اداری 

قانونی    دهرچن  .دش وجود  عدم  و  معنوی  حمایت  عدم 

طرح از  پشتیبانی  برای  اساتیدمعین  ابتکاری  در    ، های 

زیرمعیار  اولویت وزن  بین  تفاوت  گرفتند.  قرار  بعدی  های 

تجرب که  گروه  دو  در  معنوی  حمایت  برگزاری    ةعدم 

داشتند  آموزش را  را   ،الکترونیک  مورد  این  که  افرادی  با 

معنادار بود. میرسعیدی و همکاران در   ، تجربه نکرده بودند

زیرساخت  زیرساخت  1395سال   اینترنتی،  و  فناوری  های 

توسع جهت  را  اقتصادی  زیرساخت  و  پشتیبانی  و   ة اداری 
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ضروری   و  الزم  آموزشی  نظام  یک  در  مجازی  آموزش 

ناظم  )میرسیدی  دانستند و  ایمانی  یک  (1395،  تشویق   .

تدریس   فناوری  از  استفاده  و  پذیرش  برای  کلیدی  عامل 

شده ساختار    .(2011)گاتریو    استمعرفی  یک  وجود 

باعث می فناوری تشویقی  از  استفاده  نسبی  مزیت  تا  شود 

یابد  افزایش  دور  راه  از  آموزش  دولی    در  و  )مورفری 

فناوری،  (2000 به  دستیابی  بر  عالوه  م.  سسات ؤموفقیت 

در   اساتید  از  که  دارد  حمایتی  میزان  به  بستگی  عالی 

روش از  با  بکارگیری  فناوری  تلفیق  برای  نوآورانه  های 

)محمدزاده نصرآبادی، موسوی   شوندآموزش و تحقیق می

پویا   مشوق (1392و  اگر  همچنین  برای .  قوی  های 

  ، کنندهای آموزش از دور شرکت می اساتیدی که در دوره 

پذیرش  در   برای  بیشتری  تمایل  اساتید  شود،  گرفته  نظر 

داشت خواهند  الکترونیک  همکاران   آموزش  و  )هاول 

و همکاران در سال  (2004 نصرآبادی  ، 1392. محمدزاده 

درون از  قانونی  و  معنوی  برونحمایت  و  نظام  داد  داد 

برای  نگرشی  عوامل  از  یکی  را  الکترونیکی  یادگیری 

یادگ توسعة  و  مؤثر  الکترونیک معرفی کردندپذیرش    یری 

 .   (1392)محمدزاده نصرآبادی، موسوی و پویا 

فرهنگحاضر  درمطالعه عدم  معیار  زیر  و  ،  سازی 

مجازیاطالع تدریس  جهت  عنوان    ،رسانی  عامل  به  یک 

از  مؤثر در عدم مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده 

مجازی   شدآموزش  زیرساختشناسایی  وجود  عدم  های . 

، اقتصادی، منابع انسانی، اجتماعی و فرهنگی عامل  فناوری

آموزش   نظام  استقرار  عدم  و  محدودیت  ایجاد  اصلی 

روان و  تربیتی  علوم  دانشکده  در  آزاد الکترونیک  شناسی 

گردی معرفی  مرودشت  همکاران اسالمی  و  )کشاورزی  د 

1392.)  

های این مطالعه عدم تمایل اعضای هیئت  از محدودیت

بودپرسشنامه  تکمیلعلمی جهت   ماتریسی  . ساختار های 

پرسشنامه پرسشنامه  ها این  به  معمولی  نسبت  های 

تر بوده و نیاز به تمرکز بیشتری داشت. جهت رفع پیچیده

 ة همکاری و جلب نظر اساتید، نحو  ةاین مشکل و برای ادام

توضیح داده    دیده،آموزش  جداول توسط کارشناس  تکمیل

 شد. 

لکترونیک، باید این مقوله را به رغم مشکالت آموزش اعلی

هزین بودن  صرفه  به  بهآن    ةدلیل  سنتی،    روش  نسبت 

ادام و  یادگیری  دسترسی    ةامکان  شاغل،  افراد  تحصیل 

امکان  اینترنت،  به  دانشجویان  و  اساتید  از  زیادی  تعداد 

دانشگاه  سایر  از  متبحر  اساتید  از  روش  استفاده  به  ها 

امکان آموزش دانشجوی   ،ان در شرایط بحرانالکترونیک و 

بیماری اپیدمی  نوپدیدمانند   ،Covid-19د  مانن  های 

فرصتی ویژه و استثنایی در نظر گرفت و در جهت مرتفع 

مسیر   کردن  هموار  و  الکترونیک  یادگیری  موانع  نمودن 

برای پذیرش و استقبال اعضای هیئت علمی گام برداشت. 

