مقاله پژوهشی
طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در
دانشگاههای علوم پزشکی
رقیه ساجدی* ،عباس خورشیدی ،فاطمه حمیدیفر ،حمید مقدسی ،امیرحسین محمودی

چكيده
مقدمه :همزمان با طرح تحول و نوآوری آموزشی در نظام آموزش سالمت به موازات تحوالت سریع در عرصه فنآوری اطالعات و
ارتباطات ،توسعه یادگیری الکترونیکی به عنوان یک چالش مطرح است .این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری
الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی در سال تحصیلی  1397-98انجام شد.
روشها :پژوهش حاضر یک مطالعه ترکیبی از نوع اکتشافی است .جامعه آماری در بعد کیفی  30نفر از خبرگان یادگیری الکترونیکی دانشگاههای
کشور و در بعد کمی کلیه اعضای هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بودند .روش نمونهگیری در بعد کیفی غیر احتمالی از نوع هدفمند
گلوله برفی بود و در بعد کمی با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  146نفر انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته
و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود .دادهها در بعد کیفی با استفاده از روش کدگذاری استراوس و کوربین ( )1998مشتمل بر سه مرحله کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی و در بعد کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتايج :مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی مشتمل بر  4بعد دانشگاهی ،مناطق آمایشی ،ملی  -کالن
ومنطقهای  -بینالمللی است و دارای 22مؤلفه که از 222شاخص حاصل شده است .هم چنین در بخش کمی بر اساس نتایج تحلیل عاملی
تأییدی شاخصهای برازش مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی همگی در سطح مطلوبی قرار گرفت.
نتيجهگيري :برای طراحی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی باید به ابعاد دانشگاهی ،مناطق آمایشی ،ملی -کالن و
منطقهای  -بینالمللی توجه شود.
واژههای كلیدی :مدل ،یادگیری الکترونیکی ،دانشگاههای علوم پزشکی ،مطالعه ترکیبی
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کاربرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی

شرایط فعلی و به عنوان یک چالش در آینده مطرح است(.)1

* نویسنده مسؤول :دکتر رقیه ساجدی ،دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس

مرکزی ،تهران ،ایران)fatemehhamidifar@gmail.com( .؛ دکتر حمید مقدسی
(دانشیار) ،گروه مدیریت اطالعات و انفورماتیک پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران)moghaddasi@sbmu.ac.ir( .؛ دکتر
امیرحسین محمودی (استادیار) ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
()dr.mahmoodi1964@gmail.com

گروه زبان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی سمنان ،سمنان ،ایران.
sajedi4249@yahoo.com
دکتر عباس خورشیدی (استاد) ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اسالمشهر ،تهران ،ایران.
()a_khorshidi40@yahoo.com؛ دکتر فاطمه حمیدیفر (استادیار) ،گروه
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مقدمه

به عنوان یکی از مسائل کلیدی توسعه فنآوری اطالعات در

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

در حال حاضر همزمان با طرح تحول و نوآوری آموزشی

نشان داد که عوامل متعددی از قبیل زیر ساختهای فناوری،

که مبتنی بر سیاستها و جهت گیریهای کالن آموزشی

انسانی ،پداگوژیکی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصاد ،مدیریت و

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است ،توسعه

رهبری ،اداری و پشتیبانی زمینه ساز موفقیت یا عدم موفقیت

یادگیری الکترونیکی ،راهاندازی و استقرار آن در دستور کار

یادگیری الکترونیکی است که برخی از این چالشها نظیر

دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در کالن مناطق دهگانه

بومیسازی فناوریها ،چالشهای حقوقی و قانونی ،ضعف

آمایشی کشور قرار گرفته است .مطالعات انجام شده در

در شبکهها و زیر ساختهای ارتباطی مخصوص کشورهای

دانشگاههای علوم پزشکی نشان میدهد هنوز برنامهریزی

در حال توسعه و برخی هم دغدغههای مشترک تمام کشورها

تحول گرایانهای در راستای توسعه کارآمد این ابزار فناوری

است(4تا.)9

در محیطهای آموزش عالی سالمت صورت نگرفته است .به

لذا به نظر میرسد به منظور ارتقای آموزش ،پژوهش ،تولید

دلیل باور ضعیف برخی مدیران و سیاستگذاران ،با وجود

و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در فضای مجازی و

تحوالت نظری ،آموزش عالی نتوانسته است در عرصه عمل

در راستای تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش

از این انقالب در حوزه یاددهی  -یادگیری به طور مؤثر

پزشکی شناسایی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای یادگیری

استفاده نماید(.)2

الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی در قالب یک مدل

در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در سطوح ملی و

مفهومی (نظری) یک ضرورت و الزام است .ارائه مدل و

جهانی در زمینه عوامل اثرگذار در پیادهسازی یادگیری

راهنمایی جامع که از ابتدای کار و در طول مسیر راهگشای

الکترونیکی انجام شده است ،اما ادامه این مسیر نیازمند

برنامهریزان و مجریان باشد گامی مؤثر در حفظ سرمایه و

بررسی و پیگیری دقیق است(.)3

بهرهوری محسوب میگردد که از شکستهای آتی جلوگیری

کریمیان و فرخی در مطالعهای به بیان تجربه دانشگاه علوم

میکند .ازاینرو پژوهشگر با استناد به نظرات و پیشنهادات

پزشکی در ارائه الگوی هشت مرحلهای توسعه یادگیری

متخصصان و یافتههای تجربی خود به دنبال تدوین طرح و

الکترونیکی در کالن منطقه  5پرداختند .نتاج نشان داد که

مدلی جامع برای پیادهسازی یادگیری الکترونیکی برای

برای توسعه یادگیری الکترونیکی 8 ،گام شامل تعلیم نیروی

دانشگاههای علوم پزشکی بوده و راهنمایی کلی برای استفاده

انسانی ،تنظیم قوانین ،تشویق و انگیزش ،تولید محتوای

مدیران ،اساتید ،تصمیمگیرندگان و مجریان جهت هدایت آنان

الکترونیکی ،تأمین زیر ساخت ،تولید و نشر دانش ،توسعه

ارائه مینماید.

