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 مقاله پژوهشی 

 

 انیدانشجو یآمادگ ی: بررسیکیالکترون یریادگی یهامشارکت در برنامه
 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

 

 *یمیآرش نج، ینژاد اصفهان انیسقائ نهیسک، یسحر احمد، جهانبخش میمر
 

 

 چكيده

 يريادگي يبه وجود آمده است. اجرا "كييادگيري الکترون"رويکرد جديدي در يادگيري به نام ، با رشد فناوري اطالعات و ارتباطاتمقدمه: 

مستلزم انجام مطالعات  یآموزشمعاونت  كيبرنامه استراتژ ینياز اهداف ع یکياصفهان به عنوان  یدر دانشگاه علوم پزشک یکيالکترون
 انيدانشجو یآمادگ یاست. پژوهش حاضر با هدف بررس یکيالکترون يريادگي طيدر مح رانيفراگ یو آمادگ لگسترده جهت حضور فعا

 انجام شد. یکيالکترون يريادگياصفهان در رابطه با  یدانشگاه علوم پزشک

 یدانشگاه علوم پزشک ينفر دانشجو 6079 انيفرمول کوکران از م به وسيله 1397در اين مطالعه توصيفی مقطعی در سال ها: روش

روايی و  تأييدپس از  ساختهپرسشنامه محقق به وسيله هاداده يانتخاب شدند. گرداور در دسترسگيري نمونه به صورت نفر 412اصفهان 
 آمار توصيفی و استنباطی )همبستگی پيرسون( انجام شد. به وسيله هاانجام شد. تحليل داده پايايی

(. از منظر p<05/0) بودند يتفاوت معنادار يدارا یکيالکترون يريادگياکثر عوامل ، مقاطع مختلف نينشان داد در ب هاافتهينتايج: 

ين ترمهم (100ن ازي)ميانگ 85/79±86/12 یکيالکترون يريادگيمشارکت در  اتيعامل تجرب، یعامل مورد بررس 8 انياز م انيدانشجو

 یعامل بود. عواملترين تاهمي کم (100)ميانگين از  39/59±61/14زمان  تيريمد عاملبود و  یکيالکترون يريادگيکننده  نييعامل تع
، (r=65/0) يريادگيدر  يبا توانمند يريادگيعادات ، (r=62/0) يريادگيدر  ياطالعات و ارتباطات با توانمندآوري فن يهاهمچون مهارت

 داشت. امثبت ر یهمبستگ نيباالتر( r=66/0) یکيالکترون يريادگي يبا سودمند زهيانگ

 زهيزمان و انگ تيريهم چون مد یعوامل يتوانند برامی اصفهان یدر دانشگاه علوم پزشک نارندگيگ ميتصم، جيبا توجه به نتاگيري: نتيجه

موانع  نيکنند و ابتدا اگذاري هيسرما كيدروس به شکل الکترونسازي ادهيقبل از پ، قرار دارد ینييکه در سطح پا یکيالکترون يريادگي يبرا
 اجرا شود. یکيالکترون يريادگيو سپس  نمايندرا حل و فصل 

 

 اصفهان یعلوم پزشک، دگاهید، انیدانشجو یآمادگ، یکیالکترون یریادگیهای کلیدی: واژه
 425تا  418 (:41)21؛ 1400 آذر در علوم پزشكي/ آموزشمجله ايراني 

 

 
 

                                                 
مرکز  ،ی(، گروه آموزش پزشکاری)استاد یمیدکتر آرش نجنویسنده مسؤول:  *

دانشگاه علوم  ،یمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک ،یآموزش پزشک قاتیتحق

 najimiarash@gmail.com رانیاصفهان، اصفهان، ا یپزشک

اطالعات سالمت، دانشکده  یآورو فن تیری(، گروه مداری)استاد جهانبخش میدکتر مر

اطالعات سالمت، دانشگاه  آوریفن قاتیمرکز تحق ،یپزشکرسانی و اطالع تیریمد

 (؛Jahanbakhsh.him@gmail.com). رانیاصفهان، اصفهان، ا یعلوم پزشک

اطالعات سالمت، دانشکده  آوریفنو  تیریارشد(، گروه مد ی)کارشناسیحر احمدس

 مقدمه
عوامل در ین ترمهماز  یکیاطالعات و ارتباطات به عنوان 

. رانیاصفهان، اصفهان، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشکرسانی و اطالع تیریمد

