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شناسایی و دسته بندی ذهنیت دانشجویان علوم پزشکی از عوامل موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت
یادگیری()LMS
2

حسن کاویانی ،*8محبوبه شاه جوان

چکیده
مقدمه :سیستم مدیریت یادگیری امروزه یکی از موثرین روشها در آموزش و یادگیری میباشد ،لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی
و دستهبندی عوامل موثر بر اثربخشی این سیستم از دیدگاه دانشجویان انجام میگیرد.
روش بررسی :پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و به صور خاص از روش کیو ( )Q methodاستفاده میکند .واحد تحلیل دانشجویان
علوم پزشکی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 79-79بودند که ابتدا بر اساس روش شناسی کیو جهت تشکیل مجموعه کیو نمونهای
کوچک از آنها بر اساس شیوه نمونهگیری هدفمند جهت مصاحبه انتخاب شدند که بر این اساس  24گزاره شناسایی شد ،سپس جهت
بررسی کمی دادهها بر اساس شیوه هدفمند  42نفر از دانشجویان انتخاب شدند .جهت گردآوری دادهها از نمودار در یک توزیع رتبه
بندی نرمال از خیلی موافقم ( )+2تا خیلی مخالفم ( )-2برای  24عبارت استفاده شد .جهت بررسی روایی از شیوه محتوایی و جهت
بررسی پایایی از آزمون مجدد و آلفای کرونباخ استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  42استفاده شد.
نتایج :نتای ج نشان داد از دیدگاه دانشجویان یک سیستم مدیریت یادگیری مطلوب باید دارای  24ویژگی باشد که این ویژگیها منجر
به شناسایی شش الگوی ذهنی از جمله سهولت استفاده ،در دسترس پذیری ،توجه ویژگیهای فردی ،نگرش مثبت ،یادگیری مستقل و
نتیجهگیری :اثربخشی یک سی ستم مدیریت یادگیری باید به صورت مستمر از دیدگاه ذی نفعان آن مورد ارزیابی قرار گیرد ،لذا شش
الگوی ذهنی شناسایی شده در پژوهش حاضر به مثابه راهنما و الگویی جهت طراحی و ارتقای کیفیت سیستم مدیدیت یادگیری در
دانشگاههای علوم پزشکی پیشنهاد میگردد.
واژههای کلیدی :بازدههای آموزشی ،سیستم مدیریت یادگیری ،روش کیو
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مقدمه
در عصر حاضر ،از سویی روشهای آموزشی با استفاده از

آموزش تاثیر مثبتی دارند .سیستمهای مدیریت یادگیری به

فناوریهای رایانهای تقویت گردیده و کیفیت آموزشی با کارایی

طور گستردهای برای علوم طبیعی نیز مورد استفاده قرار می-

و اثربخشی باالتری همراه شده است ( )1و از سویی دیگر

گیرند ،زیرا آنها ،مطالعات تجربی را توسعه میدهند و ایجاد

فناوریها به سرعت در حال پیشرفت هستند و میتوان بیشتر

مدلها و برنامههای کاربردی حل مسئله را امکان پذیر می-

از قابلیت آنها برای آموزش استفاده کرد .لذا نیاز است که

سازند(.)2

بخش آموزش با تغییرات و پیشرفتهای رخ داده همگام باشد

سیستم مدیریت یادگیری ( )LMSسیستمی است که سعی

که در این راستا امکان دارد که تغییراتی در بخش آموزش

در الکترونیکی کردن حیطههای آموزش و یادگیری دارد .لذا

سنتی رخ دهد ،از جمله اینکه ممکن است نیازهای مدرس و

این سیستم ،نرمافزاری است که فرایند ارائه محتوی الکترونیک

فراگیر نیز تغییر کند .مدرسان باید محتوای سخنرانی خود را

را در بین فراگیران سازماندهی و مدیریت میکند و از نظر

در موثرترین و کوتاهترین زمان آماده کنند .برای فراگیران نیز

دسترسی در مکان و زمان ،مبتنی بر وب طراحی شدهاند ( 9و

نیاز به حذف مفهوم زمان ،فضا و تشویق آنها برای خودآموزی

 .)9سیستم مدیریت یادگیری ،مرکز اصلی سیستم آموزش

وجود دارد .از سوی دیگر ،موسسات آموزشی تالش میکنند تا

الکترونیکی بوده و مسئولیت سازماندهی و ارائه کلیه مراحل

حداکثر سطح تحصیالت را با حداقل سرمایهگذاری فراهم کنند.

آموزش را به عهده دارد و به دنبال سازماندهی عملکرد فراگیران

در این راستا به نظر میرسد ،سیستم مدیریت یادگیری به

در طی فرآیند یادگیری و آموزش میباشد ( .)4این سیستم این

عنوان آخرین پیشرفتهای فنآوری بتواند کلیه تمام نیازهای

امکان را برای مدرسین فراهم میکند که بتوانند یک دوره

مدرسان و فراگیران را برآورده کند (.)4

آموزشی را به سهولت در اختیار فراگیران قرار داده ،کوئیزها و

روشهای مختلفی که بر اساس فناوری هستند ،جهت ارتقای

کنند و وضعیت فراگیران را پیگیری کنند7( .و .)12

پیشرفتهای موجود در قابلیتهای فناوری مدرن ،داشتن یک

است که باید به صورت مؤثر اجرا شود ( .)11سیستم مدیریت

سیستم یکپارچه مدیریت سالمت بیش از پیش اهمیت پیدا

یادگیری یک بسته نرم افزاری برای ارائه و مدیریت مواد

میکند .این سیستم میتواند در جهت تشخیص ،تجزیه و

آموزشی در اینترنت و ارائه ویژگیهایی برای همکاری آنالین

تحلیل ناهنجاریها و پیش بینی وضعیت آینده بر اساس

است .این سیستم ارائه آموزش به صورت آنالین ،ارزیابی برخط

اطالعات روز ،مورد استفاده قرار گیرد .لذا با استفاده از وضعیت

و یادگیری مشارکتی را فراهم میکند ( .)14سیستمهای

دادهها و بازخورد آن ،این بروز رسانی را میتوان با استفاده از

مدیریت یادگیری آنالین ( LMSها) ابزار قدرتمند هستند که

فناوریهای ماشینی ،آموزش داد ( .)3لذا استفاده از تکنولوژی

به ما در فعالیتهای آموزشی و یادگیری روزانه کمک میکنند.

