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4119؛یوسل4119؛رویرز4119؛نراگی4114؛نایردو

 آموزشبه عنوانحقوقاولیهانسانها،عاملتغییر

.)4119

وپیشررفتجامعرهاسرت (منیعری.)4114بسریارياز

ازآنجاییکهطبیعتآموزشعالیایجاداطالعرات

روانشناسانتربیتیمعتقدندکهشرایطیرادگیريبایرد


ومبادلهدانشمریباشرد،معقرولاسرتکرهبپرذیری 

چنررانسررازماندهیشررودکررههرررفراگیررربررراسرراس

تحوالتفنآورياطالعات،دانشکدههراودانشرگاههرارا


تواناییهايخودبهفعالیتویادگیريبپردازد(موسوي

متحولخواهدکردواینمطلباجتنا ناپذیربرهنارر

وهمکاران.)4111آموزشالکترونیکیبهعنروانیرک

میرسد(عاصرمی .)4119ورودبرهعصرراطالعراتدر

نرروعآمرروزشانفررراديمحسررو مرریشررودکررهدرآن،

زندگیاوربخشدرجامعرهياطالعراتمحرورمسرتلزم

فراگیرررانقادرنرردبرراتوجررهبررهاسررتعدادهايخررودبرره

شناختویژگیهايآناست.یکیازنهادهاياجتماعی

هرردفهررايآموزشرریدسررتیابنررد(تیلررور.)4119


کهدراینمحوردستخوشتغییراتوسیعخواهدشرد،

دانشگاههايعلرومپزشرکیعرالوهبررارا رهيخردمات

نهادآموزشویادگیريدرسطوحعمومیوعالیاست.

بهداشتیودرمرانیبرهمرردم،وهیفرهيمهر تربیرت

درگذربهسويجامعهياطالعاتینقشعمدهبردوش

نیرويانسانیماهرومتخصصمروردنیرازبخرشهراي

دانشآموختگانجامعهاستوآموزشویرادگیريبایرد


مختلفجامعهرابرعهدهدارندواینامرایجا میکند

براساسرویکردهايجدیدتنای شود.پیشنیرازوارد

کهآموزشپزشکیبهصورتمداومتحتبازنگريقررار

شدنبهاینعرصه،گسرترشسرریعووسریعآمروزش

گیردوبارفعکاسرتیهرادرارتقرايآنکوشرششرود

الکترونیکرری،ازپررایینترررینتررابرراالترینسررطحناررام

(امامی.)4113فنآوريآموزشیبهعنوانیکرشتهي

آموزشیکشورمیباشد.مدلپیشررفتعلر ،تحرولاز

علمی،هموارهروبهتکاملبودهاستومتخصصانایرن

یکپارادای بهپارادایمیدیگراستکهدرهرحروزهي

حرروزههرررروزهوهررایفجدیرردتريرابرررايکیفیترری

فکريمیتوانآنرایافت.فنآورياطالعرات،پرارادای 

متفرراوتازگذشررتهبرررعهرردهمرریگیرررد(درگرراهیو

جدیدياستکهدرهرحروزهايکراربردداردوضرمن

همکاران.)4112

ایجادپارادای هايدیگر،سببتغییرچهرهيجهرانمرا

فرآینرردآمرروزشپزشررکیتحررتتررأویرعوامررلو

شدهوامکانآموزشمتناسببانیازهايعصرحاضرررا

متغیرهايمتعدديقراردارد.دانشجو،اسرتاد،عرصرهي

فراه نمودهاست(امامی.)4113آمروزشالکترونیکری

آموزش،روشهايآموزشری،منرابعآموزشریوعوامرل

درایران،صنعتینوپادرزمینهيفرنآوريآموزشریاز

فپذیري،ابزارهرايبرقرراري
پداگوژیککهشامل :انعطا 

راهدوراسررت.امرراالزماسررتتررامراکررزومؤسسررات

ارتباطوگفتگو،فراگیرمحروري،مردیریتبرنامرههراو

آموزشیایرانبهویژهدانشگاههابرااسرتفادهازالگرویی

منابعوارزیابیاست،برتوسرعهيآمروزشالکترونیکری

متناسررببرراسرراختارآموزشرریوفرهنگرریکشرروردر

پاسخدهیبرهموقرعبرهتغییرراتروبره
مؤورهستند .

