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مقدمه

در محیز پوتا و سینالشللی کنونی ،تشام سخشهای اقتصاد سه وتلژ در سخلش خلدمات و لازمانهلا
ساتد فنآوری اطقعات و ارتباطات سا هدف تطاسق سا تحوالت رتع تکنولوژی سه منظلور سلرآوردن
نیازهای هشه ذینفعان و انتظارات سه منظور تو عه ،سهبود و افزاتش کیفیم خدمات دنبال کلرد et

) (Pavel al,2015,P:704-711گ ترش فلنآوری ،فرصلتی سلرای ا لتفاد در فرآتنلد تلادگیری
ا م ).(Elida et al, 2012,P:601-611

سهر گیری از فنآوری اطقعات و ارتباطات سه وتژ آموزش الکترونیکلی ملیتوانلد س لیاری از
موانع و موکقت لیو نتی آموزش ،از جشله کاهش اعات حضور افراد در مح کار و اخلتقل
در سرنامه کاری ،محدودتمهای زمانی و مکلانی را سرطلرف و را را سلرای پیلداتش را هلای نلوتن
آموزش الکترونیکلی نیلروی ان لانی هشلوار نشاتلد سلا توجله سله اتنکله نیشلی از پر لن

لازمان را

محیزسانان توکی ملیدهنلد و اتلن قولر زحشلمکلش در منلاطق حفا لمللد دور از للهرها سله
حرا م از مناسع طبیعی موغول میسالند ،ا تفاد از آموزشهای نتی مقدور نشیسالد سنلاسراتن سلا
تکیه سر آموزش الکترونیکی میتوان در دور افتاد ترتن نقاط سه پر ن آموزش داد در طح کقن
لهرها ا تفاد از خودروهای لخصی جهلم للرکم در کلق هلای آموزللی ساعلر ترافیل

و

آلودگی صوتی و هوا میگردد که تکی دتگر از مولکقت محلیز زت لتی را سله وجلود ملیآورد
سنللاسراتن سللا لللرکم در دور هللاتی کلله تو للز وتللدئوکنفرانس و الکترونیکللی سرگللزار مللیگللردد،
کارمندان میتوانند در مح کار خود سدون جاسهجاتی ،در دور لرکم کرد و سازخورد نهلاتی را
ک ب نشاتند در اتن راسطه میتوان سا فلراه آوردن امکانلات ،تجهیلزات و زتر لاخمهلای ملورد
نیاز ،دور های آموزش الکترونیکی از را دور را سرقرار نشود و فرصمهای ازمانتافتله سله منظلور
سازآموزی ،ارتقاء و ک ب دانش و مهارتهای جدتد و سه روز سرای آنان فراه آتد سه طلور کللی،
هدف آموزش الکترونیکی ،فراه آوردن امکان د تر ی ت
دور های در ی و اتجاد فضای آموزلی ت

ان ،راتگلان و ج لموجوپلذتر در

نواخم سلرای اقولار مختللر در هلر نقطله ملیساللد

)(sodagar et al,2014,P:99

در محیز های پوتای آموزش الکترونیکلی ،توزتلع و کنتلرل اطقعلات سله صلورت پیولرفته سله
عنوان جاتگزتن سرای ی ت های کهنه و من وخ ا تفاد میلود س لیاری از محققلان معتقدنلد کله
آموزش الکترونیکی سر وتژگیهلای لخصلیتی افلراد تلأثیر ملیگلذارد و موجلب تولوتق آنلان سله
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پیورفم میلود فرصتی که افراد و مخصوصاً کارسران از اتن طرتق سه د لم ملیآورنلد ،آنهلا را
قادر سه توخی

و مدترتم نیازها میکند؛ فضای امکانات آملوزش الکترونیکلی و آزادی انتخلا

در د تر ی سه مناسع ،محتوا ،گفتگو و موارکم سا افراد دتگلر ،موجلب افلزاتش مهلارت تلادگیری
میگردد )(Edmund & Hartnett,2014

آموزش الکترونیکی در اتران ت

صنعم جدتد در زمینه تلدرتس و فلن آوری آملوزش از را

دور ا م سا اتن حال ،مؤ ات و مراکز آموزلی سه خصوص دانوگا هلا لعی ملیکننلد الگلوی
منا لللب سلللا لللاختار آموزللللی و فرهنگلللی در زمینللله آملللوزش الکترونیکلللی ارائللله دهنلللد
)(Zamanpour,2013,P: 77-98

سرای پیاد ازی و اتجاد آموزش الکترونیکی مدلهای مختلفی ارائه لد ا لم کله مهل تلرتن
آنها عبارتند از :مدل هدف گرا ،مدل لاختارگرا ،ملدل چلارچو تلادگیری آنقتلن ،ملدل نظلام
آموزش الکترونیکی ،مدل نوآوری چند سعدی ،مدل تقاضامحور ،مدل ه پی و غیلر مقات له سلین
مدلهای مطرح لد نوان میدهد که ه عنصر زتر اخم فنی ،محتلوا و منلاسع ان لانی ،مهل تلرتن
عناصر مورد توجه در مدلها ه تند و پس از آن لاخ

های پوتیبانی ،نظارت و ارزتاسی ،مدترتم

و ازماندهی مورد توجه قرار میگیرد )(Darab,2009
مطالعات در مورد تادگیری آنقتن سا عواملی مانند محتوای منا ب تادگیری آنقتلن (Ramos

