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Abstract: Relying on its global access and flexible design, e-learning offers important 

opportunities for continuing medical education. The aim of this study was to develop an 

e-learning model for medical universities in Khuzestan province. The method of this 

research in terms of the data collected was a mixed method exploratory study (i.e., 

qualitative and quantitative). To implement the qualitative phase of this research, data 

were obtained from studies on related topics and interviews with faculty members and 

experts in the field of information technology and virtual education at universities of 

medical sciences in Khuzestan province using snowball method. Because the sampling 

method was homogeneous, the study reached data saturation with 15 experts. In the 

quantitative phase, Delphi method was used to design the questionnaire according to the 

agreement of the experts (reliability of 0.7). Then, 250 questionnaires were randomly 

completed according to the principles of sample size determination in multivariate 

regression analysis in structural equation modeling. SPSS, AMOS, and the Kolmogorov-

Smirnov test were used to analyze the statistical data. The structural equation method was 

used to test the statistical assumption and confirm factor analysis. The statistical method 

used to test the questions in this study is structural equations modeling using AMOS 

software. The results showed that e-learning is affected by the following factors: the 

individual characteristics of learners, educational content and materials, management, 

expert staff, application of hardware and software, acceptance, the position of education, 

external (environmental) factors, and assessment. 
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 مقدمه

ی به سخت افزارهاا و نار  گسترش روز افزون دسترس   

مناسب بارای آماوزش الکترونیکای، بخصاو   افزارهای

توسعه شبکه جهان گستر وب، افق تازه ای را پیش روی 

مؤسسات آموزشی باز نموده اسات. باه ن ار مای رساد 

استفاده از این امکانات برای آموزش، به تحقق برخای از 

ان مالک های کیفیت آموزش از ان نا  آرمانها که به عنو

برده می شود، از جمله فراگیار محاور باودن، یاادگیری 

مادا  العمر، یادگیری فعال، تعامل در یاادگیری و نناد 

رسانه ای بودن کمک کند. هر نند بعضای از مؤسساات 

آموزشی، در سالهای اخیار نسابت باه ارائاه کامال دوره 

  نموده اناد، اماا های آموزشی به صورت الکترونیک اقدا

هنوز شواهد زیادی در مورد نتایج ارزشیابی ایان برناماه 

ها منتشر نشده است. با توجه به مزایای عمومی آموزش 

الکترونیکی و قابلیت های ویژه آن در آموزش پزشکی به 

ن ر می رسد ادغا  آن در برناماه هاای جااری آماوزش 

تلفیقای دانشگاهها، به گونه ای که آموزش رایج به شیوه 

از آمااوزش ساانتی و آمااوزش الکترونیکاای ارائااه شااود، 

(. 2020اجتناب ناپذیر باشد ) زنادی، عابادی و یوسافی

الکترونیکی محصول باه کاار گیاری  یادگیری یا آموزش

فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه آموزش است، ناو  

جدیدی از آماوزش اسات کاه در آن نیاازی باه حضاور 

 نیسات مرساو  نامه ریزی شادههای برفراگیر در کالس

 . (1393 )نوروزی و رضوی

 کاه دارد اشاره آموزشی ن ا  یک الکترونیکی به آموزش

 وسایله یاک از اساتفاده باا اینترنات طریق از توانیممی

 را آن همچنااین مااا. بیاااوریم دساات بااه الکترونیکاای

 ناامیم. کلماهمای آنالیان آماوزش یاا آنالیان یادگیری

 از یاا اینترنت به اتصال معنای به زمینه این در "آنالین"

 اسات ممکن همچنین اصطالح این .است اینترنت طریق

 را الز  مهارت یا دانش بتواند که شود اطالق ایشبکه به

 توانادمای شابکه ایان. کناد فراهم نفر نند یا یک برای

 باه هام و زماان هام صاورت باه هم را مهارت یا دانش

 آمااوزش .هاادد قاارار همااه اختیااار در جداگانااه صااورت

 دساتگاه یا رایانه طریق از که است آموزشی الکترونیکی

 دهادمای امکاان فنااوری باه و شاودمی ارائه دیجیتالی

 ظهور با .کند تسهیل مکان هر و زمان هر در را یادگیری

 تردیاد و شاک آموزش نو  این به نسبت مرد  اینترنت،

 هااین اا  و فنااوری پیشارفت باا حاال این با .داشتند

 هاامروزه میلیون. شد ترمحبوب آنالین مطالعه یری،یادگ

 .کننادمی تحصیل آنالین صورت به جهان سراسر در نفر

 محتاوای باا را فیزیکای هاایکتااب مادارس آن از پس

 تواننادمای آموزاندانش که اندکرده جایگزین دیجیتالی

 پیدا دسترسی خود الکترونیکی هایدستگاه به راحتی به

 بلکاه مادارس و الکترونیکای هاایشرکت تنها نه .کنند

اند )شی، وانا،، شده مندبهره آن از نیز کارگر هامیلیون

 .(2020زین، و زو 

یادگیری الکترونیک برای نسال جدیاد، ن اا  آموزشای 

هاای زیاادی مانناد بهتری است. این ن ا  شامل فعالیت

تحویل دانش، ن ا  آموزشی پیشرفته، سندسازی خوب، 

ل، یاا، )باهساتن م در اطالعات و غیاره به روزرسانی م

(. یادگیری الکترونیک به طاور 2016 همکاران النچارد و

کل وابسته باه زیرسااخت فنااوری اطالعاات و رایاانش 

. نقش فناوری در ن ا  آموزشی مؤثر است استپیشرفته 

پاذیر و دارای تواناد آن را جهاانی، سااده، انعطاا و می

توان نتیجه گرفت که دسترسی راحت کند. در نتیجه می

ن ا  آموزشی امروزی نیازمند فناوری جدید است تاا آن 

ودریگارز، )ر تر و ن ا  آموزشی را بهتار کنادرا پیشرفته

(. آموزش الکترونیکای باه معناای 2018زارات،ایزوتانی 

هااای انتقااال اطالعااات بااه صااورت اسااتفاده از اباازار

ه الکترونیکی بارای انتقاال اطالعاات و داناش اسات. کا

شااامل آمااوزش مبتناای باار رایانااه، آمااوزش مبتناای باار 

هاای جدیاد و اینترانت، آموزش مبتنی بار وب، پاارادیم

باشاند کاه بشاریت را باه محصول فناوری اطالعات مای
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دهند. گذر از سمت یک انقالب بزرگ آموزشی سوق می

