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بر  يمبتن کرديبا رو يعلوم پزشک يهادانشگاه يبرا کيآموزش الکترون يارائه الگو

 اديداده بن هينظر

 

 نيحسريام، )Ph.D(3 يمقدس ديحم ،)Ph.D(1 فريديفاطمه حم ،)Ph.D(*2 يديعباس خورش ،) StudentPh.D(1 يساجد هيرق

  )Ph.D(1 يمحمود
 راني، تهران، ايواحد تهران مرکز ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يشناسو روان يتيدانشکده علوم ترب ،يآموزش تيريگروه مد -1

 رانيشهر، تهران، اواحد اسالم ،يدانشگاه آزاد اسالم ،يشناسو روان يتيدانشکده علوم ترب ،يآموزش تيريگروه مد -2

 رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشک ،يراپزشکيدانشکده پ  ،يپزشک کياطالعات و انفورمات تيريگروه مد -3

 ده يچك
 کيالکترون ، آموزشاطالعات و ارتباطات يدر فناور نينو يهادهيها و ظهور پد، مهارتفنون عيسر راتييزمان با تغهم هدف:

 يطيمح ستيو ز يکيولوژيب يهابحران يسرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. از طرفابزار کسب دانش، به کيعنوان به
، بلکه کار خروج از چالش موجودراه کينه تنها به عنوان  کيآموزش الکترون ندينمايمواجه م يجد ديرا با تهد يکه آموزش حضور

 نييو تب ييپژوهش به دنبال شناسا نيشود. لذا ايدانشگاه محسوب م يآموزش سنت ستميتحول در س يآل برادهيفرصت ا کي
 .باشديم رانيا يکعلوم پزش يهادانشگاه يمند برانظام ييدر قالب الگو کيابعاد آموزش الکترون

ها از بود. داده يهدفمند، از نوع گلوله برف يريگانجام شد. نمونه 1398سال  در يفيک کرديمطالعه با رو نياها: مواد و روش
و  يعلوم پزشک يهادانشگاه کيو خبرگان آموزش الکترون يعلم ئتيه ينفر از اعضا 30با  افتهيساختارمهين يهامصاحبه قيطر

باز،  يسه مرحله کدگذار ي( در ط1998) نياستراوس و کورب ياز روش کدگذار تفادهها با اس. دادهديگرد يآورجمع يآموزش عال
 .و گوبا انجام گرفت نکلنيل يارهايها با استفاده از معداده يقرار گرفت. اعتبار بخش ليو تحل هيمورد تجز يو انتخاب يمحور

 مؤلفه از 22و  يالمللنيب – ياکالن و منطقه -ي، مليشي، مناطق آمايدانشگاه بعد شامل 4ها داده ليو تحل هياز تجز ها:يافته
 .ديشاخص انتزاع گرد 222

 نييو تب يطراح يعلوم پزشک يهادانشگاه طيداشتن شرا جامع و با در نظر يالگو کيمستخرج به عنوان  يالگو گيري:نتيجه
تواند به عنوان يم يدر آموزش علوم پزشک يطرح تحول و نوآور يهاحاضر در جهت تحقق اهداف و برنامهمطالعه  جي. نتاديگرد

 .برداشته شود يمؤثر يهاکشور گام رد کيآموزش الکترون زيآمتيموفق يدر اجرا ينقشه راه
  

داده  هينظر ،يعلوم پزشک يها، دانشگاهي، آموزش پزشکيريادگيآموزش،  نترنت،يا ک،يالگو، آموزش الکترونهاي کليدي: واژه
 اديبن

 

 مقدمه
زمان با طرح تحول و هم يعلوم پزشک يهادر دانشگاه

کالن  يهايريگها و جهتاستيبر س يکه مبتن يآموزش ينوآور
، است يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يآموزش

استقرار آن در دستور و  يانداز، راهکيتوسعه آموزش الکترون
 انهمستقر در کالن مناطق دهگ يعلوم پزشک يهاکار دانشگاه

ت. مطالعات انجام شده در کشور قرار گرفته اس يشيآما
تحول  يزيردهد هنوز برنامهينشان م يعلوم پزشک يهادانشگاه

در  يابزار فناور نيتوسعه کارآمد ا يدر راستا ياانهيگرا
 ليسالمت صورت نگرفته است. به دل يآموزش عال يهاطيمح

وجود تحوالت  باگذاران، استيو س رانيمد يبرخ يريباورناپذ
انقالب  نينتوانسته است در عرصه عمل از ا يآموزش عال ،ينظر

آموزش  نيبنابرا .[1] ديبه طور موثر استفاده نما يفناور
ش در نظام آموزش سالمت مطرح چال کيبه عنوان  کيالکترون
 يهارساختيرسد که زيبه نظر م يرو ضرورنيا از .[5]است 

فراهم شود و  کيالکترون زشاستقرار نظام آمومربوط به 
 رانيمد يطور شفاف برابه اياهداف، و مزا ها،يژگيو نيچنهم

داده شود تا نسبت به  يآگاه انيو دانشجو د،ياسات ،يآموزش
داشته  يمثبت نشينگرش و ب کيالکترون و آموزش يريادگي

 يدر سطوح مل يامطالعات گسترده رياخ يها. در سال[2]باشند 

 10/6/1399 تاريخ پذيرش: 10/2/1399تاريخ دريافت:    yahoo.com40a_khorshidi@      09123273245    تلفن:نويسنده مسئول،  *
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آموزش  يسازادهيعوامل اثرگذار در پ نهيدر زم يو جهان
طبق مطالعات انجام شده در کشور  .انجام شده است کيالکترون

 کيالکترون يريادگيآموزش و  طهيهرچند پژوهش در ح ز،يما ن
 يريگيو پ يبررس ازمندين ريمس ني، اما ادامه اپرداخته شده است

 [.3]باشد يم قيدق
 هيتجر انيبه ب يا( در مطالعه1397) انيميو کر يفرخ

توسعه  ياهشت مرحله يدر ارائه الگو يدانشگاه علوم پزشک
ج نشان داد که يپرداختند. نتا 5در کالن منطقه  يآموزش مجاز

 ،يانسان يروين ميگام شامل تعل 8 ،يتوسعه آموزش مجاز يبرا
 ،يکيلکترونا يمحتوا ديتول زش،يو انگ قيتشو ن،يقوان ميتنظ
، يساز يو نشر دانش، توسعه مجاز دي، تولساخت ريز نيتأم

