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Background and Objectives: Over the years, due to the growth of information and communication
technology, we have witnessed fundamental and increasing changes in higher education. Today, information
and communication technology has become an integral part of the workplace and the classroom, and has
changed business practices, communication and learning. The art and science of education has combined
with the growth of information and communication technology and has created a new approach to learning
called e-learning. e-learning is emerging as a new paradigm of modern education and has realized many
educational ideals including learning in place and time, collaborative learning, self-assessment and selfstrategy. For this reason, it is used in a wide range of educational activities, and many schools, universities
and higher education institutions are preparing e-learning programs. The aim of the present study is to
recognize the effectiveness criteria of e-Learning programs of Work and Technology Course from experts’
perspective.
Methods: The research method is qualitative and Strauss and Corbin’s grounded theory is used. The

population of the investigation included experts from training domain, the new technologies planning
domain, and work and technology course domain from whom 18 people were selected purposefully as
samples. Open, axial and selective categorization techniques were used in order to analyze the data.

Findings: Based on the obtained results, a matrix effectiveness framework of grounded factors, causal
factors, inhibitor factors, strategies, and outcomes was formed. In this way, as a comprehensive content, the
compilation of the effectiveness framework of e-learning programs included the mentioned factors. Each of
these categories has various aspects in the basic contents. It is evident that the findings of the present study
have made it possible to evaluate the effectiveness of e-learning programs of Work and Technology Course
in the Islamic Republic of Iran.
Conclusion: The purpose of this study was to identify the effectiveness of e-learning programs in
vocational technology courses from the perspective of experts. According to the interviewees, when
these factors appear in a favorable way and the grounds for their desirability are provided, gaining new
learning opportunities, synchronizing with modern day technologies, saving time, energy and costs, growth
and transformation of the work technology community, achieving lifelong learning, achieving the goals of
e-learning curricula, saving extra and surplus costs, achieving upstream goals, interacting with other human
communities, productivity in the business environment, improving applied skills, improving individuals
skills and the possibility of learning on the job will be exceeded. There is also an increase in the number of
applicants for the course, an increase in audience satisfaction, an increase in the speed of learning, and an
improvement in the IT knowledge of teachers and learners.
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پیشینه و اهداف :در طی سالیان گذشته با توجه به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات ،شاهد تغییرات بنیادی و
فزاینده ای در آموزش عالی بوده ایم .امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده
محیط کار و کالس درآمده و شیوه های کسب و کار ،برقراری ارتباط و یادگیری را تغییر داده است .هنر و علم تعلیم
و تربیت با رشد فناوری اطالعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری را به نام یادگیری الکترونیکی
به وجود آورده است.

یادگیری الکترونیکی به عنوان پاردایم جدید آموزش مدرن مطرح می گردد و بسیاری از آرمان های آموزشی را از جمله
یادگیری در مکان و زمان ،یادگیری مشارکتی ،خودارزیابی و خودراهبردی تحقق بخشیده است .به همین دلیل در طیف
گسترده ای از فعالیت های آموزشی به کار برده می شود و بسیاری از مدارس ،دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در
حال تدارک دیدن و آماده کردن برنامه های آموزش الکترونیکی هستند.

هدف پژوهش حاضر،شناسایی معیارهای اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب
نظران می باشد .رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین استفاده شده است.

روشها :جامعه پژوهش صاحبنظران حوزه آموزش ،برنامه ریزی فناوری های نوین و درس کار و فناوری می باشند
که به صورت هدفمند تعداد 18نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقوله
بندی باز ،محوری و گزینشی استفاده شد.

یافتهها :براساس نتایج به دست آمده یک چارچوب اثربخشی ماتریسی از عوامل زمینه ای ،علی ،بازدارنده ،راهبردها
و پیامدها شکل گرفت .بدین صورت که تدوین چارچوب اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی به عنوان مضمون
فراگیر شامل عوامل مذکور بودند .هر یک از این دسته ها خود دارای ابعاد گوناگونی در مضامین پایه می باشند .بدیهی
است که یافته های این پژوهش امکان ارزشیابی اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری در نظام
جمهوری اسالمی ایران را فراهم آورده است.

نتیجهگیری :هدف این مطالعه شناسایی معیارهای اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری از
دیدگاه صاحب نظران بود .براساس نظر مصاحبه شوندگان زمانیکه این عوامل به صورت مطلوب پدیدار شوند و زمینه
های مطلوب بودن آن ها فراهم گردد ،کسب فرصت های جدیدیادگیری ،همگام شدن باتکنولوژی های روزجهانی،
صرفه جویی دروقت،انرژی وهزینه ،رشدودگرگونی جامعه کاروفناوری ،رسیدن به یادگیری مادام العمر ،رسیدن به اهداف
برنامه های آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری ،صرفه جویی درهزینه های اضافی ومازاد ،رسیدن به اهداف باالدستی،
تعامل باسایرجوامع بشری ،بهره وری کاردرمحیط کسب وکار ،بهبودمهارت های کاربردی ،باالبردن مهارت های فردی
فراگیران و امکان یادگیری درحین کاربیش ازپیش خواهد شد .همچنین افزایش متقاضیان ورودبه دوره ،افزایش رضایت
مندی مخاطبان ،افزایش سرعت یادگیری ،ارتقاءدانش فناوری اطالعات مدرسان وفراگیران اتفاق می افتد.

