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Background and Objectives: In the last century, that is the era of transition from the
industrial age to the information and communication age, education has changed
dramatically compared to the past, both in terms of quantity and quality. The advent
of information technology has changed all aspects of human life; Meanwhile,
educational systems have been more affected by information technology than other
systems due to their epistemological nature. Until a few years ago, people needed a
certain amount of time and space to teach and learn, but today, with the advancement
of computer technology and the Internet, this need has somewhat disappeared, and
everyone will soon be able to learn anything at any time and in anywhere. Traditional
teaching methods are no longer able to meet the needs of the continuous growth and
development of educational skills. The use of technology in education has created elearning systems and has changed the role of educational elements and educational
design. The aim of the present investigation thus is to determine the importance of the
components constituting the e-learning of the Work and Technology course from
Experts’ Point of view.
Methods: The approach of the investigation is quantitative and a hierarchy analysis
method is used. This method can be used when the decision-making process is involved
with several competing options and decision-making criteria. The proposed criteria can
be quantitative or qualitative. Then a series of pairwise comparisons are made. These
comparisons determine the weight of each factor in line with the competing options.
Finally, the logic of hierarchical analysis integrates matrices of pairwise comparisons
with each other to make the optimal decision. The community of the investigation was
experts of the training domain, the modern technologies planning domain, and Work
and Technology course domain which 18 people of them were selected purposefully as
samples. In order to analyze the data, the technique of index paired comparison was
used. In this study, the data collection instrument was a questionnaire and its indicators
included the components of e-learning, which were classified under a total of 10
indicators. In the current study, the coefficients of importance of the indicators have
been studied. These indicators were then presented to the research sample in a
questionnaire, and the indicators were analyzed by Expert Choice Software (Expert
Choice 11) based on the hierarchical analysis method. To analyze the data, the pairwise
comparison technique of the indicators was used.
Findings: Based on the obtained results, the most important components of e-learning
from the experts' point of view are content (with a weight of 0.116), page design (with
a weight of 0.128), organization (with a weight of 0.124), motivation (With a weight of
0.099), flexibility (with a weight of 0.093), evaluation (with a weight of 0.092), feedback
(with a weight of 0.098), a balanced workload (with a weight of 0.090), assistance
(Weighing 0.81 and teaching-learning activity (weighing 0.079).
Conclusion: It is evident that the findings of the present study help the decision-makers
to adopt effective strategies for training courses as the most important components
constituting the e-learning are specified and thereby the decision-makers may control
the levels of resource assignments.
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مقاله پژوهشی

تعیین اهمیت اجزای تشکیل دهنده آموزش الکترونیکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران
مهدی عرب پشتکوهی ،1افسانه زمانی مقدم* ،2،علی

رجبزاده قطری3

 1گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم و تحقيقات  ،تهران ،ایران
* 2گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علوم و تحقيقات  ،تهران ،ایران
 3گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران
چکیده
تاریخ دریافت 22 :مرداد 1397
تاریخ داوری 27 :شهریور 1397
تاریخ بازنگری 9 :آبان 1397
تاریخ پذیرش 19 :آبان 1397

پیشینه و اهداف :در قرن اخير که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات است ،تعليم و تربيت
نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کميت و هم از لحاظ کيفيت بهطور چشمگيری دچار تحول شده است .ورود
فناوری اطالعات تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغيير و تحول کرده است؛ در این ميان نظامهای
آموزشی به دليل ماهيت معرفتیشان بيش از دیگر نظامها از فناوریهای اطالعاتی متأثر شدهاند .تا چندین سال
پيش افراد برای آموزش و یادگيری نياز به زمان و مکان مشخصی داشتند ولی امروزه با پيشرفت فناوریهای رایانه