جامعه صنعتی به جامعه اطالعااتی لزوماا یاک حرکات 

ری اسااات تکااااملی نیسااات، بلکاااه جهشااای سااااختا

(. بناابراین 2016ماربوطی،دیفیس داکس و مااد هااوان 

برای نخستین بار امکان جهش از موقعیت عقب ماندگی 

به موقعیت پیشرفته برای کشورها فراهم شده اسات. در 

این میان میازان توساعه و کااربرد فنااوری اطالعاات و 

تارین شااخپ پیشارفت باه ارتباطات در آموزش، مهام

زش مجازی یا آماوزش الکترونیکای، شمار می رود و آمو

ترین عامل جهش علمای و فرهنگای محساوب مایمهم

 (. 2013 یرس)محمد و تا شود

 را تعامال مختلا  اناوا  حتای الکترونیکی آموزش انوا 

 عنوان به. شودمی شامل حتی اجتماعی تجربه یک برای

 در آموزاندانش از گروه دو بین اسکایپ بحث یک: مثال

 دو هار در افاراد باین تعامال امکاان نجهاا نقاا  سایر

 باا تعامال و یکادیگر باا تعامل اسکایپ، گفتگوی انتهای

 الکترونیکای هاایفناوری سایر. آوردمی فراهم را معلمان

 رایاناه، بار مبتنای هایفناوری از بسیاری شامل تعاملی

 هااساایت وب یاا وباالگ هاایپسات از اساتفاده مانند

 .(2020هستند )بارتیت، گوزک و جان 

 یکم و بیست قرن پزشکی التحصیالنفارغ رودمی انت ار

 ماورد در بلکاه باالینی سنتی آموزش یک به تنها نه که

 از تااا دارد نیاااز روز بااه دانااش هااافناااوری جدیاادترین

 حاصال اطمیناان پویاا کاار محل یک در پذیریانعطا 

 پزشاکان و دانشاجویان مربیاان، باه نیاازی هرگاز. شود

 باه را خاود هایمهارت مداو  طور به تا نبوده متخصپ

 شاده تعریا  صاورت ایان به دیجیتالی کنند. سواد روز

 دیجیتااال، فناااوری از اسااتفاده توانااایی"( الاا : )اساات

 ارزیاابی، یاافتن، بارای هااشابکه یاا ارتبااطی ابزارهای

 و درک تواناااایی"( ب) ،"اطالعاااات ایجااااد و اساااتفاده

 طیاا  از  مختلاا هااایقالااب در اطالعااات از اسااتفاده

-رایاناه طریاق از ارائاه صورت در منابع و دامنه گسترده

-رسانه تفسیر و خواندن توانایی شامل آموزی ، سواد"ها

 دساتکاری طریاق از تصااویر و هااداده مثال تولیاد ها،

 آماده دست به جدید دانش کاربرد و ارزیابی و دیجیتالی

 تلفان هاایدساتگاه ظهور. است دیجیتال هایمحیط از

  انفجار و 4.0 وب اخیراً و 3.0 وب ،2.0 وب اه،همر

 آموزان زبان برای را فرصتی اجتماعی هایرسانه فناوری

 ایجااد را خود شخصی یادگیری تجارب تا کندمی ایجاد

 دانشاگاهی مربیاان و دانشاگاهی اسااتید بنابراین. کنند

 از ماؤثر اساتفاده از حمایات و هادایت در مهمای نقش

 بسایاری عوامال .دارناد هااادگیریی ننین برای فناوری

 برنامااه یااک موفقیاات عااد  یااا موفقیاات در توانناادماای

 دانشجو به منجر عوامل از بگذارند. تأثیر آنالین یادگیری

 مثاال عناوان باه. کارکناان باه منجار عوامال تاا گرفته

 عناوان باه قبالً کارکنان بین در "فرهنگی هایمقاومت"

 مبتنای آموزش با آموزان دانش شدن درگیر برای مانعی

 متمرکاز ابتکارات بنابراین. است شده شناخته فناوری بر

 موفاق هاایبرناماه معرفای بارای اسات ممکن کارکنان

 رسامیت باه همچناین. باشاد مهام الکترونیکی آموزش

 آمااوزش تحاوالت و تغییارات کاه اسات شاده شاناخته

 از بایش هاایدانشاکده بر را بیشتری فشارهای پزشکی

 یاادگیری اجارای باه توجاه با. کندمی وارد فشار پر حد

 تحقیقااتی برناماه یاا پزشاکی دانشاکده در الکترونیکی

 در را شخصای موقعیت توانیدمی قوی، شواهد بر مبتنی

 تقویات فنااوری هایپیشرفت از دانشکده ترغیب هنگا 

 دانشاکده در اساسای هااینگرانی رفع در امر این. کنید

 یااادگیری  ادغااا براباار در اساات ممکاان کااه پزشااکی

 کماک کنناد، مقاومت تدریس هایشیوه در الکترونیکی

 برای قوی مستند پایه یک از اطمینان برای. کرد خواهد

 در الکترونیکی آموزش مقابل در یا الکترونیکی یادگیری

 هاا دیادگاه هماه از کاه اسات ضروری پزشکی آموزش

 در( دانشاگاه/  مدرسه/  آموزش نهاد مربی، آموز، دانش)

 در شواهد بررسی و نقد هیچ امروز به تا. شود فتهگر ن ر
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 انجا  پزشکی مربی یک دیدگاه از هاحلراه و موانع مورد

