
 

ijme.mui.ac.irhttp://   371/  )04( 19: 1398مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی / آبان 

  مقاله پژوهشی

  

در  انیدانشجو دگاهیاز د کیعوامل بازدارنده استفاده از آموزش الکترون

   هیاروم یدانشگاه علوم پزشک

  

  *درخشانفرد رایسم، احیگلستان ص

  

 

  چکیده

از  ياریکه هنوز در بس دهد می نشان قاتیتحق، یتوسعه آن در نظام آموزش عالي  همه جانبه تیو اهم يبا وجود گسترش فناورمقدمه: 

عوامل  یبررس با هدفپژوهش  نیا .راستا وجود دارد نیدر ا یصورت نگرفته است و موانع یچندان يفناوري  توسعه یمراکز آموزش عال

  .انجام شد هیاروم یدر دانشگاه علوم پزشک، آموزش کننده افتیبه عنوان در انیدانشجو دگاهیاز د کیآموزش الکترون ازبازدارنده استفاده 

 1395- 96 یلیتحص در سال هیاروم یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو هیآن کل يجامعه آمار یهمبستگ _ یفیمطالعه توصاین  در ها: روش

 ساخته محقق پرسشنامه ها داده آوري جمعانتخاب شدند. ابزار  اي تصادفی طبقهنفر به روش  423به تعداد اي  آنها نمونه نیبودند که از ب

آزمون و از  يها یژگیو نییو تب فیجهت توص یفیتوص يآمار يها از شاخص مورد استفاده قرار گرفت. ییایو پا ییروا تأییدپس از  که بود

  .شد هاستفاد ها داده لیو تحل هیجهت تجز یاکتشاف یعامل لیآزمون تحل

) در يفرد، یفرهنگ، ییاجرا، یفن، يپداگوژ، يراهبرد، ي/اداریحقوق، یتیریمداي،  بودجه، یعامل (سازمان 10 یکل به طورنتایج: 

سهم را در  نیتر بیش انسیوار نییدرصد از تب 234/6 با یکه عامل سازمان کند می نییرا تب انسیدرصد از کل وار 330/50مجموع حدود 

  داشت. ریمتغ نییسهم را در تبین تر کم انسیوار نییدرصد تب 553/2با  يداشت و عامل فرد رین متغییتب

 یمانع سازمان هیاروم یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو دگاهیاز د کیعوامل بازدارنده استفاده از آموزش الکترونین تر مهمگیري:  نتیجه

 نیمتخصص ا يروین تیترب با نیآن وجود دارد و همچن یلیو ارزش مدرك تحص کیکه درباره آموزش الکترون یبود که با رفع ابهام

  .استقابل رفع مشکل 

  

  یعلوم پزشک انیدانشجو، دانشگاه، کیآموزش الکترون، يفناورهاي کلیدي:  واژه

  381تا  371 ):40(19؛ 1398 آبانپزشکی/ آموزش در علوم مجله ایرانی 

  
مقدمه  

و عصر توجه به ، را عصر انفجار اطالعات یعصر کنون

قرار  ری). به سبب تحت تأث1(اند دهینام يفناور کردیرو

                                                 
، کارشناسی ارشد آموزش پزشکیدانشجوي ، سمیرا درخشانفرد :نویسنده مسؤول *

دانشگاه ، مطالعات و توسعه آموزش پزشکی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی،مرکز 

 sedc.derakhshanfard@yahoo.comایران. ، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان

، آذربایجان غربی، نشگاه پیام نور ارومیهدا، گروه علوم تربیتی، )مربی(گلستان صیاح

  )siah@gmail.com(ایران. 

  29/2/98، تاریخ پذیرش: 13/12/97، تاریخ اصالحیه: 25/9/97مقاله:  تاریخ دریافت

از  یکی يتوسط فناور یارکان نظام آموزش یگرفتن تمام

 ندیفرآ يبدان توجه شود بازنگر دیکه با يامورین تر مهم

 يبه سمت فناور ندیفرآ نیآموزش و سوق دادن ا

قادر به  ییبه تنها یآموزش یسنت يها ). روش2است(

آموزش  ی. از طرفستین ازهاین یتمام ییگو پاسخ

 یبعض دگاهیاز د نیبنابرا ؛است ناپذیر انیو پا العمر مادام

 نینو يها وهیکاربستن ش هب، یتتربی علوم اننظر صاحب

 به نظر تاهمی پر اریبس یدر نظام آموزش عال یآموزش
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 یآموزش تیفیسطح کي  ). جهت ارتقا و توسعه3(رسد می