واژگان کلیدی:
تعيين اهميت
اجزاء آموزش الکترونيکی
درس کار و فناوری

و شبکه اینترنت تا حدودی این نياز از بين رفته است و هر کس بهزودی قادر خواهد بود هر چيزی را در هر زمانی
و هر مکانی یاد بگيرد .روشهای سنتی آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نيازهای رشد و گسترش مداوم مهارت-
های آموزشی نيستند .کاربرد فناوری در آموزش ،نظامهای آموزش الکترونيکی را بهوجود آورده و باعث تغييراتی
در نقش عناصر آموزش و طراحی آموزشی شده است .هدف پژوهش حاضر ،تعيين اهميت اجزای تشکيلدهنده
آموزش الکترونيکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحب نظران است .رویکرد پژوهش کمی و از روش تحليل سلسله
مراتبی استفاده شده است.
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روشها :رویکرد پژوهش کمی و از روش تحليل سلسله مراتبی استفاده شده است .این روش در هنگامی که عمل
تصميمگيری با چند گزینه رقيب و معيار تصميمگيری روبروست قابل استفاده است .معيارهای مطرح شده میتوانند
کمی و کيفی باشند .سپس یک سری مقایسههای زوجی انجام میگيرد .این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در
راستای گزینههای رقيب مشخص میسازد .در نهایت منطق تحليل سلسله مراتبی به گونهای ماتریسهای حاصل
از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفيق میسازد که تصميم بهينه حاصل آید.
جامعه پژوهش صاحبنظران حوزه آموزش ،برنامهریزی فناوریهای نوین و درس کار و فناوری هستند که به صورت
هدفمند تعداد 18نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه
میباشد و شاخص های تشکيل دهندۀ آن اجزای تشکيل دهنده آموزش الکترونيکی کرسلی بود که در مجموع در
 10شاخص دستهبندی شدند .در این مطالعه به بررسی ضرایب اهميت شاخصها پرداخته است .سپس این شاخص -
ها در یک پرسشنامه در اختيار نمونه تحقيق قرار داده شد و شاخصهای مذکور به وسيله نرمافزار اکسپرت چویس
( ) expert choice 11و بر مبنای روش تحليل سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .برای تجزیه و
تحليل دادهها از تکنيک مقایسه زوجی شاخصها استفاده شد.
یافتهها :براساس نتایج بهدست آمده مهمترین اجزای تشکيل دهنده آموزش الکترونيکی از دیدگاه صاحبنظران
به ترتيب محتوا (با وزن  ،)0/116طراحی صفحات (با وزن  ،)0/128سازماندهی (با وزن  ،)0/124انگيزش (با وزن
 ،)0/099انعطافپذیری (با وزن  ،)0/093ارزشيابی (با وزن  ،)0/092بازخورد (با وزن  ،)0/098حجم کاری متعادل
(با وزن  ،)0/090کمکرسانی (با وزن  )0/081و فعاليت یاددهی -یادگيری (با وزن  )0/079است.
نتیجه گیری :یافتههای این پژوهش به تصميمگيرندگان در اتخاذ راهبردهای اثربخش برای دورههای آموزش
کمک میکند چراکه مهمترین اجزای تشکيلدهنده آموزش الکترونيکی مشخص است و تصميمگيرندگان میتوانند
به موجب آن ميزان تخصيص منابع را کنترل نمایند.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1زمستان 1398

