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  یدر دانشگاه علوم پزشک اریس يریادگی کارگیري به يموانع فرارو

محمد زارع
*

  یخانیراحله سار، 

  

  چکیده

متحول  اریس يریادگیرا به  یکیالکترون يریادگی، میس یب يها يارتباطات و فناور، اطالعات يدر حوزه فناور ریاخ يها شرفتیپ: مقدمه

و نگرش به عنوان موانع  ياقتصاد، يفناور، يو رهبر تیریمد، یکیپداگوژ، یانسانعوامل  یپژوهش بررس نیهدف از ا. ساخته است

  . همدان بود یعلوم پزشک شگاهدر دان اریس يریادگی کارگیري به

پژوهش شامل  يجامعه آمار. است یشیمایپ -یفیتوص يها و از نظر روش در زمره پژوهش يپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا: ها روش

و با استفاده  یتصادف گیري نفر به روش نمونه 130بود که تعداد  1394در سال ) نفر 300تعداد (همدان  یانشگاه علوم پزشکد دیاسات هیکل

در  اریس يریادگی کارگیري به  موانع ساخته محققها شامل پرسشنامه  داده يآور ابزار جمع. بررسی شدند ونهاز جدول مورگان به عنوان نم

 يآلفا قیآن از طر ییایپا، اطالعات يو فناور یآموزش يتکنولوژ نیآن توسط متخصص يصور ییروا دییاز تأ بود که پس یآموزش پزشک

  . قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز يا نمونه تک یت يشده با استفاده از آزمون آمار يآور جمع يها داده. آمد به دست 83/0کرونباخ 

و  تیرمدی و )86/15±20/0( یکپداگوژی، نمره25از مجموع  )13/19±31/0( یانسان پژوهش نشان داد که هر شش عوامل جینتا: نتایج

و نگرش ) 77/12±28/0( اقتصادي، نمره 25از مجموع  )84/18±67/0( فناوري، نمره 20از مجموع )85/15±43/0( يرهبر

  . )p/=001( ندیآ یهمدان به شمار م یم پزشکدر دانشگاه علو اریآموزش س کارگیري به  به عنوان موانع نمره 15از مجموع  )46/0±51/12(

، یکیپداگوژ، یعوامل انسان دیهمدان با یدر دانشگاه علوم پزشک اریاستقرار آموزش س يبرا، پژوهش جیبا توجه به نتا: گیري نتیجه

  . مرتفع گردد یآموزش وهیش نیا کارگیري بهو نگرش به عنوان موانع  ياقتصاد، يفناور، يو رهبر تیریمد

  

  یپزشک  دانشگاه علوم دیاسات،  موانع، اریس يریادگی: هاي کلیدي ژهوا

  578تا  571 ):72(15؛ 1394/ در علوم پزشکیآموزش مجله ایرانی 

  

مقدمه  

در  یقابل توجه يها شرفتیپ، ریچند سال اخ یدر ط

با . به وجود آمده است یو ارتباط یاطالعات يها يفناور

 يها واژه، یدرن ارتباطم يها ياستفاده از فناور شیافزا

 يریادگیو پس از آن  یکیالکترون يریادگیچون  يدیجد

 يادغام فناور. متولد شدند) Mobile learning( اریس

 لیآموزش موجب تسه ندیبا فرآ تباطاتاطالعات و ار

از منابع  يا گسترده فیبه ط یدسترس، رانیارتباط فراگ

                                                
باشگاه ، ریواحد مال، یدانشگاه آزاد اسالم، محمد زارع :نویسنده مسؤول *

  zareeducation@gmail.com. رانیا، ریمال، پژوهشگران جوان و نخبگان

ژوهشگران جوان و باشگاه پ، ریواحد مال، یدانشگاه آزاد اسالم، یخانیسار راحله

  )sarikhanieducation@gmail.com(. رانیا، رانیا، ریمال، نخبگان
  18/8/94: تاریخ پذیرش، 17/6/94: تاریخ اصالحیه، 27/4/94 :تاریخ دریافت مقاله

