مجلهی توسعهی آموزش جندیشاپور
فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی
سال نهم ،شمارهی  ،2تابستان 79

ارائه مدلی به منظور استقرار آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران بر اساس رویکرد داده بنیاد

گلنوش ميرسعيدی :دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رودهن ،رودهن ،ایران
محمد نقی ايمانی* :عضو هیأ ت علمی گروه مدیریت ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن ،رودهن ،ایران.
فتاح ناظم :عضو هیأت علمی گروه مدیریت ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،
رودهن ،ایران.

چكيده :آموزش های الکترونیکی عرصه مناسبی برای ظهوور و بوروز اسوتعدادها بووده و موجوا افوزایی کوارایی
فرآیندهای آموزش میشوند .از این رو ،موج رو به گسترشی از آموزش الکترونیکی در ایوران در حوال شوک گیوری
است .هدف از پژوهی حاضر ارائه مدلی برای استقرار آموزش الکترونیکی در دانشگاه علووم پزشوکی آزاد اسوالمی
تهران بوده است .این پژوهی از نوع پژوهیهای کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریووه داده بنیوواد
انجوام شد.،جامعه آماری شام اساتید و مدیران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسوالمی تهوران کووه بووا اسووتفاده از
رویکورد نمونهگیری هدفمند در مجموع تعداد  51نفور بووه عنوووان مشووارکت کننوودگان در پووژوهی انت ووا
شودند .دادهها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه سواتتار یافتوه در سوال  5371گوردآوری
شد .نتایج تحلی دادهها طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انت ابی انجام گرفت که حواکی از  9مقولو کلوی
بود که در قالا مدل پارادایمی شام  :شرایط علی (مدیریت و رهبری) ،مقول کانونی (عوامو فنوی و تکنولوووی و
عوام پداگووی) ،کنشها و تعاملها (عوامو انسوانی) ،زیرسواتتهوا و پیامودها ارائوه گردیود .بوا پوذیرش آمووزش
الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران و برنامه ریزی برای اجورای مودل زمینوهای طراحوی شوده
براساس رویکرد داده بنیاد ،به نظر میرسد آماده کردن زیرساتتها و تجهیزات موورد نیواز دیگور ایون فنواوری در
سطح سازمانی و دانشگاهی به عنوان مکم های این سیستم نقی بسزایی در پیشرفت آن تواهد داشت.
واژگان کليدی :آموزش الکترونیکی ،استقرار ،رویکرده داده بنیاد ،دانشگاه.

*نويسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی گروه مدیریت ،دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد
رودهن ،رودهن ،ایران.
.
Email: M48.Imani@yahoo.com
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از میزان ترددهوا ،صورفه جوویی در زموان ،هزینوه و

مقدمه
سوورعت توسووعه و پووذیرش فنوواوری اطالعووات و

همچنین یادگیری بهتر ،سوریمتور و آسوانتور اسوت،

ارتباطات بوا سوایر فنواوریهوا قابو قیواس نیسوت و

تأکید دارد (رینوای و موریسوون2153 ،؛ والگینتوون،

مروری برتاری چه این موضوع بیوانگر ایون اسوت کوه

)2153

رادیو ،تلویزیون سیزده سال؛ رایانوه ش صوی شوانزده

تواًثیرهای رشوود فنواوری ،یوادگیری الکترونیکوی در

سال طول کشید تا به عنوان یك پدیده فراگیر مطرح

حوزه علوم پزشوکی بسویار چووشمگیر بووده اسوت و

شوند در حالی که این مدت بورای پوذیرش و بوه کوار

بررسی ابعاد اثرهای یادگیری الکترونیکووی در علوووم

گیووری اینترنووت چهارسووال بوووده اسووت (ولنتووین و

پزشکی اهمیت فراوانی دارد .فرآیند آمووزش پزشوکی

همکوواران .)2153 ،ایوون توسووعه سووریم و چشوومگیر

تحت تاًثیر عوامو و متيیرهوای متعوددی قورار دارد.