) et al,2014و ) (Ozkan et al,2009ا تراتژیهای تدرتس ،از جشله کنترل تادگیری و سازخورد
)(Buff , 2014و) (Collet al,2014و پولتیبانی فنلی ) )Pedaste et al,2012و )et al,2010

 )Schroederمرسوط ا م سر ا ا

اصول نظری 3 ،گرو از عوام  ،از جشله  :2عوامل ملرتبز سلا

محتوا؛  :1عوام مرتبز سا سازخورد؛ و  :3عوام مرتبز سا خدمات مشکن ا م سر هولم تلادگیری
کارسران تأثیر سگذارد ).)Lee et al,2015

سا ورود فنآوری اطقعات در حوز آموزش ،س یاری از پژوهوگران از جنبلههلای مختللر سله
تحقیق در زمینه آموزش الکترونیکی پرداختهانلد نورتوتلو و هشکلاران ))Nortvig et al, 2018
تحقیقی را در خصوص مروری سر تارتخ ادسیات فاکتورهای تأثیرگذار سلر تلادگیری الکترونیکلی و
تادگیری مرکلب در رواسلز سلا سلازدهی تلادگیری ،رضلاتم و مولارکم دانلشآملوزان در کولور
دانشارک انجام دادند نتاتج اتن پلژوهش نولان ملیدهلد حضلور مرسلی در مجشوعلههلای آنقتلن،
تعامقت سین دانشآموزان  -معلشان و محتوا و راسطه طراحی لد سین فعالیمهای آنقتن و آفقتلن
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و هشچنین فعالیمهای اردومحور و تشلرتن محلور ،تلأثیر سله لزاتی در تلادگیری الکترونیکلی اتفلا
مینشاتد نورال و هشکاران ) (Nurul et al,2015و تی لیپ ام 2015) (Thi Lip Sum,و ساقری
مجد و هشکاران ) (Bagheri Majd et al,2013سه طراحی الگوی آمادگی آملوزش الکترونیکلی
در نظام آموزلی دانوگا آزاد ا لقمی واحلد مهاسلاد پرداختنلد تافتلههلای حاصل از پلژوهش در
سخش کشی سا ا تفاد از تحلی عام اکتوافی سه منظور تلخی

داد های عوام اصللی پلنج عامل

پداگوژتکی  -رفتاری ،مدترتم  -اختاری ،اقتصادی  -فرهنگی ،زمینلهای تکنوللوژی و فلردی -
حرفه ای لنا اتی لد ا م در سخش کیفی ه عام اصللی عللی ،زمینلهای و محیطلی لنا لاتی
گردتد ا م هشچنین سرای د تیاسی سه مدل مورد نظر سا توجه سه تحلی موجود ،اکثر عوام سه جز
سخش ک ب و کار و تاددهی و تادگیری در فرآتند متو ز سه ساال قرار دارنلد تعنلی وضلع موجلود
دانوگا آزاد مهاساد سا توجه سه میزان آمادگی در سخش مالی ،فرهنو و تکنوللوژی و منلاسع ان لانی
در حد متو ز سه ساال میسالد
کاپاچو ) (Capacho,2015سه ارائه مدلی از فراتند تادگیری در فضلای الکترونیکلی سله وا لطه
پوتیبانی فنآوری اطقعات و ارتباطات در ترکیه پرداخم نتاتج حاکی از اتن ا م که سرای اتجاد
مدلی از فراتند تادگیری در فضای الکترونیکلی سله فعالیلمهلای الکترونیکلی نیلاز ا لم اتلن ملدل
مدترتم آموزش الکترونیکی ا م که سا حشاتم فلنآوری اطقعلات و ارتباطلات انجلام ملیللود
تل

مللدل عشلیللاتی از پرو لله آمللوزش در فضللای الکترونیکللی ا للم آرکورفللول و هشکللاران

) (Arkorfulm et al, 2014سه سرر ی نقش آموزش الکترونیکلی در پیولرفم و پ لرفم پلذترش
آن در آموزش عالی در کوور غنا پرداختند نتاتج حاکی از اتلن ا لم کله در مؤ لات آملوزش
عالی ،موضوع سهکارگیری اطقعات مدرن و تکنوللوژیهلای ارتبلاطی سلرای تلدرتس و تلادگیری
خیلی مه ا م سه نظر میر د که معانی تا تعلارتر آملوزش الکترونیکلی و نقولی کله آملوزش
الکترونیکی در مؤ ات آموزش عالی در فرآتند ارتباط تدرتس و تادگیری و پیورفم و پ لرفم
پذترش و پیاد ازی آن سازی میکند ،سه و یله پژوهوگران مختلفی ارائه لد ا م محشد الولاس
) (Muhannad Al-Shboul,2013در پژوهش خود سر آن ا لم کله آملوزش الکترونیکلی نقلش
مهشی در سهبود مهارتهای کارکنان و آموزش لیو های نوتن ملدترتم دانلش و اطقعلات آنهلا
دارد گاالتی ) (Gulati,2008در تحقیقی سه م ئله موارکم اجتشاعی و نبود تعام اجتشلاعی سلین
دانوجوتان و ا تادان ،م ائ آموزلی نظیر فاصله زملانی سلین دانولجوتان و ا لتادان ،نحلو اتجلاد
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انگیز در دانوجوتان ،سیتجرسگی اعضای هیلأت علشلی در ا لتفاد از فلنآوری تلدرتس و اعتبلار
آموزشهای سرخز و کیفیم دانشآموختگان و چالشهای فرهنگی آن الار کلرد انلد ملاچوالو
هشکاران ) (Mutula & Van & Barkel,2006مدل آمادگی الکترونیکی را در ه طح ازمان
سرر ی نشود و سه عواملی هشچون آمادگی ازمان ،آملادگی منلاسع ان لانی ،آملادگی اطقعلات و
آمادگی محلیز اللار کلرد انلد آن ا لتید و هشکلاران ) (Anstead et al,2004در پژوهولی سله
عوام