(saharahmadi@edc.mui.ac.ir؛) ینژاد اصفهانانیسقائ نهیدکتر سک 

رسانی و اطالع تیریاطالعات سالمت، دانشکده مد آوریفنو  تیری(، گروه مداری)استاد

اصفهان،  یاطالعات سالمت، دانشگاه علوم پزشک آوریفن قاتیمرکز تحق ،یپزشک

 (saghaeiannejad@mng.mui.ac.ir). رانیاصفهان، ا

 20/6/400تاریخ پذیرش: ، 11/5/400تاریخ اصالحیه: ، 12/10/99مقاله:  تاریخ دریافت
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 یهایریزبرنامهدر  ینقش مهم، توسعه ملی كشورها
 هیانیدارد. طبق ب یآموزش یزیرمختلف از جمله برنامه

سال در  یعال آموزش نهیدر زم ونسکوی یاجالس جهان
 ییهاسازمان نینخست دیبا یعال آموزشمؤسسات ، 1998

مند اطالعات بهرهآوری و امکانات فن هاتیباشند كه از مز
 (.2و1شوند)

كه اطالعات همه وقت  ی( معتقد است در عصرSethi) یست
 رییتغ یریادگیمفهوم ، ستادانشجو اریاخت و همه جا در

رویکرد ، و با رشد فناوری اطالعات و ارتباطات افتهی
به وجود  "یکیالکترون ادگیریی"جدیدی در یادگیری به نام 

 نیرتریاز كم نظ یکیالکترون یریادگی(. 4و3آمده است)
 نیو از پركاربردتر یجهان مجاز یردهادستاو

اطالعات وارد آوری است كه همراه با فن یاصطالحات
 بیماحصل ترك یریادگینوع  نیشده است. ا آموزشحوزه 

همچون  ییاست و دستاوردها آموزشاطالعات با آوری فن
(. 7تا5را به دنبال دارد) نهیدر وقت و هز ییجوصرفه

توسط بار  نیاول یكه برا یکیالکترون یریادگیاصطالح 
وب محور و  یریادگیهمچون  ینیكراس مطرح شد با عناو

 (. 8محور مصطلح شده است) انهیرا یریادگی
كاربرد هدفمند  یکیالکترون یریادگی یشهرك دهیعق به
 ندیاطالعات و ارتباطات در فرآ ایشبکه یهایآورفن

 یریادگیمعتقد است  یگی(. شاه ب9است) یریادگی-یاددهی
-یاددهی یو ابزار انتقال دانش به سو ندیفرآ یکیالکترون

(. 10است) ینسب یایبا مزا نینو وهیش کیبا  یریادگی
 یریادگیمشترک انگلستان  یاطالعات یهامنظا تهیكم

اطالعات و آوری فن به وسیله آموزشرا  یکیالکترون
سبک باعث سهولت  نیداند و معتقد است امی ارتباطات

(. به عبارت 11شود)می یریادگیو  سیتدر یندهایفرا
 محسوب یروش انفراد کی یکیالکترون یریادگی گرید

 یبه استعدادها جهبا تو رندگانیادگیشود كه در آن می
آنها  قتی. در حقابندیمی دست یآموزش یهاخود به هدف

هدف  کیخود  نیكه ا رندیبگ ادیكه چگونه  رندیگمی ادی
 یریادگی(. آتشک معتقد است 12است) یآموزش
اطالعات است كه آوری كاربرد فنین ترمهم یکیالکترون

، محور انهیرا یریادگیمختلف همانند  یهادر قالب نظام
 آموزششبکه محور و  یریادگی، نیو آفال نیآنال یریادگی

 (.13شود)میارائه تحت شبکه 
از  عیوسای مجموعه یکیالکترون یریادگیاساس  نیبر ا 

، بر وب یمبتن آموزشاز جمله ، كاربردها و عملکردها
و  یمجاز یهاكالس، وتریبر كامپ یمبتن آموزش