عرصووههووای م تلووع صنعت،کشوواورزی و توودمات را

دانشجو ،استاد ،عرصه آموزش ،روشهوای آموزشووی،

تحت تاًثیر قرار داده و عرصه تعلیم و تربیت نیز از این

منابم آموزشی ،رونود رو بوه رشوود تکنولوووویهووای

تحوالت بی نصیا نمانده اسوت .آمووزش مبتنوی بور

آموزشوی و یادگیری الکترونیکی از جمله این عوامو

رایانوه ( ،)computer based instructionآمووزش

هستند .پاسخدهی به موقم به تيییرهای رو بوه تزایود

به کمك رایانه (،)computer assisted instruction

در فناوریهای نووین و هودایت و موودیریت صووحیح

Web

برناموههوای آموزشوی در عوصر اطالعوات و ارتباطات

،)instructionکووارآموزی مبتنووی بوور و ( Web

میتواند از یك طرف موجا به روز بودن فراگیوران را

،)based trainingیوادگیری مبتنوی بور و ( Web

فراهم کند و از دیگر سوء داشتن یك پزشك ماهر بوه

 ،)based learningیووادگیری بوور تووط ( Online

عنووان تروجی نظام آموزش پزشکی ،موجا سالمتی

 ،)learningیادگیری مجازی ( )Virtual learningو

بیشووتر جامعوووه را بووه دنبووال تواهوود داشووت .کسووا

مفاهیمی از این قبی هر چنود تفواوتهوای انودکی و

مهارتهای م تلووع از جملووه آمووزش الکترونیکوی

شاید قاب توجهی با هم دارنود اموا همگوی مفواهیمی

میتوانود بورای دانوشجویان ،اسوتفاده از دانی جدید

هسووتند کووه در دهووه تیوور بووه شوودت در نظووامهووای

را میسر سازد و دانشوکدههوای پزشوکی حوول محوور

آموزشی به چشم میتورد و تموام ایون مفواهیم زیور

اسووتفاده از چنووین مهووارت و دانشووی ،پوویریووزی

پوشووی چتوور بووزر تووری تحووت عنوووان یووادگیری

میگردنود .از مهمترین مزیتهای آموزش الکترونیکی

الکترونیکووی ( )E-learningقوورار موویگیرنوود (آلوون،

صرفه جویی در زمان ،کاهی هزینهها) هزینه کوالس،

2112؛ باچنان.)2153 ،

هزینووه رفووت و آموود( عوودم محوودودیت در انت ووا

از دهوه  5721تعواریع گونواگونی بورای یوادگیری

موضوعها و رشتهها ،عدم وابسوتگی کوالس بوه زموان

الکترونیکی ارائه شده و در ب یهای م تلع تجاری،

تاص ،استفاده تعداد زیوادی دانشوجویان از کوالس و

آموزشوی و نظوامی در معوانی متفواوتی یوادگیری

امکووان اسووتفاده مجوودد از اطالعووات و شووبیه سووازی

الکترونیکی مورد استفاده قرارگرفته است (الیوریالرد،

محیطهای آموزشی میباشد؛ در این نوع آموزش بوین

 .) 2153اما وجه مشترک همه تعاریع این اسوت کوه

یادگیری و مسئولیتهای فردی و حرفهای دانی پژوه

بر استفاده از سیستمهای آموزش الکترونیکوی مثو

تعادل ایجاد میشود ،و امکان یوادگیری بوا توجوه بوه

کامپیوتر اینترنت ،نشریههای الکترونیکی و تبرناموه

تواناییهای فردی وجوود دارد .از سووی دیگور دانوی

آموووووزش مبتنووووی بوووور و (

based

های ،سیدیهای مجازی وغیره که هدف آن کاستن
فصلنامهی علمی_پژوهشی توسعهی آموزش جندیشاپور ،سال نهم ،شماره ی ،2تابستان 1397

ايمانی و همكاران

پژوهان میدانند که چه چیزی را ،چگونه و چطور یاد

139

روش این پژوهی نوع تاصو از پوژوهی کیفو

بگیرند (گارینسون.)2155 ،

بووه نووام نظری و داده بنیوواد ( Grounded Theory

در ایران نیز در این زمینه فعالیتهای زیوادی انجوام

 )Methodاست .نظری داده بنیاد ،هم ابوزار اسوت

شده است و گسترش فعالیتهای مربوط به یوادگیری

برا ایجاد نظریه و هوم تکنیکو اسوت بورا انجوام

الکترونیکی در آموزش عالی ایران قاب مالحظه است؛

پژوهیها کیفو  .گرچوه هور یوك از رویکردهوا

بطوری که توسعه آموزش الکترونیکی به عنوان یوك

م تلع برا تفسیر دادهها اهمیت متفاوت قایو انود،

ضرورت و شرط اصلی برای تحقق هدف برنامه چهارم

با این حال تفسیر دادهها در قلا پژوهی کیف جا

توسعه کشور ،تلقی مویشوود (رحموان پوور.)5339 ،

دارد .در روش نظریه داده بنیاد تفسیر دادههوا ،نقوی

بسیاری از دانشگاههوای جوامم ایوران چوون دانشوگاه

اصلی و محوری را در فراینود تحقیوق ایفوا مویکنود.

