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موردي دانشگاه علوم  ي مطالعه: آموزش الکترونیکی ي بررسی موانع پداگوژیک در توسعه

 شاپور اهواز  پزشکی جندي

پزشکیعلوم،مسؤولآموزشپزشکی،دانشگاهریزيآموزشیبرنامهکارشناسارشد :*عبدالحسین عگبهی

.اهوازشاپورجندي

 .دانشگاهآزاداسالمیدزفولگروهبرنامهریزيآموزشی،ی،علمأتیهعضو: زاده  عبدالمهدی معرف

 .دانشگاهآزاداسالمیدزفولریزيآموزشی،ی،گروهبرنامهعلمأتیهعضو :سعید مشتاقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ho56en@yahoo.com) 

.اهوازشاپورجنديپزشکیعلوم،مسؤولآموزشپزشکی،دانشگاهریزيآموزشیبرنامهکارشناسارشد :ولؤمس یسندهنو*

یادگیرندهمحوري،انعطاف)پژوهشحاضربهبررسیموانعپداگوژیک :چکیده ابزارهايبرقراريارتباط، پذیري،

ارزیابیهابرنامهمدیریت منابعو و توسعه( علومپزشکیيدر درشاپورجنديآموزشالکترونیکیدانشگاه اهواز

ياعضاتمامیآماريشامليوجامعهباشدیممقطعی-اینتحقیقازنوعتوصیفی.پردازدیم1933-1931سال

میباشددانشگاهاینمیتعلأهی بااستفادهازآزموندرصد39ساختهکهپایاییآنمحققيپرسشنامه. است،

نتایجازآزمونکاييجهتمحاسبه.تأییدگردیدمتخصصانآلفايکرانباخمحاسبهشدهاست،ورواییآنتوسط

استوهمچنینبرايرتبه استفادهشده اسکوور تستفریدمناستفاده استبنديموانعاز شده نتایجتحقیق.

وپذیريانعطاف،ابزارهايبرقراريارتباط،یادگیرندهمحوري،ارزیابی:شاملعواملبهترتیبينشاندادکههمه

.زهستنداهواشاپورجنديپزشکیآموزشالکترونیکدردانشگاهعلوميموانعتوسعهازومنابعهابرنامهمدیریت

آموزشازراهدور،يمجازآموزش،یکیالکترونآموزش،کیپداگوژ:ها واژهدیکل
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 مقدمه

ها،عاملتغییرعنوانحقوقاولیهانسانآموزشبه 

بسریارياز(.4114منیعری) وپیشررفتجامعرهاسرت

شناسانتربیتیمعتقدندکهشرایطیرادگیريبایردروان

چنررانسررازماندهیشررودکررههرررفراگیررربررراسرراس

موسوي)پردازدبهايخودبهفعالیتویادگیريتوانایی

بهعنروانیرکآموزشالکترونیکی(.4111وهمکاران

،شررودکررهدرآننرروعآمرروزشانفررراديمحسررو مرری

فراگیرررانقادرنرردبرراتوجررهبررهاسررتعدادهايخررودبرره

(.4119تیلررور)موزشرریدسررتیابنرردآهررايهرردف

خردماتيهايعلرومپزشرکیعرالوهبررارا رهدانشگاه

مهر تربیرتيبهداشتیودرمرانیبرهمرردم،وهیفره

هرايدنیرازبخرشنیرويانسانیماهرومتخصصمرور

کنداینامرایجا میومختلفجامعهرابرعهدهدارند

کهآموزشپزشکیبهصورتمداومتحتبازنگريقررار

آنکوشرششروديهرادرارتقراوبارفعکاسرتییردگ

يوريآموزشیبهعنوانیکرشتهآفن(.4113امامی)