، نترنتیا وشود می را شامل یکیالکترون یهایهمکار
، یصوت ای ییویدیو ینوارها، اكسترانت، نترانتیا

ی وهیش نیا یفشرده از ابزارها یهاسکیو د ونیزیتلو
موجب  یریادگینوع  نی(. ا14شود)می محسوب آموزش

و استفاده  ازیتکرار مطالب در صورت ن، یانفراد یریادگی
 ( و15شده) یوتریكامپ یهاو مهارت هااز دانسته یعمل
و بعد  رندهیادگیدهنده و  ادی یعنی یاز بعد فرد واندتمی

باشد. با گسترده شدن  یقابل بررس یسازمان
 یآموزش دیجد یهاروش، وتریبر كامپ یمبتن یهاآموزش

را در  رندهیادگیخواهند شد و  یسنت یهاروش نیگزیجا
 یهاوهی(. استفاده از ش14سازد)میتر فعال یریادگیامر 
كه در  یدر حال، بر و سخت است نهیهز، زمان بر یسنت

ساعته در 24 به صورتمحتوا ، یکیالکترون یریادگی
از  یاریدسترس بوده و با كاهش رفت و آمد و بس

 یکیالکترون یریادگی رشیهمراه خواهد بود. پذ هانهیهز
گشته  هانهیباعث اتالف هز یریزبرنامهو  یابیبدون ارز

شود می یکیترونالک یریادگیمحصوالت  دیو منجر به تول
، گرددمی با شکست مواجه تیو در نها ستندیكه جذاب ن

طرز تفکر كاربران در گذاری تأثیربا توجه به  نیهم چن
نگرش آنها باعث  یبررس، یکیالکترون یریادگیاستفاده از 

(. 16اجرا گردد)تر موفق یکیالکترون یریادگی گرددیم
 در یکیالکترون یریادگی یآمادگ یبررس نیبنابرا

نقاط قوت و ضعف و در  ییبه منظور شناسا انیدانشجو
و  نهیآن با حداقل هز زیآمتیموفق یاز اجرا تیحما تینها

 یدر اجرا تی(. در واقع موفق18و17وقت الزم است)
 یآمادگ زانیبه م یادیز زانیبه م یکیالکترون یریادگی

هدف با  این مطالعه(. لذا 5دارد) یكاربران بستگ کیالکترون
دانشگاه  انیدانشجو یکیالکترون یریادگی یآمادگ یررسب

 انجام شد.اصفهان  یعلوم پزشک
 

 هاروش
انجام  1397كه در سال  در این مطالعه توصیفی مقطعی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               2 / 8

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5014-en.html


 مریم جهانبخش و همکاران یکیالکترون یریادگیدر خصوص استفاده از  انیدانشجو یآمادگ
 

 ijme.mui.ac.ir: http// (41)21: 1400/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / آذر  420

 نفر 6079 میان از كوكران فرمول از استفاده با، شد
به نفر  420 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه دانشجوی

 انتخاب شدند.  در دسترسگیری نمونه صورت
اطالعات این پژوهش پرسشنامه محقق آوری ابزار جمع

بود كه با مطالعه مقاالت مشابه داخلی و خارجی ای ساخته
در دو  سؤال 60(. پرسشنامه مذكور شامل 5)طراحی گردید

مربوط به اطالعات  سؤال 7بخش بود كه در بخش اول 
، مقطع تحصیلی، ترم تحصیلی، فردی شامل رشته تحصیلی

سن و جنسیت ، دوره تحصیل، دانشکده محل تحصیل
بود  سؤال 53وجود داشت. بخش دوم پرسشنامه شامل 

عامل مربوط به سطح آمادگی دانشجویان  7كه در قالب 
جهت استفاده از یادگیری الکترونیکی طراحی گردید و 

 5)عبارتند از: تجربیات مشاركت در یادگیری الکترونیکی
 اطالعات و ارتباطاتآوری ی فنهامهارت، مؤلفه(

توانمندی در ، مؤلفه( 6عادات یادگیری )، (مؤلفه14)
، مؤلفه( 6) انگیزه برای یادگیری، مؤلفه( 5) یادگیری

، مؤلفه( 5) سودمندی یادگیری، مؤلفه( 4) مدیریت زمان
ای درجه 5مؤلفه(. ابزار بر اساس طیف  8) موانع یادگیری

