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ntroduction: The need for E-Learning due to its advantages Vs traditional
education was felt at any time While in the time of COVID-19 and the absence
absent students from the universities, the need for this type of education reached
its peak. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the
inappropriate use of virtual education in the days of Covid 19 from the
perspective of students of the Faculty of Rehabilitation, Hamadan University of
Medical Sciences.
Materials & Methods: The present study is descriptive, cross-sectional. The
statistical population of the students of the Faculty of Rehabilitation of Hamadan
University of Medical Sciences is 350. According to Morgan table, a sample of
206 people were selected randomly based on the inclusion and exit criteria. A
researcher-made questionnaire was used to collect data. To determine the content
validity of the questionnaire, the opinions of 10 experts in this field were used,
which were examined based on the CVR formula. The total value of the
questionnaire was 0.98, which is an acceptable value based on the Laches table.
Also, CVI content validity index for relevance, clarity and simplicity were 0.89,
0.93, 0.90, respectively, which is acceptable considering that they have a value
higher than 0.79. Descriptive test (mean) and inferential test (exploratory statistics
analysis) were used to analyze the data. These data were analyzed with Spss
software version 16.
Results: In general, the 8 factors (pedagogical, individual, managerial,
administrative, technical, budgetary, organizational, and cultural) explained about
74.819 percent of the total Variance. The pedagogical factor had the highest
proportion in explaining the variance (4.979 percent) and the cultural factor had
the smallest proportion (1.588 percent).
Conclusion: The pedagogical obstacle was the most important problem factor of
using e-learning from the viewpoint of the students in the rehabilitation faculty of
Hamadan University of Medical Sciences can be resolved by Review the content
of education and expressing the content and to engage and activate students.
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از 19سایی عوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازي در ایام کووید شنا
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که در شدیدر هر زمان احساس میبا آموزش سنتسهیآن در مقايایباتوجه به مزايبه آموزش مجازازینمقدمه:
. هدف دید رسنوع آموزش به اوج خونیدر دانشگاه ها،ضرورت اانیو عدم حضور دانشجو19دیکوووعیشامیا

دگاهیاز د19دیکووامیدر ايعوامل مؤثر در عدم استفاده مناسب از آموزش مجازیاز پژوهش حاضر بررس
.باشد-یهمدان میدانشگاه علوم پزشکیدانشکده توانبخشانیدانشجو

وم دانشگاه علیدانشکده توانبخشانیدانشجوياست. جامعه آماریمقطع،یفیمطالعه حاضر توصروش کار:
نفر براساس 206به تعداد اينمونههاآننیکه براساس جدول مورگان از بباشندیم350همدان به تعداد یپزشک

محقق ساخته استفاده رسشنامهداده ها از پآوريانتخاب شدند. جهت جمعیورود و خروج به روش تصادفاریمع
حوزه استفاده شد که براساس فرمول نیمتخصص در ا10پرسشنامه، از نظرات ییمحتواییروانییتعي. برادیگرد

CVRبود که براساس جدول الوشه مقدار 98/0قرار گرفت مقدار بدست آمده مجموع پرسشنامه یمورد بررس
بیمربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن به ترتيبراCVIییمحتواییشاخص روانی. همچنباشدیمیقابل قبول

ها از - دادهیدارند مورد قبول است. جهت بررس79/0از يمقدار باالترنکهیکه با توجه به ابود90/0، 93/0، 89/0
Spssافزارنرمباهادادهنی) استفاده شد ایاکتشافیعامللی(تحلی) و آزمون استنباطنیانگی(میفیآزمون توص

.قرار گرفتلیو تحلهیمورد تجز16نسخه 
) در مجموع یفرهنگ،یسازمان،ايبودجه،یفن،یتیریمد،ییاجرا،يفرد،یعامل (آموزش8یبطور کلنتایج:

نتریشیبانسیوارنییدرصد از تب979/4يکه عامل پداگوژکندیمنییراتبانسیدرصد از کل وار819/74
رییمتغنییسهم را در تبنیترکمانسیوارنییدرصد از تب588/1یداشت و عامل فرهنگرییمتغنیسهم را در تبب

.داشت
امیدر ايهمدان در استفاده از آموزش مجازیدانشگاه علوم پزشکانیمشکالت دانشجونتریمهمنتیجه گیري:

آن محتوا  انیو نحوه بکنندیمسیکه تدرییدرباره محتوادیاست اساتازیبود که نيمانع پداگوژ19دیکوو
.دشونهاآنو فعال شدنرانیکنند و باعث جلب توجه فراگیشیبازاند

این مقالهنحوه ارجاع به
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مقدمه
يرسانه هاقیشامل آموزش از طريآموزش مجاز

يارهااکسترانت ، نونترانت،یانترنت،یاز جمله ایکیالکترون
يدیو سونیزیتلو،ايپخش ماهواره،يریتصویصوت

روش آموزش را ارائه نی) ا2016(ری). کالرك وما1است(
لیو موباوتریهمچون کامپتالیجیدلیوساقیمطالب از طر

ي). آموزش مجاز2کردند(فیتعريریادگیهبودبه منظور ب
تیبلقاجادیو اسیتدرندیدر فرایالمللنیو بیفیبا رشد ک