مقدّمه
در قرن اخير که دوره گذر از عصر صنعتی به عصر اطالعات و ارتباطات
است ،تعليم و تربيت نسبت به دوران گذشته هم از لحاظ کميت و هم
از لحاظ کيفيت بهطور چشمگيری دچار تحول شده است .ورود فناوری
اطالعات تمامی شئون زندگی بشری را دست خوش تغيير و تحول کرده
است؛ در این ميان نظامهای آموزشی به دليل ماهيت معرفتیشان بيش
از دیگر نظامها از فناوریهای اطالعاتی متأثر شدهاند [ .]1تا چندین
سال پيش افراد برای آموزش و یادگيری نياز به زمان و مکان مشخصی
داشتند ولی امروزه با پيشرفت فناوریهای رایانه و شبکه اینترنت تا
حدودی این نياز از بين رفته است و هر کس بهزودی قادر خواهد بود
هر چيزی را در هر زمانی و هر مکانی یاد بگيرد [ .]2روشهای سنتی
آموزش دیگر قادر به پاسخگویی به نيازهای رشد و گسترش مداوم
مهارتهای آموزشی نيستند .کاربرد فناوری در آموزش ،نظامهای
آموزش الکترونيکی را به وجود آورده و باعث تغييراتی در نقش عناصر
آموزش و طراحی آموزشی شده است [.]3
فناوریهای نوین فرصتهای بيشتر ،جدیدتر و جذابتری برای یادگيری
ارائه میدهد .آموزش الکترونيکی از طریق کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات مرزهای دسترسی و مرزهای زمانی را در همشکسته و ابزارهای
جدیدی را برای یادگيری به فراگيران ارائه میکند [ .]6-4آموزش
الکترونيکی به مجموعه وسيعی از نرمافزارهای کاربردی و شيوههای
مبتـنی بر فناوری اطالعات اعـم از کامپيوتر ،دیسـکت فشرده ،شبـکه
اینترنت و اینترانت دانشگاه مجازی گفته میشود که امکان آموزش و
یادگيری را برای هر فرد در هر زمينه ،در هر زمان و مکان به صورت
مادامالعمر فراهم میسازد .در تعریفی یادگيری الکترونيکی به عنوان یک
پارادایم جدید در آموزش مدرن ،مجموعه فعاليت آموزشی است که با
استفاده از ابزارهای الکترونيکی صورت میگيرد [ 7و .]8
یاددهی و یادگيری در محيط الکترونيکی در بسياری از شيوهها شبيه
دیگر زمينههای آموزش رسمی است .نيازهای یادگيرنده سنجيده شده
و محتوا توافق و تعيين میشود .همچنين فعاليتهای یادگيری و
سازماندهی در نهایت اندازهگيری میگردد .اما اثر فراگير رسانههای
مجازی ،یک محيط منحصر به فرد را برای یاددهی و یادگيری
الکترونيکی ایجاد کرده است .تا زمانی که واقعيتهای تکنولوژیکی و
امکانات یادگيری الکترونيکی به درستی شناسایی نشوند ،دستيابی به
هرگونه شناخت جامع نسبت به یادگيری الکترونيکی غير ممکن است
[ .]9از طرفی ورود فناوری اطالعات در فضای آموزش خود به خود نظام
آموزش و یادگيری را متحول نمیکند .هدف آموزش الکترونيکی تنها
انتقال دانش نيست ،بلکه تبدیل فراگيران به افرادی خالق و
توليدکنندگان علم و فناوری است [ .]10برای دستيابی به این مهم دوره
آموزش الکترونيکی باید با توجه به استانداردها و معيارهای خاصی
طراحی شوند [ ]2و چون بسياری از نظامهای آموزشی در کشورها در
حال سرمایهگذاریهای کالن در طراحی نظامهای آموزش الکترونيکی
میباشند فهم اینکه کدام عوامل یا مؤلفهها در اثربخشی این نظامها از
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دیدگاه کاربران و یادگيرندگان میتواند مهم تلقی شود ،به اینگونه
نظامها کمک خواهد کرد تا خطمشی مناسبی را برای سرمایهگذاری
روی عوامل اثربخش و طراحی مجدد عوامل غير اثربخش بهکارگيرند
[.]11
فلمينگ ،بيکر و نيوتن در پژوهشی تحت عنوان فاکتورهای آموزش
الکترونيک موفق سه متغيرپيچيدگی کم ،ابتکار و پشتيبانی فنی را
شناسایی کردند [ .]12زارع و همکاران با استفاده از رویکرد تصميمگيری
چند معياره مشخص کردند که باالترین اثربخشی دورههای آموزش
مجازی مربوط به معيارهای محتوای دوره و خود ارزیابی فراگيران است
[ .]13در پژوهشی دیگر ساهسرابو و کانونگو با بررسی دامنه یادگيری و
سبکهای یادگيری در انتخاب رسانههای مناسب برای اثربخشی آموزش
الکترونيکی نشان دادند برای تحقق این هدف توسعه برنامههای آموزشی
الزم است در دستور کار متوليان مربوطه قرار گيرد [ .]14اليس و گودیر
به این نتيجه رسيدند که ميزان اثربخشی آموزش الکترونيک وابسته به
توسعهی فرهنگ یکپارچهی آموزش الکترونيک در سازمان است.
مولفههای اصلی توسعه میتواند متأثر از اولویتهای سازمانی ،محيط
یادگيری ،نقش آموزگاران و نيازهای فراگيران باشد [ .]15مطالعهی
سنکالیر ،کابل و لویتجونز نشان داد اثربخشی برنامههای آموزشی
الکترونيکی با ابزار آموزشی ،محتوای مطلب تدریس شده و جذابيت دوره
ارتباط دارد [.]16
صنایعی در پژوهشی که هدف از آن بررسی معيارهای کيفيت و اثربخشی
یادگيری الکترونيکی در آموزش عالی بود گزارش کرد اثربخشی یادگيری
الکترونيکی در جامعه مورد نظر تحت تأثير فعال بودن یادگيرنده،
یادگيرنده محوری ،تعامل ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی یادگيرندگان،
انعطافپذیری ،ارائه بازخورد و ارزشيابی قرار دارد [ .]17کرسلی به ده
عنصر اساسی تشکيل دهنده آموزش الکترونيکی اشاره کرده است که
شامل محتوا ،انگيزش ،سازماندهی ،طراحی صفحات ،ارزشيابی،
انعطافپذیری ،بازخورد ،فعاليت یاددهی -یادگيری ،حجمکاری و
کمکرسانی میشود [ .]18پومالس -گارسيا و ليودر پژوهش خود درباره
فناوری یادگيری مبتنی بر وب ،با تأکيد بر نقش ویدیوی آموزشیار در
فراخوانی اطالعات ،نشان دادهاند که شکل و شيوه ارائه در یادگيری
مبتنی بر وب دارای اهميت بسياری است .آنان بر اهميت نقش طراحان
در آماده سازی محيط وب از دیدگاه زیبایی شناسانه و گيرایی آن برای
یادگيرندگان در بهينه سازی و تکامل شکل و شيوه نمایش تأکيد
کردهاند [ .]19اکبری پورنگ و همکاران ارزیابی کيفيت یادگيری
الکترونيکی را منوط به رعایت معيارهای هدف ،محتوا ،تعامل استاد و
دانشجو ،همکاری بين دانشجویان ،بازخورد ،زمان و وظيفه ،تفاوتهای
فردی ،انتظارات ،یادگيری فعال ،محيط یادگيری و ارزشيابی میدانستند
[.]20
سابيستون در مطالعهای با عنوان بررسی معيارهای تعيين کيفيت
یادگيری مبتنی بر وب بزرگساالن در سال ( )2000در دانشگاه رویال
رود کانادا به بررسی موضوع عوامل تأثيرگذار بر کيفيت یادگيری در
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محيط وب پرداخت .وی در این پيمایش ميدانی ،یکی از معيارهای مهم
تعيين کيفيت را ارتباط آن با نيازهای یادگيرنده و نيازها و اهداف
سازمانی ارزیابی میکند .وی برای تعيين رتبهبندی معيارها ،تعيين
ميزان حساسيت آن معيار را پيشنهاد میکند و به مدل پشتيبانی
تصميمگيری به عنوان یک گام منطقی برای سنجش کيفيت مطالبی
آموزشی در سازمان مینگرد [.]21
مطالعات مذکور نشان میدهد که استفاده از بسترهای نوینی که
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در دسترس گذاردهاند ،دغدغه ذهنی
بسياری از متخصصين و پژوهشگران حوزه آموزش بوده است؛ همه
نشانهها حاکی از این است که روی آوردن به استفاده از فناوریهای
نوین در آموزش ،از روی ذوقزدگی یا تفنن نيست ،بلکه به دور از مطلق
گرایی ،چنين رویکردی شایسته تعمق همه جانبه و تدبر فراوان است .با
توجه به اهداف آموزشی ،باید دید کدام کارکرد برای برگزارکننده دوره،
بيشتر حائز اهميت است و با توجه به آن ویژگی به دنبال محتوای
یادگيری باشد [ .]22از طرفی تغيي ر و تحول در فرایند آموزش و
هماهنگ ساختن آن با تکنولوژی های روز نيازمند شناخت عناصر
اثربخش آموزش الکترونيکی است [.]23
بنابراین نيازاست برای گزینش و برگزیدن شاخصهای اثربخش
برنامههای آموزش الکترونيکی این شاخصها با هم مقایسه شود [ 24و
 .]25چنانچه اهميت و ارجحيت این شاخصها مشخص گردد
تصميمگيرندگان میتوانند سياستهای اثربخشی را برای موفقيت این
برنامهها تدوین کرده و منابع را بر حسب اهميت آنها تخصيص دهند و
چون منابع سازمان به اندازهای نيست که به همه عناصر تشکيل دهنده
برنامههای آموزش الکترونيکی اختصاص یابد این ضرورت وجود دارد که
تعيين اهميت آنها در دستور کار قرار گيرد .از اینرو مطالعه حاضر
درصدد است مهمترین شاخصهای اثربخشی برنامههای آموزش
الکترونيکی درس کار و فناوری را از دیدگاه صاحبنظران بررسی نماید.

