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Abstract 

Introduction: Information and communication technology has led to the emergence of new 

ways of teaching and learning. E-learning is also one of the new ways of learning in the 

present era; therefore, for the e-learning system to be effective, it must identify and eliminate 

the problems that it faces. The purpose of this study was to explain the evaluation of electronic 

learning system in medical education. 

Methods: In this research, qualitative content analysis method was used with an inductive 

approach of categorization type. The statistical population of the study consisted of MSc 

students of the e-learning coures of School of Management and Medical Education of Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences, A targeted sampling method was used for selecting 

them and 60 MSc students were selected as the sample of the study. The research tool was a 

semi-structured interview and the duration of each interview varied from 20 minutes to one 

hour, interviews with the whole students lasted one week. Also, 20 papers and 2 books in 

this field were examined and analyzes continued to saturation. The registration unit was 

contents in this research. At the end, using the inductive content analysis method and by 

continuously comparing the obtained codes, 7 categories and 35 sub categories were 

obtained and evaluation of the e-learning system School of Medical Education were 

categorized as 7 main categories, students, professors, planning, support, technology, and 

technical. 

Results: According to the research findings, the electronic learning system of medical 

education universities as a new system in the field of education and learning have dvantages 

and problems, medical education universities should try to identify the problems Each section 

of the electronic learning system will work towards the elimination of the problems and 

provide the ground for the development of e-learning. 

Conclusions: This research can serve as a guide for teachers and e-learning designers to 

increase the effectiveness of e-learning courses in medical education and ultimately make 

learning more effective. 
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مقدمه

 در نوین هایظهور پدیده و هامهارت و فنون سریع تغییرات با زمانهم

 زیستن، هایروش و هابر شیوه آنها تأثیر و ارتباطات و اطالعات فناوری

دچار  است جوامع بنیادین و اساسی ارکان از یکی نیز که آموزش فرایند

 حضور از در کلیه سطوح آموزشی آموزش است. تأثیرپذیری تغییر شده

 رویکرد عنوانبه ، را«الکترونیکی یادگیری»ارتباطات  و اطالعات فناوری

 یادگیری مستقل، هایفرصت که ساخته مطرح یادگیری در جدیدی

 را متنوع و های گوناگونشیوه به محتوا طراحی و تدریس هایسبک

 و یادگیری سنتی برخالف رویکرد نوین رویکرد است. این آورده فراهم

 و است محور یادگیرنده و پذیرتربود، انعطاف محور یاددهنده که آموزش

 را مدرسان نوین آموزش پویای ماهیت و هاتشخیص بخش طریق از

. در واقع [1] ددهن تطبیق مداوم تغییر فرایند با را خود تا کندترغیب می

 طراحی، برای مدیریت، آن در که است فرایندی الکترونیکی یادگیری

 از یادگیری، توسعه و راهبری، پشتیبانی و هدایت تبادل، انتخاب، ارائه،

 اخیر، هایسال شود. درمی ارتباطات استفاده و اطالعات هایفناوری

 از استفاده برای هاییفرصت آموزش، در الکترونیکی از یادگیری استفاده

در بخش آموزش  آموزش مؤثر هایروش و یادگیری جدید هایشیوه

 .[2]است  آورده فراهم پزشکی نیز را

 در سطوح موجود هایرقابت در صحنه بقا برای آموزش پزشکی

پزشکی  آموزش و مؤسسات هادانشگاه ورود با روزانه طوربه که المللیبین

 منطقی به باید اند،همراه دور و راه الکترونیکی هایآموزش به حضوری

 بپردازند؛ خود بازده و کارایی سطح راه ارتقای از خود هایفعالیت سازی

سطح  نگهداشتن پایین با زمانهم باید دیگر این مؤسساتعبارتبه

 18/03/1397 تاریخ دریافت:

 21/05/1397 :پذیرش تاریخ

 واژگان کلیدی:

 یابیارز

 یکیالکترون یریادگی

 یآموزش پزشک

 یفیک یمحتوا لیتحل

 برای نشر حقوق تمامی

اهلل  بقیه پزشکی علوم دانشگاه

 .است محفوظ )عج(

 چکیده
  زین یکیالکترون یریادگیشده است.  یریادگیآموزش و  نینو یهاوهیاطالعات و ارتباطات موجب ظهور ش یفناور :مقدمه

 یمشکالت دیبا یکیالکترون یریادگی ستمیس یکارآمد یبرا نیدر عصر حاضر است؛ بنابرا یریادگی نینو یهاوهیاز ش یکی

 یکیترونالک یریادگی ستمیس یابیارز نییتب زیپژوهش حاضر ن دفو مرتفع نمود. ه ییکه بر سر راه آن وجود دارد را شناسا

 است. یدر آموزش پزشک

 یاستفاده شد، جامعه آمار یبنداز نوع مقوله ییاستقرا کردیبا رو یفیک یمحتوا لیپژوهش از روش تحل نیدر ا :کار روش

علوم  دانشگاه یو آموزش پزشک تیریدانشکده مد یکیالکترون یریادگیارشد دوره  یدوره کارشناس انیپژوهش را دانشجو

نفر  60انتخاب آنها استفاده شد و تعداد  یهدفمند برا یریکه از روش نمونه گ دادیم لیتهران تشک یبهشت دیشه یپزشک

 قهیدق 20بود و طول مدت هر مصاحبه از  افتهیرساختامهیبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه ن

کتاب  2مقاله و  20تعداد  نی. همچندیطول انجام هیهفته  کی انیبود، انجام مصاحبه با کل دانشجو ریساعت متغ کیتا 

پژوهش مضمون در نظر گرفته  نی. واحد ثبت در اافتیتا حد اشباع ادامه  هالیقرار گرفت و تحل یمورد بررس نهیزم نیدر ا

 ریز 35مقوله و  7آمده، دستبه یمستمر کدها سهیو با مقا ییاستقرا یمحتوا لیبا استفاده از روش تحل یشد. در انتها

دانشجو،  ،یمقوله اصل 7تحت عنوان  یدانشکده آموزش پزشک یکیالکترون یریادگی ستمیس یابیمقوله به دست آمد و ارز

 شدند. یبندطبقه ،یفناورانه، فن ،یبانیپشت ،یزیاستاد، برنامه ر

 نینظام نو کیبه عنوان  یآموزش پزشک یهادانشگاه یکیالکترون یریادگی ستمیپژوهش، س یهاافتهیبا توجه به  :هایافته

 ییکنند تا با شناسا یسع دیبا یآموزش پزشک یهااست و دانشگاه یو مشکالت ایمزا یدارا ،یریادگیدر عرصه آموزش و 

را  یکیکترونال یریادگی شرفتیپ نهیاقدام و زم مشکالتنسبت به رفع  ،یکیالکترون یریادگی ستمیمشکالت هر بخش س

 .ندیفراهم نما

  یهادوره یاثربخش شیجهت افزا یکیعمل مدرسان و طراحان آموزش الکترون یراهنما تواندیپژوهش م نیا :گیرینتیجه

 .ردیمؤثرتر قرار گ یریادگی جادیا تیو در نها یدر آموزش پزشک یکیالکترون یریادگی

             DOI: 10.29252/edcbmj.11.04.06         مقاله پژوهشی

 یشکدانشکده آموزش پز ی)مطالعه مورد یآموزش پزشک یکیالکترون یریادگی ستمیس یابیارز

 (یبهشت دیشه

 3 یاحمد مانی، سل2 ی، جواد حاتم،*2، هاشم فردانش 1 یقاسم میمر

 
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یآموزش یگروه تکنولوژ ،یدکتر یدانشجو 1
 رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب ،یتیگروه علوم ترب ار،یدانش 2
 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،یو آموزش پزشک تیریدانشکده مد ،یگروه آموزش پزشک ار،یدانش 3
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در  بقای خود به بتوانند تا بیفزایند هاآموزش کیفیت بر خود هایهزینه

 فناوری گسترش زیرا، با [3]دهند  ادامه المللیبین و ملی صحنه

 گذشته است و برخالف گرفته به خود جدیدی شکل یادگیری اطالعات،

 امکان آموزش و یافته رهایی مکانی و زمانی هایمحدودیت از قید و بند

 بنابراین [1]دارد  وجود نیز نقاط تریندور افتاده در حتی دانشجویان

به یادگیری الکترونیکی  مربوط هایزیرساخت که رسدمی نظر به ضروری

به الکترونیکی  تا مشکالت کمتری برای سیستم یادگیری شود فراهم

 و اهداف، ها،ویژگی پیرامون شفاف با دادن آگاهی همچنین وجود آید،

دانشجویان  و اساتید، آموزشی، مدیران یادگیری الکترونیکی برای مزایا

 الکترونیکی یادگیری به نسبت مثبت توان نگرشیآموزش پزشکی می

کنندگان از آن با عالقه و جدیت به فعالیت خود ایجاد نمود تا استفاده

ی ابتبیین ارزیهدف از این پژوهش  در این محیط بپردازند. بنابراین

 آموزش پزشکی است. الکترونیکی یادگیری سیستم

 مسئله بیان

 در ایگسترده تغییرات موجب آموزشی هایفناوری روز افزون گسترش

 نهادهایی از جمله آموزشی هایاست. نظام ابعاد زندگی افراد شده همه

، [5]است  قرارگرفته تغییرات این مسیر در اساسی که به شکل است

 های گذشتهدهه آموزشی مراکز با یکم و بیست قرن هایامروزه دانشگاه

 امواج با را خود بتوانند تا است آن برآنها  تالش تمام هستند و متفاوت

 .[6]نمایند  هماهنگ اطالعات فناوری عرصه در خصوصتغییرات به

 بر فناوری مبتنی آموزشی جدید هایروش از یکی الکترونیکی یادگیری

 انسان به عنوان دادن قرار محور با که است ارتباطات و اطالعات

قرن  در را یادگیریآموزش و  اشکال تمامی تواندمی فعال، یادگیرنده

 هایشیوه از الکترونیکی یکی در واقع یادگیری [7]سازد  حاضر متحول

 خواهد بود، همه برای فراگیری امکان ایجاد و آموزش گسترش نوین برای

 اشکال مامیت اًمطمئن الکترونیکی یادگیری و اندرسون، گریسون قول به

 .[8]خواهد ساخت  متحول را یکم و بیست قرن یادگیری و آموزش و

 به تواندمی که را یادگیری از یجدید شیوه الکترونیکی یادگیری

 فراهم کند، کمک مختلف اهداف به دستیابی برای آموزشی هایمحیط

 در الکترونیکی منافع یادگیری به توجه با همچنین [10, 9]است  آورده

 هایدوره برگزاری برای تقاضا عالی و آموزش پزشکی، آموزش سطح

است  نهاده افزایش به رو هادانشگاه آموزشی برنامه در مجازی هایآموزش

 ارائه مزایایی همچون دارای الکترونیکی یادگیری . همچنین[11]