طیکامل محییایخاص به مفهوم آموزش، سبب پويها
) . ازمحاسن 3شده است (ایدنيآموزش در تمام کشورها

به ترك منزل و کاهش ازیآموزش، عدم ننیروش نونیا
دیاساتنیوقفه بیارتباطات بجادیآن، اامرتبط بهاينهیهز

، امکان استفاده در هرکیدر آموزش الکترونانیو دانشجو
، عدم لزوم شروع و خاتمه کالس در یزمان و هر مکان

عمل دانشجو در انتخاب يآزادیو به قولیساعات مشخص
). به عبارت 4مورد عالقه افراداست (يموضوع و سرفصلها

،يکاريتواند با وجود مشغله هایمرندهیادگیگرید
هاي، آموزشییایو فاصله جغرافتی، معلولیخانوادگ

خواندن، پاسخ دادن و يبرایو زمان کافيریگیالزم را پ
يریادگیيالزم برازشیامر انگنیداشته باشند که ادنیفهم
ياست در راستايندیفرايریادگی). 5کند(یمجادیرا ا
افراد در ییتوانانیبه دانش و مهارت و همچنیابیدست

در رییمنجر به تغتیو عملکرد که در نهاهايریگمیتصم
ندیدر فرايریادگییشود.که البته به طورکلینان مرفتار آ

ریو غيآموزش به دو صورت آموزش حضور
استاد محور ي) است. در آموزش حضوري(مجازيحضور

عامل ه) ، رساني(مجازيرحضوریاست و در آموزش غ

دو جزء مهم نیانیبیمجاورتریفراهم آورنده ارتباط غ
شبکه ( يفناوراستفاده ازياست. آموزش مجازیآموزش

يدرس و اجرالیتحو،ی) در طراحنترنتیمثال ايبرا
یميریادگیبه منظور تحقق و استمرار یآموزشطیمح

از جمله يگریبا اصطالحات دي). آموزش مجاز6باشد(
یمبتنيریادگی،یکیالکترونيریادگین،یآناليریادگی

،يمجازيریادگین،یآنالیمشارکتيریادگی،يبرفناور
رغمی). عل7شود(یمفیبر وب هم توصیمبتنيریادگی

دهدینشان مقاتیتحقيآموزش مجازيایمزا
نظاميریادگیو یاددهیيندهایکه با فرایرندگانیادگی

در يادیمشکالت زيمانوس شده اند، دارایسنتهاي
نی). بنابرا8محور هستند(نترنتیاهايطیبا محيسازگار
عوامل بازدارنده در ییشناسايآموزش مجازهايدر نظام

يمهم وضروريآموزش امرنیروش نونیاز ايریگ-بهره
یمجادیايریادگیندیبهبود فرايمناسب را برانهیاست و زم

يمندتیرضانیممحققان معتقدند تانی). همچن9(کند
است یمراکز آموزشياز عوامل رشد و ارتقاانیدانشجو

آن تیفیو کیآموزشندیرااز فیآگاهشی)  و در افزا10(
). مطالعات مربوط به حوزه آموزش 11مورد توجه است(

برخوردار است که مطالعه پژوهشیاز سابقه طوالنيمجاز
در اانجام گرفته در داخل و خرج از کشور ما رهاي

هانمونه پژوهشنیاز ارساندیمياریعوامل نیاییشناسا
اقبال و همکاران در اشاره نمود؛ ریبه موارد زتوانمی

يریادگیدر تیعوامل مؤثر بر موفق«که با عنوان یقیتحق
دندیرسجهینتنایبهدادندانجام»هادر دانشگاهیکیالکترون

استیو سنگفره،یبانیکه در صورت عدم شبکه و پشت
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استان هايدر دانشگاهیکیآموزش الکترون،یسازمان
یزرقانقیتحقجینتانی). همچن12(ابدییمازندان توسعه نم

در يضروري: عنصريکتابخانه مجاز«و همکاران  با عنوان 
از آن بود که عدم دانش یحاک»يساختار آموزش مجاز

يهاکتابخانهيعلت عدم راه اندازنترییاصل،یکاف
خود با قیدر تحقیخانی). زارع و سار13(باشدیميمجاز

در دانشگاه اریسيریادگیيرکارگیبهيموانع فرارو«عنوان 
،یکه موانع انساندندیرسجهینتنیبه ا»یعلوم پزشک

و نگرش ياقتصاد،يفناور،يو رهبرتیریمد،یکیپداگوژ
در دانشگاه علوم اریآموزش سيریموانع به کارگبیبه ترت
). 14(باشدیهمدان میپزشک

ییناساش«با عنوان زادهيمهدآرام،هیفقزاده،یعلقیتحقدر
نیدر بیکیبه آموزش الکترونشیمل سازنده گراعوا

تیماعدم ح» واحد اسالمشهریاستادان دانشگاه آزاد اسالم
ز ایکیمانع جهت توسعه آموزش الکتروننتریمهمرانیمد

واحد یدانشگاه آزاد اسالمیعلمأتیاعضاء هدگاهید
زاتیو تجهیرساختیز،یطیبود و عوامل محسالمشهرا