بسیار زیاد( تنظیم شد ، زیاد، متوسط، كم، لیکرت )بسیار كم
تعلق گرفت. حداقل نمره كسب  5تا  1نمره  سؤالر و برای ه

بود. جهت تعیین  265و حداكثر  53شده در این پرسشنامه 
استادان گروه  نفر از 5 روایی محتوا پرسشنامه از نظرات

اطالعات سالمت و متولیان یادگیری آوری مدیریت و فن
علوم  الکترونیکی در مدیریت مطالعات و توسعه دانشگاه

به . پایایی پرسشنامه نیز پزشکی اصفهان استفاده گردید
 30ضریب آلفای كرونباخ در یک مطالعه مقدماتی با  وسیله

سنجیده شد. برای  93/0شركت كننده بررسی و با مقدار 
با حضور در هر دانشکده و توضیح ، اطالعاتآوری جمع

 اهابزار در اختیار نمونه، مختصر درباره اهداف مطالعه
پرسشنامه در همان روز از ، گرفت و پس از تکمیلمی قرار

شد. اطالعات در مدت زمان دو ماه و می آنها تحویل گرفته
 افزارنرمشد. اطالعات با استفاده از آوری جمع 97در بهار 

(IBM,NY,USA) SPSS-23 ی توصیفی هاو شاخص
انحراف معیار و همبستگی پیرسون مورد تجزیه ، میانگین

 لیل قرار گرفت.و تح
 

 نتايج
نفر از شركت كنندگان در  405مطالعه اطالعات  نیدر ا

(. پاسخ دهی%96قرار گرفت ) لیو تحل هیمطالعه مورد تجز
در مقطع  انیدرصد دانشجو 2/50 یاز افراد مورد بررس

درصد زن بودند. تعداد افراد انتخاب شده  66و  یكارشناس
، درصد(2/18)نفر 73 یپزشک لاز هر دانشکده شام

 ییو ماما یپرستار، درصد(2/10نفر )42 یدندانپزشک
نفر 57ییو علوم دارو یداروساز، درصد( 5/16نفر )68

 یراپزشکیپ، درصد(7/10نفر )40بهداشت ، درصد(8/13)
 3/7نفر )30ییو علوم غذا هیتغذ، (درصد 7/9نفر)40

و  تیریمد، درصد( 7نفر )29 یعلوم توانبخش، درصد(
 یهایآورفندرصد( و  9/4نفر )20یپزشک رسانیاطالع

 درصد( بود.5/1نفر)6 یعلوم پزشک نینو
مقاطع  نیدر ب یکیالکترون یریادگیعوامل  سهیمقا از

عامل ، اطالعات و ارتباطاتآوری فن یهامهارت، مختلف
 یریادگی زهیعامل انگ، یکیالکترون یریادگیدر  یتوانمند
 یریادگی یسودمند تیزمان و در نها تیریمد، یکیالکترون
تفاوت  یو دكترا دارا یدر مقاطع كارشناس یکیالکترون
  .(p <05/0بودند ) یرمعنادا

 یریادگیمشاركت در  اتینشان داد عامل تجرب هاافتهی

كننده  نییعامل تعین ترمهم 85/79±86/12 یکیالکترون
زمان  تیریبود و عامل مد یکیالکترون یریادگی

 (. 1عامل بود )جدولترین تاهمی كم 61/14±39/59

 
 کیالکترون یریادگیاصفهان نسبت به  یعلوم پزشک انیدانشجو انیدانشجو ینمره آمادگ اریو انحراف مع نیانگیم :1جدول 

 *معیار میانگین و انحراف عامل

 85/79±86/12 تجربیات مشاركت در یادگیری الکترونیکی
 97/65±43/17 اطالعات و ارتباطاتآوری ی فنهامهارت

 21/65±99/13 عادات یادگیری
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 51/68±02/14 توانمندی در یادگیری
 35/61±38/15 انگیزه برای یادگیری

 39/59±61/14 مدیریت زمان
 28/62±74/15 سودمندی یادگیری

 91/68±78/15 موانع یادگیری الکترونیکی

 است. 100از  هانیانگی* م

 