 ارائه در پذیریو انعطاف تعامل، و ارتباط کردن فعال مؤثر، یادگیری

 سنتی حالت از خروج گامی برای خود این که [9]باشد می آموزش

 اینکته اما .باشدمی یادگیری و نوین آموزش هایشیوه به ورود و آموزش

 الکترونیکی یادگیری که است این دارد وجود یادگیری الکترونیکی در که

 دارای پزشکی علوم هایدانشگاه در خصوصبه و دانشگاهی هایدر نظام

 الکترونیکی، موفقیت یادگیری برای است الزم که است یمزایا و مشکالت

. در حال شود اندیشیده آنها تدابیری برای و شوند شناسایی این مشکالت

ها در به دلیل نوظهور بودن یادگیری الکترونیکی بیشتر پژوهش حاضر

این زمینه، بر ماهیت یادگیری الکترونیکی و ارائه راهبردهایی برای 

رغم مهم بودن حال، علیاند، با ایناستفاده مؤثرتر از آن متمرکز بوده

داری و یا وفقیت بر پاییادگیری الکترونیکی، عواملی که باعث تشکیل، م

طور جامع مورد بررسی قرار گذارد، بهحتی عدم موفقیت آن تأثیر می

یکی از مسائل اساسی که پرداختن به آن در نگرفته است. در واقع 

حی، رسد، کیفیت در فرآیند طرایادگیری الکترونیکی ضروری به نظر می

ین مشکالت ا های الکترونیکی است که باعث رفعتوسعه و ارائه آموزش

گرانی که به پژوهش در این حوزه نوع یادگیری خواهد شد. پژوهش

های یادگیری پردازند، نظرات متفاوتی در مورد کیفیت دورهمی

های آموزش الکترونیکی دارند. بسیاری از آنان معتقدند که دوره

اند طبق استانداردهای کیفی که توسط مؤسسات الکترونیکی نتوانسته

که، عده در حالی .[12]ها تعیین شده است، عمل کنند دورهبرای این 

 ها رااند و این دورهها پرداختهدیگری از پژوهشگران به دفاع از این دوره

. این افراد از عوامل متعددی [13]نمایند هایی با کیفیت تلقی میدوره

ها تأثیرگذار است مانند موسسه، که بر کیفیت آموزش در این دوره

های پشتیبانی کننده، ساختار فناوری مورد استفاده، دانشجو، سیستم

اگر قرار باشد  .[15, 11]برند محتوی و طراحی آموزشی نام میدوره، 

یادگیری الکترونیکی در عمل به کار گرفته شود و موفق عمل کند باید 

هایی برای طراحی آن موجود باشد، تا طراحان اصول و چارچوب

آموزشی آن را مدنظر خود قرار دهند. شناسایی عواملی که در ایجاد 

تر از ماهیت تواند به نگرشی روشنمشکالت دخیل هستند، می

های یادگیری الکترونیکی یاری رساند؛ همچنین رهنمودی طمحی

های کند تا برای تدوین نقشهروشن برای طراحان آموزشی فراهم می

یادگیری در آموزش الکترونیکی و مشارکت هر چه بیشتر در این فضا 

به ابزاری مجهز باشند. در این راستا سؤال اصلی که این پژوهش سعی 

دارد این است که مزایا و مشکالت سیستم گویی به آن را در پاسخ

 آموزش الکترونیکی آموزش پزشکی کدامند؟

 یری الکترونیکی در آموزش پزشکیگضرورت یاد

آموزش پزشکی در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در سه مقطع 

(، آموزش Undergraduate Medicalآموزش پزشکی عمومی )

(، و آموزش Graduate Medical Educationپزشکی تخصصی )

منظور شود. بهارائه می(، Continuing Medicalپزشکی مداوم )

پیشرفت آموزش پزشکی و ایجاد تحول الزم در آن، اندیشمندان و 

های موجود در آموزش مربیان آموزش پزشکی، برای رفع نارسایی

های اصالحی را پیشنهاد نمودند و به عوامل اثرگذار بر پزشکی، گام

یری الکترونیکی که در حوزه علوم پزشکی وجود دارند، اشاره یادگ

یادگیری  موفقیت روند بر اثرگذاری نظر از شدهیافته کردند، این عوامل

 تکنولوژی، عوامل عوامل سازمانی، عوامل نظیر عواملی شامل الکترونیکی

 اطالعاتی و سواد اجرایی متدهای و هاروش محیطی، عوامل ذینفعان،

ترین مسائل مطرح شده در کنار این عوامل مؤثر، یکی از مهم باشند.می

بحث، مشکالت یادگیری الکترونیکی در عرصه آموزش علوم پزشکی 

های زیادی در کشورهای پیشرفته از سیستم آنالین باشد. دانشکدهمی

جویند. بسیاری از دروس پزشکی جهت ارتباط با دانشجوان بهره می

شود. این تأثیرات، اگر چه با روند کندتر در ارائه می "برخط"صورت به

های پزشکی ایران گیری است، تالش دانشکدهایران نیز در حال شکل

یک این های استراتژبرای کمک گرفتن از یادگیری الکترونیکی در برنامه

های جدیدی در برخی از ها قابل مشاهده است. حرکتدانشکده

ها صورت رونیکی در دوره بازآموزیهای الکتها در زمینه آموزشدانشگاه

تواند مسیر الکترونیکی شدن آموزش گرفته است و پتانسیل موجود می

پزشکی را در برنامه درسی علوم مختلف تسریع نماید. همچنین نتیجه 

دهد که کاربرد یادگیری الکترونیکی به عنوان یک مشاهدات نشان می

ر دنیا قرارگرفته است. های علوم پزشکی دبرنامه مورد توجه دانشگاه
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های آمریکای شمالی، این مقوله را ها از جمله دانشگاهبرخی از دانشگاه

 اند.طور کامل انجام دادهدر آموزش علوم پایه به

های مداوم ها در زمینه آموزشدر کشور ما نیز بعضی از دانشگاه

س ک درهایی را به مورد اجرا گذارده و برخی دیگر نیز در زمینه تبرنامه

توان را می پزشکی آموزش اند. فرآیندصورت الکترونیکی اقدام نمودهبه

 عرصه استاد، دارد: دانشجو، متعددی قرار متغیرهای و عوامل تأثیر تحت

 رشد روند رو به آموزشی، آموزشی، منابع هایروش آموزش،

 عوامل این جمله از الکترونیکی و یادگیری آموزشی هایتکنولوژی

 نوین هایفناوری در تزاید به رو تغییرات به به موقع دهیپاسخ هستند.

و  اطالعات عصر در آموزشی هایبرنامه صحیح و مدیریت هدایت و

 فراهم فراگیران را بودن روز به موجبات طرف یک از تواندمی ارتباطات

 آموزش نظام عنوان خروجی به ماهر فرد یک داشتن سو دیگر از و کند

 داشت. خواهد دنبال به جامعه را بیشتر سالمتی موجبات پزشکی،

تواند برای جمله یادگیری الکترونیکی می از مختلف هایمهارت کسب

های دانشجویان، استفاده از دانش جدید را میسر سازد و دانشکده

پزشکی حول محور استفاده از چنین مهارت و دانشی، پی ریزی 

است  داده نشان پزشکی هایدانشکده در شده انجام گردند. مطالعاتمی

 باشدمی علوم پزشکی در آموزش اساسی و مهم بخش آموزش پزشکی که

 غیرممکن یا و مشکل شایسته بسیار و کارآمد افراد تربیت آن بدون که

 و ایران در چه پزشکی آموزش دغدغه مسئولین ترینمهم شد. خواهد

 تا گیرند کاربه را خود توان تمام که است این کشورهای دیگر در چه

 و عرصه تئوری دوران هایآموخته بین را موثری و کارآمد بتوانند ارتباط

لذا توجه به شناسایی  .[16]نمایند  فراهم پزشکی دانشجویان برای را کار

مشکالت یادگیری الکترونیکی و تالش جهت رفع آنها در جهت ارائه 

 رسد.آموزش با کیفیت در آموزش پزشکی ضروری به نظر می

 روش کار

روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی از در این پژوهش از 

بندی استفاده شد، جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دوره نوع مقوله

یری الکترونیکی دانشکده مدیریت و آموزش گکارشناسی ارشد دوره یاد

داد که از اه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تشکیل میگپزشکی دانش

نفر  60انتخاب آنها استفاده شد و تعداد گیری هدفمند برای روش نمونه

به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه 

دقیقه تا یک  20ساختار یافته بود و طول مدت هر مصاحبه از نیمه

ساعت متغیر بود، انجام مصاحبه با کل دانشجویان یک هفته یه طول 

ن زمینه مورد بررسی کتاب در ای 2مقاله و  20انجامید. همچنین تعداد 

ها تا حد اشباع ادامه یافت. واحد ثبت در این قرار گرفت و تحلیل

پژوهش مضمون در نظر گرفته شد. در انتهای با استفاده از روش تحلیل 

مقوله و  7آمده، دستمحتوای استقرایی و با مقایسه مستمر کدهای به

 یادگیری ارزیابی سیستمزیر مقوله به دست آمد و مشخص شد که  35

مقوله اصلی که  7 عنوان تحت دانشکده آموزش پزشکی الکترونیکی

 عبارتند از محتوا، دانشجو، استاد، برنامه ریزی، پشتیبانی، فناورانه، فنی

 شدند بندیطبقه

 الف( تحلیل محتوای مقاالت

 مقاالت

های مربوط به انجام تحلیل محتوا مشخص برای این کار ابتدا کلید واژه

های مربوط به کلمات کلیدی در ( سپس واژه1جدول ق شدند )طب

شده است، جستجو شدند. مالک برای هایی که مشخصپایگاه داده

ها در عنوان مقاله در نظر انتخاب هر مقاله، بودن یکی از این کلید واژه

گرفته شد. به دلیل تعداد زیاد مقاالت، اولویت انتخاب و تحلیل با 

گذاری ها نمایهدر این پایگاه داده 2017تا  2000قاالتی بود که از سال م

های معروف شده بودند. چون تعدادی از مقاالت یا در پایگاه داده

پذیر نیست، در اند و یا دسترسی به مقاالت امکانگذاری نشدهنمایه

های فارسی همچون پایگاه گوگل اسکالر هم جستجو شد. در پایگاه داده

(، دانشیار Noormags(، نورمگز )Magiranده مگ ایران )دا

(Daneshyar( و جهاد دانشگاهی )SID نیز مقاالتی در این زمینه ،)

 پیداشد.
 