مقدمه
در طی سالیان گذشته با توجه به رشد فناوری اطالعات و ارتباطات،
شاهد تغییرات بنیادی و فزاینده ای در آموزش عالی بوده ایم .امروزه
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخش جدایی ناپذیر و تلفیق شده
محیط کار و کالس درآمده و شیوه های کسب و کار ،برقراری ارتباط و
یادگیری را تغییر داده است .هنر و علم تعلیم و تربیت با رشد فناوری
اطالعات و ارتباطات تلفیق شده و رویکرد جدیدی در یادگیری را به نام

یادگیری الکترونیکی به وجود آورده است [.]1
یادگیری الکترونیکی به عنوان پاردایم جدید آموزش مدرن مطرح
می گردد [ ]2و بسیاری از آرمان های آموزشی را از جمله یادگیری
در مکان و زمان ،یادگیری مشارکتی ،خودارزیابی و خودراهبردی تحقق
بخشیده است[ ]3به همین دلیل در طیف گسترده ای از فعالیت های
آموزشی به کار برده می شود [ ]4و بسیاری از مدارس ،دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی در حال تدارک دیدن و آماده کردن برنامه های
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آموزش الکترونیکی هستند [.]5
علی رغم تأکید زیادی که بر روی استفاده از یادگیری الکترونیکی در
بحث آموزش می شود ،کارشناسان معتقدند بسیاری از پروژه های
معروف و گسترده که پیشگام نیز بوده اند در این زمینه با شکست مواجه
شده اند [ .]6برای مثال گروه فورستر ( )Forrester Groupبا بررسی
[ ]2000نفر از کسانی که در دوره های یادگیری الکترونیکی  40شرکت
مختلف مشارکت کرده بودند ،دریافتند به غیر از افرادی که مجبور بودند
دورها را طی کنند %68 ،کارکنان تمایلی به ثبت نام در دوره های مورد
نظر نداشتند .حتی  %30از کارکنان که مجبور بودند دوره ها را طی کنند
از ثبت نام خوداری کردند [.]7
دالنی  ،جانسون جانسون و ترسالن در تحلیلی توضیح می دهند یکی
از دالیل این شکست این است که اثربخشی دوره های آموزشی برگزار
شده از قبل تجزیه و تحلیل نشده است [ ]8و چون برگزاری این
دوره ها نیازمند سرمایه مالی ،مادی و انسانی زیادی است ،بنابراین هم
برگزارکنندگان و هم شرکت کنندگان انتظار دارند که دوره های برگزار
شده از اثربخشی الزم برخوردار باشد [ .]9بر این اساس مادامی که
برنامه های مربوطه اثربخش نباشد اهداف تعیین شده برای این دوره ها
تحقق پیدا نمی کند و این خود سبب شکست این برنامه ها می شود
[.]8
طی سال های اخیر سازمان آموزش و پرورش ایران نیز به عنوان
اصلی ترین متولی آموزش تالش نموده است به سمت بهره گیری از
فناوری اطالعات و ارتباطات رفته و دوره های آموزش الکترونیکی را
بوجود آورد .این سازمان هر ساله تعدادی زیادی از دانش آموزان را بصورت
مجازی آموزش داده و این زمینه را فراهم آورده است که دانش آموزان
بتوانند از امکانات این آموزش برای فراگیری دروس خود از جمله درس
کار و فناوری استفاده نمایند .گرچه این سازمان به سرعت در حال
گسترش این نوع آموزش است با این وجود شواهد تجربی نشان می دهد
اهداف این سازمان در بحث آموزش الکترونیکی چندان تحقق پیدا نکرده
است .این مشکل می تواند متأثر از عدم اعتقاد مجریان و مدیران به
استفاده از روش های مدون و مطرح ،عدم نادیده گرفتن استانداردهای
آموزشی ،فراهم نبودن زیرساخت ها ،نداشتن نیروهای انسانی متخصص
در امر آموزش الکترونیکی ،تخصصی نبودن آموزش  ،نبود سرمایهگذاری
چشمگیر برای بسیج کردن آموزشگاهها [ ،]10کمبود نقدینگی برای
توسعه شبکه ای ارتباطی ،مشکالت فنی و مالی پشتیبانی در تهیه و
اجرای برنامه ها و وقت گیر بودن و گران بودن محتوای الکترونیکی
باشد[ .]11اما قبل از آن برای اثربخشی این برنامه ها معیارهای لحاظ
نشده است است و اطالعات دقیقی در مورد این که این برنامه های چه
معیارهای را برای اثربخش بودن الزم دارند وجود ندارد.
بدون شک نباید پیش از شناخت معیارهای اثربخشی آموزش های
مجازی به رشد فزاینده این نوع آموزش در مدارس اقدام نمود .بنابراین
قبل از اینکه برنامه ای برای گسترش کمی این نوع آموزش ارائه شود الزم
است ویژگی های اثربخش بودن آن را مورد مطالعه قرار داده و نسبت
به شناخت آن ها اقدام نمود .چناچه دوره های آموزشی الکترونیکی از
اثربخشی الزم برخوردار نباشند ،این ضرورت وجود دارد برای آن تدبیری