یئت همچنین با در نظر گرفتن عوامل تشویقی، اعضای ه

علمی را جهت استفاده از سامانة یادگیری الکترونیک نوید 

  ، حتی پس از عبور از بحران کرونا،  و سایر فضاهای مجازی

 صورت ترکیبی در کنار آموزش سنتی ترغیب نمود.و به

 

 تقدیر و تشکر 

مصوب مرکز مطالعات  پژوهشی  طرح  حاصل  این مقاله  

ور اهواز، آموزش علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپ   ةو توسع

شماره   کد  EDC-9717با  اخالق    و 

IRAJUMS.REC.1397.798  .است 

 

References 

Abzari, M., Ghorbani, H., Zadeh, K. and 

Makinian, E., 2011. A AHP methodology 

for ranking the factors influencing trust in 

the internet. Journal of Information 

Technology Management, 3(7), pp.1-18. 

[In Persian] 

Alkhalaf, S., Drew, S., Alghamdi, R. and 

Alfarraj, O., 2012. E-learning system on 

higher education institutions in KSA: 

Attitudes and perceptions of faculty 

members. Procedia-Social and Behavioral 

Sciences, 47, pp.1199-1205. 



 1136                                                                                                                                                 و همکاران  نی فردجها     

 1400 زمستان، 4 شماره، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

Allami, A., Derakhshan, F. and Safdari, F., 

2011. E–learning needs and barriers from 

perspective of educational staffs and 

Faculty Members of Qazvin University of 

Medical Sciences. Research in Medical 

Education, 3(1), pp.1-10. [In Persian] 

Bahadorani, M. and Yamani, N., 2002. 

Assessment of knowledge, attitude and 

computer skills of the faculty members of 

Isfahan University of Medical Sciences in 

regard to the application of computer and 

information technology. Iranian journal of 

medical education, 2(1), pp.11-18. [In 

Persian] 

Borjalilu, S., Borjalilu, N., Mohammadi, 

A. and Mojtahedzadeh, R., 2013. 

Identification and Prioritization of Factors 

Affecting E-teacher’s Performance based 

on Fuzzy Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Iranian Journal of Medical 

Education, 13(8), pp.681-691. [In Persian] 

Dargahi, H., Ghazi Saidi, M. and Ghasemi, 

M., 2008. The role of e-learning in 

Medical Sciences Universities. Journal of 

payavard Salamat, 1(2), pp.20-29. [In 

Persian] 

Eslami, K., Kouti, L. and Noori, A., 2016. 

Different Methods of Medical Sciences 

Virtual Education in Iran and Assessment 

of their Efficacy; a Review 

Article. Educational Development of 

Judishapur, 7(2), pp.128-137. [In Persian] 

Folkestad, L.S. and Haag, S., 2002. 

Conflicting Ideologies and the Shift to E-

Learning. 

Gautreau, C., 2011. Motivational factors 

affecting the integration of a learning 

management system by faculty. Journal of 

Educators Online, 8(1), p.n1. 

Ghodsipour, H., 2019. Analytic Hierarchy 

Process (AP). Admirable University of 

Technology: Tehran. [In Persian] 

Giannoni, D.L. and Tesone, D.V., 2003. 

What academic administrators should 

know to attract senior level faculty 

members to online learning 

environments? Online Journal of Distance 

Learning Administration, 6(1). 

Hasan, B., 2003. The influence of specific 

computer experiences on computer self-

efficacy beliefs. Computers in human 

behavior, 19(4), pp.443-450. 

Howell, S.L., Saba, F., Lindsay, N.K. and 

Williams, P.B., 2004. Seven strategies for 

enabling faculty success in distance 

education. The Internet and Higher 

Education, 7(1), pp.33-49. 

Jenkins, M., Hanson, J., 2003. A guide for 

senior managers—e-learning Series No 1. 

LTSN Generic Centre. 1:21-3.  