آموزشی در آموزش عالی به سرعت در حال افزایش است.

اکثر نرم افزارها عمدتا در انتشار محتوا و کار گروهی متمرکز

سیستم مدیریت یادگیری ( Learning management

هستند ،اما امکاناتی که این سیستمهای اینترنتی ارائه میدهند

 )systemیکی از محبوبترین سیستمهای آموزشی است که

از تنوع بیشتری برخوردار است ( .)13در این راستا شش مورد

در آموزش راه دور مورد استفاده قرار میگیرد (.)2

از پرطرفدارترین سیستمهای مدیریت یادگیری عبارتند از:

سیستمهای مدیریت یادگیری اخیرا به طور فزایندهای

 Moodle ،Ilias ،Dokeos ،Claroline ،ATutorو

طرفداران زیادی پیدا کردهاند .سیستمهای مدیریت یادگیری در

 .Sakaiمقایسه این شش منبع باز نشان داد که  Moodleو

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دوره چهاردهم ،شماره دوم ،تابستان8931 ،

] [ DOI: 10.18502/jmed.v14i2.1344

یادگیری دانشجویان به کار گرفته شده است که با توجه به

سیستمهای مدیریت یادگیری جزء اصلی آموزش از راه دور

] [ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-09

متناسب با این تغییرات در آموزش پزشکی نیز شیوهها و

امتحانات را برگزار کنند ،فعالیتهای یادگیری را سازماندهی
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 ATutorدارای بهترین ابزار ارتباطی با رابط کاربر پسند
هستند.)12( .
با این حال ،با وجود اینکه سیستم مدیریت یادگیری

ترین عامل این سیستم ،محتوای آموزشی آن است ،بنابراین
محتوای درسی مورد نیاز دوره می بایست مناسب و قابل درک
تولید شود ( 14و.)11

تغییرات اساسی در روشهای نوین آموزشی ایجاد و سامانه

در مجموع ،اهمیت و اثربخشی کاربست این سیستم

مدیریت آموزشی فرایند آموزش و یادگیری را به شدت تسهیل

یادگیری ،تسهیل در فرآیند آموزش و یادگیری دانشجویان

کردهاند ،کاربران ممکن است در فرایند طراحی ،پیاده سازی و

است .این مدل یادگیری ،بستری مناسب برای برقراری ارتباط

اجرای این سیستم با چالشهایی مواجه شوند ،یافتهها در مورد

دانشجویان ،اساتید و مسئولین و مؤسسات و دانشگاهها و

سیستم مدیریت یادگیری نشان داد با استفاده از آخرین

همچنین امکان دسترسی دانشجویان به محتوای الکترونیکی

تکنولوژیها ،سیستمهای مدیریت یادگیری باید بر اساس نیاز

آموزشی ارائه شده از طریق اینترنت و مرورگرهای وب را مهیا

مدرسان و همچنین فراگیران طراحی شود .برعکس ،طراحی

میکند و لذا میتواند نقش مهم و تسهیل گری در کلیه مراحل

این سیستمها بدون در نظر گرفتن رضایت مدرسان ،باعث

آموزش اثربخش داشته باشد.

رحمان پور و نصر نیز نشان داد که آموزش عالی جهت استفاده

یادگیری برای ارائه محتویات آموزشی به دانشجویان طراحی

بهینه و موثر از سیستم مدیریت یادگیری باید به عوامل مربوط

شده است ،شناسایی عواملی که باعث افزایش کارایی و

به ماهیت این سیستم ،عوامل مدیریتی -زیرساختی و عوامل

اثربخشی این سیستم یادگیری میشود از اهمیت ویژهای

انسانی توجه ویژهای داشته باشد ( .)19همچنین نتایج پژوهش

برخوردار است ،حال این سوال مطرح میشود که یک سیستم

زارئی بیداکی و همکاران نشان داد که دانشگاههای علوم

مدیریت یادگیری برای اینکه دارای کارایی و اثربخشی باشد

پزشکی ایران از نظر میزان برخورداری از سامانههای مدیریت

باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ لذا در پژوهش حاضر این

یادگیری الکترونیکی فاصله قابل توجهی با دانشگاههای

مساله از دیدگاه ذی نفعان این سیستم ،یعنی دانشجویان که

کشورهای پیشرفته انگلیسی زبان دارند .مدیران آموزشی و فن-

استفاده کنندگان اصلی آن هستند بررسی شده و سعی میشود

آوری اطالعات در دانشگاههای ایران باید نسبت به پر کردن این

عواملی که از دیدگاه آنان باعث ایجاد یک سیستم مدیریت

فاصله به ویژه در دانشگاههای سطح یک اقدامات جدی مبذول

یادگیری مطلوب در آموزش پزشکی میشود ،شناسایی شود.

دارند ( .)19از طرف دیگر وجود زیرساختهای مختلف از
جمله ،زیرساختهای فناوری ،فرهنگی ،قانونی و تخصصی برای

روش کار

سطح دسترسی به کامپیوتر و شبکه اینترنت میبایست افزایش

اکتشافی( )Exploratoryو به طور خاص از روش کیو( Q

یابد و فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات در امور آموزشی

 )methodاستفاده میکند .روش شناسی کیو فنی است که به

توسعه و ترویج شود .زیرساختهای فناوری از جمله خطوط

وسیله آن ذهنیت افراد مورد مطالعه قرار میگیرد .این روش

مخابراتی ،شبکه ،سرورها ،خطوط پر سرعت اینترنت و سیستم-

شناسی از نقطه نظرات ذهنی برای ساخت گونه شناسی دیدهگاه

های کامپیوتری مناسب و ابزارهای آموزشی نظیر دوربین،

های متفاوت استفاده مینماید و ابزاری توانا برای درک آسان

مانیتورهای کالسی ،قلمهای الکترونیکی از نیازهای اولیه و مهم

ارزشها ،سلیقهها ،نگرانیها و دیدگاههای فردی است .فرض

برای طراحی این سیستم میباشد .همچنین از آنجایی که مهم-

بنیانی روش کیو آن است که عقاید ،نگرشها و ادراکات ،ذهنی
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ایجاد آثار منفی در نتایج نهایی آن میشود ()12؛ نتایج پژوهش