به انتقال دانش ، یخدمات آموزش یدر جهان و اثربخش

). ضرورت انتقال دانش 4است( ازیزمان نترین  کوتاه در

امکانات ، ینترنتیا يها وجود شبکه، زمانترین  کوتاه در

 کیاز  یلیتحص يها رشته شیو افزا شرفتهیپ یآموزش

 از یآموزش عال يها نهیطرف و کمبود فضا و کاهش هز

را  وتریبر کامپ یاستفاده از آموزش مبتن گریطرف د

  ).5کرده است( ناپذیر اجتناب

جهان است که در  نینو يها دهیاز پد کیآموزش الکترون

کرد و  دایپاي  مدت زمان کوتاه گسترش قابل مالحظه

 تیرا مورد حما يریادگیآموزش و  دیجد يکردهایرو

را متحول ساخت. چنانچه  سیتدر يها قرار داد و روش

تعامل  یو اساس ینقش اصل يریادگیو  سیتدر ندیدر فرآ

با  کیکه آموزش الکترون مییبگو میتوان یم میریرا بپذ

 يرا برااي  تعامالت گسترده، ياز فناورگیري  بهره

انواع ارتباط  يبرقرار زیو ن عیبه اطالعات وس یدسترس

 يها تیبا استفاده از قابل رانی). فراگ6(سازد می فراهم

 يها با روش سهیاطالعات و ارتباطات در مقا يفناور

مکان و با ، در زمان يریادگیقادر به ، یسنت سیتدر

 رندهیادگی، گریسرعت دلخواه خود هستند. به عبارت د

و  تیمعلول، یخانوادگ، يارک يها مشغله رغم علی تواند می

مطالعات خود را دنبال کند و زمان ، ییایفاصله جغراف

دادن داشته باشد که  پاسخ، دنیفهم، خواندن يبرا یکاف

 يریادگی ياو برا زشیو انگ قیامر باعث تشو نیا

خاص  يها تیمحدود کی). البته آموزش الکترون7(شود می

از  قیدق دركعدم  ها تیمحدود نیخود را دارد از جمله ا

و  ها تیکامل با قابل ییآشتاعدم ، يمجاز يفضاها

به  رندهیادگی تیوابسته بودن موفق، آن يکارکردها

 این که) و 8(انهیاو در کاربرد را یو فن یکیمهارت تکن

و ارتباط  یو عاطف یتعامالت انسان، معلم نینتواند جانش

). 9شود(، چهره به چهره که در کالس درس وجود دارد

 تواند می کیآنند که آموزش الکترون انگریب ها شپژوه

 یابیباشد چنانچه بتواند ارزش يموفق و کارآمد ستمیس

  ).10کند( دیتول یمناسب یآموزش يمناسب و محتوا

به عنوان روش  کیبا مطرح شدن مبحث آموزش الکترون

 رد يریادگیو  یاددهیگسترده و مؤثر بر ، کارآمد، دیجد

باز هم شاهد عدم حضور آموزش  ینظام آموزش عال

کشورمان  يها از دانشگاه یدر برخ کیالکترون

وجود  نهیزم نیدر ا یمختلف يها دگاهی). البته د12و11(میهست

در  يدارد و پژوهشگران مختلف به عوامل متعدد

 یبه بررس شیراندیخکنند.  می خود اشاره يها پژوهش

علم و  يها در دانشگاه کیونآموزش الکتر یعوامل اثربخش

 یعامل آموزش صنعت و تهران پرداخته است که در آن

 کیآموزش الکترون یاثربخش يرا بر رو ریتأث نیتر بیش

 افزار سخت(عامل مرتبط با دانشگاه حالی که داشته است در 

را بر  ریتأث نیتر کم) یو منابع انسان یمنابع مال، افزار و نرم

موانع به عنوان ک داشته و یآموزش الکترون یاثربخش

و  يکه توسط احمد یقی).در تحق13شناخته شده است(

به  یطیو مح یهمکارانش انجام گرفته است ضعف عامل فن

اطالعات و  يمانع جهت کاربرد مؤثر فناور کیعنوان 

 لیدبنور شهرستان ار امیارتباطات در دانشگاه آزاد و پ

 يهرمناپ و م لیاسماع، یرکمالی) م14(شود می محسوب

 يتکنولوژ یموانع فن، )یکی(موانع پداگوژ یموانع آموزش

را به  یو موانع قانوناي  موانع بودجهاي)،  نهی(موانع زم

 انیدر دانشگاه تهران ب ی.تی.سيموانع توسعه آ، بیترت

خود موانع  قیو همکارانش در تحق ي) سعد15کنند( می

 علمی هیأت ياعضا دگاهیرا از د کیتوسعه آموزش الکترون

 نییپا، چونهم ییهمدان موانع اجرا نایس یدانشگاه بوعل

، ها در دوره يریادگی شرفتیپ یابیارز يبودن امکانات برا

 يبرا کیآموزش الکترون ستمیبودن امکانات س نییپا

اعضاي توسط  يریادگی يها تیفعال یبخش تداوم 

 کیآموزش الکترون ستمیبودن امکانات س نییپا، علمی هیأت

اعضاي کردن امکان بازخورد توسط  راهماز نظر ف

 ای رندهیادگیاجازه به  زانیبودن م نییپا، علمی هیأت

بودن  نییپا، در نحوه ارائه درس رییتغ يدهنده برا آموزش

 نیدر ارتباط ب کیآموزش الکترون ستمیس قیتشو زانیم

، همچون ییموانع اجرا و کند می انیب، اددهندهیو  رندهیادگی

وزارت علوم و وزارت ارتباطات و  ملکا يعدم همکار

، یکیالکترون يها گسترش دوره ياطالعات برا يآور فن

الزم  يعناصر و اجزا، امکانات یبوم دینبود تول ایکمبود 

 علمی اعضاي هیأتبودن  یناکاف، کیآموزش الکترون يبرا

به عنوان ، دیجد یآموزش يها يآور فن نهیمتخصص در زم
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  ).16(کند می یمعرف انیدانشجو دگاهیموانع از دین تر مهم