تهران و شیراز از قریا به یك دهه است که اقدام بوه

میتوان نظری داده بنیاد را «یك روش تحقیق کیفو

پذیرش دانشجو به روش الکترونیکی نمودهاند و ایون

که مجموع منظم از رویههوا را بورا توسوع یوك

نوع آموزش را جزئی از برنامههای بلند مدت تود قرار

نظری بنیادین برتاسته از استقراء در مورد یك پدیده

داده و به عمده سرمایه گذاریهای کالنوی روی ایون

به کار م گیرد» تعریوع کورد (اسوتراوس و کووربین،

مقولوه انجوام دادهانود .آمووزشهوای الکترونیکوی در

.)5771

دانشگاههای علووم پزشوکی ایوران بوه دلیو ماهیوت

در نظری داده بنیواد از نمونوهگیور نظور اسوتفاده

حساس و تطیر کاری حوز های تحت پوشی ،نوپاتر

میشود و تصمیم برا انت ا نمونه در جریان فرایند

از دانشوگاههوای وزارت علووم ،تحقیقوات و فنواوری

پژوهی سازمان م یابد .یک از مفروضوات زیربنوای

میباشود؛ اگرچوه مطالعوههوای م تلوع توأثیر مفیود

نظری داده بنیواد ایون اسوت کوه دادههوا ناشو از

آموزش به وسیله استفاده از سیستمهای الکترونیکوی

نظریهها گذشته نباید جریان تحقیق و جموم آور

را برای آموزش دروس م تلع پزشکی نشان دادهانود،

دادهها را جهت دهد .همچنین مرحل اولی تحقیق بر

ولی موفقیت در اجرای برنامه یوادگیری الکترونیکوی،

مبنووا نظریوو داده بنیوواد ،موواهیت اکتشوواف دارد

مستلزم فرآیند صحیح اصوول برناموهریوزی ،طراحوی،

(گلیزر .)2112 ،بنابراین در این پژوهی سع شد در

ارزیابی و پیاده سوازی محویط هوای یوادگیری آنالیون

نقطه شروع از گروه استفاده شود ،کوه جموم آور

است .در مقاله حاضر سعی بور آن اسوت ،بوه طراحوی

دادهها مرتبط با نظریه تسریم شود .به همین دلیو

مدلی برای استقرار آمووزش الکترونیکوی در دانشوگاه

مصاحبه بوا صواحانظوران کلیودی بوه عنووان نقطوه

علوم پزشکی آزاد اسوالمی تهوران پرداتتوه شوود ،توا

آغازین تحقیق در نظور گرفتوه شود .مصواحبه انجوام

براساس مؤلفهها و عوام دتی در اسوتقرار آمووزش

گرفته در این تحقیوق بوا توجوه بوه ت صصو بوودن

الکترونیکی مش ص شود .مسأله اصلی پوژوهی ایون

موضوع (آموزش پژوهی محور) از نووع «مصواحبه بوا

اسووت کووه آیووا عواموو مووؤثر بوور اسووتقرار آموووزش

مت صصان» محسو م شود.

الکترونیکوی در دانشووگاه علووم پزشووکی آزاد اسووالمی

قلموورو مکووانی تحقیووق دانشووگاه علوووم پزشووکی آزاد

تهران کدامند؟

اسالمی تهران بود .بدین منظور در این فواز اسواتید و

مواد و روشها

مدیران ارشد دانشگاه به عنووان نمونوه موورد بررسوی
انت ا شدند .پس از تعیین نمونوه موورد بررسوی در
تحقیق ،اساتید و مودیران ارشود دانشوگاه بوه عنووان
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نمونووه آموواری تحقیووق بووه شووک هدفمنوود در حوووزه

يافتهها

استقرار آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شودند و بوا

یافته های مربوط به متيیر های جمعیت شوناتتی

استفاده از روش گلوله برفی ،با  51نفر مصواحبه شود.

پژوهی نشان مویدهود کوه  %21پاسوخدهنودگان را

مالک انت ا  51نفر جهت مصاحبه در روش کیفوی

مردان و  %01پاس گویان را زنان تشکی میدهند .در

اشباع و کفایت نظری است .بوه عبوارت بهتور در ایون

زمینه توزیم فراوانی پاسخ دهندگان بر حسوا متيیور

مطالعووه تعووداد  51نفوور از اسوواتید و موودیران ارشوود

سن یافتههای پژوهی حاکی از آن بود  %21از پاسوخ

دانشگاه به مرور انت ا شدند .در واقم از سیزدهم بوه

دهندگان در سن  31_21سوال % 13/30 ،در سونین

بعد ،تکرار در اطالعات دریافتی مشواهده گردیود .اموا

بین 32تا  01سال 22/22 ،درصد در سن  01سال بوه

برای اطمینان تا مصواحبه پوانزدهم اداموه یافوت و از

باال قرار داشتند.