حال مساله این است که باتوجه به اینکه سیستم مدیریت
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بوده و میتواند این احساس با دیگران در میان گذاشته شده،

همراه مراحل آن در جدول  1قابل مشاهده می باشد عبارتند

اندازه گیری شده و مورد مقایسه قرار گیرد (.)14

از-1:طراحی پژوهش(انتخاب موضوع پژوهش ،تعیین قلمرو

لذا چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری-

پژوهش ،طراحی پرسش پژوهش ،گردآوری گزینههای کیو،

اثبات گرایی است و از لحاظ جهت گیری در زمره پژوهشهای

تشکیل مجموعه کیو و انتخاب مشارکت کنندگان)؛ -4

کاربردی میباشد .تفسیر گرایی است ،چرا که برای شناسایی

گردآوری دادهها (طراحی کارتها ،طراحی جدول رتبه بندی

ذهنیت دانشجویان ،دادههای الزم را به صورت مصاحبه

کیو ،طراحی پرسشنامه اطالعات تکمیلی ،گردآوری اطالعات)؛

گردآوری میکند و اثبات گرایی است ،از آن رو که برای دسته

-3نحلیل عاملی (تعیین استراتژی تحلیل ،تشکیل ماتریس

بندی موارد شناسایی شده ،از دادههای کمی استفاده میکند.

همبستگی ،شناسایی و استخراج عاملها ،تعیین تعداد عاملها،

بر این اساس دانایی فرد و همکاران چهار مرحله بنیادین برای

چرخش عاملها ،برآورد امتیازهای عاملی ،تشکیل آرایه عاملی)،

انجام پژوهش با روش کیو پیشنهاد میکنند که این مراحل به

 -2تفسیر نتایج (تشکیل برگه یادداشت ،تفسیر عاملها)(.)14

جدول :1مراحل اجرایی روش کیو()14

مرحله دوم :گردآوری دادهها

این مرحله شامل طراحی کارت ها ،طراحی جدول رتبه بندی کیو ،طراحی پرسشنامه اطالعات تکمیلی،
گردآوری اطالعات میشود.

مرحله سوم :تحلیل عاملی

این مرحله شامل تعیین استراتژی تحلیل ،تشکیل ماتریس همبستگی ،شناسایی و استخراج عاملها ،تعیین
تعداد عاملها ،چرخش عاملها ،برآورد امتیازهای عاملی ،تشکیل آرایه عاملی میشود.

مرحله چهارم :تفسیر نتایج

در این مرحله به تدوین برگه یادداشت و تفسیر عاملها پرداخته میشود.

توجه به مالحظات روش کیو موضوعی را برای پژوهش انتخاب

مجموعه کیو نمونهای کوچک از جامعهی مورد بررسی انتخاب

کند .موضوعی که برای مطالعه کیو انتخاب میشود ،موضوعی

میشود و پیش مصاحبهای با آنان صورت میگیرد تا گویههایی

است که انتظار میرود در جامعه مورد مطالعه ،عقاید مختلفی

استخراج شود که مبنای مراحل بعدی قرار میگیرند .عالوه بر

نسبت به آن وجود داشته باشد ،به گونهای که بتوان مطالب

گویههایی که از این روش به دست میآید با بررسی ادبیات

متنوع و گوناگونی را در قالبهای مختلف درباره آن گردآوری

موضوع ،چندین گویهی دیگر به دست میآید که مجموعهی

کرد .از آنجاکه شناسایی عوامل موثر بر اثربخش بودن یک

کیو را تشکیل میدهند ( )17در این مرحله سعی شده تا نظرات

سیستم مدیریت یادگیری در بین دانشجویان علوم پزشکی به

مکتوب و غیر مکتوب درباره عوامل موثر بر اثربخشی یک

عنوان مشتریان این سیستم (استفاده کنندگان آن) از اهمیت

سیستم مدیریت یادگیری مطلوب در علوم پزشکی از طریق

خاصی برخوردار است و هر یک از دانشجویان ،ذهنیت متفاوتی

مصاحبه با دانشجویانی که تجربه استفاده از این سیستم را

نسبت به آن دارد ،لذا روش شناسی کیو برای شناخت این

داشتهاند ،گردآوری شود .فرآیند مصاحبه به این صورت بود که

ذهنیتها و دستهبندی آنها مناسب به نظر آمد و این سوال که

محقق به صورت حضوری به دانشجویانی که تجربه استفاده از

چه عواملی میتواند باعث اثربخشی یک سیستم مدیریت

این سیستم را داشتهاند مراجعه و سپس نظر آنان را در مورد

یادگیری باشد؟ به عنوان پرسش اصلی پژوهش تعیین شد .بر

اینکه (به نظر شما چه عواملی میتواند باعث اثربخشی یک
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از این رو ابتدا در مرحله طراحی پژوهش الزم است محقق با

اساس روش شناسی کیو جهت گردآوری گزینه کیوها و تشکیل
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مرحله اول :طراحی پژوهش

این مرحله شامل انتخاب موضوع پژوهش ،تعیین قلمرو پژوهش ،طراحی پرسش پژوهش ،گردآوری گزینه-
های کیو ،تشکیل مجموعه کیو و انتخاب مشارکت کنندگان میشود.
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سیستم مدیریت یادگیری باشد) جویا شد .انتخاب دانشجویان

حجم نمونه توصیه شده است .بر اساس این تفکر در روش

به صورت هدفمند و در دسترس صورت گرفت و معیار ورود،

شناسی آر پیشنهاد میشود تعداد مشارکت کنندگان حداقل دو

تجربه استفاده از این سیستم یادگیری بود و معیار خروج عدم

برابر تعداد متغیرها باشد ،همین قانون به صورت معکوس برای

تمایل آنان جهت همکاری در این پژوهش بود .دانشجویان

روش شناسی کیو پیشنهاد میشود ،یعنی تعداد مشارکت

منتخب ،دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

کنندگان باید نصف تعداد گزینهها باشد(.)14

اصفهان در سال تحصیلی 79-79بودند.