 يهاازیمناسب با ن یارائه برنامه آموزش، يریادگی

 رانیتمام فراگ يعادالنه برا يها فرصت نیتضم، رانیفراگ

به  یدسترس قیجوامع از طر یو فرهنگ یاجتماع يو ارتقا

 لیو تبد میس یب يابزارها لهیبه وس میس یب نترنتیا

  . )1(شده است  اریس يریادگیبه  یکیالکترون يریادگی

در هر زمان و هر مکان که از  يریادگی تیقابل

 شرفتیبا پ، است یکیالکترون يریگادی اتیخصوص

. است وستهیپ تیبه واقع اریس يریادگیو  میس یب يفناور

اطالعات و ارتباطات و به طبع آن  يفناور يها شرفتیپ

 يریادگی میس یب يگرها و فناور حس شرفتیپ

. اند ساخته متحول اریس يریادگیرا به  یکیالکترون

 یکیلکترونا يریادگیاز  ینوع قتیدر حق اریس يریادگی
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، چون تلفن همراه ياریس يها يفناور قیاست که از طر

صورت  یکیکتب الکترون، یصوت يرهایپل، نوت بوك، تبلت

  . )2(ردیگ یم

 ياز مشکالت نظام آموزش حضور ياریبس امروزه

 يها يمتخصصان را بر آن داشت تا با کمک فناور

ابداع  یآموزش يها از روش یانواع، اطالعات و ارتباطات

از  يادیز تیبتوان جمع، که با استفاده از آن ندیمان

. )3(تحت آموزش قرار داد يتر بیش تیفیرا با ک رانیفراگ

 اریس يریادگی. است اریس يریادگی، ها وهیش نیاز ا یکی

  اطالق  اریس يفناور لهیبه وس یبه هر تعامل آموزش

 تیقابل، به طور معمول از هر مکان ریگردد که فراگ یم

  . )4(را داشته باشد یه مطالب آموزشب یدسترس

Koole, Macquilkin( یو آل نیمکول، کوله & Ally ( بر

 رندگانیادگی يها تیقابل اریس يریادگیباورند که  نیا

 قیبه اطالعات را از طر یابیارتباط و دست يبرقرار يبرا

گسترش داده و بهبود  میس یو ب اریس لیوسا

  . )5(بخشد یم

 رانیاست که به فراگ يدیجد يژتکنولو اریس يریادگی

، مشارکت کنند يریادگی يها تیدر فعال دهد یاجازه م

 اریس يریادگی. وابسته باشند یبه مکان ثابتاین که بدون 

به منابع  ریپذ آسان و انعطاف یکاربران را به دسترس

  . )6(کند یدر هر زمان و مکان مجهز م يریادگی

در  يا دهبه طور گستر اریس لیوسا، حال حاضر در

 يبرا یابزار آموزش کیآموزش و پرورش به عنوان 

از  ياریو بس ردیگ یمورد استفاده قرار م يریادگی

 اریس لیاستفاده از وسا يبرا یمتنوع يها محققان روش

 يها يفناور. )7(اند  کرده شنهادیدر آموزش و پرورش پ