که عامل  دیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا يعتمداریشر

 يآور فن کارگیري بهدر  بیآسبه عنوان  ی/ مالياقتصاد

). 17(دآی می حسابه اطالعات و ارتباطات در دانشگاه ب

را به عنوان  یتیریعامل مد زیمجد و همکارانش ن يباقر

در دانشگاه  کیمانع در توسعه آموزش الکترون نینخست

و  یلرگان ینی). حس18کردند( ییشناسا ازچمران اهو دیشه

که مانع  دندیرس جهینت نیهمکاران در پژوهش خود به ا

، ي/ اداریحقوق، یکیپداگوژ، ی/ اجتماعیفرهنگ، یکیتکنولوژ

موانع توسعه آموزش  بیبه ترت يو اقتصاد يراهبرد

  ).19است( رانیا یدر نظام آموزش کیالکترون

در  يگسترش فناور تیبا توجه به ضرورت و اهم 

به عنوان عضو  انیو نقش مهم دانشجو یآموزش عال

 نیشیپ يها در پژوهش این که آموزش و کننده افتیدر

از  کیموانع استفاده از آموزش الکترون یدرباره بررس

صورت نگرفته است  یچندان قاتیتحق انیدانشجو دگاهید

استفاده از  که موانع دتنپژوهشگران بر خود الزم دانس

دانشگاه علوم  انیدانشجو دگاهیرا از د کیآموزش الکترون

  کنند. یبررس یپزشک

  

  ها روش

و  يکاربرد قاتیاز نوع تحق، از لحاظ هدف پژوهش نیا

 قاتتحقی زمره در ها داده يبراساس روش گردآور

مورد  ي. جامعه آمارردیگ می قرار یهمبستگ _ یفیتوص

 یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یشامل تمام یبررس

است. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و با در  هیاروم

و  شد نفر برآورد 423 تعداد ،05/0 ينظر گرفتن خطا

انجام شد. ابزار  اي تصادفی طبقهبه روش گیري  نمونه

 ییروا نییتع يبود که برا ساخته محققپرسشنامه ، پژوهش

 دیمتخصص و اسات نفر10 از نظرات، ییو محتوا يصور

براي بدست  و استفاده شد هیدانشگاه اروم علمی هیأت

نفر از دانشجویان  30پرسشنامه بر روي  ،ییایپا آوردن

آمد. پرسشنامه  به دست 90/0کرانباخ  يآلفااجرا شد و 

از  کرتیلاي  درجه اسیبود که براساس مق هیگو 48 يدارا

 ادیز، )ازیامت 3متوسط (، )ازیامت 2کم (، )ازیامت 1(کم  یلیخ

شده بود. پس  بندي ازیامت )ازیامت 5( ادیز یلیخ، )ازیامت 4(

و توضیح اهداف پژوهش براي  از اخذ مجوز الزم

مشارکت در دانشجویان و کسب رضایت آنها جهت 

پژوهش و اطمینان بخشیدن به دانشجویان از محرمانه 

بصورت  ها نمونه نیپرسشنامه ب، بودن اطالعاتشان

معیار ورود  شد عتوزی اي به نسبت جنسیت تصادفی طبقه

دانشجویان، گذراندن حداقل یک ترم تحصیلی در این 

عدم تمایل  پژوهشهمچنین معیار خروج از  .دانشگاه بود

 تیدر نها به ادامه همکاري و عدم تکمیل پرسشنامه بود.

  شد.  یابیو ارز آوري جمعپرسشنامه  391

 ,SPSS-19 )IBM, Armonk, NY افزار نرم با ها داده

USA (مورد  یاکتشاف یعامل لیوارد و با آزمون تحل

  قرار گرفت. لیو تحل هیتجز

  

  نتایج

 هیتجز پرسشنامه 391، پرسشنامه ارائه شده 423تعداداز 

) در پژوهش Response rate= %43/92( شد. لیو تحل

) 18-22( یدر رده سن کننده افراد شرکت نیتر بیشحاضر 

 نیدرصد) بودند. همچن 5/62نفر ( 232 یفراوانسال با 

 باًیتقر تیپژوهش از لحاظ جنس نیدر ا کننده افراد شرکت

نفر  195درصد) و  1/50نفر مذکر ( 196 ،برابر بودند

 کننده افراد شرکت نیتر بیشدرصد) بودند و  9/49مؤنث (

 3/83نفر ( 309 یروزانه با فراوان انیدر پژوهش دانشجو

  درصد) بودند.