. [4] شدند نييتع ياصل يبردهاعنوان راه هي يو نوآور يتازگ
 يابيارز يهاکه مؤلفه يا( در مطالعه1398و همکاران ) يآهنگر
 يدانشگاه کيآموزش الکترون يهادوره يدرون ياثربخش

شامل  نيکه اهم مضام وداز آن ب يحاک جينمودند نتا يبررس
 د،يو مهارت اسات زشيانگ ران،يفراگ ازيو رفع ن تيرضا ،يآمادگ

آموزش،  يمندساختار و نظام يآموزش، هوشمند يدرون تيفيک
 تيفيک يابيو ارز ديتول نديفرآ يو تناسب اهداف، طراح تينيع

 طيمح يمعمار ک،يآموزش الکترون يندهايفرآ يمحتوا، طراح
مؤثر، روزآمد ساختن  يريادگي يهادوره يطراح ،يريادگي

. [5] است يفن يهاساختريآموزش، توسعه تعامالت و توسعه ز
با عنوان  ي( در پژوهش1398شمس و همکاران ) نيچنهم

آموزش  يريبه کارگ يتيريو مد يساختريموانع ز ييشناسا
که  دنديرس جهينت نيبه ا يدر آموزش منابع انسان کيالکترون
ضعف  ،ياعف در ارتباطات شبکهعبارتند از ض يختساريموانع ز

 يکيزيف يهاساختري، ضعف زIT واحد ياز سو يفن يبانيپشت
 تيو عدم حما يتوجهيشامل ب يتيريو موانع مد يافزارو سخت

 يانسان يرويکارکنان، کمبود ن يزگيانگيسازمان، ب رانيمد
 ينکردن آموزش مجاز يتلق يجد ،يفناور نهيمتخصص در زم

 سازمان است يزشيو انگ يقيسازمان و ضعف نظام تشو يسو از
[6.] Kattoua ( در پژوهش خود با عنوان 2016) و همکاران
آموزش  ستميدر س کيآموزش الکترون اتيبر ادب يمرور»

ها تيمحدود يرا دارا يکيالکترون يريادگي يهاطي، مح«يعال
قرار  ريثرا تحت تا يفناور رشيدانند که پذيم يو عوامل مهم

 کيمطالعه نشان داد که هر نظام آموزش الکترون نيدهد. ايم
 ،يکيتکنولوژ ،يفرهنگ ،ياجتماع ،يعوامل فرد ديموفق با

در  Fowler (2018) [.7] رنديرا در نظر بگ يطيو مح يسازمان
اشاره دارد اگرچه  يکيالکترون يريادگيدر حوزه  يپژوهش

 يهاستميس يريکارگهآموزش با ب ديمف ري، تاثمطالعات مختلف
 يآموزش دروس مختلف پزشک يرا برا کيمختلف الکترون

، کيبرنامه آموزش الکترون يدر اجرا تيموفق ياند، ولنشان داده
و  يابيارز ،يطراح ،يزيراصول برنامه حيصح نديمستلزم فرا
 يها( است. پژوهشنيبرخط )آنال يريادگي يهاطياجرا در مح

 لياز قب ينشان دادند که عوامل متعدد نهيزم نيانجام شده در ا
  ،يفرهنگ ،يکيپداگوژ ،يانسان ،يفناور يهاساختريز

 يبانيو پشت يادار ،يرهبر و تيرياقتصاد، مد ،ياجتماع
است که  يکيآموزش الکترون تيعدم موفق اي تيساز موفقنهيزم

 يهاها، چالشيفناور يسازيبوم ريها نظچالش نياز ا يبرخ
 ،يارتباط يهاساختريها و ز، ضعف در شبکهينونو قا يحقوق

هم  يدر حال توسعه است و برخ يمخصوص کشورها
آموزش و  نيمشترک تمام کشورها است. عالوه بر ا يهادغدغه

بستر  ريو س يخيآن، متناسب با تطور تار يو الگوها يريادگي
 [.8]و تحوالت بوده است  راتييخوش تغدست يزمان

انجام  يهامنسجم از پژوهش دگاهيد کيمنظور کسب  به
ر جدول د کيآموزش الکترون يالگوها نيتراز مهم ي، برخشده

 ياست اکثر مطالعات داخل نينکته قابل توجه ا ارائه شده است.1
در قالب  جي، نتاخصوص در کشور انجام شده نيکه تاکنون در ا

با  يجامع يمطالعه چيه و گزارش شده است يکم يهاپژوهش
در  کيآموزش الکترون پارچهکيکه با ارائه مدل  يفيک کرديرو

آن در  يهاو مؤلفه ايزوا ينظام آموزش سالمت که تمام
شود، انجام نشده است. از آن  يبررس يعلوم پزشک يهادانشگاه

و  نهيدر زم قيبا انجام مصاحبه عم يفيک کردياساساً رو کهييجا
 يپژوهش، به بررس طيحاکم بر مح يو اجتماع يبستر فرهنگ
تواند ي، مشوديکنندگان پرداخته ممشارکت يهادگاهينظرات و د

و ابعاد  ديافراد فراهم نما يواقع اتيرا از تجرب ينيو ع قيعم ديد
. ديگوناگون عوامل مؤثر بر موضوع مورد مطالعه را روشن نما

ارائه شده از  يامطالعات و الگوه يپژوهش با بررس نيلذا در ا
پاسخ داده  يسؤال اصل ني، تالش شده است تا به امحققان يسو

 يهادانشگاه يبرا کيمناسب آموزش الکترون يالگو"شود 
 ."کدام است؟ يعلوم پزشک
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 الگوهای آموزش الکترونیک 1.جدول 

 ابعاد پژوهشگر و سال الگو ردیف

1 

 

الگوی چارچوب عمومی 

 آموزش الکترونیک
Global e- Learning 

Framework 

Badrul H. Khan 
(2005) 

اخالقی، سازمانی، بعد آموزشی ، فناوری، طراحی رابط کاربری، بعد ارزشیابی،  مدیریت، بعد 

پشتیبانی منابع، برنامه ریزی آموزشی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، روش تدریس، محتوای 

 آموزشی

 ،استاندارد، پشتیبانی انسانی، منابع مالی ابعاد زیر ساخت فناورانه، محتوا، فرهنگ ، منابع Lopes Lopes (2007)الگوی  2

3 
 & Akaslan الگوی

Law 
Akaslan & Law 

 ابعاد زیر ساخت فناورانه، محتوا، فرهنگ ، منابع انسانی، پشتیبانی، پداگوژی، یادگیرنده و یاددهنده (2011)

4 
الگوی کرامتی و 

 همکاران
Keramati et 

al.(2011) پداگوژی، سازمان ، یادگیرنده و یاددهنده ابعاد زیر ساخت فناورانه، فرهنگ ، منابع انسانی ، 

داراب و منتظرالگوی  5  
Darab & 
Montazer 

(2011) 

،استاندارد،  امنیت ،  ابعاد زیر ساخت فناورانه، محتوا،  سیاست، فرهنگ ، منابع انسانی، منابع مالی

 قوانین و مقررات ، استاندارد، مدیریت، پشتیبانی ، نظارت و هماهنگی

6 
و   .Divjakالگوی 

 همکاران
Divjak et al. 