()893

Tech. Edu. J. 13(4): 891-900, Autumn 2019

اندیشیده و نسبت به رفع معایب آن اقدام نمود .با توجه به اینکه سنجش
اثربخشی دوره های برگزار شده یکی از ضروری ترین اموری است که در
هر سازمانی باید انجام گیرد و این امور تنها در صورتی که قابل پیگیری
است که از قبل معیارهای اثربخشی شناسایی شده باشد.
مطالعه ی سنکالیر ،کابل و لویت جونز نشان داد اثربخشی برنامه های
آموزشی الکترونیکی با ابزار آموزشی ،محتوای مطلب تدریس شده و
جذابیت دوره ارتباط دارد [.]12
در مطالعه فلمینگ ،بیکر و نیوتن که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر
موفقیت یادگیری الکترونیکی انجام گرفت این عوامل شامل ابتکار عمل،
کم کردن پیچیدگی و پشتیبانی فنی بودند [.]13
همچنین ژو ،هانگ ،وانگ و هیلس در پژوهشی که با نام افزایش اثربخشی
آموزش الکترونیکی بااستفاده ازسیستم عامل پشتیبانی هوشمند شخصی
انجام دادند .به این نتیجه رسیدند که اثربخشی برنامه های آموزش
الکترونیکی در گروه شخصی سازی ،رضایت و خودکارآمدی است [.]14
در پژوهشی دیگر ساهاسرابوده و کانونگو با بررسی دامنه یادگیری و
سبکهای یادگیری در انتخاب رسانههای مناسب برای اثربخشی آموزش
الکترونیکی نشان دادند برای تحقق این هدف توسعه برنامه های آموزشی
الزم است در دستور کار متولیان مربوطه قرار گیرد [.]15
ناگونوا و لوگا نیز به ويژگي هاي فردي ،آموزشي و سازماني اشاره
داشتند[.]16این در حالی بود که آپاریسیو ،باکئو و اولیویرا شرط تحقق
اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی را استقامت در پیگیری اهداف
بلندمدت می دانستند [.]17
پیش از این الیس و گودیر به این نتیجه رسیدند که میزان اثربخشی
آموزش الکترونیک وابسته به توسعهی فرهنگ یکپارچهی آموزش
الکترونیک در سازمان است .مولفههای اصلی توسعه می تواند متأثر
از اولویتهای سازمانی ،محیط یادگیری ،نقش آموزگاران و نیازهای
فراگیران باشد [.]18
در مطالعات داخلی نیزیاسینی و تابان در پژوهشی که هدف از آن
اثربخشی دوره های آموزش مجازی از دیدگاه اساتید و دانشجویان
دانشگاه تهران بود معیارهای اثربخشی دوره های آموزشی را محتوی
دوره ،فعالیت یاددهی -یادگیری ،طراحی صفحات ،سازماندهی مواد
درسی ،بازخورد ارائه شده ،انعطاف پذیری ،میزان حجم کاری و
کمک رسانی به دانشجویان برشمردند [.]19
خیراندیش این معیارها را مشمول عوامل مرتبط با دانشگاه (مؤسسة
آموزشي برگزاركننـدة دوره) ،ويژگي هاي دانشجو ،ويژگي هاي مدرس،
عوامل آموزشي و عوامل محيطي معرفی کرد [.]20
همچنین صنایعی در پژوهشی که هدف از آن بررسی معیارهای کیفیت
و اثربخشی یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی بود گزارش کرد
اثربخشی یادگیری الکترونیکی در جامعه مورد نظر تحت تأثیر فعال بودن
یادگیرنده ،یادگیرنده محوری ،تعامل ،در نظر گرفتن تفاوت های فردی
یادگیرندگان ،انعطاف پذیری ،ارائه بازخورد و ارزشیابی قرار دارد [.]21
افزون بر این ،اکبری پورنگ و همکاران ارزیابی کیفیت یادگیری
الکترونیکی را منوط به رعایت معیارهای هدف ،محتوا ،تعامل استاد و
دانشجو ،همکاری بین دانشجویان ،بازخورد ،زمان و وظیفه ،تفاوت های
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فردی ،انتظارات ،یادگیری فعال ،محیط یادگیری و ارزشیابی می دانستند
[.]22
با بررسی مطالعات گذشته می توان پی برد که پژوهشهای گوناگونی
پیرامون بحث اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی انجامشده است؛
این بررسیها کاستی های در درون خود دارند .برای نمونه بیشتر قریب
به اتفاق پژوهشهای انجامشده نگاه غیرسیستمی در ارتباط با شناخت
عوامل مؤثر بر اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی اتخاذ کردهاند،
بهطوریکه هر پژوهش جداگانه تنها یک بعد از اثربخشی این برنامهها
را پیش کشیده و بررسی کرده است .غافل از اینکه در نگاه سیستمی
هر بعد می تواند خود تحت تأثیر ابعاد دیگری باشد .همچنین بیشتر
پژوهشهای انجامشده با فرض اینکه واقعیتها و موقعیتها طی زمان
استوار است یعنی رویکرد کمی انجامشده است و کمتر پژوهشی برای
شناخت این مسئله از رهیافت تحقیق کیفی استفاده کرده است .عالوه
براین ،بیشتر جامعه آماری این پژوهش سازمان ها و مراکز آموزش عالی
بوده است و کمتر به برنامه های آموزش الکترونیکی در نظام آموزش و
پرورش و به طور موردی درس کار و فناری که یکی از اهداف اصلی آن
سواد فناوری اطالعات و ارتباطات است ،توجه شده است.
تأمل و تدبر بر مسائل و مشکالت فوق ،ضرورت اقدامی اساسی و بنیادی
در آموزش خصوصاً در مؤلفه اصلی و اساسی یعنی تدوین چارچوب
اثربخشی برنامه های درسی در آموزش را مطرح می سازد .همچنین
نظام آموزشی در ایران بایستی با آگاهی از محیط و عناصر داخلی آن و با
شناسایی تحوالت محیطی و وضعیت خویش ،تغییرات الزم را در جهت
ادامه حیات پویا در خود ایجاد نماید .این تغییرات بایستی همگام با
دانش روز و در برگیرنده نیازهای آموزشی باشد .در نتیجه در این مطالعه
به فراخور نیازهای آموزش الکترونیکی موجود در حوزه آموزش و با
رویکرد راهبردی چارچوبی برای اثربخشی آموزش الکترونیکی با استفاده
از رهیافت تحقیق کیفی و نظر صاحب نظران طرح ریزی می شود.