الکترونیک سازی ،تازگی و نوآوری به عنوان راهبردهای

بنابراین هدف پژوهش طراحی و اعتبار یابی یک مدل

اصلی تعیین شد(.)3

مناسب یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی

میرسعیدی و همکاران ،جیسن و همکاران ()Jansen؛ صادقی

است.

ایدریس و عثمان (&  )Osman Idrisاذعان داشتند اثرات

روشها

رشد تکنولوژی یادگیری الکترونیکی در حوزه علوم پزشکی

این پژوهش ترکیبی از نوع آمیخته اکتشافی است و از نظر

بسیار چشمگیر بوده است وموفقیت در اجرای برنامه

ماهیت و نوع مطالعه در بخش کیفی بر مبنای نظریه داده بنیاد

یادگیری الکترونیکی ،مستلزم فرایند صحیح اصول

و در بخش کمی ،توصیفی از نوع پیمایشی مقطعی است.

برنامهریزی ،طراحی ،ارزیابی و اجرا در محیطهای یادگیری

جامعه آماری بخش کیفی کلیه مدیران و خبرگان مراکز

برخط (آنالین) است .پژوهشهای انجام شده در این زمینه

یادگیری الکترونیکی و اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم
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( ،)Sadeghiکینگ و همکاران ( ،)Kingفولر ( )Fowlerو

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

پزشکی و آموزش عالی سراسر کشور بودند که با روش

زمان آن به طور میانگین در حدود  70دقیقه به طول انجامید.

نمونهگیری هدفمند از نوع گلوله برفی  30نفر از متخصصان

پس از هر مصاحبه ،متن آنها پیادهسازی و مفاهیم

مورد مصاحبه قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه

شناسایی ،احصاء و کدگذاری شدند .انجام مصاحبهها تا

تخصص در رشتههای برنامهریزی یادگیری الکترونیکی در

جایی ادامه پیدا کرد که دادهها تکراری شده و به حد اشباع

علوم پزشکی ،آموزش از دور ،مدیریت آموزشی ،تکنولوژی

نظری رسید .مصاحبهها با سؤالهای فرعی " مدل سازنده

آموزشی و آموزش پزشکی بود مصاحبهها پس از اخذ

یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی شامل چه

رضایت شفاهی و با رعایت اصول اخالقی محرمانه بودن

ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهایی است؟"آغاز شد .دادههای

انجام شد .اساتیدی که جهت شرکت در مطالعه رضایت

پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری مبتنی بر طرح نظامدار

نداشتند از مطالعه حذف شدند .دادهها به وسیله یک فرم

نظریه برخاسته از دادههای استراوس و کوربین تحلیل

مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد .تمام مصاحبهها به

شدند( .)10اساس کدگذاریهای صورت گرفته ،کلیه مفاهیم

صورت فردی و توسط شخص پژوهشگر انجام گرفت و

مقولهبندی شد و در قالب یک پرسشنامه ارائه شد (جدول .)1

جدول  :1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدل یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی
ابعاد
دانشگاهی

مناطق آمایشی

ملی و کالن

پرسشنامه

سینرگوژی و طراحی آموزشی

 1تا 20

منابع انسانی (دانشجو ،استاد و کارکنان)

 21تا 28

زیرساخت -فناوری

 29تا 48

مدیریت

 49تا 58

سازمان

 59تا 66

منابع مالی

 67تا 71

اخالق و فرهنگ

 72تا 78

پشتیبانی ،نظارت و هماهنگی

 79تا 91

عامل قانونی و حقوقی

 92تا 95

فعالیتهای آموزشی

 96تا 105

فعالیتهای پژوهشی

 106تا 111

فعالیتهای فناوری اطالعات

 112تا 119

حمایتهای ساختاری و مدیریتی دولت

 120تا 133

حمایتهای فرهنگی و اجتماعی دولت

 134تا 147

حمایتهای اقتصادی دولت

 148تا 153

حمایتهای علمی و فناوری دولت

 154تا 163

حمایتهای نظام آموزش عالی سالمت

 164تا 182

حمایتهای بخش خصوصی(غیر دولتی)

 183تا 190

تعامالت علمی و آموزشی

 191تا 204

تعامالت فرهنگی و اجتماعی

 205تا 213

تعامالت سیاسی

 214تا 217

تعامالت اقتصادی

 218تا 222
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منطقهای و بینالمللی

مؤلفهها

گویههای مربوط به

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

ابزار سنجش قسمت کمی پژوهش حاضر را پرسشنامه

شاخص نسبت روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی

پژوهشگر ساخته دارای طیف  7درجه ای لیکرت مشتمل

محتوا ( ) CVIاستفاده شد .ابتدا برای تعیین شاخص

بر  222گویه ای استفاده شد.