سیزدهم به بعد دادهها به طور کام تکراری و کفایت

دادهها از طریق فرایند کدگوذاری و مبتنوی بور طورح

نظری رسیده بود .مقصود از اشوباع نظوری مرحلوهای

نظامدار نظریه داده بنیاد مورد تحلی قرار گرفوت .در

است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقولوه

طی کدگذاری باز ،متن مصاحبههوای پیواده شوده بوا

پدید نیاید و روابط بین مقوله ها برقرار و تأییود شوده

اسووتفاده کوودهای زنووده عالمووت گووذاری و ایوودههووای

است .سؤاالت مصاحبه از نوع بازپاسخ بوده و موواردی

تکراری شوناتته شود .نتیجوه ایون مرحلوه ،تقطیور و

مانند عوام مؤثر بور آمووزش الکترونیکوی ،چگوونگی

تالصه کردن انبوه اطالعات کسا شده از مصاحبهها

فرایند آموزش الکترونیکی ،چگونگی عوام زمینهای و

به درون مفاهیم و دسته بندیهایی است کوه در ایون

پیامدهای آموزش آموزش الکترونیکی را مورد کواوش

سوالهای مشابه هستند .کدگذاری بواز ،موضووعهوا و

قرار میداد .فرایند مصاحبهها ،ضوبط و سوپس پیواده

مفاهیم را از عمق دادهها به سطح آورد .این موضوعها

شد .در ایون مقالوه بورای تجزیوه و تحلیو دادههوا و

و مفاهیم از پرسی اولیه تحقیق و مفاهیم در ادبیوات

دسترسی بوه الگووی آمووزش پوژوهی محوور از سوه

و یا واوه های مورد استفاده مصاحبه اتذ شودهانود .در

مرحله کدگوذاری بواز ( ،)Open Codingکدگوذاری

مرحله کدگذاری محوری از میان کودها بوه دسوت

محووری (  )Axial Codingو کدگوذاری گزینشوی

آمده از کدگذار باز ،آنهای که به نظر رسید بویی

(  )Selective Codingاسوتفاده شوده اسوت .بورای

از سایرین در مراح بعد به کار مویآینود ،انت وا

تحلی دادههای از نرم افرار  MXQDA 10استفاده

شدند .در واقم این مرحلوه پواالیی دهنوده ،تفکیوك

شد .روش دلفی برای بررسی روایی دادهها مدنظر قرار

کننوده ،انسووجام دهنوده و موونظم کننوده مفوواهیم در

گرفته است .این روش به عنوان تکنیکی گروهی بووده

کدگذار باز است .هدف اصول ایون مرحلوه کواهی

که هدفی دستیابی به قاب اطمینانترین اجماع نظور

دادن مجموعووه اولیووه کوودها بووه چووارچو تبیینوو

گوووروه تبرگوووان از طریوووق مجموعوووههوووایی از

مقولههای سطح باال اسوت .ایون کوار هوم بوا مورتبط

پرسشنامههای محرک به همراه بازتورد کنترل شوده

کردن مقولهها با یکدیگر به هر نحوو ممکون و هوم بوا

نظرها میباشد .در تحقیوق حاضور بورای اطمینوان از

شکستن مقولهها در واحدها کنتورل پوذیرتر انجوام

روایی مؤلفههای است راج شده در قاب پرسشونامهای

گرفت .همچنین در این مرحله سع شد بوه مفواهیم

برای صاحا نظران ایون حووزه ارسوال شود و بعود از

مشابه به دست آمده در کلیه سؤالهای پوژوهی کوه

جرح و تعدی های مقتضی دادههای تحقیوق گوزارش

در جدول شماره  5آمدهاند ،عنوان داده شود .انت ا

شدند.
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نام مقولهها بر اساس مفاهیم مشترک و مشابه است

"عوام فنی و تکنولوویك" و " عوام پداگوویك" به

که از کدگذار باز به دست آمده است .یعنو عنووان

عنوان مقوله محوری انت ا شد.

یك مقوله پیوند دهنوده و ارتبواط دهنوده مفواهیم

 -2شرایط علی :مدیریت و رهبری

است که با هم مرتبط یا مشابهاند.

این شورایط باعوا ایجواد و توسوعه پدیوده یوا مقولوه

در نهایت  9مقوله به عنوان مقولههای اصلی نهایی

محوووری موویشوووند .از میووان مقولووههووای موجووود،

شد .این مقولههای اصلی عبارت بودند از:

"مودیریت و رهبوری" بووه معنوای رهبوری کووه دارای

انت ا

مدیریت و رهبری ،عوام

فنی و فناوری ،عوام

مهارت درک محیط و مشارکت در تدوین راهبردهوای

آموزشی )پداگووی ( )pedagogyدر گذشته هنر و

آموووزش الکترونیکووی بوووده ،نقووی فعووال در ایجوواد و

علم تربیت کودکان بود و اغلا مترادف با واوه تدریس

توسعه فرهنگ آموزش الکترونیکی در سازمان داشوته

یا تعلیم و آموزش به کار برده میشد( ،عوام انسانی،

و از همراستا بودن زیرساتتهای سازمان با راهبردهوا

عوام اقتصادی ،عوام فرهنگی و اجتماعی و عوام

و عناصر آموزش الکترونیکی اطمینان حاص میکند،

اداری و پشتیبانی .برای مثال ،در مقوله رهبری و

به عنوان شرط علی انت ا شده است.

مدیریت مواردی همچون حمایت مدیران ارشد،

کنیها و تعام ها :عوام انسانی

شناسایی ،ارزیابی و انت ا

فناوریهای جدید و

کوونیهووا و تعام و هووا بیووانگر رفتارهووا ،فعالیووتهووا و

اشاعه فرهنگ آموزش مجازی قرار داشت.

تعام های هدف داری هستند که در پاسخ بوه مقولوه

سووومین و آتوورین مرحلووه از کدگووذار کدگووذار

محوووری و تحووت ت واًثیر شوورایط مداتلووهگوور ،ات ووا

گزینش است که کدگوذار محوور را در سوطح

می شوند .به این مقولهها راهبرد نیز گفته میشود .که

انتزاع تر ادامه م دهد .در این مرحله وظیفوه اصول

در تحقیق حاضر عبارتند از :دانی و ت صص ،شناتت

محقق تش یص رشته یا ارتبواط مفهووم اسوت کوه

و تعهد و مسئولیت پذیری.