با استفاده  قیبر نمونه تحق یعامل لیامکان انجام تحل ابتدا

) KMO( برداري نمونه تیاز آزمون بارتلت و شاخص کفا

 ) برابرKMO( يریگ نمونه تیشد. شاخص کفا یبررس

حجم نمونه  نیاست. بنابرا 7/0از  تر کمبوده که  864/0

مقدار  نی. همچناست یکاف یعامل لیانجام انجام تحل يبرا

دار است که امعن 01/0در سطح  832/8بارتلت  نآزمو

عامل با  کی يها هیگو نیطرف ب کیکه از  دهد می نشان

 گرید یبعبارت، شود مین مشاهده یهمبستگ گریعامل د

 نی. بنابرایستن در جامعه برابر صفر یهمبستگ سیماتر

  حاصل شده است.  یعامل لیتحل طیشرا

 ها عامل ژهیو يها ارزش، یعامل لیمرحله بعد از تحل در

، يراهبرد، یحقوق، یتیریمداي،  بودجه، سازمانی(

 لیروش تحل ) بايفرد، یفرهنگ، ییاجرا، یفن، یکیپداگوژ
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 یو درصد تجمع انسیوار نییو قدرت تب یاصل يها مؤلفه

 1که در جدول  گونه همان، آزمون مشخص شد انسیوار

از  تر بیش ژهیعامل با ارزش و 10مشخص است تعداد 

 در نظر گرفته کیاز  تر بیش ها عامل يسطح معنادار( کی

عوامل کل  انسیاز وار درصد 330/50)، شود می

بازدارنده استفاده از آموزش الکترونیک در دانشگاه علوم 

که قدرت  کند می نییتب یرا در آموزش عالپزشکی ارومیه 

  است. ینسبتاً مناسب نییتب

  

   قبل از چرخش کیبازدارنده استفاده از آموزش الکترون عامل 10يبرا کیباالتر از  ژهیارزش و : 1 جدول

  درصد تجمعی واریانس  درصد تبیین واریانس  ارزش ویژه  عامل

  220/14  320/14  316/7  عامل سازمانی

  557/20  237/6  620/3  ايعامل بودجه

  669/26  112/6  545/2  عامل مدیریتی

  579/31  910/4  521/2  حقوقیعامل 

  339/36  760/4  350/2  عامل راهبردي

  261/40  922/3  918/1  عامل پداگوژیکی

  463/43  202/3  752/1  عامل فنی

  473/46  010/3  066/1  عامل اجرایی

  105/49  632/2  408/1  عامل فرهنگی

  330/50  225/1  301/1  عامل فردي

  

 سیهر سؤال با هر عامل ماتر یهمبستگ نییتع يبرا

 سیماتر نیشد. اعداد درون ا یبررس هیاول یهمبستگ

 مالك( ها سؤال و ها عامل نیب 3/0 از تر بیش یهمبستگ

و باال و مثبت  دهد می به عوامل) را نشان رهامتغیی ورود

آن  ییاست که سؤال در شناسا نیا کننده انیب ها بودن آن

از چرخش در  شیپ يها که داده ییاست. از آنجا دیعامل مف

بر  ینینظم مع چیحالت خود قرار دارند و هترین  ییابتدا

 یابیحالت و دست نیبردن ا نیاز ب يبرا، ستیحاکم ن ها آن

 یاز چرخش نشان داد که تمام یعامل بیترک نیبه بهتر

 مناسب قرار یطشرای در را ها و عامل یهمبستگ بیضرا

حاصل از چرخش  بیضرا سهیشد. مقا ادهاستف، دهد می

پس از  ها یهمبستگ بیضرا ینشان داد که تمام ماکسیوار

حالت خود قرار  نبهتری در واند  چرخش اصالح شده

 نییتب انسیمقدار وار، یعامل لتحلی انجام از بعد اند. گرفته

  آمد. به دست ریز بیبه ترت یشده هر عامل و بار عامل

  

  شده هر عامل پس از چرخش نییتب انسیدرصد وار: 2 جدول

  درصد تجمعی واریانس  درصد تبیین واریانس  ارزش ویژه  عامل

  234/6  234/6  112/3  عامل سازمانی

  356/12  122/6  101/3  ايعامل بودجه

  392/18  036/3  032/3  عامل مدیریتی

  407/24  015/6  010/3  اداريعامل حقوقی/ 

  532/29  125/5  553/2  عامل راهبردي

  567/34  035/5  402/2  عامل پداگوژیکی

  222/39  655/4  216/2  عامل فنی

  558/43  336/4  183/2  عامل اجرایی

  777/47  219/4  118/2  عامل فرهنگی/ اجتماعی

  330/50  553/2  826/1  عامل فردي
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 عامل که مقدار10دهد  می نشان 2که جدول  طور همان