ازمانی ،زتر اخمها ،امکانات ،سرنامهرتزی و یا مگذاری سرای فراگیران الکترونیکلی،

سرر ی صقحیمها و مهارتهای الزم سرای تو عه تادگیری الکترونیکلی در نظلامهلای آموزللی،
نبود امکانات خمافزاری و نرمافزاری مطلو  ،هزتنه د تر ی سه اتنترنم ،محدودتم پهنای سانلد
و پاتین سودن رعم اتنترنم الار کرد اند
امروز لاهد آن ه تی که از فضای محلیز زت لم طبیعلی کا لته للد و جلای آن را فضلای
لهری سا آالتند های متعدد میگیرد در اتن میان ما ه خود میدانی که گلامی در جهلم حفل
اتن رماتههای خدادادی سردارت و از دانش و فلنآوری اطقعلات از تل

لو و البتله آملوزش از

وی دتگر سرای ارائه اطقعات سه فراگیران ا تفاد کنی در اتن میان ،ازمانهای آموزللی لعی
دارند تا را کارهای منا ب و مؤثری سرای رعم سخویدن سه روند آموزش تاسند (Miliszewska
). et al, 2010

ازمانها از جشله محیز زت م ه سرای ارائه آموزش الکترونیکی سا موانع و محلدودتمهلاتی
د م و پنجه نرم میکنند که ساعر میلود در پیوند آملوزش لازمانی خلود سلا تکنوللوژی تعلل
کنند و دچار ل

و تردتد لوند عدم وجود مناسع ان لانی و تجهیلزات کلافی ،مقاوملم ملدتران و

کارکنان سرای ورود سه اتن حوز و نبود امکان پیگیری آموزلی و معیارهلای ارزتلاسی از مهل تلرتن
موانع پیش روی ازمانها سرای ا تفاد از آموزش مجازی ا م )( Jefferson et al,2009

آموزش الکترونیکی در س یاری از کوورهای جهان از جشله اتران ،پدتلد ای جدتلد و نو هلور
مح و میلود و هنوز آنچنان که انتظار میرود سه طور عشومی و فراگیر سه ا تفاد از اتن للیو
نپرداختهاند دورنشای آموزش الکترونیکی سه رعم در حال تغییرات عشلد ای ا لم و س لیاری از
مدتران سه دنبال اتن ه تند که مطشئن لوند تصشی گیلری آنلان در زمینله آملوزش الکترونیکلی سله
در تی انجام گیرد و نتاتج مثبم و مفیدی سرای دانوجوتان ،کارکنان و جامعه دالته ساللد سنلاسراتن
یا مگذاری هوشمندانه و واقعگراتانه در خصوص اجرای آملوزش الکترونیکلی در لازمانهلا
اجتنا ناپذتر ا م ) (Ghaedi et al, 2007,P:12-23ضروری ا لم سلا انجلام مطالعلهای جلامع،
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های اصلی آموزش الکترونیکلی لنا لاتی و معرفلی گلردد تلا سلا ا لتفاد از آن طراحلی و

تدوتن مدل آموزش الکترونیکی سه نتیجهای مثشر ثشر سر د سناسراتن م ئله اصلی پژوهش اتن ا لم
که چه مدلی جهم طراحی آموزش الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م للشال للرر کولور
منا ب ا م؟
سؤالهاي پژوهش

 2اسعاد و مؤلفههای آموزش الکترونیکی و له هرتل

در ادارات کل محلیز زت لم للشال

لرر کوور کدامند؟
 1چه مدلی جهم آموزش الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م لشال لرر کوور منا لب
میسالد؟
 3درجه تنا ب مدل ارائهلد چگونه ا م؟
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روش

تحقیق حاضر سا هدف کارسردی و سا روتکرد آمیخته سا طرح اکتوافی انجام لد سا توجله سله الگلوی
مورد نظر استدا ت

مطالعه کیفی صورت گرفته ا لم و سلا کشل

کشی پژوهش تدوتن گردتد مطالعه کیفی کش

آن ،اسلزار منا لبی سلرای سخلش

کرد تا تافتههای کشی سهد م آمد تبیین للوند

و داد های کیفی سه روش لازی رواسلز آللکار للد مطالعله کشل

کلرد ا لم سلرای لاخم

پر شنامه آموزش الکترونیکی مصاحبهای سا  12نفر از خبرگان محیز زت م سه صورت هدفمنلد
( 7نفر خرا ان لشالی 7 ،نفر خرا ان رضوی 7 ،نفر خرا ان جنوسی) صورت گرفم اتلن افلراد سلر
ا ا