 های مورد جستجو برای تحلیل محتواواژگان کلیدی و پایگاه داده :1جدول 
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طورکه بیان شد، مالک انتخاب مقاالت برای تحلیل، از نظر بازه همان

در نظرگرفته شد، مقاالت از نظر محتوایی بیشتر  2017تا  2000زمانی 

مقاله پژوهشی( و از نظر بستر نیز مقاالت  8مقاله مروری و  12مروری )

مقاله  20به صورت الکترونیکی انتخاب شد. البته از همان اول تعداد 

صورت هدفمند بر اساس ارتباط ای تحلیل مشخص نشد. بلکه بهبر

ای انتخاب، و تحلیل محتوا شد و بیشتر با موضوع پژوهش، ابتدا مقاله

ای دیگر انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفت، الزم به ذکر است سپس مقاله

 15اشباع نظری صورت گرفت. هر چند از مقاله  20که در مقاله شماره 

حال برای اطمینان مقوالت و کدها در حال تکرار بود، با این به بعد دائماً

 مقاله دیگر هم مورد بررسی قرار گرفت. 5

 تحلیل محتوای مصاحبهب( 

جهت اجرای مصاحبه ابتدا با مروری بر ادبیات نظری سؤاالت کلی و 

ای تدوین شد. سپس با دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دوره اولیه

اه علوم گی دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی دانشیری الکترونیکگیاد

پزشکی شهید بهشتی تهران مصاحبه به عمل آمد. برای انتخاب افراد 

به شیوه هدفمند عمل شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع با 

دقیقه تا یک  20ها از نفر در این زمینه مصاحبه شد. زمان مصاحبه 60

ها شنیده و تبدیل هر مصاحبه، فایل آن ساعت متغیر بود پس از اجرای

به متن شد و برای مصاحبه بعدی سؤاالت مصاحبه جرح و تعدیل شد، 

همچنین در فرایند اجرای مصاحبه که با روش نیمه ساختاریافته برگزار 
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توانست مبنایی برای سؤال شونده میهای خود مصاحبهشد، صحبت

مورد نظر در طول یک هفته ها با دانشجویان بعدی قرار گیرد، مصاحبه

 انجام شد.

های کیفی از تحلیل محتوای استقرایی بهره برای تجزیه و تحلیل داده

گرفته شد. بعد از انتخاب موردها برای تحلیل، ابتدا قطعات معنایی بر 

ها اساس واحد تحلیل مضمون خوانده شد، سپس برای هر کدام از آن

م بعد کدهای مشابه در یک برچسب یا کدی در نظر گرفته شد. در گا

ه های مشابزیر مقوله جای گرفتند. در پایان از کنار هم نهادن زیر مقوله

افزار با یکدیگر مقوالت اصلی پژوهش آشکار شدند. در این پژوهش از نرم

maxqda  برای تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. الزم  12نسخه

مرتب کردن کدها را انجام  بندی وافزار طبقهبه ذکر است که این نرم

دهد و تشخیص زیر مقوالت، مقوالت و در نهایت تدوین مدل بر می

آمده از تحلیل محتوای کیفی را خود پژوهشگر دستهای بهاساس داده

 دهد.انجام می

ها برای برداشتی کلی از بدین منظور ابتدا هرکدام از مقاالت یا مصاحبه

ستای تحلیل محتوا خوانش متن بار خوانده شد. سپس در رایکآن

صورت مضمونی ادامه یافت. به این صورت که واحد ثبت شروع شد و به

در عوض کلمه، جمله، پاراگراف یا کل متن، مضمون در نظر گرفته شد. 

از ابتدای متن شروع به خوانش شد و هرکجا به یک مضمون اشاره شد، 

ق د یا برچسب تعلیک کشد و به آنتحت عنوان جمالت کلیدی انتخاب 

( در تعریف کد 2001، به نقل از فیشر، 1991گرفت. میلز و هوبرمن )

ها برای واحدهای معنایی هستند که کدها برچسب»نویسند: چنین می

جهت توصیف یا استنباطی از اطالعات در طول مطالعه تحلیل محتوا 

واند تیهایی هستند که مروند. کدها معموالً وابسته به قطعهبه کار می

 .[16]« کلمه، عبارت، جمله، پاراگراف یا کل متن باشد

 هایافته

بعد از کدگذاری واحدهای معنایی و رسیدن به حد اشباع، کدها بر 

 35مقوله و  7بندی شدند و در نهایت اساس مشابهت به یکدیگر مقوله

مقوالت و زیر  2 جدولهای کیفی پدیدار شدند. در زیر مقوله از داده

 های مربوط به آنها آمده است.مقوله

در ادامه هرکدام از این مقوالت و زیر مقوالت مربوط به آنها به همراه 

ها، توضیح داده خواهد جمالتی از تحلیل محتوای کیفی در رابطه با آن

شد. الزم به ذکر است که جهت حفظ اصالت اظهارنظرهای که از 

 اند.ای ذکرشدهبه همان صورت محاوره شود،ها نقل میمصاحبه

 مقوله یک: محتوا

 دارای باید الکترونیکی است. یادگیری هر آموزش بخش مهمترین محتوا

 حال عین در و باشد برخوردار خوبی سازماندهی از و بوده درست محتوای

 بتوانند یادگیرندگان که ایگونهبه باشد مختصر ارائه و بیان دارای باید

 بگیرند. به خوبی یاد را شده تعیین قبل از مطالب

 برای مناسب سازوکارهای دارای نیز باید الکترونیکی محتوای یادگیری

 پیشرفت بتوانند که ایگونهبه باشد؛ درس طول در یادگیرندگان راهنمای

 کنند. کنترل مؤثری شکل به را خود شخصی

 هایبخش بین در سردرگمی و ابهام گونه هر از را یادگیرنده محتوا باید

 محتوای دارد، برای انجام این امر، طراحی محفوظ درس مختلف

دقیقی  هایهدفتا بتوان گیرد،  صورت دقت به باید الکترونیکی یادگیری

 ارتقاء برای یادگیری راهبردهای ازمناسب  شکل به و مشخص نمود را

 بازخورد و ارزشیابی همراه به قوی هایتعامل بهره برده و مطلب درک

 .[17]مناسب صورت گیرد 

الکترونیکی ارائه محتوا از طریق، فیلم، تصویر، صدا،  در محیط یادگیری 

وه های زنده واقعی، عالمتن با توصیف و شبیه سازها، پویانمایی موقعیت

های تدریس، بر ایجاد یادگیری مبتنی بر تجربه و هماهنگ با محیط

تر مطالب سخنرانی مربی و ایجاد یادگیری معنادارتر باعث ارائه جذاب

دروس غیرمرتبط با زندگی روزمره یادگیرندگان، به ویژه در برخی 

ها در امر آموزش ترین دغدغهشود. بنابراین، یکی از اساسیمی

، تولید و مدیریت محتوای آموزشی متناسب با [18]الکترونیکی 

شناختی و تربیتی فراگیران، و در نظر گرفتن روانخصوصیات اجتماعی، 

عالیق، شیوه مطالعه و سطح دانش آنان، چگونگی ارائه مطالب آموزشی 

. در این رابطه [19]با کیفیت باال، به روز و قابلیت تجدید آنهاست 

 د که:گوینهای الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی میدانشجویان دوه

 محتوا: زیر مقوله نیاز سنجی و تعیین اهداف آموزشی

های ))محتواهای درسی، مطالبش متناسب و بر اساس اهداف و سرفصل

ه ما ارائه دی یا از طریق سامانه بموضوع درسی است، و از طریق سی

میشه که راحتر از جزوه هست و راحت دانلود میشه، اما بیشتر اهداف 

خصوص های دیگه بهآموزشی محتوا در حیطه شناختیه و تو حیطه

روانی حرکتی کم هستند و گاهی چون ما دقیق از اهداف هر دروس 

دونیم کدوم اهداف مهمترن و از ما آخر دوره مطلع نیستیم، نمی

 خوان((.کدومش رو می

 محتوا: زیر مقوله تکراری و به روز بودن محتوا

های مختلف میدن ها برای درسدی))برخی مطالب که داخل برخی سی

به روز هستند و برخی به روز نیستند، ممکنه تو چند تا درس از مطالب 

 جور نباشه بهتره((.تکراری و مشابه استفاده بشه که این

 ن محتوامحتوا: زیر مقوله کاربردی بود

افزایی است تا ها به صورت دانش))ارائه بیشتر مطالب و آموزش

هام برای یادگیری دروس مختلف کاربردی، بیشتر مطالب تئوری و مثال

 کافی نیستن((.

 محتوا: زیر مقوله انسجام محتوای مناسب

دن چون تصویر و صدا با هم داره به ))محتوای که داخل نرم افزارها می

نه. ولی مطالب یه جاهایی یلی بیشتر از جزوه کمک مییادگیری ما خ

دقیق نیستن، یه جاهایی پر از غلط، گاهی حجم مطالب اینقد زیاد که 

معلوم نیست این همه مطلب ارائه شده داخل سی دی چی هست و 

 خوره((.کدومش به درد ما و کارمون می

 مقوله دوم: دانشجو

توانند در محیط رندگان میدومین زیر مقوله مهم دانشجو است. یادگی

الکترونیکی حضور داشته و مشغول به انجام فعالیت باشند، اما با یکدیگر 

 وارد تعامل نشوند.