 کااه مااوانعی بااا رابطااه در کارهااایی امااا اساات نشااده

 بهباود هاایحال راه و هساتند روبارو آن با دانشجویان

اسات )آشاوین و  شاده انجاا  آنالیان آماوزش با تعامل

 . (2020گودتی 

در طراحی و تادوین،  یادگیری الکترونیکیری توسعه ن 

ها و الگوهایی شده است. اجراء و ارزشیابی منجر به مدل

باارای طراحاای یااک ن ااا  آمااوزش و  (2005، )خااان

یاااادگیری الکترونیکااای هشااات گاااروه از عوامااال 

آموزشی)تحلیل محتوا، تحلیل مخاطبان، تحلیل اهدا ، 

ش هاا و تحلیل رسانه، طراحی رهیافت، ساازماندهی، رو

)برنامه ریزی زیربنایی، ساخت افازار،  راهبردها(، فناوری

طراحی)طراحای ساایت و صافحه، طراحای  نر  افازار(،

محتوا، طراحی دیاگرا ، دسترس پذیری، آزمون قابلیات 

)امور مدیریتی، امور علمای، خادمات  استفاده(، سازمانی

)نفاو  اجتمااعی و سیاسای، تناو   دانشجویی(، اخالقی

گیری، تنااو  جغرافیااایی، تنااو  فراگیاار، فرهنگاای، سااو

شااکا  رقماای، آداب معاشاارت، موضااوعات حقااوقی(، 

مدیریتی مدیریت )تدوین محتوای یادگیری الکترونیکی، 

نگهااداری محتااوای یااادگیری الکترونیکاای، پشااتیبانی 

منااابع، پشااتیبانی آنالیاان، منااابع(، پشااتیبانی منااابع و 

محیط یادگیری  ارزشیابی )ارزیابی فراگیران، ارزشیابی از

 .دادمورد توجه  و آموزش(

هاای یاادگیری الکترونیاک تحلیل و به کارگیری مادل 

موجود به ویژه در طراحی و تدوین، اجراء و ارزشایابی و 

 بسترهای آماوزش علاو  پزشاکی در کشاور با توجه به 

کافی نبوده نارا کاه گساترش باا اساتفاده از ابزارهاای 

ار کندی همراه اسات. در کارآمد الکترونیکی با روند بسی

و مطالعاه  پس از بررسیتالش بر آنست که این تحقیق 

هاای اساتفاده از ظرفیات زمینه آماوزش الکترونیکای و

یادگیری الکترونیکی در سطوح مختل  آموزش پزشکی، 

باا  شاوند.شناساایی  مذکور های موجود در حوزهنالش

 مادلوضاعیت حاال،  واستفاده از اطالعات بدست آمده 

پزشاکی علاو  سبی برای گسترش بسترهای آموزش منا

قابال توجاه اسات کاه  .دگارد ارائه یاز طریق الکترونیک

طبق بخشنامه آموزشی در طاول هار تار  اسااتید مای 

از هر واحد را بصورت مجازی برگزار نمایند  17/4توانند 

پژوهشگر در این تحقیاق بادنبال پاساه باه ایان ساؤال 

 کترونیکاای باارایال آمااوزش اصاالی ماای باشااد: الگااوی

نگوناه  پزشاکی اساتان خوزساتان علاو  هاایدانشگاه

  است؟

 روش کار

 آمااوزش پااژوهش حاضاار بااا هااد  تاادوین الگااوی      

 در اساتان پزشاکی علاو  هایدانشگاه برای الکترونیکی

بار پایاه توصای  خوزستان انجا  شده اسات. پاژوهش 

وقایع و آنچه وجود دارد استوار است و به شرایط، رواباط 

موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری و روندها توجاه 

آمیختاه اکتشاافی روش تحقیق در ایان پاژوهش  دارد.

 ر. دباشاداز لحاا  هاد  کااربردی مایکمّای( -)کیفی

 منباع دو از اطالعاات پاژوهش نیاا اجرای بخش کیفی

و مصااحبه  باا اعضاای  ی مارتبطهااپاژوهشمطالعات 

و  ری اطالعااتحاوزه فنااو هیئت علمای و کارشناساان

 علاو  پزشاکی خوزساتان هایدانشاگاه آموزش مجازی

 روش کاه ییجااآن ازبصورت گوله برفای بدسات آماد. 

 باا پاژوهش نیاا بود، همگن روش اساس بر یریگنمونه

. در بخاش دیرسا اشابا  مرحلاه به متخصپ 15 تعداد

کمّی  ابزار کار پرسشنامه محقق ساخته بود که باا روش 

مؤلفاه و  7کارشناسان، باا تعاداد  دلفی طبق توافق ن ر

گویااه اسااتخراد گردیااد. باارای طراحاای سااؤاالت  32

در ابتدا متغیرهاای ماورد ن ار را مشاخپ و پرسشنامه 

تواند متغیرهاای را هایی که میسپس در خصو  سؤال

-. در زماان تصامیمشادگیاری تصمیمرد گیری کاندازه

های پرسشنامه نخساتین مسائله گیری در مورد پرسش

کااربردی  باشد.بردی کردن مفاهیم مورد استفاده میکار
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ای بر پیامدهای کردن مفاهیم اساسی تأثیر تعیین کننده

باا نتایج تحقیقی دارد. برای تن یم ساؤاالت پرسشانامه 

توجه به جمع بندی پاسه های مصااحبه و ن ار اسااتید 

راهنما و مشاور پرسشانامه اولیاه طراحای شاد و بارای 

صوری و محتوایی پرسشنامه به روش  تأیید نهایی روایی

دلفی اقدا  شده به این نحاو کاه پرسشانامه در اختیاار 

افراد مصاحبه شونده قرار گرفت و گویه ها یکسان سازی 

و مورد تأیید تما  اعضا قرار گرفت که این ماورد بعاد از 

دو مرحله مورد تأییاد نهاایی واقاع گردیاد. آنگااه روی 

 اسااتید هیئات علمایتعداد جامعاه امااری کاه هماان 

باه صاورت کمّای  علو  پزشکی خوزستان های دانشگاه

 اجرا شد.