 یریادگی یهاعوامل نینشان داد از ب هاافتهی نیچن هم
اطالعات و ارتباطات با آوری فن یهامهارت، یکیالکترون
عادات ، (r=62/0) یکیالکترون یریادگیدر  یتوانمند

 یکیالکترون یریادگیدر  یبا توانمند یکیالکترون یریادگی

(65/0=r) ،یبا سودمند یکیالکترون یریادگی یبرا زهیانگ 
 یهمبستگ نیباالتر ی( داراr=660/0) یکیالکترون یریادگی

 (.2مثبت هستند)جدول

 

 انیدانشجو کیالکترون یریادگی یآمادگ یهاشاخص انیم یهمبستگ سهیمقا: 2جدول 
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 در مشاركت تجربیات
 یادگیری الکترونیکی

 -02/0 -01/0 -08/0 -18/0 -11/0 -23/0 -22/0 -17/0 -30/0 پیرسون  همبستگی

 57/0 73/0 07/0 <001/0 02/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0 معناداری  سطح

 آوری فن یهامهارت
 ارتباطات و اطالعات

 -25/0 08/0 32/0 36/0 35/0 50/0 62/0 53/0  پیرسون همبستگی

 <001/0 07/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0  معناداری سطح

 -01/0 06/0 26/0 42/0 53/0 56/0 65/0   پیرسون همبستگی یادگیری عادات

 73/0 18/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0   معناداری سطح

 -05/0 09/0 31/0 42/0 50/0 56/0    پیرسون همبستگی یادگیری در توانمندی

 28/0 06/0 <001/0 <001/0 <001/0 <001/0    معناداری سطح

 02/0 01/0 31/0 66/0 55/0     پیرسون همبستگی یادگیری انگیزه

 69/0 80/0 <001/0 <001/0 <001/0     معناداری سطح

 -04/0 002/0 23/0 48/0      پیرسون همبستگی زمان مدیریت

 42/0 97/0 <001/0 <001/0      معناداری سطح

 -04/0 01/0 27/0       پیرسون همبستگی یادگیری سودمندی

 34/0 74/0 <001/0       معناداری سطح

 -04/0 10/0        پیرسون همبستگی یادگیری موانع

 38/0 02/0        معناداری سطح

 01/0         پیرسون همبستگی تحصیلی ترم

 76/0         معناداری سطح
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 بحث
 انیدانشجو یآمادگ یهدف از مطالعه حاضر بررس

 یریادگیاصفهان در خصوص  یدانشگاه علوم پزشک
 سهیمقا، پژوهش حاضر جیبود. بر اساس نتا کیالکترون
مقاطع مختلف نشان  نیدر ب یکیالکترون یریادگیعوامل 

به  نینها بود؛ بنابراآ نیدر ب یدهنده تفاوت معنادار آمادگ
اصفهان در حال حاضر  یپزشک علومرسد دانشگاه می نظر

بهتر  یدر مقطع كارشناس کیدروس الکترونارائه  یبه جا
ارشد و  یرا در مقطع كارشناسگذاری هیسرما نیبود ا

ارشد و  یدر مقطع كارشناس رانیدكترا انجام دهد. فراگ
 یهاآموزشنسبت به  یکیالکترون یریادگی یدكترا برا

به علت محدود بودن  نیچن هم، دارند یتربیشبلوغ  یسنت
 کیالکترون یهاكالس یمقاطع برگزار نیا انیتعداد دانشجو
شد. همراه با یتواند با صرفه اقتصادمی ینسبت به سنت

در دانشگاه علوم  1394و همکاران )در سال  یموسو
 یریادگی یآمادگ تیوضع انیم افتندیزنجان( در یپزشک

 یلیو مقطع تحص یلیبا رشته تحص انیدانشجو یکیالکترون
 انیكه دانشجو یوجود داشت به طور معنادارآنها ارتباط 
 یهادر رشته لیشاغل به تحصای حرفه یمقطع دكترا

(. 7بودند) یآمادگ نیتربیش یدارا یو داروساز یپزشک
در دانشگاه علوم  1389)در سال  زیو همکاران ن یزگرد
 یکینالکترو یریادگی یسنجفسا( به دنبال امکان یپزشک