یکیمانع در توسعه آموزش الکتروننیترتیبعنوان کم اهم
). 15بود(

و همکاران محموديملکیکه توسط  کاظمیقیتحقدر
آموزش يعوامل مؤثر بر توسعهیبررس«با عنوان 

یدانشگاه علوم پزشکانیدانشجودگاهیاز دیکیالکترون
رساختینشان داد که نبود زجیانجام گرفت نتا» گلستان

موانع توسعه نتریمهمافزاريرمو نافزاريسختهاي
یگلستان میدانشگاه علوم پزشکدریکیآموزش الکترون

). 16(دباش
عوامل مؤثر یبررس«با عنوان يکه توسط احمدیقیتحقدر

دگاهیاطالعات و ارتباطات (فاوا) از ديبر کاربرد فناور
دانشگاه یعلمأتیاعضاء هنیکه در ب»یعلمأتیاعضاء ه
یحاکجیانجام گرفت، نتالینور شهرستان اردبامیآزاد و پ

انعمکیبعنوان یطیو محیبود که ضعف عامل فننیاز ا
اطالعات و ارتباطات محسوب يجهت کاربرد مؤثر فناور

).17(شودیم
رگذاریعوامل تأثنییتب«که با عنوان یقیدر تحقشیراندیخ

یکارشناسهايدر دورهیکیآموزش الکترونیبر اثربخش
عواملیبه بررس» م و صنعت و تهرانعليها-ارشد دانشگاه

هجینتنیپرداخته است. به ایکیآموزش الکترونیاثربخش
یشاثربخيرا بر روریتأثنیشتریبیکه عامل آموزشدیرس

ا بعامل مرتبط کهیداشته است در حالیکیآموزش الکترون
) یانع انسبو منامالیمنابعافزار،دانشگاه (سخت افزار و نرم

وداشتهیکیآموزش الکترونیرا بر اثربخشریتأثنیکمتر
در يعتمداری). شر18بعنوان موانع شناخته شده است (

یمال/يکه عامل اقتصاددیرسجهینتنیپژوهش خود به ا
ات اطالعات و ارتباطآوريفنيریدر بکارگبیبعنوان آس

زیناران مجد و همکي). باقر19(دآییدر دانشگاه بحساب م
وزشمانع در توسعه آمنیرا به عنوان نخستیتیریعامل مد

ییچمران اهواز شناسادیدر دانشگاه شهکیالکترون
هو همکاران در پژوهش خود بیلرگانینی). حس20کردند(

،یاعاجتم/یفرهنگ،یکیکه مانع تکنولوژدندیرسجهینتنیا
بیترتبهيو اقتصاديراهبرد،يادار/یحقوق،یکیپداگوژ

رانیایدر نظام آموزشکیموانع توسعه آموزش الکترون
خود با عنوان قیو درخشانفرد در تحقاحی). ص21است(

هگادیاز دکیعوامل بازدارنده استفاده از آموزش الکترون
جهینتنیبه اهیارومیدانشگاه علوم پزشکانیدانشجو

ه بهدانشگانیدر ایمانع مانع سازماننیکه مهمتردندیرس
)22.(دآییحساب م

یلیو تعط1398اسفند لیدر اوایبحرانطیبه شراباتوجه
در سیتدرۀدانشگاه ها ، بحث اداميحضوريکالس ها

شد و در نقطه توجه يریگیپنیدانشگاه ها به صورت آنال
نو در ي؛ تجربه ايهمگان قرار گرفت و آموزش مجاز
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انیمشتران؛یوکرد. از آنجا که دانشججادیکرونا اهیسا
یبه عنوان مخاطبان اصلانیدانشجویآموزشموسسات 

و انتظارات آنها و ارائه دیآموزش هستند، توجه به عقا
ابزار قابل قبول در کیبازخورد مناسب به آنها به عنوان 

) 23شود (یآموزش در نظر گرفته متیفیکیابیجهت ارز
ا به طور از پژوهش هکیچیها نشان داد؛ هنهیشیپیبررس

در دانشگاه علوم يموانع آموزش مجازیبه بررسژهیو
ینپرداخته اند، از طرفانیدانشجودگاهیهمدان از دیپزشک

در خصوص انیاز طرف دانشجوییدانشگاه با بازخوردها
یکه حق قانونيمشکالتشان در استفاده از آموزش مجاز

ت موضوع ما را برآن داشنیاست مواجه بود اانیدانشجو
در عدم استفاده مناسب از آموزش ؤثرعوامل میکه به بررس

را از ياز کاراموزریغ،یو عمليدر دروس تئوريمجاز
يماریدر زمان بیدانشکده توانبخشانیدانشجودگاهید

.میکرونا انجام ده

روش کار
است و یمقطع،یفیروش پژوهش حاضر توص

دانشگاه یبخشدانشکده توانانیدانشجویتماميجامعه آمار
1398-99یلیدوم سالتحصمسالیهمدان درنیعلوم پزشک

نفر، 87ینفر، گفتاردرمان100ی( کاردرمان356به تعداد 
ینفر) م65یوتراپیزی،ف45نفر، ارتزپروتز 59یشناسییشنوا

است. یپژوهش بصورت تصادفيرگینمونه.روش باشند
و با در Krejcie Morganتعداد نمونه با توجه به مدل 