اساااتید هیئاات علماای و جامعااه آماااری ایاان پااژوهش، 

 و آمااوزش مجااازی حااوزه فناااوری اطالعااات کارکنااان

از آنجاا کاه بودند.  علو  پزشکی خوزستان های دانشگاه

روش شناسی مادلیابی معاادالت سااختاری، تاا حادود 

رخی از جنبه های رگرسایون نناد متغیاری زیادی با ب

شباهت دارد، می توان از اصول تعیاین حجام نموناه در 

تحلیل رگرسیون نند متغیری برای تعیین حجم نموناه 

در تحلیال . در مدلیابی معادالت ساختاری استفاده نمود

رگرسیون نند متغیری نسبت تعداد نمونه )مشااهدات( 

ر باشد. در غیر ایان کمت 5به متغیرهای مستقل نباید از 

صورت نتایج حاصل از معادله رگرسیون ننادان تعمایم 

مشااهده  10پذیر نخواهد بود نسبت محاف ه کارانه تار 

. از شاده اساتپیشانهاد  نیازبه ازای هر متغیر مستقل 

 15دیاادگاه جیمااز اسااتیونس حتاای در ن اار گاارفتن 

مشاااهده بااه ازای هاار متغیاار پاایش بااین در تحلیاال 

ه با روش معمولی کمترین مجاذورات رگرسیون نند گان

. پس به طاور کلای در روش استفاده می شوداستاندارد، 

یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه  شناسی مدل

مشاهده به ازای هر متغیر انادازه  15تا  5می تواند بین 

 5Q < n < 15Q :گیری شده تعیین شود

 

د تعداد متغیرهای مشااهده شاده یاا تعادا Q که در آن

حجام نموناه اسات.  n گویه ها )سؤاالت( پرسشانامه و

(. در نتیجااه بااا احتساااب 1396)حبیباای و همکاااران 

تاا 160شاخپ حجم نمونه را باین اعاداد  32شناسایی 

محاسبه نمود کاه در ایان پاژوهش حجام نموناه  480

که در بازه مورد ن ار اسات، انتخااب  250انتخابی عدد 

ل از ایان حجام شد و در مراحل مربو  باه تبیاین ماد

استفاده شد. اما سؤال بعدی این اسات کاه ایان حجام 

نمونه انتخابی نگونه به به کل اساتان اختصاا  یافتاه 

است. که برای پاسه به این پرسش براساس حجام کال 

جامعااه هیئاات علماای دانشااگاه علااو  پزشااکی اسااتان 

نفر مای باشاند بار اسااس تناساب  680خوزستان  که 

انتخاب و تخصیپ می یاباد درصد هر شهر حجم نمونه 

که پرسشنامه ها به صورت تصادفی و با توجه به درصاد 

جامعه اساتید هیئت علمی هر شهر با طبقه بندی انجا  

شد. الز  به  کر است که در دو دانشگاه علاو  پزشاکی 

شااهرهای  اهااواز و دزفااول بااه عنااوان مراکااز آموزشاای 

در  دانشجویان می باشند در نتیجه انتخاب حجم نموناه

 این دو مرکز انجا  شد.

روایی پرسشنامه که بر مبنای روش دلفی در سه مرحله 

صورت پذیرفت. در این سه مرحلاه پرسشانامه طراحای 

 15شده برای کارشناسان و متخصصان امار کاه هماان 

نفر مورد مصاحبه بودند ارسال می گردید و با توجاه باه 

جماا  ن رات در نهایت پرسشنامه اصلی که برگرفته از ا

نفر بود تأیید شد. به من ور محاسابه پایاایی  15ن رات 

نفار از اعضاا  25پرسشنامه تهیه شاد و بارای  25تعداد

هیئت علمی تعداد ارساال گردیاد کاه نتیجاه محاسابه 

پایایی پرسشنامه به روش الفای کرونباخ بارای شااخپ 

به دست آماد و پرسشانامه از  7/0های مختل  بیش از 

باه من اور تجزیاه و تحلیال  دار است.پایایی الز  برخور

-و آزماون ایماوس و Spssهای آماری از نر  افازار داده

های آماری مناسب استفاده شاد. در راساتای تأییاد یاا 
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عد  تأیید نرمال بودن توزیاع داده هاا جهات سانجش 

اسمیرونو  و برای آزمون -متغیرها از آزمون کلموگرو 

وش معاادالت فرض آماری و تحلیل عاملی تأییادی از ر

روش آماری به کار گرفتاه شاده . ساختاری استفاده شد

در این پژوهش مدلسازی معاادالت  سؤاالتبرای آزمون 

 .است AMOS ساختاری و بهره گرفتن از نر  افزار

 یافته ها

ز نمونه های مورد مصااحبه در نفر ا 9تعداد . آموزش

نفار  6دارای مادرک کارشناسای ارشاد و  بخش کیفای

نفر نیاز  6رک تحصیلی دکتری بودند، و تعداد دارای مد

نفار نیاز  7و  تاا پاانزده ساال دارای سابقه شغلی یاازده

 نفار دارای 2و  سال ستیشانزده تا بی سابقه شغل یدارا

 و پانج ساال ساتیساال تاا ب کیو ستیبسابقه شغلی 

، نمونه مورد بررسی 250در بخش کمّی  از تعداد  بودند.

، نفاار دکتااری122رشااد و نفاار کارشناساای ا128تعااداد 

 3نفار کمتار از  109سابقه هیئت علمی داشتند. تعداد 

نفر بین سه تا پانج ساال ساابقه فعالیات در  91سال و 

 زمینه آموزش الکترونیکی داشتند.

برای استخراد عامل ها از روش مؤلفه اصلی استفاده شد 

و با استفاده از نرخش واریمااکس عامال هاا شناساایی 

که مقدار اشتراک استخراجی هریاک  یشدند و در صورت

از سؤاالت کمتر از . بود، آن سؤال از تحلیل عاملی کناار 

گذاشته شد و مالک تصمیم گیاری بارای دساته بنادی 

 بود. 4/0سؤاالت، داشتن نمرات عاملی باالتر از 

 شناساایی عامال هفات-1 جادول به داده های با توجه

 را هاا داده واریاانس تغییارات از درصد 67 تقریبا شده،

 اکتشافی، عاملی تحلیل نتایج اساس بر کنند. می تبیین

 مطالاب و محتاوا عامال و ساؤال 5 باا عامل دانشجویان

 با متخصپ کادر و مدیریت، عامل و سؤال 6 با آموزشی

 با افزارها نر -افزارها سخت به کارگیری عامل و سؤال 3

 عامال و ساؤال4 باا( محیطای)بیرونی  عوامل و سؤال 7

 عاماال و سااؤال 4 بااا الکترونیکاای شاایوه بااه زشآمااو

 شناساایی پرسشانامه عناوان ابعااد به سؤال 3ارزشیابی

 ساختاربندی مؤید بندی، تقسیم این در نتیجه که شدند

 بود. کیفی بخش در شده طراحی پرسشنامه

 بندی عوامل شناسایی شده به همراه تعداد سؤاالت و واریانس مربوط. جمع1جدول

Table 1. Summary of identified factors along with the number of questions and the relevant variance 

ف
دی

ر
 

 عنوان
تعداد 

 گویه

محدوده 

 سؤال

واریانس تبین 

شده توسط 

 هرعامل

درصد واریانس تبیین 

 شده

درصد تجمعی 

واریانس تبیین 

 شده

 انحراف معیار میانگین

 .69 4.56 41.948 41.948 13.42 5-1 5 دانشجویان 1

 .77 4.65 47.217 5.269 1.68 11-6 6 یمحتوا و مطالب آموزش 2

3 
و کادر  ت،یریمد

 متخصص
3 12-14 1.64 5.130 52.347 4.61 56. 