روش پژوهش
رویکرد پژوهش کمی و از روش تحليل سلسله مراتبی استفاده شده
است .این روش در هنگامی که عمل تصميمگيری با چند گزینه رقيب
و معيار تصميمگيری روبروست قابل استفاده است .معيارهای مطرح شده
میتوانند کمی و کيفی باشند .سپس یک سری مقایسههای زوجی انجام
میگيرد.

این مقایسات وزن هریک از فاکتورها را در راستای گزینههای رقيب
مشخص میسازد .در نهایت منطق تحليل سلسله مراتبی به گونهای
ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفيق میسازد که
تصميم بهينه حاصل آید.
جامعه پژوهش صاحبنظران حوزه آموزش و برنامهریزی فناوریهای
نوین و درس کار و فناوری میباشند که به صورت هدفمند تعداد 18نفر
از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند .در این پژوهش ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه میباشد و شاخصهای تشکيل دهندۀ آن اجزای
تشکيل دهنده آموزش الکترونيکی کرسلی بود که در مجموع در 10
شاخص دستهبندی شدند .در این مطالعه به بررسی ضرایب اهميت
شاخصها پرداخته است .سپس این شاخصها در یک پرسشنامه در
اختيار نمونه تحقيق قرار داده شد و شاخصهای مذکور به وسيله نرمافزار
اکسپرت چویس ( )expert choice 11و بر مبنای روش تحليل سلسله
مراتبی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند.

