
Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV)                                                                  Orginal Article

 Volume 11, Issue 3, Autumn 2022

The Identification of the Dimensions, Components and Indicators 

of Electronic Education for Medical Universities in Tehran:                                               

A Qualitative Approach

Lashkarian R1, Khorshidi A2*, Barzegar N3 , Moghaddasi H4 , Moradi S5

1- PhD Student, Department of Educational Administration, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Islam 
Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2- Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Educational Sciences & Psychology, Islam 
Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3- Assistant Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Educational Sciences & Psychology, 
Islam Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4- Associate Professor, Department of Health Information Technology & Management, School of Paramedical 
Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
5- Assistant Professor, Department of Educational Administration, Faculty of Educational Sciences & Psychology, 
Islam Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Corresponding Author: Khorshidi A, Professor, Department of Educational Administration, Faculty of 
Educational Sciences & Psychology, Islam Shahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Email:: a_khorshidi40@yahoo.com

Abstract
Introduction: The outbreak of coronavirus and the current crisis in the world, especially in Iran, has severely 
affected the health system and society in Iran. The disease, apart from the health system, has affected other 
areas, including the higher education system in the field of medical education. In such circumstances, changing 
the methods of education, and changing the attitude towards previous methods of education seems necessary.
Methods: This study was conducted with a qualitative approach in 2021. The study has used the purposive 
sampling method and the type of snowball. In order to data acquisition, semi-structured interviews were used, 
with the participation of 26 Medical Education, Nursing Education and Education Management experts with 
scientific expertise and experience in the field of Electronic Education. In order to evaluate the accuracy and 
robustness of the data, they were used four criteria of credibility, confirmability, transferability and dependability 
Guba and Lincoln validation. Data were analyzed using Granheim and Lundman method.
Results: After the interview and the final conclusion and the approval of the experts, five dimensions: 1. Policy 
(including National and International components), 2-Infrastructure (including Technology, Support, Legal 
and Ethical, Education Research components), 3-Structure (including Management, Design, Implementation, 
Assessment components ), 4 - Training (including Clinical Education, Continuing Education, Health Education), 
5- Resources (including Financial, Human, Knowledge or Content components) and 162 indicators were 
identified.
Conclusions: The results of the present study, which resulted in identifying the dimensions and components of 
e-learning in Tehran University of Medical Sciences, can facilitate the path towards the implementation of the 
transformation and innovation plan in medical education, based on the higher education program in the field of 
health and taking effective steps to make the most of e-learning.
Keywords: Electronic Education, E-Learning, Virtual Education, Medical Education, University of Medical 
Sciences.
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چکیده
ــران را  ــه اي ــام ســالمت و جامع ــران، نظ ــژه در کشــور اي ــا به وي ــده در دني ــی ايجادش ــا و بحــران کنون ــروس کرون ــيوع وي ــه: ش مقدم
ــی در  ــه نظــام آمــوزش عال ــه جــز نظــام ســالمت، ســاير عرصه هــا ازجمل ــن بيمــاري ب ــرار داده اســت. اي ــر خــود ق به شــدت تحت تأثي
حــوزه آمــوزش پزشــکی را تحت تأثيــر قــرار داده اســت. در چنيــن شــرايطی تغييــر روش آمــوزش و تغييــر نگــرش نســبت بــه شــيوه های 

قبلــی آمــوزش ضــروری بــه نظرمــی رســد.
روش کار: ايــن مطالعــه بــا رويکــرد کيفــی در ســال  ۱۴۰۰ انجــام شــد. نمونه گيــری هدفمنــد و از نــوع گلولــه برفــی بــود. به منظــور 
ــت  ــتاری و مديري ــوزش پرس ــکی، آم ــوزش پزش ــرگان آم ــر از خب ــارکت ۲۶ نف ــا مش ــاختاريافته ب ــه نيمه س ــا از مصاحب ــردآوری داده ه گ
آموزشــی بــا تخصــص و تجربــه علمــی در حــوزه آمــوزش الکترونيــک اســتفاده شــد. بــه  منظــور ارزيابــی صحــت و اســتحکام داده هــا از 
چهــار معيــار مقبوليــت، قابليــت اطمينــان، قابليــت انتقــال و قابليــت تأييــد گوبــا و لينکلــن اســتفاده شــد. داده هــا بــر اســاس روش گرانهيــم 

و الندمــن مــورد تجزيــه  و تحليــل قــرار گرفــت.
ــی  ــای مل ــامل مؤلفه ه ــت گذاری )ش ــد ۱-سياس ــج بع ــرگان، پن ــد خب ــی و تأيي ــدی نهاي ــه و جمع بن ــام مصاحب ــس از انج ــا: پ یافته ه
ــامل  ــاختار )ش ــی(، ۳-س ــی، آموزش پژوه ــی و اخالق ــتيبانی، حقوق ــن آوری، پش ــای ف ــامل مؤلفه ه ــاخت ها )ش ــی(، ۲-زيرس و بين الملل
ــع  ــوزش ســالمت(، ۵-مناب ــداوم، آم ــوزش م ــی، آم ــوزش بالين ــامل آم ــوزش )ش ــی(، ۴-آم ــرا، ارزياب ــی، اج ــت، طراح ــای مديري مؤلفه ه

ــوا( و ۱۶۲ شــاخص شناســايی شــد.  ــا محت ــی، انســانی، دانشــی ي )شــامل مؤلفه هــای مال
نتیجه گیــری: نتايــج مطالعــه حاضــر کــه منتــج بــه شناســايی ابعــاد و مؤلفه هــای آمــوزش الکترونيــک در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
تهــران شــد می توانــد مســير حرکــت بــه ســمت اجــرای طــرح تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی مبتنــی بــر برنامــه آمــوزش 

عالــی حــوزه ســالمت را تســهيل نمايــد و در جهــت بهره گيــری هرچــه بهتــر از آمــوزش الکترونيــک گام هــای مؤثرتــری برداشــته شــود.
کلیدواژه ها: آموزش الکترونيک، يادگيری الکترونيکی، آموزش مجازی، آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی.
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مقدمه
ــار  ــال انتش ــرعت در ح ــان به س ــر جه ــا در سراس ــروس کرون وي
اســت و کشــورهای زيــادی در دنيــا گرفتــار ايــن ويــروس شــده اند. 
باتوجه بــه شــيوع ايــن بيمــاری و بحــران کنونــی در دنيــا به ويــژه 
ــی  ــم و اصل ــکالت مه ــائل و مش ــی از مس ــران، يک ــور اي در کش
بهداشــت و درمــان ايــران، مقابلــه بــا پاندمــی کرونــا اســت. ايــن 
بيمــاری بــه جــز نظــام ســالمت، ســاير عرصه هــا ازجملــه نظــام 
ــرار داده اســت )۱(. موسســات  ــر ق ــت را تحت تأثي ــوزش و تربي آم
ــاری،  ــن بيم ــال اي ــاندن انتق ــل رس ــه حداق ــرای ب ــی ب آموزش
ــه کالس هــای آموزشــی ،تدريــس اســاتيد  خدمــات خــود از جمل
ــام  ــن انج ــه صــورت آنالي ــتر ب ــف را بيش ــای مختل ــی ه و ارزياب
ــخنرانی ها  ــی س ــذاری فيزيک ــه فاصله گ ــاز ب ــد )۲(.  ني ــی دهن م
ــوده  ــدود نم ــدت مح ــه ش ــنتی را ب ــی س ــتراتژی های آموزش ، اس
و تغييــر بــه ســمت اســتراتژی هــای آمــوزش آناليــن را تشــويق 
ــذرا  ــدت و گ ــاه م ــل کوت ــک راه ح ــوان ي ــه عن ــه ب ــرده ک ک
مورداســتفاده قــرار گرفتــه اســت )۳(. امــا بــا توجــه بــه پيامدهــای 
ــه ای ضــرورت  ايــن ويــروس و ضــرورت ايجــاد بســترهای مقابل
دارد تــا يــک راه حــل بلندمــدت بــا توجــه بــه معايــب و مزايــای آن 

ــرد. )۴(. ــرار گي موردبررســی ق
ــرفت های  ــات پيش ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن ــرف ديگ ازط
چشــمگيری داشــته کــه ارائــه فرصت هــای آموزشــی در هرزمــان 
ــن  ــای نوي ــق روش ه ــجويان ازطري ــاز دانش ــع ني ــکان و رف و م
ــه رشــد  ــن باتوجه ب ــال داشــته اســت. همچني ــه دنب آموزشــی را ب
ــش  ــا و افزاي ــم و ضــرورت کاهــش هزينه ه ــد عل ــزون تولي روزاف
ســهم مؤسســات آموزشــی در بــازار ملــی و بين المللــی، بهره منــدی 
از روش هــای نويــن آموزشــی توجــه نهادهــای آموزشــی، اســاتيد و 

دانشــجويان را در سراســر جهــان جلــب کــرده اســت )۵(.
ضــرورت پاســخگويی بــه نيازدانشــجويان و بحــران زيســت 
محيطــی کنونــی، نيــاز بــه يــک تغييــر عمــده و ســريع در 
ــوزش خصوصــا حرفه هــای بهداشــتی و  اســتراتژی های حــوزه آم
ــواع جديــدی از يادگيــری،  ــی را الزامــی کــرده اســت )۳(. ان درمان
ماننــد آمــوزش الکترونيــک، از زمــان ظهــور اينترنــت در آمــوزش 
پزشــکی رايــج بــوده اســت )۶(. در حــال حاضــر ايــن نــوع 
يادگيــری بخشــی از جريــان اصلــی آمــوزش در علــوم بهداشــتی 
از جملــه پزشــکی، دندانپزشــکی، بهداشــت عمومــی، پرســتاری و 
ســاير متخصصــان بهداشــتی ديگــر شــده اســت )7( کــه نيازمنــد 
داشــتن زيــر ســاخت و امکانــات متنوعــی اســت کــه تمــام کشــور 
بــه يــک ميــزان از ايــن زيــر ســاخت و امکانــات بهــره مند نيســتند 
)8(. در واقــع بــه نوعــی بيمــاری کرونــا از ايــن نظــر، تهديــد بــرای 