هموارهروبهتکاملبودهاستومتخصصانایرن،علمی

زههرررروزهوهررایفجدیرردتريرابرررايکیفیترریحررو

درگرراهیو)گیررردمتفرراوتازگذشررتهبرررعهرردهمرری

 (.4112همکاران

ینرردآمرروزشپزشررکیتحررتتررأویرعوامررلوآفر

يدانشجو،اسرتاد،عرصره.متغیرهايمتعدديقراردارد

منرابعآموزشریوعوامرل،هايآموزشریآموزش،روش

،ابزارهرايبرقررارييپذیرفانعطا:پداگوژیککهشامل

هراوارتباطوگفتگو،فراگیرمحروري،مردیریتبرنامره

آمروزشالکترونیکریيبرتوسرعهاست،منابعوارزیابی

دهیبرهموقرعبرهتغییرراتروبرهپاسخ.مؤورهستند

هرراينرروینوهرردایتومرردیریتوريآافررزایشدرفررن

تواندازهايآموزشیدرعصرارتباطاتمیصحیحبرنامه

طررفوازشردبهروزبودنفراگیررانباعثیکطرف

،داشتنیکپزشکماهربهعنوانخروجرینارامدیگر

خران)شردسالمتیبیشترجامعهخواهدباعثپزشکی

؛نایردو4114؛نراگی4119؛رویرز4119؛یوسل4119

4119.)

ازآنجاییکهطبیعتآموزشعالیایجاداطالعرات

معقرولاسرتکرهبپرذیری مریباشرد،ومبادلهدانش

هراراهراودانشرگاهدانشکده،آورياطالعاتتحوالتفن

برهناررناپذیرمتحولخواهدکردواینمطلباجتنا 

ورودبرهعصرراطالعراتدر(.4119عاصرمی)رسدمی

اطالعراتمحرورمسرتلزميزندگیاوربخشدرجامعره

یکیازنهادهاياجتماعی.هايآناستشناختویژگی

کهدراینمحوردستخوشتغییراتوسیعخواهدشرد،

.نهادآموزشویادگیريدرسطوحعمومیوعالیاست

اطالعاتینقشعمدهبردوشيجامعهسويدرگذربه

بایردآموختگانجامعهاستوآموزشویرادگیريدانش

پیشنیرازوارد.براساسرویکردهايجدیدتنای شود

وسریعآمروزشو،گسرترشسرریععرصهشدنبهاین

ترررینتررابرراالترینسررطحناررامالکترونیکرری،ازپررایین

مدلپیشررفتعلر ،تحرولاز.باشدآموزشیکشورمی

يدیگراستکهدرهرحروزهیکپارادای بهپارادایمی

ورياطالعرات،پرارادای آفن.رایافتآنتوانفکريمی

ايکراربردداردوضرمنجدیدياستکهدرهرحروزه

جهرانمرايسببتغییرچهره،هايدیگرایجادپارادای 

شدهوامکانآموزشمتناسببانیازهايعصرحاضرررا

آمروزشالکترونیکری(.4113امامی)ستفراه نمودها

وريآموزشریازآفرنيدرایران،صنعتینوپادرزمینه

سسرراتؤمرراالزماسررتتررامراکررزوما.راهدوراسررت

هابرااسرتفادهازالگروییآموزشیایرانبهویژهدانشگاه

متناسررببرراسرراختارآموزشرریوفرهنگرریکشرروردر

رونیکریبررهرايآمروزشالکتمحریطيطراحیزمینه

مقرامی)ترالشکننردالمللی-اساساستانداردهايبین

هرايالکترونیکریابعرادکیفیتآموزشریدوره(.4111

بررهعوامررلترروانيآنمرریزیرراديداردکررهازجملرره

پذیري،ارتباطاتمربیبامربریوبراانعطاف)پداگوژیک

منابعدرسری،هایادگیرندگان،ارزشیابی،مدیریتبرنامه

طراحریدورهودسرترسبرودنهرا،فوتمرینوتکالی
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منیرادوؤمر)موزشالکترونیکیاشارهکردآمتخصص