نتایج و بحث
در شکل شماره  ،1درخت سلسله مراتب که بيان کنند مسأله تحت
مطالعه است ارائه شده است .سلسله مراتب تصميم درختی است که با
توجه به مسأله تحت بررسی دارای سطوح متعدد است .اختصاصاً سطح
اول این درخت بيان کننده هدف تصميمگيری است .سطح آخر هر
درخت بيان کننده گزینههایی است که با همدیگر مقایسه میشوند و
برای انتخاب در رقابت با همدیگر هستند.
در جدول شماره  ،1نسبت اهميت پاسخها با توجه به معيارهای
برنامههای آموزش الکترونيکی ارائه شده است .مکانيسم استفاده از این
روش به این صورت میباشد که پس از طرح سلسله مراتب برای 10
شاخـص تأثيرگذار بر برگزاری آمـوزش الکترونيکی و هـمچنين طـرح
پرسـشنامه نـوع اول تحـت مقایسـه دو بـهدوی شاخصها نظرات 18
کارشناس در مورد ميزان اهميت این شاخصها نسبت به یکدیگر به
صورت ماتریس مقایسه زوجی اخذ میگردد .برای محاسبه وزن هر یک
از شاخصها ابتدا ميانگين هندسی درجه اهميتها برای هر یک از
سلولهای ماتریس مقایسه زوجی محاسبه میشود که در جدول
شماره  1گزارش شده است.

شکل  :1نمایه تحليل سلسله مراتبی
Fig. 1: Hierarchy view
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جدول  :1مقایسه نسبت اهميت پاسخها با توجه به معيارهای برنامههای آموزش الکترونيکی
Table 1: Compare the relative importance with respect to: Criteria of E-Learning programs
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جدول  :2ارجحيت پاسخها با توجه به معيارهای برنامههای آموزش الکترونيکی
Table 1: Priorities with respect to: Criteria of E-Learning programs

Priorities

1

1. Content

Criteria of E-Learning programs

0.116

1. Content

0.128

2. Page design

0.124

3. Organization

0.099

4. Motivation

0.093

5. Flexibility

0.092

6. Evaluation

0.098

7. Feedback

0.090

8. Balanced workload

0.081

9. Helping

0.079

10. Learning activity

با توجه به نتایج جدول شماره  ،2اولویت اجزای تشکيل دهنده آموزش
الکترونيکی درس کار و فناوری از دیدگاه صاحبنظران به ترتيب محتوا
(با وزن  ،)0/116طراحی صفحات (با وزن  ،)0/128سازماندهی (با وزن
 ،)0/124انگيزش (با وزن  ،)0/099انعطافپذیری (با وزن ،)0/093
ارزشيابی (با وزن  ،)0/092بازخورد (با وزن  ،)0/098حجم کاری متعادل
(با وزن  ،)0/090کمکرسانی (با وزن  )0/081و فعاليت یاددهی-
یادگيری (با وزن  )0/079است.
محتوا :یافتههای تحقيق نشان داد که ميانگين نمره محتوای دوره
نسبت به ميانگين نمره سایر شاخصها باالتر است .این یافته همخوان با
نتایج مطالعه زارع و همکاران [ ]13است به موجب اینکه آنها با
استفاده از رویکرد تصميمگيری چند معياره مشخص کردند که باالترین
اثربخشی دورههای آموزش مجازی مربوط به معيارهای محتوای دوره و
خودارزیابی فراگيران است .همچنين نتایج مطالعه سنکالیر و همکاران
[ ]16که نشـان داد اثربخشـی برنامههای آموزشـی الکترونيـکی با ابزار