گیری یادگیری الکترونیکی و حال حضور فراگیران در شکلبا این

تعامالتی که بین مربی و یادگیرندگان و بین یادگیرندگان با یکدیگر 

اهمیت هستند، هر چند در سیستم مدیریت  افتد، بیشتر حائزاتفاق می

یادگیری الکترونیکی مربی به تمام تعامالت دسترسی دارد، و آگاهی به 

تواند کاهش دهنده مشارکت و انعکاس نظرات این امر تا حدی می

دانشجویان باشد؛ همچنین ممکن است به این دلیل یادگیرندگان در 
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و ارتباطات رسمی برقرار  اظهارات خود نوعی محافظه کاری اعمال کنند

 هایگیری حلقهتواند باعث شکلحال شروع این امر میکنند، با این

های الکترونیکی . در این رابطه دانشجویان دوره[5]یادگیری شود 

 گویند:دانشکده آموزش پزشکی می

 

 های مستخرج از تحلیل محتوای کیفیمقوالت و زیر مقوله :2جدول 

 مقوالت و زیرمقوالت

 محتوا

 اهداف آموزشینیاز سنجی و تعیین 

 تکراری و به روز نبودن محتوا

 کاربردی نبودن محتوا

 انسجام محتوای مناسب

 دانشجو

 مشغله کاری و زمان

 تعداد دانشجو

 سواد کامپیوتری

 نگرش و انگیزه

 فعالیت

 تعامل

 استاد

 دسترسی به استاد

 تعامل و راهنمایی استاد

 نظارت و بازخورد استاد در سامانه

 متفاوت بودن اساتید یکدرس دردوره

 فن بیان و روش تدریس

 توانایی کار با سامانه

 تکالیف

 ارزشیابی

 برنامه ریزی

 زمان بندی امتحانات

 انتخاب واحد

 تقویم آموزشی

 کالس توجیهی دوره

 پاسخگویی و هدایت تحصیلی

 پشتیبانی

 منابع آموزشی

 منابع مالی

 منابع انسانی

 )زیرساخت( فناورانه

 هزینه زیاد

 پهنای باند

 سرعت

 امنیت

 ظاهر

 کیفیت

 فنی

 دسترسی پذیری

 طراحی رابط کاربری

 طراحی سایت و صفحه

 دانشجو: زیر مقوله مشغله کاری و زمان

))شرایط کاری و خانوادگی و همراهی با کلیه دانشجویان در دوره 

سخته و چون اکثر همکاران فول تایم در مراکز کار آموزشی خیلی 

 کنند و دسترسی به سامانه در تایم کاری سخته(.می

 دانشجو: زیر مقوله تعداد دانشجو

))سیستم یادگیری الکترونیکی این حسن رو داره که از راه دور و در 

یک زمان مشخص، تعداد زیادی دانشجو، فرصت تحصیل رو در کنار 

های حضوری برا دانشجو و بدون صرف وقت و هزینه کالسخانواده و کار 

 کنه((.فراهم می
تعداد زیاد دانشجو، فرصت فعالیت، تعامل، انجام وظایف و ارتباط با ))

استاد رو دچار مشکل میکنه، و خود دانشجوهام تعامل کمی با هم دارند 

 و فقط دنبال جواب سوالی خودشون هستن((.

هر درس یک ساعت الی یک ساعت و نیم، ))حداکثر زمان کالس برای 

این عدم تناسب با استاد و  مثل دوره حضوری، با این همه دانشجو،
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اساتید که باید وقت کافی  پاسخ دادن را برای رفع اشکالوظایف محوله 

های آنالین بیشتر باشه ، اگر زمان کالسداشته باشند، سخت میکنه

 بهتره((.

 تریدانشجو: زیر مقوله سواد کامپیو

))همیشه اضطراب برای رویارویی با رایانه و سامانه و استفاده از آن در 

 ما دانشجویان هست((.

 ))همه دانشجوها از نظر یادگیری و سواد کامپیوتری در یه سطح نیستن،

بعضی از فراگیران مهارت کافی در استفاده کردن از کامپیوتر و در کل 

ویان یا آشنا به سیستم آالم اس مولتی مدیا را ندارند، تعدادی از دانشج

نیستن و به کار با سامانه تسلط ندارند و این ممکنه باعث بشه تو ارسال 

تکالیف یا ورود به تاالرهای مختلف دچار اشکال بشن و یا نتونن تکلیف 

 در سامانه ثبت کنند و نمره نگیرن((.

 انگیزه تعامل دانشجو: زیر مقوله

یری الکترونیکی تعامل و گط یادترین بخش یادگیری در محیاصلی

ن توان از انجام فعالیت در ایارتباط یادگیرندگان است. بدون ارتباط نمی

ها صحبت کرد. به عبارتی تعامل فرایند دو سویه گفتگو و محیط

مشارکت از سوی اعضای یادگیری الکترونیکی است. تعامل داشتن 

ابعاد ذهنی خود  توانند باای است که یادگیرندگان میهمچون آیینه

گرایی، یادگیری فرایند تعامل آشنا شوند. از سویی در نگاه سازنده

 شود. هر چند تعامالتی که در یادگیریداشتن افراد با یکدیگر تعریف می

افتد، به زعم متخصصان این حوزه دارای ابعاد الکترونیکی اتفاق می

های الکترونیکی . در این رابطه دانشجویان دوره[20]گوناگونی است 

 گویند که:دانشکده آموزش پزشکی می

توانند به راحتی از طریق سامانه باهم در ارتباط دانشجوها می))اساتید و 

باشند، اما حقیقتش عالقه زیادی به استفاده از این نوع آموزش 

الکترونیکی نیست چون که همیشه یه استرسی در زمان برگزاری 

های آنالین هست، و دانشجوها میترسن که به خاطر ها و آزمونکالس

 س و آزمون رو از دست بدن((.قطع شدن اینترنت، و...کال

تونن به راحتی در هر زمانی با هم تعامل دانشجوها از طریق سامانه می))

داشته باشن، ولی چون ارتباط چهره به چهره دانشجویان در تاالرها 

های خودشون -ایممکن نیست، دانشجوها شناخت کامل از هم دوره

ه ر بیشتر در سامانه بای به حضوتمایل و عالقه ندارن و این باعث میشه

هاشون نداشته باشن، جز مواقع ضروری یا همکاری با سایر همکالسی

ها چون میگن به فعالیت در تاالرهای پرسش و پاسخ و فعالیت سرگروه

ای داده نمیشه و کسی انگیره فعالیت و رقابت جز در مواقع ضروری نمره

 نداره((.

با استاد در برخی دروس ))برخی مواقع تعامالت دانشجویان با هم و 

بسیار کم است، اگر تعامل بین دانشجویان بیشتر باشه و نمره برای 

د با شه که افراها در نظر بگیرن عالقه مندی بیشتری ایجاد میفعالیت

ها رو انجام بدن که این کارم باعث ایجاد هم تبادل نظر کنند و فعالیت

 انگیزه بیشتر میشه((.

 لیتدانشجو: زیر مقوله فعا

در بسیاری اوقات یادگیرندگان الکترونیکی در این محیط دست به  

زنند که ممکن است دالیلی زیادی داشته باشد مثل اینکه فعالیت نمی

های فعالیت کردن در این فضا آگاه نیستند، از آنها دانشجویان از راه

شود، چالش یا موضوعی برای فعالیت یا مشارکت فعالیتی خواسته نمی

رت فردی یا گروهی وجود ندارد، یا عدم آگاهی نسبت به به صو

توانند پیرامون آنها به هایی است که دانشجویان میموضوعات یا شیوه

ویژه در ابتدای دوره بسیار فعالیت و مشارکت با هم پردازند. این امر به

اهمیت دارد. زیرا جذب اولیه یادگیرندگان به محیط یادگیری و فراهم 

اند توایی برای فعالیت و مشارکت کردن در این دوره میهکردن فرصت

باعث رضایت فراگیران شده و این رضایت خود عاملی برای فعالیت و 

ها ای از اظهاراتی که در مصاحبه. نمونه[11]های بعدی شود مشارکت

های الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی در این رابطه دانشجویان دوره

 د، عبارت است از:بیان ش
های فردی و گروهی رو داره، ))سامانه الکترونیکی قابلیت انجام فعالیت

هایی که در سامانه به صورت فردی انجام میشه و اما بیشتر فعالیت

های گروهی کمه، اگرم انجام بشه برخی دانشجویان به انجام کار فعالیت

سطه زحمت کننن و دنبال دریافت نمره به واگروهی بی توجه می

دیگران هستن، یکی از معایب به ویژه در بخش تکالیف گروهی هم، 

 هاس((.عدم رعایت عدالت در تقسیم کارها توسط سرگروه

های کوچک در پیشبرد تکالیف و یا روش آموزش به ))بهتره از گروه

صورت مشارکتی و تعامل متقابل استاد با دانشجو و فعالیت گروهی و 

 کاالت درسی انجام بشه((.مباحثه برای رفع اش

های پژوهشی و نگارش مقاله ))اساتید آموزشی در مورد انجام فعالیت

ندارن و دانشجویان کمتر با این مقوله آشنا میشن و در انجام کارهای 

خصوص نگارش مقاالت پژوهشی پایان نامه نامه، بهپژوهشی پایان

احدهای درسی ممکنه با مشکل مواجه بشن، بهتره این مورد هم جزء و

 قراره داده بشه((.

نامه دانشجویان به راحتی در سامانه ))انتخاب و ثبت عناوین پایان

گیره، اما برخی عناوین بدون در نظر گرفتن عالقه الکترونیکی صورت می

دانشجو انجام میشه و گاهی طول میکشه که اساتید برای عناوین پایان 

 اهه((.نامه پاسخ بدن و معموالً با تأخیر همر

تونیم مرحله نوشتن پروپوزال و ارسال آن رو برای تصویب با ))ما می

همراهی استاد در سامانه الکترونیکی انجام بدیم، ولی گاهی تأیید اولیه 

نامه در موضوع تا زمان دفاع، روالش طوالنیه، یا حمایت، هدایت پایان

 سامانه کم بوده که ممکنه باعث دلسردی دانشجو بشه((.

 ه سوم: استادمقول

های مصاحبه به در تحلیل محتوای کیفی که از بررسی مقاالت و متن

دست آمد، دانشجویان بیشترین تأکید را بر نقش استاد در ایجاد 

دانستند. در محیط یادگیری ارتباطات و رسیدن به نتیجه می

ه مالقات ر را نسبت بگویژه زمانی که یادگیرندگان یکدیالکترونیکی، به

کننده یا بینند، حضور استاد به عنوان ادارهحضوری کمتر می

کننده ارتباطات ضروری است، در محیط یادگیری الکترونیکی تسهیل

های بسیاری همچون مدیر، ناظر، مربی، معلم، تواند نقشاستاد می

 ردار باشد. دکننده، متخصص موضوع و طراح عهدهکننده، ادارهتسهیل

د بر عهده توانترین نقشی که استاد میمحیط یادگیری الکترونیکی مهم

ای از اظهاراتی که در نهنمو .[3]بگیرد، در مقام تسهیلگر است 

های الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی ها دانشجویان دورهمصاحبه

 در این رابطه بیان شد، عبارت است از:
 استاد: زیر مقوله آنالین بودن استاد
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برخی اساتید حضور و تأمل خوبی با دانشجوها در سامانه دارن، اما ))

خل تاالرهای آنالین حضور پیدا برخی اساتید از ابتدا تا انتهای دوره دا

 ((.مربوطه ندارن استاد نمیکنن، دانشجوها آشنایی با

توانند در تاالرهای آنالین در ساعات مختلف ))دانشجویان و اساتید می

قرار  هااساتید هم برخی زمانکنن، اما برخی همدیگر رو مالقات می

 میزارن اما داخل تاالرها نمیان((.