05/0αينظر گرفتن خطا نفر در نظر گرفته شد. 206، =
یدانشکده توانبخشانیدانشجوهیورود به مطالعه کلاریمع

اریرا گذرانده بودند و معیلیترم تحصکیکه حداقل 
پرسشنامه در فرصت سه لیتکمعدمخروج از مطالعه شامل 

تیعدم رضاشد،میداده انیکه به دانشجوايهفته
که دروس یانیپرسشنامه، دانشجولیجهت تکمانیدانشجو

گذرانده بودند و درمرحله يرا به شکل حضوريتئور
از میکه به طور مستقیانیدانشجونیبودند همچنيکارآموز
دوستان قیو از طرکردندینمافتیرا درلهایفادیسامانه نو

کرده بودند  از مطالعه حذفدایپیدسترسلهایخود به فا
نوعازهادادهيجمع آوريشدندپرسشنامه م.رد استفاده برا

سواالت پرسشنامه از نیتدوبرايکهبودساختهمحقق
پرسشنامه به نیپژوهش استفاده شد اشنهیو پينظریمبان

امیدر اياز آموزش مجازدهمشکالت استفایمنظور بررس
در سوال 30يمورد استفاده قرار گرفت که دارا19دیکوو

متوسط، اد،یزاد،یزیلی(خکرتیلايپنج درجهاسیمق
سواالت براساس یکه پس از برسباشدیکم) میلیکم، خ

سواالت را براساس خوشه،یاکتشافیعامللیتحلتیخاص
ازهامؤلفهگذاريناميبراو میقرار دادهاییمؤلفهدرها

. مدیکراستفادهداردقرارهاسواالت که در گروهمحتواي
عامل بدست آمد. ایهشت مؤلفه 

پرسشنامه، از نظرات ییمحتواییروانییتعيبرا
آزمون استفاده شد يمحتوانهیمتخصص حوزه در زم10
ارائهوهاآنياهداف آزمون براحیکار با توضنیايبرا

آنازها،سؤاالت به آنيمربوط به محتوایاتیعملفتعاری
سه فیسؤاالت را بر اساس طاز کهریتاشدخواستهها

یاست ولدیمفهیگو«، »استيضرورهیگو«کرتیلیبخش
کنند. يطبقه بند» نداردیضرورتهیگو«و »ستینيضرور

تک يبراییمحتوایینسبت روار،یسپس بر اساس فرمول ز
تک سواالت پرسشنامه محاسبه شد بر اساس تعداد 

داده اند، قرار یابیکه سؤاالت را مورد ارزینیمتخصص
از جدول الوشه استخراج لقابل قبوCVRحداقل مقدار 

قابل قبول بر CVRشد (در جدول الوشه حداقل مقدار 
مقدار کهیاست) در صورت62/0متخصص 10اساس تعداد 

CVRمورد نظر با توجه به تعداد زانیسؤاالت کمتر از م
از آزمون کنار یستیکننده سؤال بود، بایابیارزنیمتخصص
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ییبر اساس شاخص روانکهیبه علت اشدندیگذاشته م
نیندارند. در ایقابل قبولییمحتواییروا،ییمحتوا

نینبود بنابرا62/0کمتر از یسوالچیهCVRپرسشنامه 
تک تک یاز پرسشنامه حذف نشد.پس از بررسیسوالچیه

از یکلنیانگیمکیسواالت پرسشنامه براساس فرمول 

رمول محاسبه شد. که مقدار بدست آمده براساس فریمقاد
مقدار براساس نیبود که ا98/0پرسشنامه ریمجموع مقاد

. فرمول محاسبه باشدیمیجدول الوشه مقدار قابل قبول
CVR

ساده «و » واضح بودن«، »مربوط بودن«متخصصان نیهمچن
یقسمت4یکرتیلفیطکیرا بر اساس هیهر گو» بودن

را از نظر هیصصان مربوط بودن هر گومشخص کردند. متخ
3، »نسبتاً مربوط است«2،»ستیمربوط ن«1خودشان از 

هیساده بودن گو» کامالً مربوط است«4، تا »مربوط است«
3، »نسبتاً ساده است«2،»ستیساده ن«1از  بیتبه ترزین
هیو واضح بودن گو» ساده مربوط است«4، تا »ساده است«

3، »نسبتاً واضح است«2،»ستیواضح ن«1ز ابیبه ترتزین
مشخص کردند  » واضح مربوط است«4، تا »واضح است«

مربوط بودن، واضح يبراCVIییمحتواییشاخص روا
بود که با 90/0، 93/0، 89/0بیبه ترتدنبودن و ساده بو

دارند مورد قبول 79/0از يمقدار باالترنکهیتوجه به ا
:CVIاست. فرمول محاسبه 

بر کورپرسشنامه مذ،ییایپانییجهت تع،ییروادییاز تآپس
اجرا شد که لوتیبه شکل پاانینفر از دانشجو30يرو
شد که نشان94/0کرونباخ يآلفابیبراساس ضرییایپا
دار خوربریقابل قبولییایو پاییپرسشسنامه از روادهدیم

سخهنSpssارافزشده در  نرمآوريجمعهاياست. داده
ن ) و آزمونیانگی(میفیروش آزمون توصو با استفاده از 16