(2011) 
،استاندارد، مدیریت،  ساخت فناورانه، محتوا، فرهنگ ،  سیاست، منابع انسانی، منابع مالیابعاد زیر 

 سازمان ، آگاهی و یادگیرنده

 Alshaher Alshaherالگوی  7
 ابعاد زیر ساخت فناورانه، محتوا،  فرهنگ ، منابع انسانی، مدیریت، سازمان، پشتیبانی و یادگیرنده (2013)

8 
آموزش  الگوی

 Oketchالکترونیک 
Oketch (2013) ابعاد زیر ساخت فناورانه، محتوا،  فرهنگ ، یاددهنده و یادگیرنده 

 کیفیت اطالعات) محتوا، قدرت ناوبری( و کیفیت سیستم ) بخش فنی و پاسخگویی( Sugant Sugant (2014)الگوی  9

 اهداف یادگیریمدیریتی، پشتیبانی،  Ibrahim Ibrahim (2015)الگوی  10

 Martinez یالگو 11
Martinez و  

2015همکاران،   

فرایندهای یادگیری، فرایندهای اداری، منابع تدریس، تعامل کاربران، ارتباط با شبکه ی جهانی ، 

 قیمت و هزینه

Faridالگوی  12 و همکاران   
Farid و همکاران،  

2018 

از طرح آموزشی، توجه به کیفیت نرم  دسترسی به زبان محلی، کیفیت سیستم آموزشی، استفاده

افزار، کیفیت خدمات، توجه به رضایت دانشجویان و ایجاد الگوی مناسب یادگیری، عناصر مؤثر بر 

 تصمیم گیری در یادگیری الکترونیکی

13 
Nikolicالگوی  و  

 همکاران

Nikolic و  

2018همکاران،   

هولت دسترسی، راهنماها و اطالعات پشتیبانی آموزشی، فنی، مدیریتی و عاطفی، پاسخگویی، س

 دوره ، آموزش امنیت اطالعات

 

 هامواد و روش
 يريگکه با بهره باشديم يفيپژوهش از نوع پژوهش ک نيا
مطرح در  يهااز روش يکيبه عنوان  اد،يداده بن هينظراز 

گذاران آن هيروش که پا نيانجام شده است. ا يفيک يهاپژوهش
استقراء استوار است که به  يهستند، بر نوعو استراوس  سريگل

. در [9]کند يم ديولت هيمنتج از پژوهش، نظر يهاداده لهيوس
را انتخاب کند که به او  يموارد ديپژوهشگر با اد،يداده بن هينظر

کنندگان در کمک کنند. مالک انتخاب مشارکت هيدر ساخت نظر
که  ييجا، متأثر از طرح و هدف پژوهش است. از آنروش نيا

 کيآموزش الکترون يهدف پژوهش کاوش و کشف عناصر اصل
با  يبود که تجربه مشترک يافراد الاست، پژوهشگر به دنب

بتوانند مشارکت که  يموضوع پژوهش داشته باشند، به نحو
کنند. از روش  جاديپژوهش ا يرا برا يريپذاثربخش و اعتماد

( استفاده Snowball) يگلوله برف هدفمند و از نوع يريگنمونه
و خبرگان  رانيمد هيکل قيتحق نيشد. جامعه مورد مطالعه در ا

 يهادانشگاه يعلم ئتيه يو اعضا کيآموزش الکترون اکزمر
 نفر از متخصصان 30بودند که يو آموزش عال يعلوم پزشک

ها تا زمان اشباع داده يريگونهمورد مصاحبه قرار گرفتند. نم
 افتهيساختار مهيفرم مصاحبه ن کي لهيها به وس. دادهافتيادامه 
و  يفرد صورتها به شد. تمام مصاحبه يها گردآوراز آن

 نيانگيتوسط شخص پژوهشگر انجام گرفت و زمان آن به طور م
 ييها تا جا. انجام مصاحبهديبه طول انجام قهيدق 70در حدود 

 يشده و به حد اشباع نظر يها تکرارکرد که داده دايادامه پ
سازنده آموزش  يالگو" يفرع يهاها با سؤال. مصاحبهديرس

، "است؟ يشامل چه ابعاد يپزشک ومعل يهادانشگاه کيالکترون
 يعلوم پزشک يهادانشگاه کيسازنده آموزش الکترون يالگو"

سازنده آموزش  يالگو"و  "است؟ ييهامرکب از چه مؤلفه
مرکب از چه  يعلوم پزشک يهادانشگاه کيالکترون

 قيپژوهش از طر يهاآغاز شد. داده "است؟ ييهاشاخص
برخاسته از  هيدار نظرامبر طرح نظ يمبتن يکدگذار نديفرآ
 يشدند. کدگذار لي( تحل1998) نياستراوس و کورب يهاداده
شوند يم يگذارها مفهومآن داده ياست که ط يليتحل ينديفرا

به  تيمهم با عنا نيرا شکل دهند. ا هيتا نظر وندنديپيو به هم م
 يکدگذار ندينوظهور و در قالب فرآ اديروش داده بن
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  ي، محورباز يبر مراحل سه گانه کدگذار ملمشت کيستماتيس
 .[9]انجام شد   يو انتخاب
است که  يليتحل ندي، فرآباز ي: کدگذارباز يکدگذار( الف

ها و ابعاد آن در يژگيشده و و ييشناسا ميآن مفاه قياز طر
. در پژوهش حاضر، [10،11]شوند يها کشف مداده

با استفاده از روش  ،يسازادهيضبط شده پس از پ يهامصاحبه
و  يدازپرمفهوم ،يمحتوا به صورت سطر به سطر بررس ليتحل

و  يو سپس بر اساس مشابهت، ارتباط مفهوم يبندمقوله
و مقوالت مشخص  مي، مفاهباز يکدها نيمشترک ب اتيخصوص
 شدند. 
 يدهربط نديفرآ يمحور ي: کدگذاريمحور يکدگذار( ب
ها در سطح دادن مقوله ونديو پ شان،يهامقوله ريها به زمقوله