دانایی فرد و همکاران اذعان داشتهاند که این پیشنهاد که

فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری دادهها ادامه پیدا کرد ،لذا

تعداد عبارات کیو دو برابر یا بیشتر از تعداد مشارکت کنندگان

دادههای مورد نظر تا نفر  12به درجه اشباع رسید .در این

باشد ،ریشه درستی ندارد و نمیتوان آن را به عنوان یک اصل

راستا نحوه به دست آوردن گزارهها به این صورت شکل گرفت

بدیهی دانست ،چراکه تجربه نشان داده است که بسیاری از

که پس از انجام مصاحبهها ،کدهای باز استخراج شده و سپس

پژوهشهای موفق و معتبر از این قانون پیروی نکردهاند(.)14

به صورت خالصه کدهای مفهومی که در برگیرنده سوال تحقیق

شرکت کنندگان شامل دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه

بودند ،انتخاب شدند که از میان بیش از  122گزاره به دست

علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی  79-79هستند که

آمده از مصاحبهها ،در نهایت  24گزاره تأیید شد که دربخش

حداقل تجربه یک سال استفاده از سیستم مدیریت یادگیری را

یافتهها و در جدول  1قابل مشاهده میباشد.

داشته و دارای عقایدی متفاوتی در این زمینه میباشند .در

دارند یا دارای عقاید ویژهای هستند ،لذا برعکس روش آر،

بتواند مجموعه عبارات را در یک توزیع نرمال از خیلی موافقم

جامعه نمونه در روش شناسی کیو مشارکت کنندگان نیستند،

( )+2تا خیلی مخالفم ( )-2رتبه بندی کند و برای سهولت در

بلکه گزینههای مجموعه کیو جامعه نمونه را تشکیل میدهند.

پاسخگویی از نمودار فلش کیو استفاده شده است .جهت ارزش

در این روش هر مشارکت کننده در حکم یک متغیر ظاهر می-

گذاری کارتها برخالف تحلیل عاملی معمولی که پژوهشگر

شود .در پژوهشهای روش شناسی تعداد متغیرها نسبتاً کم بود

مستقیماً با مراجعه به بارهای عاملی میتواند به تفسیر عاملها

و در مقابل تعداد مشارکت کنندگان نسبتاً زیاد است .به دلیل

دست یابد ،در این راستا الزم به ذکر است که تفاوت تحلیل

ماهیت استقرائی اغلب پژوهشهای آماری ،با افزایش تعداد

عاملی در دو روش کیو و تحلیل عاملی اکتشافی در نوع نگاه

مشارکت کنندگان ،نتایج معتبرتر شده و امکان تعمیم آنها به

آنها به رفتار انسانها و شیوه سنجش آن است؛ به عبارت دیگر

کل جامعه بیشتر میشود .به طور معمول برای پژوهشهای

در این دو روش شناسی دادههای متفاوتی گردآوری میشود،

استقرائی روشهای استانداردی برای تعیین حجم نمونه وجود

اما فرآیند آماری یکسانی برای شناسایی عاملها مورد استفاده

دارد اما قاعده کلی در همه آنها این است که هرچه تعداد نمونه

قرار میگیرد .در تحلیل عاملی کیو ،جامعه نمونه مشارکت

بیشتر باشد بهتر است .این مسئله در روش شناسی کیو صادق

کنندگان نیستند ،بلکه گزینههای مجموعه کیو ،جامعه نمونه را

نیست .این تفاوت به دلیل است که نخست در روش شناسی

تشکیل میدهند که در این روش هر مشارکت کننده در حکم

کیو ،جامعه نمونه ،گزینه کیوها هستند و مشارکت کنندگان در

یک متغیر ظاهر میشود ،به عبارت دیگر کیو ،همبستگی بین

نقش متغیر هستند .دوم اینکه روش شناسی کیو ماهیت

افراد را نشان میدهد در حالی که روش تحلیل عاملی اکتشافی

استقرائی ندارد .لذا جهت انتخاب نمونه روش تعیین حداقل

نشان دهنده همبستگی بین عبارات است؛ همچنین در حالی
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کسانی انتخاب میکند که یا ارتباط خاص با موضوع پژوهش

نمودار کیو برای  24عبارت پژوهش به گونهای تنظیم شد که
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در مطالعهی کیو معموالً پژوهشگر ،نمونهی افراد را از میان