قرارلیو تحلهی) مورد تجزیاکتشافیعامللی(تحلیاستنباط
.گرفت

یافته ها:
افراد شرکت شتریشرکت کننده ب207از تعداد 

انیدرصد ) و دانشجو69نفر(140دختر ،انیکننده دانشجو
وه از گرانیدانشجوشترید. بدرصد) بودن31نفر (66پسر 

اد تعدنیدرصد) بودند و کمتر3/84نفر (59یگفتار درمان
فر ( ن11مشارکت کننده از گروه ارتوز و پروتز انیدانشجو

)  بودند.رصدد7/15
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بر نمونه با استفاده از آزمون یعامللیابتدا امکان انجام تحل
ست. ا705/0برابر يرگینمونهتیبارتلت و شاخص کفا

بوده است. یکافیعامللیانجام تحلينمونه برانیبنابرا
01/0در سطح 477/929مقدار آزمون بارتلت نیهمچن

هیگونیطرف بکیکه از دهدیاست که نشان مداریمعن
گریباال وجود دارد و از طرف دیداخل عامل همبستگهاي

گریعامل دهايهیعامل با گوکیهايهیگونیب
سیماترگری. بعبارت ددشویشاهده نممیهمبستگ
طیشرانیبنابراباشدیدر جامعه برابر صفر نمیهمبستگ

جینتا1حاصل شده است. در جدول شماره یعامللیتحل
.آمده استموندو آزنیمربوط به ا

Bartlett) و آزمون Kaiser, Meyer, Olkinنمونه (تیشاخص کفا:1جدول شماره 

Kaiser, Meyer, Olkin(705/0شاخص کفایت نمونه (
477/929آزمون مجذور کاي.آزمون بارتلت

000/0سطح معنی داري
باهاعاملژهیوهايارزش،یعامللیدر مرحله بعد از تحل

و انسیوارنییو قدرت تبیاصلهايمؤلفهلتحلیروش
آزمون مشخص شد. همانگونه که انسیواریدرصد تجمع

عامل با ارزش 8است تعداد مشخص2در جدول شماره 
نییکل را تبانسیدرصد از وار74/819ک،یاز شتریبژهیو
.استینسبتاً مناسبنییکه قدر تبکندیم

آزمونيعامل قبل از چرخش برا8يبراکیباالتر از ژهیارزش و:2جدول شماره 
درصد تجمعی واریانسدرصد تبیین واریانسارزش ویژهعامل

995/9316/33316/33عامل اول
434/2114/8431/41عامل دوم
294/2648/7078/49عامل سوم

170/2235/7313/56عامل چهارم
617/1389/5702/61عامل پنجم
479/1930/4632/66عامل ششم
263/1210/4842/70عامل هفتم
193/1977/3819/74عامل هشتم

دامنه بیآزمون شيرگیجهینتو2حاصل از جدول شماره جینتا
8) آمده است که 1(نمودار شمارهزهیدر قالب نمودار سنگ ر

.ددهیعامل را نشان م

هشت عامليبرازهینمودار سنگ ر:1نمودار شماره 
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سیهر سوال با هر عامل ماتریهمبستگنییتعيبرا
سیماترنیشد. اعداد درون ایبررسهیاولیهمبستگ
ورودمالك(هاسوالوهاعاملنیب4/0از ترشیبیهمبستگ

و باال و مثبت بودن آندهدیبه عوامل) را نشان مرهامتغیی
دیآن عامل مفییاست که سوال در شناسانیکننده اانبیها
ییاز چرخش در ابتداشیپهايکه دادهیی. از آنجاتاس
هابر آنینینظم معچیحالت خود قرار دارند و هنتری

و نظمییحالت بنیبردن انیاز بيبراست،نیحاکم

از چرخش که در آن ،یعاملبیترکنیبه بهتریابیدست
مناسب قرار یطشرایدرهاو عاملیهمبستگبیضرایتمام

حاصل از چرخش بیضراسهیشد. مقاتفادهاسرند،گییم
پس از هایهمبستگبیضراینشان داد که تمامماکسیوار

حالت خود قرار گرفتهنبهتریدرونداچرخش اصالح شده
شده هر نییتبانسیمقدار وار،یعامللتحلیانجامازبعد. اند

هم قرار ریزبیبه ترت3در جدول شماره یعامل و بار عامل
.نداگرفته

شده هر عامل پس از چرخشنییتبانسیدرصد وار:3جدول شماره 
جمعی واریانسدرصد تدرصد تبیین واریانسارزش ویژهعامل

979/4597/16597/16عامل پداگوژي
596/3988/11585/28عامل فردي
566/3887/11471/40عامل اجرایی

316/2722/7193/48عامل مدیریتی
294/2648/7841/55عامل فنی
113/2042/7882/62ايعامل بودجه

992/1642/6524/69عامل سازمانی
588/1295/5819/74عامل فرهنگی

8دهدینشان م3همانطور که جدول شماره 
بودند استخراج کیازبزرگترهاآنژهیعامل که مقدار و

يو محتوایموضوعينهیشیو پاتیشدند و با توجه به ادب
مربوط به هر عامل انجام شد. که با توجه به مقدار هايسوال