همه مقولهها سطح باالتر را به یکدیگر پیونود داده و

بسووتر حوواکم :زیرسوواتتهووای اسووتقرار آموووزش

وص م کند .در این مرحله نظریوه پورداز داده بنیواد

الکترونیکی به شرایط تاصی که برکنیها و تعام هوا

مقوله محوری را به طور روشمند انت ا و بوا ارتبواط

تاًثیر می گذارند ،بستر گفته میشوود .ایون شورایط را

دادن آن با سایر مقولوههوا بوه نگوارش نظریوه اقودام

مجموعهای از مفاهیم ،مقولهها یا متيیرهای زمینوهای

میکند کوه شورحی انتزاعوی بورای فراینودی کوه در

تشکی دهنود و در الگووی معرفوی شوده عبارتنود از:

پژوهی مطالعه شده است ،ارائه میدهد.

زیرساتتهوای آمووزش الکترونیکوی (شوام  :عوامو

 -5مقوله محوری :عوام فنوی و فنواوری و عوامو

فرهنگووی و اجتموواعی ،منووابم مووالی و عوامو اداری و

پداگوویك با توجوه بوه اینکوه مصواحبههوای صوورت

پشتیبانی).

گرفته و نیز مرور ادبیوات نظوری مورتبط بوا تحقیوق،

 -3پیامدها :نتایج استقرار آموزش الکترونیکی

"عوام فنی و تکنولوویك" و "عوام پوداگوویك " را

برتی از مقولهها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند کوه

به عنوان مبنا و سوتون اصولی تحقوق نتوایج مناسوا

در اثر ات ا راهبردها به وجود مویآینود .در پوژوهی

امکوانسونجی اسووتقرار آمووزش الکترونیکوی قلمووداد

حاضر ،رتداد نتایج استقرار آموزش الکترونیکی شام

کردهاند ،پس از جمم آوری و تحلی دادهها در مرحله

نتایج برداشتی ،نتایج عملکردی دانشگاه و نتایج مالی،

کدگذاری باز و بررسی ویژگیهای ارائوه شوده ،مقولوه

نتیجه کنیها و تعام های ایجاد شده و تاًثیرپوذیر از
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شرایط علی ،مقوله محوری و بستر حاکم میباشد ،که
عوام متعددی را شام میشود.
بر این اساس "عوام فنی و تکنولووویکی" و "عوامو
پداگوویك " به عنوان مقولوه محووری امکوانسونجی
استقرار آمووزش الکترونیکوی بور مبنوای شورط علوی
"مدیریت و رهبوری" در سوازمان محقوق مویشووند.
"عوام انسانی" شام ت صوص و دانوی ،شوناتت و
تعهد و مسئولیت پذیری نیز با توجه به زیرساتتهای
استقرار آموزش الکترونیکی" دانشگاه (به عنوان زمینه
الگو) طراحی و تبیین شده و منجر به تحقق پیامودها
یا "نتایج استقرار آموزش الکترونیکی" میشوند.
نوووع روابووط میووان عواموو اسووت راج شووده جهووت
امکانسنجی استقرار آموزش الکترونیکی نیز با توجوه
به کدگذاری انت وابی صوورت گرفتوه در قالوا ارائوه
قضایای نظری ارائه گردید .بنابراین با توجه به مرحله
کیفی طراحی الگو ،الگوی مفهومی تحقیق که بیوانگر
چگووونگی ارتبوواط معیارهووای الگوووی امکووانسوونجی
اسووتقرار آموووزش الکترونیکووی اسووت ،ارائووه شوودند.
شک ( )2_0الگوی مفهومی تحقیوق ناشوی از مرحلوه
کیفی طراحی الگوی امکوانسونجی اسوتقرار آمووزش
الکترونیکی را نمایی مویدهود .توضویح ایون کوه بور
مبنای الگوی مفهومی تحقیق امکوانسونجی اسوتقرار
آموووزش الکترونیکووی در دانشووگاه علوووم پزشووکی آزاد
اسووالمی شووام موودیریت و رهبووری ،عوام و فنووی و
تکنولوویکی ،عوام پداگوویکی ،عوام انسانی ،عوام
اقتصادی ،عوام فرهنگی و اجتماعی و عوام اداری و
پشووتیبانی بوووده کووه منجوور بووه اسووتقرار آموووزش
الکترونیکوی در دانشووگاه علووم پزشووکی آزاد اسووالمی
تهران میشوند.
بحث و نتيجهگيری
دادههای پژوهشی در تصووص گسوتره مفهوومی،
ارائه الگویی برای استقرار آموزش الکترونیکی ،عوامو
مؤثر و پیامدهای آموزش آموزش الکترونیکی در ایون
ب ی بررسی و تحلی شده است .همچنین ،نتایج بوه