نمونه های تحت بررسی به شرح زیر می باشد:
در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و از نوع نیمه ساختار
یافته بود چرا که سؤاالت مصاحبه از قبل مشخص شده بود و از تمام
پاسخ دهندگان ،پرسش هاي مشابه ای پرسيده شد؛ مصاحبهشوندگان
آزاد بودند كه پاسخ خود را به هر طريقي كه مي خواهند ارائه دهند .برای
تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک مقوله بندی باز (این فرایند تحلیلی
است که از طریق آن مفاهیم ،شناسایی شده و ویژگی ها و ابعاد آن ها
در داده ها کشف می شوند .در کدگذاری باز ،داده ها به بخش های مجزا
خرد خواهند شد و برای بدست آوردن مشابهات ها و تفاوت ها با دقت
بررسی می شوند و پرسشهایی درباره پدیده ها که داده ها حاکی از آن
هستند مطرح می شود) ،محوری (در این بخش پیوند دادن مقوله ها در
سطح ویژگی ها و ابعاد در دستور کار قرار می گیرد.
این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده می شود که کدگذاری حول
یک مقوله تحقیق می یابد) و گزینشی (در این مرحله از کدگذاری روابط
فی مابین مؤلفه ها در قالب مدل مفهومی ارائه می شود این مرحله از
کدگذاری آخرین بخش از تحلیل کیفی است) استفاده شد و با جمع آوری
تمامی واحدهای متن و واحدهای ضبط ،مفاهیم و زیرمقوله ها مشخص
شدند و در انتها ،تمامی زیرمقوله ها در پنج مقوله اصلی طرح نظام مند
اشتراوس و کوربین دسته بندی گردیدند[.]23
سرانجام در این مطالعه برای تأمین روایی وپایایی ازروش ارزیابی
لینکولن وگوبا [ ]24استفاده گردیدکه معادل روایی و پایایی درتحقیقات
کمی است .پایه این روش چهار معیار موثق بود نواعتبار (باورپذیری)،
انتقال پذیری ،اطمینانپذیری وتأییدپذیری است و در این پژوهش برای
دستیابی به هریک از معیارهایی ادشده ،اقدامات زیرصورت پذیرفت:
اعتبار :در این مرحله از دو کدگزار برای کدگزاری چند نمونه مصاحبه
جهت کسب اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگذاران ،استفاده شد.
انتقال پذیری :برای حصول اطمینان از انتقال پذیری یافته های
پژوهشی با سه متخصص آموزش الکترونیکی که در پژوهش مشارکت
نداشتند در مورد یافته های پژوهش مشورت گردید.
اطمینان پذیری :در همه ی مراحل کار و به منظور ایجاد
اطمینانپذیری ،جزئیات پژوهش و یادداشت برداری ها ثبت و ضبط شد.
تأییدپذیری :کلیه جزئیات در تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شود
و همه ی مستندات به صورت الکترونیک در فایل داده های بخش کیفی
تحقیق آمده است .از جمله ی مستندات می توان به متن کامل مصاحبه
های گروه کانونی به صورت نوشتاری اشاره کرد.
ضمن اینکه در این مطالعه تحلیل و طبقه بندی داده ها با کمک نرم افزار
مکس کیودا ()MAXQDAنسخه  2018انجام شد.

روش پژوهش
رویکرد پژوهش کیفی و از روش نظریه زمینه ای استفاده شده است.
جامعه پژوهش صاحبنظران حوزه آموزش و برنامه ریزی فناوری های
نوین و درس کار و فناوری می باشند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر
از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند .ویژگی های جمعیت شناختی

نتایج و بحث
نمونه کدگذاری داده های مصاحبه ای بدین صورت انجام گرفت که برای
مفاهیم مستخرج ازمصاحبه هاازحرف پی استفاده شد .شایان ذکراست
که اینکار،دسترسی وبازگشت مداوم به داده ها را با توجه به حجم
بسیارزیاد مفاهیم تسهیل نمود.

جدول  :1توصیف ویژگی های جمعیت شناخنی مصاحبه شوندگان

Table
1. Description
of the
demographic
characteristics
of of
interviewees
Table
1: Description
of the
demographic
characteristics
interviewees
Frequency

Characteristics

3
15
1
13
4
3
1

Woman
Man
BSc
MSc
PhD
Work and technology teacher
Head of training office
Head of the center of the
Assessment center of country
Manager of department
New technologies planning Expert

3
10
1

Variables
Gender
Education

Organizational
position
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جدول  :2نمونه ای از کد گذاری باز

Table 2: A sample of open coding

Interview No

P4, P14, P2, P11, P6

P2, P16
P4, P11, P6, P12

P5, P9, P1, P10, P11

P2, P11, P1, P6, P3, P15

P14, P2, P4, P6, P3

P4, P17, P14, P7, P6, P16, P9, 93, P5,
P1

P17, P18
P11, P13, P16, P3, P10, P14, P9, P2,
P4, P18, P12

Table 2. A sample of open coding

Concepts
Desirable and diverse evaluation structure
Provision of essential standards of design, production, and evaluation
Continuous usage of evaluation
Usage of diverse evaluation method
Emphasis on system evaluation
Availability of learning in every location
Revision to planners’ policies
Increase in entrepreneurs’ tendencies
Increase in students’ ability and self-confidence
Increase in usage of hortatory motivations
Reflection of addressees’ and users’ views in the next years
Reception of opinion polls, the suggestions, and the critics
Revision to the book contents through the help of entrepreneurs
Continuous checking-out of e-learning programs
Continuous feedback
Feedback of intended curriculum
Feedback of achieved curriculum
Feedback of implemented curriculum
Congruency of workload with age characteristics
Congruency of workload with individual differences
Reasonable workload
Concordance of workload to time
Paying attention to learners’ right of choose
Paying attention to age differences
Paying attention to gender differences
Linear relationship between presented contents
Organization of contents
Easy use and avoiding the complexion
Inner links
Stability of website structure
Loading rate
Usage of 3D and multidimensional technologies in page design
Increase in visual effects
Attractiveness of images
Observance of the writing principles
Observance of the aesthetical principles in page design
Ease of searching
Page design on the basis of targets
Formation of groups to discuss on interactions
Making learners familiar with each other
Paying attention to addressees’ demands
Localization of e-contents
Increase in accuracy of content production