استخراج شدند و با توجه ، بود کی از تر بزرگ ها آن ژهیو

 يها سؤال يو محتوا یموضوعي  نهیشیو پ اتیبه ادب

 ژهیمربوط به هر عامل انجام شد. که با توجه به مقدار و

 انسیوار نییبا درصد تب یعامل سازمان، استخراج شده

دارد و پس از  ریمتغ نییسهم را در تب نیتر بیش 234/6

 نیدوم 122/6 انسیوار نییبا درصد تباي  آن عامل بودجه

 نییبا درصد تب يتا عامل فرد بیو به ترت است عامل

به دارد.  ریمتغ نییسهم را در تبین تر کم 553/2 انسیوار

درصد  330/50عامل باال در مجموع حدود  10 یکل طور

هاي مؤلفه 3در جدول  .کنند می نییرا تب انسیاز کل وار

در عامل ماتریس همبستگی (میزان ضرایب)  قرار گرفته

   آمده است.

  

  امه پس از چرخشنهاي پرسش ها و عامل سؤالماتریس همبستگی بین : 3 جدول

  سؤال

ی
مان

از
س

  

جه
ود

ب
 

ي
ا

  

ی
یت

یر
مد

  

ی
وق

حق
ي  

رد
هب

را
ي  

وژ
اگ

پد
  

ی
فن

ی  
رای

ج
ا

ی  
نگ

ره
ف

  

ي
رد

ف
  

  مجازي دانشگاه کارایی مورد در ابهام-44

58
9

/0  

                  

  یادگیري امر در وقت صرف براي علمی هیأت اعضاي در تعهد نبود -50

55
6

/0  

                  

  تحصیلی مدرك ارزش نبودن مشخص-1

53
0

/0  

                  

  الکترونیک آموزش زمینه در متخصص و تجربه با انسانی نیروي وجود عدم -51

52
8

/0  

                  

  الکترونیکی آموزش حضوري غیر ماهیت -21

51
2

/0   

                  

  سازمان توسط الکترونیکی آموزش زمینه در سازمانی ساختار دقیق طراحی عدم - 35

48
6

/0  

                  

  فراگیران و اساتید ارزیابی جهت الزم آموزشی استانداردهاي نبودن روشن -46

47
3

/0  

                  

  مجازي دانشگاه استقرار به عالی آموزش مقامات تمایل عدم -29

46
5

/0  

                  

    رسانی محتواي آموزشیباال بودن هزینه به روز -31

62
2

/0  

                

    هزینه باالي تجهیزات فناوري آموزشی-11

۵۴
٣

/٠  

                

    هاي اولیه توسعه آموزش الکترونیکیباال بودن هزینه-49

۵
٣
۵

/
٠

  

                

    هاي مالی مناسبکمبود پشتیبانی-47

۵٢
٢

/٠  

                

    در این زمینهگذاري بخش خصوصی ن از سرمایهمسؤوالعدم استفاده  -33

49
0

/0  

                

    هاي تکنولوژیکینبود زیرساخت -23

۴٨
٨

/٠  
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      هاي آموزشی مناسبنبود برنامه-30

58
0

/0  

              

      پایین بودن تجربه فردي -39

۵٧
٢

/
٠                

      یی دانشجویان با شیوه برقراري ارتباطآشتانا-45

56
3

/0  

              

      مدیریت آموزش و یادگیري در سازمانعدم توانایی ایجاد سیستم -32

۵۶
٢

/٠   

              

      هاي آنها از فناوريمقاومت اعضاي هیآت علمی در برابر تغییر و نگرانی-34

55
9

/0  

              

        استفاده از رایانه بعنوان وسیله تجمالتی -10

66
3

/0  

            

        نبود استانداردهاي معتبرسازي-27

65
0

/0  

            

        مالکیت معنوينبود حق -26

64
8

/0  

            

        پایین بودن انگیزه فراگیران براي استفاده از فناوري-42

58
0

/0  

            

          مشکالت خاص بسترهاي مخابراتی-7

٣۶
٠

/٠  

          

          مقاومت در مقابل نظام نوین آموزشی-12

35
5

/0  

          

          ي اطالعاتی در کشورنبود راهبردهاي توسعه -36

35
0

/0  

          

          ها و قوانین اجراییمشیخط–ها نبود سیاست-25

32
2

/0  

          

          نبود راهبرد روشن براي موسسات آموزش کشور-37

31
8

/0  

          

          پایین بودن تسلط فراگیران به زبان انگلیسی-38

25
0

/0  

          

          پایین بودن امکان جذب افراد شاغل در آموزش الکترونیک-40

22
3

/0  

          

          یک طرح مناسب براي جلوگیري از سرقت و خرابکاري فقدان-9

10
3

/0  

          

            نبود آموزش براي دانشجویان در زمینه فناوري آموزش-20

53
0

/0   

        

            ن آموزشی با آموزش الکترونیکمسؤوالیی آشتاعدم -15

52
7

/0  

        

            یی اساتید با نظام آموزش الکترونیکآشتاعدم -17

51
8

/0  
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            ن اداري با کاربرد آموزش الکترونیکمسؤوالریزان و  یی برنامهآشتانا-43