انسیوارنییبا درصد تبیاستخراج شده عامل آموزشژهیو
دارد و پس از آن رییمتغنییسهم را در تبنیشتریب597/16

عامل نیدوم988/11انسیوارنییبا درصد تبيعامل  فرد
نییبا درصد تبیتا عامل فرهنگبیو به ترتباشدیم
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دارد بطور رییمتغنییسهم را در تبنیکمتر295/5انسیوار
رصد از کل د819/74عامل باال در مجموع حدود 8یکل

.دکننیمنییتبارانسیوار

پرسشنامه پس از چرخشهايعاملوهاسوالنیبیهمبستگسیماتر: 4جدول شماره 
12345678سوال ها

858/0قابل فهم نبودن محتوا در مقایسه با کالس سنتی-19
کم شدن انگیزه دانشجو به جهت منفعل بودن در -26

وزش مجازيمحیط آم
835/0

779/0هاي آموزش مجازيعدم تمرکز در کالس-27
775/0ضعف اساتید در بیان محتواي درسی در محیط مجازي-11
وجود عوامل مزاحم از قبیل صداهاي زیاد در محیط -25

شما براي آموزش
625/0

آموزش هاي ریزي جهت دانلود فایلضعف در برنامه-30
مجازي

576/0

216/0نامناسب بودن محتواي آموزشی-5
پایین بود تسلط فراگیران به محیط مجازي (ورود به -23

سیستم، دانلود فایل، نحوه حضور و ...)
842/0

هاي پایین بودن تجربه فردي(عدم حضور در کالس-24
مجازي)

721/0

697/0ادکست(صدا)استفاده صرف از پ-14
667/0عدم آشنایی با محیط سیستم آموزش مجازي-21
ناهماهنگی بین استادان و مسوالن سیستم نوید -17

(اصرار اساتید براي انجام تکالیف و قطع بودن سامانه)
183/0

پیشتیبانی نامناسب براي پاسخگویی به مشکالت - 6
حقوقی شما

809/0

648/0عدم آشنایی مسؤالن آموزش با آموزش مجازي-3
645/0عدم همزمانی صدا با تصویر-15
638/0عدم آشنایی اساتید با نظام آموزش مجازي-10
604/0هاوجود محدودیت زمانی براي دانلود فایل-12

هاي نبود بستر مناسب جهت آموزش مجازي در ترم-7
شینپی

754/0

559/0استفاده صرف از پاورپوینت-13
- ایجاد خستگی مفرط بدلیل پشت سر هم بودن آموزش- 8
ها

428/0

732/0پایین بودن سرعت اینترنت- 9
691/0باال بودن حجم فایل جهت دانلود-2

596/0باال بودن هزینه استفاده از آموزش مجازي-22
از کار افتادگی سامانه نوید(قطع سامانه به مدت - 1

محدود)
859/0

775/0مشکل ورود به سیستم-4
عدم دسترسی به سیستم الکترونیکی(موبایل، -18

کامپیوتر)
273/0
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885/0عف مدیریت زمان جهت حضور در آموزش مجازيض-28
846/0دانشجو به جهت مشکالت سامانهنگیزه اپایین آمدن -29
081/0یجاد خستگی بدلیل استفاده از پاورپوینت هاي سادها-16
849/0دم احساس نیاز از سوي شما و خواندن صرف کتابع-20

و نتیجه گیريبحث
در انیمشکالت دانشجویپژوهش بررسنیهدف ا

ا بود که ب19دیکووامیدر ايزش مجازاستفاده از آمو
انجام شده از واحد تحت پژوهش بودسنجیتوجه به نظر
همه عوامل با محاسبه نسبت هرهايارزشعیپس از تجم

عامل نسبت به ارزش کل احراز شده سهم هر عامل در 
یدانشکده توانبخشانیدانشجودگاهیبراساس دياثرگذار

. دیشخص گردهمدان میدانشگاه علوم پزشک
افتهیشد. يعامل طبقه بند8مجموع عوامل بازدارنده در در
مؤلفه، تحت عنوان قابل 7با ینشان داد که عامل آموزشها

زهیکم شدن انگ،یبا کالس سنتسهیفهم نبودن محتوا در مقا
،يآموزش مجازطیدانشجو به جهت منفعل بودن در مح

دیضعف اسات،يآموزش مجازيها-عدم تمرکز در کالس
وجود عوامل ،يمجازطیدر محیدرسيمحتواانیبدر

آموزش، يشما براطیدر محادیزيصداهالیمزاحم از قب
آموزش هايلیجهت دانلود فايزریضعف در برنامه

سهم را نتریشیبیآموزشينامناسب بودن محتوا،يمجاز
يدر استفاده از آموزش مجازانیبه عنوان مشکالت دانشجو

با یو همکاران در پژوهشیه خود اختصاص داده اند. اسلمب
يریادگیطیمدرسان در محيهایستگیشانییعنوان تب

یمربوط به بعد آموزشیبار عاملنی، باالترکیالکترون
نیآموزش از راه دور و آنالراتییتغامزیلی). و24دانستند(
کرد و چهاریمدرسان بررسيها و نقشهایستگیرا در شا

را عنوان ی، آموزشیتیریمد،ی، فنیارتباطیستگیشاطهیح
مدرس تا دیاساتيبراهاییکارگاه ي). برگزار25کرد(

