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Introduction: The importance of e-learning in the days of Covid-19 reached its 

peak due to the absenteeism of university education, but its use for learners was 

associated with challenges. The purpose of this study was to design an E-learning 

challenges questionnaire (ECQ) for the assessment of learning challenges in the 

student in university. 

Materials & Methods: This is a descriptive cross-sectional study that was 

conducted in 2020 in the paramedical faculty of Hamadan University of Medical 

Sciences. The study population consisted of 683 students who according to 

Morgan table a sample of 295 people were selected based on inclusion criteria by 

stratified random sampling method. The data collection tool was a researcher-

made questionnaire that was used to determine the validity of experts' opinions. 

To determine the dimension of questionnaire and its internal consistency 

exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used. This data 

was analyzed with SPSS 26. 

Results: In general, 5 factors (conditions and motivation of learners, teacher and 

teaching method, ability to have universal access to the Internet, support and 

officials, technical) explain a total of 60/895% of the total variance, which is the 

factor of inclusive conditions and motivation with/4.796% had the highest share 

and the technical factor with 3/054% had the lowest share in the explanation. 
Conclusion: The most important problems of students in using virtual education 

in the days of Covid-19 were the conditions and motivation of the learners 

themselves, while motivation is directly related to the success and performance of 

students. Accordingly, professors have a very important role in motivating 

learners through the use of teaching methods with the active participation of 

students. 
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 یریگهمهدر  یآموزش مجاز یهاچالش ییپرسشنامه شناسا یو روانسنج یطراح

 19-دیکوو

 یاسد ریام ،5خانلو یقاض میکر ،4مفرد یلیوک نیحس ،3یمنیبهزاد ا ،2محمدپور ی، عل1*مهر یعیحسن رف

 7قانع یالهه طالب ،6فخر
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 رانیهمدان، همدان ،ا یدانشگاه علوم پزشک ،یراپزشکیسالمت، دانشکده پالعات طا ی. گروه فناور2
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به اوج خود  یدانشگاه هایشدن آموزش یرحضوریبه جهت غ 19 دیکوو امیدر ا یآموزش مجاز تیاهم مقدمه:

استفاده از  هایچالش یپژوهش به بررس نیهمراه بود که در ا هاییبا چالش رانیفراگ یاما استفاده از آن برا دیرس

 ییشناسا یپرسشنامه برا یشود. هدف مطالعه حاضر طراحیپرداخته م 19 دیکوو امیدر ا یآموزش مجاز

 .دانشگاه بود انیدر دانشجو یآموزش مجاز یهاچالش

دانشگاه علوم  یراپزشکیدر دانشکده پ 1399که در سال  باشدیم یمقطع ،یفیپژوهش حاضر توص نیا روش كار:

 ارینفر براساس مع 295به تعداد  ایبودند که نمونهنفر دانشجو  683همدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل  یپزشک

 نییتع یساخته بود که برا حققم پرسشنامه هاداده یانتخاب شدند. ابزار گردآور یاطبقه یورود با روش تصادف

 یو به منظور بررس یاکتشاف یعامل لیابعاد پرسشنامه از تحل نییاز نظرات متخصصان استفاده شد. جهت تع ییروا

 26نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم جینتا لیکرونباخ استفاده شد. تحل یآلفا بیسئواالت از ضر یروند یهمسان

 .صورت گرفت

 نترنت،یبه ا ریفراگ یدسترس ییتوانا س،یاستاد و روش تدر ران،یفراگ زهیو انگ طیعامل )شرا 5 یبطور کل نتايج:

 زهیو انگ طیکه عامل شرا کندیم نییرا تب انسیز کل واردرصد ا 895/60( در مجموع یفن ن،یو مسئول یبانیپشت

 .داشت رییمتغ نییسهم را در تب نیردرصد کمت 054/3با  یسهم و عامل فن نتریشیدرصد ب 796/4با  ریفراگ

خود  زهیو انگ طیشرا 19 دیکوو امیدر ا یاستفاده از آموزش مجاز انیمشکالت دانشجو نتریمهم نتيجه گيري:

اساس  نیمرتبط است. برا انیو عملکرد دانشجو تیبا موفق میبطور مستق زهیاست که انگ یدر حال نیا بود رانیفراگ

با مشارکت فعال  سیتدر هایوهیش یریبه کارگ قیاز طر رانیفراگ زهیانگ ختنیدر برانگ یمهم ارینقش بس دیاسات

 .دارند انیدانشجو
 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Rafieemehr H, Mohammadpour A, Imeni B, Vakili mofrad H, Ghazi khanlou K, Asadi fakhr A, Talebi ghaneh E, Design 

and psychometric of a questionnaire to identify the challenges of virtual education in the epidemic of Covid-19. Horizon of 