دست آمده برای الگوی آموزش الکترونیکوی بوا نتوایج
مطالعههای انجام شده در این زمینه نیز مقایسه شوده
است .در پژوهی حاضر تالش شد ،با ات ا یك رونود
علم مناسا ،بر رو مؤلفهها آموزش الکترونیکوی
توافق کل به وجود آیود توا بتووان بوا اسوتفاده از آن،
برا تقویت و تعمیق آموزش الکترونیکی در دانشوگاه
علوم پزشوکی آزاد اسوالمی تهوران تمهیودات الزم را
اندیشید.
نتایج پژوهی نشان دهندة  9مقوله کلی بوود کوه بوه
صورت مدل پارادایمی در قالوا شوی طبقوه فراگیور
ارائه شد :الع .شورایط علوی ،مودیریت و رهبوری. ،
مقوله کوانونی ،عوامو فنوی و تکنولووویکی و عوامو
پداگوویك ،ج .کنیها و تعام ها ،عوامو انسوانی ،د.
زیرساتتهای اسوتقرار آمووزش الکترونیکوی ،عوامو
فرهنگی و اجتماعی ،اتتصاص منوابم موالی و اطوالع
رسووانی و قوووانین حمایووتگوور اداری و پشووتیبانی ه.
پیامدهای حاص از روابط بین ابعاد م تلوع آمووزش
الکترونیکی.
در مدل پوارادایمی بوه دسوت آموده شوناتت مقولوه
کانونی ،مقولهای که سایر مفاهیم با آن مرتبط هستند
و در مرکز مدل قرار دارد ،از اهمیت بواالیی برتووردار
است .پس از بازنگری چندین بارة مقولههای به دست
آمده به نظر میرسد ،آنچه در کانون فرایند اسوتقرار
آمووووزش الکترونیکوووی قووورار دارد ،عوامو و فنوووی و
تکنولوویکی و عوام پداگوویك است.
مدل آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهوران
از شاتصهایی تشکی شده است کوه هسوته و قلوا
این الگوها میباشند و مبنای ارزیابی یك سازمان قرار
میگیرند که به آن ها معیارهای الگو میگویند .عوام
مؤثر بر اسوتقرار آمووزش الکترونیکوی دانشوگاه علووم
پزشکی تهران دارای هفت معیار است که شی معیوار
توانمندساز و یك معیار نتایج میباشد.
برای بسط و توسعه هریك از معیارها تعودادی از زیور
معیارهوووا ( )Criterion partآنهوووا را پشوووتیبانی
می کنند .زیر معیارها در واقوم تبیوین کننوده معنوا و
مفهوم هر معیار بوده که می بایست در طوول ارزیوابی
سازمان مورد توجه قرار گیرند.
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جدول 2ابعواد ،معیارهوا و تعوداد زیرمعیارهوای مودل
طراحووی اسووتقرار آموووزش الکترونیکووی را نمووایی
میدهد.
نمودار 2الگوی نهایی عوام موثر بر طراحی ،توسوعه
و پیاده سازی آموزش الکترونیکی و چگوونگی ارتبواط
میان عوام مؤثر را نمایی میدهد .همان طور که در
این شک مش ص اسوت ،چرتوه یوادگیری و بهبوود
مستمر کمك میکند تا توانمندسازها بهبوود یافتوه و
در نتیجه ،بهبود نتایج حاص شود.
یافتههای تحقیوق حاضور در زمینوه عوامو موؤثر بور
استقرار آموزش الکترونیکی با یافتههای تحقیوقهوای
(جعفووووری( ،)5335 ،موووویالدی و ماجوووود،)5331 ،
(همکووواران( ،)5337 ،افیوووونی و همکووواران،)5372 ،
(لوپس( ،)2119 ،یانگ هی سوانگ( ،)2113 ،نئوکوا و
وئت( ،)2155 ،کالرک و موایر )2155 ،و (گاریسوون،
 )2155هم وانی دارد .تحقیقات موذکور بوه بررسوی
استقرار آموزش الکترونیکی در حوزههای و ب یهای
م تلع پرداتتهاند و به این نتیجه دست پیدا کردهاند
کووه بوورای پیوواده سووازی آموووزش الکترونیکووی بووه
زیرساتتهای مدیریتی ،انسانی ،فنی و اقتصادی نیواز
است و با در نظر گرفتن این عوام اسوتقرار آمووزش
الکترونیکی در سازمان محقوق موی شوود .نتوایج ایون
تحقیق ها در زمینه عوام موؤثر در اسوتقرار آمووزش
الکترونیکی در سازمان با یافتوه هوای تحقیوق همسوو
میباشد.
با توجه به یافتههای تحقیق پیشنهادات زیر ارائه
میشود:
 .5ارتقاء بستر سازی فرهنگی سازمان با برگوزاری
سمینارها و همواییهوای داتلوی پیراموون
آموووزش الکترونیکووی و مزایووای آن بوورای
مدیران و کارکنان و دعوت از مت صصین و
اساتید برجسته دانشگاه در این حوزه.
 .2بازدیدهای دورهای از دانشگاهها ،سوازمانهوا و
شرکتهای پیشرو در امر ارائه آموزشهوای
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الکترونیکی و انت ا بهتورین گزینوه بورای
تهیه سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی.
 .3تأمین اعتبار کافی و ایجاد تسهیالت مناسوا،
برای ترید رایانه و تجهیزات مناسا س ت
افزاری و نرم افزاری برای کارکنان و دانوی
پژوهان در جهت ورود به این حوزه؛
 .0آموزش الکترونیکی سوطوح م تلفوی را در بور
میگیرد که یکی از مهمترین آنهوا ،سوطح
عوام فنی و پداگوویك است .در این سطح
با تکیه بور امکانوات و تجهیوزات دانشوگاه و
دانی اساتید ،اقداماتی اساسی برای توسوعه
آموزش الکترونیکی صورت پذیرد.
 .1فوووووراهم آوردن امکانوووووات ،تجهیوووووزات و
زیرساتتهای مورد نیاز ،دورههای آمووزش
الکترونیکی یا از راه دور مبتنی بر شبکه؛
 .2توسعه فن آوریهای نوین آموزشی با رویکرد
فناوری اطالعات و آگاهی اساتید جهت کمك
به فراهم نمودن محتوای الکترونیکی دروس
مورد نیاز.
هر تحقیقی در مراح