نسبت روایی محتوا از  10نفر از متخصصان حوزه

به منظور تعیین اعتبار داده ها از معیارهای لینکولن و

یادگیری الکترونیکی (متفاوت از متخصصان مرحله قبل)

گوبا استفاده شد ( .) 11اعتبار داده ها ( )Credibilityبا

درخواست شد تا هر آیتم را بر اساس طیف سه قسمتی

دو راهبرد بازبینی توسط مشارکت کنندگان ( Member

«مفید و ضروری»« ،مفید ولی غیر ضروری» و «غیر مفید

( Peer

و غیر ضروری» بررسی کنند .حداقل مقدار شاخص

 ) debriefingمورد بررسی قرار گرفت؛ به این صورت

( ) CVRبر اساس جدول الوشه به میزان  0/62و حداقل

که پژوهشگر عالوه بر بازگرداندن گفتار و برداشت های

مقدار شاخص ( ) CVIدر کل پرسشنامه به میزان 0/79

خود در طول مصاحبه ،متن مصاحبه ها را همراه با

تعیین گردید ( .)12روایی ابزار پژوهش به وسیله نسبت

تحلیل اولیه جهت تأیید و یا اصالح در اختیار مشارکت

روایی محتوایی ( ) CVRبه دست آمد که روایی کل آن

کنندگان قرار داد و نکات پیشنهادی آنان را لحاظ نمود.

برابر  0/96بود .پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای

هم چنین بر اساس راهبرد دوم ،از افرادی که تجربه

کرونباخ برابر  0/98محاسبه شد.

انجام تحقیقات کیفی را داشتند ،درخواست گردید تا در

این پژوهش نتایج رساله مصوب دوره دکتری تخصصی

مورد بخش هایی از متون از نظر روند کدگذاری،

مدیریت آموزشی است که در معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد

طبقه بندی و عدم سوگیری پژوهشگران اظهارنظر نمایند.

اسالمی واحد تهران مرکزی مورد تصویب قرار گرفت و با

سپس با استفاده از گروه خبرگان و به کمک تکنیک دلفی

اخذ مجوز کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

ابعاد ،مؤلفه ها و شاخص های مدل مورد بررسی قرار

تهران به شناسه IR. IAU. TMU. REC. 1399. 129

گرفت ویرایش الزم انجام و مدل نهایی یادگیری

مورد تأیید قرار گرفت .در تمام مراحل اجرای پژوهش،

الکترونیکی برای دانشگاه های علوم پزشکی تدوین

مالحظات اخالقی رعایت گردید .هدف و موضوع پژوهش

گردید.

به اطالع شرکت کنندگان رسید .هم چنین در مورد

جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه اعضای هیأتعلمی

محرمانه ماندن اطالعات به آن ها اطمینان الزم داده شد.

دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال  1397-98به تعداد

تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و

 237نفر بود که بر اساس فرمول کرجسی و مورگان

استنباطی صورت گرفت و پاسخ آزمودنی ها با آزمون

( 146 )1970نفر از طریق روش نمونهگیری تصادفی

تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم افزار SPSS-20

)checking

و

بازبینی

توسط

همکار

NY,

Armonk,

)IBM,

طبقه ای انتخاب شدند .ابزار سنجش در پژوهش حاضر را

( USA

پرسشنامه پژوهشگر ساخته دارای طیف  7درجهای

 LISREL8. 80شرکت بین المللی نرم افزار علمی

لیکرت مشتمل بر  222گویه ای استفاده شد.

( ) Illinoisمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (جدول.)2

و

نرم افزار

http://ijme.mui.ac.ir

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  /مرداد269 / )23( 21 :1400

] [ Downloaded from ijme.mui.ac.ir on 2022-01-17

به منظور محاسبه روایی محتوا به شکل کمی از دو

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

جدول  :2اعتبار و روایی ابعاد و مؤلفههای مدل یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی
ابعاد

روایی محتوا
()CVR

اعتبار

دانشگاهی

0/85

0/93

مناطق آمایشی
0/83

0/92

ملی و کالن

0/91

0/96

منطقهای و بینالمللی
0/79

0/86

مؤلفهها

روایی محتوا
()CVR

اعتبار

سینرگوژی و طراحی آموزشی

0/94

0/93

منابع انسانی (دانشجو ،استاد و کارکنان)

0/93

0/91

زیرساخت -فناوری

0/96

0/97

مدیریت

0/85

0/91

سازمان

0/82

0/94

منابع مالی

0/92

0/89

اخالق و فرهنگ

0/74

0/87

پشتیبانی ،نظارت و هماهنگی

0/97

0/94

عامل قانونی و حقوقی

0/73

0/84

فعالیتهای آموزشی

0/75

0/97

فعالیتهای پژوهشی

0/81

0/94

فعالیتهای فناوری اطالعات

0/87

0/98

حمایتهای ساختاری و مدیریتی دولت

0/76

0/87

حمایتهای فرهنگی و اجتماعی دولت

0/79

0/82

حمایتهای اقتصادی دولت

0/89

0/73

حمایتهای علمی و فناوری دولت

0/93

0/96

حمایتهای نظام آموزش عالی سالمت

0/95

0/98

حمایتهای بخش خصوصی (غیر دولتی)

0/91

0/97

تعامالت علمی و آموزشی

0/91

0/95

تعامالت فرهنگی و اجتماعی

0/89

0/93

تعامالت سیاسی

0/83

0/90

تعامالت اقتصادی

0/86

0/90

یافتههای این پژوهش شامل یافتههای کیفی و کمی است.

الکترونیکی و اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم

یافتههای کیفی مبتنی بر تحلیل دادههای گردآوری شده از

پزشکی و آموزش عالی با مرتبه علمی استاد ( 8نفر)،

مصاحبه و یافتههای کمی حاصل تحلیل دادههای به دست

دانشیار ( 13نفر) و استادیار ( 9نفر) بودند .مشخصات

آمده از پرسشنامه است.