Medical Education Development. 2022;13(3):32-41 
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  مقدمه

گسترده  یارتباط هایبا ظهور شبکه یآموزش هایدر روش

 شرفتهیپ یدر کنار ابزار و امکانات آموزش نترنت،یا لیاز قب

د امکان فراهم آم نیکه ا ایشد به گونه جادیا یمیتحول عظ

علم در نقاط مختلف و از  ندگانیاز جو یعیوس فیتا ط

 ندیدرآ یتحت پوشش شبکه آموزش کیفواصل دور و نزد

 هایو روش یحضور هایبه شرکت در کالس ازین بدونو 

را به مرحله اجرا  یو تخصص یعلم هایآموزش ،یسنت

 ینوع آموزش انفراد کیکه  نیروش نو نی(. ا1درآورند)

(. آموزش 2نام دارد) یموزش مجازآ شودیهم محسوب م

امروز  یایدر دن یروش آموزش نتریشرفتهیبعنوان پ یمجاز

 هایشبکه رینظ شرفتهیپ هایآوریفن نوعمطرح است که از ا

اطالعات بهره  تیریاطالعات و مد یهابانک ،ینترنتیا

 قیاز طر یآموزش ینوع آموزش محتوا نیدر ا .بردیم

( و آموزش دهنده و 3)شودیارائه م یکیخدمات الکترون

جدا  گریکدیاز  یکیزیبه واسطه فاصله ف رندهیآموزش گ

 اریدر اخت یکه فناور ییابزارهاو  لیهستند اما به کمک وسا

 نیا نی(. همچن4در ارتباط هستند) گریکدی با دارد قرار هاآن

 ،یآموزش شناسیدر روش یادینوع از آموزش انعطاف ز

استادان  ـنیهم زمان ب ریزمان و غمحتوا، تعامل هم  تیریمد

 هایطرح ها،و ساختار دوره یسازمانده ان،یو دانشجو

بوجود آورده است  انیدانشجو یابیرزو باالخره ا یآموزش

از تمرکز بر  یریادگی ندی( و باعث شده است تا فرآ5)

 رییدانشجو محور تغ یریادگیآموزش محور به تمرکز بر 

 یتوسعه آموزش مجاز رانیا ی(. در آموزش عال6کند ) دایپ

تحقق هدف برنامه  یبرا یضرورت و شرط اصل کیبعنوان 

 گاهی( جاییبر دانا یمبتن یتوسعه) چهارم توسعه کشور

پا  یشتریب هایکه هر ساله دانشگاه یاست بطور افتهی یخاص

روند خوشبختانه شاهد  نیگذارند و در ایعرصه م نیبه ا

 مهستـی هااز رشته یاریبسدر  هاییآموزش ـنیگسـترش چن

به عنوان  ونسکوی یاز سو نیآموزش همچن نی(. ا7)

(. 8شده است) یمعرف یریادگیو  یاددهیروش  نیمؤثرتر

دارد و وزارت  یکه آموزش مجاز یادیز یایمزا رغمیعل

بر  ریدر چند سال اخ یبهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یازمج یدر بستر فضا یعلوم پزشک هایارائه آموزش

در سطح کشور  یعیدر عمل حرکت وس یول کردیم دیتآک

اقدام  هاهدانشگا یبود و تنها برخ افتادهیحوزه اتفاق ن نیدر ا

اما با  .(9کرده بودند) یمجاز هایدوره یبه برگزار

 یباره آموزش مجاز کیبه  19 دیکوو روسیو یریگهمه

 یدر کانون توجه نظام آموزش و همگان قرار گرفت. حت

اعالم کرده است  ایانهیهم طبق ب یزمان بهداشت جهانسا

و  ونیزیپادکست، تلو و،یکه آموزش از راه دور مانند راد

(. با 10ادامه آموزش است) هایراه نیبرخط بهتر موزشآ

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یامدهایدر نظر گرفتن پ

مردم  یدر همه ارکان زندگ 19 دیکوو روسیو یرگیهمه

که به شدت از بحران  یمل یاز کارکردها یکیجهان، 

 لی( چرا که به دل11آموزش است) رفته،یاثر پذ یکنون

، 1398 ماه اسفند لیاز اوا یاجتماع یذارگفاصله تیرعا

 لیتعط یبه نوع یکشور در بخش آموزش ینظام آموزش

ها به صورت دانشگاهدر  سیتدر ۀداما بحث و( 12)اندشده

در کانون توجه  یآموزش مجازو  شودیم یریگیپ نیآنال

 ان؛یقرار گرفته است. از آنجا که دانشجو ینظام آموزش

و انتظارات  دیتوجه به عقا ،آموزش هستند یمخاطبان اصل

ها نشان داد؛ نهیشیپ یبررس .(13است) یآنها الزم و ضرور

 هایچالش یبه بررس ژهوی طور به هااز پژوهش کی چیدر ه

دانشگاه علوم  یراپزشکیدر دانشکده پ یآموزش مجاز

پرداخته نشده است، از  انیدانشجو دگاهیهمدان از د یپزشک

در  انیاز طرف دانشجو ییدانشگاه با بازخوردها یطرف

که  یشان در استفاده از آموزش مجازخصوص مشکالت
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 موضوع ما را بر نیاست مواجه بود ا انیدانشجو یحق قانون