Karimi Monaghi, H. and Yazdi, M.H., 

2014. Role modeling and mentor in 

nursing education. [In Persian] 

Karimi Monaghi, H., Rad, M. and 

Bakhshi, M., 2013. Do the new methods of 

teaching in medical education have 

adequate efficacy?: a systematic 

review. Strides in development of medical 

education, 10(2), pp.271-280. [In Persian] 

Keshavarzi, M.H., Salahi, M., Heidari, 

S.T., Salehi, M. and Amirianzadeh, M., 

2020. Virtual education and feasibility 

assessment in the faculty of educational 

sciences and psychology of Islamic Azad 

University of Marvdasht. Interdisciplinary 

Journal of Virtual Learning in Medical 

Sciences, 4(1), pp.20-27. [In Persian] 

King, W.R. and He, J., 2006. A meta-

analysis of the technology acceptance 

model. Information & management, 43(6), 

pp.740-755. 

Maleki, A., Faghihzadeh, S. and Najafi, L., 

2015. Faculty Members’ Attitude toward 

e-Learning Zanjan University of Medical 

Sciences. Education Strategies in Medical 

Sciences, 8(3), pp.159-164. [In Persian] 

Mirsaidi, G., Imani, M.N. and Nazem, F., 

2016. Evaluation of organizational 



 به بندی مؤلفه های ... رت                                                                                                                                                    1137

 

 1400ستان ، زم4شماره ، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

infrastructure affecting the use of E-

learning. Quarterly Journal of Nursing 

Management, 5(2), pp.51-58. [In Persian] 

Mohammadi, A., Gharib, M., Zolfaghari, 

M., Mojtahedzadeh, R. and Ahmadian, S., 

2016. Knowledege, atitude and faculty 

members’ performance on e-learning in 

Tehran University of medical sciences. [In 

Persian] 

Mohammadzadeh Nasrabadi, M., 

Mousavi, M. and Pouya, M., 2015. 

Attitude and Incentives of Payam-e-Noor 

University Academics regarding e-

learning. Iranian Journal of Information 

processing and Management, 30(2), 

pp.443-466. [In Persian] 

Murphrey, T.P. and Dooley, K.E., 2000. 

Perceived strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats impacting the 

diffusion of distance education 

technologies in a college of agriculture and 

life sciences. Journal of agricultural 

education, 41(4), pp.39-50. 

Narenji, F., Mostafavi, Z., Ebadi, R. and 

Uzbashe, A., 2014. Identifying of learning 

needs of faculty members in online higher 

education. Educational and Scholastic 

studies, 3(3), pp.29-53. [In Persian] 

Omoiee Milan Ghashghagh, M., 

Mehdinezhad, V. and Yaghoubi, N., 2011. 

Assessing Factors Affecting the Tendancy 

to Use Electronic Learning Systems 

among Faculty Members. Interdisciplinary 

Journal of Virtual Learning in Medical 

Sciences, 2(3), pp.28-38. [In Persian] 

Rahimi, B., Jebraeily, M., Oghli, M., 

Rashidi, A. and Masomi, R., 2013. The 

barriers of e-learning implementation in 

medical sciences domain and provided the 

necessary solutions. Journal of Urmia 

Nursing & Midwifery Faculty, 11(6). [In 

Persian] 

Reihani, T., Pourghaznein, T., Ajam, M. 

and Hasanzadeh, F., 2012. A comparative 

study of lecturing and presenting 

pamphlets methods in nursing students' 

learning and satisfaction. Modern Care 

Journal, 9(4). [In Persian] 

Saaty, T.L., 2008. Decision making with 

the analytic hierarchy 

process. International journal of services 

sciences, 1(1), pp.83-98. 

Sabzwari, S., Kauser, S. and Khuwaja, 

A.K., 2009. Experiences, attitudes and 

barriers towards research amongst junior 

faculty of Pakistani medical 

universities. BMC medical education, 9(1), 

pp.1-7. 

Sarmali, SK., Teymourpour, B., 2014. 

Ranking the components of designing 

educational tools based on social network 

in schools based on the hierarchical 

analysis process. Information and 

communication technology in educational 

sciences. 2(14):67-86. 

Sedghpoor, S. and Mirzaee, S., 2008. 

Attitude challenges in faculty members 

about e-learning. Journal of technology of 

education, 3(1), pp.77-87. 

Selwynn, N., 2003. ICT in Adult 

Education: Defining the Territory: 

Synthesis paper prepared for the 

OECD/NCAL International Roundtable. 

Zamani, B.B.E. and Madani, S.A., 2011. 

Guidelines for Increasing the Efficiency 

and Effectiveness of Teachers in Virtual 

Education. Interdisciplinary Journal of 

Virtual Learning in Medical 

Sciences, 2(3), pp.39-50. 