بررهيبرراتوجرهبررهاینکرهدرزمینرره(.4111همکراران

بررسیموانعآموزشالکترونیکیتحقیقاتقابلتوجهی

موانرعبرهبررسریلذادراینتحقیرق،انجامشدهاست

ايبرقرراريارتبراط،پرذیري،ابزارهرانعطاف)پداگوژیک

(هاومنابعوارزیرابییادگیرندهمحوري،مدیریتبرنامه

نترایجایرن.اسرتدرآموزشالکترونیکپرداختشرده

ریرزيتواندبهاتخاذتصمیماتالزموبرنامرهتحقیقمی

هايآمروزشترروشصحیحبراياجرايهرچهگسترده

الکترونیکرریبرررمبنررايشرررایطوامکانرراتخررا 

.هايآموزشیبینجامدمحیط

 

  سؤاالت پژوهش

آموزشيموانعتوسعهییازجز،آیاعاملارزشیابی -1

شاپوراهروازالکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجندي

 است؟

آمروزشيموانعتوسرعهییازپذیريجزآیاانعطاف -4

شاپوراهوازالکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجندي

 است؟

موانررعیرریازجز،برقررراريارتبرراطآیرراابزارهرراي -9

آموزشالکترونیکیدردانشگاهعلرومپزشرکیيتوسعه

 شاپوراهوازهستند؟جندي

آموزشيموانعتوسعهییازجز،آیاعاملیادگیرنده -4

شاپوراهوازالکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجندي

 است؟

موانرعییازجز،هاومنابعآیاعواملمدیریتبرنامه -5

آموزشالکترونیکیدردانشگاهعلرومپزشرکیيتوسعه

 شاپوراهوازهستند؟جندي

 

 ها روش پژوهش و ابزارهای گردآوری داده

مقطعریاسرتوبره-اینتحقیقازنوعتوصریفی

تمامیوجامعهآماريشاملشدهروشپیمایشیانجام

دانشرگاهعلرومپزشرکی(نفر591)تعلمیأهیياعضا

استوروشگردآوريبهصرورتمیردانیشاپورديجن

پرسشرنامهمحقرق،استوابزارهايگردآورياطالعات

 مروردمتخصصان،توسطآنباشدکهرواییساختهمی

ارزیابیقرارگرفتوهمچنینپایراییآنبرااسرتفادهاز

درصرد،39آزمایشیباروشآلفرايکرونبراخيمطالعه

هررادراختیررارکررلاسررتخراششرردهاسررتوپرسشررنامه

ینرردآآمرراريقرررارگرفررتونیررازيبررهفريجامعرره

ازدرصرد91حردودیعنینفر941گیرينبودونمونه

آزمون.آماري،پرسشنامهراتکمیلنمودنديکلجامعه

سنجیوارتباطهانسبتيمورداستفادهجهتمحاسبه

بنديموانعپرداگوژیکرتبهيبراباشدوکاياسکورمی

همچنرینبرراي.اسرتفادهشردهاسرتتستفریدمناز

هايمروردناررازآزمرونهايمالکمیانگینيمقایسه

هاتجزیهوتحلیليفریدمناستفادهشدهاستکههمه

.انجامشدSPSSافزاربااستفادهازنرم

 