در  یمجازآموزش  هایچالش یآن داشت که به بررس

 دگاهیرا از د یاز کاراموز ریغ ،یو عمل یدروس تئور

 وناکر یماریدر زمان ب یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو

در جامعه  یآموزش مجاز های. البته چالشمیانجام ده

 شیراندیقرار گرفته است. خ یمختلف مورد بررس یآمار

 یبر اثربخش رگذاریعوامل تأث نییتب»که با عنوان  یقیدر تحق

ارشد  یکارشناس هایدر دوره یکیآموزش الکترون

عوامل  یبه بررس« علم و صنعت و تهران هایدانشگاه

 جهینت نیبه ا ،پرداخته است یکیالکترون وزشآم یاثربخش

 یاثربخش یرا بر رو ریتأث نیشتریب یکه عامل آموزش دیرس

عامل مرتبط با  کهیداشته است در حال یکیآموزش الکترون

( یو منابع انسان مالی منابع افزار،خت افزار و نرمدانشگاه )س

داشته و  یکیآموزش الکترون یرا بر اثربخش ریتأث نیکمتر

 (.14موانع شناخته شده است ) عنوانب

در پژوهش خود، عامل  یعتمداریکه شر یحال در

 آوریفن یریدر بکارگ بیبعنوان آس یمال /یاقتصاد

 یباقر .ش کرده استاطالعات و ارتباطات در دانشگاه گزار

و همکاران  یلرگان ینیحس ،یتیریمجد و همکاران عامل مد

 ،یکیپداگوژ ،یاجتماع / یفرهنگ ،یکیمانع تکنولوژ

و درخشانفرد  احیو ص یاقتصاد و یراهبرد ،یادار / یحقوق

گزارش  یرا بعنوان مانع آموزش مجاز یمانع سازمان

 (.18 ،17 ،16 ،15) اندکرده

 به هااز پژوهش کی چینشان داد در هها نهیشیپ یبررس

دانشگاه  یآموزش مجاز هایچالش یبه بررس ژهوی طور

پرداخته نشده  انیدانشجو دگاهیهمدان از د یعلوم پزشک

پرسشنامه  یو روانسنج یپژوهش با هدف طراح نیاست. ا

دانشگاه  انیدر دانشجو یآموزش مجاز هایچالش ییشناسا

 19 دیکوو روسیو یرگیههم امیدر ا همدان یعلوم پزشک

 ،ینقاط ضعف آموزش مجاز یانجام گرفت تا با بررس

اساس  آن بر تیبهبود وضع یبرا یبهتر شنهاداتیپ

ارائه شود چرا که استفاده از  انیدانشجو یواقع هایتجربه

به  19 دیکوو روسیو یرگیدر زمان همه یآموزش مجاز

 انیجوساخته تا دانش همرا فرا یو فرصت دهیاوج خود رس

در خصوص  یشتریب اتیتجرب یریادگی یبعنوان عنصر اصل

و بهتر بتوانند در خصوص  ندیکسب نما یآموزش مجاز

 مسائل و مشکالت آن اظهار نظر کنند.

 

 روش كار

است و جامعه  یمقطع ،یفیپژوهش حاضر از نوع توص

 یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو یتمام یبررس مورد یآمار

به  1398-99 یلیهمدان در سال تحص یدانشگاه علوم پزشک

 134نفر، اتاق عمل  140 یشگاهینفر )علوم آزما 683تعداد 

و  ینفر، کتابدار 128 یولوژینفر، راد 130 ینفر، هوشبر

 ینفر( م 84اطالعات سالمت  ینفر و فناور 67 ینرسا اطالع

از هر رشته  یبندطبقه ینفر به روش تصادف 295. تعداد باشند

نفر از اتاق  36 ،یشگاهینفر از علوم آزما 69اد )تعد یلیتحص

 ،یولوژینفر  از رشته راد 44 ،ینفر از رشته هوشبر 59عمل، 

از رشته   فرن 50و  یرسانو اطالع ینفر از رشته کتابدار  37

ورود به  اریاطالعات و سالمت( انتخاب شدند. مع یفناور

پژوهش و  های نمونه یمطالعه عبارت بود از همکار

 کیبودن و گذراندن حداقل  یرانیبه سؤاالت، ا ییخگوپاس

خروج از مطالعه  اریو مع انیتوسط دانشجو یلیتحص ترم

پرسشنامه  لیو عدم تکم یبه ادامه همکار لیعدم تما

داده از پرسشنامه محقق ساخته  آوری بود.جهت جمع

با مطالعه متون پرسشنامه  نیجهت تدو .دیگرد فادهاست

ی، مشاوره با ستفاده از آموزش مجازمشکالت امربوط به 
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متخصصین و همچنین استفاده از سایر پرسشنامه های 