مرحله دوم یعنی گردآوری دادهها جهت طراحی کارتها ،یک

 44شناسایی و دسته بندی ذهنیت دانشجویان علوم پزشکی

که در همبستگی تعداد زیادی از افراد درباره تعداد کمی از

عاملهای بدست آمده از تحلیل روش شناسی کیو امکان بیان

گویهها نظر میدهند ،در روش کیو ،ما به گروه کوچکی از افراد،

همبستگی موجود میان افراد را به صورت بسیار ساده فراهم

تعداد زیادی عبارت میدهیم که همبستگی بین دیدگاههای

میکند(.)14

روش شناسی کیو به اینگونه است که ،ابتدا از مشارکت کننده

بررسی روایی مطرح است یعنی عبارات گردآوری شده باید از

خواسته شده کارتها را به سه دسته (کارتهای موافق ،مخالف

چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند ذهنیتهای مختلف را

و بی نظر(تقسیم کند و سپس با توجه به نمودار فلش کیو در

نمایان کند؛ به عبارت بهتر روایی به این پرسش پاسخ میدهد

خانههای مربوطه قرار دهد .از سویی دیگر توزیع کارتها جنبه

که آیا مقیاس ساخته شده واقعاً همان چیزی را اندازه میگیرد

اجباری داشت ،به این معنا که از مشارکت کنندگان درخواست

که برای سنجش آن ساخته شده است؟ به عبارت دیگر ،بررسی

شد عبارات را در طیف پیش ساخته قرار دهند و در هر درجه از

روایی هنگامی مطرح میشود که یک سازه یعنی خصوصیتی

طیف ،تعداد مشخصی از عبارت قرار دهند؛ در واقع مشارکت

پنهان موردسنجش قرار میگیرد .در پژوهش کیو ،پژوهشگر در

کنندگان نمیتوانستند طول طیف یا تعداد عبارات را به دلخواه

پی سنجش هیچ سازهای نیست .بلکه آنچه میتواند در مورد

تغییر دهند .دادههای گردآوری شده در روش کیو با روش

مطالعه کیو مطرح شود ،جامعیت عبارات کیو است .پژوهشگر

منحصربه فرد و نوآورانه استفنون ( ،)Stephensonمورد

باید از خود بپرسد که آیا عبارت گردآوری شده از چنان

تحلیل قرار میگیرد .با اعمال تحلیل همبستگی برروی

جامعیت و وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیتهای

سطرهای ماتریس دادهها ،میتوان میزان درجه توافق یا عدم

مختلف را نمایان کنند( .)42برای ایجاد روایی در پژوهش

توافق نمودارهای کیوهای دو نفر یا به عبارت دیگر ،رتبههای

حاضر ،نخست نمونه کیو با روش روایی محتوایی و بر اساس

انجام شده توسط دو نفر را محاسبه کرد .با انجام محاسبه

مرور ادبیات نظری و مصاحبه با تعدادی از مشارکت کنندگان

ضریب همبستگی برای هر جفت از افراد میتوان ماتریس

مورد بازنگری قرار گرفت و بعد از گردآوری نظرها و رفع ابهام

ضرایب همبستگی افراد را تهیه کرد ،سپس با اعمال تحلیل

آنها درباره گزارهها ،پرسشنامهی پژوهش ،نهایی شد .سنجش

عاملی روش شناسی کیو بر روی ماتریس ضرایب همبستگی،

پایایی در روش شناسی کیو به وسیله ابزارهای متعددی قابل

میتوان تعداد دادهها را کاهش داد .در اینجا ،تحلیل عاملی به

اندازه گیری است .یکی از این ابزارها آزمون مجدد است .بیست

دنبال کشف و شناسایی گروههای افراد بر مبنای نمودار

درصد از افراد نمونه مورد آزمون دوباره قرار گرفتند که با

کیوهای آنها است به گونهای که اعضای هر گروه ،گزینه کیوها

محاسبه ضریب همبستگی مقدار آن  2/92محاسبه شد که از

را به روش مشابهی رتبه بندی کرده باشند .در نتیجه تشابهات

نظر آماری در سطح  p<0/01معنیدار است.از سویی دیگر

موجود بین نمودار کیوها ،عاملهای جدیدی ظهور خواهند کرد

نتیجه آلفای کرونباخ نیز برای عامل اول ()2/99؛ عامل دوم

که باعث ایجاد درک جامعی از نمودار کیو مربوط به هر گروه

()2/97؛ عامل سوم ()2/91؛ عامل چهارم ()2/94؛ عامل پنجم

می شوند؛ در واقع ،هر عامل جدید نماینده یک گروه از افراد

()2/93؛ عامل ششم ( )2/94و در کل ( )2/92بدست آمده که

است که دیدگاهها ،ذهنیتها و یا طرز فکر آنها نسبت به

نشان دهنده سطح مناسب پایایی میباشد .دادههای شناسایی

موضوع پژوهش یکسان است یا حداقل بسیار به هم نزدیک

شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  42باتوجه به

بوده و در یک دسته بندی قرار میگیرد .در مجموع باید گفت،

آزمون مربوطه مورد تحلیل قرار میگیرد.
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خواهد کرد()14؛ از سویی دیگر نحوه مرتب سازی کارتها در

کند که در مطالعه به روش کیو ،جامعیت عبارات نمونه کیو در
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افراد مشابه یا بخشی از ذهنیت مشارکت کنندگان را آشکار

جهت روایی و پایایی روش کیو ،دنیس ( )Dennisبیان می-
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انجام مصاحبهها ،بیش از  122گزاره به دست آمده که با توجه

نتایج
در این بخش ،ابتدا عبارات کلیدی شناسایی شده حاصل از

به حذف موارد تکراری و هم پوش ،در نهایت  24گزاره تأیید

مرحله اول پژوهش ارائه میشود و سپس از روش کمی به

شد که در جدول  4قابل مشاهده میباشد .این عبارات در پاسخ

منظور شناسایی ذهنیتهای مشابه بین مشارکت کنندگان

به سوال (به نظر شما چه عواملی میتواند باعث اثربخشی یک

پژوهش استفاده میشود .جهت تشکیل مجموع کیو پس از

سیستم مدیریت یادگیری باشد) است.

جدول .4مجموعه عبارات کیو در پژوهش حاضر
عبارات استخراج شده
یک روش آموزشی انعطاف پذیراست
وقت زیادی نمیگیرد
نیاز به حضور در کالس درس ندارد
با سرعت یادگیری هر فرد تناسب دارد
به تکنولوژی جدید دسترسی داریم

مصاحبه شونده
مصاحبه( )1و ()2
مصاحبه()4
مصاحبه()14(،)12(،)4(،)1و ()12
مصاحبه( )11و ()14
مصاحبه()9

میتوان از اطالعات به روز استفاده کرد

مصاحبه( )2و ()9

در هر زمان میتوان به آن مراجعه کرد

مصاحبه( )14(،)9(،)3و()13

در هر مکانی میتوان از آن یاد گرفت

مصاحبه( )3و ()9

هزینه زیادی ندارد

مصاحبه()13

ذهن بیشتر با مطالب درگیر میشود

مصاحبه()11

مطالب بیشتر در ذهن میماند
فراهم کننده فرصتهای یادگیری به صورت پاره وقت است

مصاحبه( )1و()7
مصاحبه()12

از یادگیری مادامالعمر حمایت میکند

مصاحبه()4

یادگیری مستقل و فردی را بهبود میبخشد

مصاحبه( )4( ،)1و()12

باعث بهبود مهارت در استفاده از فناوری میشود

مصاحبه()9

پرسیدن سوال و دریافت پاسخ را تسهیل میکند

مصاحبه( )2و()14

امکان دسترسی آسان به اطالعات را فراهم میکند

مصاحبه()4

به یادگیری از طریق این شیوه عالقه مند هستم

مصاحبه( )11و ()12

آموزش منظم و هدفمند است

مصاحبه()3

به توسعه تواناییهای من کمک میکند

مصاحبه()1

باعث بهبود اعتماد به نفس میشود

مصاحبه()4

دانشجو محور است

مصاحبه( )14و()13

فضای آرام و بدون تنشی دارد

مصاحبه()2

به راحتی میتوان تمرکز کرد

مصاحبه()7

جو سیستم سرشار از انرژی و انگیزه است

مصاحبه()12

دانشجویان برای ارائه نظرات خود از آزادی کافی برخوردار هستند

مصاحبه()12

دانشجویان برای انتخاب موضوعات آزادی دارند

مصاحبه()9

میتوان ایدهها و نظرات را به اشتراک گذاشت

مصاحبه( )9و()11

باعث پیشرفت تحصیلی میشود

مصاحبه()9

باعث بهبود سطح رضایت از آموزش میشود

مصاحبه()11

باعث بهبود درک و فهم مطالب درسی میشود
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مصاحبه( )12و()14
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باعث افزایش ارتباطات فردی میشود