  های پژوهش یافته

هايکسبشردهطبرقجردولباتوجهبهمیانگین

عوامررلپررداگوژیکازقبیررليهمرره(1)يشررماره

یادگیرنرده،پرذیري،ابزارهرايبرقرراريارتبراطانعطاف

هراومنرابعوارزیرابیازناررمردیریتبرنامره،محوري

آمرروزشيتعلمرریجررزاموانررعتوسررعهأهیررياعضررا

هرايدادهبرهبراتوجره.دانشگاههستنداینالکترونیک

-Chiواسررتفادهازآزمررون4و1يجررداولشررماره

Squareهرا،میانگینيجهتارتباطسنجیومقایسه

هیأت)شغلیيدهندگانبهتفکیکمرتبهدربینپاسخ

زنو)،جنسرریتدرصرردP=435(علمرریوکارکنرران

دکتررري)،مرردرکتحصرریلیدرصرردP=532(مرررد

(سانسوکارشرناسفوقلی-ايدکتريحرفه-تخصصی

44=Pباتوجرهبره.تفاوتمعناداريوجودندارددرصد

عوامرل،ازپاسرخگویاندرصد9،4/23يشمارهجدول

آموزشالکترونیکدريجزاموانعتوسعهراپداگوژیک

لذاعواملپداگوژیک.اندسطحخیلیزیادارزیابینموده

.باشدآموزشالکترونیکمیيجزاموانعتوسعه
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 میزانارزیابیپاسخگویانبهتفکیکجنسیتازموانعپداگوژیک: 1جدول شماره 

 ضعیف جنسیت

 (درصد)

 متوسط

 (درصد)

 زیاد

 (درصد)

 جمع

 (درصد)

 111 78 7/19 9/8 مرد

 111 73 4/17 6/9 زن

 111 4/18  9/11  9/6 جمع





سنجیبراپاسرخگویانبرهجهتارتباطtestChi-Squreانجاممشاهدهمیشودو1يطورکهدرجدولشمارههمان

(P =%532).ارتباطمعناداريمشاهدهنگردیدشدوتفکیکجنسیتاستفاده



میزانارزیابیپاسخگویانبهتفکیکمدرکتحصیلیازموانعپداگوژیک: 2جدول شماره 

 ضعیف مدرک

 (درصد)

 زیاد

 (درصد)

 جمع

 (درصد)

 111 6/71 4/28 دکترای تخصصی

 111 8/84 2/11 ای دکترای حرفه

 111 1/71 1/24 فوق لیسانس

 111 3/21 1/74 جمع



درکجهتارتبراطسرنجیبرینپاسرخگویانبرهتفکیرکمر test Chi-Squreوانجام4باتوجهبهجدولشماره

 (P =%441) .ارتباطمعناداريمشاهدهنشدوتحصیلیاستفادهگردیدهکه



 ارزیابیپاسخگویانازعواملپداگوژیکمیزان: 9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی سطح ارزیابی

419/9ک 

439/15تاحدودي

4514/23زیاد

941111جمع
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هامیانگین: 4جدول شماره 

 

:است5يشمارهتأویرموانعدرآموزشالکترونیکبهترتیباولویتبهشرحجدول



                                                          

 

رتبهبنديموانع: 1جدول شماره 















 

 

 

 

 

P 
باالترین 

 درصد

ترین  پایین

 درصد

اختالف 

 استاندارد

میانگین 

 کسب شده
 ردیف مالک ارزیابی موانع

11111/1

1پذیريانعطاف455499/411/12

455593/499/12
ابزارهايبرقراري

ارتباط
4

9یادگیرندهمحوري455593/455/12

455554/492/19
هاومدیریتبرنامه

منابع
4

5ارزیابی455434/499/12

 جدول رتبه بندی فریدمن

مالکاولویت

ارزیابیاول

فراگیرمحوريدوم

ابزارهايبرقراريارتباطسوم

انعطافپذیريچهارم

هاومنابعمدیریتبرنامهپنج 
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 گیری بحث و نتیجه