 38ی، پرسشنامه ی مشکالت استفاده از آموزش مجاز

 اد،یز اد،یز یلی)خ کرتیل یادرجهپنج اسیمقسئوالی با 

تهیه شد. جهت بررسی روایی کم(  یلیمتوسط، کم، خ

 Face) پرسشنامه از روشهای بررسی روایی صوری

Validity) روایی محتوا ،(Content Validity)  و

 روایی سازه استفاده شد.

نفر  5اولیه، از نظر  پرسشنامه صوری ییروا نییتع یبرا

از متخصصان استفاده شد تا توانایی آن را در ارزیابی  

بیان کنند. همچنین   یمشکالت استفاده از آموزش مجاز

د نگارش سئواالت و این متخصصین نظرات خود را در مور

اصالحات مورد نیاز برای روانسنجی جمالت و عبارتها بیان 

کردند. برای تعیین روایی محتوا از دو روش کیفی و کمی 

)روش الوشه(  استفاده شد.  به منظور بررسی روایی محتوا 

نفر از متخصصین ارسال  10به روش کیفی سئواالت برای 

یک مقیاس چهار  شد و از آنها خواسته شد تا براساس

بخشی مرتبط بودن، واضح بودن و ساده بودن سئواالت را 

ارزیابی کنندو سپس در صد  مرتبط، واضح و ساده بودن 

تک تک سئواالت مشخص شده و از آنها میانگین گرفته 

شد. برای بررسی روایی محتوا به روش کمی با استفاده از 

را به  نفر از متخصصان هریک از سئواالت 15روش الوشه 

سه گروه مهم و مرتبط، ضرورتی ندارد و غیرمرتبط طبقه 

برای هریک  )1CVR(بندی کردند و نسبت روایی محتوا  

                                                            
1 Content Validity Ratio 

محاسبه  1از سئواالت مشخص شد و با استفاده از فرمول 

 CVR=(Ne-N/2)/(N/2)(          1شد.   )

تعداد متخصصانی است که سئوال را  Ne( 1در فرمول )

تعداد کل متخصصانی است  Nته اند و مهم و مرتبط دانس

که پرسشنامه را ارزیابی کردند. سپس سئواالتی که نسبت 

روایی محتوا کمتر از حدقابل قبول داشتند حذف شدند و 

میانگین سئواالت باقیمانده به عنوان شاخص روایی محتوا 

) 2CVI(  درنظر گرفته شد. این روند برای دو آیتم واضح

 انجام شد.  بودن و ساده بودن هم

از  (Content Validity)برای تعیین روایی سازه 

لیل تح روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. قبل از انجام

ط تباعاملی اکتشافی جهت تعیین کفایت داده ها و بررسی ار

ن و آزمو KMOمعنی دار بین سئواالت به ترتیب از آزمون 

الگوی بارتلت استفاده شد. در این تحلیل به بررسی 

همبستگی بین گویه های هربخش  پرداخته شد. سپس با 

استفاده از تحلیل عاملی به روش چرخش واریماکس 

سؤاالت بر  یاز بررس سپعاملهای اصلی استخراج شدند. 

 هاسؤاالت بر اساس خوشه ،یاکتشاف لیتحل تیاساس خاص

 یمحتوا هر مولفه براساسو  قرار داده شد هاییمؤلفه در

 مگذاری شد. همچنین به منظور بررسی پایاییناسؤاالت 

پرسشنامه از روش همسانی درونی استفاده شد و ضریب 

ز ه ابا استفاد جینتا لیتحلآلفای کرونباخ محاسبه گردید. 

مطالعه در  نیانجام گرفت. ا 26نسخه  SPSS افزارنرم

 همدان با کد اخالق یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیکم

IR.UMSHA.REC.1399.1015 است شدهبیتصو. 

 

                                                            
2 Content Validity Index 
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 نتايج:

ننده کافراد شرکت  شتریکننده بشرکت 295از تعداد 

 پسر انیدرصد( و دانشجو 2/71) نفر 210دختر انیدانشجو

لوم عاز گروه  انیدانشجو شتریدرصد( بودند. ب8/28نفر ) 85

 انیتعداد دانشجو نیدرصد بودند و کمتر 4/23 یشگاهیآزما

 5/12 یرساناطالعو  یبدارمشارکت کننده از گروه کتا

 درصد بودند.