 انیدانشجو یآمادگ زانیاذعان داشتند م انیدانشجو انیم
(. در مطالعه 19دارد) یمعنادارارتباط  یلیبا مقطع تحص

در دانشگاه  1390سال  یمرشت منظر و همکاران )ط یملک
 یریادگیدر  انیدانشجو یآمادگ نیمشخص شد ب (هیاروم

ارشد تفاوت  یو كارشناس یمقاطع كارشناس یکیالکترون
مطالعات با مطالعه حاضر  نی( كه ا20وجود داشت) معنادار
 یمقاطع كارشناس نیب یتفاوت آمادگ لیدارند. دل یهم خوان
 انیدانشجو تربیشاز استفاده  یتواند ناشمی و باالتر

، به منظور انجام پروژه نترنتیو ا وتریمقاطع باالتر از كامپ
 باشد. نامهپایانو  قاتیتحق

عامل ، یکیالکترون یریادگیدر  مؤثرعوامل  انیم از
 نیباالتر یکیالکترون یریادگیمشاركت در  اتیتجرب

 نیتربیشرا به خود اختصاص داده است و  نیانگیم
حاصل  LMS قیآنها از طر یکیالکترون یریادگیتجربه 

نمره ین تركم یریادگیدر  یشده بود. در رابطه با توانمند
 کیالکترون آموزش یبه مهارت استفاده از محتوا

سازی ادهیالزم است قبل از پ نیبنابرا ؛اختصاص داشت
الزم را كسب  آموزش نهیزم نیدر ا یکیالکترون یریادگی

، یکیالکترون یریادگیكنند. در رابطه با عامل عادات 
 یآموزش فیو وظا فیدهند تکالمی حیترج انیدانشجو

اما  ،دهند جامو خارج از كالس ان یخود را به شکل انفراد
و  میمستق یبه سخنران ازیبدون ن یآموزشدر درک مواد 

كرده بودند كه  افتیدر یتركماستاد نمره  یرو در رو
نقطه  کی یکیالکترون یریادگی یتواند برامی امر نیا

و  یریادگی یهنوز برا انیدانشجو رایشود ز یضعف تلق
دارند. در  یحضور سیبه تدر لیتما یدرک امور درس

، یکیالکترون یریادگی یبا عامل سودمند هرابط
موجب  یکیالکترون یریادگیمعتقدند  انیدانشجو

 و رفت و آمد نتیهم چون پر ییهانهیدر هز ییجوصرفه
 یکیالکترون یریادگی تربیش تأثیراما هنوز  ،گرددمی

 ریسا انینمره را در م نیتركم یسنت یریادگینسبت به 
 یریادگی یبرا نیابه خود اختصاص داده كه  هاهیگو

طرز  نیشود و امی نقطه ضعف محسوب کی یکیالکترون
مورد  دیبا یکیالکترون دروس به شکلارائه قبل از  یتلق

زمان شامل  تیری. در رابطه با مدردیتوجه قرار گ
كنترل ، یگذارهدف، یانضباط شخص لیاز قب ییهامهارت

نمره حاصل شد. به  نیتركم یدهسازمانو روش  هاوقفه
باعث  یکیالکترون یریادگیاگرچه  انیودانشج دهیعق
وقت  تواندنمی اما دانشجو ،شودمی زمان یسازنهیبه
اختصاص دهد. در  یریادگیسبک از  نیبه ا یادیز

 یو همکاران در دانشگاه علوم پزشک یپژوهش موسو
 یریادگیدر رابطه با  انیدانشجو یهامهارت طهیزنجان ح

به  یدسترس طهیو ح یفراوان نیتربیش یدارا یکیالکترون
كه با مطالعه  (7)بود یفراوان نیتركم یالزم داراآوری فن
در پژوهش  زیو همکاران ن ینداشت. زگرد یخوانهم یفعل

كه  افتندیدر فسا یدر دانشگاه علوم پزشک خود
آوری به فن یدانشگاه از لحاظ دسترس نیا انیدانشجو

ین ترمهممشکل را داشته و  نیتركم کیالکترون یریادگی
عوامل  نی(. از ب19است) یزشیآنها مسائل انگ یمانع آمادگ