آموزشی ،محتوای مطلب تدریس شده و جذابيت دوره ارتباط دارد ،تأیيد
کننده یافتههای این پژوهش است .بهزعم کرسلی با وجود همه زرق و
برق و جذابيتی که فناوری دارد تنها و مهمترین جنبه همه دورههای
آموزش الکترونيکی محتوا میباشد .البته محتوا باید متناسب ،کامل و
دقيق ،به روز و برانگيزانده باشد به این معنی که اطالعات ارائه شده مورد
عالقه و مطابق با نيازهای فراگيران و همچنين معتبر و موثق باشد .این
یافته با نتيجه تحقيق کرسلی که نشان داد محتوای تصویری که از طریق
وب سایت ارایه شده بود ،باالترین امتياز را در بين ابعاد آموزش مجازی
کسب کرده است ،همخوانی دارد .توليد محتوا میتواند ناظر بر دو وجه
فعاليت باشد؛ یکی توليد محتوا ،به معنای فعاليت علمی برای نگارش و
تدوین متون آموزشی و دیگری ،به مفهوم آماده سازی و انتقال اطالعات
و دستاوردهای علمی و پژوهشی به محيط الکترونيکی .هر دو وجه این
فعاليت ،در توليد محتوا مورد توجه است .تيم علمی و متخصص براساس
هدفهای دوره نگارش (متن) ،توليد (تصویر ،فيلم و صدا) و تدوین متون
آموزشی را به عهده میگيرد .بر این مبنا ،محتوای آموزشی مورد نياز در
حوزه موضوع مورد نظر طی یک فعاليت جمعی و براساس تقسيم کار،
توليد میشود.
در مرحله بعد ،محتوای آماده شده ،توسط تيم متخصص نشر
الکترونيکی ،تنظيم ،تبدیل و قالببندی شده و در محيط الکترونيکی
منتشر میگردد .مفهوم «فراهم ساز محتوا» در محيط الکترونيکی،
بيشتر ناظر به همين فعاليت نوع دوم ،یعنی نشر الکترونيکی است.
یادگيری الکترونيکی ،به لحاظ وابستگی به محتوای الکترونيکی ،پيوند
نزدیکی با نشر الکترونيکی دارد .پيگيری راههای مناسب برای توليد و
ارائه مطالب با قالب الکترونيکی ،همواره دغدغه برگزارکنندگان
دورههای یادگيری الکترونيکی بوده است .یکی از راههای مورد توجه،
ایجاد سيستمهای تصميمیار بوده است .بررسی سيستمهای تصميم یار
برای محتواسازی ،نشان میدهد که اکثر این سيستمها ،از طریق توليد

افسانه زمانی مقدم و همکاران

A. Zamani Moghadam et al.
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و توزیع محتوا ،نقش مشاورهای در سازمانها و مراکز تجاری ایفاء
مینمایند.
به عبارتی دیگر ،این سيستمها فراهمکننده خدمات تحقيقاتی ،طراحی
و مشاورهای جهت توسعه ،یکپارچهسازی و بکارگيری محصوالت بوده و
مسلماً در این راستا ،با توليد ،مدیریت و توزیع انواع محتوا بصورت پویا
سرو کار دارند که بسته به نوع کاری که از آن انتظار میرود ،قابليتهای
گوناگونی در آنها تعبيه شده است .در این سيستمها بنای کار ،بر این
است که فرایندهای توليد ،مدیریت و توزیع محتوا به شکل پویا و از
طریق نرم افزار انجام میشود .یاد گيرنده امکان بهينهسازی و شخصی
سازی محتوا را دارد و در واقع با محتوایی پویا و قابل انعطاف سرو کار
دارد.
طراحی صفحات :از نظر صاحبنظران طراحی صفحات بعد از محتوا
مهمترین شاخصهای تشکيلدهنده آموزش الکترونيکی است .اجزای
سازنده مؤلفه طراحی صفحات شامل کاربرد آسان و پرهيز از پيچيدگی،
پيوندهای درونی ،پایداری ساختار وبسایت ،سرعت بارگذاری ،استفاده
از فنآوریهای سه بعدی و چندبعدی ،افزایش جلوههای بصری ،جذابيت
تصاویر ،رعایت اصول نگارشی ،رعایت اصول زیباییشناسی ،سهولت
جستجو و طراحی صفحات براساس اهداف است .این یافته همخوان با
نتایج مطالعه پومالس -گارسی اوليو [ ]19است .در پژوهش نامبرده
مشخص گردید که شکل و شيوه ارائه دریادگيری مبتنی بر وب دارای
اهميت بسياری است .آنان بر اهميت نقش طراحان در آمادهسازی محيط
در بهينه سازی و تکامل شکل و شيوه نمایش تأکيد کردهاند .کرسلی در
کتاب خود تحت عنوان آموزش برخط یکی از عناصر اساسی تشکيل
دهنده آموزش مجازی را طراحی صفحات معرفی کرد .به اعتقاد این
محقق طراحی صفحات دایناميک و پویا نقش زیادی در تبيين اثربخشی
دارند و اگر طراحی صفحات الکترونيکی براساس اصول و متناسب با
نيازهای مخاطبان انجام شود میتوان انتظار آن را داشت که اثربخشی
برنامههای آموزشی افزایش پيدا کند.
انگيزش :یادگيرندگان باید برای یادگيری انگيزه پيدا کنند .مهم نيست
که مطالب درونخطی چه تأثيری دارند ،اگر یادگيرندگان انگيزه نداشته
باشند ،یادگيری انجام نخواهد شد .مسئله این است که خواه انگيزش
درونی باشد که از درون یادگيرنده سرچشمه گرفته باشد یا انگيزش
بيرونی که از مربی آموزشی و اجرا سر چشمه میگيرد .طراحان مطالب
یادگيری درونخطی باید از استراتژیهای انگيزش درونی استفاده کنند.