مورد از  4نتایج حاصل از محاسبه روایی محتوا نشان داد که 

گویه های ابزار پایین تر از مقدار ارائه شده در جدول الوشه 

گویه نیز کمتر از  5بود و شاخص روایی محاسبه شده برای  

مورد از لیست گویه های ابزار حذف  9بود که هر  7/0

آیتم جهت انجام مراحل بعدی باقی ماند.  29بنابراین شدند. 

بود  98/0مجموع پرسشنامه برای آمده دستبه CVR مقدار

 نیاست. همچن یکه بر اساس جدول الوشه مقدار قابل قبول

CVI بیمربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن به ترت برای 

از  یمقدار باالتر نکهیبود که با توجه به ا 90/0، 93/0، 89/0

منظور به ییروا دیپس از تائ قبول است. دارند مورد 79/0

 یاکتشاف یعامل لیتعداد ابعاد پرسشنامه از تحل ییشناسا

 .استفاده شد

 تیفاکشاخص  ،از آزمون بارتلت باتوجه به اینکه با استفاده

ام انج ینمونه برا نیاست بنابرا 945/0برابر  یرگینمونه

مقدار آزمون  نیهمچن بوده است. یکاف یعامل لیتحل

است که نشان  داریمعن 01/0در سطح  644/499بارتلت 

داخل عامل  هایهیگو نیطرف ب کیکه از  دهدیم

 هایهیگو نیب گریباال وجود دارد و از طرف د یهمبستگ

مشاهده  یهمبستگ گریعامل د هایهیعامل با گو کی

 ردر جامعه براب یهمبستگ سیماتر گری. بعبارت دشودینم

حاصل شده  یعامل لیتحل طیشرا نیبنابرا باشدیصفر نم

 است. 

 با هاعامل ژهیو هایارزش ،یعامل لیمرحله بعد از تحل در

و  انسیوار نییو قدرت تب یاصل هایمؤلفه لتحلی روش

آزمون مشخص شد. همانگونه که  انسیوار یدرصد تجمع

عامل با ارزش  5مشخص است تعداد  1در جدول شماره 

 نییکل را تب انسیدرصد از وار 89/60 ک،یاز  شتریب ژهیو

 است. ینسبتاً مناسب نییتب قدرکه  کندیم

 آزمون یعامل قبل از چرخش برا 5 یبرا کیباالتر از  ژهیارزش و :1جدول 

 درصد تجمعی واریانس درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عامل

 46/41 46/41 43/12 عامل اول

 23/48 77/6 03/2 عامل دوم

 25/53 01/5 50/1 عامل سوم

 43/57 18/4 25/1 عامل چهارم

 89/60 46/3 03/1 عامل پنجم

 

 سیهر سوال با هر عامل ماتر یهمبستگ نییتع یبرا

 سیماتر نیشد. اعداد درون ا یبررس هیاول یهمبستگ

 ورود مالک) هاسوال و هاعامل نیب 4/0از  شتریب یهمبستگ

 هاو باال و مثبت بودن آن دهدیان مبه عوامل( را نش رهامتغیی

 دیآن عامل مف ییاست که سوال در شناسا نیکننده ا انبی

از چرخش در  شیپ هایکه داده یی. از آنجاستا
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بر  ینینظم مع چیحالت خود قرار دارند و ه نتریییابتدا

و  نظمییحالت ب نیبردن ا نیاز ب یبرا ست،نی حاکم هاآن

از چرخش که در آن  ،یعامل بیترک نیبه بهتر یابیدست

مناسب قرار  یطیها در شراو عامل یهمبستگ بیضرا یتمام

حاصل از چرخش  بیضرا سهیشد. مقا ستفادها رند،گییم

پس از  هایهمبستگ بیضرا ینشان داد که تمام ماکسیوار

حالت خود قرار  نبهتری در و اندچرخش اصالح شده

 نییتب انسیمقدار وار ،یعامل لتحلی انجام از بعد. اندگرفته

 ریز بیبه ترت 2در جدول شماره  یشده هر عامل و بار عامل

 .اندهم قرار گرفته

عامل که مقدار  5 دهدینشان م 2که جدول شماره  همانطور

 .بودند استخراج شدند کی از بزرگتر هاآن ژهیو

 شده هر عامل پس از چرخش نییتب انسیدرصد وار :2جدول 

 درصد تجمعی واریانس صد تبیین واریانسدر ارزش ویژه عامل

 98/15 98/15 79/4 عامل شرایط و انگیزه فراگیر

 91/28 92/12 87/3 عامل استاد و روش تدریس

 16/40 25/11 37/3 عامل دسترسی فراگیر به اینترنت

 71/50 55/10 16/3 عامل پشتیبانی و مسئولین

 89/60 17/10 05/3 عامل فنی

 