در ادامه و پس از تلخیص اولیۀ داده ها وحذف جمالت زائد و تکراری از
جمالت مصاحبه ،مفاهیم اولیه مصاحبه ها (مرحله کدگذاری باز) شامل
 94کد باز بود .در این بخش به دلیل حجم مقاله ،تنها به نمونه ای از
فرایندکدگذاری باز ،در جدول شماره دو اشاره می شود.
در جدول شماره سه نیز مقوله ها به زیر مقوله ها و پیوند دادن مقوله ها
در سطح ویژگی ها و ابعاد در دستور کار قرار گرفت .این کد گذاری ،
محوری نامیده می شود به علت این که کدگذاری حول یک مقوله تحقق
می یابد.
در ادامه در مرحله کدگذاری گزینشی مدل پاردایمی چارچوب اثربخشی
برنامه های آموزش الکترونیکی در قالب روابط فی مابین شرایط علی،
زمینه ای ،مداخله ای ،راهبردهاوپیامدها گزارش شده است.
تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد تدوین چارچوب اثربخشی برنامههای
آموزش الکترونیکی منوط به پنج مقوله اصلی است.یکی از این مقوله ها،
شرایط زمینه ای است .از دیدگاه اشتراوس و کوربین [ ]23زمینه نشانگر
محل وقایع مرتبط با پدیده است .در این مطالعه عوامل زمینه ای مشمول
مؤلفه های محتوا ،طراحی صفحات و سازماندهی بود .عالی و حسین قلی

Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

زاده اعتقاد دارد که نخستین گام برای ایجاد امکان تحقق هدف ،انتخاب
محتوای آموزشی مناسب و مطلوب است ،چون هدف ها به وسیله محتوا
تأمین میشوند و توجه به انتخاب محتوا همیشه به عنوان یک عنصر مهم
برنامه درسی مورد تأکید بوده است .بحث اصلی در زمینه محتوای برنامه
درسی این است که چه دانش و اطالعاتی باید در اختیار فراگیران باشد
تا بتوانند به فراگیری معلومات جدید مبادرت ورزند .نخستین گام برای
ایجاد امکان تحقق هدف ،انتخاب محتوای آموزشی مناسب و مطلوب
است ،چون هدف ها به وسیله محتوا تأمین می شوند و توجه به انتخاب
محتوا همیشه به عنوان یک عنصر مهم برنامه درسی مورد تأکید بوده
است .اما با توجه به این که هر یک از مواد درسی وسعت بسیار زیادی
از مفاهیم ،اصول ،قوانین و روش ها را در برگفته اند و از سوی دیگر،
یادگیرنده نیز به دلیل مقتضیات سنی و موقعیت اجتماعی ،محدودیت ها
و ضرورتهای تربیتی خاصی دارد ،ضرورت دارد بخشی از دانش ها،
مفاهیم ،مهارت ها و ارزش ها انتخاب و سازماندهی شود.
در این مطالعه محتوا در قالب توجه به نیازهای مخاطبان ،بومیسازی
محتوای الکترونیکی ،افزایش دقت در تولید ،تطابق با عالقه فراگیران،
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Table 3.A sample of axial coding
Row
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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 نمونه ای از کد گذاری محوری:3 جدول

 نمونهای از کدگذاری محوری.3 جدول

Table 3: A sample of axial coding

Concept
Desirable and diverse evaluation structure
Provision of essential standards of design, production, and evaluation
Continuous usage of evaluation
Usage of diverse evaluation method
Emphasis on system evaluation
Availability of learning in every location
Revision to planners’ policies
Increase in entrepreneurs’ tendencies
Increase in students’ ability and self-confidence
Increase in usage of hortatory motivations
Reflection of addressees’ and users’ views in the next years
Reception of opinion polls, the suggestions, and the critics
Revision to the book contents through the help of entrepreneurs
Continuous checking-out of e-learning programs
Continuous feedback
Feedback of intended curriculum
Feedback of achieved curriculum
Feedback of implemented curriculum
Congruency of workload with age characteristics
Congruency of workload with individual differences
Reasonable workload
Concordance of workload to time
Paying attention to learners’ right of choose
Paying attention to age differences
Paying attention to gender differences
Linear relationship between presented contents
Organization of contents
Easy use and avoiding the complexion
Inner links
Stability of website structure
Loading rate
Usage of 3D and multidimensional technologies in page design
Increase in visual effects
Attractiveness of images
Observance of the writing principles
Observance of the aesthetical principles in page design
Ease of searching
Page design on the basis of targets
Formation of groups to discuss on interactions
Making learners familiar with each other
Paying attention to addressees’ demands
Localization of e-contents
Increase in accuracy of content production
Interaction of the training content with the time and location dimensions
Concordance of content to learners’ interests
Relationship between subjects of work and technology course with subjects of other courses
Observance of the standards of content production
Congruency of content to online workplace
Content validity
Usage of game technologies in content production
Concordance of content with the level of learning
Concordance of content with the level of ability
Concordance of content with the level of facilities
Reasonable relationship between learner and the training package
Relationship between teacher and learner
Lack of facilities
Low e- literacy in all management categories
Lack of expert human resources in e-learning domain
Unavailability of infrastructures
Managers’ inattention to modern training methods
High aggregation in the classroom
Inexpertness of trainings