به هر حال ،انگيزش بيرونی نيز باید برای یادگيرندگانی که با روش
انگيزش بيرونی پاسخ میدهند ،مورد استفاده قرار گيرد .این یافته با
نتایج تحقيق اليس و گودیر همخوان است .این یافته را نتایج مطالعه
اليس و گودیر [ ]15که ميزان اثربخشی آموزش الکترونيک را وابسته به
محيط یادگيری ،نقش آموزگاران و نيازهای فراگيران میدانستند
همخوان است.
بازخورد :بازخورد تاثيرگذار ،خواه مثبت باشد یا منفی ،بسيار کمک
کننده است .بازخورد حاوی اطالعات ارزشمندی است که در
تصميمگيریهای مهم از آنها استفاده میشود .بهترین نظامهای
آموزشی از دو ویژگی استفاده مفيد از بازخوردها و همچنين دریافت
بازخوردهای موثر برخوردارند و هر لحظه در حال بهبود اوضاع بر مبنای
بازخوردها هستند .فراگيران باید به هنگام پيشرفت ،بازخورد به موقع
دریافت کنند و این بازخورد هرچه بيشتر باشد بهتر است .در این حالت
وضع مطلو ب این است که فراگيران بتوانند هر موقع که بخواهند
پيشرفت خود را بسنجند .این یافته با نتيجه تحقيق صنایعی همخوان
است.
سازماندهی :مواد آموزشی و فعاليت های دوره باید به خوبی سازماندهی
و هماهنگ شوند و فراگيران پاسخ واضحی برای چه چيزی ،کجا ،چه
وقت و چگونه انجام بگيرد ،داشته باشند .در صورتی که
سازماندهی این فرایندها به صورت متمرکز انجام شود در کوتاه مدت
اثربخشی بيشتری خواهد داشت زیرا در حالت متمرکز ،مانع کمتری
برای تصميمگيری و اقدام سریع وجود دارد و از این جهت سازماندهی
غير متمرکز در کوتاه مدت موجب افزایش چابکی سازمانی میشود .در
این زمينه نتایج مطالعه کرسلی که به ده عنصراساسی تشکيل دهنده
آموزش الکترونيکی اشاره کرده است تأیيد کننده یافتههای این پژوهش
است.
کمکرسانی :یادگيرنده الکترونيکی از جنبههای گوناگون به پشتيبانی
نياز دارند .برخی از آنها در ارتباط با مسائل فنی و رایانهای و برخی در
زمينه مسائل اداری و آموزشی به کمک و حمایت نياز دارند .مالکهای
مربوط به ارزشيابی کيفيت پشتيبانی از یادگيرنده در دوره یادگيری
الکترونيکی شامل سه مورد پشتيبانی اداری ،پشتيبانی آموزشی و
پشتيبانی فنی است.