و  طیاستخراج شده عامل شرا ژهیار وبا توجه به مقد

سهم  نیشتریب 987/15 انسیوار نییبا درصد تب ریفراگ زهیانگ

دارد و پس از آن عامل استاد و روش  رییمتغ نییرا در تب

عامل  نیدوم 924/12 انسیوار نییدرصد تب اب سیتدر

 نییبا درصد تب یتا عامل فن بیو به ترت باشدیم

دارد بطور  رییمتغ نییرا در تبسهم  نیکمتر 179/10انسیوار

درصد از کل  895/60عامل باال در مجموع حدود  5 یکل

 .دکننیم نییرا تب انسیوار

کرونباخ  یآلفا بیسؤاالت با استفاده از ضر یدرون یهمسان

 یدرون یهمسان دهندهنشانبه دست آمد که  94/0 زانیبه م

  سؤاالت پرسشنامه است. یباال

 و نتيجه گيري بحث

پرسشنامه  یو روانسنج یپژوهش طراح نیهدف ا

دانشگاه  انیدر دانشجو یآموزش مجاز هایچالش ییشناسا

بود که با توجه به  19 دیکوو امیهمدان در ا یعلوم پزشک

 عیانجام شده از واحد تحت پژوهش پس از تجم سنجینظر

همه عوامل با محاسبه نسبت هر عامل نسبت به  هایارزش

براساس  یسهم هر عامل در اثرگذار هدارزش کل احراز ش

دانشگاه علوم  یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو دگاهید

 .دیهمدان مشخص گرد یپزشک

شد.  یبندطبقهعامل  5مجموع عوامل بازدارنده در  در

مؤلفه،  8با  ریفراگ زهیو انگ طینشان داد که عامل شرا هاافتهی

منفعل بودن دانشجو به جهت  زهیآمدن انگ نییتحت عنوان پا

 هایعدم تمرکز در کالس ،یآموزش مجاز طیدر مح

جهت دانلود  یزیرضعف در برنامه ،یآموزش مجاز

زمان جهت  تیریضعف مد ،یآموزش مجاز هایلیفا

قابل فهم نبودن محتوا در  ،یحضور در آموزش مجاز

دانشجو به جهت  زهیآمدن انگ نییپا ،یبا کالس سنت سهیمقا

 یبستر مناسب جهت آموزش مجاز مشکالت سامانه، نبود

 یصداها لیوجود عوامل مزاحم از قب ن،یشیپ هایدر ترم

سهم را به  نتریشیب یریادگی یبرا ریفراگ طیدر مح ادیز

به  یدر استفاده از آموزش مجاز انیعنوان مشکالت دانشجو
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 هایتیمحرک فعال یروین زه،انگی. اندخود اختصاص داده