دموگرافیک مشارکت کنندگان در جدول ( )3نشان داده

مشارکت کنندگان در این مطالعه در بخش کیفی  30نفر (23

شده است.
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نتايج

نفر مرد و  7نفر زن) از مدیران و خبرگان مراکز یادگیری

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

جدول  :3ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان
متغیر

سطح

جنسیت
مرتبه علمی

رشتههای تخصصی

سابقه کار

درصد فراوانی

مرد

(23)76%

زن

(7)24%

استاد

(8)26%

دانشیار

(13)43%

استادیار

(9)30%

تکنولوژی آموزشی

(8)26%

آموزش از دور

(6)20%

مدیریت آموزشی

(5)16%

آموزش پزشکی

(4)13%

برنامهریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

(7)23%

 10تا  1سال

(6)20%

 20تا  11سال

(13)43%

بیش از  20سال

(11)36%

با توجه به گزارههای مطرح شده بر اساس نظریه برخاسته

ابتدا  250شاخص توسط پژوهشگر احصاء شد .در گام

از دادهها ،برای رسیدن به شاخصها ،مؤلفهها و ابعاد ابتدا

بعدی این فرآیند برای شکلگیری مؤلفهها و ابعاد ادامه

کدگذاری باز ،سپس کدگذاری محوری و در نهایت

یافت و در فرآیند کدگذاری محوری پژوهشگر شاخصهای

کدگذاری انتخابی انجام شد و پاسخ سؤاالت به شرح زیر

استخراج شده در مرحله کدگذاری باز را در قالب 3بعد و

ارائه شده است.

20مؤلفه مقولهبندی کرد .در مرحله بعد با توجه به ماهیت

 .1ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای تشکیل دهنده مدل

 20زیر مقوله و بررسی دقیق روابط آنها ،مقولهبندی در

یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی کدامند؟

مرحله کدگذاری انتخابی آغاز و  222شاخص شناسایی

بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش و با توجه به تشریح

شده ،در قالب  22مؤلفه و  4بعد دستهبندی و ارائه شدند.

عناصر نظریه داده بنیاد و استفاده از نظر خبرگان پس از

در جدول ( )4نمونهای از کدهای باز ،محوری و انتخابی

جمعآوری و تلخیص نکات کلیدی در فرآیند کدگذاری باز

نشان داده شده است.

جدول  :4نمونهای از نتایج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی بر اساس مصاحبهها
مناطق آمایشی

مؤلفهها
فعالیتهای آموزشی

اجرای سیاستگذاری و خط مشیهای مشارکتی در دانشگاههای کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور
طراحی و برگزاری کارگاههای یادگیری الکترونیکی برای کارشناسان و اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم
پزشکی در کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور
همکاری در طراحی و توسعه کوریکولوم رشتههای مرتبط با فضای مجازی در علوم پزشکی
لزوم رقابت در تقویت و گسترش یادگیری الکترونیکی در برگزاری دروس عملی و مهارتی
ایجاد قطب یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور
برگزاری تور آموزشی (مدرسه تابستانی) یادگیری الکترونیکی منطقهای و کشوری
مشارکت در توسعه مدلهای یادگیری الکترونیکی کالن مناطق
ایجاد گروههای بین رشتهای (برنامهریزی یادگیری الکترونیک ،مدیریت آموزشی ،آموزش پزشکی و
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ابعاد

شاخصها

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی ،کتابداری مجازی)

مشارکت در تأسیس دانشکده علوم پزشکی الکترونیک (مجازی) در کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور
استانداردسازی و ارتقای کیفیت برنامههای یادگیری الکترونیکی در کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور
(اعتباربخشی)
فعالیتهای پژوهشی

برگزاری کنفرانسها ،سمینارهای دانشگاهی یادگیری الکترونیکی در مناطق دهگانه آمایشی کشور
تالش در جهت انتشار مجله الکترونیک در حیطه فناوریهای نوین آموزشی در آموزش علوم سالمت در
کالن مناطق کشور
ارائه طرح های پژوهشی مشترک در زمینه اثربخشی نمودن یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی
سالمت
برگزاری جشنوارههای ملی سالمت و یادگیری در نظام یادگیری الکترونیکی
راهنمایی و مشاوره پایاننامههای دانشجویی
حمایت از چاپ مقاالت و کتابها در حیطه یادگیری الکترونیکی

فعالیتهای فناوری اطالعات

همکاری و مشارکت در طراحی و راهاندازی الگ بوک الکترونیک منطقهای و کشوری
لزوم تأمین و راهاندازی  LMSبرای کلیه بیمارستانهای کالن مناطق کشور
همکاری و مشارکت در توسعه زیر ساختهای نرمافزاری و سخت افزاری یادگیری الکترونیکی
همکاری در تولید محتواهای آموزشی
لزوم بانک نمونههای بالینی (شبیه سازها ،الگ بوک الکترونیکی ،فیلمهای آموزشی ،تصاویر بالینی)
لزوم اتصال دانشگاههای کالن مناطق کشور به  MOOCsکشوری
همکاری و مشارکت در توسعه و تقویت نرمافزار ملی سیستم مدیریت یادگیری( LMSنوید) در دانشگاههای
کالن مناطق کشور
بکارگیری متخصصان برنامهریز ی آموزشی ،مدیریت آموزشی ،تکنولوژی آموزشی و آموزش پزشکی در
بهبود فرایند یادگیری الکترونیکی علوم پزشکی