دالتن تجرسه کافی در زمینه پیاد ازی عوام آموزش الکترونیکی در دو سخلش آملوزش و

فللنآوری انتخللا گردتدنللد در سخللش آمللوزش الکترونیکللی از افللرادی کلله دارای صللقحیم و
صاحبنظر در خصوص آموزش الکترونیکی و دارای مقاله ،دور های آموزلی مرتبز سلا آملوزش
الکترونیکی و تجرسه کار سا نرمافزارهای آموزش الکترونیکی دالتند ،انتخلا گردتدنلد در سخلش
فنآوری و اتنترنم جهم پیاد لازی زتر لاخمهلای ملورد نیلاز جهلم آملوزش الکترونیکلی از
صاحبنظرانی در اتن زمینله کله دارای صلقحیم فنلی و اداری ،تجرسله کلاری در زمینله آملوزش
الکترونیکی و فنآوری اطقعات ،مقاالت مرتبز ،لرکم در کارگا هلای آموزللی کله از طلرف
ازمان محیز زت م جهم ارتقای دانش آموزش الکترونیکی پر ن صلورت گرفتله ،للرکم در
کنفرانسها تا جل ات در زمینه آموزش الکترونیکی داللتند انتخلا گردتدنلد و سلا کشل

نتلاتج

حاص از مصاحبهها و کور عوام مؤثر سر آملوزش الکترونیکلی آن ،پر لشنامله محقلق لاخته
آموزش الکترونیکی تهیه گردتد ا م تعنی نتاتج حاص از مصلاحبههلا در سخلش کیفلی کشل
نشود تا پر شنامه آموزش الکترونیکی در سخش کشی تهیه گردد قب از لروع مصاحبه ،عقو سلر
اطقعللات لللفاهی مللورد نیللاز ،فللرم رضللاتم آگاهانلله در اختیللار آنللان قللرار گرفللم و تو للز
لرکمکنندگان امضاء لد رواتی پر شنامه سه دو صورت رواتی صوری و رواتی محتواتی ملورد
سرر ی قرار گرفم در رواتی صوری پر شنامهی تنظی للد  ،در اختیلار دو نفلر از "متخصصلان
آموزش الکترونیکی" قرار گرفم و نظرات آنها نیز لحاظ گردتد رواتی محتواتی للام دو مؤلفله
ن بم رواتی محتوا )CVR( 2و لاخ

رواتی محتوا )CVI( 1ا م
1. Content validity ratio
2. Content validity index
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در محا به  CVRاز متخصصین خوا ته لد که در خصوص هر ت

از ؤاالت پر شنامه سله

ه آتت «ضروری ا م»« ،مفید اما ضروری نی م» و «ضرورتی ندارد» پا خ دهنلد آرای اعضلای
گرو که سه گزتنه "ضروری ا م" تعلق گرفم ،از طرتق ن بم رواتی محتوا ،کشی ازی گردتلد
اگر مقدار محا بهلد از مقدار جدول سزرگتر سالد ،اعتبار محتوای آن آتت پذترفته میللود در
جدول لشار  2حداق مقادتر قاس قبول  CVRسا توجه سه تعداد نفلرات للرکمکننلد در سلرآورد
رواتی پر شنامه توصیه لد تو ز الوله 2نوان داد لد ا م ) (Gilbert and Prion,2016سا
توجه سه اتنکه در اتن مطالعه تعداد اعضای گرو تعیین رواتی  12نفر سودنلد ،للذا علدد ملورد قبلول
 CVRم اوی و ساالتر از  2/41فرض لد از  42گوته ،ه گوته سه علم اتنکه عدد آنها کشتلر از
 2/41گردتد ،حذف لد و فقز  36گوته ساقی ماند
جدول  .1معیار پذيرش  CVRتوصیه شده توسط الووشه )( Lawshe,1975

تعداد افراد

مقدار  CVRقابل قبول

5

2/99

7

2/99

6

2/99

7

2/75

9

2/67

22

2/71

22

2/59

21

2/57

23

2/54

24

2/52

25

2/49

12

2/41

15

2/36

1. Lawshe
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رواتی محتواتی که از اتن پس سه اختصار  CVIنوان داد میلود نواندهند جامعیلم

قضاوتهای مرسوط سه رواتی تا قاسلیم اجرای مدل تا اسزار نهاتی میساللد هرقلدر رواتلی محتلوای
نهاتی ساالتر سالد ،مقدار  CVIسه شم  2/99می میکنلد جهلم محا لبه  CVIاز متخصصلین در
قالب طیر لیکرت  4ق شتی سه هر گوته در ه محور «مرتبز سودن» « ،اد سودن» و «واضلح سلودن»
پا خ گفتند متخصصان مرسوط سودن هر گوته را از نظلر خودللان از« 2 :مرسلوط نی لم»« 1 ،ن لبتاً
مرسوط ا م»« 3 ،مرسوط ا م» ،تا « 4کامقً مرسوط ا م» موخ

کردند اد سودن گوتله نیلز سله

ترتیب از « 2 :اد نی م»« 1 ،ن بتاً اد ا م» « 3 ،اد ا م» ،تا  « 4اد مرسلوط ا لم» و واضلح
سودن گوته نیز سه ترتیب از« 2 :واضح نی م»« 1 ،ن بتاً واضح ا م»« 3 ،واضح ا م» ،تلا « 4واضلح
مرسوط ا م» موخ