 محتوا را می توان به عنوان یکی از ارکان اصلی تدوین چارچوب،اساس
اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری در نظام
.جمهوری اسالمی ایران قلمداد کرد
 مؤلفه های سازماندهی و طراحی صفحات هم جزء اجزاء،عالوه بر محتوا
 در این تحقیق معرف های سازنده.عوامل زمینه ای محسوب می شدند
 توجه به تفاوت های،سازماندهی مشمول توجه به حق انتخاب فراگیران

Categories

Evaluation

Flexibility
Motivation

Feedback

Feedback

Balanced workload

Organization

Page design

Training-learning

content

Inhibitor factors

، رعایت استانداردها،ارتباط موضوعات درس کار و فناوری با دروس دیگر
 استفاده از فناوری های بازی در تولید، اعتبار،تناسب با محیط کار آنالین
 همخوانی با سطح یادگیری و همخوانی با سطح امکانات شکل،محتوا
]همخوان با12[  کابل و لویت جونز، یافته های مطالعه سنکالیر.گرفت
 به علت این که در این مطالعات نیز از محتوا به عنوان.این یافته بود
 براین.جزء بنیادین افزایش اثربخشی برنامه های آموزشی یاد شده بود
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شکل  :1خروجی نرم افزار  MAXQDAپس از مرحله کدگذاری محوری

Fig. 1: Output of MAXQDA software
مرحلهthe step
ازof axial
coding
afterمحوری
کدگذاری
پس

Fig 1. Output of MAXQDA software after the step of axial coding

شکل  :2خروجی نرم افزار  MAXQDAپس از مرحله کدگذاری محوری

شکل  .2خروجی نرمافزار  MAXQDAپس از مرحله کدگذاری محوری

Fig. 2: Output of MAXQDA software after the step of selective coding

Fig 2.Output of MAXQDA software after the step of selective coding

سنی ،توجه به تفاوت های جنسیتی ،ارتباط طولی مطالب ارائه شده
و سازماندهی محتوا بود .این یافته با یافته های تحقیق کیرسلی
[ ]25همخوان بود .به علت اینکه در مطالعات مذکور سازماندهی جزء
معیارهای مورد بررسی بود و در توضیح اثربخشی آموزش الکترونیکی

این معیار بررسی شده بود .البته بین معرف های کشف شده در این
مطالعه با معرف های گزارش شده در تحقیق های مذکور تفاوت های
نیز وجود داشت که اصل این تفاوت به ماهیت تحقیق های انجام شده
برمی گردد .همچنین در این مطالعه ،معرف های سازنده مؤلفه طراحی