آمــوزش تلقــی مــی گــردد، امــا در مقابــل عــده ای بيمــاری کرونــا 
را ايجادکننــده فرصتــی مــی داننــد کــه توانســته اســت در خدمــت 
بازنگــری و افــق گشــايی در ســاختارها و فرايندهايــی باشــد کــه 
آمــوزش عالــی را از ماهيــت اصلــی خويــش دور کــرده اســت )9(. 
درايــران نيزجهــت دســتيابی بــه فــن آوری هــای نويــن درعرصــه 
آمــوزش پزشــکی سياســت ها و برنامه هــای تحــول آمــوزش 
پزشــکی در قالــب بســته های تحــول و نــوآوری درآمــوزش علــوم 

پزشــکی جهــت اجــرا، ابــالغ شــده اســت.
ــوزش  ــی از آم ــيرهای مختلف ــا تفس ــی ي ــاص، معان ــور خ ــه ط ب
بــرای  از فنــاوری  امــا بهره گيــری  الکترونيــک وجــود دارد، 
ــرای  ــری ب ــع يادگي ــه مناب ــن ب ــی آنالي ــاختن دسترس فراهم س
ــک اســت )7(.  ــوزش الکتروني ــی آم ــه اصل ــری، جنب ــود يادگي بهب
آمــوزش الکترونيــک بــا اســتفاده از فنــاوری هــای نوظهــور، طيــف 
وســيعی از تعامــالت را بــرای دسترســی بــه طيــف وســيعی 
از اطالعــات و همچنيــن ارتباطــات فراهــم مــی کنــد )۱۰( 
کــه بــرای ارائــه، پشــتيبانی و تقويــت يادگيــری و آمــوزش 
ــن                                                       ــوای آنالي ــتفاده از محت ــا اس ــاتيد ب ــدگان و اس ــن يادگيرن بي
مــی باشــد )۱۱(. اصطــالح آمــوزش الکترونيــک بــه جــای 
واژه هــای يادگيــری مبتنــی بــر وب، يادگيــری يــا آمــوزش آنالين، 
آمــوزش بــه کمــک رايانــه، آمــوزش مبتنــی بــر رايانــه، يادگيــری 
مبتنــی بــر اينترنــت، يادگيــری چنــد رســانه ای، يادگيــری مبتنی بر 

فنــاوری و يادگيــری مجــازی اســتفاده می شــود )7( .
تئــورت و مينــگ  )۲۰۲۰( در مطالعــه خــود بيــان داشــتند که کوويد 
۱9 بــر آمــوزش پزشــکی در سراســر جهــان تأثيــر گذاشــته اســت و 
ضــرورت تمــاس بــا بيمــار و شــرکت در دوره هــای حضــوری باعث 
ــی دانشــجويان پزشــکی شــده اســت. آمــوزش الکترونيــک  نگران
يکــی از راه هايــی اســت کــه دانشــجويان بهتريــن ســطح مطلــوب 
آمــوزش را دريافــت می کننــد )۱۲(. رگمــی و جونــز )۲۰۲۰( 
درمطالعــه خــود بيــان داشــتندکه آمــوزش الکترونيــک، يادگيــری 
ــه پزشــکی، دندانپزشــکی،  ــوم بهداشــتی، از جمل را در آمــوزش عل
بهداشــت عمومــی، پرســتاری و ســاير تخصــص هــای بهداشــت 
ــش  ــکاران )۱۳99( در پژوه ــريفی وهم ــد )7( ش ــی کن ــت م تقوي
ــک از  ــوزش الکتروني ــه آم ــت يافتندک ــه دس ــن نتيج ــه اي ــود ب خ
اثربخشــی بيشــتري نســبت بــه آموزش حضــوري برخوردار اســت و                                                                                                    
مــی توانــد جايگزيــن مناســبی بــراي آموزش حضــوري باشــد.)۱۳( 
ــد  ــان داشــتندکه کووي ــکاران )۲۰۲۰( بي ــز  و هم ــن کولين همچني
ــط هــای مجــازی  ــه ســمت آمــوزش در محي ــر ســريع ب ۱9 تغيي
ــم  ــت )۳( کي ــرده اس ــروری ک ــی را ض ــف آموزش ــر طي در سراس
وکيــم  )۲۰۲۰( درمطالعــه ای باهــدف کشــف نيازهــای يادگيــری 
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ــودن  ــترس ب ــه دردس ــد ک ــکی دريافتن ــجويان پزش ــن دانش آنالي
منابــع يادگيــری و اســتفاده از آن پاســخگوی مناســبی بــه نيازهای 
درســی دانشــجويان پزشــکی و ســبک هــای يادگيــری آنهــا دارد 

.)۱۴(
ــوی  ــک الگ ــری ي ــود به کارگي ــن مقص ــه اي ــيدن ب ــرای رس ب
کاربــردی از آمــوزش الکترونيــک بــا توجــه  بــه مزايــای عمومــی 
ايــن روش آموزشــی و قابليت هــای ويــژه آن در آمــوزش پزشــکی 
ضــروری بــه نظرمــی رســد )۱۵( و ضــرورت داردکــه بســتر کنونــی 
آمــوزش الکترونيــک ارتقــا يافتــه تا پاســخگوی نيــاز دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی باشــد )۱۶( بــه هميــن دليــل  آمــوزش الکترونيــک 
تنهــا يــک پيشــنهاد مطلــوب نيســت، بلکــه اصلــی تريــن راه تداوم 
آمــوزش بــه ويــژه در نهادهــای آمــوزش عالــی در دوران پســاکرونا 

خواهــد بــود )۱7(.
باتوجه بــه بررســی به عمل آمــده در منابــع داخلــی و خارجــی 
ــع در  ــتناد و جام ــل اس ــای قاب ــداد پژوهش ه ــت تع ــوان گف می ت
خصــوص آمــوزش الکترونيــک کــه دارای يــک چارچــوب مفهومی 
واحــد و منســجم کــه دربرگيرنــده تمامی ابعــاد آمــوزش الکترونيک 
باشــد بســيار انــدک بــوده و فقــط بــه يــک يــا چنــد بعــد آمــوزش 
الکترونيــک در دانشــگاه های علــوم پزشــکی توجــه کرده انــد کــه 
قابــل تعميــم نيســت. در حــال حاضــر تالش هايــی بــرای ارتقــای 
آمــوزش الکترونيــک در دانشــگاه ها انجــام شــده اســت و محققــان 
ــا و  ــع چالش ه ــرای رف ــل ب ــه راه ح ــش و ارائ ــال پژوه ــز در ح ني
ــک در  ــوزش الکتروني ــت آم ــه اهمي ــت ب ــا عناي ــع هســتند. ب موان
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور و لــزوم اجــرای سياســت ها و 
برنامه هــای تحــول آمــوزش پزشــکی در قالــب بســته های تحــول 
و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی، محقــق باتوجه بــه شــرايط 
ــا  ــران کرون ــرايط بح ــکی در ش ــوم پزش ــوزش عل ــر آم ــم ب حاک
ــيوه های  ــتفاده از ش ــمت اس ــه س ــت ب ــرورت حرک ــاس ض و احس
آمــوزش جديــد و عبــور از آمــوزش ســنتی و توجــه بــه نســل نويــن 
دانشــگاه های قــرن حاضــر بــا انجــام ايــن تحقيــق تــالش کــرد 
کــه ابعــاد، مؤلفه هــا و شــاخص های آمــوزش الکترونيــک را بــرای 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی شــهر تهــران تعييــن نمايــد. 
ــام  ــت گذاری نظ ــوزه سياس ــد در ح ــش می توان ــن پژوه ــج اي نتاي
پزشــکی  دانشــگاه های علــوم  آمــوزش عالــی ســالمت، در 
به منظــور رفــع موانــع زيرســاخت و ايجــاد ســاختار مناســب 
ــای  ــت آموزش ه ــای کيفي ــک و ارتق ــوزش الکتروني ــعه آم توس
ــوزش  ــاران و آم ــه بيم ــوزش ســالمت ب ــی دانشــجويان و آم بالين
ــتان های  ــکی و بيمارس ــوم پزش ــگاه عل ــان در دانش ــداوم کارکن م
ــاز، مــورد  ــع مــورد ني تابعــه و همچنيــن جــذب و نگهداشــت مناب

اســتفاده قــرار گيــرد تــا بــه ســمت ســطح مطلــوب آمــوزش جامعه 
ــد. ــت کن ــه حرک ــالمت جامع ــت س ــکی و در نهاي پزش

 
روش کار

ــارکت ۲۶  ــا مش ــال ۱۴۰۰ ب ــی در س ــوع کيف ــه حاضــر از ن مطالع
ــک  ــوزش الکتروني ــرگان آم ــی و خب ــاي هيئت علم ــر از اعض نف
ــه تخصــص و  ــي ک ــوزش عال ــوم پزشــکي و آم دانشــگاه های عل
ــتند، انجــام  ــا موضــوع پژوهــش داش ــی مشــترکی ب ــه علم تجرب
ــرگان حــوزه آمــوزش پزشــکی، پرســتاری و  شــد کــه شــامل خب