4 
سخت  یریکارگه ب

 هانرم افزار-افزارها
7 15-21 1.55 4.867 57.214 4.50 71. 

 .63 4.74 61.204 3.990 1.27 25-22 4 عوامل بیرونی )محیطی( 5

6 
آموزش به شیوه 

 الکترونیکی
4 26-29 992. 3.101 64.304 4.48 47. 

 .66 4.60 67.379 3.075 .984 32-30 3 ارزشیابی 7

 --- --- ----- 67.37 67.37 ----- 32 جمع

 

یافته های مربو  به آزمون کوواریانس را نشان  2جدول 

باه  می دهد. بر اساس داده های به دست آمده با توجاه

مرباو  باه همبساتگی باین متغیرهاای  pاینکه مقدار 

کمتر است و  05/0پژوهش صفر است و از سطح بحرانی 
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ی بحراناا( از عادد CRکلیاه مقاادیر آمااره آزماون نیاز )

بیشترند، در نتیجاه کلیاه  همبساتگی هاا معنای 96/1

کلیاه متغیرهاای ایان  نیبدارند.بنابراین می توان گفت 

 .جود داردومعنی دار رابطه تحقیق 

 AMOS . آزمون کواریانس به منظور آزمون همبستگی بین متغیرها، خروجی نرم افزار2جدول

Table 2: Covariance to test the correlation between variables. AMOS software output 

 همبستگی میزان P بحرانی مقدار متغیرها همبستگی متغیرها

 920. *** 5.973 محتوا با دانشجو

 589. *** 4.855 مدیریت با دانشجو

 704. *** 5.981 افزار نرم – افزار سخت با دانشجو

 718. *** 5.976 بیرونی عوامل با دانشجو

 762. *** 6.559 آموزش با دانشجو

 707. *** 6.053 ارزشیابی با دانشجو

 741. *** 4.691 مدیریت با محتوا

 832. *** 5.380 افزار نرم – افزار سخت با محتوا

 757. *** 5.143 بیرونی عوامل با محتوا

 822. *** 5.554 آموزش با محتوا

 877. *** 5.555 ارزشیابی با محتوا

 684. *** 4.954 افزار نرم – افزار سخت با مدیریت

 661. *** 4.845 بیرونی عوامل با مدیریت

 728. *** 5.235 آموزش با مدیریت

 758. *** 5.203 ارزشیابی با مدیریت

 850. *** 5.992 بیرونی عوامل با افزار نرم – افزار سخت

 925. *** 6.618 آموزش با افزار نرم – افزار سخت

 881. *** 6.272 ارزشیابی با افزار نرم – افزار سخت

 870. *** 6.349 آموزش با بیرونی عوامل

 777. *** 5.847 ارزشیابی با بیرونی عوامل

 938. *** 6.808 زشیابیار با آموزش

 

یافته های مربو  به تحلیل مسایر متغیرهاای  3جدول 

 داده های جدول به توجه پژوهش را گزارش می دهد. با

 اساات. بیشااتر 6/0 مقاادار از مساایر ضاارایب کلیااه 3

 و هساتند صافر همگی که P مقدار به توجه با همچنین

 آزمون آماره است. همچنین مقادیر کمتر 05/0 سطح از

(C.R )مای  نتیجاه باود. در بیشتر96/1 بحرانی مقدار از

 دارناد. معنی مسیرها توان گفت در پژوهش حاضر کلیه

مقادیر   ،(Rمجذور) نندگانه همبستگی مجذور مورد در

 عوامال: شاامل هاا مولفاه از کادا  بدست آماده از هار

 محتوا تغییرات واریانس، عوامل از درصد 81 دانشجویان

 

  عوامل واریانس، تغییرات از درصد80 آموزشی مطالب و

 بکاارگیری عوامال درصاد،59 متخصپ کادر و مدیریت

 واریانس، تغییرات از درصد77 افزارها نر  -افزارها سخت

 واریاانس، تغییارات از درصد76( محیطی)بیرونی عوامل

 تغییرات از درصد93 الکترونیکی شیوه به آموزش عوامل

واریانس،  تغییرات از درصد88 ارزشیابی عوامل واریانس،

 در. کنناد مای تبیین را به شیوه الکترونیکی که آموزش

 هاای شااخپ و است تأیید مورد سازه کل روایی نتیجه

 ساازه عوامال مجموعاه متغیار خوبی به شده شناسایی

 و کننااد ماای تبیااین را اعتماااد و نفعااان  ی ماادیریت
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 کننادگی تبیاین درصاد شاود مای مالح اه که همچنان

 دارا را اثرگاذاری بیشترین ارتباطی مدیریت عامل تغییرات

 اعتمااد عامال باه مرباو  تغییارات کمتارین و باشاد می

 است. انسجامی

 . مقادیر ضرایب مسیر3جدول

Table 3: Values of path coefficients 

 )آماره آزمون( P C.Rمقدار (βضریب مسیر) متغیرها
مجذور همبستگی 

 (Rچندگانه)مجذور
 واریانس خطاها

 597. .66 10.500 000 .81 شجویاندان

 061. .80 7.957 000 .89 یمحتوا و مطالب آموزش

 119. .59 6.745 000 .77 و کادر متخصص ت،یریمد

 111. .77 9.866 000 .93 هانرم افزار-سخت افزارها یریکارگه ب

 .105 .76 8.907 000 .87 عوامل بیرونی )محیطی(

 .061 .93 11.966 000 .97 آموزش به شیوه الکترونیکی

 .114 .88 10.644 000 .94 ارزشیابی

 

در مرحله تحلیل عاملی مرتبه دو  ارتبا  مفهاومی ساازه 

( و مفهو  کلای تاری 1های مدل با هم برقرار شد ) شکل 

تعری  گردید که در این تحقیق عنوان پژوهش باه عناوان 

مفهو  کلی تر انتخاب شده است و عبارت اسات از الگاوی 

 زش الکترونیکی که اجزای مدل با آن پیوند آمو

 

 

داده شدند. با توجه به تأیید این سازه هاا بار اسااس انهاا 

مدل نهایی استخراد گردید. در مدل پژوهش، ساازه مادل 

براساس ساختار پرسشنامه که صحت دسته بندی توساط 

کارشناساان در بخااش کیفاای تأییااد شااده بااود، بااه روش 

این دسته بنادی هاا و ناو  معادالت ساختاری نیز صحت 

 پیوند آنها بررسی گردیده است.