دانشگاههای علوم پزشکی میتوان طراحی کرد؟

فعالیتهای پژوهشی با  6شاخص و فعالیتهای فناوری

یافتههای کیفی به دست آمده در پاسخ به این سؤال پژوهش

اطالعات با  8شاخص ،بعد ملی  -کالن با  6مؤلفه حمایتهای

نشان داد که بر اساس مراحل کدگذاریهای باز ،محوری و

ساختاری و مدیریتی دولت با  14شاخص ،حمایتهای

انتخابی روش نظریه داده بنیاد ،مدل مفهومی یادگیری

فرهنگی و اجتماعی دولت با  14شاخص ،حمایتهای

الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی به ترتیب مرکب از

اقتصادی دولت با  6شاخص ،حمایتهای علمی و فناوری

 4بعد دانشگاهی ،مناطق آمایشی ،ملی  -کالن و منطقهای -

دولت با  10شاخص ،حمایتهای نظام آموزش عالی سالمت

بینالمللی است که بعد دانشگاهی به  9مؤلفه سینرگوژی و

با  19شاخص و حمایتهای بخش خصوصی با  8شاخص،

طراحی آموزشی با  20شاخص ،منابع انسانی با  8شاخص،

و بعد منطقهای  -بینالمللی با  4مؤلفه تعامالت علمی و

زیر ساخت -فناوری با  20شاخص ،مدیریت با  10شاخص،

آموزشی با  14شاخص ،تعامالت فرهنگی و اجتماعی با 9

سازمان با  8شاخص ،منابع مالی با  5شاخص ،اخالق و

شاخص ،تعامالت سیاسی با  4شاخص و تعامالت اقتصادی

فرهنگ با  7شاخص ،پشتیبانی ،نظارت و هماهنگی با 13

با  5شاخص استخراج شده است (شکل .)1

شاخص ،و عامل قانونی و حقوقی با  4شاخص؛ بعد مناطق
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 .2چه مدل مفهومی (نظری) را برای یادگیری الکترونیکی در

آمایشی به  3مؤلفه فعالیتهای آموزشی با  10شاخص،

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

بعد منطقهاي -بينالمللي
تعامالت علمي و آموزشي
بعد ملي -کالن
حمايتهاي علمي و فناوري دولت
بعد مناطق آمايشي

فعاليتهاي آموزشي

حمايتهاي ساختاري و مديريتي دولت

فعاليتهاي پژوهشي

فعاليتهاي فناوري اطالعات

الكترونيكي

تعامالت اقتصادي

يادگيري

حمايتهاي اقتصادي دولت

سينرگوژي و طراحي آموزشي

حمايتهاي نظام آموزش سالمت

حمايتهاي بخش خصوصي و غيردولتي

حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي دولت
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تعامالت سياسي

بعد دانشگاهي

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

شکل  :1مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی

 -آیا مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم

 38نفر از شرکت کنندگان زیر  35سال ( 47 ،)%26/02نفر بین

پزشکی از اعتبار و برازش مناسبی برخوردار است یا خیر؟

سنین  35-45سال ( 37 ،)%32/19نفر بین سنین 45-55سال

برای اعتباریابی و برازش مدل پیشنهادی ،از تحلیل عاملی

( 24 ،)25%/34نفر دارای سنین  55سال به باال ()16%/45

تأییدی استفاده شده است .در تحلیل عاملی تأییدی،

بودند .از نظر مرتبه علمی 12نفر از اعضای گروه نمونه

پژوهشگر به دنبال تهیه مدل است که فرض میشود

مربی ( 96 ،)%8/21نفر استادیار ( 30 ،)%65/75نفر دانشیار

دادههای تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک ،توصیف،

( ،)20%/54و  6نفر استاد تمام ( )%5/47بودند .به منظور

تبیین یا توجیه میکند .این مدل مبتنی بر اطالعات پیش

تلخیص مطالب از روشهای آماری توصیفی (میانگین،

تجربی درباره ساختار دادهها است .در واقع تحلیل عاملی

چولگی و کشیدگی) استفاده شده است که در بین ابعاد مدل

تأییدی برای بررسی روابط بین متغیرهای اندازهگیری شده

یادگیری الکترونیکی برای دانشگاههای علوم پزشکی ،بعد

یا نشانگرها و متغیرهای مکنون را که برای برآورد تقریبی

ملی و کالن ( )5/69باالترین میانگین و بعد منطقهای و

آنهاست ،استفاده میشود .برای انجام تحلیل عاملی تأییدی

بینالمللی ( )5/14پایینترین میانگین را به دست آورده است.

از نظر  146نفر از اعضای هیأتعلمی دانشگاه علوم پزشکی

در بین مؤلفههای مدل باالترین میانگین مربوط به مؤلفه

سمنان استفاده شده است.

پشتیبانی ،نظارت و هماهنگی ( )5/93و پایینترین میانگین

ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه در بخش کمی:

مربوط به مؤلفه عامل قانونی و حقوقی ( )4/78است.

از نظر جنسیت  62نفر ( )%42/47زن و تعداد  84نفر

در پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تأیید عوامل

( )%57/53مرد در پژوهش شرکت داشتند .از نظر سنوات

اندازه گیری ،روایی این پرسشنامه به طور جداگانه برای

تدریس ،کمتر از  5سال  10نفر ( ،)%6/84بین  5تا  10سال،

هر بعد با انجام تحلیل عاملی تأییدی مورد آزمون قرار

 23نفر ( 10 ،)%15/75تا  20سال 68 ،نفر ( ،)%46/57بیشتر

گرفت که بعد دانشگاهی به عنوان بخشی از نتایج آن در

از  20سال 45 ،نفر ( )%30/82محاسبه گردید .از نظر سن

ادامه ارائه شده است.
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نمودار  :1مقادیر استاندارد( )Standardبعد دانشگاهی

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

طبق نمودار ( ) 1نتایج حاکی از آن است که متغیرهای

معناداری در اندازهگیری مؤلفهها و بعد دانشگاهی دارند.