های حضوری، امکان ارتباط مستقیم با سامانه، مثل دورهارتباط در ))

اساتید در تمام موارد )اعم از یادگیری متون و نحوه تحلیل مطالب( رو 

چهره و مستقیم در سیستم  به چهره ارتباط نداره. که این نبودن

 (.(های کالمی استاد میشهالکترونیک باعث محرومیت دانشجو از مهارت

زمان رو داره، اما در برخی قابلیت ارتباط آنالین و همسامانه به راحتی ))

دروس در حین آموزش و یادگیری و انجام تکلیف، استاد همراه دانشجو 

درس و رفع اشکاالت  خالل در آمدهپیش هایپرسش جهت نیست و

 ((.درسی به دانشجو پاسخگو نیست

 ام، شمارهتوان از طریق ایمیل، سامانه و تلگردر طول دوره آموزشی می))

تماس دفتر و .... با اساتید ارتباط داشت، ولی معموالً به استاد مربوطه 

 ((.های باال دسترسی نداریماز طریق روش

 استاد: زیر مقوله تعامل و راهنمایی استاد

ها، مدیریت و راهنمایی کردن هر مدرس موظف به ایجاد مشارکت

ای یادگیری ها در فضهای یادگیرندگان و تعامالت آنفعالیت

توان به مواردی همچون، مطمئن الکترونیکی است. در این مورد می

های الزم جهت تحصیل در یادگیری شدن از اینکه فرد حداقل ویژگی

الکترونیکی را دارد، بیان روشن اهداف و انتظارات در اول دوره، 

بندی یادگیرندگان و گرفتن دستیار آموزشی اشاره کرد. هر چند گروه

ز مزایای یادگیری الکترونیکی امکان تغییر دادن نسبت یادگیرنده یکی ا

های حضوری و گماشتن یک مدرس و حتی به استاد بر خالف دوره

ها حال همبستگی مثبتی بین افزایش مشارکتدانشجوست، با این 200

هایی (. مصاحبه21و اندازه گروه در یادگیری الکترونیکی وجود دارد )

های الکترونیکی دانشکده آموزش با دانشجویان دوره که از تحلیل محتوا

 کند:روشنی به این موضوع اشاره میآمده است، بهدستبهپزشکی 

ی گویی اساتید رو داره، اما برخسامانه قابلیت قرار دادن تکالیف و پاسخ))

اساتید بعد از قرار دادن تکالیف، راهنمایی، برای چگونگی انجام کار و 

نمیشه به موقع از و  ام برای رفع ایرادات ندارنیا در حین انج

استفاده  تکالیف فردی و گروهی اشکاالت رفع های استاد برایراهنمایی

 کرد((.

))سامانه قابلیت قراردادن زمان برای ارائه تکلیف رو داره، اما گاهی 

اساتید زمان مشخصی جهت طرح سئواالت، تکالیف یا جهت اطالع و 

 کنند((دانشجویان در سامانه مشخص نمی پیگیری بهنگام کلیه

))سامانه در ساعات آموزشی و غیر آموزشی قابلیت پرسش و پاسخ، 

استفاده و فراگیری مطالب آموزشی با استاد داره، اما برخی اساتید برای 

ایجاد تأمل و بحث و تبادل نظز در خصوص موضوعات مهم درس وقتی 

 مشکل داریم پاسخگو نیستن((.

انجام تکالیف در دروس عملی و دروس کارگاهی که نیاز به  تدریس و))

تمرین و ممارست دارد و یا حل مشکالت در زمان مطالعه و استفاده از 

ها از طریق سامانه امکان پذیر نیست. اما برخی اساتید کالس دیسی

 ((.حضوری برای رفع این مشکالت ندارن

 استاد: زیر مقوله فن بیان و روش تدریس

های تدریس سامانه قابلیت ارسال صدا، متن و... یا استفاده از روش))

متفاوت را دارد، اما بعضی از اساتید فن بیان خوبی در سامانه ندارند و 

ره بهاز بیان خوب و صدای بلند و شیوایی در ارائه مطالب آموزشی بی

توان به درستی متوجه ها و نه در سامانه نمیدیهستند و نه در سی

 ((.های آنها شدبتصح

های مختلف های یادگیری متفاوت، روشبا توجه به اینکه سبک))

ها را داراست، یاددهی الزمه، و سامانه نیز قابلیت استفاده از این روش

های متنوع آموزشی برای فراگیران استفاده اما برخی اساتید از روش

 ((.برندکنند و فقط روش سخنرانی رو به کار مینمی

 د: زیر مقوله متفاوت بودن اساتید یک درس در دورهاستا

تونن در سامانه قابلیت تعیین دستیار آموزشی وجود داره و اساتید می))

به راحتی از دستیار آموزشی برای آموزش، راهنمایی، بررسی و پیگیری 

تکالیف کمک بگیرند. اما برخی اساتید وظایف رو به دستیار آموزشی 

کنند که گاهی باعث مشکالت آموزشی در خصوص در سامانه واگذار می

 ((.رسیدن به پاسخ برا دانشجوها میشه

تونیم پاسخ سواالتمون روتوسط اساتید از طریق سامانه و ما می))

های آموزشی به دست بیاریم، اما گاهی پاسخ اساتید و پاسخ دیسی

های آموزشی موجود در سامانه متفاوته و باعث، دیسؤاالت در سی

های متفاوت دانشجو میشه در حالی که هر دو درست می گویند رداشتب

 ((.دونیم کدوم جواب رو انتخاب کنیمنمی

دهد با استادی که در دی را آموزش میاستادی که محتویات سی))

اند که در مورد دهد، با هم متفاوتترم از همان درس تکلیف میطول

 ((.مطالب درسی ایجاد ابهام میکنه

 زیر مقوله توانایی کار با سامانه استاد:

سامانه این قابلیت را دارد که به راحتی اساتید تکالیف رو سامانه برای ))

انجام قرار بدن، ولی برخی اساتید طریقه کارا با سامانه و یا قرار دادن 

های آموزشی مختلف مجازی ها و روشدونن و از شیوهتکالیف رو نمی

 ((.هم آگاه نیستن

 یر مقوله نظارت و بازخورد استاد در سامانهاستاد: ز

ها نقش دیگر استاد در محیط یادگیری الکترونیکی نظارت بر مشارکت

های یادگیرندگان است. در محیط یادگیری الکترونیکی باید و فعالیت

ای عمل شود که یادگیرنده حدود آموزش را تشخیص دهد، با گونهبه

ورت نگیرد ممکن است بحث حال اگر نظارتی بر این محیط صاین

ها و تکالیف خود را به راهه رود و آنها نتوانند فعالیتدانشجویان به بی

درستی انجام دهند و بعد از مدتی دچار آشفتگی و بار اضافی اطالعات 

شوند و از دنبال کردن مباحث روی برگردانند. البته نظارت مدرس باید 

تا زمانی که به صورت خاموش و غیرمحسوس صورت گیرد و 

ها خارج نشده یا نیاز به راهنمایی ندارند، یادگیرندگان از محور بحث

کنندگی مربی هم مداخله نکند. این موضوع در راستای نقش تسهیل

باشد، همچنین بازخورد استاد در سیستم مدیریت الکترونیکی به می

ها و نظرات دیگران و معنی ارائه نقطه نظرات خود در مورد دیدگاه

تواند هم از سوی مربی به ها و تکالیف آنهاست. این بازخورد میفعالیت

. در [8]یادگیرندگان و هم از سوی یادگیرندگان به یکدیگر داده شود 

ادامه به اظهارنظرهایی که از تحلیل محتوای کیفی در مصاحبه با 
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های الکترونیکی آموزش پزشکی در این زمینه دانشجویان دوره

 آمده است اشاره خواهد شد:دستبه

سامانه این قابلیت را داره که در تاالرها روی فعالیت دانشجویان به ))

توانن از این قابلیت یشکل فردی و گروهی نظارت کنه، که اساتید م

های استفاده کنند. اما نظارت از سوی اساتید در تاالرها بر روی فعالیت

فردی یا گروهی و تعامل دانشجو در کارهای گروهی، کمه که متاسفانه 

این کار، گاهی باعث کسب نمرات غیر واقعی و به دور از عدالت آزمون 

قسمت محوله خود برای دانشجوها میشه، چون برخی دانشجوها فقط 

ها کاری ندارنن، در نتیجه چیزی دن و به سایر قسمتشون رو انجام می

 ((.گیرنهم یاد نمی

 استاد: زیر مقوله تکالیف

یادگیرندگانی که در یک محیط الکترونیکی به فعالیت مشغول هستند، 

در صورتی که احساس کنند که کارهایشان ارزشمند است، به ادامه 

دگان شوند. بنابراین باید بین یادگیرنتکالیف تشویق میفعالیت و انجام 

جوی حاکم کرد که قدردان کارهای یکدیگر بوده و کارهای خود و 

 .[13]دیگران را ارزشمند و آنها را مورد تقدیر قرار دهند 

نمونه کاری جهت راهنمایی دانشجوها توانن طرح درس یا اساتید می))

برای انجام بهتر تکالیف در سامانه قراربدن. اما یا قرار نمیدن یا در برخی 

 ((.مواقع دیر قرار میدن که دیگه قابل کاربرد نیست

توانند به راحتی از طریق رو می اساتید تمرین و تکالیف آخر ترم))

ا نیز در سامانه مشخص سامانه برای دانشجویان ارسال و زمان تحویل ر

کننن، اما برخی مواقع تکالیف رو خیلی دیر بما تحویل میدن و معمولًا 

خصوص در دروس عملی، با تکالیف چندبخشی و سنگین هستند، به

کیفیت انجام تکالیف  توجه به کمبود وقت دانشجویان شاغل، معموالً 

 ((.خیلی پایین میاد

رنامه کنند و بر هم ارسال میگاهی اساتید تمرینات و تکلیف پشت س))

بندی در ارائه تکالیف ندارن و باید در مدت زمان ریزی از نظر زمان

 .((کوتاهی پاسخ همه تکالیف را ارائه کرد

وهی تکالیف فردی یا گرتوانند با توجه به قابلیت سامانه، اساتید می))

م ک اهی ارائه کنند، که معمولًا این تکالیفگبرای کارهای عملی و کار

 .((هستن

 استاد: زیر مقوله ارزشیابی

آخرین زیر مقوله برآمده از تحلیل استاد ارزشیابی است. ارزشیابی 

های فردی و صحیح و دقیق استاد از یادگیری دانشجویان و پروژه

مشارکتی است که باعث آگاهی دادن به فراگیران از نظر میزان مشارکت 

ها است. معموالً برای انجام پروژه شانو انجام فعالیت آنها برای یادگیری

مربی یا یادگیرندگان به شکل گروهی و یا به شکل فردی کار را انجام 

دهد. در مصاحبه با دانشجویان دانشکده آموزش پزشکی حاضر در می

کنند که توانایی استاد در ها اظهار میهای الکترونیکی، آندوره

هایشان جام تکالیف و فعالیتشود که آنها در انارزشیابی درست باعث می

در ادامه به اظهارنظرهایی که از تحلیل محتوای  انگیزه داشته باشند.