با دیاساتییباعث آشناتواندیمتواندیميادیحدود ز
متوجه دیرا بادیاساتنیمحتوا شود همچندیتولهايروش

ویبا آموزش سنتيآموزش مجازيامر نمود که فضانیا
هايروشدیکامالً متفاوت است و نباهچهره به چهر

, 27باشد(یسنتهايمشابه کالسيریادگیو یاددهی
که مدرس کندیمدیحوزه تاکنیدر ایاسلمنی).همچن26

کیالکترونطیدر محسیتدريها و الگوهاهیهمگام با نظر
فعال و دانش جو محور را اجرا يریادگیبتواند به طور موثر 

ها يمانند چند رسانه ايفن آورتلفاز انواع مخکرده و
ياز استراتژيریمحتوا استفاده کندو با بهره گلیتسهيبرا
و استفاده از کیالکترونيطهایدر محزهیانگجادیايها

یو اهداف آموزشيمتناسب با فن آوریآموزشيراهبردها
را کیالکترونطیموثر در محیبرنامه آموزشکیبتواند 

زارع و هايپژوهشجین عامل با نتای). ا24کند(اجرا
) 18و 14و 13(شیراندیو همکاران و خیهمکاران، زرقان

را در پژوهش خود بعنوان موانع توسعه يکه عامل پداگوژ
.شدبایهمسو مکنندیمانیب

طیبه محرانیبودن تسلط فراگنییمؤلفه ،پا5با يفردعامل
نحوه حضور و ...(، ل،یفادانلودستم،ی(ورود به سيمجاز

هاي(عدم حضور در کالسيبودن تجربه فردنییپا
با یی)، استفاده صرف از پادکست(صدا)، عدم آشنايمجاز
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استادان و نیبیناهماهنگ،يآموزش مجازستمیسطیمح
و فیانجام تکاليبرادی(اصرار اساتدینوستمیسنمسئوال

ياز آموزش مجازمشکل استفاده نیقطع بودن سامانه) دوم
يهایستگیاست. شاانیدانشجودگاهیدانشگاه از دنیدر ا
در مطالعات مختلف مورد يمدرس در آموزش مجازيفرد

و وارول   در لیکارکهیبوده است به طوردیتوجه و تاک
يمدرس درآموزش مجازيفرديهایژگیبه وتشانمطالعا

،يریطاف پذداشتند و از آن جمله  تحمل ابهام، انعدیتاک
طیمحيو چالشهاانیصبر مدرس در برخورد با دانشجو

را عنوان سیدر تدرانیفن بک،یالکترونيریادگی
دیباانیدانشجويبرازیخصوص ننی). در ا29،28کردند(

الزم هايآموزشنهیزمLMSهقبل از ورود به سامان
شود.يبسترساز

ياسب برانامنیبانیشتی. پ1مؤلفه:5با ییاجراعامل
یی. عدم آشنا2شما، یبه مشکالت حقوقییپاسخگو

صدا با ی.عدم همزمان3،يمسؤالن آموزش با آموزش مجاز
،يبا نظام آموزش مجازدیاساتیی.عدم آشنا4ر،یتصو

نیسومهالیدانلود فايبرایزمانتی.وجود محدود5
انیدانشجودگاهیاز ديمجازوزشمشکل استفاده از آم

يهایستگیو همکاران، از شایوهش اسلماست. در پژ
لیاز قبیبه عوامليآموزش مجازطیمدرسان در مح

- یهم زمان مانند کنفرانس صوتیارتباطياستفاده ابزارها
ي، رکود در کالسهانیجلسات آناليابزارها،یوئیدیو

ينرم افزارهايریادگی، پادکست، به روز بودن و يمجاز
تیریمدستمیمانند سسیتدرندیفراازیمورد ن

زیخصوص ننی). در ا24شد (دی)تاکLMS(يریادگی
. و ردیقرار بگرانیمورد توجه مدییتوجه به عامل اجرا

بلکه ستینیکافییاجرا به تنهايبرايزیر-برنامهنکهیا
توجه شود.زیاجرا بودن نتیبه قابلدیبا

مؤلفه نبود بستر مناسب جهت آموزش 3با یتیریمدعامل
نت،یاستفاده صرف از پاورپون،یشیپهايدر ترميمجاز

هاپشت سر هم بودن آموزشلیمفرط بدلیخستگجادیا
پژوهشجیعامل با نتانیشد. اانیمانع بنچهارمیبعنوان

مجد و يباقرزاده،يآرام و مهدهیفقزاده،یعلهاي
را در پژوهش خود یتیری) که عامل مد20و 15همکاران(

.باشدیکرده بودند همسو منییمانع تبنتریمبعنونا مه
باال بودن نترنت،یبودن سرعت انییمؤلفه پا3با یفنعامل

استفاده از آموزش نهیجهت دانلود، باال بودن هزلیحجم فا
مانع شناخته شده است. درمطالعه نیبه عنوان پنجميمجاز

Trentin)و 30و همکاران(Briggs) زی) ن31و همکاران
یترسمدرس، دسیفنیستگیکردند عالوه بروجود شادییتا