اجرا با محدودیتها و

مشکالتی مواجه است که فرایند تحقیق را کند
میکند یا با مشک مواجه میکند ،تحقیق حاضر نیز
از این قضیه مستثنی نبوده است .دو محدودیت عمده
بر سر راه تحقیق حاضر قرار داشته است ،که در زیر
بدان اشاره میشود:
 .5بووی شووك عموودهتورین محوودودیت هوور طوورح
تحقیقی را مویتووان عودم توانوایی تعمویم
نتایج تحقیق به سایرجوامم آماری دانسوت.
تحقیق حاضر نیوز از ایون قاعوده مسوتثنی
نبوده و نمیتوان نتایج آن را جز به محو و
جامعه آماری این تحقیق تعمیم داد.
 .2محدودیت در اجرای مصاحبههوا از نظور عودم
تمای و بووه پاس و گویی از سوووی برتووی از
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اعضووای نمونووه ،عوودم اعمووال دقووت کووافی

درپاسخ به برتی از پرسویهوای مصواحبه داشوته

درپاسخ دادن به سؤالهوا و سووگیریهوایی

باشووند از محوودودیتهووای دیگوور پووژوهی حاضوور

که ممکن است برتی از اعضای نمونه

میباشد.

جدول  .1خروجي حاصل از کدگذاري سطوح و عوامل موثر بر استقرار آموزش الکترونیکی
مقوله هاي
اصلي

رهبری و
مدیریت

مقوله هاي فرعي

مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها

حمایت مدیران ارشد

مثبت بودن نگرش مدیران به آموزش هاي مجازي
مشاركت دادن کارکنان در تصميم گيری تدوین برنامه جذب و نگهداری منابع
انسانی شایسته

شناسایی ،ارزیابی و انتخاب
فناوری های جدید

اشاعه فرهنگ آموزش مجازي

دانش و تخصص در زمينه آموزش
الکترونيکی
شناخت پرسنل از آموزش هاي مجازي
عوامل
انسانی