مصاحبه( )11( ،)9و()14
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مصاحبه()11

جذابیت خاصی دارد
امکانات متنوعی برای ارائه محتوا دارد

مصاحبه( )7و()12

باعث بهبود مهارتهای فردی میشود

مصاحبه()19
مصاحبه( )12و()12

باعث بهبود نمره امتحان میشود

مصاحبه()1

در مورد مطالب بیشتر میتوان تفکر کرد

مصاحبه( )9(،)3(،)4و()11

به اشتراک گذاشتن اطالعات ،باعث یادگیری میشود

مصاحبه( )4و()3

باعث بهبود یادگیری گروهی میشود
بازخورد فردی ارائه میدهد

مصاحبه()9

در مورد نحوه یادگیری ،راهنمایی میکند

مصاحبه()7

استفاده شد؛ در این روش فرض بر این است که سازههای
زیربنایی مستقل هستند (همبستگی ندارند)؛ به عبارت دیگر
عاملها طوری چرخانده میشوند که با یکدیگر زاویه  72درجه
داشته باشند که بر این اساس واریانس کل تبیین شده در
جدول  3قابل مشاهده است.

جهت انجام تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی که روشی
مرسوم و معمول است ،استفاده شد .از این رو باتوجه به اینکه
در روش شناسی کیو ،اکتشاف عاملها از طریق کاهش گزینهها
بر مبنای مستقل بودن آنها انجام میگیرد .برای چرخش
عاملها از روش واریماکس که نوعی چرخش متعامد است،

جدول .3واریانس کل تبیین شده
مجموع مجذورات چرخش یافته

عوامل
عامل اول

3/974

12/19

12/19

عامل دوم

3/922

12/41

47/74

عامل سوم

3/932

12/23

22/24

عامل چهارم

3/129

14/24

29/72

عامل پنجم

4/274

7/77

99/79

عامل ششم

1/937

9/72

93/47

باتوجه به جدول کل واریانس تبیین شده ،شش عاملی به

جهت تحلیل الگوهای ذهنی شناسایی شده با استفاده از

عنوان الگوهای ذهنی شناسایی شده مشخص شدندکه این

آزمون تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا باید مناسب بودن دادهها

شش عامل در کل  93/47%واریانس کل را تبیین و پوشش

برای آزمون مورد بررسی قرار بگیرد که جهت بررسی این کار از

میدهند .بر اساس نتایج جدول الگوی ذهنی اول ،12/19%

آزمون کفایت نمونهگیری ( )KMOو بارتلت استفاده شد که

عامل ذهنی دوم  ،12/41%عامل ذهنی سوم  ،12/23%عامل

نتایج آن در جدول  2قابل مشاهده است.
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کل

درصد واریانس

درصد تجمعی

ذهنی چهارم  ،14/24%عامل ذهنی پنجم  7/77%و عامل ذهنی
ششم  9/72%از واریانس کل را تشکیل میدهند.

شاخص کایزن-مایر

آزمون بارتلت

درجه آزادی

سطح معناداری

.732

278431

12

.222
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باتوجه به جدول ،فرض صفر به این معناست که نمونههای

است برای دادههای ما سودمند باشند باتوجه به عدد بدست

گرفته شده دارای کفایت الزم نیستند و در مقابل فرض یک بر

آماده ( )2/732میتوان گفت ،این شاخص نشان از کفایت

این اساس است که نمونههای گرفته شده برای تحلیل عاملی

مناسب نمونهگیری برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی صورت

متغیرهای مورد نظر دارای کفایت الزم میباشند .در خروجی

گرفته دارد.

داده شده از آنجا که میزان  sigکمتر از  2%میباشد ،بنابراین

جهت بررسی الگوها ،براساس استفاده از آزمون تحلیل عاملی

میتوان چنین استنباط نمود که در سطح خطای  2%و یا سطح

اکتشافی از طریق محاسبه آرایههای امتیازی گروههای شش

اطمینان  72%درصد فرض صفر تایید نشده و بنابراین فرض

گانه )الگوهای ذهنی) شناسایی شده و همچنین با مرتب سازی

یک یعنی کفایت مدل پذیرفته میشود .از سویی دیگر شاخص

آرایههای عاملی در هر عامل گروه ذهنی ،عاملهایی که در هر

کایزن-مایر نیز نشان داده شده است ،از آنجا که مقادیر بزرگتر

گروه ذهنی مورد موافقت بیشتری قرارگرفتهاند ،مشخص شد که

(نزدیک به  )182عموما نشان میدهند که تحلیل عاملی ممکن

نتیجه تحلیل در جدول  2نشان داده شده است.