Zolfaghari, M., Sarmadi, R., 2009. 

Attitudes of Nursing and Midwifery, 

Tehran University faculty members to 

teach the system approach. Journal of 

Nursing and Midwifery Tehran University 

of Medical Sciences (Life),15(1):31-9. [In 

Persian]



 1138                                                                                                                                                   جهانی فرد و همکاران   

 1400ستان ، زم4شماره ، دوازدهم شاپور، سال ی آموزش جندی  پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 شاپورجندی ی آموزش ی توسعهمجله        

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                            

   1400 ، زمستان4  شماره، دوازدهمسال                                                                                                                                                           
 

از   پیش در استفاده از آموزش الکترونیک، های مؤثر بر مشارکت اعضای هیئت علمی بندی مؤلفهرتبه

تفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعة موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  با اس  بحران کرونا

 1398اهواز در سال 
 

، دانشکده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـکی ، گروه حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلینعضو هیئت علمی  د:الهام جهانی فر

   جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

کارشناس حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلین، گروه حشره شناسی پزشـکی، دانشـکده   :رمانشاهیمحمدصالح حسن زاده ک

   بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

، دانشـکده بهداشـت، دانشـگاه علـوم پزشـکی ، گروه حشره شناسی پزشکی و کنترل ناقلینعضو هیئت علمی  :منا شریفی فرد

   اهواز، اهواز، ایران. جندی شاپور

، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهـواز، ، گروه آمار و اپیدمیولوژیعضو هیئت علمی:  *الهام مراغی

   ایران.

کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی، گروه حشـره شناسـی پزشـکی و کنتـرل نـاقلین، دانشـکده بهداشـت،   :فاطمه رجایی

   لوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.دانشگاه ع 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دانشکده بهداشت، دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور ، گروه آمار و اپیدمیولوژیعضو هیئت علمی  مسؤول:  سندهی نو*

   اهواز، اهواز، ایران.

 Email: E.maraghi@gmail.com   
 

،  شود که در آن برای طراحی، مدیریت، ارائــه، هــدایتآموزش الکترونیکی، به فرایندی اطالق می  چکیده:

شود. هــدف از پــژوهش  های اطالعاتی و ارتباطی استفاده میتبادل، پشتیبانی و توسعة یادگیری از فناوری

حاضر شناسایی عوامل مرتبط با تمایل اعضای هیئت علمی جهــت اســتفاده از آمــوزش الکترونیــک اســت.  

  از مطالعات الکترونیکمعیارها و زیرمعیارهای مرتبط با مشارکت اعضای هیئت علمی در استفاده از آموزش  

شــده و توســط اعضــای هیئــت  استخراج شدند. جداول ماتریسی از معیارها و زیرمعیارها تهیه   منتشر شده

وزن معیارها و زیرمعیارها با اســتفاده از نــرم  .  علمی شاغل در دانشگاه، بر اساس مقیاس ساعتی تکمیل شد

های مستقل از هم با استفاده از  وامل در گروهتعیین گردید. مقایسة وزن ع  Expert Choice   11 افزار  

  غلــبســال بــود. ا  37/44  ±  64/7میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه،    آزمون من ـ ویتنی انجام شد.

حقوقی به ترتیب    شخصیتی، پداگوژیکی و اداری/  هایدادند. معیار( را مردان تشکیل می4/60)درصد    هنمون

ای، مهــارت  ا به خود اختصاص دادند. زیرمعیارهای خودکارآمدی رایانهر 138/0و  281/0، 395/0های وزن

گیری از فناوری اطالعات، عــدم فرهنــگ  در تولید محتوای الکترونیک، پایین بودن اطالعات اساتید در بهره

، خط مشی و قــوانین اجرایــی بــه عنــوان  ترسانی جهت تدریس مجازی و عدم وجود سیاسسازی و اطالع

آمــوزش مجــازی    آموزش مجازی معرفی شدند.  ثر بر استفاده اعضای هیئت علمی ازؤهای مهلفؤترین ممهم

توان با رفع موانع موجود و در نظر گرفتن عوامل تشــویقی و حمــایتی  فرصتی ویژه و استثنایی است که می

 موفق بود.  هادر جهت استفاده و کاربرد آن توسط اعضای هیئت علمی و دانشگاه
 

، بحــران  بندی، آموزش الکترونیکی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، آمــوزش پزشــکیرتبه  گان کلیدی:واژ

 .کرونا

 

 

 
 
 

 

 
 