بهعنوانموانرع(تعلی وتربیت)مباحثپداگوژیک

دانشررگاهعلررومپزشررکیآمرروزشالکترونیکرریبررراي

تلقریبرهعنروانیرکعامرلمهر شاپوراهروازجندي

کهدراینپژوهشمشخصشدتقویتعوامرل.شودمی

پرذیري،ابزارهرايمحروري،انعطرافارزیابی،یادگیرنده

ارتباط،ابزارهرايبرقرراريارتبراطوگفتگرو،مردیریت

هرايمهر درهراومردیریتمنرابعیکریازگرامبرنامه

یزیررااوربخشر.شردآموزشالکترونیکیمیبايتوسعه

آموزشالکترونیکریبرهچگرونگیارزیرابی،تعرامالتو

ومردیریتمنرابع،ابزارهرايارتبراطيمشارکت،تهیره

برهطروريکره،زماندرفرآیندآمروزشبسرتگیدارد

محققاننبرودعرواملیهمچرونتعرامالتومشرارکت،

منابع،ابزارهايارتبراطومردیریتزمرانرابرهيتهیه

آمروزشيهرايمهر درتوسرعهعنوانیکیازچرالش

هراينتایجاینتحقیقبایافته.اندالکترونیکیذکرکرده

،موسرروي،محمرردزادهنصررر(1931)تحقیقرراتمقررامی

،لیرانسرونووهمکراران(1931)آبادي،پزشرکیراد

حسینو(4113)گاالتی،(4119)واندروال،(4114)

.هماهنگیدارد(1932)لرکانیوهمکاران

هراتوانگفرتدرکرالسپذیريمیانعطافدرمورد

مشارکتاجتماعیونبودتعاملاجتماعیبرینيألهمس

باشدکرهدانشرجویاندانشجویانواستادانمدنارمی

دریررادگیريالکترونیکرریامکررانتعامررلبررادوسررتانو

هرراوکمررکگرررفتندرهنگرراممواجررهبرراکالسرریهرر 

بنررابرایندانشررجویاندر.مشررکالتاحتمررالیراندارنررد

یادگیريالکترونیکیازحساجتماعیمحرومهستندو

یاحساسرنجشونتپیشازآموزشسهادرایندوره

فراگیررمحروريگفرتدرمروردتروانمری.یأسدارند

ترراشررودیادگیرنرردهمحرروريدرپودمررانموجرربمرری

فراگیرانخودشانیادبگیرند،بهاینطریقخودمحیط

قرويبررايحمایرتوترتیربيآموزشمجرازيابرزار

کنرردکرررهخودسررازماندهیدرپودمررانایجرررادمرری

راتعیررینکننرردوهایشرراناننیازمنررديیادگیرنرردگ

وچگرونگیترالشيمختلرفهاریزيرادرزمانبرنامه

هایشرانگیرندودرهرپودمانخواستهخوددرنارمی

دهنردوبرهرامطابقزمرانمروردنارراختصرا مری

هرايبرررويفعالیرتترادهردیادگیرندگاناجرازهمری

.زشروندمتمرکریرادگیريجراريونیازهرايیرادگیري

فراگیررانبتواننردتاشرایطینیازداردبهآموزشعالی

ازایرنطریرقبرهآزادانرهبحرثکننردهادرسرکالس

مرردیریتیررادگیريخررودبیفزاینررددرارتبرراطبررا

توانگفتکهدرپودماننیازمندریزيومنابعمیبرنامه

درواقرعنداشرتنانسرجامو.اسرتانسجاموهماهنگی

شررکالتیرابرررايسرراختارپودمررانایجررادهمرراهنگیم

هابایردبراتوجرهبرهنیازهرايکندومدیریتبرنامهمی

تروانارزیرابیمریدرمرورد.انفراديیادگیرندگانباشد

ارزیابیمنا وسودبخشمانعایجرادشرکافکهگفت

شود،چراکهاگربرازخوردبرههاواهدافمیمیانروش

نامکرانوجرودخواهردصورتمداومصورتنپذیرد،ای

سازيناامآموزشیبااهردافهايپیادهداشتکهروش

اصلیآنناهمگونیداشتهباشردوبرازدهمروردانتارار

.برآوردهنشود

ارزیابیبرايراهبردهايآموزشیضررورتخواهرد

يداشررررتوبایرررردبرررررايتأویرگررررذاريانگیررررزه

ابزارهرايدررابطرهبرا.کنندگانتوسرعهیابردمشارکت

باعثایجادابزارهاکهاینتوانگفتبرقراريارتباطمی

ایرن.شرودیکتعاملمناسببینمربیویادگیرندهمی

تعاملبهمربیانمجالناارتمستمروروزآمردکرردن

دهدمیراهايمربوطبهیادگیريمنابعمحتواوفعالیت

برايحمایرتازنارارتبررکههمچنینابزارياستو

هرايحقوقوآسانکردناستفادهازمتنتوسطگرروه

درایرن.گوناگونیادگیرندگانومربیانضررورياسرت

هرايپرداگوژیک،ازشررایطتوانگفتچالشرابطهمی

هايهردفواهردافهايمجازي،گروهجدیددرمحیط

آنگونرهکرهدریفروسبیران.گیرردجدیدنشرأتمری
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هايآموزشیمجازي،دانشجوراازمحلمحیط.داردمی