 «يمحور» ليدل نيبه ا ،يگذارکد نيها و ابعاد است. ايژگيو
مقوله تحقق  کي« محور»حول  يشود که کدگذاريم دهينام
ها و ابعاد يژگيها، ومرحله مقوله ني. در ا[10،11] ابدييم

خود قرار  يشده و سر جا نيباز تدو يحاصل از کدگذار
. [11]گردد  جاديدر مورد روابط ا ياندهيتا دانش فزا رديگيم

باز را  يمقوله کدگذار کي اد،يپرداز داده بنهيمرحله نظر نيدر ا
آن  يکه در حال بررس ينديانتخاب کرده و آن را در مرکز فرآ

 دهد. يها را به آن ربط ممقوله گريد پسدهد، سياست قرار م
 يگذار: کد(يپردازهيمرحله نظر) يانتخاب يکدگذار( ج
 زيها و نآن يسازپارچهکيها، مقوله شيپاال نديفرآ ،يانتخاب

مرحله از  ني. در ا[9،10]است  گريدکيدادن مقوالت به  ونديپ
 نيارتباط ب نييو تب عيضمن تجم ستيبايم يگذارکد نديفرآ

 ييمدلل آن را نها انيو ب يتئور کيبه  دنيرس نديها، فرآمقوله
 ،يمقوله مرکز کيها حول ، با در کنار هم قرار دادن مقولهکرده

، بخش يشود. مقوله محورمند طرح و نظام کيتئور تيروا کي
 .[11]ها است و بهبود مقوله يسازپارچهکياز  يمهم اريبس

 يارهاي( از معRigourها )داده يبخشاعتبار نييمنظور تع به
Guba  وLincoln (1985 استفاده شد )[10]ها . اعتبار داده

(Credibilityبا دو راهبرد بازب )کنندگان توسط مشارکت يني
(Member checking) توسط همکار ينيو بازب(Peer 

debriefing) که  رتصو نيقرار گرفت؛ به ا يمورد بررس
خود در  يهاوه بر بازگرداندن گفتار و برداشتپژوهشگر عال

جهت  هياول ليها را همراه با تحلطول مصاحبه، متن مصاحبه
کنندگان قرار داد و نکات مشارکت ارياصالح در اخت ايو  دييتا
، از اهبرد دومبر اساس ر نيچنآنان را لحاظ نمود. هم يشنهاديپ

را داشتند، درخواست  يفيک قاتيحقکه تجربه انجام ت يافراد
 ،ياز متون از نظر روند کدگذار ييهاتا در مورد بخش ديگرد
. در نديپژوهشگران اظهار نظر نما يريو عدم سوگ يبندطبقه

از روش  زي( نTransferability) يريپذانتقال اريخصوص مع
بستر پژوهش  فيانتخاب هدفمند با حداکثر تنوع افراد و توص

با  زي( نConfirmability) يريپذدييتا ارياستفاده شد. مع
ها، ثبت و نگارش مداوم آن سهي، مقاهامنظم داده يآورجمع

توافق پژوهشگران در مورد درون  ،يطرفيب تي، رعاقيدق
 تيقابل اري، معتيو در نها ديگرد يها و طبقات بررسهيما

 وهشگرانمدت پژيطوالن يري( با درگDependability) نانياطم
(Prolonged Engagementبا موضوع، غوطه )يور 
(Immersionو سه سو )يسازهي (Triangulation پوشش داده )

 کي. سپس با استفاده از گروه خبرگان و به کمک تکن[10]شد 
قرار گرفت  يالگو مورد بررس يهاشاخصها و ابعاد، مؤلفه يدلف
 يبرا کيالکترون زشآمو يينها يالزم انجام و الگو شيرايو

  .ديگرد نيتدو يعلوم پزشک يهادانشگاه

 
 نتايج

 7نفر مرد و  23نفر ) 30مطالعه  نيکنندگان در امشارکت
 يو اعضا کيو خبرگان مراکز آموزش الکترون رانينفر زن( از مد

با مرتبه  يو آموزش عال يعلوم پزشک يهادانشگاه يعلم ئتيه
نفر( بودند.  9) ارينفر( و استاد 13) ارينفر(، دانش 8استاد ) يعلم

نشان داده 2در جدول  گانکنندمشارکت کيمشخصات دموگراف
 شد.

شگر شاخص توسط پژوه 250 باز يکدگذار نديفرآ در
م شده انجا يهاياز کدگذار يانمونه 3احصاء شد. در جدول 

باشد ارائه يها محاصل از مصاحبه يهاداده ليکه بر اساس تحل
 شده است.

 يهاپژوهشگر شاخص يمحور يکدگذار نديفرآ در
 20بعد و   3 باز را در قالب ياستخراج شده در مرحله کدگذار

 يمحور ياز کدگذار يانمونه 4کرد. در جدول  يبندمؤلفه مقوله
 ارائه شده است. 

 ييشاخص شناسا 222 يانتخاب يکدگذار نديدر فرآ سپس
 يشدند و الگو يبندبعد دسته 4مؤلفه و  22شده، در قالب 
 1در شکل  يکيگراف يشما کيدر قالب  کيآموزش الکترون

 .نشان داده شده است
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 ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان .2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 مرد
 زن

23 
7 

%76 
%24 

 مرتبه علمی 
 استاد

 دانشیار
 استادیار

8 
13 
9 

%26 
%43 
%30 

 رشته های تخصصی

 تکنولوژی آموزشی
 آموزش از دور

 مدیریت آموزشی
 آموزش پزشکی

 برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

8 
6 
5 
4 
7 

%26 
%20 
%16 
%13 
%23 

 کارسابقه 
 سال 1تا  10
 سال 11تا  20

 سال 20بیش از 

6 
13 
11 

%20 
%43 
%36 

 
 نمونه ای از نتایج حاصل از کدگذاری باز . 3جدول 

 کد اولیه شواهد گفتاری مستخرج از مصاحبه ها
  در نظام آموزش الکترونیک  طراحی و برنامه ریزی درسی باید با

 (4باشه. )ممحتوای آموزشی و اهداف دوره مطابقت داشته 
 برنامه  ، اند از مهم ترین ذینفعان در هر نظام آموزشی که یادگیرندگان

 با و ممکن پشتیبانی خدمات  باید باالترین الکترونیکآموزش  ریزان
 (7)م.کنند فراهم آنها حضور بدون را کیفیت