ــود. ــت آموزشــی ب مديري
هــدف پژوهــش حاضــر شناســايی ابعــاد، مؤلفه هــا و شــاخص های 
ــهر  ــکی ش ــوم پزش ــگاه های عل ــرای دانش ــک ب ــوزش الکتروني آم
ــه حضــوری  تهــران اســت. به منظــور جمــع آوری داده هــا، مصاحب
ــا  ــا( ب ــه شــرايط کرون ــا توجــه  ب ــه  چهــره( و مجــازی )ب )چهــره  ب
ــه  ــه نقطــه بهين ــا اشــباع نظــری داده هــا و رســيدن ب ــرگان ت خب
ادامــه داشــت و در نهايــت داده هــا تکــراری شــد. قبــل از شــروع 
ــودن  ــه ب ــده، محرمان ــه ش ــت گرفت ــرگان رضاي ــه از خب مصاحب
ــه تشــريح  ــدف از مصاحب ــيد. ه ــان رس ــه اطــالع ايش ــخ ها ب پاس
ــه  ــان مصاحب ــه زم ــا ۴۰ دقيق ــن ۲۰ ت ــور ميانگي ــه ط ــده و ب ش
متغيــر بــود. ســؤال مصاحبــه بديــن شــرح بــود: مهم تريــن ابعــاد 
آمــوزش الکترونيــک بــرای دانشــگاه های علــوم پزشــکی را تعييــن 
نماييــد؟ مؤلفه هــای ضــروری در آمــوزش الکترونيــک بــرای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی را بيــان بفرماييــد؟  مهم تريــن 
ــوم  ــگاه های عل ــرای دانش ــک ب ــوزش الکتروني ــاخص های آم ش

ــد؟ ــکی کدام ان پزش
بــرای تعييــن اعتبــار و دقــت داده هــا چهــار معيــار باورپذيــری يــا 
مقبوليــت، تأييدپذيــری، انتقال پذيــری يــا قابليــت انتقــال و  قابليت 
وابســتگی يــا اطمينــان گوبــا و لينکلــن بــه کار گرفتــه شــد )۱8(. 
ــرای معيــار مقبوليــت داده هــا متــن مصاحبــه توســط مشــارکت  ب
کننــدگان مــورد بازبينــی قرارگرفــت. همچنيــن بــرای جمــع آوری 
ــالش  ــی صــرف شــد و ت ــان کاف ــا زم ــل داده ه ــه  و  تحلي و تجزي
ــوند.  ــاب ش ــات انتخ ــوع تجربي ــدگان باتن ــارکت کنن ــا مش ــد ت ش
معيــار تاييدپذيــري باجمــع آوري منظــم، مقايســه مکــرر و ثبــت و 
نــگارش دقيــق داده هــا انجام شــده، تاييــد فرآينــد انجام کارتوســط 
همــکاران پژوهــش بررســي گرديــد. معيــار ســوم تعييــن صحــت 
ــای  ــی يافته ه ــت، يعن ــال اس ــت انتق ــا و قابلي ــتحکام داده ه و اس
ــل  ــر قاب ــای ديگ ــا جاه ــا ي ــروه ه ــدی در گ ــه ح ــا چ ــه ت مطالع
ــای  ــا گروه ه ــا ي ــر محيط ه ــوده و در ديگ ــتفاده ب ــا اس ــال ي انتق
ــا و  ــدگاه ه ــور از دي ــن منظ ــه بدي ــد ک ــول باش ــل قب ــابه قاب مش
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تجــارب گوناگــون مشــارکت کننــدگان مختلــف بهــره گرفتــه شــد. 
بــرای قابليــت وابســتگی يــا اطمينــان، داده هــای جمــع آوری شــده 
ــی  ــش موردبررس ــکاران پژوه ــدگان و هم ــارکت کنن ــط مش توس
مجدد قرار گرفت. بــــرای تجزيــــه و تحليــــل داده هــا از روش 
۶ مرحلـــه ای تحليـــل محتـــوای قــراردادی گرانهيــم و الندمــن  
اســـتفاده شــــد. بديــن صــــورت کــه در مرحلــــه اول بعــد از 
جمع آوری و خوانـــدن مکـــرر متـــن مصاحبـــه هـــا، درک جامعی 
حاصــل شــده و  ايـــده هـــای اوليـــه چگونگــی کدگذاری بوجـــود 
آمدنـــد. در مرحلـه بعـــد مفاهيـم اوليـه ايجاد شـده و مفاهيم ايجاد 
شــده کدگــذاری شــدند. بديــن ترتيــب کــه جمــالت بيــان شــده 
ازطــرف مشــارکت کننــدگان خالصــه شــده، کدگــذاری گرديــد و 
کدهــای مشــابه لحــاظ گرديــد. در ســـومين مرحلـــه باتوجــه بــه 

ــه  ــک مولف ــام ي ــا ن ــروه ب ــايی و هرگ ــا شناسـ ــا شــاخص ه کده
ــای  ــه ه ــم مولف ــارم و پنج ــه چه ــدند. در مرحل ــدی ش ــته بن دس
مرتبــط باهــم در يــک بعــد قــرار گرفتنــد و بيــن مولفــه هــا و ابعــاد 
ارتباط برقرار گرديد. در آخريـــن مرحلـــه، نتايج نهايـــی پژوهـــش 
گـــزارش گرديـــد. در ايـن مطالعـه جمـــع آوری و تحليـل داده هـا 

بطــور همزمـــان انجــام شــد )۱9(.

یافته ها
ــش  ــرگان پژوه ــناختی خب ــای جمعيت ش ــخصات و ويژگی ه مش
ــرای تخصصــی رشــته  ــی دکت ــدرک تحصيل ــه دارای م حاضــر ک

خــود مــی باشــند بــه شــرح جــدول ۱ اســت:

 جدول 1: توزيع فراوانی خبرگان

تعدادنوععامل تفکیک

جنسيت
۱۶مرد
۱۰زن

مرتبه علمی
۳استاد

۱8دانشيار
۵استاديار

رشته تحصيلی

۱مديريت اطالعات و انفورماتيک پزشکی
۲آموزش پزشکی

۳برنامه ريزی درسی
۴پرستاری

۱تکنولوژی آموزشی
۱داروشناسی

۱سياست گذاری سالمت
۲علوم تربيتی

۱فناوری آموزشی
۱مديريت آموزش عالی

۶مديريت آموزشی
۱مديريت پرستاری

۱مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
۱مهندسی کامپيوتر

سابقه تدريس
۱8-۱۰ سال
۱۱۱۲-۲۰ سال

۶بيشتر از ۲۰ سال

ــن  ــؤال “مهم تري ــه س ــه ب ــارکت کنندگان در مصاحب ــخ مش پاس
ابعــاد و مؤلفه هــا و شــاخص های آمــوزش الکترونيــک بــرای 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کدام انــد؟ “ جمــع آوری  شــده و 

ــاختار،  ــاخت ها، س ــت گذاری، زيرس ــد )سياس ــج بع ــت پن در نهاي
آمــوزش و منابــع( و ۱۶ مؤلفــه و ۱۶۲ شــاخص اســتخراج گرديــده، 

ــل آورده شــده اســت. ــه  تفصي در جــدول۲ ب
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جدول ۲: ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های آموزش الکترونيک

شاخصمؤلفهبعد

1- سیاست گذاری

1-ملی

ــک،  ــوزش الکتروني ــردی آم ــن کارب ــه قواني ــن مجموع ــک، تدوي ــوزش الکتروني ــی آم ــت های اجراي ــن سياس تدوي
ــای  ــن آوری پزشــکی، استانداردســازی فراينده ــری ف ــر به کارگي ــی ب ــن دســتورالعمل های اخــالق محــور مبن تدوي
ــوزش  ــات در آم ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــاخت های فن ــترش زيرس ــکی، گس ــوم پزش ــک در عل ــوزش الکتروني آم
الکترونيــک، توســعه دانشــگاه های مجــازی علــوم پزشــکی در ســطح کشــور، توســعه پورتــال جامــع آمــوزش علــوم 
پزشــکی کشــور، توســعه سيســتم اطالعــات يکپارچــه آمــوزش علــوم پزشــکی کشــور، توســعه دانــش اســتفاده از 
آمــوزش الکترونيــک، ايجــاد تحــول در نظــام برنامه ريــزی درســی آمــوزش الکترونيــک، پشــتيبانی از توليــد محتــوای 
مناســب در آمــوزش الکترونيــک، تدويــن آيين نامــه نحــوه نظــارت و ارزشــيابی آمــوزش الکترونيــک، نظــارت عالــی 
ــک دانشــگاه های  ــوزش الکتروني ــای آم ــنجی برنامه ه ــک، اعتبارس ــوزش الکتروني ــن آم ــيوه های نوي ــرای ش ــر اج ب

علــوم پزشــکی کشــور، ايجــاد دسترســی آحــاد جامعــه بــه آمــوزش عالــی ســالمت

۲-بین المللی

ــی  ــع بين الملل ــگاهی و مجام ــبکه های دانش ــت در ش ــک، عضوي ــای الکتروني ــی آموزش ه ــازی بين الملل استانداردس
تخصصــی مرتبــط بــا آمــوزش الکترونيــک، حضــور هدفمنــد مديــران و مســئولين در رويدادهــای مهــم بين المللــی 
مرتبــط بــا آمــوزش الکترونيــک، فراهم کــردن بســتر الزم بــرای اســتقرار نقشــه آمايــش بين الملــل آمــوزش علــوم 
ــر جهــان،  ــا دانشــگاه های معتب ــه آموزشــی مشــترک ب ــادل علمــی و برنام پزشــکی کشــور، فراهم کــردن بســتر تب
ــارکت دادن  ــک، مش ــوزش الکتروني ــترش دانش آم ــت گس ــی جه ــی و خارج ــگاه های داخل ــل دانش ــهيل تعام تس
ــا حــوزه  ــط ب ــزای اســاتيد خارجــی مرتب ــد اخــذ وي ــی در آمــوزش الکترونيــک، تســهيل فراين ــن بين الملل متخصصي
ــای  ــه تقاضانامه ه ــيدگی ب ــد رس ــهيل فراين ــی، تس ــگاه های داخل ــا دانش ــارکت ب ــت مش ــک جه ــوزش الکتروني آم
تحصيــل و تســهيل اخــذ ويــزای دانشــجويان خارجــی، توليــد علــم و توســعه فنــاوری و تربيــت دانشــجو در ســطح 
ــوم  ــوزش عل ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــی دانش ــنجی بين الملل ــک، اعتبارس ــوزش الکتروني ــوزه آم ــی در ح بين الملل