مشاهده شده به خوبی میتوانند متغیر پنهان را تبیین کنند.

هم چنین طبق خروجی نمودار مقادیر معناداری (ضرایب

از آنجا که بار عاملی تمام متغیرهای مشاهده شده (مؤلفهها

 )t-valueبرای ابعاد چهارگانه مدل مفهومی (نظری) از

و شاخصها) بزرگتر از  0/3هست بنابراین رابطه مطلوبی

آنجا که معناداری در سطح  0/05بررسی شده است اگر

بین شاخصها (متغیر مشاهده شده) با مؤلفه خود(متغیر

میزان مقادیر یا ضرایب به دست آمده  t-valueخارج از

پنهان) و بین مؤلفهها (متغیر مشاهده شده) با بعد

بازه  ±1/96باشند ،رابطه معنادار است .نتایج نشان داد

دانشگاهی (متغیر پنهان) برقرار است و نقش مهم و

مقادیر tبرای تمامی ارتباطات معنادار هستند.

جدول  :5شاخصهای نیکویی برازش ابعاد مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی
شاخص برازندگی

دامنه قابل
پذیرش

میزان به دست آمده
بعد دانشگاهی

بعد مناطق آمایشی

بعد ملی و کالن

بعد منطقهای و بینالمللی

-

1/65

2/65

2/65

1/24

P≤0/05

0/001

0/001

0/001

0/001

P≤3

2/85

2/71

2/69

2/41

جذر میانگین مجذورات خطای تقریب

P≤0/08

0/03

0/06

0/05

0/05

RMSEA
شاخص نیکویی برازش GFI

P≥0/9

0/91

0/93

0/91

0/93

شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته AGFA

P≥0/9

0/92

0/92

0/93

0/94

خی دو ()x2
سطح معناداری
نسبت خی دو به درجه آزادی

خطاهای کوواریانس ،بررسی شاخصهای برازندگی نشان

 20/86درصد از کل واریانس را تبیین میکند که بر پایه

میدهند که مدل از برازش مناسبی برخوردار است به

ویژگیهای تحلیل ابعاد اصلی این عامل بیشترین سهم را

عبارتی مؤلفهها و عوامل مذکور میتوانند سهم مناسبی در

در تبیین واریانس کل دارد و هیچ عاملی نمیتواند واریانس

تبیین واریانس عامل یادگیری الکترونیکی داشته باشند

بیشتری را در مقایسه با عامل نخست توجیه کند .عامل

(جدول.)5

چهارم (منطقهای – بینالمللی) نیز با ارزش ویژه ،16/68

نتایج مشخصههای نهایی تحلیل عاملی برای استخراج مدل

 16/92درصد از کل واریانس را تبیین میکند که کمترین

نظری یادگیری الکترونیکی برای دانشگاههای علوم پزشکی

سهم را در تبیین واریانس کل سؤالها دارا است .با توجه به

(ابعاد) نشان داد ارزشهای ویژه  4عامل بزرگتر از یک است

جدول فوق  74/53درصد کل واریانس توسط چهار عامل

و درصد پوشش واریانس مشترک بین متغیرها برای این 4

استخراج شده تبیین میشود .هم چنین مشخصههای نهایی

عامل بر روی هم  74/53درصد کل واریانس متغیرها را

تحلیل عاملی برای استخراج مدل نظری یادگیری الکترونیکی

تبیین میکند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل

برای دانشگاههای علوم پزشکی (مؤلفهها) نشان داد ارزش-

عاملی براساس ماتریس همبستگی حاصل ،قابل توجیه

های ویژه  22مؤلفه بزرگتر از یک است و درصد پوشش

خواهد بود .ارزش ویژه هر عامل ،یعنی مجموع مجذورات

واریانس مشترک بین متغیرها برای این  22عامل بر روی

بارهای عاملی آن ،نشان میدهد که عامل تا چه حد در تببین

هم  89/02درصد کل واریانس متغیرها را تبیین میکند.

کل واریانس سؤالها سهیم است .همانطور که مالحظه

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اجرای تحلیل عاملی
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در خصوص شاخصهای برازش مدل ،پس از حذف

میشود ،عامل یکم (دانشگاهی) با ارزش ویژه ،19/98

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

براساس ماتریس همبستگی حاصل ،قابل توجیه خواهد بود.

راستای نقشه جامع علمی کشور و به منظور توزیع عادالنه

ارزش ویژه هر عامل ،یعنی مجموع مجذورات بارهای عاملی

منابع ،ایجاد فرصتهای برابر ،توزیع مأموریت آموزشی

آن ،نشان میدهد که عامل تا چه حد در تببین کل واریانس

نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ،از مهمترین ابعادی که

سؤالها سهیم است .عامل سینرگوژی و طراحی آموزشی

در پژوهش حاضر بررسی شده است عوامل تأثیر گذار در

با ارزش ویژه  9/88 ،9/72درصد از کل واریانس را تبیین

پیادهسازی یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاههای

میکند که بر پایه ویژگیهای تحلیل مؤلفهها این عامل

کالن مناطق دهگانه آمایشی است که به شاخصهای

بیشترین سهم را در تبیین واریانس کل دارد و هیچ عاملی

طراحی و برگزاری کارگاههای یادگیری الکترونیکی برای

نمیتواند واریانس بیشتری را در مقایسه با عامل نخست

کارشناسان و اعضای هیأتعلمی دانشگاههای علوم

توجیه کند .عامل تعامالت اقتصادی نیز با ارزش ویژه ،1/21

پزشکی در کالن مناطق دهگانه آمایشی کشور ،ایجاد قطب

 1/16درصد از کل واریانس را تبیین میکند که کمترین سهم

یادگیری الکترونیکی ،برگزاری تور آموزشی یا مدرسه

را در تبیین واریانس کل سؤالها دارا است .با توجه به نتایج

تابستانی ،مشارکت در توسعه مدلهای یادگیری

فوق 89/02درصد کل واریانس توسط  22مؤلفه استخراج

الکترونیکی ،ایجاد گروههای بین رشته ای ،راهنمایی و

شده تبیین میشود.