  با توجه به ضرورت تحول در برنامه ریزی آموزش الکترونیک، آگاهی و
آشنایی هرچه بیشتر برنامه ریزان و مدیران با مفاهیم اساسی، نگرش ها و 

رویکردهای حوزه برنامه ریزی راهبردی برای دستیابی به اهداف مورد 
 (2نظر ضروری به نظر می رسه. ) م

ک در دانشگاه های علوم پزشکی جهت بکارگیری نظام آموزش الکترونی
الزمه شرایطی مانند زیر ساخت های قوی، تدوین استانداردهای آموزشی 

الزم برای ارزیابی مدرسان و دانشجویان ایجاد بشه ، امنیت سیستم ، 
فرهنگ سازی مناسب و تغییر نگرش فرهنگی جامعه در امر آموزش، 

زمینه هم  سرمایه گذاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی در این
 (4فراهم بشه. )م

  تقویت زیرساخت های فن آوری اطالعات و ارتباطاتبه عواملی مانند، 
موزش و بکارگیری فن آوری اطالعات و آتسلط استادان به روش های 
از فراگیران  توجه حمایت در تولید محتوا ،  ارتباطات ، رعایت استاندارد

، اجرای های الکترونیکو محتوا منابعو پشتیبانی از تقویت بشه ، در واقع 
در توسعه  خیلی زیاد الکترونیکارزشیابی فرایند محور در آموزش 

 (9اثرگذاره.)م  الکترونیک آموزش
  از عناصر مهم و اثر گذار در پیاده سازی نظام آموزش الکترونیک در

دانشگاه های علوم پزشکی که کمرنگ دیده میشه همکاری و تعامل تیم 
متخصصین تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزشی مثل ای  های بین رشته

برنامه ریزی یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی و آموزش پزشکی ، 
است که می بایست در برنامه توسعه آموزش الکترونیک به این مهم توجه 

 بشه
 (5) م 

کیآموزش الکترون یازهایبا اهداف و ن یآموزش یتناسب محتوا 
 پشتیبانی فنی از یادگیرنده 
 کیجهت استقرار آموزش الکترون یبرنامه راهبرد نیتدو 
 توجه به میزان ایمنی و  امنیت سیستم 
 لزوم  استانداردها در کیفیت طراحی آموزشی 
 بهره گیری از راهبردهای نوین ارزیابی عملکرد دانشجویان و اساتید 
 میزان  نگرش اساتید، دانشجویان و کارکنان به آموزش الکترونیک 
  نهادینه نمودن فرهنگ سازمانی سازمان ها با رویکرد آموزش های

 الکترونیک
  حمایت و پشتیبانی مالی از تولید کنندگان و نخبگان در حیطه آموزش و

 یادگیری الکترونیک
یآموزش یتوجه به استاندارد در محتوا 
 به آموزش اساتید،  کارکنان اجرایی و دانشجویان برای ارائه آموزش  توجه

 الکترونیک
 )لزوم مدیریت محتوای الکترونیک ) دیجیتالی 
  توجه به امکان دسترسی به اینترنت پر سرعت و  پهنای باند 
 ) شبکه( 
 توجه به خود آموزی  و خود ارزیابی فراگیران 
 لزوم سازمان دهی منطقی منابع و مواد درسی 
 توجه به استاندارد در محتوای آموزشی 
 توجه به مهارت های فنی استاد و فراگیر 
 پشتیبانی از سامانه مدیریت محتوا 
الکترونیک ) فرهنگ سازی( آموزش برای مناسب جایگاه لزوم 
  لزوم تشکیل گروه های بین رشته ای ) برنامه ریزی یادگیری الکترونیک

 در علوم پزشکی، مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و آموزش پزشکی(
 تعهد سیستم به ارائه خدمات به فراگیران 
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 نمونه ای از نتایج حاصل از کدگذاری محوری .4جدول 
 شاخص ها مؤلفه بعد

 دانشگاهی

سینرگوژی  و طراحی 
 آموزشی 

 کیآموزش الکترون یازهایبا اهداف و ن یآموزش یتناسب محتوا
 توجه به خود آموزی و خود ارزیابی فراگیران
 لزوم  استانداردها در کیفیت طراحی آموزشی

 بهره گیری از راهبردهای نوین ارزیابی عملکرد دانشجویان و اساتید

 فناوری-زیرساخت 
 پشتیبانی فنی از یادگیرنده

 پشتیبانی از سامانه مدیریت محتوا
 توجه به میزان ایمنی و  امنیت سیستم

مناطق 
 آمایشی

 فعالیت های آموزشی
 

 همکاری در طراحی و توسعه کوریکولوم رشته های مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی

 الکترونیک منطقه ای و کشوریبرگزاری تور آموزشی)مدرسه تابستانی( آموزش 
 لزوم رقابت در تقویت و گسترش آموزش الکترونیک در برگزاری دروس عملی و مهارتی

 استانداردسازی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش الکترونیک در کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور

 ) اعتباربخشی(
دگیری الکترونیک، مدیریت آموزشی، آموزش پزشکی و ایجاد گروه های بین رشته ای ) برنامه ریزی یا

 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی(
 

 الگوي آموزش الکترونيک براي دانشگاه هاي علوم پزشکي  .1شکل 
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 گيريبحث و نتيجه
آموزش  يمفهوم ي، با هدف ارائه الگوپژوهش نيا

کشور انجام شده  يعلوم پزشک يهادانشگاه يبرا کيالکترون
 قيتحق نيا يهاافتهياز  يبخش به بخش نياست. پژوهشگر در ا

شوندگان به موضوع مصاحبه يپرداخته است. در بعد دانشگاه
اشاره داشتند که در آموزش  يآموزش يو طراح ينرگوژيس
در افراد  يريادگي يهابه تفاوت ستيبايبزرگسال م رانياگفر

جامع توجه  يالگو کي نيتدو يبزرگسال برا ريبزرگسال و غ
کننده نييخود تع يريادگياز  يبه عنوان شکل ينرگوژيداشت؛ س

دارند  يدر آندراگوژ شهيکه ر يها و اصولوهياست که با ش
 يهاسبک رانيراگمبنا استوار است که ف نيارتباط دارد و بر ا

نهفته  زهيروش موضوع انگ نيدارند و در قلب ا يمتفاوت يريادگي
به سطح  ستيبايم کيالکترون طيمح يآموزش ي. در طراحاست