يکاربرديساخت ها و برنامه هاریو وجود زيبه فناور
از یعیکه با حجم وسیکنونطیاست. در شرايضرور

در عصر انفجار یبه عبارتایمیاطالعات مواجه هست
که قابل چشم ستینيزیچیاطالعات، ضعف در منابع فن

ضعف آن را گرینمودن عوامل دنیگزیبا جاایباشد یپوش
ییربنایعامل زکیمانع مشخص شده، یبرد به عبارتنیاز ب

يرا بصورت جدرانیمدتیاست که توجه و حمایو اساس
ملک یکاظمهايپژوهشجیعامل با نتانی.اطلبدیم

و 17و 16(یلرگانینیحس،يو همکاران، احمديمحمود
.باشدی) همسو م21

(قطع سامانه دیسامانه نویاز کار افتادگ3با ايبودجهعامل
به یعدم دسترسستم،یبه مدت محدود)، مشکل ورود به س

مانع نی) به عنوان ششموتریکامپل،ی(موبایکیالکترونستمیس
که با میهسترانیآن باز هم متوجه مدنییشد. در تبانیب

تیومنابع و اولصیدر جهت تخصحیصحيزریبرنامه
نیمانع را مرتفع ساخت.انیاتوانیمازهایردن نکبندي
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مانع نی) بعنوان مهمتر19(يعتمداریعامل در پژوهش شر
شده است.انیب

زمان جهت حضورتیریمؤلفه ضعف مد3با یسازمانعامل
دانشجو به جهت زهیآمدن انگنییپا،يدر آموزش مجاز
نتیپواستفاده از پاورلیبدلیخستگجادیمشکالت سامانه، ا

ن، راو همکایشد. اسلمانیمانع بنیساده بعنوان هفتميها
يمدرسان در آموزش مجازيهایستگیاز عوامل موثر و شا

و يمجازيدر فضاسیتدرندیبر فرایتیری، تسلط مد
ا راشتراك گذاشته يلهایو فایارتباطيکانالهاتیریمد

روخود به منظيعنوان کردند. و اقدام جهت توسعه حرفه ا
دیرا تاککیالکترونيریادگیيدوره هاتیفیکشیافزا

ر و حضوتیریمنجر به بهبود زمان مدعتای) که طب24کردند(
زهینگخواهد شد که انتیاز پاورپوشیبییابزارهادهاستفا

ش وهپژجیعامل با نتانی. که اکندیمتیدانشجو را هم تقو
.باشدی) همسو م22و همکار(احیص

شماوياز سوازیمؤلفه عدم احساس ن1بایفرهنگعامل
نیشد.که اانیخواندن صرف کتاب بعنوان هشتمن مانع ب

عواملواهو رسانهلبوردهایمورد با استفائه از بروشورها و ب
کرد.دیآموزش تاکتیبه اهمگردی

عامل انیمطالعه نشان داد که دانشجونیاجینتایکلبطور
در استفاده از آموزش انیورا بعنوان مشکل دانشجيپداگوژ

مانع نسبت به نتریتیرا کم اهمیو عامل فرهنگيمجاز
خود گاهیالبته همه عوامل در جاکنند؛یمانیموانع بریسا

دانشگاه انیدانشجودگاهیدارند اما آنچه از ديادیدخالت ز
شودیمیمهم تلقیآموزشطهیهمدان در حیعلوم پزشک

است که از یبا کالس سنتسهیمقاقابل فهم نبودن محتوا در
و آشنا کردن دیاساتيبرایکارگاه آموزشيبرگزارقیطر
نیايدر آموزش مجازيریادگیو یاددهیاصولباهاآن

نیامرتفع کرد البته در تونیميمشکل را تا حدود
. شودینظرسنجزینیعلماتیهياز اعضادیخصوص با

عامل انیداد که دانشجومطالعه نشان نیاجینتایبطور کل
مشکلشان در استفاده از نتریرا بعنوان مهمیآموزش

مانع نتریتیرا کم اهمیو عامل فرهنگيآموزش مجاز
البته همه عوامل در ند؛کنیمانیموانع برینسبت به سا

دگاهیدارند اما آنچه از ديادیخود دخالت زگاهیجا
همدان یم پزشکدانشگاه علویان دانشکده توانبخشیدانشجو

قابل فهم نبودن محتوا شودیمیمهم تلقیآموزشطهیدر ح
يبرگزارقیاست که از طریبا کالس سنتسهیدر مقا

اصولباهاو آشنا کردن آندیاساتيبرایکارگاه آموزش
مشکل را تا نیايدر آموزش مجازيریادگیو یاددهی

از دیخصوص بانیکرد البته در ارتفعمتونیميحدود
.شودینظرسنجزینیعلماتیهياعضا

تقدیر و تشکر:
پژوهش نیکه در ایزانیعزیپژوهشگران از تمام

ا ماریقبول زحمت نمودند و صبورانه وقت خود را در اخت
رح طنیانی.همچنکنندیميسپاسگزارمانهیقرار دادند صم

و با کد اخالق 9904172336با شماره یقاتیتحق
IR.UMSHA.REC.1399.261یمالتیتحت حما

همدان یدانشگاه علوم پزشکقاتیو تحقيمعاونت فناور
.دباشیم
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