مشاوره پایاننامههای دانشجویی و استانداردسازی و
ارتقاء کیفیت برنامههای یادگیری الکترونیکی در کالن

این پژوهش با هدف طراحی و اعتبار یابی مدل مفهومی

نتایج مطالعات کریمیان و فرخی( ،)3ناظری و آتشی(،)13

یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی انجام

اسالمی نژاد ( )Eslaminejadو همکاران( )16است .یافتهها

شد .نتایج بیانگر آن است که مدل مفهومی(نظری) یادگیری

در بعد ملی – کالن بیانگر آن است که کاربرد یادگیری

الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی مشتمل بر چهار

الکترونیکی در آموزش پزشکی به عنوان یکی از مسائل

بعد دانشگاهی ،مناطق آمایشی ،ملی -کالن و منطقهای -

کلیدی توسعه فناوری اطالعات در شرایط فعلی و به عنوان

بینالمللی و 22مؤلفه که از 222شاخص حاصل گردید.

یک چالش در آینده مطرح است و دانشگاههای علوم

در بعد دانشگاهی مؤلفه اخالق و فرهنگ یکی از عوامل

پزشکی ناگزیر به سازگاری با سیر تحوالت و تغییرات

بحث انگیز در یادگیری الکترونیکی اشاره شد که رعایت

جدید در این محیط جدید هستند .بنابراین دانشگاههای

حق مالکیت معنوی در تولید محتواهای آموزشی ،حفظ

علوم پزشکی ضمن شناسایی عوامل مؤثر درون

حریم خصوصی و حرفهایگری در یادگیری الکترونیکی،

دانشگاهی (سطح خرد) جهت برنامهریزی و اجرای توسعه

توجه به شکاف دیجیتالی و تالش برای توزیع عادالنه

یادگیری الکترونیکی با کیفیت ،مستلزم حمایت و پشتیبانی

یادگیری و آموزش و توجه به تنوع فرهنگی ،جغرافیایی،

در سطح کالن از جمله حمایتهای ساختاری و مدیریتی،

قومیتی و آداب اجتماعی از شاخصهای تأثیرگذار در

فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی ،علمی و فناوری دولت ،و نیز

موفقیت و تدوین مدل مناسب یادگیری الکترونیکی

حمایتهای نظام آموزش عالی سالمت و حمایتهای بخش

محسوب میشوند .نتایج مذکور با یافتههای پژوهشهای

خصوصی است.

ناظری و آتش( ،)13روشنی و همکاران( )14و مجتهدزاده

شاخصهای حمایتهای نظام آموزش عالی سالمت شامل

و محمدی امامی( )15هم خوانی دارد .با توجه به همسویی

استانداردسازی در برنامه درسی مبتنی بر یادگیری

با طرح تحول و نوآوری دردانشگاههای علوم پزشکی و در

الکترونیکی ،تدوین و توسعه نظام نظارت بر محتوای تولید
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بحث

مناطق دهگانه آمایشی کشور پرداخته شد که هم راستا با

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

رقیه ساجدی و همکاران

یادگیری الکترونیکی ،تنظیم آیین نامه کشوری اعتبار

شده است هم چنین این مدل بومی ،مبتنی بر مقتضیات و

بخشی دورههای الکترونیک ،وجود آیین نامههای الزام آور

شرایط ویژه دانشگاههای علوم پزشکی در ایران است ،از

و مشوق فعالیتهای مجازی ،سهولت در استخدام و جذب

دیگر سوی گردآوری دادهها بر اساس نظرات خبرگان و

اعضای هیأتعلمی متخصص در حوزه یادگیری

صاحب نظران رشتههای تخصصی آموزش از دور،

الکترونیکی ،حمایت از استقالل و آزادی عمل دانشگاهها

یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی ،مدیریت آموزشی

اشاره شد که با یافتههای روشنی و همکاران()14؛

و آموزش پزشکی است که موجب شناسایی دقیقتر و

مجتهدزاده و محمدی امامی( )15و شعبانی و

متناسب تر عوامل پیش روی پیادهسازی یادگیری

همکاران( )17همسو است .امروزه پدیده جهانی شدن به

الکترونیکی می شود که در تحقیقات قبلی به اعمال نظرات

عنوان پارادایم اصلی همه شئون زندگی بشر را دستخوش

این گروه از افراد پرداخته نشده است.