 
 مفهومی پژوهش . مدل1شکل 

Figure 1. Conceptual model derived from the results 
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 بحث

با توجاه باه تحاوالت اخیار جهاانی و ورود باه عصار      

را ایجااد  اطالعات که در آن، دانش باالترین ارزش افازوده

ساخت کاه تنهاا کند، ما را با نالشی اساسی مواجه میمی

تاوان بار آن فاائق گیری از آموزش الکترونیکی مایبا بهره

شیوه و نگونگی دستیابی ماؤثر باه ایان آماوزش  اماآمد. 

هاای مکاانی، محادودیت کاه استنیازمند الگو و یا مدلی 

 زمانی، فردی و افزایش دسترسای باه آماوزش دانشاگاهی

دسترسی به مطالب و محتاوای درسای و ارتقاای کمّای و 

 در حاال حاضار دانشاگاهرا در ن ر بگیارد. کیفی آموزش 

های علو  پزشکی با راه اندازی بخاش آماوزش مجاازی و 

هااای الز  و تربیاات نیااروی  تهیااه و تاادارک زیاار ساااخت

 .کندمتخصپ، اهمیت موضو  را روشن می

 در لکترونیکایا آماوزش الگاوی هد  پژوهش حاضر ارائه

ن ر به این خوزستان بود.  استان پزشکی علو  هایدانشگاه

های کیفی باشد که محتوای الکترونیکی باید دارای ویژگی

هاای راهبرد کند و راهبردهای آموزشی را تأمین هاتا هد 

مستلز  توجاه باه  ارزیابی محتوای الکترونیکی نیز تولید و

پذیر و یکپارنه طا مالح اتی در باره طراحی آموزشی انع

هاا و باراین اسااس مؤلفاه. باشاد می محتوای الکترونیکی

 ساازماندهی، دسترسای، استانداردهای آموزشای از قبیال

تهیه و تولیاد باشد. و ارزیابی میزبان  منابع، صفحه آرایی،

، محتوای الکترونیکای متناساب باا خصوصایات اجتمااعی

کیفیت، روزآمد و  روانشناختی و تربیتی فراگیران و ارائه با

تارین گاا  در راه با قابلیت تجدید مطالب آموزشی، مشکل

انتقال آموزش از روش سنتی به روش الکترونیکای اسات. 

این تغییر نیازمند صر  زمان زیاد وکارگروهی در مراحال 

. نتااایج باشاادماای وارزیااابی تولیااد طراحاای، ریاازی،برنامااه

 یاران،فراگ فاردی هاایپژوهش حاضار نشاان داد ویژگای

 متخصااپ، کااادر و ماادیریت، آموزشاای، مطالااب و محتااوا

 جایگااه و پاذیرش افزارهاا، نر  و افزارها سخت بکارگیری

 باار ارزشاایابی انجااا  و( محیطاای)بیرونی عواماال آمااوزش،

 .است تأثیرگذار الکترونیکی شیوه به آموزش

  pمقادار اینکاه باه توجه های پژوهش و بابا توجه به یافته

 مای صافر پاژوهش متغیرهاای  بین گیهمبست به مربو 

 مقاادیر کلیاه و اسات کمتار. 05 بحرانای سطح از و باشد

 مای بیشاتر1.96 بحرانای عادد از( CR) نیاز آزمون آماره

 بین و بوده دار معنی ها همبستگی  کلیه نتیجه در باشند،

 دارد. وجود دار معنی رابطه  تحقیق این متغیرهای کلیه

 مایهاای فاردی فراگیاران( ویژگایدر تحلیل مؤلفه اول )

آماوزش و یاادگیری در  گفت، اولین مؤلفاه موفقیات توان

 دارد. بساتگی به عامل فراگیر الکترونیکی آموزش به شیوه

 نتایج بدست امده از این مؤلفه در ن ار گارفتن به توجه با

احساسی، دسترسی آسان به تکاالی ،  -های روحی ویژگی

سااط سیاساات تو دانشااجویان، پااذیرش نااوآوری و شاارایط

آمااوزش و  فراینااد موفقیاات گااذاران و مساائولین اماار در

نقش مهم و اساسای را ایفاا  الکترونیکی یادگیری به شیوه

پاور و مهدیهای های این مؤلفه با پژوهشمی کنند. یافته

، ونهااری، اسادیان و سایفی محمادی (،1397سهرابزهی)

محماااودی و (، 1397پاااور) یوسااا  و ناااامی (،1397)

(، رودسااز، 1396ناظری، دری و آتشای ) (،1396شریفی)

(، نوبخاات، 1396مقااا  تبریاازی )کمالیااان، امیااری و قااائم

(، 1395رفیقاای)(، 1395، عمااادزاده و ساارگزی )غالماای

-جویبااااری و میرزایااای، عطاااایی، احمااادیحساااینی

وودووار، (، 1393زاده و آفندیاده )حکایم (،1394)علویجه

راهیات، جاوی، ف(، ال2020ریچارد، زفرانای و همکااران )

آلهااب و راهلای ( 2019(، مایر )2020ماساده و سینکلیر )

همسو و هماهنا، (، 2015همکاران ) بیدگاال وو  (2018)

 است. 