پزشــکی کشــور فعــال در حــوزه آمــوزش الکترونيــک

۲-زیرساخت ها

3-فن آوری

تأميــن زيرســاخت ها و تجهيــزات الزم بــرای توســعه آمــوزش الکترونيــک، طراحــی ســامانه های آمــوزش 
ــودن وب ســايت آمــوزش الکترونيــک، تأميــن امنيــت اطالعــات  ــران، روزآمــد ب ــاز کارب ــا ني الکترونيــک متناســب ب
ســامانه آمــوزش الکترونيــک، فراهم کــردن امــکان  دسترســی کاربــران بــه اينترنــت پرســرعت دانشــگاهی، تســهيل 

ــجويان ــزات دانش ــات و تجهي ــا امکان ــک ب ــوزش الکتروني ــزار آم ــخت افزار و نرم اف ــل س تعام

4-پشتیبانی

پشــتيبانی فنــی ســامانه آمــوزش الکترونيــک، پشــتيبانی فنــی از کتابخانــه الکترونيــک، طراحــی فايل هــای راهنمــا 
ــامانه  ــران س ــرای کارب ــازی ب ــکال مج ــع اش ــات رف ــزاری جلس ــک، برگ ــوزش الکتروني ــامانه آم ــران س ــرای کارب ب
آمــوزش الکترونيــک، انجــام مشــاوره های آموزشــی آناليــن بــرای کاربــران ســامانه آمــوزش الکترونيــک، تســهيل 
دسترســی دانشــجويان بــه ســامانه آمــوزش الکترونيــک، تســهيل دسترســی دانشــجويان بــه نرم افزارهــای موردنيــاز 
ــری  ــامانه يادگي ــران س ــتيبانی کارب ــرای پش ــی ب ــت کاف ــانی دارای صالحي ــروی انس ــعه ني ــن و توس ــامانه، تأمي س

الکترونيکــی، فراهــم بــودن شــرايط اســتفاده از منابــع الکترونيــک بــرای دانشــجويان آمــوزش الکترونيــک

۵-حقوقی و 
اخالقی

مشــخص کردن اســتانداردهای قانونــی آمــوزش الکترونيــک، شــناخت تأثيــر عوامــل اجتماعــی سياســی و فرهنگــی 
ــک،  ــوزش الکتروني ــران آم ــم خصوصــی کارب ــت حري ــه رعاي ــن آيين نام ــک، تدوي ــوزش الکتروني ــر آم ــادی ب و اعتق
تدويــن قوانيــن  اخــالق حرفــه ای در محيط هــای آمــوزش الکترونيــک، مشــخص کردن معيارهــای اخالقــی بــرای 
کاربــران سيســتم آمــوزش الکترونيــک، ترويــج و توســعه زيرســاخت های اخــالق حرفــه ای در مراکــز آمــوزش عالــی 
نظــام ســالمت، تدويــن آيين نامــه قوانيــن کپی رايــت محتــوای آمــوزش الکترونيــک، تدويــن قوانيــن مرتبــط بــرای 
حفــظ حقــوق کارکنــان در فرايندهــای آمــوزش الکترونيــک، نظــارت بــر اجــرای منشــور حقــوق بيمــاران و  حفــظ 

محرمانگــی اطالعــات بيمــاران

۶-آموزش پژوهی

ــک  ــوزش الکتروني ــر آم ــی ب ــه مبتن ــای خالقان ــرای برنامه ه ــک، اج ــوزش الکتروني ــد دانش آم ــانی تولي به روزرس
توســط دانشــگاه، انجــام تحقيقــات کاربــردی  فراگيــران در زمينــه توســعه آمــوزش الکترونيــک، اجــرای برنامه هــای 
ــروژه ای چندرشــته ای در  ــا رويکــرد آمــوزش الکترونيــک، به کارگيــری تيــم پ ــوم پزشــکی ب پژوهشــی نويــن در عل
توســعه آمــوزش الکترونيــک، توســعه رســانه های آمــوزش الکترونيــک، اســتفاده از مقــاالت بــه روز توســط اســاتيد 

فعــال در حــوزه آمــوزش الکترونيــک
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3-ساختار

۷-مدیریت

توســعه کيفيــت آمــوزش در آمــوزش الکترونيــک، توســعه توانمنــدی مديــران در حــوزه آمــوزش الکترونيــک، طراحــی 
و توســعه محيــط يادگيــری در آمــوزش الکترونيــک، مديريــت توســعه منابــع يادگيــری الکترونيــک، انعطاف پذيــری 
ــک،  ــوزش الکتروني ــص در آم ــی متخص ــذب هيئت علم ــرايط ج ــردن ش ــک، فراهم ک ــوزش الکتروني ــت در آم مديري
ــری  ــط يادگي ــت محي ــاالری، مديري ــاس شايسته س ــر اس ــک ب ــوزش الکتروني ــوزه آم ــان ح ــاتيد و مربي ــش اس گزين
ــان  ــری، فراهــم آوردن شــرايط همــکاری گروهــی و تشريک مســاعی کارکن ــت يادگي ــا مأموري جهــت بهينه شــدن ب
ــت های  ــش و نشس ــزاری کارگاه و هماي ــک، برگ ــوزش الکتروني ــروه آم ــزاری کارگ ــک، برگ ــوزش الکتروني در آم
تخصصــی بــرای هم انديشــی و به اشــتراک گذاری تجربيــات در حــوزه آمــوزش الکترونيــک، تقويــت تمايــل 
ــری  ــه پيچيدگــی آمــوزش در پزشــکی،   به کارگي ــری آمــوزش الکترونيــک باتوجه ب ــت دانشــجويان در به کارگي مثب
ــتفاده  ــرای اس ــم آوری تســهيالت ب ــک، فراه ــوزش الکتروني ــران آم ــکاری در کارب ــزه هم ــش انگي ــای افزاي روش ه
ــط مشــارکتی در آمــوزش الکترونيــک جهــت جــذاب نمــودن  ــات آمــوزش الکترونيــک، فراهــم آوردن محي از امکان
ــر رابطــه کيفيــت  آمــوزش، تســهيل شــرايط جــذب دانشــجوی خارجــی در شــيوه آمــوزش الکترونيــک، نظــارت ب
سيســتم آمــوزش الکترونيــک بــا رضايتمنــدی کاربــران، به روزرســانی برنامــه درســی و محيــط آمــوزش الکترونيــک، 
ــود  ــای خ ــم آوری فرصت ه ــی آن، فراه ــزات جانب ــه و تجهي ــه رايان ــجويان ب ــی دانش ــکان دسترس ــم آوردن ام فراه

يادگيــری و خــود يــاد داری فراگيــران

۸-طراحی

شناســايی نيازهــای يادگيــری دانشــجويان آمــوزش الکترونيــک، ســازماندهی طراحــی محتــوای آمــوزش الکترونيــک، 
ــی  ــک، طراح ــوزش الکتروني ــری آم ــای يادگي ــی محيط ه ــک، طراح ــوزش الکتروني ــی آم ــه عمل ــی برنام طراح
ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــی نح ــک، طراح ــوزش الکتروني ــرد آم ــا رويک ــدگان ب ــتراکی يادگيرن ــری اش ــای يادگي گروه ه
ــوزش  ــا شــيوه های آم ــوای متناســب ب ــت جســمی، انتخــاب محت ــران دارای معلولي ــه فراگي ــک ب ــوزش الکتروني آم
ــا  ــوم پزشــکی، طراحــی متناســب ب ــا عل ــط ب الکترونيــک، طراحــی و توســعه دوره هــای آمــوزش الکترونيــک مرتب

ــک ــوزش الکتروني ــات ســامانه آم امکان

۹-اجرا

ــکی  ــکی و پيراپزش ــای پزش ــزاری دوره ه ــک، برگ ــوزش الکتروني ــا آم ــط ب ــد مرتب ــای جدي ــری نرم افزاره به کارگي
ــه  ــه ب ــک، توج ــوزش الکتروني ــان آم ــان در زم ــاتيد و مربي ــال اس ــور فع ــک، حض ــوزش الکتروني ــن در آم آنالي
ــس از  ــی پ ــدام اصالح ــام اق ــری و انج ــک، بازنگ ــوزش الکتروني ــيوه آم ــجويان در ش ــردی دانش ــتگی های ف شايس
اجــرای آمــوزش الکترونيــک، اجــرای روش هــای نويــن آموزشــی مبتنــی بــر آمــوزش الکترونيــک، به کارگيــری روش 
آمــوزش دانشــجو محــور، نظــارت بــر چگونگــی برگــزاری کالس هــا در آمــوزش الکترونيــک، فراهــم آوردن امــکان 
برقــراری ارتبــاط سيســتمی اســاتيد بــا دانشــجويان، اســتفاده از پتانســيل بالقــوه انجمن هــای علمــی دانشــجويی در 

ــادات و پيشــنهادها ــا و انتق ــه بازخورده ــک، مشــخص کردن نحــوه ارائ ــوزش الکتروني ــتفاده از آم ــعه اس توس

10- ارزیابی

مشــخص کردن اســتانداردهای ارزيابــی سيســتم آمــوزش الکترونيــک، انتخــاب معيارهــای ارزيابــی سيســتم آمــوزش 
ــک،  ــوزش الکتروني ــرای آم ــرايط اج ــی ش ــن، ارزياب ــی آنالي ــات ارزياب ــرايط و امکان ــردن ش ــک، فراهم ک الکتروني
ارزيابــی کارايــی و اثربخشــی آمــوزش الکترونيــک، ارزيابــی کيفيــت خدمــات کارکنــان سيســتم آمــوزش الکترونيــک، 
ــه روش  ــی روش هــای آموزشــی اســاتيد ب ــک، ارزياب ــوزش الکتروني ــه شــيوه آم ــن شــده ب ــوای تدوي ــی محت ارزياب
ــج  ــری  نتاي ــکان پيگي ــران، ام ــن از فراگي ــيابی آنالي ــام ارزش ــکان انج ــران، ام ــط فراگي ــک توس ــوزش الکتروني آم