43
0

/0  

        

            یی با محیط سیستم آموزش الکترونیکآشتاعدم -16

41
9

/0  

        

              عدم دسترسی به رایانه و خط ارتباطی مناسب -6

46
0

/0  

      

             عملکرد سیستم ها)از کار افتادگی سیستم هاي الکترونیکی دانشگاه (  -5

45
3

/0  

      

              ضعف در تهیه منابع الکترونیکی -3

44
3

/0  

      

              ايقدیمی بودن سیستم هاي رایانه -8

43
0

/0  

      

              پایین بودن سرعت اتصال ( وسیع نبودن پهناي باند) -4

42
8

/0  

      

                عدم امکان برگزاري جلسات آزمایشگاهی از آموزش الکترونیک-19

62
0

/0  

    

                نیاز به زمان زیاد براي آماده نمودن دانشجویان-22

58
2

/0  

    

                عدم آشتایی عامه مردم با آموزش الکترونیکی -41

43
9

/0  

    

                  عدم احساس نیاز از سوي مردم -13

31
1

/0
  

  

                  وجود فرهنگ شفاهی در کشور -14

30
8

/0  

  

                    زمان مشخص توسط دانشجونبود انضباط و تخصیص  -28

45
6

/0  

                    پایین بودن انگیزه فراگیران براي استفاده از آموزش الکترونیک -2

42
3

/0  

  

  بحث

عوامل بازدارنده استفاده از آموزش  مطالعه به نیدر ا

 دگاهیاز د هیاروم یدر دانشگاه علوم پزشک کیالکترون

عوامل بازدارنده در  یکل به طورپرداخته شد.  انیدانشجو

نشان داد که مانع  جیشدند. نتا بندي عامل طبقه 10

سهم را در  نیتر کم يسهم و مانع فرد نیتر بیش یسازمان

 یدر دانشگاه علوم پزشک کیتوسعه آموزش الکترون

از  يتعداد جیپژوهش با نتا نیا جیداشت. نتا هیاروم

 کیموانع توسعه آموزش الکترون یمطالعات که به بررس

، یکه عوامل فن دندیرس جهینت نای به واند  پرداخته

در عدم  کننده نییسهم تعاي  موانع بودجه، یکیتکنولوژ

هماهنگ  ،ارندد کیتوسعه آموزش الکترون

موانع و  بندي ). اما از لحاظ طبقه19و17و15تا13است(

 يها سهم در پژوهش نیتر کم ای نیتر بیشقرار گرفتن در 

 بیدر پژوهش حاضر ترت .مذکور در تعارض هستند

اي،  بودجه، یموانع سازمان انیدانشجو دگاهیموانع از د

، یفن، یکیپداگوژ، يراهبرد، ي/ اداریحقوق، یتیریمد

 جیدر نتاحالی که در  ؛بود يو فرد یفرهنگ، ییرااج

 یمتفاوت بیعوامل با ترت نیا گریپژوهشگران د قاتیتحق

به  نیشیمطالعات پ یدر برخ یحت ایقرار گرفته است 

البته با  ).18و16نشده است(اي  از عوامل اشاره یبرخ

 یعامل لتحلی نوع از که ها داده لیتحل تیتوجه به ماه
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 قرار تسؤاال به توجه با ها عامل يگذار مبود و نا یاکتشاف

از پژوهشگران عامل  یبرخ ،خوشه بود کی در گرفته

اند  کرده يگذار نام یعامل آموزشبه عنوان را  یسازمان

 ،یرکمالیم، شیراندیمطالعه خ جیبا نتا صورت نای در که

 سهم مهم هماهنگ نیدر اول يمناپ و مهر لیاسماع

با  یشده عامل آموزش مانجا قاتی). در تحق15و13(است

خوشه ه قرار گرفته در مؤلف 8با ، متفاوت يها مؤلفه

 نیبنابرا ؛مشابه هستند شیپژوهش کم و ب نیا یآموزش

بودن  نییپا، دانشگاه ییگفت که مبهم بودن کارا توان می

 نیصرف وقت در ا يبرا علمی هیأت ياعضا انیتعهد در م

 کمبود، آموزش یسنت ستمیعادت کاربران به س، امر

، کیآموزش الکترون نهیباتجربه در زم یانسان يروین

 تیماه، یآموزش ياستانداردها روشن نبودن

 قیدق یآموزش و عدم طراح نوع نیا يرحضوریغ

توسط سازمان باعث شده که آموزش  یساختار سازمان

که  یروشبه عنوان  عاتانفجار اطال يایدر دن کیالکترون

مغفول  ،دارد ینسبت به آموزش سنت ياریبس يایمزا

) در پژوهش خود عامل 17(يعتمداریشر واقع شود.