جدول .2گزارههای مشترک و موافق در هریک از ذهنیتها
گزارههای مشترک

الگوهای شناسایی شده

امکانات متنوعی برای ارائه محتوا دارد
الگوی ذهنی اول :سهولت استفاده

وقت زیادی نمیگیرد
دانشجویان برای ارائه نظرات خود از آزادی کافی برخوردار هستند
پرسیدن سوال و دریافت پاسخ را تسهیل میکند
نیاز به حضور در کالس درس ندارد
در هر مکانی میتوان از آن یاد گرفت
در هر زمان میتوان به آن مراجعه کرد
باعث بهبود مهارتهای فردی میشود

الگوی ذهنی سوم :توجه به ویژگی

با سرعت یادگیری هر فرد تناسب دارد

های فردی

بازخورد فردی ارائه میدهد
امکان دسترسی آسان به اطالعات را فراهم میکند
به یادگیری از طریق این شیوه عالقه مند هستم

الگوی ذهنی چهارم :نگرش مثبت

هدف اصلی آموزش ،یادگیری واقعی است
باعث بهبود مهارت در استفاده از فناوری میشود
میتوان ایدهها و نظرات را به اشتراک گذاشت
در هر زمان میتوان به آن مراجعه کرد

الگوی ذهنی پنجم :یادگیری مستقل

به اشتراک گذاشتن اطالعات ،باعث یادگیری میشود
امکان دسترسی آسان به اطالعات را فراهم میکند
به توسعه تواناییهای من کمک میکند
بازخورد فردی ارائه میدهد
باعث بهبود سطح رضایت از آموزش میشود
باعث بهبود اعتماد به نفس میشود
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باتوجه به اینکه در تحلیل اکتشافی بعد از شناسایی گویه-

منجر به شناسایی شش الگوی ذهنی سهولت استفاده ،در

های مشترک ،آنها را بر اساس یک محور کلی که بیانگر مفهوم

دسترس پذیری ،توجه ویژگی های فردی ،نگرش مثبت،

هریک از مصادیق آن محور است نام گذاری میکنند ،در جدول

یادگیری مستقل و سودمندی شد.

 2هریک از الگوهای ذهنی شناسایی شده باتوجه به مصادیق هر
کدام بر اساس مفهوم مشترک نام گذاری شدند که در کل
سیستم یعنی تسهیل یادگیری و آموزش و قابلیت اقتصادی آن
بحث

میباشد(.)19

هدف اصلی پرسش حاضر پاسخ به این سوال اصلی بود که از

الگوی ذهنی دوم (در دسترسپذیری) بود .از دیدگاه این

دیدگاه دانشجویان سیستم مدیریت یادگیری در آموزش

عده ،استفاده از سیستم مدیریت یادگیری باید به گونهای باشد

پزشکی چه عواملی میتواند در اثربخش بودن آن موثر باشد که

که کمترین هزینه را برای فرد داشته باشد و در همه جا در

نتایج در کل منجر به شناسایی شش الگوی ذهنی سهولت

دسترس باشد و در هر زمان و مکانی که فرد اراده کرد بتواند به

استفاده ،د ر دسترس پذیری ،توجه ویژگی های فردی ،نگرش

آن دسترسی داشته باشد .این یافته همسو با بسیاری از

مثبت ،یادگیری مستقل و سودمندی شد.

تحقیقات انجام شده در مورد فناوریهای مجازی میباشد .بر

میباشد ،افراد دارای این الگوی ذهنی اعتقاد دارند که یک

فناوری در آموزش میشود ،در دسترس بودن آن است()44؛

سیستم مدیریت یادگیری قبل از هر چیز باید طوری طراحی

فراگیران تمایل دارند فناوریهایی که در آموزش به کار میرود

شده باشد که بتوان به راحتی با آن کار کرد ،بر اساس اظهار

به صورت سیار حمل کرده و همیشه به آن دسترسی داشته

نظر این عده ،سیستم مدیریت یادگیری باید امکانات مختلفی را

باشند( ،)43لذا وجه تمایز استفاده از فناوریها در آموزش و

برای ارائه مطالب در نظر بگیرد ،ضمن اینکه دانشجویان در

یادگیری نسبت به شیوههای سنتی ،ویژگی عدم محدودیت

حین کار با این سیستم احساس راحتی کرده و به سهولت

زمانی و مکانی است که این امکان را برای کاربران فراهم می-

بتوانند نیازهای خود را رفع کنند .این یافته همسو با پژوهش

کند که باتوجه به نیازشان هر زمان و مکانی که خواستند به

کریمی و زمانی است که در بررسی میزان مطلوب بودن سامانه

استفاده از ابزار یادگیری بپردازند( 42 ،49و.)42

پاسخگویی ،مبادله پذیری ،تکلیف و سنجش وارزیابی ،تعامالت

دسته از افراد بر این باور هستند که یک سیستم مدیریت

یادگیری ،صحت و اصالت فرآیند آموزش و کاربر پسندبودن،

یادگیری اثربخش باید ،ویژگیهای استفاده کنندگان از آن را در

مطلوب بودن سامانه و نیز کیفیت کل سامانه افزایش خواهد

نظر گرفته و طراحی آن به شکلی باشد که افراد با تواناییها و

یافت .ماندگاری ،دسترس پذیری ،توسعه پذیری ،مدیریت

سرعت متفاوت در میزان یادگیری بتوانند از آن استفاده کنند،

محتوا و یادگیری ،مدیریت اخبار واطالعرسانی و سیستمهای

طوری که هر فرد در هر سطحی از یادگیری بود بتواند به

اطالعاتی و مدیریتی ،سامانه را در وضعیت مناسب و مطلوبی از

اطالعات مورد نیاز خود دست پیدا کنند ،همچنین افراد مختلف

دیدگاه کارکنان و مدیران قرار خواهد داد( )41نتایج رحمان پور

بر اساس توانایی مختلف ارزیابی شده و بازخورد فردی دریافت

و نصر نیز نشان داد که از جمله عوامل مهم در به کارگیری

کنند و لذا این سیستم باید از مقایسه افراد باهم خودداری

سیستم مدیریت یادگیری عوامل مربوط به ماهیت سیستم این

کرده و میزان یادگیری هر فرد را برا اساس ویژگیهای آن فرد
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بسنجد .این یافته همسو با پژوهش مانوز ( )Munozمیباشد