ارزيابــی دانشــجويان توســط اســـاتيد

4-آموزش

11- آموزش 
بالینی

به کارگيــری فــن آوری نويــن در آمــوزش بالينــی و عملــی، برگــزاری جلســات آمــوزش عملــی بــه کمــک فــن آوری 
ارتباطــات، توليــد پلتفرم هــای الکترونيکــی بــرای آمــوزش دروس عملــی، اســتفاده از توانايی هــای واقعيــت مجــازی 
و واقعيــت افــزوده در آمــوزش الکترونيــک، برگــزاری کارگاه هــای عملــی شبيه سازی شــده، فراهم کــردن آزمايشــگاه 
ــی، امــکان اســتفاده از بانک هــای  ــن مداربســته جهــت آمــوزش عمل ــه دوربي ــب مجهــز ب الکترونيــک و اســکيل ل
اطالعاتــی علــوم پزشــکی توســط کاربــران، به کارگيــری روش هــای ياددهــی و يادگيــری نويــن در آمــوزش بالينــی 
ــتيار و  ــارکت دس ــی، مش ــث و کارگروه ــن و بح ــای آنالي ــزاری کنفرانس ه ــک، برگ ــوزش الکتروني ــر آم ــی ب مبتن
ــی،  ــوان مرب ــتان به عن ــی بيمارس ــاء هيئت علم ــان و اعض ــری متخصص ــی، به کارگي ــی در دروس عمل ــی آموزش مرب
ــزاری ســامانه آمــوزش الکترونيــک، تســهيل  ــا کمــک محيط هــای نرم اف ــال اســاتيد در تـــدريس ب ــارکت فعـ مشـ
ــر آمــوزش الکترونيــک، مشــارکت فعــال دانشــجويان در  فراينــد يادگيــری و ياددهــی در آمــوزش عملــی مبتنــی ب
ــری در  ــرای بهره گي ــار ب ــده بيم ــک مســتندات پرون ــت الکتروني ــی، ثب ــای غيرمســتقيم درمان ــا و فعاليت ه مراقبت ه

آمــوزش الکترونيــک، مشــخص کردن نحــوه ارزشــيابی عملــی دانشــجويان در شــيوه آمــوزش الکترونيــک

1۲- آموزش 
مداوم

ــرای  ــک ب ــت الکتروني ــن خدم ــای ضم ــزاری دوره ه ــداوم برگ ــی، ت ــان درمان ــی کارکن ــای عمل ــای مهارت ه ارتق
ــای  ــب برنامه ه ــی در قال ــنل درمان ــه پرس ــکی ب ــای پزش ــه آموزش ه ــری و ارائ ــی، بازنگ ــز درمان ــان مراک کارکن
ــوزش  ــات آم ــه خدم ــه اعتباربخشــی ارائ ــک، ضــرورت  اجــرای برنام ــوزش الکتروني ــه شــيوه آم ــداوم ب ــوزش م آم
الکترونيــک در مراکــز آموزشــی درمانــی، برقــراری ارتبــاط بيــن آموزش هــا بــه شــيوه  الکترونيــک در کارکنــان  بــا 
ــار از راه دور ــا بيم ــزاری دوره هــای مهارت هــای ارتباطــی ب ــی، برگ ــات درمان ــه خدم ــت ارائ ــی و کيفي ــت ايمن رعاي

13- آموزش 
سالمت

ــات۱  ــات و ارتباط ــن آوری اطالع ــتفاده از ف ــا اس ــکی ب ــاوره پزش ــی و مش ــت راهنماي ــکان درياف ــردن ام فراهم ک
ــی  ــی و پيامک ــاوره تلفن ــز مش ــعه مراک ــان، توس ــاوره مددجوي ــت مش ــب جه ــای مناس ــم آوری نرم افزاره ، فراه
ــس از  ــای پ ــه مراقبت ه ــی  از راه دور، ارائ ــی تخصص ــتی درمان ــای بهداش ــوزش مراقبت ه ــه آم ــک، ارائ الکتروني
ــوزش از راه دور، توســعه آموزش هــای عمومــی مجــازی ســالمت جهــت اصــالح  ــه شــيوه آم ترخيــص بيمــاران ب

ــی شــيوه زندگ
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رضا لشکریان و همکاران

8۳

۵-منابع

14- مالی

ــدازی  ــه راه ان ــن بودج ــک، تعيي ــوزش الکتروني ــه روش آم ــان  ب ــوزش ذی نفع ــاليانه آم ــی س ــه تفکيک ــن بودج تعيي
ــک،  ــوزش الکتروني ــی آم ــع مال ــن مناب ــای تأمي ــخص کردن راه ه ــک، مش ــوزش الکتروني ــتم آم ــداری سيس و نگه
بهينه ســازی هزينه هــای مالــی آمــوزش الکترونيــک، همــکاری دانشــگاه ها در پروژه هــای مشــترک جهــت کاهــش 
ــا  ــان ب ــروت دانش بني ــق ث ــک، خل ــوزش الکتروني ــدازی سيســتم آم ــا، مشــارکت بخــش خصوصــی در راه ان هزينه ه

ــک ــوزش الکتروني ــتم آم ــری از سيس بهره گي

1۵- انسانی

ــه  ــص در زمين ــانی متخص ــرمايه انس ــت س ــک، تربي ــوزش الکتروني ــعه آم ــرای توس ــانی الزم ب ــع انس ــن مناب تأمي
ــعه  ــک، توس ــوزش الکتروني ــای آم ــق ابزاره ــجويان ازطري ــا دانش ــاتيد ب ــل اس ــهيل تعام ــک، تس ــوزش الکتروني آم
توانمنــدی دانشــجويان در اســتفاده از ســامانه آمــوزش الکترونيــک، پذيــرش نــوآوری و فرهنــگ آمــوزش الکترونيــک 
ــک،  ــوزش الکتروني ــن آم ــيوه های نوي ــه ش ــبت ب ــی نس ــای هيئت علم ــدی اعض ــعه توانمن ــاتيد، توس ــوی اس از س

ــش ســواد رســانه ای دانشــجويان افزاي

1۶- دانشی 
)محتوا(

ــن  ــه الکترونيــک، اســتفاده از فــن آوری هــای نوي ــع کتابخان ــوای الکترونيــک، توســعه مناب ــد محت ــر تولي نظــارت ب
ــی و  ــای آموزش ــا نيازه ــک متناســب ب ــوزش الکتروني ــوای آم ــن محت ــوا، تدوي ــد محت ــک در تولي ــوزش الکتروني آم
ــوای  ــد محت ــک، تولي ــوزش الکتروني ــوای آموزشــی دانشــجو محــور در آم ــری از محت ــران، بهره گي پژوهشــی فراگي
بديــع و ابتــکاری و جــذاب در آمــوزش الکترونيــک، تأميــن منابــع اطالعاتــی الزم بــرای توســعه آمــوزش الکترونيــک، 
ــوزش  ــوای آم ــن محت ــدگان، تدوي ــورد يادگيرن ــاز و بازخ ــاس ني ــر اس ــک ب ــوزش الکتروني ــوای آم ــاب محت انتخ
ــاتی  ــای اطالعـ ــتفاده از فناوری ه ــرايط اس ــردن ش ــدگان، فراهم ک ــی يادگيرن ــد تحول ــا رش ــب ب ــک متناس الکتروني
در محيــط يادگيــری آمــوزش الکترونيــک، فراهم کــردن شــرايط اســتفاده از محتــوای چندرســانه ای توســط اســاتيد، 
توســعه بانک هــای اطالعاتــی مــورد اطمينــان پزشــکان و مربيــان، توســعه شــرايط کارآفرينــی مبتنــی بــر آمــوزش 

ــک الکتروني

بحث
همان طــور کــه چشــم انداز ارائــه مراقبت هــای بالينــی بــه 
ــد ۱9  ــر کووي ــاری همه گي ــر بيم ــی تحت تأثي ــل  توجه ــور قاب ط
قــرار گرفتــه اســت، ســاختار، ارائــه و آينــده آمــوزش پزشــکی نيــز 
تحت تأثيــر آن اســت و دانشــکده های پزشــکی در سراســر جهــان 

ــد )۲۰(. ــوق می ده ــک س ــوزش الکتروني ــمت آم ــه س را ب
هــدف از ايــن مطالعــه شناســايی ابعــاد، مؤلفه هــا و شــاخص های 
ــهر  ــکی ش ــوم پزش ــگاه های عل ــرای دانش ــک ب ــوزش الکتروني آم
تهــران اســت. نتايــج بيانگــر آن اســت کــه آمــوزش الکترونيــک 
ــر پنــج  در دانشــگاه های علــوم پزشــکی شــهر تهــران مشــتمل ب
ــی(،  ــی و بين الملل بعــد ۱- سياســت گذاری )شــامل مؤلفه هــای مل
پشــتيبانی،  آوری،  فــن  مؤلفه هــای  )شــامل  ۲-زيرســاخت ها 
)شــامل  ســاختار   -۳ آموزش پژوهــی(،  اخالقــی،  و  حقوقــی 
مؤلفه هــای مديريــت، طراحــی، اجــرا، ارزيابــی(، ۴-آمــوزش 
ــوزش  ــداوم، آم ــوزش م ــی، آم ــوزش بالين ــای آم ــامل مؤلفه ه )ش
ســالمت(، ۵- منابــع )شــامل مؤلفه هــای مالــی، انســانی، دانشــی 
ــرح آن  ــه ش ــاً ب ــه متعاقب ــت ک ــاخص اس ــوا( و  ۱۶۲ ش ــا محت ي