زمینهيطراحیمحریطهرايآمروزشالکترونیکریبرر

وريهرراينرروینوهرردایتومرردیریت
افررزایشدرفررنآ 

اساساستانداردهايبین-المللیترالشکننرد (مقرامی

صحیحبرنامههايآموزشیدرعصرارتباطاتمیتوانداز

.)4111کیفیتآموزشریدورههرايالکترونیکریابعراد

یکطرفباعثبهروزبودنفراگیررانشردوازطررف

زیرراديداردکررهازجملررهيآنمرریترروانبررهعوامررل

دیگر،داشتنیکپزشکماهربهعنوانخروجرینارام

انعطافپذیري،ارتباطاتمربیبامربریوبرا

پداگوژیک(

پزشکیباعث سالمتیبیشترجامعهخواهدشرد(خران

یادگیرندگان،ارزشیابی،مدیریتبرنامهها،منابعدرسری
وتکالیفوتمرینهرا،طراحریدورهودسرترسبرودن
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متخصصآموزشالکترونیکیاشارهکرد(مرؤمنیرادو

بررسیموانعپداگوژیکدرتوسعهآموزشالکترونیکی....
استوابزارهايگردآورياطالعات،پرسشرنامهمحقرق

همکراران.)4111برراتوجرهبررهاینکرهدرزمینرهيبرره

ساختهمیباشدکهرواییآنتوسطمتخصصان،مرورد


بررسیموانعآموزشالکترونیکیتحقیقاتقابلتوجهی

ارزیابیقرارگرفتوهمچنینپایراییآنبرااسرتفادهاز

انجامشدهاست،لذادراینتحقیرقبرهبررسریموانرع

مطالعهيآزمایشیباروشآلفرايکرونبراخ39درصرد،

انعطافپرذیري،ابزارهرايبرقرراريارتبراط،

پداگوژیک(

اسررتخراششرردهاسررتوپرسشررنامههررادراختیررارکررل

یادگیرندهمحوري،مدیریتبرنامههاومنابعوارزیرابی)

جامعررهيآمرراريقرررارگرفررتونیررازيبررهفرآینررد


درآموزشالکترونیکپرداختشردهاسرت.نترایجایرن

نمونهگیرينبودو941نفریعنیحردود91درصرداز


تحقیقمیتواندبهاتخاذتصمیماتالزموبرنامرهریرزي

کلجامعهيآماري،پرسشنامهراتکمیلنمودند.آزمون


صحیحبراياجرايهرچهگستردهترروشهايآمروزش

وارتباطسنجی

مورداستفادهجهتمحاسبهينسبتها

الکترونیکرریبرررمبنررايشرررایطوامکانرراتخررا 

رتبهبنديموانعپرداگوژیک
کاياسکورمیباشدوبراي 

محیطهايآموزشیبینجامد.


ازتستفریدمناسرتفادهشردهاسرت.همچنرینبرراي
مقایسهيمیانگینهايمالکهايمروردناررازآزمرون

سؤاالت پژوهش

فریدمناستفادهشدهاستکههمهيتجزیهوتحلیلها

- 1آیاعاملارزشیابی ،جزییازموانعتوسعهيآموزش

بااستفادهازنرمافزارSPSSانجامشد.


الکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهرواز

است؟

یافتههای پژوهش

آیاانعطافپذیريجزییازموانعتوسرعهيآمروزش

-4

باتوجهبهمیانگینهايکسبشردهطبرقجردول

الکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهواز


همررهيعوامررلپررداگوژیکازقبیررل

شررمارهي()1


است؟

انعطافپرذیري،ابزارهرايبرقرراريارتبراط ،یادگیرنرده


- 9آیرراابزارهررايبرقررراريارتبرراط،جزیرریازموانررع

محوري،مردیریتبرنامرههراومنرابعوارزیرابیازنارر

توسعهيآموزشالکترونیکیدردانشگاهعلرومپزشرکی

اعضررايهی رأتعلمرریجررزاموانررعتوسررعهيآمرروزش

جنديشاپوراهوازهستند؟


الکترونیکایندانشگاههستند.براتوجرهبرهدادههراي

موانعتوسعهيآموزش

- 4آیاعاملیادگیرنده،جزییاز

جررداولشررمارهي1و4واسررتفادهازآزمررونChi-

الکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیجنديشاپوراهواز


 Squareجهتارتباطسنجیومقایسهيمیانگینهرا،

است؟

دربینپاسخدهندگانبهتفکیکمرتبهيشغلی(هیأت


- 5آیاعواملمدیریتبرنامههاومنابع،جزییازموانرع

P=435درصررد،جنسرریت(زنو
علمرریوکارکنرران) 

توسعهيآموزشالکترونیکیدردانشگاهعلرومپزشرکی

مرررد)P=532درصررد،مرردرکتحصرریلی(دکتررري

جنديشاپوراهوازهستند؟


دکتريحرفهاي-فوقلیسانسوکارشرناس)

تخصصی-
P=44درصدتفاوتمعناداريوجودندارد.باتوجرهبره

روش پژوهش و ابزارهای گردآوری دادهها

جدولشمارهي23/4،9درصدازپاسرخگویان،عوامرل

اینتحقیقازنوعتوصریفی-مقطعریاسرتوبره

پداگوژیکراجزاموانعتوسعهيآموزشالکترونیکدر

روشپیمایشیانجامشده وجامعهآماريشاملتمامی

سطحخیلیزیادارزیابینمودهاند.لذاعواملپداگوژیک

اعضايهیأتعلمی(591نفر)دانشرگاهعلرومپزشرکی

آموزشالکترونیکمیباشد.

جزاموانعتوسعهي


جنديشاپوراستوروشگردآوريبهصرورتمیردانی
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جدول شماره  :1میزانارزیابیپاسخگویانبهتفکیکجنسیتازموانعپداگوژیک
ضعیف

متوسط

زیاد

جمع

جنسیت

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

مرد

8 /9

19/7

78

111

زن

9/6

17/4

73

111

جمع

6/9

11/9

18/4

111



جهتارتباطسنجیبراپاسرخگویانبره

طورکهدرجدولشمارهي1مشاهدهمیشودوانجامChi-Squretest

همان
تفکیکجنسیتاستفادهشدوارتباطمعناداريمشاهدهنگردید)P= %532(.


جدول شماره  :2میزانارزیابیپاسخگویانبهتفکیکمدرکتحصیلیازموانعپداگوژیک
مدرک

ضعیف

زیاد

(درصد) (درصد)

جمع
(درصد)

دکترای تخصصی

28/4

71/6

111

دکترای حرفهای

11/2

84/8

111

فوق لیسانس

24/1

71/1

111

جمع

74/1

21/3

111


باتوجهبهجدولشماره4وانجام  Chi-Squre testجهتارتبراطسرنجیبرینپاسرخگویانبرهتفکیرکم ردرک
تحصیلیاستفادهگردیدهکهوارتباطمعناداريمشاهدهنشد)P= %441( .

جدول شماره  :9میزانارزیابیپاسخگویانازعواملپداگوژیک
سطح ارزیابی

فراوانی

درصد

ک 

41

9/9

تاحدودي

43

15/9

زیاد

451

23/4

جمع

941

111
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بررسیموانعپداگوژیکدرتوسعهآموزشالکترونیکی....



میانگینها

جدول شماره :4

P

1/11111



باالترین

پایینترین

اختالف

میانگین

درصد

درصد

استاندارد

کسب شده

45

5

4/499

12/11

انعطافپذیري


45

5

4/593

12/99

ابزارهايبرقراري
ارتباط

4

45

5

4/593

12/55

یادگیرندهمحوري

9

45

5

4/554

19/92

مدیریتبرنامههاو

منابع

4

45

5

4/434

12/99

ارزیابی

5

مالک ارزیابی موانع

ردیف
1

شمارهي5است:

تأویرموانعدرآموزشالکترونیکبهترتیباولویتبهشرحجدول


جدول شماره  :1رتبهبنديموانع


جدول رتبه بندی فریدمن



اولویت

مالک



اول

ارزیابی



دوم

فراگیرمحوري



سوم

ابزارهايبرقراريارتباط



چهارم

انعطافپذیري



پنج 

مدیریتبرنامههاومنابع
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خودسررازماندهیدرپودمررانایجرررادمرریکنرردکررره

بحث و نتیجهگیری

اننیازمنررديهایشررانراتعیررینکننرردو

یادگیرنرردگ

مباحثپداگوژیک(تعلی وتربیت)بهعنوانموانرع

برنامهریزيرادرزمانهايمختلرفوچگرونگیترالش


آمرروزشالکترونیکرریبرررايدانشررگاهعلررومپزشررکی

خوددرنارمیگیرندودرهرپودمانخواستههایشران

جنديشاپوراهروازبرهعنروانیرکعامرلمهر تلقری

رامطابقزمرانمروردنارراختصرا مریدهنردوبره

میشود.کهدراینپژوهشمشخصشدتقویتعوامرل

یادگیرندگاناجرازهمریدهردترابرررويفعالیرتهراي

ارزیابی،یادگیرندهمحروري،انعطرافپرذیري،ابزارهراي

یرادگیريجراريونیازهرايیرادگیريمتمرکرزشروند.

ارتباط،ابزارهرايبرقرراريارتبراطوگفتگرو،مردیریت

آموزشعالیبهشرایطینیازداردتافراگیررانبتواننرد

برنامههراومردیریتمنرابعیکریازگرامهرايمهر در

درسرکالسهاآزادانرهبحرثکننردازایرنطریرقبره

توسعهيآموزشالکترونیکیمیباشرد.زیررااوربخشری

یررادگیريخررودبیفزاینررددرارتبرراطبررامرردیریت

آموزشالکترونیکریبرهچگرونگیارزیرابی،تعرامالتو

برنامهریزيومنابعمیتوانگفتکهدرپودماننیازمند


مشارکت،تهیرهيمنرابع،ابزارهرايارتبراطومردیریت

انسجاموهماهنگیاسرت.درواقرعنداشرتنانسرجامو

زماندرفرآیندآمروزشبسرتگیدارد،برهطروريکره

همرراهنگیمشررکالتیرابرررايسرراختارپودمررانایجرراد

محققاننبرودعرواملیهمچرونتعرامالتومشرارکت،

میکندومدیریتبرنامههابایردبراتوجرهبرهنیازهراي

تهیهيمنابع،ابزارهايارتبراطومردیریتزمرانرابره

انفراديیادگیرندگانباشد.درمروردارزیرابیمریتروان

عنوانیکیازچرالشهرايمهر درتوسرعهيآمروزش

گفتکهارزیابیمنا وسودبخشمانعایجرادشرکاف

الکترونیکیذکرکردهاند.نتایجاینتحقیقبایافتههراي


میانروشهاواهدافمیشود،چراکهاگربرازخوردبره

تحقیقرراتمقررامی(،)1931موسرروي،محمرردزادهنصررر

صورتمداومصورتنپذیرد،اینامکرانوجرودخواهرد

آبادي،پزشرکیراد(،)1931لیرانسرونووهمکراران

هايپیادهسازيناامآموزشیبااهرداف

داشتکهروش

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

اصلیآنناهمگونیداشتهباشردوبرازدهمروردانتارار

لرکانیوهمکاران()1932هماهنگیدارد.

برآوردهنشود.