مهدی عرب پشتکوهی و همکاران

صفحات شامل کاربرد آسان و پرهیز از پیچیدگی ،پیوندهای درونی،
پایداری ساختار وب سایت ،سرعت بارگذاری ،استفاده از فن آوری های
سه بعدی و چندبعدی ،افزایش جلوه های بصری ،جذابیت تصاویر ،رعایت
اصول نگارشی ،رعایت اصول زیبایی شناسی ،سهولت جستجو و طراحی
صفحات براساس اهداف بود .کیرسلی [.]25
در کتاب خود تحت عنوان آموزش برخط یکی از عناصر اساسی تشکیل
دهنده آموزش مجازی را طراحی صفحات معرفی کرد .به اعتقاد این
محقق طراحی صفحات داینامیک و پویا نقش زیادی در تبیین اثربخشی
دارند و اگر طراحی صفحات الکترونیکی براساس اصول و متناسب با
نیازهای مخاطبان انجام شود می توان انتظار آن را داشت که اثربخشی
برنامه های آموزشی افزایش پیدا کند .البته به زعم صاحب نظران و
کارشناسان مورد بررسی در این تحقیق این مهم تنها از طریق تقویت
معرف های نام برده امکان پذیر است و الزم است دست اندرکاران
مربوطه به آن ها توجه ویژه ای نمایند.
هم راستا با عوامل زمینه ای عوامل بازدارنده نیز در تدوین چارچوب
اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری درنظام
جمهوری اسالمی ایران نقش داشتند .در این بین اهمیت عوامل
بازدارنده نسبت به عوامل علی بیشتر بود .عوامل بازدارنده عواملی بودند
که مانع اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری
بودند .به اعتقاد مصاحبه شوندگان این موانع تا زمانی که مرتفع نگردند
نمی توان شاهد افزایش اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی بود.
معرف های این عامل در مطالعه حاضر مشمول کمبود امکانات ،پایین
بودن سواد الکترونیکی در تمام رده های مدیریتی ،نداشتن نیروهای
انسانی متخصص در امر آموزش الکترونیکی ،فراهم نبودن زیرساخت ها،
توجیه نبودن مدیران نسبت به روش های نوین آموزشی ،تراکم باالی
کالس ها و تخصصی نبودن آموزش ها بود .این عوامل از آن جهت که
آموزش الکترونیکی قدمت طوالنی ندارد و چون به تازگی در کشور ایران
رواج پیدا کرده و در سیستم رسمی آموزش و پرورش پدیده ای نو به
شمار می آید ،بازدارنده بشمار می آیند.
به نظر می رسد چاره پرکردن این خالء زمان باشد و در بستر زمان
احتماالً این بسترها فراهم می شود البته تحقق این مهم نیز منوط به
برنامه ریزی و هدف گذاری اثربخش است و به اعتقاد کارشناسان تحت
بررسی در این تحقیق تا زمانی که مدیران و دست اندرکاران مربوطه سواد
الکترونیکی خود را باال نبردند و دید خود را نسبت به پدیده های رخ داده
در امر آموزش الکترونیکی تغییر ندهند این وضوع کماکان پابرجا خواهد
بود .این نتیجه با نتایج بررسی 0مجریان موسسه خط مشی آموزش عالی
در سال 2000الی  2001همخوانی داشت .مجریان این مؤسسه پس
از پژوهش های گسترده و بررسی استانداردهای تهیه شده در مؤسسات
معتبر 24معیار را به منظور اطمینان از کیفیت یادگیری الکترونیکی
تعریف کردند .در بین این معیارها حداقل فناوری مورد نیاز دوره که خود
زیر مجموعه معیارهای ساخت دوره وجود داشت .از این جهت نتایج دو
مطالعه با همخوان و هم راستا بودند .البته ماهیت مطالعات با هم کام ً
ال
متفاوت بود به علت اینکه مطالعه مذکور به صورت طولی و حدفاصل یک
سال انجام شد اما مطالعه حاضر مقطعی انجام پذیرفت.
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همچنین بررسی های انجام شده حول محور تدوین چارچوب اثربخشی
برنامههای آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری درنظام جمهوری
اسالمی ایران نشان داد در این راستا عوامل علی نیز نقش مؤثری دارند.
این نقش هرچند که کم ارزش تر بود نسبت به عوامل زمینه ای و
بازدارنده اما از دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران تحت بررسی غیرقابل
چشم پوششی است .به اعتقاد اشتراوس و کوربین [ ]23این عوامل
معموالً آن دسته از رویدادها ،حوادث یا وقایعی هستند که بر پدیده ها اثر
می گذارند .به عبارتی دیگر شرایط علی به مجموعه رویدادها ،حوادث یا
وقایعی داللت دارد که به وقوع یا گسترش یک پدیده می انجامد .در این
مطالعه مشخص شد این عامل از چندین مؤلفه به نام های حجم کاری،
انگیزش ،فعالیت یادهی -یادگیری ،ارزشیابی ،بازخورد ،انعطافپذیری و
کمک رسانی تشکیل شده است .این نتایج با نتایج مطالعات کیرسلی
[ ]25و ژو و همکاران [ ]14همخوان بود.
به علت اینکه در تمامی این مطالعات چند مؤلفه از مجموع مؤلفه های
بررسی شده با مؤلفه های کشف در این تحقیق یکسان بود .و علت
اینکه ارزشیابی به نسبت سایر مؤلفه ها اهمیت بیشتری داشت این است
که سازمانهاي آموزشي جهت تحقق اهداف به ارزشيابي برنامه هاي
خودنيازمبرمي دارندتامعلوم شودکه اقدامات وعمليات انجام شده تاچه
حدبامالک هاوموازين پيش بيني شده تطابق دارند .امروزه ارزشيابي
درسازمان هاي آموزشي معیارهای قوي براي مديران ومعلمان است که
به کمک آن ها ميتوان در مورد قطع  ،ادامه  ،اصالح ياتعديل وتوسعه
برنامه هاي آموزشي ودرسي تصميم گيري نمود .به اعتقاد کارشناسان
و صاحب نظران تحت بررسی در این تحقیق زيربناي مشکالت ومسائل
نظام آموزشي ايران،ضعف يافقدان ارزشيابي مطلوب وعدم توجه به
اصول ارزشيابي است .ارزشيابي هامنبع تصميم گيري قرارنمي گيرندو
مفهوم ارزشيابي جايگاه علمي وواقعي خودرابه دست نياورده است
هنوز ارزشيابي در نظام آموزشي به خاطرسابقه ي فرهنگي و تاريخي،
مترادف بازرسي،مچ گيري وتفتيش تصورمي شود وعوامل متعددي
از قبيل روش هاي نامناسب اجرايي وفقدان افرادمتخصص ارزشيابي
آموزشي،متاسفانه اين تصورراقوت مي بخشد به طوري که ترس و واهمه
ازارزشيابي و مقاومت در برابر آن همواره از مسائل و مشکالت مبتال به
نظام آموزشي به شمارمي رود .از طرف ديگر ،ارزشيابي ميزان موفقيت
هدف هارانشان می دهد و به طور مستمر و مداوم برنامه هاي آموزشي را