به عنوان  یو مال يرا با عنوان عامل اقتصاداي  بودجه

در پژوهش خود  کیتوسعه آموزش الکترون کننده محدود

طبقه از موانع پژوهش  نیمانع در دوم نیمطرح کردند ا

مؤلفه  ششخوشه  نیاست که در ا رفتهحاضر قرار گ

از  است یدانشگاه يها نهیکه مربوط به هز ردگی می قرار

، یآموزش يمحتوا یبه روز رسان نهیجمله باالبودن هز

، و توسعه آن یآموزش يفناور زاتیتجه يباال نهیهز

 يها رساختینبود ز، مناسب یمال یبانیکمبود پشت

در بخش  يگذار هیاز سرما هو عدم استفاد یکیتکنولوژ

 شیپ یتیریهم بحث مد باز نجایدر ا است یخصوص

 يچرا که عدم توجه به صرف بودجه در فناور دآی می

اي  در جامعه ها شرفتیباعث عقب افتادن از پ دیجد

. است که دائماً اطالعات در حال به روز شدن شود می

) در پژوهش خود عامل 18همکاران(مجد و  يباقر

عامل اول در عدم توسعه آموزش به عنوان را  یتیریمد

 یتیریپژوهش عامل مد نیمطرح کردند که در ا کیالکترون

 گذاري موانع قرار گرفته استعلت نام گاهیجا نیدر سوم

مؤلفه  کیگرفتن  با وجود قرار یتیرینام مده خوشه ب نیا

 يمربوط به اعضا گریو مؤلفه د انیمربوط به دانشجو

 نیدر ا یتیریه مدمؤلفغالب بودن سه  لیبه دل علمی هیأت

گفت که جلب  توان می جینتا نیا نییدر تب است خوشه

 يایرده باال و آگاه نمودن آنها از مزا رانیموافقت مد

 جویی که هم موجب صرفه کیاستفاده از آموزش الکترون

 تیفیک يو هم باعث ارتقا شود می سازمان يها نهیدر هز

 تیعملکرد کارکنان و رضا شیو افزا یو سودرسان دیتول

چرا  ،برخوردار است ییباال تیاز اهم شود می رانیفراگ

 ییانآشاطالعات کم و عدم  هیدر سا رانیمد تر بیشکه 

 يساز ادهیپ يبرا یلیتما نینو يها روش يایاز مزا یکاف

امر  نیعلت ا توان مین آنها ندارند و صرف مقاومت را

را  يو ادار ی) عامل حقوق19و همکاران( یدانست. لرگان

 کیالکترون آموزشموانع توسعه  نیدر پژوهش خود ب

بود  عامل در پژوهش نیچهارم نیامطرح کردند که 

 شود یکاربسته مه ب يفناور کیسازمان  کیدر  کهیزمان

در نظر گرفته شود بحث حقوق  دیکه با اي مقوله نیاول

ان با نفع ذيصورت  نیآن است در ا يو معنو يماد

مشارکت  ياز خود برا يتر بیش لیخاطر تما نانیاطم

  . دهند می نشان

و  يکه سعد است يمانع راهبرد بیمانع به ترت نیپنجم

از عوامل  ياریبس همراهعامل را به  نیا )16همکاران(

 8 يعامل دارا نیمشترك در پژوهش خود مطرح کردند ا

 راههیرا به ب ستمی. مشخص نبودن راهبردها ساست مؤلفه

 ریثاشده را تحت ت يزری برنامهو تمام عوامل  کشاند می

 يزیر برنامه نیکه در ح یگام نیاول نیبنابرادهد  یقرار م

. است برنامه يراهبرها ردیمورد توجه قرار بگ دیبا

 ای یکیدر پژوهش حاضر مانع پداگوژ مانع نیششم

و  یرکمالیم، شیراندیکه با پژوهش خ است یآموزش

خوشه  نیو ا است سو هم) 15و13(يمناپ و مهر لیاسماع

گفت که  توان می ملعا نیا نییدر تب .استمؤلف  5 يدارا

برنامه الزم است  کی يقبل از اجرا اي نهیدر هر زم

چرا که  ردیسازمان صورت گ ياعضا سازي توانمند

خواهد شد.  ها نهیرفتن هز نیبا برنامه باعث از ب ییانآشنا

و  ياست که احمد یکیو تکنولوژ یعامل فن ،عامل نیهفتم

خود  العاتمط مانع درین تر مهمرا  ی) عامل فن14همکاران(

 این که يبرا،  است مؤلفه 5مطرح کردند که مشتمل بر 
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 نیصرف شود که ا ییها نهیهز دیشود با یبرنامه عمل کی