انعطافپذیريمیتوانگفرتدرکرالسهرا

درمورد

ارزیابیبرايراهبردهايآموزشیضررورتخواهرد

مسألهيمشارکتاجتماعیونبودتعاملاجتماعیبرین

داشررررتوبایرررردبرررررايتأویرگررررذاريانگیررررزهي

دانشجویانواستادانمدنارمیباشدکرهدانشرجویان

مشارکتکنندگانتوسرعهیابرد .دررابطرهبراابزارهراي


دریررادگیريالکترونیکرریامکررانتعامررلبررادوسررتانو

برقراريارتباطمیتوانگفتکهاینابزارهاباعثایجاد

ه ر کالسرریهرراوکمررکگرررفتندرهنگرراممواجررهبررا

یکتعاملمناسببینمربیویادگیرندهمیشرود.ایرن


مشررکالتاحتمررالیراندارنررد.بنررابرایندانشررجویاندر

تعاملبهمربیانمجالناارتمستمروروزآمردکرردن

یادگیريالکترونیکیازحساجتماعیمحرومهستندو

میدهد
منابعمحتواوفعالیتهايمربوطبهیادگیريرا 

درایندورههاپیشازآموزشسنتیاحساسرنجشو

وهمچنینابزارياستکهبرايحمایرتازنارارتبرر

یأسدارند.مریترواندرمروردفراگیررمحروريگفرت

حقوقوآسانکردناستفادهازمتنتوسطگرروههراي

یادگیرنرردهمحرروريدرپودمررانموجرربم ریشررودتررا

گوناگونیادگیرندگانومربیانضررورياسرت.درایرن

فراگیرانخودشانیادبگیرند،بهاینطریقخودمحیط

رابطهمیتوانگفتچالشهرايپرداگوژیک،ازشررایط

آموزشمجرازيابرزاريقرويبررايحمایرتوترتیرب

جدیددرمحیطهايمجازي،گروههايهردفواهرداف
جدیدنشرأتمریگیررد.آنگونرهکرهدریفروسبیران
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میدارد.محیطهايآموزشیمجازي،دانشجوراازمحل

بررسیموانعپداگوژیکدرتوسعهآموزشالکترونیکی....
براياساتیدوفراگیراندورههايتوجیهیوآموزشی

)4

تحصیلجدامیکندومانعیبرايکسربدانرشبرراي

درزمینهيآموزشالکترونیکیترتیبدهردوبرهایرن

دانشجویانمیباشد.بهناردریفوساینترنتباعثعدم

ترتیبمیتوانضمنکاهشمقاومرتاسراتیددربرابرر

مشارکتواقعیدانشجودرکالسمیشرودواسرتدالل

پدیدهي آموزشالکترونیکی(دانشگاهمجرازي)آنرانرا

میکنردکرهارزشهرايفررديوباورهرابررايتبردیل

بهفراگیرينحوهيکارکردنباابزارآموزشالکترونیکی

اطالعاتبهمعنابسیارمه هستندواگردانشجویاندر

ترغیبنمود.

تحصیلدرگیرري ،مشرارکتوتعهردنداشرتهباشرند،

)5تغییردربرنامههايدرسریازضررورتهرايالزمدر

نمرریتواننرردبرررآمرروزشصررحیحت رأویرگررذارباشررند.

گسترشآموزشالکترونیکیاست.دراینخصو الزم

(درفیوس)4111

استکرهمسرؤوالنمربوطرهتغییرراتالزمدراهرداف،
محتوا،روشهرايتردریس،ارزیرابیونحروهياعطراي

پیشنهادات و راهکارهای بهبود آموزش الکترونیکی

مدرکبرنامههايسنتیراموردتجدیدنارقراردهنرد

)1بررااسررتفادهازتجربیرراتنمونررههررايموفررق

وآنرابرراآمرروزشالکترونیکرریمتناسرربسررازند.در

دانشگاههايمجازي،اسرتانداردهايالزمبررايارزیرابی

خصو اعتبارمدارکدورههرايآمروزشالکترونیکری

فراگیرانواساتیددردانشگاهمجازيتدوینشود.

جهتاستخداموادامهتحصیلبررايمقراطعبراالتربرا

)4شناختالزمازرویکردهايجدیردآموزشرینایرر:

مدارکدورههايحضروريفرهنروسرازيمناسرببره

یادگیريمشارکتی،یادگیريخودمدار،مشارکتتعاملی

عملآید.

ورویکررردحررلمس رألهراب رهدسررتآوردوآنررانرابرره
فراگیرانواساتیدانتقالدهدومهارتهايمربروطبره
کارگروهیوتعاملبادیگرانرادرآنتقویتنماید.
)9برنامهايبرايکنترلوارزیرابیتمرامیترالشهراي
صورتگرفتهدردانشگاهمجازيوتماماینتالشهرارا

یکپارچهوهماهنوکند.
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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 descriptivesectional 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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