تغییر کرده است و در راستای انطباق و هم سویی رویکرد

این پژوهش نیز همانند هر پژوهش دیگری دارای

دانشگاهها با روندهای اقتصادی ،سیاسی ،علمی و

محدودیتهایی بوده است ،اما این محدودیتها میتوانند

فناورانه جهانی ،یادگیری الکترونیکی نیز متأثر از

دریچههای جدیدی بر روی پژوهشهای آتی بگشایند .لذا

بینالملل ی شدن و تقاضا محور شدن آموزش عالی شده

محدودیتهایی که این پژوهش با آنها مواجه بود ،حذف

است .در واقع ارزش سرمایهای دانش بیش از هر زمان

عوامل مداخله گر و تعدیل کننده به علت گستردگی

دیگری مورد توجه است و به دلیل درآمد زا بودن آموزش

موضوع پژوهش ،پاسخ گویی ناقص به برخی از سؤاالت

عالی به ویژه در بخش سالمت ،استفاده از فناوریهای

پرسشنامه و عدم همکاری در بازگشت پرسشنامهها در

نوین مانند واقعیت افزوده ،تحلیل یادگیری ،پردازش ابری،

زمان مقرر و نیاز به پیگیریهای مستمر برای جمعآوری

شبیه سازی ،اینترنت اشیاء در آموزش و پژوهش به

پرسشنامهها ،همچنین نتیجه تحلیل عامل تأییدی بیانگر

شدت افزایش مییابد .در این تعامالت رشد توسعه دروس

این موضوع است که همه ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و

بین رشتهای براساس تقاضای دانشجویان در جهان

گویهها ی شناسایی شده یک عامل زیر بنایی را در قالب

افزایش خواهد یافت .بنابراین در طراحی مدل یادگیری

مدل یادگیری الکترونیکی برای دانشگاههای علوم پزشکی

الکترونیکی در مؤلفه تعامالت سیاسی و اقتصادی

تبیین میکنند ،اما قطعاً مؤلفهها و شاخصهای دیگری را

میبایست به شاخصهای لزوم پایداری سیاسی در

می توان با توجه به سیاستهای فرهنگی ،آموزشی،

کشور ،میزان اعتماد و امنیت اطالعات ،اعتبارات مالی

پژوهشی و منطقهای دیگر دانشگاههای کشور شناسایی

دانشگاه جهت جذب دانشجویان بینالمللی و لزوم سهم

نمود که به رغم تالش فراوان همچنان مکنون ماندهاند و

صادرات آموزشی در بودجه کشور توجه شود .یافتههای

می توانند کشف شوند.

مذکور با نتایج پژوهشهای کینگ ( )Kingو همکاران(،)7
مهدوی نسب و همکاران( ،)18صبوری و همکاران(،)19

نتيجهگيري

اقبال و همکاران( ،)20بوچانان ( )Buchananو

نتایج این پژوهش نشان داد برای طراحی یادگیری

همکاران( ،)21کوفی آیبی ( )22()Kofi Ayebiو فرید

الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی باید به ابعاد

( )Faridو همکاران( )23هم خوانی دارد .بنابر آنچه بیان

دانشگاهی ،مناطق آمایشی ،ملی -کالن و منطقهای -

شد در طراحی و تدوین این مدل عالوه بر این که به مقوله

بینالمللی توجه شود .بنابراین امید است سیاست گذاران،
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شده ،توجه به نقش نهادهای غیر دانشگاهی در توسعه

آینده نگری یادگیری الکترونیکی در صنعت جهانی توجه

رقیه ساجدی و همکاران

طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی یادگیری الکترونیکی

 راهبردها و، عوامل مداخلهگر، عوامل علی،زمینه ساز

مدیران عالی آموزش عالی سالمت و متولیان یادگیری

پیامدهای مدل یادگیری الکترونیکی برای دانشگاههای

الکترونیکی با کاربست مدل احصاء شده سبب تحقق

 همچنین،علوم پزشک ی در مطالعات آتی شناسایی گردد

اهداف و برنامهها ی طرح تحول و نوآوری در آموزش

الگوهای برنامهریزیهای آموزشی استفاده شده

 البته ضروری است سرمایه گذاری.عالی سالمت گردند

دانشگاههای علوم پزشکی پیشرو در داخل و خارج از

،شایسته و کالنی از سوی دولت از منظر زیر ساختی

.کشور در حوزه یادگیری الکترونیکی بررسی شوند

قانونی و حمایتی برای توسعه یادگیری الکترونیکی با
.توجه به تحوالت جهانی در آینده نزدیک صورت گیرد

قدرداني

باتوجه به نتایج حاضر پیشنهاد میشود پژوهشهایی با

بدینوسیله از خبرگان کشوری و اعضای هیأتعلمی

موضوع آسیب شناسی یادگیری الکترونیکی مبتنی بر

دانشگاه علوم پزشکی سمنان که در انجام این پژوهش ما را

 عوامل،ابعاد شناسایی شده در مدل ارائه شده انجام شود

. مراتب تشکر و قدردانی به عمل میآید،یاری نمودند
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Designing and Validation of a Conceptual Model of E-learning in
Iranian Universities of Medical Sciences
Roghayeh Sajedi1, Abbas Khorshidi2, Fatemeh Hamidifar3, Hamid Moghaddasi4, Amir
Hossain Mahmoodi5
Abstract
Introduction: Parallel with the educational transformation and innovation plan in the health education
system and the rapid developments in Information and Communication Technology, e-learning has been a
challenge. The study endeavoured to design and validate the conceptual model of e-learning in universities of
medical sciences in the years 2018-2019.
Methods: In the qualitative phase of this mixed exploratory study, a total of 30 participants included university
experts in the field of e-learning, were selected through snowball purposive sampling and in the quantitative
phase, through a descriptive survey, a sample of 146 faculty members at Semnan University of Medical
Sciences were selected. The instruments were semi-structured interviews and a researcher-made
questionnaire. In the qualitative phase, the systematic approach of Strauss and Corbin was conducted in three
stages of open, axial, and selective coding. As to the quantitative phase, confirmatory factor analysis was
employed.
Results: The conceptual model of e-learning in universities of medical sciences involved four significant
dimensions: academic, spatial regions, national (macro) and international. Besides, 22 components and 222
indicators were extracted. In the quantitative phase, the results confirmed the good fit of the model.
Conclusion: To design a model of e-learning in universities of medical sciences, academic, spatial regions,
national (macro), and international dimensions should be considered.
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