، مطالعات يتوجه شود. طبق بررس رانيفراگ تيو رضا زهيانگ
و  يپداگوژ يآموزش يکردهايپژوهشگر رو يهاافتهياسناد و 
آموزش  طيدر مح رانيساختن فراگ ادهآم يبرا گريد يآندراگوژ

 يهايژگيو نيبهتر هيپا بر ينرگوژي. سستندين يکاف کيالکترون
که  يشود. در حاليساخته م يو آندراگوژ يپداگوژ
بخش با  نيحاصل در ا جيکدام را ندارد. نتا چيه يهاتيمحدود

 يهاشاخص نيمطابقت دارد. از اول [12،13،14،15]مطالعات 
و  يازسنجيلزوم ن کيآموزش الکترون ستميس يحمهم در طرا

 يسازادهيدر پ تيموفق لياز دال يکيبود.  ياهداف آموزش نييتع
 يازهاين ليو تحل ييدر دانشگاه شناسا کيآموزش الکترون

بود که  يآموزش يخط مش کي نيو تدو رانيفراگ يآموزش
 نيا کيآموزش الکترون يزيرو برنامه يدر طراح ستيبايم

بر لزوم  يمتعدد قاتيتحق شوند. واقع ديمورد تأک هاشاخص
 يهاطيمح يدر طراح يآموزش يهاهدف نيو تدو يازسنجين
. [3،13،16،17]دارند  ديتأک کيالکترون يريادگي

 ييهااشاره داشتند شاخص يشوندگان در بعد دانشگاهمصاحبه
 تيو رعا رانيفراگ ياانهي، سواد راکيالکترون يمحتوا مانند

آموزش  ستميس يدر طراح يآموزش ياستاندارد در محتوا
بخش  نيترز مهما رايمهم هستند. ز اريدانشگاه بس کيالکترون
لزوم  کيالکترون يريادگي طيدر مح يآموزش يطراح

 يبر سواد اطالعات يمبتن يآموزش يمحتواها يمنطق يدهسازمان
 همسو [18،19] قاتيتحق جيها با نتاافتهي نياست. ا ريفراگ

آموزش  طيمح يدر طراح گريد يهاافتهي. از باشنديم
 نينو ياز راهبردها يريگهرهو ب تيفيلزوم توجه به ک ،کيالکترون

 انيدانشجو يابيو خود ارز يعملکرد، خودآموز يابينظام ارز
مطابقت  ر،ي، ارائه بازخورد منظم به فراگکيدر آموزش الکترون

است  يضرور يآموزش يتواهابا مح يابيارز يهاداشتن روش
 يهاافتهيراستا است. از هم [5،20،19]مطالعات  يهاافتهيکه با 

و  يسازاست در واقع توانمند يتوجه به مؤلفه منابع انسان گريد
و کارکنان به عنوان کاربران و   دي، اساتانيآموزش دانشجو

ها و نقش ي، بازسازکينظام آموزش الکترون ياصل گرانيباز
به شمار  يضرور يانجام کار از امور يهاو روش ابطرو
 [3،4،10] قاتيتحق يهاافتهيپژوهش با  نيا جي. نتانديآيم

 دارد. يخوانهم
از  يفناور ساخت ريپژوهش، ز نيا جينتا يدر راستا    

ه در دانشگا کيآموزش الکترون يسازادهيعوامل مؤثر بر پ گريد
از  يفن يبانيپشت يهابه شمار آمده است که شامل شاخص

به ارائه خدمات به کاربران، کتابخانه  ستميتعهد س رنده،يادگي
باند،  يپرسرعت و پهنا نترنتيبه ا يامکان دسترس ،يتاليجيد

لزوم امکانات  ان،يدانشجو يابيارز يفن يهاتوجه به استاندارد
، کيالکترون يمحتوا ديتول يالزم برا زاتيو تجه يافزارسخت

 زانيتوجه به م نيچن، همياستاندارد بودن رابط کاربر زانيم
 ستميس يسازو مستند يرسانروزهب تيو قابل ستميس تيامن
دگان اذعان داشت طراحان و شونمصاحبهاز  يکيباشد. که يم

و کارشناسان  IT نيدر تعامل با مهندس يآموزش زانيربرنامه
موفق آموزش  ياجرا نديفرآ در ستيبايم يآموزش يتکنولوژ
پژوهش حاضر  يهاافتهي عوامل توجه کنند. نيبه ا کيالکترون

 ييسواست. با توجه به هم [9،20،21]مطالعات  جيراستا با نتاهم
و در  يعلوم پزشک يهادانشگاه در يبا طرح تحول و نوآور

که در  يابعاد نيتراز مهم يکيکشور  ينقشه جامع علم يراستا
گذار در ريشده است عوامل تأث يپژوهش حاضر بررس

کالن  يهادر سطح دانشگاه کيآموزش الکترون يسازادهيپ
 يهاتيفعال يهامؤلفه ت که بهاس يشيمناطق دهگانه آما

کند در ياطالعات اشاره م يو فناور يپژوهش ،يآموزش
اذعان شده  تربعد کم نيا تيپژوهشگران به اهم ريسا يهاافتهي

 يشيدر مناطق آما يعلوم پزشک يهااست. در واقع دانشگاه
و  يگذاراستيس يچون اجرا ييهابه شاخص ستيبايم

کالن مناطق دهگانه  يهانشگاهدر دا يمشارکت يهايمشخط
 يهارشته کولوميو توسعه کور يدر طراح يهمکار ،يشياآم

 تيلزوم رقابت در تقو ،يدر علوم پزشک يمجاز يمرتبط با فضا
و  يدروس عمل يدر برگزار کيو گسترش آموزش الکترون

 ياثربخش نهيمشترک در زم يپژوهش يهائه طرحارا ،يمهارت
سالمت تالش  يدر نظام آموزش عال کينمودن آموزش الکترون

 .نديمان
آن است که  انگريب کالن –يدر بعد مل قيتحق نيا يهاافتهي

از  يکيبه عنوان  يدر آموزش پزشک کيکاربرد آموزش الکترون
و به  يفعل طياطالعات در شرا يتوسعه فناور يديمسائل کل

علوم  يهامطرح است و دانشگاه ندهيچالش در آ کيعنوان 
 ديرات جدييتحوالت و تغ ريبا س يبه سازگار ريناگز يپزشک
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 يعلوم پزشک يهادانشگاه نيهستند، بنابرا ديجد طيمح نيدر ا
)سطح خرد( جهت  يعوامل مؤثر درون دانشگاه ييضمن شناسا