. طلبد می تر بیشو جلب نظر آنها را  رانیامر دقت مد

 .استمؤلفه  3 رندهیکه در برگ است ییعامل اجرا نیهشتم

 يبرا يزیر برنامهگفت که  توان می عامل نیا نییدر تب

آن  ییاجرا تیقابل دیبلکه با ستین یبرنامه کاف کی ياجرا

از دست نرود. عامل  ها نهیبرنامه در نظر گرفته شود تا هز

عدم احساس  .است مؤلفه 2 يکه دارا است ینهم فرهنگ

در  یو الزام وجود فرهنگ شفاه ردمم ياز سو ازین

دارد  يتر بیش تیبرنامه اهم کی سازي ادهیپ يکشور برا

نشود و برنامه با آغوش باز  سازي چرا که اگر فرهنگ

دار  آن ادامه يبرنامه اجرا ،ردیمورد استقبال قرار نگ

 2 رندهیکه دربرگ است يعامل فرد نینخواهد بود. دهم

دانشگاه  نیا انیکه دانشجو رسد می به نظر است.مؤلفه 

در  کیآموزش الکترون سازي ادهیپ يبرا يتر بیش لیتما

 مانع نیتر مهم را یگاه خود را دارند و عامل سازماندانش

  .دانند می

مواجه  ییها تیمطالعه با محدود نیپژوهشگران در ا 

پژوهش شد از  ياجرا ندیشدن فرآ یکه باعث طوالن ودندب

با پژوهشگران با  يهمکار يبرا انیجمله مقاومت دانشجو

وجود مطلع کردن و مطمئن نمودن آنها از محرمانه بودن 

و  کیبا مفهوم آموزش الکترون ییانآشاطالعات بود. عدم 

به عنوان  هوممف نیاز ا انیاکثر دانشجو یبرداشت ذهن

و استفاده از  وتریبا کامپ یسخنران سیروش تدر قیتلف

 نیا گرید يها تیدر کالس درس از محدود نتیپاورپو

 کیتوسعه آموزش الکترون تیپژوهش بود. با توجه به اهم

وجود  ینوع روش آموزش نیکه در خصوص ا ییایو مزا

که درباره آموزش  یابهام گردد می شنهادیدارد پ

آن وجود دارد مرتفع  یلیو ارزش مدرك تحص کیالکترون

آموزش  نهیمتخصص در زم يروین تیترب نیگردد. همچن

توسعه هر چه  يدانشگاه برا تیاولو دیبا کیالکترون

دانشگاه  این که يبرا باشد کیآموزش الکترون تر عیسر

 وردآدر آموزش را به اجرا در دیروش جد کیبتواند 

  .دطلب می ان رانفع ذيمشارکت همه 

  

  گیري نتیجه

 یمانع سازمان انیمطالعه نشان داد که دانشجو نیا جینتا

 وتریبر کامپ یرا در عدم توسعه آموزش مبتن یو دانشگاه

 را حداقل يو نقش فرد دانند می مهم و مؤثر اریبس

 يادیخود دخالت ز گاهیالبته همه عوامل در جا ؛دانند می

 شود می یمهم تلق انیدانشجو دگاهیدارند اما آنچه از د

 ياجرا يالزم برا ییدانشگاه کارا ایاست که آ یبهاما

 توان می لذا در پاسخ ،را دارد وتریمپبر کا یآموزش مبتن

، ها در همه عرصه يعلم و فناور شرفتیگفت با توجه به پ

عقب بمانند و به  ياز قافله علم و فناور دنبای ها شگاهدان

  .نتخابضرورت توجه شود نه ا کیبه عنوان  دیبا يفناور

  

  قدردانی

 یمال تیبود و تحت حما یقیپژوهش حاصل کار تحق نیا

 نبوده است. پژوهشگران بر خود الزم یسازمان چیه

 هیاروم یعوامل دانشگاه علوم پزشک یکه از تمام دانند می

نمودند تشکر و  ياریپژوهش  نیا يکه ما را در اجرا

امکان  زانیعز نیا يبدون همکار شک یب ،ندینما یقدردان

  سر نبود.یپژوهش م ياجرا
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The Inhibitory Factors of Using E-Learning in Urmia University of 
Medical Sciences from The Students' Point of View 

 
Golestan Sayah1, Samira Derakhshanfard2 

 
Abstract 
 
Introduction: Despite the development of technology and the importance of its comprehensive development 
in the higher education system, research has shown that many higher education centers have not 
technologically developed and there are some obstacles in this path. the aim of this study was to investigate 
the inhibitory factors of using e-learning from the students’ point of view as the recipients of education in 
Urmia University of Medical Sciences. 
Methods: This descriptive-correlational study was performed on all the students of Urmia University of 
Medical Sciences in 2016-2017 academic years.  The participants (n=423) were selected through stratified 
random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was used after 
confirming its reliability and validity. The descriptive statistics tests were used for explaining and describing 
test properties, and the collected data were analyzed using exploratory factor analysis test.   
Results: In general, the 10 factors (organizational, budgetary, managerial, legal/administrative, strategic, 
pedagogical, technical, executive, cultural and individual) explained about 50.33 percent of the total 
variance. The organizational factor had the highest proportion in explaining the variance (6.234 percent) 
and the individual factor had the smallest proportion (2.553 percent). 
Conclusion: The organizational obstacle was the most important inhibitory factor of using e-learning from 
the viewpoint of the students in Urmia University of Medical Sciences which can be resolved by 
disambiguation of e-learning and the value of its degree as well as training the specialists. 
 
Keywords: Technology, E-learning, university, students of the University of Medical Sciences 
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