 جادیا ژهیو به طور و ها تیعالاز ف يا گسترده فیط اریس

را  انیدانشجو يها آموخته يگذار و به اشتراكتعامل 

 توان یم، ذکر شده فیبا توجه به تعار. )8( سازد یآسان م

، کسب هر نوع دانش: کرد فیتعر نیرا چن اریس يریادگی

و  اریس يها ياز فناور يریگ نگرش و مهارت با بهره

 يریادگیموجب  کهفارغ از زمان و مکان خاص  میس یب

  . شود یم

از جمله؛  ییها فرصت تواند یم اریس يریادگی

 یهمگان يریادگی، يریادگیدر  رندهیادگی يگر تیخودهدا

، یکیزیف تیعدم محدود، یمشارکت يریادگی، العمر و مادام

 ندیاز منابع گسترده و گوناگون را در فرآ يریادگی

  .)14تا9(کند جادیا يریادگی- یاددهی

 يابزارهااز امکانات  توانند یم یعلوم پزشک انیدانشجو

 رینظ يموارد. استفاده کنند يریادگی يها تیدر فعال اریس

، ناتیاز معا يبردار لمیف، از موارد نادر يبردار عکس

، کاربرد انواع داروها، يماریانواع ب صیتشخ

و  یآموزش يها يانواع باز، یپزشک يها يساز هیشب

در  از کالبد يعکس بردار ایو  دهایسالا هیته، یدرمان

 اریس يبه کمک ابزارها تواند یکه م ها یافکالبد شک

در  يریادگی ندیفرآ لیصورت گرفته و باعث تسه

این که با توجه به . )15(شود یعلوم پزشک انیدانشجو

به علت رشد  نیالعمر است و همچن مادام يندیفرآ يریادگی

 ییها از روش دهاستفا ،یپزشک  دانش عیو توسعه سر

  . است ریانکارناپذ یشکدر آموزش پز اریس يریادگیچون 

& Shea, Pickett( یو سال سکتیپ، یش یبررس Sauli (

 ين برااموانع مشارکت استاد نیتر نشان داد که عمده

 تیمحدود یکیالکترون يریادگی يها در دوره سیتدر

  . )16(است یو مشکالت فن یزمان

 يافزار سخت یبانیپشت یدر پژوهش، )Schoepp( اسچوپ

، یدرسي  هبرنام قیمشکالت در تلف ،فیضع يافزار نرمو 

 نترنتیموانع مربوط به اتصال به ا، یفن يها تیکمبود حما

اطالعات و  يها يموانع استفاده از فناور نیتر مهم را

  . )17(کرده است یمعرف یدانشگاه يها طیارتباطات در مح

 يریادگیتوسعه  یموانع اصل یدر پژوهش، يآباد میسل

آموزش و  ستمیدر س ترنتنیا يو فناور یکیالکترون

 يو اقتصاد یفرهنگ، یرا عوامل اجتماع رانیپرورش ا

  . )18(ذکر کرده است

 یآمادگ زانیبا استفاده ار ابزار پرسشنامه م، یمیکر

 يها دوره يبرگزاري  هنیدر زم رانیا يها دانشگاه
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استادان و ، انیدانشجو دگاهیاز د یکیالکترون يریادگی