 ت،يفيبا ک کيتوسعه آموزش الکترون يو اجرا يزيربرنامه
 يهاتيدر سطح کالن از جمله حما يبانيو پشت تيمستلزم حما

و  ي، علمي، اقتصادياعو اجتم ي، فرهنگيتيريو مد يساختار
سالمت و  ينظام آموزش عال يهاتيحما زيدولت و ن يفناور
 است. يبخش خصوص يهاتيحما

شرط توسعه آموزش  شياز آن است که پ يها حاکافتهي 
 يهاتيکشور حما يها و مراکز آموزشدر دانشگاه کيالکترون
مانند  لزوم  ييهادولت است که به شاخص يتيريو مد يساختار

 يبرابر ک،يمردان به توسعه آموزش الکتروندولت يتفکر راهبرد
در مناطق مختلف کشور،  يافزارامکانات سخت عيدر توز

در قبال  يکشور و منابع مل ياتيح يهاساختريز يسازمنيا
در آموزش  ينيکارآفر ياز بسترها تيحما ،يکيحمالت الکترون

آموزش  نهيدولت در زم يهااستيثبات در س زانيم ک،يالکترون
و  ينترنتيا يهاتيو برداشتن محدود کيالکترون يريادگيو 

سو راستا و همآمده هم دستبه  جينتا اشاره شده است. ياشبکه
و  يعلم يهاتياست. از حما [19،12،22] يهابا پژوهش

انند الگو م ييهادولت در پژوهش حاضر به شاخص يفناور
 ک،يآموزش الکترون نهيدر زم شرويپ يهاگرفتن از دانشگاه

 يو صنعت يعلم يهاو قطب انيدانش بن يهاتعامل با شرکت
جهت  يمجاز تيواقع يفضاهاسازها و هيشب يجهت طراح
 يعلم يهابا قطب ارتباط ،ينيو بال يفن يکارگاه يدروس عمل

شبکه  يها جهت طراحآن يکشور به منظور استفاده از توانمند
و  يآموزش يا، گسترش شبکه  ماهوارهيو بوم يآموزش مل

کم درآمد در  يهاخانواده ليجهت ادامه تحص التيتسه جاديا
آن  جيپرداخته شده است که نتا کيآموزش الکترون يهادانشگاه

در بعد کالن  نيچنمطابقت دارد. هم [21،3،23،24] يهاافتهيبا 
سالمت اشاره شده است که  ينظام آموزش عال يهاتيبه حما

بر آموزش  يمبتن يدر برنامه درس يشامل استانداردساز
 ده،ش ديتول يو توسعه نظام نظارت بر محتوا ني، تدوکيالکترون

در توسعه آموزش  يدانشگاه ريغ يتوجه به نقش نهادها
 يهادوره يبخشاعتبار ينامه کشورنييآ ميتنظ ک،يونالکتر

 يهاتيآور و مشوق فعالالزام يهانامهنييوجود آ ک،يالکترون
 يعلم ئتيه يسهولت در استخدام و جذب اعضا ،يمجاز

و  لاز استقال تيحما ک،يمتخصص در حوزه آموزش الکترون
 يهاافتهيها اشاره کرد که با عمل دانشگاه يآزاد

در  نينو يهايباشد. ظهور فناوريهمسو م [3،12،25،19،26]
 ريتاث يتيو امن ياجتماع ،يفرهنگ ،ياقتصاد يهاحوزه کشور بر

 ازيحوزه ن نيهوشمند و کارآمد ا تيريمد يبرا نيداشته بنابرا
 يها و نهادهازمانهمگام با سا زين ياست تا بخش خصوص

پژوهش در ابعاد خرد  يهاافتهيحرکت کند. با توجه به  يدولت
جامع را به  کرديرو کي ستيبايآل دولت مدهيو کالن به طور ا

در کشور در  کيآموزش الکترون يهاساختريز تيمنظور تقو
و  يعمل در گام اول مستلزم بررس ني. انجام ارديبگ شيپ

 کيبر توسعه آموزش الکترون ارعوامل اثرگذ قيشناخت دق
 تيوضع يبررس يچارچوب جامع برا کي ي. طراحاست

 تيدهد با تقويامکان را م نيبه دولت ا کيآموزش الکترون
 کيگر سبب توسعه نظام آموزش الکترونتيحما يهاساختريز

 در کشور شود.
به  زين يآموزش ي، نهادهاشدن يجهان دهيبا ظهور پد امروزه

در واقع نظام آن قرار دارند،  يکردهايرو ريشدت تحت تأث
را اتخاذ کند که  يکرديالزم است رو زين رانيا يآموزش عال

را  شيجامع خو يديشدن، اهداف کل يبتواند در عرصه جهان
 يجهان امعجو ريجلب نظر سا يبرا يانهيمحقق ساخته و زم

، انتظار ي. با توجه به اهداف مهم نظام آموزش عالديفراهم نما
در  يو اقتصاد ياسيس ،ياجتماع راتييرود که متناسب با تغيم

 نيجهت باشد. بنابراسو و همهم يالمللنيو ب يا، منطقهيسطح مل
 يکي کيو آموزش الکترون يضرورت جهان کيتوسعه آموزش 

با توجه به مطالب ارائه شده و آن است.  يهاحلراه نياز بهتر
در منطقه  رانيا ياسالم يبا توجه به نقش کشور جمهور نيچنهم

توان به يمدت مآن در بلند ينظام آموزش عال تيموفق يو برا
در بخش آموزش سالمت  ژهيبه و يملفرا يعرضه آموزش عال
 – يادر پژوهش حاضر در بعد منطقه نياقدام کرد. بنابرا

 ييگرايجهان کرديچون توجه به رو ييهابه شاخص يالمللنيب
منطقه در  يکشورها اتياز تجرب يريگبهره ک،يآموزش الکترون

الملل آموزش نيب شينقشه آما نيتدو ،يدانش و فناور يارتقا
 يهامشترک با دانشگاه يپژوهش يهاروژهپ ياجرا ک،يالکترون

 يکشورها يآموزش يازهايها و نسطح منطقه، توجه به فرصت
به عنوان  نيکارآفر کيدانشگاه الکترون سيمنطقه و لزوم تأس

فوق  يهاافتهياز  يپرداخته شده است برخ يالمللنينهاد ب کي
 راستا است.هم [22،23،27]با مطالعات 

کشورها در گرو  داريکه تحقق توسعه پا ييجااز آن 
و  داريتوسعه پا يدر آموزش است به عبارت يگذارهيسرما
آموزش  ژهيبه و يجانبه از بستر آموزش منابع انسانهمه