پرداختــه می شــود:
- بعد سیاست گذاری

سياســت گذاری در حــوزه آمــوزش دربرگيرنــده مجموعــه ای 
ــی  ــای آموزش ــرد نظام ه ــه عملک ــت ک ــدی اس ــن و قواع از قواني
را هدايــت می کنــد. سياســت گذاری آموزشــی يکــی از اوليــن 
سياســت گذاری ها در حيطــۀ اداره کشــور اســت، زيــرا شــروع 
جامعه پذيــری و تحــرک افــراد جامعــه به ســوی ديگــر سياســت ها 

ــی  ــل اصل ــه عام ــی ک ــت گذاری های فرهنگ ــی سياس ــت. حت اس
ــاز                                                                                                     ــی آغ ــت گذاری آموزش ــود، از سياس ــوب می ش ــعه محس توس
ــکل  ــوزش ش ــا آم ــگ ب ــرش فرهن ــه پذي ــرا ک ــردد؛ چ ــی گ م
می گيــرد. در ايــن بعــد، سياســت گذاری در دو ســطح ملــی و 
ــده شــاخص هايی اســت کــه  بين المللــی مطــرح شــده و دربرگيرن

ــد. ــان ده ــک نش ــوزش الکتروني ــی را در آم ــت جامع سياس
حيطــه  »در  کنــد:  مــی  اظهــار   ۲ شــماره  مشــارکت کننده 
سياســت گذاری آمــوزش الکترونيــک خصوصــاً در حــوزه آمــوزش 
پزشــکی، سياســت گذاری بايســتی جامــع باشــد. سيســتمی 
يکپارچــه در حــوزه آمــوزش داشــته، توســعه هم زمــان ســخت افزار 
و نــرم افــزار را مــورد نظــر قــرار دهــد. از يــک  طــرف زيرســاخت ها 
ــت  ــش و تقوي ــه توســعه دان ــد و از طــرف ديگــر ب ــن نماي را تأمي

ــد ...« ــه نماي ــی توج ــای درس برنامه ه
سياســت گذاری  خصــوص  در   ۱9 شــماره  مشــارکت کننده 
بين المللــی بيــان داشــتند: »... تعامــل در ســطح بين المللــی 
اهميــت دارد خصوصــاً تعامــالت آموزشــی کــه باعــث رشــد و ارتقــا 
ــط  ــود. فق ــکی می ش ــوم پزش ــف عل ــای مختل ــور در زمينه ه کش

بايســتی اســتانداردهای بين المللــی را رعايــت کــرد ...«
تعييــن سياســت های جامــع می توانــد کمــک شــايانی بــه اســتقرار، 
ــوم  ــک در دانشــگاه های عل ــوزش الکتروني توســعه و گســترش آم
پزشــکی نمايــد کــه در ايــن بعــد شــاخص های نظــارت بــر اجــرای 
شــيوه های نويــن آموزشــی، استانداردســازی فرايندهــای آمــوزش 
الکترونيــک در علــوم پزشــکی، پياده ســازی نظــام ارزيابــی آمــوزش 
الکترونيــک، تدويــن مجموعــه قوانيــن اجرايــی )کاربــردی( آموزش 
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الکترونيــک، ايجــاد تحــول در نظــام برنامه ريــزی درســی آمــوزش 
ــک،  ــوزش الکتروني ــتفاده از آم ــش اس ــعه دان ــک، توس الکتروني
تســهيل تعامــل دانشــگاه های داخلــی و خارجــی جهــت گســترش 
بــرای  الزم  بســتر  فراهم کــردن  الکترونيــک،  دانش آمــوزش 
اســتقرار نقشــه آمايــش بين الملــل آمــوزش علــوم پزشــکی 
ــی  ــه آموزش ــی و برنام ــادل علم ــتر تب ــردن بس ــور، فراهم ک کش
ــای  ــی مدل ه ــان، طراح ــر جه ــگاه های معتب ــا دانش ــترک ب مش
شــدند.  احصــاء   ... و  الکترونيکــی  آموزش هــای  بين المللــی 
يافته هــای ايــن مطالعــه بــا مطالعــات محمــدی مهــر )9( ســالجقه 
و همــکاران )۲۱( ســاجدی و همــکاران )۲۲( کســانی وهمــکاران 
)۲۳( همخوانــی دارد. درمطالعــه ســالجقه بــه مولفــه بيــن المللــی 
ســازی آمــوزش توجــه شــده و درمطالعــه ســاجدی بــه حمايتهــای 
ــه  ــت ودرمطالع ــده اس ــه ش ــت پرداخت ــی دول ــاختاری و مديريت س
ــه  ــی ودرمطالع ــی وقانون ــای دولت ــت ه ــه حماي ــدی مهرب محم
کســانی دربعدســازمانی بــه مولفــه سياســت گــذاری اشــاره شــده 
ــه  ــذاری ب ــت گ ــای سياس ــاخص ه ــه حاضرش ــت و درمطالع اس
تدويــن قوانيــن و نظــارت و توســعه وگســترش آمــوزش و پژوهــش 
ــهيل  ــازی وتس ــی س ــتربين الملل ــم آوردن بس ــک و فراه الکتروني

ارتبــاط بــا جامعــه علمــی بيــن المللــی اشــاره دارنــد.
- بعد زیرساخت

دانشــگاه ها  تــا  کــرده  فراهــم  را  تشــکيالتی  زيرســاخت ها، 
ــی از  ــد. يک ــه دهن ــت ارائ ــی باکيفي ــتر آن، آموزش ــد در بس بتوانن
ــن آوری از  ــود ف ــک وج ــوزش الکتروني ــه آم ــای ارائ ضرورت ه
بعــد ســخت افزار ونــرم افــزار اســت کــه بتوانــد در هــر دو زمينــه 
ــد.  ــتيبانی نماي ــه داده، پش ــران ارائ ــه کارب ــبی را ب ــات متناس امکان
ــی و  ــتيبانی، حقوق ــن آوری، پش ــای ف ــامل مؤلفه ه ــد ش ــن بع اي
اخالقــی، آموزش پژوهــی اســت. مشــارکت کننده 8 بيــان نمودنــد: 
»در روش آمــوزش نويــن ضــرورت وجود زيرســاخت های مناســب، 
دسترســی بــه ســامانه های آموزشــی در هرزمــان و مــکان، امــکان 
ــد  ــتری خواه ــرورت بيش ــودن آن ض ــه روز ب ــل ب ــتيبانی کام پش
داشــت ...« مشــارکت کننده شــماره 9 به ضــرورت قوانيــن منطبــق 
بــر آمــوزش الکترونيــک اشــاره داشــتند: »... حريــم خصوصــی از 
مباحــث مهــم در حــوزه حقوقــی و اخــالق اســالمی اســت. تدويــن 
ــک  ــوزش الکتروني ــط آم ــی در محي ــن اخالق ــتانداردهای قواني اس
ــوص  ــماره ۱7 در خص ــارکت کننده ش ــادی دارد.« مش ــت زي اهمي
ــوزش و  ــای آم ــن حوزه ه ــود بي ــه موج ــش فاصل ــت کاه اهمي
ــی در  ــش مهم ــگاه نق ــد: »دانش ــه دادن ــی ارائ ــش توضيح پژوه
توســعه ملــی و توليــد دانــش دارد کــه پژوهــش بــه  عنــوان بســتر 

ــود ...« ــدار خواهــد ب ــی توســعه پاي اصل

بعــد زيرســاخت ها نگاهــی کلــی بــه نيازهــای پايــه در راه انــدازی 
ــه  ــن آوری ب ــه ف ــک دارد. در مؤلف ــوزش الکتروني و نگهداشــت آم
ــاوری  ــاخت های فن ــت زيرس ــعه و تقوي ــن، توس ــای تأمي جنبه ه
ونــرم  ســخت افزاری  تجهيــزات  و  ارتباطــات  و  اطالعــات 
ــاز آمــوزش الکترونيــک و... ، در مؤلفــه پشــتيبانی  ــزاری موردني اف
ــتيبانی  ــی، پش ــتيبانی فن ــم از پش ــه اع ــتيبانی همه جانب ــه پش ب
ســامانه و پشــتيبانی کاربــران و منابــع الکترونيــک و... ، در مؤلفــه 
ــن  ــن قواني ــی و تدوي ــه اســتانداردهای قانون ــی ب ــی و اخالق حقوق
و تعييــن معيارهــای اخالقــی در محيــط آمــوزش الکترونيــک و... 
ــی  ــم خصوص ــظ حري ــه حف ــت ب ــه درنهاي ــت ک ــده اس ــاره ش اش
وصيانــت از دارايی هــای علمــی افرادمــی پــردازد. رعايــت منشــور 
ــجو از  ــوزش دانش ــی از ارکان آم ــوان يک ــه  عن ــاران ب ــوق بيم حق
شــاخص های حقوقــی و اخالقــی اســت. يافته هــای حاصــل 
ــکاران  ــی و هم ــه گنجعل ــای مطالع ــا يافته ه ــر ب ــه حاض از مطالع
)۱۵( و ميرســعيدی و همــکاران )۲۴(کــه نشــان داد بــه کارگيــری 
ســخت افزارهــا و نــرم افزارهــا بــر آمــوزش بــه شــيوه الکترونيــک 
ــای  ــه ه ــن بايافت ــی باشــد. همچني ــتا م ــک راس ــد دري تأثيرگذارن
محمــدی مهــر )9( کــه سيســتم پشــتيبانی دانشــجويی راتشــريح 
مــی کنــد و مديريــت فنــاوری وپشــتيبانی القحطانــی ورجخــان )۲( 
واســتفاده حداکثــری از فنــاوری کولينــز و همــکاران )۳( همراســتا 
مــی باشــد. ســاجدی و همــکاران )۲۲( مســائل حقوقــی وپژوهشــی 
ــر  ــه حاض ــا مطالع ــه ب ــد ک ــرده ان ــان ک ــود بي ــه خ را درمطالع