بر  یمهم اریبس ریهست که تاث ایو عامل جهت دهنده یانسان

 زهیدر واقع انگ .دارد رندگانیادگی انیدر م یریادگی

که به  دآییبه حساب م یریادگیاز ملزومات  یکی یلیتحص

 تیاو را هدا هایتیدهد و فعالیم یانرژ رندهیادگی

 زهی( تقش مثبت انگ20(. مالدونادو و همکاران)19)کندیم

گزارش  یآموزش مجاز ستمیس یریو بکارگ رشیرا در پذ

( نشان 21و همکاران) یمطالعه مولو جینتا نیکردند. همچن

 انیدانشجو یلیتحص زهیو انگ یعوامل آموزش نیداد که ب

 یو عالقمند ییتوانا یوجود دارد بعبارت دارییرابطه معن

و  یفرد هایتوجه به تفاوت ق،یتشو س،یدر امر تدر دیاسات

به  یتوجه مسووالن دانشگاه ،یمناسب بودن برنامه درس زین

 زانیدر م یکمک آموزش زاتیمشکالت دانشگاه، تجه

البته ناگفته نماند در  .ر داردیتآث انیدانشجو یلیتحص زهیانگ

 دآییبحساب م یکه عوامل درون زهیعامل عالوه بر انگ نیا

مورد توجه قرار  زین یریفراگ طیشرا لیاز قب یرونیعوامل ب

که آموزش  هاییتفاوت نیبنابرا .گرفته است

 دی( دارد بای)حضوری( با آموزش سنتیرحضوری)غیمجاز

و سطح انتظارات در  ردیو مسوالن قرار گ دیمورد توجه اسات

 طیباشد. شرا کسانی دیآموزش بسته به نوع ارائه آموزش نبا

 ،یفرد هایتوجه به تفاوت ،یریادگی یدانشجو برا یطیمح

 سیاً روش تدرنه صرف سیروش تدر نیانتخاب بهتر

در  رانیو تجربه فراگ یلیتحص هایتوجه به ترم ،یسخنران

توسط  ییوهایدیو هیو ته دیتوسط اسات یارائه آموزش مجاز

 یآموزش یبا محتوا رانیفراگ یکارشناسان آموزش برا

نحوه ورود به  لیاز قب یآموزش مجاز طیبا مح ییآشنا

 شیب دیادانلود مطالب ب ینحوه اعالم حضور، چگونگ تم،یس

 .ردیمورد توجه قرار گ شیاز پ

مؤلفه تحت عنوان  8آن با  سیاستاد و روش تدر عامل

استفاده صرف از پادکست)صدا(، استفاده صرف از 

 هاینتیاستفاده از پاورپو لیبدل یخستگ جادیا نت،یپاورپو

)اصرار  دینو ستمیاستادان و مسوالن س نیب یساده، ناهماهنگ

و قطع بودن سامانه(، عدم  فیلانجام تکا یبرا دیاسات

عدم  نترنت،یبودن سرعت ا نییپا ر،یبا تصو صدا یهمزمان

مشکل ورود به  ،یبا نظام آموزش مجاز دیاسات ییآشنا

 نیدر ا یچالش استفاده از آموزش مجاز نیدوم ستمیس

 یاست. استادان از ارکان اصل انیدانشجو دگاهیدانشگاه از د

در  یریدکه نقش انکارناپذهستن یریادگی -یاددهی ندیفرآ

. کنندیم فایا یآموزش زداییتیفیا کی زاییتیفیک

که  ییهاتی( در مطالعه خود صالح22)یو صالح یقربانخان

از آن برخوردار باشند را در  دیبا یاستادان در آموزش مجاز

)استفاده از امکانات و یکیالکترون هایمقوله مهارت 4

 طیتسلط بر مح ،یکیالکترون یاستفاده از محتوا ها،یدسترس

از فضا  رونیداشتن ارتباط ب ،یآموزش نهکالس و ساما

)مشارکت دادن یآموزش هاییژگیبا دانشجو(، و یمجاز

 هایدر بحث، داشتن طرح درس، تنوع در روش انیدانشجو

حضور به موقع(  س،یتسلط بر موضوع تدر س،یتدر

و بروز دادن  پژوهشی )دانش یپژوهش هاییژگیو

 هاییژگوی و( هاعات، پژوهش محور بودن کالساطال

مشاوره و  ،یبخشزهیانگو  تی)قاطع یو رفتار یاخالق

کردند که  بندیراهکار دادن، احترام متقابل( دسته

 یبه نسبت آموزش سنت هایژگوی  از آن دیاسات یبرخوردار

مدرس در  یفرد هاییستگیالبته شا .باشد شتریب دیبا

 دیلعات مختلف مورد توجه و تاکدر مطا یآموزش مجاز

شان به و وارول در مطالعات لیکار کهیطور بهبوده است 

داشتند  دیتاک یمدرس درآموزش مجاز یفرد هاییژگیو

صبر مدرس در برخورد با  ،یریو تحمل ابهام، انعطاف پذ

فن  ک،یالکترون یریادگی طیمح هایو چالش انیدانشجو

(. در پژوهش 24و  23را عنوان کردند ) سیدر تدر انیب

 طیمدرسان در مح یهایستگیاز شا زینو همکاران  یاسلم



 19-دیکوو یرگیدر همه یآموزش مجاز هایچالش ییپرسشنامه شناسا یو روانسنج یطراح     
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 یارتباط یاستفاده ابزارها لیاز قب یبه عوامل یآموزش مجاز