لد سرای محا به  CVIنهاتی از میانگین هلر له  CVIا لتفاد للد ا لم

حداق مقدار قاس قبول سرای لاخ

 2/69 CVIا م و اگر لاخ

 CVIگوتهای کشتر از 2/69

سالد آن گوته حذف میلود در اتن تحقیق از  36گوته  4گوته ،سه علم اتنکله مقلدار امتیلاز آنهلا
کشتر از  2/69سلود حلذف گردتلد و  33گوتله سلاقی مانلد سلر ا لا
) (Chang et al,2016سرای قلشلداد کلردن تل

ا لتدالل چنلو و هشکلاران

اسلزار ،حلداق مقلدار  2/6سلرای ضلرتب آلفلای

کرونباخ الزم ا م در اتن مطالعه نیز ضرتب هشب تگی  2/6سه عنوان معیار پذترش پر لشنامله در
نظر گرفته لد ا م پر شنامه مذکور حاوی  33پر ش ا م که ؤاالت  2تا  23سرای لنجش
عوام علّی ،ؤاالت  24تا  17سرای نجش عوام زمینهای ،و ؤاالت  19تا  33عوام محیطلی را
می نجد اتن پر شنامه سر ا ا

مقیا

لیکرت (کامق مخالف 2 ،؛ مخلالف 1 ،؛ نظلری نلدارم3 ،؛

موافق 4 ،؛ کامقً ملوافق  )5 ،ا لم کله آلفلای کرونبلاخ کل پر لشنامله  2/793سله د لم آملد
ک ترتن ضرتب آلفای کرونباخ مرسوط سه سخش عوام زمینهای  2/771و سیشترتن ضلرتب آلفلای
کرونباخ مرسوط سه سخش عوام علّی  2/916میسالد که نوان از پاتلاتی منا لب اسلزار ا لم سلرای
تجزته و تحلی داد های کیفی از روش داد سنیاد ا تفاد للد و جهلم تجزتله و تحلیل در سخلش
آمار ا تنباطی ،جهم سرر ی نرمال سودن توزتع داد ها از آزمون کولشوگروف -ا شیرنوف و سرای
معنللیداری راسطلله سللین متغیرهللا از آزمللون  tو سللرای آزمللون کفاتللم نشونلله و ه ل س للته سللودن از
آزمون KMOو سارتلم و هشچنین طراحی مدل سا ا تفاد از مدل معادالت اختاری انجام گردتلد
و تجزته و تحلی داد ها سه کش

نرمافزارهای  SPSS21و LISREL8.5صورت گرفم
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لاتان ذکر ا م که مجشوعه داد های جشلعآوری للد پلس از طلی فراتنلد مقات لهی م لتشر
داد ها و کدگذاریهای سلاز ،محلوری و انتخلاسی ،در قاللب  33للاخ

و  3مولفله اصللی (علّلی،

زمینهای و محیطی) و  6مؤلفه فرعی (طراحی ،اجرا و ارزشتاسی ،عوام ان انی ،ملدترتم ،فرهنلو
تادگیری ،س تر و محیز آموزش ،زتر اخم فنآوری ،اختار و یا مهلای آملوزش و فرهنلو
فنآورانه) ازماندهی لدند حاص نهاتی تحلی داد های گردآوری لد  ،در قالب ت

نظرتهی

داد سنیاد سا عنوان «نظرتۀ آموزش الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م لشال لرر کوور» ارائه
لد اتن نظرته سه دنبال اکتواف اسعاد آموزش الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م لشال لرر
کوور سود

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …22/

یافتهها

جامعه تحقیق لام  231نفر از کارکنان ادارات ک محیز زت م لشال للرر کولور سلود کله سله
روش تشام لشاری در ال  2397انجام گرفته ا م از  231نفلر للرکمکننلد در تحقیلق  39نفلر
خرا ان لشالی 42 ،نفر خرا ان جنوسی و  51نفر خرا ان رضوی سودند از سین لرکمکننلدگان در
مطالعه 222 ،نفر ( 65/67درصد) مرد و  31نفر ( 14/14درصد) زن سودنلد  26نفلر ( 21.77درصلد)
از جامعه مورد مطالعه را کارکنان دتپل و  22نفر ( 6.56درصد) از جامعه مورد مطالعله را کارکنلان
فور دتپل و 62نفر ( 53.23درصد) از جامعه ملورد مطالعله را کارکنلان لی لانس و  35نفلر (17.51
درصد) از جامعه مورد مطالعه را کارکنان فلور لی لانس تولکی ملیدهنلد وضلعیم کارکنلان سلر
ا ا

اسقه کاری اتن گونه ا م که  3نفر ( 1.16درصد) از جامعه مورد مطالعه را کارکنان سا زتلر

 5ال اسقه و  26نفر ( 21.77درصد) از جامعه مورد مطالعه را کارکنان  5-22ال اسقه و  76نفلر
( 52.67درصد) از جامعه مورد مطالعه را کارکنان  22-25ال لاسقه و  39نفلر ( 19.55درصلد) از
جامعه مورد مطالعه را کارکنان  25-12ال اسقه و  7نفر ( 4.54درصد) از جامعله ملورد مطالعله را
کارکنان  12ال اسقه و ساالتر توکی میدهد وضعیم کارکنان سر ا ا