در آموزش  يراهبرد يزيرلذا برنامه ابدييتداوم م کيالکترون
سه  دربخردانه  ياز تفکر راهبرد يمستلزم برخوردار کيالکترون

رو در پژوهش حاضر نيسطح خرد، کالن و فراکالن است. از ا
اشاره شده  يهاانجام گرفته است. بخش يفيکه با نگاه کامالً ک

د. را دار ترشيب قاتي، شرح و تحقبسط تيمذکور قابل يدر الگو
آموزش  کپارچهيبا توجه به فقدان مدل  گرياز طرف د

 يهاو مؤلفه ايزوا يامدر نظام آموزش سالمت که تم کيالکترون
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را مدنظر قرار  يعلوم پزشک يهادر دانشگاه کيآموزش الکترون
شده،  نييتب يآن است در الگو تيالگو جامع نيدهد. از محاسن ا

 و کالن –يمل ،يشيآما، مناطق يگانه دانشگاهاز ابعاد چهار
گذار بر ريتاث يهاها و شاخصبه مؤلفه يالمللنيب -يامنطقه

پرداخته  يعلوم پزشک يهادانشگاه کيآموزش الکترون عهتوس
مشابه  يبا الگو ييهاالگو تفاوت نيا نيشده است. بنابرا

از چهار بعد غالب  يبيالگو ترک نيدارد از جمله ا يخارج
 يمشابه خارج يکه الگوها ياست، در حال کيآموزش الکترون

قرار  وجهابعاد را مورد ت نيزمان اتر به صورت همکم يو داخل
آموزش  ينگرندهيبه مقوله آ کهنيالگو عالوه بر ا نياند. در اداده

دست هب يالگو زيتوجه شده است ن يدر صنعت جهان کيالکترون
 ژهيو طيو شرا اتيبر مقتض ي، مبتنيبوم ييآمده الگو

 . باشديم رانيدر ا يعلوم پزشک يهادانشگاه
از عوامل  يديجد يهامطالعه حاضر به ابعاد و مؤلفه جينتا
 يعال رانيگذاران و مداستيتواند به سيکه م افتيدست 

 ييگوپاسخ يرا برا يسالمت کمک کند تا بستر يآموزش عال
 نديفراهم نما کيالکترون يريادگيآموزش و  ديجد يازهايبه ن

جهان و  ياهبا دانشگاه يو همگام يبحران طيدر شرا زيو  ن
در  يطرح تحول و نوآور يهاجهت تحقق اهداف و برنامه

آموزش  زيآمتيموفق يو در اجرا يآموزش علوم پزشک
است  يبردارند. البته ضرور يدر کشور گام مؤثر کيالکترون

دولت از منظر  ياز سو يو کالن ستهيشا يگذارهيسرما
ک با يالکترون يهاآموزش يبرا يتيو حما يقانون ،يساختريز

 .رديصورت گ کينزد ندهيدر آ يتوجه به تحوالت جهان
تواند به يپژوهش م نيارائه شده در ا يالگو ها:شنهاديپ

مرتبط با آموزش  يازهاين ييشناسا يبرا ييعنوان مبنا
 يهاتيها و فعالبرنامه نيتدو يمبنا زيدانشگاه و ن کيالکترون
آموزش  يعال يشورا رد،يمورد استفاده قرار گ يسازيمجاز

 ي، تکنولوژيآموزش تيرياز متخصصان مد يبيبا ترک کيالکترون
 تيريو مد يگذاراستيجهت س يو آموزش پزشک يآموزش
 يعلوم پزشک يهادر دانشگاه کيالکترون يهاآموزش يراهبرد

گردد و  ليتشک يآموزش تيفيک يو ارتقا نيبه منظور تضم
و ضمائم آن به وزارت بهداشت،  يشنهاديپ يالگو نيچنهم

 يريکارگهو ب يبه منظور بررس يدرمان و آموزش پزشک
 .آن ارائه گردد يشيآزما

 يمالحظات اخالق
 يرساله مصوب دوره دکتر جياز نتا يپژوهش بخش نيا

 ياست، که در معاونت پژوهش يآموزش تيريمد يتخصص
قرار  بيمورد تصو يواحد تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم

آزاد  ياخالق دانشگاه علوم پزشک تهيگرفته و با اخذ مجوز کم
 IR.IAU.TMU.REC.1399.129تهران با کد اخالق  ياسالم

پژوهش،  يقرار گرفت. در تمام مراحل اجرا دييتأ مورد
هدف و موضوع پژوهش به . ديگرد تيرعا يمالحظات اخالق

ورد محرمانه ماندن در م نيچن. همديرسکنندگان اطالع شرکت
 .الزم داده شد نانيها اطماطالعات به آن

 
 تشكر و قدردانی

پژوهش ما  نيکه در انجام ا ياز خبرگان کشور لهينوسيبد
 .ديآ يبه عمل م ينمودند ، مراتب تشکر  و قدردان ياريرا 
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Introduction: Simultaneously with the changes of techniques and skills, and the emergence of new phenomena in 

information communication technology, e- learning as a knowledge acquisition tool, rapidly is expanding, developing 

and evolving. On the other hand, due to environmental conditions and crises, the traditional education is encountered 

with serious threat, electronic (e)-learning is considered as a solution for the current challenge, but it is also an ideal 

opportunity for transforming the traditional training metho 

Materials and Methods: The present research aimed to formulate a conceptual pattern for e - learning for 

universities of medical sciences. This study was a qualitative using a grounded theory approach. The study population 

included university experts and faculty members in the field of educational technology, distance learning and medical 

education. A total of 30 participants were selected for this study through purposive sampling, the data was collected 

through semi- structured interviews. The systematic approach of Strauss and Corbin was conducted in three stages of 

open, axial and selective coding. The validity and reliability of the data were achieved through Lincoln and Guba 

criteria. 

Results: The results revealed that e-learning pattern for universities of medical sciences involved 4 main 

dimensions: academic, spatial regions, national (macro) and international. Also 22 components and 222 indicators 

have been extracted, and the final pattern was presented according to the mentioned factors. 

Conclusion: According to the findings, it is hope that by applying this pattern to meet the new needs of education 

and e- learning and take an effective step towards developing the e- learning and realizing the transformation and 

innovation plan in medical education. However, decent and large- scale government investment is necessary from the 

infrastructure, legal and support perspective for e-learning according to global developments in the near future. 

 

Keywords: Pattern, e- Learning, Internet, Learning, Education, Universities of Medical Sciences, Medical 

Education, Grounded Theory. 
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