کندومانعیبرايکسربدانرشبررايتحصیلجدامی

بهناردریفوساینترنتباعثعدم.باشددانشجویانمی

شرودواسرتداللمشارکتواقعیدانشجودرکالسمی

اورهرابررايتبردیلهرايفررديوبکنردکرهارزشمی

بسیارمه هستندواگردانشجویاندرااطالعاتبهمعن

،مشرارکتوتعهردنداشرتهباشرند،تحصیلدرگیرري

.گررذارباشررندویرأبرررآمرروزشصررحیحتررتواننرردنمرری

(4111درفیوس)

 

 پیشنهادات و راهکارهای بهبود آموزش الکترونیکی

هررايموفررقبررااسررتفادهازتجربیرراتنمونرره(1

الزمبررايارزیرابیهايمجازي،اسرتانداردهايدانشگاه

.فراگیرانواساتیددردانشگاهمجازيتدوینشود

:شناختالزمازرویکردهايجدیردآموزشرینایرر(4

یادگیريمشارکتی،یادگیريخودمدار،مشارکتتعاملی

دسررتآوردوآنررانرابررههلهرابررأمسررورویکررردحررل

هايمربروطبرهفراگیرانواساتیدانتقالدهدومهارت

.ارگروهیوتعاملبادیگرانرادرآنتقویتنمایدک

هرايايبرايکنترلوارزیرابیتمرامیترالشبرنامه(9

هراراصورتگرفتهدردانشگاهمجازيوتماماینتالش

.یکپارچهوهماهنوکند























هايتوجیهیوآموزشیبراياساتیدوفراگیراندوره(4

برهایرنویکیترتیبدهردآموزشالکترونيدرزمینه

توانضمنکاهشمقاومرتاسراتیددربرابررترتیبمی

آنرانرا(دانشگاهمجرازي)آموزشالکترونیکیيپدیده

يکارکردنباابزارآموزشالکترونیکیبهفراگیرينحوه

.ترغیبنمود

هرايالزمدرهايدرسریازضررورتتغییردربرنامه(5

دراینخصو الزم.تاسگسترشآموزشالکترونیکی

مربوطرهتغییرراتالزمدراهرداف،کرهمسرؤوالناست

اعطراييهرايتردریس،ارزیرابیونحروهمحتوا،روش

هايسنتیراموردتجدیدنارقراردهنردمدرکبرنامه

در.وآنرابرراآمرروزشالکترونیکرریمتناسرربسررازند

هرايآمروزشالکترونیکریخصو اعتبارمدارکدوره

جهتاستخداموادامهتحصیلبررايمقراطعبراالتربرا

سرازيمناسرببرههايحضروريفرهنرومدارکدوره

.عملآید
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Abstract:  

In this study an attempt has been made to investigate the pedagogic barriers to the 

development of electronic education (via the Internet) at Ahvaz Jundishapur 

University of Medical Sciences (AJUMS) during 2010-2011. This is descriptive-

sectional study whose population involved the whole faculty members of AJUMS. 

The researchers prepared a questionnaire with a reliability of 96 % which was 

obtained through Cronbach's α, and its validity was confirmed by specialists in this 

field. As for the calculation of the results and ranking the barriers, Chi square test 

and Friedman test were euseded respectively. The findings of this research 

suggested that all the studied items (evaluation, learner-based, communication 

tools, flexibility, and the management of programs and resources) are among the 

barriers to the development of electronic education at AJUMS. 

Key words: Pedagogic, electronic education, virtual education, remote education  
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