ن سه اتلنگونله ا لم

که  7نفلر ( 4.54درصلد) از جامعله ملورد مطالعله را کارکنلان کشتلر از  32لال و  77نفلر (75.27
درصد) را کارکنان  32تا  42لال و  34نفلر ( 15.67درصلد) را کارکنلان  42تلا  52لال تولکی
میدهند و تعداد کارکنان ساالی  52ال در جامعه  7نفر ( 4.54درصد) ا م
.1ابعاد و مؤلفههاي آموزش الکترونیکی و سهم هریک در ادارات كل محیط زیست شمال
شرق كشور كدامند؟

الر) سخش کیفی (لنا اتی مؤلفههای آموزش الکترنیکی)
نتاتج کدگذاری ساز و محوری در ه محلور علّلی (کله م لتقیشاً سلر پدتلد تلادگیری عشیلق و
اثرسخش تأثیر ملیگذارنلد و منولاء تلادگیری منتهلی سله کیفیلم در ی لت آملوزش الکترونیکلی
میلوند) ،زمینهای (وتژگیهای زمینهای که سدون آنها تحقق کیفیم تادگیری ،نامشکن ملینشاتلد)
و محیطی (پدتد کیفیم تادگیری در لراتز محیطی خاص حاص میلود ،لراتز محیطی تأثیر سا
وا طه سر پدتد کیفیم تادگیری دارد) نتاتج تحلی محتوای مصاحبهها و کدگذاری ساز ،مفاهی و
مقوالت فرعی و اصلی در اتجاد آموزش الکترونیکی سه لرح جدول ذت می سالد:
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جدول . 3فرآيند مديريت داده ها در دو مرحله کدگذاري باز و محوري

مرحله کدگذاری ساز  93 :گزار مفهومی اولیه
مرحله کدگذاری محوری 6 :گزار مقوله اصلی و  37مقوله فرعی
الر ) عوام علّی:
طراحی ،اجرا و ارزشتاسی (روش تدرتس و لیو آموزش ،تولید محتوا ،نیاز لنجی آموزللی،
طراحی و مدترتم تعامقت آموزلی ،طراحی میانجی و مدترتم ارزشتاسی)
عوام ان انی (نگرش ،دانش و توانش  ،عوام ان انی اصلی تعنی مدر

و کارمندان ،ملدتران

و پر ن تخصصی ،مهارت تدرتس و تجرسه در ی ت تادگیری الکترونیکلی ،انگیلز و ارتباطلات
ان انی ،انگیز علشی ،لور و رغبلم تلادگیری کارمنلدان ،انگیلز د لمانلدرکاران نظلام آملوزش
الکترونیکی و عققه مندی سه پژوهش و کارهای فور سرنامه)
مدترتم (پوتیبانی ازمانی و مدترتم و رهبری ،حشاتم و پوتیبانی آموزلی ،خدماتی ،ملالی،
اخققی ،تحصیلی سرخز و غیر سرخز؛ حشاتم فنی ( خم افزار و نرم افلزار) ،منلاسع سلرخز و غیلر
سرخز ،خدمات مواور ای سرای کارمندان ،عوام

ازمانی :اموراداری ،امور تحصیلی و آموزللی،

امور خدمات فراگیران و ازماندهی ،مدترتم و رهبری پر لن  ،تلی ملدترتم ،ملدترتم فراتنلد،
محتوا و نگهداری و توزتع ،ثبات مدترتم و تأکید سر فرآتندها و ی ت ها)
) عوام زمینه ای:
فرهنو تادگیری (فرهنو حاک در سین کارمندان ،زمینه فرهنگی سلرای آملوزش الکترونیکلی
در جامعه ،مدر ان و کارمندان ،لراتز و وتژگیهای فرهنگلی کولور ملؤثر سلر آملوزش ،نگلرش
آموزش الکترونیکی ،خودمداری ،تفکرانتقادی و ارزشهای تادگیری کارمندان متأثر از فرهنو)
س تر و محیز آملوزش (پلیشسات لمهلای الزم سلرای آملوزش الکترونیکلی در نظلام آملوزش
ازمانها ،آمادگیهای الزم در مدر ان ،اختار ،کارمندان و فضلا و سافلم فرهنگلی و اجتشلاعی،
توجه سه لراتز ،مقتضیات و امکانات متفاوت هر ازمان و تفلاوت اهلداف و انتظلارات از لازمان
سه ازمان دتگر)
زتر اخم فنآوری (الزامات و امکانات الزم سلرای ا لتقرار آملوزش الکترونیکلی سلا کیفیلم،
زتر اخمهای مخاسراتی ،پهنای ساند و اتنترنلم پر لرعم ،ضلرتب نفلوذ اتنترنلم ،لخمافزارهلا،

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …22/

نرمافزارها (فیل  ،صوت ،متن و ) ،زتر اخمهای الزم سرای تعام سلرخز؛ پاتگلا هلای اطقعلاتی
الزم سرای آموزش الکترونیکی ،اسزارها و امکانات قوی سرای حذف کام حضور فیزتکلی از قبیل :
تاسلو اعقنات
ج ) عوام محیطی:
اختار و یا مهای آموزلی (ا تفاد از تجرسیلات لازمانهلای دتگلر ،تولکی کن ر لیوم
ازمانهای مجازی ،رماتهگذاری سلندمدت در ازمانهای مبتنی سر آموزش الکترونیکی ،نظارت
تخصصللی سللر دور هللای آمللوزش الکترونیکللی للازمانهللا ،فرهنللو فللنآورانلله ،نگللا و پللذترش
کوور ،درک در م و اح ا