 یابزارها ،یوئیدیو -یهم زمان مانند کنفرانس صوت

پادکست، به  ،یمجاز هایرکود در کالس ن،یجلسات آنال

 سیتدر ندیفرا ازیمورد ن یافزارهانرم یریادگیروز بودن و 

(. 25شد ) دیتاک (LMS) یریادگی تیریمد ستمیمانند س

جهت توانمند نمودن  یآموزش هایکارگاه شودیم شنهادیپ

 نیبرگزار شود همچن یارائه آموزش مجاز یبرا دیاسات

 یکه در ارائه آموزش مجاز یدیاسات یبرا ییازهایامت

معرض  در هاتیدارند در نظر گرفته شود و خالق تیخالق

روش استفاده  نیاز ا زین هاتا آن ردیقرار بگ دیاسات هیبق

 .ندینما

تسلط  نبود نییمؤلفه پا 6با  نترنتیبه ا یدسترس عامل

 ل،یدانلود فا ستم،ی)ورود به س یمجاز طیبه مح رانیفراگ

آموزش  ستمیس طیبا مح یینحوه حضور و ...(، عدم آشنا

 ل،ی)موبا یکیالکترون ستمیبه س یعدم دسترس ،یمجاز

 نییپا ،یاستفاده از آموزش مجاز نهی(، باال بودن هزوتریکامپ

(، یمجاز های)عدم حضور در کالس یتجربه فرد نبود

و خواندن صرف کتاب  ریفراگ یاز سو ازیعدم احساس ن

 دگاهیاز د یچالش استفاده از آموزش مجاز نیسوم

 لهیوس دیهدف با کیبه  یابیاست. جهت دست انیدانشجو

بتوانند بطور  انیدانشجو نکهیا یشود. برا ایبه آن مه دنیرس

بهره ببرند الزم است امکانات و  یاز آموزش مجاز یمؤثر

 التیاساس ارائه تسه نیفراهم شود بر ا مندیبهره طیشرا

 وتر،یکامپ ای لیموبا ،ینترنتیاکانت ا دیجهت خر ییدانشجو

 طیبا مح انیدانشجو یکارگاه جهت آشناساز یبرگزار

قرار  رانیمورد توجه مسئوالن و مد دیبا یآموزش مجاز

 .ردیگ

 ییپاسخگو ینامناسب برا یبانیشتیمؤلفه پ 3با  یبانیپشت عامل

جهت دانلود،  لیشما، باال بودن حجم فا یبه مشکالت حقوق

چالش  نیبه عنوان چهارم یآموزش ینامناسب بودن محتوا

 شد. انیب

الن آموزش با مسؤ ییمؤلفه عدم آشنا 4با  یفن عامل

)قطع سامانه به  دیسامانه نو یاز کار افتادگ ،یآموزش مجاز

پشت سر هم  لیمفرط بدل یخستگ جادیمدت محدود(، ا

در  یدرس یمحتوا انیدر ب داساتی ضعف ها،بودن آموزش

مانع شناخته شده است.  نیبه عنوان پنجم یمجاز طیمح

Trentin (و 26) کارانو همBriggs ( 27و همکاران )زین 

 یمدرس، دسترس یفن یستگیوجود شا کردند عالوه بر دییتا

 یکاربرد هایبرنامه و هاساختریو وجود ز یبه فناور

از  یعیکه با حجم وس یکنون طیاست. در شرا یضرور

در عصر انفجار  یبه عبارت ای میاطالعات مواجه هست

که قابل  ستین یزیچ یاطالعات، ضعف در منابع فن

ضعف  گرینمودن عوامل د نیگزیبا جا ایباشد  یپوشچشم

عامل  کیمانع مشخص شده،  یبرد به عبارت نیآن را از ب

را  رانیمد تیاست که توجه و حما یو اساس ییربنایز

شود به منظور یم شنهادیپ انی. در پاطلبدیم یبصورت جد

از فاکتور  ندهیپرسشنامه در مطالعات آ نیا قتریدق یبررس

 نیسازه ا ییروا قتریدق یر بررسبه منظو یدییتا زیآنال

 .پرسشنامه استفاده گردد

 انیمطالعه نشان داد که دانشجو نیا جینتا یبطور کل

را بعنوان چالش خودشان در استفاده از  یزشیعامل انگ

چالش  نتریتیرا کم اهم یو عامل فن یآموزش مجاز

البته همه عوامل در  کنند؛یم انیموارد ب رینسبت به سا

 دگاهیدارند اما آنچه از د یادید دخالت زخو گاهیجا

 یزشیانگ طهیهمدان در ح یراپزشکیپ کدهدانش انیدانشجو

دانشجو به جهت منفعل  زهیآمدن انگ نییشده پا یمهم تلق

 یبرگزار قیاست که از طر یآموزش مجاز طیبودن در مح

 با هاو آشنا کردن آن دیاسات یتوانمندساز هایکارگاه

مشکل را  نیا یدر آموزش مجاز یریگادیو  یاددهی اصول



 و همکاران     حسن رفیعی مهر
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از  دیخصوص با نیمرتفع کرد البته در ا تونیم یتا حدود

 .شود ینظرسنج زین یعلم اتیه یاعضا

 

 تقدير و تشكر:

که از معاونت  میدانیبر خود الزم م لهیوسنیبد

 نیتأم یهمدان برا یدانشگاه علوم پزشک یو فناور قاتیتحق

ات و توسعه آموزش علوم و از مرکز مطالع یمنابع مال

 یاریطرح ما را  نیا یروند اجرا همدان که در یپزشک

 یقاتی. این مقاله از طرح تحقمیینما یکردند، سپاسگزار

همـدان با شـماره  یدانشـگاه علـوم پزشـک وبمص

 .شده استاستخراج 9912128912
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 و همکاران      رفیعی مهرحسن      
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