اطالعات آوری فن یهاعامل مهارت، یکیالکترون یریادگی
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عادات ، یکیالکترون یریادگیدر  یو ارتباطات با توانمند
، یکیالکترون یریادگیدر  یبا توانمند یکیالکترون یریادگی

 یریادگی یبا سودمند یکیالکترون یریادگی یبرا زهیانگ
مثبت بودند. در  یهمبستگ نیباالتر یدارا یکیالکترون

امر اشاره شده  نیاز مطالعات انجام شده به ا یاریبس
 یریادگی یهاتیفعال لیضمن تسه یاست كه مهارت فناور

 مؤثر زیتواند در اعتماد به نفس مشاركت كنندگان نمی
 (. 17باشد)

 ایتجارب شركت در دوره  یدارا انیدانشجو سهیمقا عدم
 ییعدم شناسا نیو همچن یکیبه صورت الکترون ییهادرس

 نیترمهم هادر هر كدام از عامل هیگو نیترمهم
 ریسا ای قیتحق میمطالعه بود كه ت نیا یهاتیمحدود

 مورد توجه قرار دهند. ندهیدر مطالعات آ دیبا نیمحقق
 

 گيرينتيجه
مقاطع مختلف، از منظر  نیها نشان داد در بافتهی

 اتیعامل تجرب، یعامل مورد بررس 8 انیاز م انیدانشجو

 نییین عامل تعترمهم یکیالکترون یریادگیمشاركت در 
 كمزمان  تیریمد عاملبود و  یکیالکترون یریادگیكننده 

 کیبه عنوان تواند می مطالعه نیاترین عامل بود. تاهمی
 یاصفهان باشد كه برا یدانشگاه علوم پزشک یرهنمود برا

 یریادگی یبرا زهیزمان و انگ تیریهم چون مد یعوامل
قبل از ، قرار دارند ینییكه در سطح پا یکیالکترون

كنند گذاری هیسرما کیدروس به شکل الکترونسازی ادهیپ
 یریادگیو سپس  ندموانع را مرتفع كن نیو ابتدا ا

در هر مقطع اجرا  انیدانشجو هیاول یمادگآ با یکیالکترون
 شود.

 

 قدرداني

كارشناسی ارشد با شماره  نامهپایاناین مقاله حاصل 
كه با حمایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است  397142

كنندگانی كه انجام شده است. بدین وسیله از كلیه مشاركت
تشکر و قدردانی به ، در انجام این مطالعه مساعدت نمودند

 آید.می عمل
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E-learning in Medical Sciences: A survey of Students' Views on e-

learning 

 

Maryam Jahanbakhsh1, Sahar Ahmadi2, Sakineh Saghaeiannejad-Isfahani3, Arash Najimi4 

 

Abstract 

 
Introduction: Parallel with the development of information and communication technology, a new approach 

to learning has emerged, namely. Administering e-learning at Isfahan University of Medical Sciences as one 

of the objectives of the strategic plan of the educational assistantship requires extensive study for the presence 

of students in the e-learning contexts. This study endeavored to examine the readiness of students at Isfahan 

University of Medical Sciences in relation to e-learning. 

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in the academic year 2018; 412 students were 

selected from the 6079 students of Isfahan University of Medical Sciences using Cochran formula. Data was 

gathered through a researcher-made questionnaire as available sampling. The validity of the questionnaire 

was confirmed by the professors of the Department of Health Information Management and Technology. The 

reliability of the questionnaire was computed through Cronbach's alpha coefficient r= 0.93. To analyze the 

data, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation) were used. 

Results: Results revealed that most of the e-learning factors had significant differences among the different 

levels (P≤0.05). Students' experiences of participation in e-learning were important factor; however, time 

management was the least important factor. Information and communication technology skills factors had the 

highest positive correlation with learning ability (r=0.623), learning habits with learning ability (r=0.654), 

and motivation with e-learning usefulness (r=0.660). 

Conclusion: This study can be used as a guideline for Isfahan University of Medical Sciences to invest in time 

management and incentives for low-level e-learning before implementing the courses electronically and to 

address the barriers and administer e-learning. 

 

Keywords: e-Learning, Student’s Readiness, Isfahan University of Medical Sciences 
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