تاوان مایمحتوا و مطالب آموزشی( در تحلیل مؤلفه دو  )

 یاک ایجااد از قبل قد  اولین محتوا تحلیل و گفت، تجزیه

 ساازدمی قادر را ما امر این. است الکترونیکی آموزش دوره

طرح و قالب محتوی، روشهای تولید و تدارک مسیرهای  تا

متنو  برای دسترسی به محتوای و... برای افزایش کیفیات 

آموزش الکترونیکی و گرفتن نتیجه مطلوب نقش مهمی را 

ایفا می کنند. و مدرسان و دست انادرکاران تولیاد محتاوا 

ببینند در ایان  می بایست آموزشهای الز  را در این زمینه
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هاای های این مؤلفه باا پاژوهشمورد توانمند شوند. یافته

پورفخرآباااااد و  (، 1399فاااار و مسااااتغاثی )بهنااااا 

رضااایی و (، 1397ناامی و یوساا  پاور)(، 1397مهماویی)

، عمااادزاده و ساارگزی (، نوبخاات، غالماای1397زاهاادی )

(، کریمیااان، 1395(، اسااالمی، کااوتی و نااوری )1395)

(، 1393زاده و آفندیاده )(، حکایم1394) کجوری و تاقب

 (،2019(، آلوییاا و وپرسایان)2020نادهاری و پاتنیاک )

فرهان، رزمک،  (،2019لطی ، گلزار، نودهاری و عباسی )

( و زیماارمن، 2019(، ابوعتیااق )2019دماارز و الفالمااه )

همساو و هماهنا، (، 2019موستی، ماارس و همکااران )

 است. 

تأیید یریت، و کادر متخصپ( مد:)سو  مؤلفه تحلیل در

همبستگی معنادار این یافته بیان کننده این اسات کاه 

متولیااان و سیاساات گااذاران و برنامااه ریاازان در حااوزه 

آموزش الکترونیکی دانشگاههای علو  پزشکی یه تربیت 

کادر متخصپ جهت ارتقا کیفیت آماوزش الکترونیکای 

پور و هدیمهای های این مؤلفه با پژوهشبپردازند. یافته

-پاااور و جهاااانی. علااایمیاااری(، 1397ساااهرابزهی)

جویباااری و ، عطااایی، احماادیحسااینی (،1395)گلباار

پااین، کااالر، (، 1393بااز  ) (،1394)علویجااه میرزایاای

(، 2015بیدگاال و همکااران ) (، 2019هایسلت و کالر )

  همسو و هماهن، است.

به کاارگیری ساخت افزارهاا و نهار  ) تحلیل مؤلفه در

 از فراتار افزارها( می توان ننین اظهار داشات کاه نر  

 باه اتصاال و رایانه) ابتدایی از قبیل بسیار مواد و عناصر

 کارد خواهاد تعیین شما آنالین آموزش محل ،(اینترنت

 افاراد. کرد خواهید استفاده هایی برنامه و ابزار نه از که

 دارناد. ظهااور احتیااد متفاااوتی تجهیازات باه مختلا 

 اطالعات شدن عات، نر  افزارها، الکترونیکیاطال فناوری

 های زمینه و بستر ایجاد به منجر جهان، در آن انتقال و

 تجااارت و مجااازی ن یرآمااوزش هااایی عرصااه در الز 

 جهاانی، دهکاده به خاصی مفهومی که شده الکترونیک

هاای هاای ایان مؤلفاه باا پاژوهشاست. یافته بخشیده

(، رضاایی و 1397قاسمی، فردانش، حاتمی و احمادی )

، عماادزاده و سارگزی (،  نوبخت، غالمی1397زاهدی )

(، 1395(، اساااااالمی، کاااااوتی و ناااااوری )1395)

فار، قلجاایی، (، ناادری1395دریازاده ) (، 1395رفیقی)

(، کریمیااان، 1395الاادینی، رضااایی و ساااالر )جااالل

(، 1393زاده و آفندیده )(، حکیم1394کجوری و تاقب )

(، فرهاان، رزماک، دمارز و 2020) نادهاری و پاتنیاک

همساو و (، 2019(، زیمرمن و همکاران)2019الفالمه )

  هماهن، است.

پاذیرش و ) پانجم تبیین یافته های مربو  به مؤلفه در

 آموزش به شیوه الکترونیکی( جایگاه 

توان گفت، با فرهن، ساازی و تغییار نگارش افاراد می

آمااوزش بااه شاایوه جامعااه بخصااو  دانشااجویان در 

الکترونیکی موفقیت امر و کیفیات آماوزش و یاادگیری 

هاای های این مؤلفه با پژوهشیافتهمطلوب خواهد شد. 

پااااور و مهاااادی (،1399فاااار و مسااااتغاثی )بهنااااا 

 (،1397پورفخرآباااد و مهمااویی) (، 1397سااهرابزهی)

. میاری(، 1395، عماادزاده و سارگزی )نوبخت، غالمای

-(،جاوآن2019ابوعتیق ) (،1395)گلبرپور و جهانیعلی

همسو (، 2019مستره، نودوت و همکاران )جوس، الپیره

  و هماهن، است.

در تبیاین ایان عوامال بیرونای(ششم ) تحلیل مؤلفه در

یافته این نتیجه حاصل شد که با فراهم ساازی شارایط 

مناسب از جمله تجهیازات و زیار سااختهای مناساب و 

به  اینترنت  توزیع امکانات در مناطق مختل ، دسترسی

پرساارعت و فرهناا، سااازی، اثرگااذاری مسااتقیمی در 

موفقیاات آمااوزش الکترونیکاای در دانشااگاههای علااو  

هاای هاای ایان مؤلفاه باا پاژوهشپزشکی دارند. یافته

 (، 1395رفیقااای)(، 1395اساااالمی، کاااوتی و ناااوری )

پاور مهدی(، 2019آلوییا و وپرسیان )(، 1395دریازاده )

( و 1395ادزاده و ساارگزی )عماا(، 1397و سااهرابزهی)

 همسو و هماهن، است. (، 2019ابوعتیق )

در تبیاین ایان )انجا  ارزشایابی( هفتم مؤلفه تحلیل در

با توجه به رشد روز افزون یادگیری توان گفت، یافته می

هاای درسای مؤسساات آماوزش الکترونیکی در برناماه
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شایابی تکاوینی، باازخورد و اصاالح و از هماه عالی، ارز