میکند( .)32همچنین بر اساس نتایج مدیریت سیستم

که نشان داد از سیستمهای مدیریت یادگیری میتوان در

یادگیری یک سامانه فراگیر محور بوده و باعث یادگیری عمیق

راستای شخصی سازی یادگیری استفاده کرد و نتایج نشان می-

میشود(.)31

دهد استفاده از این سیستم باعث بهبود تجربیات و نتایج

و در نهایت الگوی ذهنی ششم (سودمندی) بود که این عده

آموزشی میشود()49؛ همچتین نتایج نشان داد بازخورد سازنده

اعتقاد دارند که نتایج یک سیستم مدیریت یادگیری اثربخش

به عملکرد فراگیران به طور فزایندهای در سیستمهای مدیریت

باید سودمند باشد به عبارت دیگر ،سیستم مدیریت یادگیری

یادگیری اتفاق میافتد(.)44

باید حاوی نتایج سودمند برای فرد استفاده کننده از آن باشد

معتقد هستند که یک سیستم مدیریت یادگیری اثربخش باید

بوده و یا متناسب با نیاز استفاده کنندگان آن ،باید امکانات

مشوق و برانگیزاننده افراد برای یادگیری باشد و لذا باید طوری

مورد نظر را در نظر بگیرد .این عده معتقد هستند که این

طراحی شود که افراد به یادگیری از طریق آن عالقه مند شوند،

سیستم باید باعث بهبود اعتماد به نفس و رضایت فرد از

بنا بر اظ هار نظر این دسته ،افراد باید بتوانند به راحتی نظرات و

آموزش شود و به کمک بازخوردهای فردی ،مهارتهای فرد را

ایدههای خود را مطرح کرده و رسالت سیستم باید بر اساس

پرورش دهد .این یافته همسو با پژوهش زارع رواسان و

یادگیری واقعی که همان تغییر در نگرش ،عواطف و رفتار

همکاران است که نشان میدهند که سودمندی درک شده

فراگیران است ،تنظیم شود .این یافته همسو با نتیچه پژوهش

تاثیرگذارترین عامل بر روی قصد استفاده مستمر دانشجویان از

رامیز کورا ( )Ramírez-Correaو همکاران بود که نشان

سیستم مدیریت یادگیری است( .)34همچنین نتایج نشان داد

میدهند استفاده از مدیریت سیستم یادگیری باعث رضایت و

استفاده از سیستم مدیریت یادگیری به فراگیران و مدرسان در

بهبود درک فراگیران شد(.)47

فعالیتهای تدریس و یادگیری کمک خواهد کرد .همچنین ،با

در این راستا رحمان پور و نصر نشان میدهند که تا زمانی

استفاده از این سیستم فراگیران و مدرسان در فعالیتهای

که دانشجویان احساس رضایت از قابلیتهای سیستم مدیریت

تدریس و یادگیری فعالتر خواهند شد( .)33عالوه بر این نتایج

یادگیری نداشته باشند ،نمیتوان به موفقیت به کارگیری آن

نشان داد که استفاده از سیستم مدیریت یادگیری بر موفقیت

امیدوار بود(.)19

تحصیلی فراگیران به طور مثبت تاثیر گذاشته است(.)32

الگوی ذهنی پنجم (یادگیری مستقل) بود که این عده از
افراد اعتقاد دارند که سیستم مدیریت یادگیری باید طوری

نتیجه گیری

کتاب یا مدرس را به عنوان منبع یادگیری مطلق در نظر بگیرد،

که کارایی و اثربخشی یک سیستم مدیریت یادگیری به صورت

بنا بر نظر این افراد ،یادگیری نباید وابسته به منبع خاصی باشد

مستمر باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در این راستا باید کیفیت

و یک سیستم یادگیری اثربخش باید با فراهم کردن اطالعات

آن را از دیدگاه ذی نفعان مورد بررسی قرار داد .طبق یافتههای

الزم مهارتهای خودآموزی در فراگیر را تقویت کند .این یافته

پژوهش حاضر شش الگوی ذهنی برای اثربخشی یک سیستم

در راستای نتیجه پژوهش ال نکوی ( )Al-Neklawyمیباشد

مدیریت یادگیری مطلوب شناسایی شده است که با قدری تامل

که نشان میدهد تدریس با استفاده از سیستم مدیریت

میتوان دریافت ویژگی مشترک شش الگو تاکید بر فراگیر

یادگیری یک ابزار یادگیری تکمیلی را برای فراگیران فراهم

محوری است و این از آن رو است که دانشجویان بیشتر ترجیح
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برنامهریزی کند که فرد در یادگیری به خود متکی بوده و کمتر

باتوجه به نتایج بدست آمده میتوان اینگونه جمع بندی کرد
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الگوی ذهنی چهارم (نگرش مثبت) بود که این دسته از افراد

که این سودمندی میتواند در راستای ارتقای مهارتهای فردی
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 امروزه کمتر،میدهند که در یادگیری نقش فعالی داشته باشند

تشکر و قدردانی
در پایان محققین بر خود میدانند از کلیه دانشجویانی که ما

 لذا،دانشجویی یافت میشود که نقش منفعل را ترجیح دهد

را در انجام این پژوهش یاری نمودند و همچنین اساتیدی که با

شش الگوی ذهنی شناسایی شده در پژوهش حاضر به مثابه

 تشکر و،نظراتشان باعث ارتقای کیفیت این پژوهش شدند

راهنما و الگویی جهت طراحی و ارتقای کیفیت سیستم

.قددردانی نمایند

-مدیدیت یادگیری در دانشگاههای علوم پزشکی پیشنهاد می
.گردد
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Abstract
Introduction:

Learning management system is one of the most effective methods in teaching and

learning The present study aims to identify and categorize effective factors on the effectiveness of
this system from students' point of view.
Methods:

The present study uses exploratory and '' Q method'. The study participants were

Students of Isfahan University of Medical Sciences in academic year 2016-2017. According to the
Q methodology, a small sample of participants were selected based on the purposeful sampling
method for the interview Accordingly, 42 statements were identified. Then, 25 students were

[ Downloaded from jmed.ssu.ac.ir on 2022-08-09 ]

selected for quantitative study based on the targeted method. Content validity was used to assess the
validity of the content and to evaluate reliability; Cronbach's alpha test was used. Data were
analyzed using SPSS version 20 software.
Result:

The results showed that a good learning management system should have 42

characteristics from students' point of view. These characteristics led to the identification of six
mental patterns, including; ease of use, accessibility, individual attention, positive attitude,
independent learning, and usefulness.
Conclusion: The

effectiveness of a learning management system should be continuously evaluated

from the point of view of its stakeholders. Therefore the six identified mental models in the present
study are suggested as a guide and a model for designing and improving the quality of the learning
management system in medical universities.
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