 آمده است اشاره خواهد شد:دستکیفی در این زمینه به

سامانه قابلیت انجام ارزشیابی تکوینی و پایانی را داره که اساتید ))

تونن انجام بدن، برخی اساتید استانداردهای مشخصی برای می

ارزشیابی تکوینی و پایانی ندارن و اگر داشته باشن بیشتر تئوری که 

 های برگزاریگاهی ما از تغییراتی که در شیوه و ترم انجام میشهپایان

 .((شیمه نمیآزمون آگا

های درست تدریس و ارزشیابی برای سامانه قابلیت داره که روش))

دانشجوها پیاده بشه، اما گاهی روش تدریس و ارزشیابی مدرسان با 

آموزشی هماهنگ نیست، یا در تهیه  هایو سرفصل آموزشی محتوای

سؤاالت از قواعد صحیح تهیه سؤال مثل خط نکشیدن زیر فعل منفی 

 .((شهسامانه استفاده نمیو ... در 
های تونن، ارزشیابی رو به شکلبا توجه به سرفصل و محتوای آن می))

مختلف الکترونیکی و یا حضوری انجام بدن، اما گاهی انتخاب سؤاالت 

شه دانشجوها هاست و باعث میدیها صرفًا از سؤاالت آخر سیآزمون

ها را دیالت آخر سیتمایل به یادگیری محتوا نداشته باشن و فقط سؤا

 .((حفظ کنند

با اینکه سامانه قابلیت برگزاری آزمون الکترونیکی رو داره، امتحانات ))

گیره، صورت حضوری برگزار میشن که وقت زیادی از دانشجو میبه

 میشه آزمونم مثل دوره آموزشی آنالین برگزار بشه((.

 ریزیمقوله چهارم: مقوله برنامه

 بندی امتحاناتقوله زمانریزی: زیر مبرنامه

ها رو طی چند روز برگزار میکنه تا از اتالف وقت دانشکده آزمون))

دانشجوها و ایجاد خلل در کارشون جلوگیری کنه، اما گاهی زمان 

کمه و گاهی دو یا چند آزمون در یک روز برگزار  زمانبرگزاری آزمون 

 .دهی میشه((میشه که باعث پایین اومدن کیفیت پاسخ

 قطعی مشکالتممکنه ها عملی آنالین برگزار میشه که )برخی آزمون)

اینترنت داشته باشیم که باعث میشه زمان  پایین و سرعت اینترنت برق،

 .زیادی رو به خاطر این مشکالت از دست بدیم((

 ریزی: زیر مقوله انتخاب واحدبرنامه

اون توسط دانشجو رو  بندی انتخاب واحد و انجامسامانه قابلیت زمان))

داره، اما گاهی انتخاب واحد برخی دروس از پیش تعیین شده است و 

و یا ممکنه در سامانه  دانشجو اختیاری در انتخاب واحد و استاد ندارن

تعداد واحد زیادی به دانشجو ارائه بشه که دانشجو موظفه پاسشون 

 کنه((

 ریزی: زیر مقوله تقویم آموزشیبرنامه

قابلیت داره که با تقویم دانشگاهای دانشگاهای سراسر کشور سامانه ))

هماهنگ باشه، اما گاهی بعد از اتمام هر دوره، آغاز دوره جدید با تأخیر 

 .((شروع میشه

 ریزی: زیر مقوله کالس توجیه و کارگاهیبرنامه

های آموزشی آنالین به آسانی در سامانه این امکان هست که کالس))

انتظار داریم که برای آشنایی با اساتید و برخی دروس، برگزار بشه، ما 

ای به صورت آنالین در سامانه برگزار های کارگاهی هم دورهمثالً کالس

 بشه که انجام نشده((.

 مقوله پنجم: بخش پشتیبانی

در محیط یادگیری الکترونیکی اگر از یادگیرنده زمانی که وی به کمکی 

کند مورد توجه قرار نگیرد، احساس مینیاز دارد پشتیبانی نشده و وی 

که در این محیط رها شده است و بر عکس در آموزش حضوری 

تواند به سازمان آموزشی مراجعه کرده و تقاضاهای خود یادگیرنده می

را مطرح کند، در این نوع آموزش الکترونیکی این امکان فراهم نیست 
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. در ادامه به اظهارنظرهایی که از تحلیل [15]تر است ای مشکلگونهیا به

 آمده است اشاره خواهد شد:دستمحتوای کیفی در این زمینه به

 بخش پشتیبانی: زیر مقوله منابع آموزشی

یک مقوله مهم دیگر که در روند تحلیل محتوای کیفی یادگیری 

نیکی های یادگیری الکتروالکترونیکی استخراج شد، منابع است. فعالیت

افزارهای مبتنی بر شبکه اتفاق و مشارکت در آن توسط منابع و نرم

شوند. هر چند در کنار منابع، ها تسهیل میافتند و به وسیله آنمی

نیز مهم است، و فقط فراهم کردن منابع و  داشتن طرح درس

افزارهای مبتنی، به معنی فراهم کردن امکانات نیست. کیفیت و ارائه نرم

محتوای درست در این منابع بسیار مهم است، زیرا اگر منابع آموزشی 

کیفیت و کمیت قابل استفاده در فرایند یادگیری و آموزش برای 

ی گیرشد، موانع زیادی برای شکلفراگیران و اساتید را نداشته نبا

فعالیت و نتایج درست در سامانه یادگیری الکترونیکی به دنبال خواهد 

های بینی شده محقق نخواهد شد، زیرا رسانهداشت و اهداف پیش

برداری از تصاویر متحرک، پویانمایی، متن، صدا، تصویر، آموزشی به بهره

یا ارائه محتوای تدریس  عکس یا ترکیبی از آنها برای هدایت تدریس

اشاره دارد و کیفیت آنها در رسیدن به این اهداف مهم است، مثالً بعد 

نویسی و سخت افزاری افزاری برنامهفنی درس افزار ناظر به بخش نرم

محصول است، که توجه به آن در تهیه محتوا بسیار ضروریست، ناگفته 

د فزاری باشد و یا نتوانپیداست که اگر درس افزار دچار نقض فنی و نرم ا

های در رایانه مصرف کننده اجرا شود، عمالً صحبت از محتوا و هدف

 .[19]آموزشی آن بی فایده خواهد بود 

که در این زمینه انجام شد، دانشجویان کارشناسی  در تحلیل محتوایی

های یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی نظرات ارشد دوره

 خود را مطرح کردند که در زیر به آنها اشاره شده است.

افزارهای آموزشی در محتوای آموزشی معموالً از طریق سامانه و یا نرم))

از تهیه جزوه و کتاب است، اما گاهی  اختیار ما قرار داده میشه که راحتر

و کمی )رسیدن ز نظر کیفی )محتوا و طراحی( ا افزارهای آموزشینرم

 ((.نصب( ایراد دارن به موقع و دسترسی دانشجو و تعداد و مشکل

های آموزشی خوبی تهیه میشه، ولی مواقعیم دیدر برخی دروس سی))

امکان جلو عقب رفتن ها مشکالتی هست، مثالً دیهست که داخل سی

ت و پذیر اسهر اسالید وجود نداره فقط از اسالید به اسالید دیگر امکان

های سریع اساتید ثبت و برداشت نمیشه مطالب رو با توجه به سخنرانی

 .((ها نیستدیکرد، چون امکان ایجاد وقفه در سی

 های آموزشی برای یادگیری بهتردیعالوه بر آموزش در سامانه سی))

و ایجاد انگیزه تهیه میشن، ولی مشکالتی که معموالً در تهیه و نصب و 

های آموزشی وجود داره انگیزه و عالقه دانشجو رو دیاستفاده از سی

 .((برهبرای استفاده و مطالعه کاملش از بین می

های آموزشی سامانه، معموالً از صدا، تصویر، فیلم، انمیشن دیدر سی))

شه، ولی گاهی محتوای آنها فقط متن است و چهره و متن استفاده می

کنه. که باعث میشه هیچ استاد دوره که به شکل سخنرانی تدریس می

ها نباشه، گاهی به دالیل غیرمشخصی دیجذابتی برای استفاد از سی

 .((قطعی صدا و اسالید هم وجود دارد

 برهن میوجود نداره و یا اوقات زما دی به تعداد دانشجویانگاهی سی))

 .((تا به دست دانشجوها برسه

 بخش پشتیبانی: زیر مقوله منابع مالی

تواند با مدیریت منابع و فراهم کردن شرایطی یادگیری الکترونیکی می

که یادگیرندگان بتوانند، به راحتی در سامانه وارد شوند و با هم به تعامل 

حال این رند، باپرداخته و مطالب، تکالیف رو با یکدیگر به اشتراک بگذا

ای گونهتواند باعث بروز بارشناختی و بهعدم دقت در تهیه منابع مالی می

امری که پس از چندی باعث  .[10]هرج و مرج در این زمینه شود 

آوری شود. دانشجویی در زمینه فراهمدلسردی یادگیرندگان می

 دارد:شرایطی برای منابع مالی اظهار می

شجوها دانای در زمینه یادگیری الکترونیکی برای اگر دانشکده بودجه))

های مربوط به در نظر بگیره بهتره، چون دانشجوها باید تمام هزینه

افزارها و جزوات را خودشان پرداخت کنند، اینرنت و گوشی و تهیه نرم

های مختلف بسیار و هزینه شارژ اینترنت برای آنالین شدن در دوره

 .((زیاده

 بخش پشتیبانی: زیر مقوله منابع انسانی

یشتر ب ی یادگیری الکترونیکیباطات یادگیرندگان در فضااز آنجا که ارت

 تواند باعثای باشد، نوشتاری است، عدم مدیریت آن میاز آنکه محاوره

های زیادی شود. بنابراین داشتن فرد یا افردی در سامانه که، تولید پیام

موقع جواب دهد، عاملی ها را بهها و سؤاالت فراگیران را خوانده و آنپیام

 یکیالکترونؤثر جهت کاهش بار شناختی و آشفتگی محیط یادگیری م

 .[1]خواهد شد 

گویی در موارد مختلف از ))در دانشکده افراد کارشناس جهت پاسخ

جمله سامانه وجود دارند، اما در خود سامانه افراد آنالینی به عنوان 

گویی به دانشجویان نیست، تا دانشجوها پشتیبان برای برای پاسخ

 توانمندیشون در سامانه راهنمایی بشن((.متناسب با 

، گاهی باید مرتب های هر درسی در سامانه قراداده بشهبهتر سرفصل))

 با دانشکده تماس بگیریم و سواالتمون بپرسیم((.