تکنولوژی در ت

نیاز سه تکنولوژی ،محافظلهکلاری لازمانهلای

آموزلی سرای ورود تکنولوژی ،فرهنو ازی ا لتفاد از اتنترنلم و فلنآوری اطقعلاتی ،نگلرش
م ئولین ن بم سه اتنترنم)
) سخش کشی (اسعاد آموزش الکترونیکی):
استدا کفاتم نشونه و ه س ته سودن آنهلا سلا آزملون  KMOو سارتللم سرر لی للد و لپس ،از
تحلی عاملی اکتوافی سرای لنا اتی مؤلفهها و تحلی عاملی تاتیدی سرای معنلیداری راسطلهی سلین
متغیرها ا تفاد لد
سرای توخی

کفاتم و لراتز الزم داد ها سرای اجرای تحلی عاملی اکتوافی ،از آزمونهلای

تنا ب کاتزر -ماتر -الکین 2و سارتلم 1ا تفاد لد آملار  KMOللاخ

کفاتلم متغیرها لم و

مقدار ساالتر از  2/6سرای اجرای تحلی عاملی منا لب ا لم آزملون  Bartlettنیلز سلرای تولخی
منا ب سودن داد ها ا م و سرای اتن که تل

ملدل تحلیل علاملی مفیلد و دارای معنلا ساللد ،الزم

ا م که متغیرهای آن ه س ته سالند لذا فرض آماری مرسلوط سله آزملون  Bartlettسله للرح ذتل
ا م:

1. Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy
2. Bartlett's Test
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جدول  .2مقادير آزمونهاي  KMOو بارتلت براي بررسی مناسبت دادههاي آموزش الکترونیکی

ضريب کفايت نمونه گیري کی .ام .او 2/132
آزمون کروتم سارتلم

سر ا ا

کای ا کور

1277/572

درجه آزادی

517

طح معناداری

2/222

جدول لشار  ،3مقدار آزملون  KMOو سارتللم ،کله سلرای سرر لی ان لجام درونلی

داد ها ا تفاد میلود ،نوان میدهد که در داخل اتلن نولانگرها تلا هشلان لؤاالت پر لشنامله،
ه س تگی سین داد ها در ماترتس ه س تگی سه لکلی ا م که از سین آنها عام هاتی قاس لنا لاتی
ا م زترا که مقدار  KMOسلاالتر از  2/6محا لبه للد و آزملون سارتللم در لطح تل

درصلد

معنادار ا م لذا انجام تحلی عاملی اکتوافی سرای از های زمینهای تا صلفم مکنلون کله عوامل
زمینه از آموزش الکترونیکی ا م مشکن ا م در ادامه سه سرر ی تحلی عاملی اکتوافی و تعیلین
میزان سار عاملی هر ؤال پرداخته لد ا م
هشچنین در سرر ی میانگین  33عام سرر ی لد  ،مهل تلرتن عوامل سلا سلاالترتن امتیلاز و کل
اهشیمترتن عوام سا پاتینترتن امتیاز مطاسق جلداول  4و  5مولخ

للد کله در آن ،داللتن منلاسع

کافی جهم آموزش الکترونیکی ،تنوع فرهنگی منا ب جهم ارائه در م آموزش الکترونیکلی و
تحلی منا ب ر انه و محتوا جهم آموزش الکترونیکی ،ک اهشیلمتلرتن عوامل و تلأمین پهنلای
سانللد و اتنترنللم پر للرعم ،ضللرتب نفللوذ اتنترنللم ،للخمافزارهللا ،نللرمافزارهللا در ارائلله آمللوزش
الکترونیکی ،اتجاد زتر اخمهای مخاسراتی و وجود و ضلرورت ملدر
الکترونیکی در ازمان ،سه عنوان مه ترتن عوام موخ

خبلر در زمینله آملوزش

لدند

جدول  .2مهمترين عوامل مؤثر در آموزش الکترونیکی با باالترين میانگین امتیاز

رديف
2
1
3

عامل
تأمین پهنای ساند و اتنترنم پر رعم ،ضرتب نفوذ اتنترنم ،خمافزارها،
نرمافزارها در ارائه آموزش الکترونیکی
اتجاد زتر اخمهای مخاسراتی
وجود و ضرورت مدر

خبر در زمینه آموزش الکترونیکی در ازمان

میانگین امتیاز
4.3939
4.1955
4.1414

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …21/

جدول  .2کم اهمیتترين عوامل مؤثر در آموزش الکترونیکی با پايینترين میانگین امتیاز

رديف

عامل

میانگین امتیاز

2

دالتن مناسع کافی جهم آموزش الکترونیکی

1.7677

1

تنوع فرهنگی منا ب جهم ارائه در م آموزش الکترونیکی

1.9462

3

تحلی منا ب ر انه و محتوا جهم آموزش الکترونیکی

1.9663

تحلی عاملی اکتوافی آموزش الکترونیکی
سرای داد های سه د م آمد از پر شنامههای آموزش الکترونیکی سر ا لا
سخش کیفی روی  33لاخ