ــی دارد.  همخوان
- بعد ساختار

ــه ســازماندهی اجــزای مرتبــط در يــک سيســتم گفتــه  ســاختار ب
ــوده و امــکان  ــل تشــخيص ب ــر مشــاهده قاب ــر اث می شــود کــه ب
بازنگــری خواهــد داشــت. بعــد ســاختار شــامل مؤلفه هــای 
مديريــت، طراحــی، اجــرا، ارزيابــی اســت. مشــارکت کننده شــماره 
ــع  ــارت به موق ــا نظ ــد: »... ب ــاختار فرمودن ــد س ــوص بع ۳ در خص
ــزان  ــده و مي ــق ش ــی محق ــداف آموزش ــب، اه ــی مناس و ارزياب
ــردد.  ــن شــده مشــخص می گ ــتانداردهای تعيي ــا اس ــاق آن ب انطب
البتــه ضــرورت رســيدن بــه اهــداف تعييــن شــده، وجــود قوانيــن 
ــان داشــتند:  ــتانداردهای الزم اســت.« مشــارکت کننده ۱۲ بي و اس
نيازهــای  فراهم کــردن  مديــران  مهــم  وظايــف  از  »يکــی 
ــان،  ــه هم ــت ک ــک اس ــوزش الکتروني ــتم آم ــده سيس پيش برن
ــزان درســت  نظــارت و بازنگــری مکــرر فرايندهاســت. تعييــن مي
ــه  ــی ب ــل اجراي ــد در مراح ــرايط می توان ــهيل ش ــام کار و تس انج

ــد ...« ــک کن ــان کم کارکن
پــس از برطرف شــدن مشــکالت زيرســاخت نيــاز به شــاخص هايی 
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داريــم کــه بتوانــد سيســتم ســخت افزاری ونــرم افــزاری آمــوزش 
الکترونيــک را بــه هــدف غايــی خــود نزديــک کنــد. در بعد ســاختار 
ــل فراهــم آوردن، توســعه و  ــه مســائلی مث ــت ب و در مؤلفــه مديري
ــای  ــت. در مؤلفه ه ــده اس ــاره ش ــات اش ــات و الزام ــهيل امکان تس
بعــدی شــاخص های طراحــی )نيازســنجی، انتخــاب، بومی ســازی 
و طراحــی و...( و شــاخص های اجــرا )نحــوه اجــر او نظــارت بــر آن 
و...( و همچنيــن شــاخص های ارزيابــی )ارزيابــی در تمــام ســطوح، 
ــت.  ــده اس ــاء ش ــيابی و...( احص ــام ارزش ــا و انج ــاب معياره انتخ
ــی )۱۵(  ــی خان ــای گنجعل ــا يافته ه ــر ب ــه حاض ــای مطالع يافته ه
و کولينــز و همــکاران )۳( درموضــوع ارزشــيابی ،باجــی و همــکاران 
ــرش  ــزش ونگ ــز )7( درايجادانگي ــی وجون ــن رگم )۲۵( و همچني
ــانی و  ــکاران )۲۲( و کس ــاجدی و هم ــجويان ،س ــت دردانش مثب
ــق اســت. ــی منطب ــت و ارزياب ــا موضــوع مديري ــکاران )۲۳( ب هم
همانطــوری کــه توضيــح داده شــد بعدســاختار در مطالعــه حاضربــه 
ــه  ــرای رســيدن ب ــب ساختارســازمانی ب ــه همــه جوان طورجامــع ب
ــک  ــوزش الکتروني ــح آم ــری صحي ــه کارگي ــان ب ــه هم ــدف ک ه

اســت، توجــه نمــوده اســت.
- بعد آموزش

آمــوزش الکترونيــک شــيوه ای از آمــوزش اســت کــه از قابليت هــا 
و امکانــات الکترونيــک بــرای ارتقــا ســطح کيفــی آمــوزش بهــره 
ــوزش  ــيوه آم ــتند: »ش ــان داش ــارکت کننده ۱۶ بي ــرد. مش می گي
و  پرســتاری  پزشــکی،  گروه هــای  دانشــجويان  الکترونيــک 
ــت.  ــانی اس ــوزه علوم انس ــجويان ح ــاوت از دانش ــکی متف پيراپزش
ــه  ــد ک ــی دارن ــای بالين ــه آموزش ه ــاز ب ــی ني ــای درمان گروه ه
اســت.  درمــان  آمــوزش  قســمت های  مهم تريــن  از  يکــی 
ــت  ــه فعالي ــن عرص ــابقه در اي ــای باس ــرب و مربی ه ــاتيد مج اس
می نماينــد؛ بنابرايــن آمــوزش صــرف الکترونيــک کارگشــا نبــوده 
ــن  ــوان از ف ــرد. می ت ــتفاده ک ــی اس ــای ترکيب ــد از آموزش ه و باي
ــد مثــل شبيه ســازهای آمــوزش عملــی، واقعيــت  آوری هــای جدي
مجــازی يــا واقعيــت افــزوده در آمــوزش پزشــکی بهــره گرفــت.« 
ــتی  ــات بهداش ــت خدم ــوزه مديري ــه در ح ــارکت کننده ۱۵ ک مش
و درمانــی هســتند، توضيــح دادنــد: »... ذی نفعــان مــا فقــط 
دانشــجويان و اســاتيد نيســتند، بلکه کارکنــان بيمارســتان و بيماران 
ــز  ــی ني ــکی و درمان ــی، پزش ــز آموزش ــه مراک ــدگان ب مراجعه کنن
عمــاًل قســمتی از سيســتم آمــوزش دانشــجويان هســتند؛ بنابرايــن 
ايــن دو گــروه نيــز بايــد تحــت آمــوزش قــرار گيرنــد. خوشــبختانه 
سيســتم های آمــوزش الکترونيــک فرصتــی را فراهــم کــرده اســت 
ــل و  ــک مح ــی در ي ــور فيزيک ــدون حض ــد ب ــان بتوانن ــا کارکن ت
ــد  ــرار گيرن ــتری ق ــای بيش ــت آموزش ه ــاد تح ــت زي ــرف وق ص

ــد.  ــر افزايــش دهن ــه خدمــات بهت ــرای ارائ و توانمنــدی خــود را ب
ــام  ــه اتم ــان ب ــی، درم ــز درمان ــار از مرک ــروج بيم ــا خ ــی ب ازطرف
ــرد.  ــد مراقبت هــای بيشــتری از بيمــار صــورت بگي نرســيده و باي
ايــن موضــوع درگذشــته بــا مشــکالتی مواجه بــود؛ اما خوشــبختانه 
بــا وجــود گوشــی های همــراه هوشــمند امــکان برقــراری ارتبــاط 
ــت  ــری وضعي ــری و پيگي ــای تصوي ــه آموزش ه ــار و ارائ ــا بيم ب

بيمــاران فراهــم شــده اســت ...«
ــن  ــت. در اي ــوزش اس ــد آم ــه، بع ــن مطالع ــد اي ــن بع مهم تري
ــاران  ــان و بيم ــجويان، کارکن ــروه دانش ــه گ ــوزش س ــه آم ــد ب بع
توجــه شــده اســت. مؤلفــه آمــوزش بالينــی شــامل شــاخص های 
ــری و ياددهــی توســط اســاتيد، برگــزاری  ــد يادگي )تســهيل فراين
ــای  ــتفاده از توانايی ه ــا اس ــده ي ــی شبيه سازی ش ــای بالين دوره ه
واقعيــت مجــازی يــا واقعيــت افــزوده و...( و مؤلفــه آمــوزش مــداوم 
ــن  ــان و تعيي ــی کارکن ــنجی آموزش ــاخص های )نيازس ــامل ش ش
بودجــه و ارائــه آموزش هــای از راه دور و...( و مؤلفــه آمــوزش 
ــوزش  ــعه آم ــزی و توس ــاخص های )برنامه ري ــامل ش ــالمت  ش س
ــورد  ــای م ــردن نرم افزاره ــاران و فراهم ک ــرای بيم ــک ب الکتروني
ــاخص هايی را  ــاران و...( ش ــه بيم ــات از راه دور ب ــه خدم ــاز ارائ ني
ــد.  ــه می دهن ــا ارائ ــوع آموزش ه ــن ن ــب اي ــرای مناس ــرای اج ب
نکتــه حائــز اهميــت اينکــه در ايــن بعــد بــه جنبــه آمــوزش بالينــی 
و ضرورت هــای آن در آمــوزش الکترونيــک پرداختــه شــده اســت. 
ــاجدی  ــکاران و س ــی )۲۶( و هم ــر مقتداي ــه مي ــای مطالع يافته ه
بــا              و همــکاران )۲۲( وهمچنيــن کســانی و همــکاران )۲۳( 