 مقوله ششم: بخش فناورانه )زیرساخت(

 گرفته به خود جدیدی شکل یادگیری یادگیری الکترونیکی، با گسترش

 رهایی مکانی و زمانی هایمحدودیت از قید و بند تهگذش است و برخالف

 وجود نیز نقاط تریندور افتاده در حتی دانشجویان امکان آموزش و یافته

 هایزیرساخت که است ضروریی گمندی از این ویژبرای بهره دارد،

تا امکان دسترسی صحیح و شود،  به یادگیری الکترونیکی فراهم مربوط

 مزایا و اهداف، ها،ویژگی از الزم با دادن آگاهی هاآسان به این دوره

 و اساتید، آموزشی، مدیران شفاف برای طوریادگیری الکترونیکی به

 به فراگیران نسبت در مثبت نگرشو با ایجاد ایجاد شود  دانشجویان

ها با عالقه به فعالیت خود در این محیط آن، الکترونیکی یادگیری

که در این زمینه انجام شد، دانشجویان  در تحلیل محتوایی بپردازند.

های یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش کارشناسی ارشد دوره

 پزشکی نظرات خود را مطرح کردند، که در زیر به آنها اشاره شده است:

 بخش فناورانه: زیر مقوله پهنای باند

تلف مخها و تکالیف ها فیلمدر سامانه قابلیت بارگذاری و ارسال فایل))

وجود دارد، ولی گاهی به خاطر محدودیت پهنای باند در سامانه امکان 

ر خصوص دها برای ارسال تکالیف نیست، بهبارگذاری بعضی از فایل

 های کارگاهی و عملی که حجم کار بیشتره((فعالیت

بهتر است منابع آموزشی که ما نیاز داریم در سامانه آموزشی بارگذاری ))

کار توسط اساتید انجام میشه اما دریافت آن منابع از  بشه و گاهی این

 .((سامانه توسط دانشجویان مشکله
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 بخش فناورانه: زیر مقوله سرعت

))سرعت اینترنت سامانه در دانشکده در هنگام حضور در تاالرهای 

آنالین خوبه، اما در جاهای دیگه هنگام ورود پایینه و سامانه قطع و 

 صورت پیوسته دسترسی نداریم((.سامانه بهوصل میشه و گاهی ما به 

 بخش فناورانه: زیر مقوله امنیت

ولی  هک وجود نداره، خطر الکترونیکی آموزش سامانه بخش اداری در))

 .((در بخش آموزش سیستم، خطر تغییر محتوا وجود داره

))سامانه قابلیت ایجاد تاالرهای جداگانه رو برای انجام تکالیف داره، که 

تاالرها قابلیت مشاهده تونن تقلب انجام بدن، اما در حال حاضر، افراد ن

کار گروهی داره، که در آن امکان کپی کردن تکالیف یا ارسال تکالیف 

با در اختیار گذاشتن کدکاربری و پسورد وجود داره و سیستم هیچ 

 .((حساسیتی نسبت به حضور افراد در سامانه نداره

 بخش فناورانه: زیر مقوله ظاهر

))سامانه چون محیطی برا تعامل دانشجوها با استاد و با خودشون هست، 

بهتره که گرافیک و ظاهری مناسب داشته باشد، سامانه قالیت قرار دادن 

عکس اعضا، عکس، فیلم و.. دارد، ولی معموالً انجام نمیشه و جذابتی 

 رو برای حضور ایجاد نمیکنه، فقط متن محوره((.

ای تنوع انواع تعامالت هست، اما فقط از امکانات ))امکانات سامانه بر

بخش تاالر و چت کردن در تاالر استفاده میشه، و اکثر فایل ورد و 

ر های آنالین و فیلم و سایپاورپوینت در سیستم قرار میدیم، و از لینک

 های ارتباطی برای یادگیری در سامانه استفاده نمیشه((.کانال

 یفیتبخش فناورانه: زیر مقوله ک

افزاری و کیفیت خدمات و تجهیزات سامانه ))توزیع امکانات سخت

یادگیری الکترونیکی مثل سایر مناطق مختلف کشور و دیگر 

 های آموزش پزشکی برای ما هم وجود داره((.دانشکده

 مقوله هفتم: بخش فنی

بخش فنی یک مقوله مهم در محیط یادگیری الکترونیکی است، که 

اولین قدم فراهم آوردن امکان دسترسی یادگیرندگان به ابزارهایی است 

کند. ها با سامانه، با یکدیگر و با مربی را فراهم میکه واسطه مشارکت آن

توان در فضای یادگیری الکترونیکی طیف وسیعی از ابزارها و امکانات می

استفاده نمود که باید به شکل درست و با کیفیت در سامانه قرار داده 

که همیشه این امکانات دارای مشکالت و نقص فنی شود. در حالی

 .[10]هستند 

در تحلیل محتوایی که در این زمینه انجام شد، دانشجویان کارشناسی 

های یادگیری الکترونیکی دانشکده آموزش پزشکی نظرات ارشد دوره

 شده است. خود را مطرح کردند که در زیر به آنها اشاره

 بخش فنی: زیر مقوله دسترسی پذیری

پذیری به این معنی نیست که ابزارها در اختیار حال لزوماً دسترسبا این

شود که از این ابزارها افراد باشد، گاهی عدم توانایی استفاده باعث می

 دارد:ای نشود. دانشجویی در این زمینه اظهار میدر آموزش استفاده

))کار با سامانه و دسترسی به موارد مورد نیاز برای ما راحت نیست، 

 گاهیالبته راهنمای سامانه هست ولی جدا از خود سامانست است، مثالً 

اطالعات و محل منوهای مورد نیاز دسترسی به باید با کوشش و خطا 

 پیدا کنیم((

 بخش فنی: زیر مقوله طراحی رابط کاربری

زیر مقوله دومی که مربوط به ابزارها در محیط یادگیری الکترونیکی 

های ظاهری و است، واسط یا رابط کاربر است. رابط کاربر به ویژگی

کند که یادگیرنده در دوره خود با آنها راهبری صفحات وبی اشاره می

کند. یک رابط کاربری شلوغ یادگیرنده را با بار اضافی اطالعات کار می

دارد. بنابراین با ه کرده و ناخودآگاه وی را از ادامه کار باز میمواج

های مختلف سیستم مدیریت یادگیری طراحی تصویری مناسب قسمت

های مختلف آن هویت داد و هم توان به قسمتالکترونیکی، هم می

اینکه از سردرگمی یادگیرنده تا میزان زیادی جلوگیری کرد. طراحی 

اصول زیباشناسی، و همچنین طراحی و تولید رابط کاربر بر اساس 

های آموزشی و مانند آن به ارتقاء یادگیری و درک مفاهیم کمک رسانه

های زیر که مستخرج از تحلیل محتواست. در . گزاره[17]خواهد کرد 

 گوید:این زمینه می

که بتوان با محتوا، گرافیک داره  ))سامانه قابلیت طراحی متناسب رو

فراهم کرد، مثالًمحتوا متناسب با  جذابیت بیشتری برای دانشجوخوب 

و نیازهای آموزش الکترونیکی باشه که متاسفانه انجام نمیشه، 

های در سامانه رو ندارن داده پایگاه و وب طراحی با آشنایی مدانشجوها

و فقط وارد میشن تکلیف مورد نظرو رو انجام میدن و از سیستم خارج 

 میشن((.

 بحث

های الکترونیکی طبق نتایج پژوهش حاضر از دیدگاه دانشجویان دوره

 شامل محتوا، دانشجو،هفت مقوله اصلی دانشکده آموزش پزشکی، 

ت آمده به دس فنی)زیرساخت(،  پشتیبانی، فناورانه ریزی،استاد، برنامه

های یادگیری الکترونیکی در دانشکده آموزش دهد، دورهکه نشان می

تایج این ن پزشکی شهید بهشتی در وضعیت نسبتاً مطلویبی قرار دارد.

های مجازی پژوهش با نتایج پژوهش نوراللهی و همکاران که دوره

علوم و حدیث را با توجه به معیارهای کیفیت در آموزش دانشکده 

طبق نتایج همچنین . [21]اند مطابقت دارد مجازی ارزیابی کرده

راد و علی آبادی کیفیت طراحی آموزشی رشته فناوری پژوهش مومنی

اطالعات دوره آموزش الکترونیکی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی 

در سطح نسبتاً مطلوب قرار داشته است،  SCORMبر اساس استاندارد 

کاران نیز در پیچر و هم .[22]که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد 

یابی به اهداف دوره در طراحی آموزشی را بهترین مطالعه خود دست

اند. عامل عامل در رسیدن به موفقیت و رضایت دانشجویان دانسته

دیگری مثل وضوح و شفافیت در ساختار دوره نیز هستند که رضایت 

 دهند، نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشدانشجویان را نشان می

توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق،  با .[23] داردمطابقت ن

تعامل دانشجو با استاد از نظر دانشجویان و مدرسان در دوره یادگیری 

توانند الکترونیکی نسبتاً مطلوب ارزیابی شد و نشان داد دانشجویان می

با اساتید ارتباط برقرار نمایند، دلیل عمده نارضایتی دانشجویان از استاد 

تید به تکالیفشان و عدم پشتیانی و مشاوره آنالین عدم بازخورد اسا

اساتید بود. در حالی که ارتباط دانشجو با استاد عالوه بر ساختار دانشی 

شود و باعث مندی وی به محیط آموزشی میدانشجو، موجب عالقه

است بازخورد نشان شود دانشجو به محتوایی که استاد آماده کردهمی

قع انجام داده و در فعالیت یادگیری درگیر بدهد و تکالیفش را به مو

ی های مجازشود. این تحقیق با نتایج تحقیق قایدی که تعامل در دوره

دانشگاه خواجه نصیر نامطلوب )ضعیف( گزارش کرده مطابقت ندارد 
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و  [18]، نوراللهی و همکاران [22]آبادی راد و علی. اما مومنی[21]

، تعامل بکار رفته در دوره الکترونیکی را نسبتاً مطلوب [25]رحمانی 

پیچر و  اند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.ابی کردهارزی

همکاران در بحث تعامل، تعامل دانشجو با دانشجو را بهترین گزینه 

اند. مندی از دوره و دستاوردهای یادگیری دوره ذکر کردهبرای رضایت

استاد در زمینه انتقال دانش، مهارت، حس رقابت و همچنین رضایت 

. در پژوهش هاسین و [23]کند می را ایفا میدر دانشجو نقش مه

الزی های مهمکاران نیز تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی دانشگاه

نسبتاً مطلوب گزارش شده است، که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت 

 دارد.