 مطالعه جینتا. کرده است يبند و رتبه یبررس رانیمد

 يروین یآمادگ، بیآن بود که به ترت انگریب کریمی

، یتیامن یآمادگ، یاسیس یآمادگ، یهنگفر یآمادگ، یانسان

و  ییمحتوا یآمادگ، يافزار نرم یآمادگ، یحقوق یآمادگ

در  یاز آمادگ يدر سطوح باالتر يافزار سخت یآمادگ

  . )19(ابعاد قرار دارد ریسا

 نهیخود در زم قیدر تحق، ییو رضا رعربیم، ینیحس 

در  یکیموانع موجود در توسعه آموزش الکترون یبررس

که به  اند دهیرس جهینت نیبه ا رانیا ینظام آموزش عال

، یو قانون یحقوق، ياقتصاد، یموانع فرهنگ ب؛یترت

موانع گسترش ترین  یجزء اساس یو فن يراهبرد، یتیترب

  . )20(باشد  یم رانیدر ا یکیآموزش الکترون

 یدسترس )Panda& Mishra( شرایپاندا و م قیطبق تحق

 يریادگیو وجود نداشتن آموزش درباره  نترنتیکم به ا

و طرح  یسازمان یخط مش لیکه به دل یکیالکترون

موانع  نیتر مهم، است یکیالکترون يریادگی يبرا یآموزش

  . )21(است یکیالکترون يریادگیي  هتوسع

 يمناسب برا یفقدان مواد درس )Connetha( کانتا

آن  کارگیري بهرا از موانع مهم در  اریس يریادگی

در پژوهش خود به دو مانع ، )Kon( کان. )22(داند یم

در  ینبود متخصص کاف یعنی، اریس يریادگیدر  یاصل

 اریس يریادگی يایاز مزا یو عدم آگاه اریس يریادگی

در ، یمدلو و ملکاح، زارع، يکالنتر. )23(نموده است دیتأک

 رانیفراگ ییناآشنا، ماهر سانیبه محتوا نو ازین، یپژوهش

را از  روش نیمناطق به ا یبعض یو عدم دسترس

 رانیدر ا اریس يریادگی کارگیري به موانع نیتر مهم

  . )24(کردند یمعرف

به رشد  یکم توجه، یدر پژوهش، یخانیو سار زارع

ضعف در  جادیا، رندهیادگی یو اخالق یتیشخص يها جنبه

الزم از طرف  یبانیعدم پشت و رانیفراگ یبلوغ اجتماع

در  اریآموزش س کارگیري بهرا به عنوان موانع  مخابرات

  . )2(کردند انیب رانیا

، اریس يریادگی نهیانجام شده در زم يها مرور پژوهش با

انجام  رانیدر ا يادیز يها که پژوهش شود یمشخص م

ه مشخص ساختن موانع که ب یاما پژوهش. شده است

در دانشگاه علوم  اریس يریادگی وهیش کارگیري به

 نیهدف از ا نیبنابرا. انجام نشده است، ردازدپب یپزشک

و  تیریمد، یکیپداگوژ، ینعوامل انسا یبررس، پژوهش

و نگرش به عنوان موانع  ياقتصاد، يفناور، يرهبر

 یدر دانشگاه علوم پزشک اریس يریادگی کارگیري به

به  ییگو پاسخ یپژوهش در پ نیدر واقع در ا. ان بودهمد

، یعوامل انسان زانیتا چه م:که میهست  سؤال نیا

و  ياقتصاد، يفناور، يو رهبر تیریمد، یکیپداگوژ

در دانشگاه علوم  اریآموزش س کارگیري بهموانع  شنگر

  همدان است؟ یپزشک

  

  ها روش

و از نظر  يکاربرد، پژوهش حاضر از نظر هدف

 یشیمایپ -یفیتوص پژوهش هايدر زمره  یشناس روش

دانشگاه  دیاسات هیپژوهش شامل کل يجامعه آمار. است

 1394نفر در سال  300همدان به تعداد  یعلوم پزشک

 ايطبقه یتصادف يریگ جامعه به روش نمونه نیاز ا. بودند

انتخاب  رنف130 و با استفاده از جدول مورگان تعداد 

شرکت در  يبرا لیپژوهش تما ورود به اریمع. دیگرد

همدان و  یپزشک  در دانشگاه علوم سیپژوهش و تدر

به شرکت در پژوهش  لیخروج از پژوهش عدم تما اریمع

ي  هساخت ها از پرسشنامه محقق داده يگردآور يبرا. بود

 یدر آموزش پزشک اریس يریادگی کارگیري به يها موانع

 5( یانسان: طهیح 6پرسشنامه شامل  نیا. استفاده شد

، )آیتم 4( يو رهبر تیریمد، )آیتم 4( یکیپداگوژ، )آیتم

و  )آیتم 3(و نگرش  )آیتم 3( ياقتصاد، )آیتم 5( يفناور

پنج  اسیپرسشنامه به صورت مق. بود تمیآ 24 يدارا

 اریآن از بس گذاري ساخته شد و ارزش کرتیل يا درجه

موافقم ، 3ندارم  ينظر، 2مخالفم ، 1 زشمخالفم برابر با ار

 ییروا نییبه منظور تع. بود 5موافقم با ارزش  اریو بس4
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 نینفر از متخصص 5پرسشنامه توسط ، يصور