مي سنجد ،بنابراين اگر برنامه هاي آموزشي و درسي و فرآيند ياددهی-
يادگيري دائماً در حال ارزشيابي نباشند ،آموزش و پرورش حال پويايي
خود را از دست مي دهد و حالتي ايستابه خودمي گيرد .زيرا معايب و
محاسن آن مشخص نمي شود و چنين موقعيتي با روح آموزش و پرورش
سازگار نيست.
در این مطالعه مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند زمانی ارزشیابی مطلوب
در حوزه مربوطه انجام می شود که معرف های سازنده آن از جمله
ساختار ارزیابی مطلوب و متنوع ،تهیه استانداردهای الزم در طراحی،
تولید ،ارزشیابی ،استفاده مستمر از ارزشیابی و تأکید بر ارزشیابی
سیستمی فراهم باشد .به عبارتی دیگر ارزشیابی موفق که خود یکی از
ارکان اساسی تدوین چارچوب اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی
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درس کاروفناوری درنظام جمهوری اسالمی ایران است ،زمانی به صورت
مطلوب تحقق پیدا می کند که شاخص های مذکور در آن رعایت شده
باشد.
سرانجام تجزیه و تحلیل یافته ها همچنین نشان داد که سازوکارهای
راهبردی جهت افزایش اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس
کاروفناوری درنظام جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت فاصله
گرفتن ازتولیدات کلیشه ای وصرفاًنمایشی ،حمایت مالی ازمؤسسات
فعال درزمینه آموزش الکترونیکی ،جلوگیری از تولیدات بی کیفیت،
توسعه مراکز آموزش مهارت های اطالعات وارتباطات ،توجه به مبانی
روان شناختی وجامعه شناختی آموزش های الکترونیکی ،توجه به
فناوری اطالعات وارتباطات درمقاطع مختلف اجرای برنامه ،تقویت
زیرساخت های شبکه ی اینترنت ،تدوین برنامه آموزش الکترونیکی
بادرنظرگرفتن اجزاءآن ،تجهیز مدارس به کتاب های لوح فشرده
آموزش الکترونیکی ،تجهیز مدارس به رایانه ودسترسی به شبکه جهانی
اطالعات ،به رسمیت شناختن دوره های آموزش الکترونیکی ،به اشترک
گذاشتن تجارب باجامعه یادگیرنده ،امکان مشارکت فعاالن و مخاطبان
درتولیدمحتواو افزایش بودجه آموزش وپرورش جهت تجهیزکردن
مدارس می باشد .به اعتقاد کارشناسان و صاحب نظران تحت بررسی
مادامی که دست اندرکاران مربوطه و مدیران باالدستی این موارد را عایت
کرده و در چشم اندازها و اهداف سازمانی آن را لحاظ کنند ،می توان
شاهد افزایش اثربخشی در بلند مدت بود .این یافته با یافته های تحقیق
فلمینگ و همکاران [ ]13همخوان بود.
به علت اینکه در این مطالعات نیز به نحوی به راهبردهای کشف شده در
این تحقیق اشاره شده بود .لذا به نظر می رسد تنها فراهم بودن عوامل
زمینه ای و علی و برطرف نمودن عوامل بازدارنده نمی تواند تماماً توضیح
دهنده اثربخشی برنامههای آموزش الکترونیکی درس کاروفناوری درنظام
جمهوری اسالمی ایران باشد بلکه عوامل راهبردی نیز در این بین سهم
مشترکی دارند کما این که اهمیت این عوامل به نسبت راهبردی بودن
آن نسبت به عوامل دیگر که گاهاً به صورت عملیاتی دنبال می شود
بیشتر باشد .به هرحال آنچه مسلم است این است که اتخاذ و بکارگیری
هر راهبردی با پیامدهای همراه است .به اعتقاد اشتراوس و کوربین
[ ]23تمامی کنش ها و واکنش های که در مقابله با اداره یا کنترل یک
پدیده صورت می گیرد همواره با پیامدهایی همراه است .در این مطالعه
مشخص شد پیامد حاصل از تدوین چارچوب اثربخشی برنامه های
آموزش الکترونیکی در درس کاروفناوری درنظام جمهوری اسالمی ایران
کسب فرصت های جدید یادگیری ،همگام شدن با تکنولوژی های روز
جهانی ،صرفه جویی در وقت ،انرژی و هزینه ،رشد و دگرگونی جامعه کار
و فناوری ،رسیدن به یادگیری مادام العمر ،رسیدن به اهداف برنامه های
آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری ،صرفه جویی در هزینه های
اضافی و مازاد ،رسیدن به اهداف باالدستی ،تعامل با سایر جوامع بشری،
بهره وری کار در محیط کسب و کار ،بهبود مهارت های کاربردی ،باال
بردن مهارت های فردی فراگیران ،امکان یادگیری در حین کار بیش از
پیش خواهد شد ،افزایش متقاضیان ورود به دوره ،افزایش رضایت مندی
مخاطبان افزایش سرعت یادگیری و ارتقاء دانش فناوری اطالعات
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مدرسان و فراگیران خواهد بود.
نتیجه گیری
هدف این مطالعه شناسایی معیارهای اثربخشی برنامههای آموزش
الکترونیکی درس کاروفناوری از دیدگاه صاحب نظران بود.براساس نتایج
به دست آمده یک چارچوب اثربخشی ماتریسی از عوامل زمینه ای،
علی ،بازدارنده ،راهبردها و پیامدها شکل گرفت .بدین صورت که تدوین
چارچوب اثربخشی برنامه های آموزش الکترونیکی به عنوان مضمون
فراگیر شامل عوامل مذکور بودند.
براساس نظر مصاحبه شوندگان زمانیکه این عوامل به صورت مطلوب پدیدار
شوند و زمینه های مطلوب بودن آن ها فراهم گردد ،کسب فرصت های
جدیدیادگیری ،همگام شدن باتکنولوژی های روزجهانی ،صرفه جویی
دروقت،انرژی وهزینه ،رشدودگرگونی جامعه کاروفناوری ،رسیدن به
یادگیری مادام العمر ،رسیدن به اهداف برنامه های آموزش الکترونیکی
درس کاروفناوری ،صرفه جویی درهزینه های اضافی ومازاد ،رسیدن
به اهداف باالدستی ،تعامل باسایرجوامع بشری ،بهره وری کاردرمحیط
کسب وکار ،بهبودمهارت های کاربردی ،باالبردن مهارت های فردی
فراگیران و امکان یادگیری درحین کاربیش ازپیش خواهدشد .همچنین
افزایش متقاضیان ورودبه دوره ،افزایش رضایت مندی مخاطبان ،افزایش
سرعت یادگیری ،ارتقاءدانش فناوری اطالعات مدرسان وفراگیران اتفاق
می افتد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.
تشکر و قدردانی
از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.
تعارض و منافع
«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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