شکل  :2ارجحيت پاسخها با توجه به معيارهای برنامههای آموزش الکترونيکی
Fig. 2: Priorities with respect to: Criteria of E-Learning programs
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در مورد اول میتوان به شاخصهایی همچون ميزان توجه به
اطالعرسانی به یادگيرندگان ،سرعت و دقت در رسيدگی به
درخواستهای یادگيرندگان و ميزان توجه به ارائه خدمات مشاورهای
تأکيد کرد .شاخص مربوط به مورد دوم ،ميزان توجه به تدارک امکانات
و شرایط الزم برای دسترسی هر زمانی به معلم و ميزان توجه به ایجاد
فضای صميمی بين یادگيرندگان الکترونيکی از طریق راه اندازی
تاالرهای بحث غير رسمی را در بر میگيرد و سرانجام شاخصهای
مربوط مورد سوم شامل ميزان پاسخگویی به سواالت فنی و تکنولوژیک
یادگيرندگان و ميزان توجه به ارائه راهنماییهای بالدرنگ و سریع است.
این یافته با نتایج مطالعه سابيستون [ ]21تاحدودی همخوان است به
موجب اینکه درمطالعهای باعنوان بررسی معيارهای تعيين کيفيت در
این پژوهش به مدل پشتيبانی تصميمگيری به عنوان یک گام منطقی
برای سنجش کيفيت مطالبی آموزشی درسازمان نگاه شده است.
حجم کاری متعادل :تعداد و نوع تکاليف دوره باید متناسب با نوع و
سطح دوره باشند .این هدفی است که شاخص مذکور در پی آن است.
این یافته با نتایج مطالعه کرسلی همخوان است .روشن شدن مفهوم
حجمکار میتواند سهم حرفهای فراگير در فرایند یادگيری را مشخص
کند .این در حالی است که در بسياری از برنامههای آموزش الکترونيکی
به این مهم کمتر توجه شده است.
انعطافپذیری :نظام آموزش الکترونيکی باید انعطافپذیر ،توزیع شده و
باز باشد .هرکدام از این خصوصيات دارای تعریف خاصی هستند.
انعطاف پذیری به این معناست که یادگيرنده در این نظام امکان کنترل
بر شيوه و نحوه یادگيری خود را داشته باشد .توزیع شده به معنای در
نوردیدن مرزهای جغر افيایی و زمانی برای دسترسی به محتوای نظام
آموزش الکترونيکی است .نهایتاً باز بودن به معنای از بين بردن موانع
یادگيری برای یادگيرندگان با شرایط و امکانات متفاوت است .از طرفی
باز و انعطاف پذیر بودن دو مطلب مجزا هستند ،در حالی که باز بودن
موضوعی تکنيکی بوده و انعطافپذیری موضوعی مربوط به طراحی است.
این یافته با نتيجه تحقيق صنایعی [ ]17همخوان است .صنایعی در
پژوهشی که هدف از آن بررسی معيارهای کيفيت و اثربخشی یادگيری
الکترونيکی در آموزش عالی بود گزارش کرد اثربخشی یادگيری
الکترونيکی در جامعه موردنظر تحت تأثير فعال بودن یادگيرنده،
یادگيرنده محوری ،تعامل ،درنظر گرفتن تفاوتهای فردی یادگيرندگان،
انعطافپذیری ،ارائه بازخورد و ارزشيابی قرار دارد.
ارزشيابی :سنجش بيش از هر عاملی در طراحی دوره آموزشی رسمی ،با
یادگيرندگان در ارتباط است .شيوهای که بطور معمول در سنجش
آموزش درون خطی رسمی مورد استفاده قرار گرفته ،نيازمند این است
که یادگيرنده ،نظر خود را به عنوان جزئی از فرایند سنجش ارسال کند.
این طرز کار ،در فهرستهای مباحثه یادگيری درونخطی ،بحثهای
داغی را موجب شده است .این یافته با نتيجه تحقيق صنایعی []17
همخوان است چرا که در این مطالعه یکی از محورهای مهم کيفيت و
اثربخشی یادگيری الکترونيکی ارزشيابی ذکر شده است .ارزشيابی
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یادگيرندگان دورههای درونخطی میتواند چالش برانگيز باشد و تشریح
چگونگی انجام ارزشيابی ،حتی میتواند چالش را بيشتر کند .دو راه برای
اینکه یادگيرندگان بتوانند از چگونگی انجام ارزشيابی آگاه شوند وجود
دارد ،نخست ،روش توصيفی است و میتواند در رئوس مطالب با خالصه
دوره گنجانده شود .این روش ،انتظارات و تکاليف مربوط به رتبهبندی
در سطوح گوناگون را ارائه میکند .روش دوم ،یک روال رتبهبندی است
که مستلزم محاسبه نمرات برای ثبت است.این یافته با نتيجه تحقيق
صنایعی همخوان است.
فعاليت یاددهی -یادگيری :فعاليت های فراگير محور هستند که باعث
افزایش تعامل دانشجویان با یکدیگر و نيز با استاد میشود .برای
افزایش تعامل از فعاليتهای متنوع (مانند بحث و گفتگوی آنالین و
کنفرانسهای رایانهای) و نيز از روشهای ترکيبی (مانند ترکيب بحث
از طریق پست الکترونيکی با روشهای دیداری شنيداری استفاده
میگردد .همچنين از تصاویر ،عکس ،انيميشن و سایر روشهای چند
رسانهای برای ارایهی حقایق و یادگيری مفاهيم استفاده میشود .این
یافته را نتایج مطالعه کرسلی تأیيد میکند چرا که در یافتههای این
مطالعه فعاليت یاددهی -یادگيری یکی از مهمترین عناصر تشکيل
دهنده آموزش الکترونيکی به حساب آمده است.
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