. دیگرد دییاطالعات تأ يو فناور یآموزش يتکنولوژ

روش  قیاز طر زیپرسشنامه ن ییایپا زانیم نیهمچن

 بیبه ترت  باخکرون يو با استفاده از آلفا یدرون یهمسان

و  تیریمد، یکیپداگوژ، یانسان يها هلفمؤاز  کیهر  يبرا

، 81/0 بیو نگرش به ترت ياقتصاد، يفناور، يرهبر

 نیهمچن. محاسبه شد 84/0، 86/0، 83/0، 79/0، 85/0

الزم (. دیگردمحاسبه  83/0روش برابر  نیکل با هم ییایپا

نفر از اساتید که در  50باشد که اجرا بر روي به ذکر می

به  يها داده. )ند، انجام شدمجموع نمونه پژوهش نبود

و  يا مونهتک ن یت يآمده با استفاده از آزمون آمار دست

قرار  یمورد بررس 18نسخه  spss افزار نرمبا کمک 

مورد استفاده قرار  یزمان يا مونهتک ن یآزمون ت(گرفت

که  میباش سؤال نیبه ا ییگو پاسخ یکه در پ ردیگ یم

 تر بیشمقدار ثابت  کیاز  زانیجامعه به چه م کی نیانگیم

 ریمتغ کیه با مؤلفچون در هر  نیهمچن. است تر کم ایو 

 يا نهیگز 5 کرتیل فیو پرسشنامه در ط میسروکار دار

تک  یاز آزمون ت ها میانگیني  به منظور مقایسه بود،

 نیالزم به ذکر است که در ا .)استفاده شد يا نمونه

 ندارم ينظردرجه ، بود 5تا  1از  یده نمره وهیپژوهش ش

نقطه برش  ای ينظر نیانگیبه عنوان م 3 يعدد زشبا ار

اگر  تمیمعنا که در هر آ نیدر نظر گرفته شد؛ بد

را  4نمره ، درجه موافقم را انتخاب کند يا دهنده پاسخ

در نظر گرفته  ينظر نیانگینمره باالتر از م نیو ا ردیگ یم

از  رت نییپا، دیشده است و اگر مخالفم را انتخاب نما

در واقع . را انتخاب نموده است 2و نمره  ينظر نیانگیم

موانع از نظر  یبررس یپژوهش چون در پ نیدر ا

 شتیمدا ياریبه مع ازین، بودیمبه پرسشنامه  انیگو پاسخ

در  3دهندگان باالتر از  مثالً نمره پاسخ مییبگو میکه بتوان

و  از نظر آنان تمینشان از وجود موانع در آن آ تمیهر آ

 نیهمچن. است، تمیوجود موانع در آن آ دمع 3از  تر نییپا

ح است که تمام شرکت کنندگان در پژوهش یالزم به توض

  . کامل در پژوهش شرکت کردند تیو رضا یبا آگاه

  نتایج

به عنوان نمونه پژوهش  استاد کهنفر 150از تعداد کل 

تعداد  ،شد عیآنها توز نیو پرسشنامه در ب شدند انتخاب

قرار  لیو تحل هیشد و مورد تجز لیپرسشنامه تکم 130

. ) بود %86مشارکت کنندگان  یدرصد پاسخده(گرفت

 نیتر بیشو  نیتر کمالزم به ذکر است که در هر دو گروه 

  . سال بود 57و  30کنندگان در پژوهش  سن مشارکت

در دانشگاه  اریآموزش س کارگیري بهاز عوامل  کیهر 

در پرسشنامه  ییها سؤال لهیسهمدان به و یعلوم پزشک

 يها موانع یفراوان عیتوز یبررس. شد گیري اندازه

 یدر دانشگاه علوم پزشک اریس يریادگی کارگیري به

به  انیگو پاسخکه از نظر  کند یهمدان مشخص م

 عبارت بود از بیبه ترتها  ینپرسشنامه باالترین میانگ

، )84/18±67/0( فناوري، )13/19±31/0( یعوامل انسان

 يو رهبر تیرمدی، )86/15±20/0( یکپداگوژی

و نگرش ) 77/12±28/0( اقتصادي، )43/0±85/15(

  . )1جدول ) (46/0±51/12(

 گانه شش عوامل از کی هر، 1 جدول  اطالعات به توجه با

 نیبرا. شد يریگ اندازه ییها تمیآ لهیوس به پرسشنامه در

 تیریمد، تمیآ 4 یکیپداگوژ، تمیآ 5 با یانسان عامل، اساس

 نگرش و تمیآ 3 ياقتصاد، تمیآ 5 يفناور، تمیآ 4 يورهبر

 محاسبه يبرا. دیگرد يریگ اندازه پرسشنامه در تمیآ 3 با

 و کم  یلیخ( 3 ریز نمره، پرسشنامه به انیگو پاسخ نظر

 و ادیز( 3 يباال و متوسط 3 نمره، یمنف نظر از  نشان) کم

 بودن موانع بر یمبن انیگو پاسخ نظر از نشان) ادیز  یلیخ

 در اریس يریادگی کارگیري به در، شده مطرح عوامل

 نیانگیم ای برش نقطه، بنابران بود؛ یپزشک  علوم دانشگاه

، 12 یکیپداگوژ، 15 برابر یانسان عامل يبرا ينظر

 9ونگرش  9 ياقتصاد، 15 يفناور، 12 يورهبر تیریمد

  . بود

از نظر ، قابل مشاهده است، 1که در جدول  طور همان

 يریادگی کارگیري به يها به پرسشنامه موانع انیگو پاسخ

و انحراف  میانگین، همدان یدر دانشگاه علوم پزشک اریس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3782-en.html