اخالق حرفه ای
سيستم پاداش دهی
تعهد و مسئوليت پذیری
بکارگيری فناوری اطالعات

عوامل فنی و
تکنولوژیکی

هماهنگی سيستمهای اطالعاتی
فراهم بودن زیرساختهای
سخت افزاری
محتوا

عوامل
پداگوژیک

روشهای تدریس

ارزیابی
تخصيص اعتبارات
عوامل
اقتصادی

فراهم کردن تسهيالت برای منابع
انسانی
تجهيز دانشگاه

اطالع رسانی

عوامل اداری
و پشتیبانی

قوانين حمایتگر

بازآموزی و آموزش ضمن خدمت

عوامل
فرهنگی و
اجتماعی

پذیرش تغيير تكنولوژیكي و
آموزش
اعتقاد و باور به آموزش مجازی

تامين منابع مالی و تجهيزات الزم و مناسب
برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي
تشویق و ترغيب در استفاده ار فناوری
بهبود فرایند دسترسی به دانش  ،اطالعات و فناوری
بسترسازي فرهنگي ،علمي و آموزشي
باال بردن دانش فني و تخصص كاركنان
وجود سيستم جامع نظارت و پایش توليدات علمی
توجه به هر دو جنبه ارزیابی درونی و بيرونی آموزش
توجه به اصول روش شناختی
متعهد و پيگير بودن اساتيد در آموزش مجازی
پایبندی استاد و اهميت دادن به آموزش مجازی
وظيفه شناسی در فعاليت های تيمی
انتخاب مدرس نمونه
تقدیر از توليدات علمی
ارتقای شغلی
انگيزه اساتيد و کارکنان در مورد اجراي آموزش مجازی
امکان افزایش بهره وري سازماني از طریق برگزاري این دوره ها
بررسي تكنولوژیهاي روز دنيا در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطـات و
بـه روزآوري چشم اندازها و اهداف
استفاده از ابزارهای الکترونيکی
تهيه استانداردهاي مرتبط با فناوري اطالعات
تهيه پایگاه جامع از اطالعات فني مرتبط با فناوري اطالعات و
ارتباطات
فراهم بودن شبكه های كامپيوتري دردانشگاه
مجهز بودن دانشگاه به تعداد كافی رایانه
وجود كالس های مجهز به تکنولوژی آموزشی
قابليت ارائه محتوای درسی به صورت مجازی
امکان انتخاب محتواي آموزشي متناسب با اهداف آموزش مجازي
موجود بودن محتواي الكترونيكي مناسب برای آموزش
به روز بودن محتواي آموزشي
امكان تغيير در شيوه هاي آموزش
امكان تنوع بخشيدن به برنامه هاي آموزش مجازي
ميزان استفاده از شيوه های آموزشی متنوع با در نظر گرفتن تفاوت
های فردی دانش آموزان
فراهم نمودن زمينه ای برای یادگيری مشارکتی
سيستم پایش و ارزیابی کارآیی آموزش مجازی ارزیابی عملکرد اساتيد و
دانشجویان بصورت مستمر
وجود اعتبار جهت خرید خطوط پرسرعت اینترنت
وجود اعتبار جهت آموزش دانشجویان در سيستم آموزش مجازي
ارائه تسهيالت الزم به دانشجویان جهت خرید لپ تاپ
امكان دسترسي فراگيران به كامپيوتر و اینترنت دردانشگاه
امکان ایجاد كتابخانه الكترونيكي در دانشکده ها و دسترسي به آن
ميزان فراهم آوردن امكانات الزم ،براي استفاده فراگيران از محتواي
الكترونيكي
اطالع رساني به فراگيران درباره مقررات و قوانين دوره هاي آموزش مجازي
رفع مشكل ترك خدمت كاركنان جهت شركت در آموزشگاه هاي خارج از دانشگاه
وجود قانون مشخص در زمينه انجام امور به صورت الکترونيکی
فراهم کردن زمينه ای برای بازآموزي دوره هاي مخصوص آموزش مجازي براي
اساتيد
برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي برای کارکنان و اساتيد به منظور
آشنایی با آموزش مجازی
فراهم سازي شرایط و امكانات استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي برای
اساتيد و کارکنان
امكان آموزش اولياي دانشجویان در ارتباط با استفاده از سيستم آموزش
مجازي
استقبال دانشجویان از اجراي آموزش مجازي و توسعه آموزش غير سنتي
امكان ایجاد آمادگي عمومي براي راه اندازي دوره هاي آموزش مجازي
باور و اعتقاد دروني به مؤثر بودن آموزش الکترونيکی
ميزان احساس مسؤليت در قبال آینده شغلي از طریق برگزاري این دوره ها
ميزان تعصبات احتمالي و مقاومت در برابر تغيير تكنولوژیكي
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نمودار .1کدگذاري محوري بر اساس الگوي پارادایم

جدول  .2ابعاد ،معیارها و زیرمعیارهاي مدل استقرار آموزش الکترونیکی
معیارها

ابعاد
معيار ا)
معيار )2
معيار )3
معيار)4
معيار)5
معيار)6
معيار)7
نتایج

معيار)8

رهبری و مدیریت
عوامل انسانی
عوامل فنی و تکنولوژیکی
عوامل پداگوژیک
عوامل اقتصادی
عوامل اداری و پشتيبانی
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نتایج مدل استقرار آموزش
الکترونيکی

تعداد
زیرمعیارها
3
5
3
3
3
3
2
3

نمودار .2الگوي نهایی عوامل موثر بر طراحی ،توسعه و پیاده سازي آموزش الکترونیکی
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A Model to develop E-Learning method based on Grounded Theory
Approach in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch
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Abstract: E-learning is a suitable area for the emergence of talents and increases the
efficiency of educational process. Hence, a growing wave of e-learning is emerging in
Iran, and educational institutions, especially universities are trying to offer trainings with
standard structures according to organizational capabilities. This study was aimed to
provide a model for developing e-learning in Islamic Azad University, Tehran Medical
Sciences Branch. This qualitative study used the grounded theory approach and its
statistical population included the professors and administrators of the university. Using
the purposive sampling approach, a total of 15 people were selected as participants. Data
were collected in 2016 using interviews with the general guidance method in a semistructured manner. Data analysis was done in three stages (open, axial and selective
coding), which revealed seven general categories in a paradigmatic model, including
casual conditions (management and leadership); focal category (technical and
technological factors and pedagogical factors); actions and interactions (human factors),
infrastructure; and consequences. With the adoption of e-learning in the studied
university and planning for implementing the underlying model designed based on the
grounded theory approach, it seems that the preparation of other infrastructure and
equipment needed for this technology at the enterprise and academic levels, as a
supplement to this system, will have a significant role in its progress.

Keywords: e-learning, deployment, grounded theory approach, university.
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