ر طراحاای اسااتاندارد باارای ارزشاایابی آمااوزش مهمتاا

های علو  پزشکی نقش اساسای  الکترونیکی در دانشگاه

و مهمی دارد و باید مد ن ار سیاسات گاذاران و برناماه 

های این مؤلفه با ریزان این نو  آموزش قرار گیرد. یافته

، ونهاااری، اساادیان و ساایفی محماادیهااای پااژوهش

(، 1397احمادی ) قاسمی، فردانش، حاتمی و(، 1397)

زاده و آفندیااده حکاایم (،1396محمااودی و شااریفی)

(،  2020بارتیات، گااوزک، جااان و همکاااران )(،  1393)

پین، کالر،  (،2020وودووار، ریچارد، زفرانی و همکاران )

(، 2018آلهاااب و راهلاای )(، 2019هایساالت و کااالر )

استپین، پاسیا، جانیاک (، 2018رادریگاس و همکاران )

  (، همسو و هماهن، است.2017) و کمیالک

 گیرینتیجه

از نقا  قوت این پژوهش می توان این امر را بیان کارد     

های علو  پزشکی الگویی تدوین شده که  که برای دانشگاه

بر اساس نتایج آن، واحد آموزش مجازی و اسااتید هیئات 

علماای ماای تواننااد از الگااوی آمااوزش الکترونیکاای باارای 

ایند. اما نکته قابال  توجاه اینکاه ایان تدریس استفاده نم

مطالعه محدودیت ها و نقا  ضع  نیز دارد که مای تاوان 

این پاژوهش در به این نکات اشااره کارد. از جملاه اینکها

انجاا  گرفتاه  خوزستان استان پزشکی علو  دانشگاه های

بایست نتایج حاصل از این پژوهش را با احتیاا  است، می

مراکز آموزش پزشکی کشور تعمیم های و  به سایر دانشگاه

 آماری جامعه پژوهش این در اینکه دلیل بهداد و از طرفی 

 ماورد در آمده بدست  نتیجه اند، بوده علمی هیئت اساتید

 .داد تعمیم شود نمی قطعیت با را دانشجویان

با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاداتی در هماین 

 شود:راستا ارائه می

 ایفای و ستادی حوزه با هامنطقه کالن ارتباطات 

 مجاازی آماوزش توساعه در هاا دانشاگاه نقش

 پشاتیبانی و حماایتگری نقاش تقویات نیازمند

 ماالی منابع و زیرساختها تامین در ستادی حوزه

 ریازی برنامه در ها دانشگاه به بیشتر استقالل و

 .است مجازی آموزش توسعه اجرای و

 نناین باه دستیابی در عوامل مهمترین از یکی 

محیطی تربیت مدیریت و پشتیبان متخصاپ و 

 و هاانگارش داناش، دارای کاه با تجرباه  اسات

 .باشد دانشجویان هدایت برای مهارتهای الز 

  با توجه به اینکه دانشجویان یکی از ارکان اصلی

موفقیت در این شیوه تادریس هساتند و هاد  

اصلی افزایش سطح یادگیری و کیفیت آماوزش 

شاود باا آموزشاهای الز  و کید مایمی باشد، تأ

ایجاد شرایط مناسب نگرش و توجه دانشاجویان 

را نساابت بااه ایاان روش تاادریس جلااب کاارد. 

ها را بطور یکسان توزیاع و  امکانات و زیرساخت

 در اختیار دانشجویان قرار داد.

 مالح ات اخالقی

هااای مااورد  جهاات انجااا  پااژوهش تأییدیااه دانشااگاه

نادگان باا آگااهی و رضاایت مطالعه اخذ شد و شرکت کن

 رسااله از برگرفته مقاله این کامل در طرح شرکت کردند.

 کااد بااا کااه اساات آموزشاای ماادیریت دکتااری دوره

 دانشاااگاه در 1064818415109981398162288278

 رسید. تصویب به اهواز واحد اسالمی آزاد
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هاای فرصاتهای منعط ، و اجرای طرح ویژگای دسترسی جهانی ا برخورداری ازآموزش الکترونیکی ب نکیده:

 الکترونیکای آموزش . پژوهش حاضر با هد  تدوین الگویکندمهمی را برای تداو  آموزش پزشکی پیشنهاد می

 کیها پژوهش بر حسب داده نیروش اخوزستان انجا  شده است.  پزشکی که در استان علو  هایدانشگاه یبرا

 منباع دو از اطالعاات پاژوهش نیاا اجرای بخش کیفی راست. د ی( بودهآمیخته اکتشافی )کیفی و کممطالعه 

و آماوزش  ناوری اطالعااتحوزه ف و مصاحبه  با اعضای هیئت علمی و کارشناسان ی مرتبطهاپژوهشمطالعات 

 یریاگنمونه روش که ییجاآن ازبه دست آمد.  بصورت گلوله برفی علو  پزشکی خوزستان هایدانشگاه مجازی

. در بخاش کمّای باا روش دیرسا اشبا  مرحله به متخصپ 15 تعداد با پژوهش نیا بود، همگن روش اساس بر

 250(. ساپس تعاداد 7. 0ن صورت پذیرفت )پایاییدلفی که برای طراحی پرسشنامه طبق توافق ن ر کارشناسا

-اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون نند متغیری برای تعیین حجم نموناه در مادلطبق  پرسشنامه

های آماری از نر  افازار به من ور تجزیه و تحلیل داده .تکمیل گردید تصادفی صورت به یابی معادالت ساختاری

Spss  اسمیرونو  استفاده شد و برای آزمون فرض آماری و تحلیل عاملی تأییدی -وگرو و آزمون کلم ایموسو

در ایان پاژوهش  ساؤاالتروش آماری به کار گرفته شده برای آزماون . از روش معادالت ساختاری استفاده شد

 فاردی هااینتاایج نشاان داد ویژگای اسات. AMOS مدلسازی معادالت ساختاری و بهره گرفتن از نر  افازار
 و افزارها، پاذیرش نر  و افزارها سخت متخصپ، به کارگیری کادر آموزشی، مدیریت، مطالب و راگیران، محتواف

 تأثیرگذارند. الکترونیکی شیوه به آموزش بر ارزشیابی و انجا ( محیطی)بیرونی  آموزش، عوامل جایگاه

 .پزشکی علو  الکترونیکی، دانشگاه آموزش الگو، واژگان کلیدی:

 

 
 
 

 

 

 

 

 