  اریس يریادگی يریارگبک يموانع فرارو  و همکاران محمد زارع

http://ijme. mui. ac. ir  575/  )72( 15: 1394/ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

و  تیریمد، یکیپداگوژ، یشش عامل انسان کل اریمع

  . بود 82/15±39/0و نگرش  ياقتصاد، يفناور، يرهبر

محاسبه  يا تک نمونه یت يآزمون آمار جینتا یبررس

 تیریمد،  یکیپداگوژ،  یهر شش عامل انسان يبرا، شده

 يآمار تفاوتو نگرش    ياقتصاد، يفناور،  يو رهبر

. )2جدول ) (001/0p( دادمعنادار نشان 

  

  )میانگین نظري(برشي  نقطه میانگین و انحراف معیار موانع یادگیري سیار با  سهیمقا. 1جدول

  p-value  نقطه بحرانی DfT  محاسبه شده T  معیار انحراف میانگین و  )میانگین نظري(نقطه برش   موانع

  001/0  96/1  130  91/12  13/19±31/0  15  انسانی

  001/0  96/1  130  25/10  86/15±20/0  12  پداگوژیکی

  001/0  96/1  130  25/10  85/15±43/0  12  مدیریت و رهبري

  001/0  96/1  130  21/10  84/18±67/0  15  فناوري

  001/0  96/1  130  5/9  77/12±28/0  9  اقتصادي

  001/0  96/1  130  12/9  51/12±46/0  9  نگرش

  001/0  96/1  130  37/10  82/15±39/0  12  کل

گفت  توان یم، 2با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول 

،  یعوامل انسان ينظر نیانگینمونه و م نیانگیم نیکه ب

و   ياقتصاد، يفناور، يو رهبر تیریمد، یکیپداگوژ

 نینابراب) =001/0p(وجود دارد  يتفاوت معنادار  نگرش

، یعوامل انسان واحدهاي مورد پژوهشاز نظر 

و  ياقتصاد، يفناور، يو رهبر تیریمد، یکیپداگوژ

در  اریآموزش س کارگیري به  نگرش به عنوان موانع

  . آمدندهمدان به شمار  یدانشگاه علوم پزشک

  