نتیجه پژوهش با توجه به معیارهای کیفیت در تهیه محتوا نشان داد، 

وبی از کیفیت نسبتاً خ محتوای دوره الکترونیکی رشته آموزش پزشکی

برخوردار بوده است. نتایج پژوهش نوراللهی و همکاران با نتایج به دست 

آمده در این پژوهش مشابه است و محتوای یادگیری الکترونیکی 

. در پژوهش [21]دانشکده علوم و حدیث مطلوب گزارش شده است 

وره د آقاکثیری در دانشگاه خواجه نصیرطوسی نیز دانشجویان محتوای

اند. که نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر را نامطلوب ارزیابی نموده

مطابقت ندارد. اما در پژوهش آقاکثیری در دانشکده مجازی علوم و 

حدیث هم اساتید هم دانشجویان محتوای دوره رو مطلوب ارزیابی 

. نتایج تحقیق [26]کردندکه با نتایج این پژوهش مطابقت دارد 

نشان داد که محتوای  [25]و رحمانی  [22]ادی آبراد و علیمومنی

های مورد بررسی در حد نسبتاً مطلوب بوده است. نتایج ارزیابی دوره

وای دوره در پژوهش هاسین و همکاران در دانشگاه مالزی در حد محت

. [27]مطلوب گزارش شده است. که مشابه نتایج مطالعه حاضر است 

در پژوهش زیدت و جودی نگرش مثبتی نسبت به محتوای ارائه شده 

. [28]اند که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد هایشان داشتهدر دوره

ه در شود کیادگیری الکترونیکی نوعی یادگیری انفرادی محسوب می

آن یادگیرندگان قادرند با توجه به استعدادهای خود به اهداف آموزشی 

 گیرند که چگونه یاد بگیرند. که ایندست پیداکنند در حقیقت یاد می

گارسیا ولیو در  –. پومالس [29]است  خود یکی از اهداف آموزشی

اند که شکل و شیوه ارائه در یادگیری پژوهش خود نشان داده

ان بر اهمیت نقش طراحان الکترونیکی دارای اهمیت بسیاری است. آن

شناسانه و گیرایی آن برای سازی محیط با دیدگاه زیباییدر آماده

سازی و تکامل شکل و شیوه نمایش تاکید یادگیرندگان در بهینه

بر این نتایج ارزیابی معیار طراحی محتوای . عالوه [30]اند کرده

آموزشی در پژوهش حاضر با نتایج ارزیابی هاسین و همکاران مشابه 

است زیرا آنها نیز کیفیت طراحی محتوا را در سطح نسبتاً مطلوب 

های به دست آمده از مصاحبه با اند. طبق نتایج تحلیلگزارش کرده

در  ابی یادگیری الکترونیکیها نسبت به سیستم ارزشیدانشجویان، آن

هفت مقوله بدست آمده نظر نسبتاً مطلوب داشتند. در نتایج پژوهش 

نورالهی و همکاران و نتایج پژوهش آقاکثیری در دانشگاه خواجه 

نصیرالدین طوسی نیز بیانگر این نکته بود که اساتید نظر مطلوبی 

جه تیجه با نتیاند، که این نپیرامون ارزیابی در دانشگاه مذکور داشته

پزوهش حاضر تفاوت ندارد. چرا که اساتید دوره یادگیری الکترونیکی 

اند رشته آموزش پزشکی نیز ارزیابی را در حدنسبتاً مطلوب ارزیابی کرده

اما در پژوهش آقاکثیری نظر دانشجویان نامطلوب بودکه با نتایج این 

 . در پژوهش هاسین و همکاران مؤلفه[26]پژوهش مشابهت ندارد 

بازخورد نسبتاً مطلوب ارزیابی شده که با نظرات دانشجویان 

های این . از محدودیت[27]کننده در این پژوهش مطابقت دارد شرکت

مطالعه الکترونیکی بودن دوره و عدم دسترسی به برخی دانشجویان 

 برای انجام مصاحبه بود.

 گیرینتیجه

هاست، زیرا امروزه یادگیری الکترونیکی بخش مهمی از آموزش سازمان

طور گسترده در هزینه کمتری نسبت به آموزش متداول دارد و به

رود، کاربرد از جمله آموزش پزشکی به کار می های مختلفحیطه

یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی به عنوان یکی از مسائل کلیدی 

توسعه فناوری اطالعات در شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در آینده 

های علوم پزشکی ناگزیر به سازگاری با سیر مطرح است و دانشگاه

محیط جدید هستند، محیطی که در تحوالت و تغییرات جدید در این 

گر آن نقش مربیان و اساتید عوض خواهد شد، و آنها بیشتر نقش تسهیل

و مربی یا طراحان آموزشی را ایفا خواهند کرد، پس تغییر یا طراحی و 

های های آموزشی متناسب، الزامی است، زیرا سیستماندازی سیستمراه

مداوم پزشکی و علوم پایه  یادگیری الکترونیکی، ابزاری برای آموزش

های علوم پزشکی به عنوان یک استراتژی مهم هستند و برای دانشگاه

الکترونیکی به دلیل عدم  در حال حاضر یادگیریاما آیند. به حساب می

ریزی صحیح متناسب با نیازهای موجود دارای طراحی و برنامه

ف زیرا هدد. برها را زیر سؤال میمشکالتی است که کیفیت این آموزش

یادگیری الکترونیکی پیشرفت در دانش فردی و جمعی است تا باعث 

یری فراگیران الکترونیکی شود، همانطور که گافزایش کیفیت در یاد

که د افتبا کیفیت زمانی اتفاق می الکترونیکیبیان شد یادگیری 

 رییادگیپزشکی ضمن شناسایی مشکالت سیستم  علوم هایدانشگاه

 اتخاذ را هادوره این موفقیت برای الزم خود، راهبردهایالکترونیکی 

نمایند، یکی از این راهبردها استفاده از اصول صحیح طراحی آموزشی 

دهی به موقع به تغییرات رو های الکترونیکی است، تا با پاسخدر دوره

 هایهای نوین و هدایت و مدیریت صحیح برنامهبه افزایش در فناوری

یادگیری الکترونیکی بتواند از یک طرف موجبات به  آموزشی در محیط

روز بودن فراگیران را فراهم آورد و از طرف دیگر، یک فرد ماهر را به 

عنوان خروجی نظام آموزش پزشکی، که موجبات سالمتی بیشتر جامعه 

های را به دنبال خواهد داشت، پرورش دهد. همچنین کسب مهارت

اده تواند برای دانشجویان، استفیکی میمختلف از جمله یادگیری الکترون

های پزشکی حول محور استفاده از دانش جدید را میسر سازد و دانشکده

گردند. بر طبق مطالعات انجام از چنین مهارت و دانشی، پی ریزی می

ترین دغدغه مسئولین های آموزش پزشکی مهمشده در دانشکده

دیگر این است که تمام آموزش پزشکی چه در ایران و چه در کشورهای 

توان خود را به کار گیرند تا بتوانند ارتباط کارآمد و موثری را بین 

های دوران تئوری و عرصه کار را برای دانشجویان پزشکی فراهم آموخته

یری الکترونیکی در هر زمان و مکان گنمایند، که این امر از طریق یاد

 در فراگیران هاییازمندین و با در نظر گرفتن الزامات. فراهم شده است

الکترونیکی، جهت سامانده  های آموزشدوره ریزیبرنامه طراحی و

 ها ضروریاطالعات با توجه به مقوالت به دست آمده، یکی از استراتژی

های الکترونیکی استفاده از و مهم توجه جهت افزایش کیفیت دوره

ی هابتوان دورهتا وهای مربوط به آن است، گطراحی آموزشی و کاربرد ال

یادگیری الکترونیکی را متناسب با نیازهای صحیح آموزشی فراگیران و 
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از طریق کاربرد اصول صحیح طراحی آموزشی، طراحی نمود، تا ضمن 

غلبه بر مشکالت، کیفیت یادگیری الکترونیکی را افزایش داد، البته باید 

در  کار و ای حینتوجه کرد که طراحی یادگیری الکترونیکی تا اندازه

فرایند آموزش اتفاق می افتد، این موضوع تفاوت بارزی است که طراحی 

ه هایی که در عرصآموزشی برای یادگیری الکترونیکی با سایر طراحی

توان با به توجه نتایج بدست افتد، دارد. بنابراین میآموزش اتفاق می

جهت استفاده از راهبردهای طراحی آموزشی در آمده از این پژوهش، 

زشکی در آموزش پ الکترونیکیرفع مشکالت و ارتقای کیفیت یادگیری 

را گامی مهم در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات در آموزش پزشکی در 

یران را برانگیخت تا هر یک بر اساس نیاز و با توجه گفرا رفت وگنظر 

به عالقه خود با محتوا درگیر و از محیط یادگیری الکترونیکی بهره 

 گیرد.

 پیشنهادها

های گردد که با انجام پژوهشدر ادامه این پژوهش پیشنهاد می

 علوم شگاهدانکاربردی بیشتر در زمینه ارزیابی یادگیری الکترونیکی در 

ری تسراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی، به بررسی جامع پزشکی

تر ریزی بهتر و منسجماز این سیستم دست یافت و در نتیجه با برنامه

ر جهت رفع این مشکالت اقدام نمود تا سیستم یادگیری الکترونیکی د

در آموزش پزشکی سراسر کشور به درستی به فعالیت بپردازد. همچنین 

کارگیری اصول طراحی های در زمینه بهگردد، پژوهشپیشنهاد می

توان با آموزشی و الگوهای آن در آموزش پزشکی انجام شود زیرا می

ها، در درصدد رفع به دست آمده از این پژوهش استفاده از نتایج

های باکیفیت در مقاطع مشکالت یادگیری الکترونیکی و ایجاد دوره

مختلف در آموزش پزشکی با توجه به نیازهای پزشکی در دو حیطه 

 های مؤثری برداشت.تئوری و عملی گام

 سپاسگزاری

 و کارکنان تمامی از که دانندمی الزم خود بر مقاله این نویسندگان

 و دانشجویان مقطع کاشناسی ارشد دانشکده علمی هیأت اعضای

 شهید بهشتی تهران پزشکی علوم دانشگاهپزشکی میذیریت و آموزش 

 نماید. قدردانی و تشکر نمودند، را یاری ما پژوهش این انجام در که

 سهم هر نویسنده

 نگارش مقالهنویسنده اول: نویسنده مقاله و انجام کلیه مراحل 

نویسنده دوم: استاد راهنما و نظارت بر نگارش کل مقاله به خصوص 

 ادبیات نظری.

 خصوص بخشنویسنده سوم: استاد مشاور و نظارت بر نگارش مقاله به

 بندی و نگارش مقاله.جمع

 خصوص بخشنویسنده چهارم: استاد مشاور و نظارت بر نگارش مقاله به

 ش پزشکی.اجرای کار در دانشکده آموز

 تضاد منافع/حمایت مالی

 3737این مقاله برگرفته از پایان نامه دوره دکتری مریم قاسمی با کد 

در دانشگاه تربیت مدرس تهران  1/1/95باشد که جلسه مورخ می 62/د 

 به تصویب رسیده است.
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