ــی دارد. ــه حاضــر همخوان ــه هــای مطالع يافت
- بعد منابع

منابــع يکــی از مهم تريــن ارکان هــر ســازمانی اســت. بــدون وجــود 
منابــع مالــی موردنيــاز و نيروهــای انســانی کارآزمــوده و باتجربــه، 
امــکان اجــرای پروژه هــای ســازمانی خصوصــاً در بخــش آمــوزش 
ــه و  ــن بودج ــد: »تعيي ــارکت کننده ۲۰ فرمودن ــدارد. مش ــود ن وج
ــخت افزاری  و  ــاخت س ــاد زيرس ــرای ايج ــی ب ــع مال ــن مناب تأمي
ــداری آن  ــدازی و نگه ــک، راه ان ــوزش الکتروني ــزاری در آم نرم اف
يــک ضــرورت انکارناپذيرمــی باشــد. اصــواًل هرآنچــه کــه بــه فــن 
آوری نويــن مربــوط می شــود هزينــه راه انــدازی بااليــی دارد. البتــه 
ــوع آمــوزش از راه دور اســت، دانشــگاه ها  ــه اينکــه ايــن ن باتوجه ب
پروژه هــای  در  آن  هزينه هــای  کاهــش  جهــت  می تواننــد 
مشــترک بــا هــم همــکاری نماينــد ...« مشــارکت کننده 8 
فرمودنــد: »آمــوزش الکترونيــک نــوع جديــدی از آمــوزش اســت 
ــد  ــز در چن ــران ني ــد. دراي ــر ش ــد فراگي ــرن جدي ــر ق ــه در اواخ ک
دانشــگاه مثــل دانشــگاه تهــران و دانشــگاه شــهيد بهشــتی از ايــن 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

nv
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 13

http://ijnv.ir/article-1-966-fa.html


فصلنامه مدیریت پرستاری، دوره 11، شماره 3،  پاییز 1401 

8۶

ــا ســرعت اســتفاده  ــه بحــران کرون شــيوه اســتفاده می شــود. البت
ــوزش  ــرورت آم ــيد. ض ــرعت بخش ــی را س ــيوه آموزش ــن ش از اي
ــتن  ــب آن، داش ــا و معاي ــه مزاي ــيوه باتوجه ب ــن ش ــب در اي مناس
اســاتيدی توانمنــد و باانگيــزه اســت کــه بتواننــد ضمــن آمــوزش 
دانشــجويان، انگيــزه الزم را نيــز در آن هــا ايجــاد کننــد کمااينکــه 
برخــی دانشــجويان جديدالــورود بــه دانشــگاه بــا ايــن نــوع آموزش 
آشــنايی ندارنــد ... اســاتيد و کارکنــان دانشــگاه نيــاز بــه آمــوزش 
افــزاری  ونــرم  ســخت افزاری  امکانــات  به کارگيــری  نحــوه 
ــات  ــای امکان ــا ارتق ــد و ب ــک را دارن ــوزش الکتروني ــتم آم سيس
ــه  ــارکت کننده ۱۴ ک ــوند ...« مش ــه روز ش ــد ب ــز باي ــا ني آموزش ه
ــد: »...  ــان نمودن ــت دارد، بي ــی فعالي ــزی درس ــوزه برنامه ري در ح
بايــد محتــوای آموزشــی بــا کوريکولــوم متناســب باشــد. همچنيــن 
منطبــق بــا روش آمــوزش الکترونيــک بــوده و از فــن آوری هــای 
نويــن در توليــد محتــوا اســتفاده شــود ... نــوآوری در توليــد محتوای 
جــذاب و متناســب بــا نيازهــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــجويان، 

ــادی برخــوردار اســت.« از اهميــت زي
در بعــد منابــع ســه مؤلفــه منابــع مالــی و منابــع انســانی و منابــع 
دانشــی يــا همــان محتــوا اســتخراج شــده اســت. در مؤلفــه منابــع 
ــن آن و  ــای تأمي ــه، مشــخص کردن راه ه ــن بودج ــه تعيي ــی ب مال
ــی و... توجــه شــده اســت. در مؤلفــه  بهينه ســازی هزينه هــای مال
ــه تربيــت ســرمايه انســانی و توســعه توانمنــدی  ــع انســانی ب مناب
ــگاه،  ــانی دانش ــرمايه های انس ــت. س ــده اس ــه ش ــا و... توج آنه
ــد  ــان و اســاتيد هســتند کــه هرکــدام نيازمن دانشــجويان و کارکن
ــه طراحــی و  ــع دانشــی ب ــه مناب ــژه ای هســتند. در مؤلف توجــه وي
ســاخت محتــوا، فراهــم  آوردن شــرايط اســتفاده از فــن آوری بــرای 
ــوآوری در ســاخت محصــوالت مجــازی اشــاره  ــوا و ن ــد محت تولي
ــا يافته هــای  گنجعلــی  شــده اســت. يافته هــای مطالعــه حاضــر ب
و همــکاران )۱۵(، شــاه ســياه و همــکاران )۲7(، کولينــز و همکاران 
ــانی و  ــکاران، کس ــت و هم ــکاران )۱۱(، برتي ــاجدی و هم )۳(، س

همــکاران )۲۳( همراســتا مــی باشــد.
)عوامــل  موجــود  محدوديت هــای  باتوجه بــه  پژوهــش  ايــن 
مداخله گــر و تعديل کننــده و همچنيــن بــه علــت گســتردگی 
موضــوع مــورد پژوهــش(، ۵ بعــد و ۱۶ مؤلفه و ۱۶۲ شــاخص از آن 
احصــاء شــده اســت. علی رغــم تالش هــای انجــام شــده ممکــن 
ــد  ــه می توان ــد ک ــده باش ــارج ش ــترس خ ــی از دس ــت زواياي اس

ــن ديگــر کشــف شــود.   توســط محققي

نتیجه گیری
زيرســاخت ها،  سياســت گذاری،  داد  نشــان  حاضــر  مطالعــه 

ــک  ــوزش الکتروني ــاد آم ــوان ابع ــع به عن ــوزش و مناب ــاختار، آم س
ــا آن نقــش مهمــی در اجــرای شــيوه های  و مؤلفه هــای مرتبــط ب
ــت، دارد و  ــک اس ــوزش الکتروني ــان آم ــه هم ــی ک ــن آموزش نوي
تحقــق اهــداف به کارگيــری آمــوزش الکترونيــک در دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی بســتگی بــه درک عميــق از رســالت نظــام آمــوزش 
ــی  ــرايط کنون ــکی در ش ــوزش پزش ــوزه آم ــاً در ح ــی خصوص عال
جهانــی دارد. بحــران کرونــا از يک ســو و تغييــر تقاضــای فراگيران 
از ســوی ديگــر و تغييــرات جهانــی در شــيوه های آموزشــی، 
حرکــت بــه ســمت تغييــر شــيوه های ســنتی را ضــروری می کنــد. 
اســتفاده  به منظــور  پژوهــش  ايــن  نتايــج  اســت  اميــد 
ــگاه های  ــالمت در دانش ــی س ــوزش عال ــام آم ــت گذاران نظ سياس
علــوم پزشــکی در حــوزه آمــوزش پزشــکی و پيراپزشــکی بتوانــد 
ــای کالن و  ــت برنامه ريزی ه ــتای هداي ــری در راس ــک مؤث کم
ــت  ــکی، جه ــوم پزش ــگاه های عل ــی در دانش ــای عمليات برنامه ه
اســتفاده بهينــه از ايــن فرصــت بــه  دســت  آمــده در شــرايط پاندمی 
و تغييــرات آموزشــی جهانــی بنمايــد و در نهايــت پاســخگوی نيازها 
و انتظــارات جامعــه هــدف کــه تشــنه علم انــدوزی هســتند، باشــد.

ــت آمــوزش الکترونيــک و  ــه اهمي ــا توجــه  ب پيشــنهاد می شــود ب
ــه  ــور باتوجه ب ــف کش ــاط مختل ــازی آن در نق ــرورت بومی س ض
ــطح  ــری در س ــات ديگ ــی، مطالع ــع اجراي ــا و موان محدوديت ه
ــن  ــرد. همچني ــام پذي ــور انج ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
نظــام ســالمت و نظــام آمــوزش عالــی در يــک پژوهــش مشــترک 
ــوزش  ــی آم ــای اجراي ــه از قابليت ه ــتفاده بهين ــه اس ــه مطالع ب
ــگاه ها  ــی در دانش ــای درس ــا برنامه ريزی ه ــق ب ــک مطاب الکتروني

ــد.    بپردازن
محدودیت های این مطالعه شامل:

۱-ايــن پژوهــش در جامعــه مديــران و خبــرگان و اعضــای هيئــت 
 علمــی دانشــگاه های آمــوزش عالــی و دانشــگاه های علــوم 
پزشــکی شــهر تهــران انجام شــده اســت، بنابرايــن در تعميــم نتايج 
ــن پژوهــش در ســطح  ــود اي ــرد. پيشــنهاد می ش ــاط ک ــد احتي باي
ــوم پزشــکی کشــور  ــی دانشــگاه های عل ــامل تمام ــيع تری ش وس

ــری بيشــتری داشــته باشــد. ــت تعميم پذي ــا قابلي اجــرا شــود ت
ــه  ــد و ۱۶ مؤلف ــج بع ــش در پن ــن پژوه ــی اي ــای تجرب ۲. داده ه
ــای  ــا روش ه ــر ب ــود دارد اگ ــکان وج ــن ام ــد. اي ــته بندی ش دس
ــه آن  ــوند نتيج ــام ش ــه انج ــن زمين ــی در اي ــری پژوهش هاي ديگ
ــری  ــت تعميم پذي ــه قابلي ــوده ک ــده پژوهــش حاضــر ب تکميل کنن

ــد داشــت. بيشــتری خواه
مالحظات اخالقی

ــه  قبــل از شــروع مصاحبه هــا از مشــارکت کنندگان رضايــت گرفت
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ــب ايشــان  ــده از جان ــه ش ــب ارائ ــه مطال ــد ک ــان داده ش و اطمين
ــند  ــته باش ــل داش ــه تماي ــان ک ــود و هرزم ــد ب ــه خواه محرمان
می تواننــد همــکاری خــود را بــا پژوهــش قطــع کــرده، از مطالعــه 

خــارج شــوند.

سپاسگزاری
ــران و خبــرگان  بدين وســيله از اســاتيد گران قــدر و همچنيــن مدي

ــی و  ــوزش عال ــگاه های آم ــی دانش ــرم هيئت علم ــای محت و اعض
ــوم پزشــکی شــهر تهــران کــه مــا را در انجــام  دانشــگاه های عل

ــی می شــود. ــاری رســاندند، تشــکر و قدردان ــن پژوهــش ي اي

تعارض منافع
ــی  ــارض منافع ــن پژوهــش تع ــار نويســندگان، در اي ــر اظه ــا ب بن

ــدارد. ــود ن وج
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