  بحث

 يریادگی گیريکار بهموانع  یپژوهش با هدف بررس نیا

 نیدر ا. همدان انجام شد یدر دانشگاه علوم پزشک اریس

آموزش  کارگیري به يها عامل به عنوان موانع 6پژوهش 

قرار گرفت و از نظر شرکت کنندگان  یسمورد برر اریس

 یروش آموزش نیدر پژوهش به عنوان موانع استقرار ا

 بیبه پرسشنامه به ترت انیگو پاسخاز نظر . شناخته شد

، يو رهبر تیریمد، یکیپداگوژ، يفناور، یعوامل انسان

بودند و از  نیانگیم نیتر بیش يو نگرش دارا ياقتصاد

 کارگیري به  موانع عنوانبه پرسشنامه به  انیگو پاسخنظر 

همدان به شمار  یدر دانشگاه علوم پزشک اریآموزش س

  . آمدند

 نو همکارا یش يها پژوهش جیپژوهش با نتا نیا ي افتهی

)Shea()16( ،اسچوپ Schoepp)()17( ،يآباد میسل)18( ،

پاندا و ، )21(و همکاران انیشا، )20(و همکاران ینیحس

، )22()(Connetha کانتا، )Panda)()21 همکاران

و زارع و ) 24(و همکاران يکالنتر، )Kon)()23کان

 ينشان دادند که برا یکه همه به نوع )2(ارانهمک

 دیجد يها وهیو ش یکیلکترونروش آموزش ا کارگیري به

 نیاستفاده از ا يوجود دارد و برا یآن در آموزش موانع

سو  هم، ها الزم است که موانع مذکور رفع شوند روش

 شود یم شنهادیحاصل از پژوهش پ جیبر اساس نتا. است

 يریادگی ندیدر فرآ اریس يارهااز ابز کیکه نقش هر 

 ازین ییها هشبه پژو نیهمچن. ردیمورد مطالعه قرار گ

 يرفع موانع فرارو يبرا ییهاکار راه ي است تا به ارائه

  . در آموزش بپردازد اریس يریادگی کارگیري به

موانع  یبه بررس توان یپژوهش م نیعمده ا تیاز مز

در دانشگاه علوم  اریس يریادگیروش  کارگیري به

که موانع بر سر راه  یاشاره کرد؛ چرا که تا زمان یپزشک

، مرتفع نشود یروش آموزش کی کارگیري بهو توسعه 

 یپس بررس. گرفتبه کار  روش مذکور را توان ینم

 دیجد یروش کارگیري بهالزم از ملزومات  يها رساختیز

اما از نقطه ضعف پژوهش حاضر . در آموزش است
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موجب  تواند یگفت که صرفاً پرداختن به موانع نم توان یم

 یآموزش پزشکروش در  نیا کارگیري بهگسترش و 

 زیرفع موانع موجود ن يبرا ییهاکار راهبه  دیپس با، شود

 توان یپژوهش م نیا  تیاز محدود نیهمچن. پرداخته شود

   .پژوهش اشاره کرد نیتعداد نمونه کم ا هب

  

  گیري نتیجه

 تیریمد، نگرش، يعوامل فناور، پژوهش جیبا توجه به نتا

 يدارا بیه ترتب یکیو پداگوژ ياقتصاد، یانسان، يو رهبر

از نظر مشارکت کنندگان در پژوهش به  نیانگیم نیتر بیش

در دانشگاه  اریآموزش س کارگیري به يعنوان موانع فرارو

 نیکاربست ا يبرا. همدان شناخته شدند یعلوم پزشک

 یمناسب يهاکار راهالزم است که  دیجد یزشروش آمو

  . گرفته شودبه کار  ها موانع نیرفع ا يبرا

  

  نیقدردا

 شائبه یکه از زحمات ب میدان یبر خود الزم م نجایدر ا

 یمحترم دانشگاه علوم پزشک نیمسؤولو  دیاسات، استیر

، کردند ياریپژوهش  نیهمدان که ما را در انجام ا

  . مییتشکر نما مانهیصم
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Obstacles to Implementation of Mobile Learning in Universities of 
Medical Sciences

Mohammad Zare1, Rahele Sarikhani2

Abstract

Introduction: Recent advances in information and communication technology and wireless technologies, 
have transformed e-learning into mobile learning. The purpose of this study was to investigate human, 
pedagogical, management and leadership, technological, economic and attitudinal factors as obstacles to 
implementation of mobile learning in Hamadan University of Medical Sciences.
Methods: This study was an applied descriptive-survey. The study population included all faculty members 
(n=300) of Hamadan University of Medical Sciences in 2015, of whom 130 were selected through random 
sampling and Morgan table. Data collection tool was a researcher-made obstacles to implementation of 
mobile learning in medical education questionnaire whose face validity was confirmed by ICT experts and 
its reliability was verified by Cronbach’s alpha which was 0.83. The collected data were analyzed using one 
sample t-test.
Results: Findings showed that all of the six factors namely human (19.13±0.31) out of 25 points, 
pedagogical (15.86±0.20) and leadership and management (15.85±0.43) out of 20 points, technological 
(18.84±0.67) out of 25 points, economic (12.77±0.28) and attitudinal (12.51±0.46) out of 15 points were 
considered the obstacles to implementation of mobile learning in Hamadan University of Medical Sciences 
(p=0.001).
Conclusion: Results indicated that in order to establish mobile learning in Hamadan University of Medical 
Sciences, the obstacles including human, pedagogical, management and leadership, technological, economic 
and attitudinal factors should be removed. 

Keywords: Mobile learning, obstacles, faculty members of medical universities.

Addresses:
1. () Young Researchers and Elite Club, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran. Email:

zareeducation@gmail.com
2. Young Researchers and Elite Club, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran. Email: 

sarikhanieducation@gmail.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-3782-en.html
http://www.tcpdf.org