نتلاتج حاصل از

لنا اتی لد تحلی عاملی اکتوافی انجام لد جلدول  7اللتراکات

اتن عوام را نوان میدهد هشانطور که در جدول لشار  7قاس مواهد ا م ،اللتراکات تشلامی
گوتهها سیوتر از  2/5سود و هیچ گوتهای سه دلی مقادتر التراکی نامنا ب حذف نود
جدول  .0اشتراکات شاخصهاي آموزش الکترونیکی

اشتراکات

اشتراکات

اولیه

استخراجی

 2طراحی در آموزش الکترونیکی

2.222

2/572

 1ارزتاسی فراگیران تو ز مدتران

2.222

2/642

 3ضرورت ارزلیاسی از میزان تادگیری و آموزش در ازمان

2.222

2/591

2.222

2/726

 5دالتن مدتران و پر ن تخصصی در ازمان در حد منا ب

2.222

2/543

 7اتجاد انگیز تادگیری الکترونیکی در کارکنان تو ز مدتران

2.222

2/773

 6توجه سه انگیز علشی ،لور و رغبم تادگیری در کارمندان

2.222

2/791

2.222

2/622

 9تدوتن محتوای تادگیری الکترونیکی

2.222

2/754

 22نگهداری محتوای تادگیری الکترونیکی

2.222

2/622

 22متنا ب ازی پوتیبانی مناسع سرای اتجاد آموزش الکترونیکی

2.222

2/792

 21پوتیبانی مداوم آنقتن

2.222

2/773

 23دالتن مناسع کافی جهم آموزش الکترونیکی

2.222

2/613

شاخصها

 4وجود و ضرورت مدر

خبر در زمینه آموزش الکترونیکی در ازمان

 7اتجاد انگیز و عققشندی سه پژوهش و کارهای فور سرنامه در م ئوالن آموزش
الکترونیکی
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ادامه جدول  .0اشتراکات شاخصهاي آموزش الکترونیکی

اشتراکات

اشتراکات

اولیه

استخراجی

 24نقش نفوذ اجتشاعی و یا ی در زمینه ازی آموزش الکترونیکی

2.222

2/775

 25تنوع فرهنگی منا ب جهم ارائه در م آموزش الکترونیکی

2.222

2/759

 27نقش تنوع جغرافیاتی در د تر ی سه آموزش الکترونیکی آنقتن

2.222

2/673

 26نقش آدا معالرت در د تیاسی سه آموزش در م الکترونیکی

2.222

2/612

 27نقش موضوعات حقوقی در د تیاسی سه آموزش در م الکترونیکی

2.222

2/722

 29دالتن مدترتم صحیح در ارائه اموزش الکترونیکی

2.222

2/675

 12ارائه خدمات کارمندی منا ب در جهم آموزش الکترونیکی

2.222

2/627

2.222

2/677

 11اتجاد آمادگیهای الزم در مدر ان جهم پرداختن سه آموزش الکترونیکی

2.222

2/622

 13توجه سه لراتز ،مقتضیات و امکانات متفاوت سین ازمانها

2.222

2/626

 14تامین الزامات و امکانات الزم سرای ا تقرار آموزش الکترونیکی سا کیفیم

2.222

2/729

 15اتجاد زتر اخمهای مخاسراتی

2.222

2/753

2.222

2/747

 16اتجاد زتر اخمهای الزم سرای تعام سرخز؛ پاتگا های اطقعاتی الزم

2.222

2/772

 17سکارگیری اسزارها و امکانات قوی سرای حذف کام حضور فیزتکی

2.222

2/773

2.222

2/744

2.222

2/627

2.222

2/723

2.222

2/739

2.222

2/773

شاخصها

 12اتجاد فضا و سافم فرهنگی و اجتشاعی منا ب در ازمان جهم اموزش
الکترونیکی

 17تامین پهنای ساند و اتنترنم پر رعم ،ضرتب نفوذ اتنترنم ،خم افزارها ،نرم
افزارها در ارائه اموزش الکترونیکی

 19موخ

کردن اهداف آموزش الکترونیکی

 32تعیین راهبردهای سرنامهرتزی زترسناتی جهم طراحی آموزش الکترونیکی
 32اتجاد خم افزار ،نرم افزارهای منا ب جهم ا تفاد در ارائه اموزشهای
الکترونیکی
 31ازماندهی و ا تفاد از روشهای منا ب جهم آموزش الکترونیکی سه
کارمندان
 33تحلی منا ب ر انه و محتوا جهم آموزش الکترونیکی

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …23/

در جدول تبیین وارتانس ک عوام مؤثر سر آملوزش الکترونیکلی 9 ،عامل اول دارای مقلادتر
وتژ سزرگتر از ت
لاخ

ه تند و در تحلی ساقی میمانند اتن عوامل تلا حلدود  77درصلد وارتلانس

های موجود متغیر مورد نظر را تبیین میکنند

از آنجا که ماترتس سه د م آمد تکه نی م ،خروجی سه د لمآملد جهلم تعیلین متغیرهلای
مورد نظر ،نیاز سه چرخش دارد که در جدول لشار  ، 6ماترتس عوام نولان داد للد ا لم کله
لام سارهای عاملی هر ت

از متغیرها در عام ا م

جدول  .1تبیین واريانس عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی

مقادير ويژه اولیه

عام
کل

واريانس

درصد
تجمعی

مجموع مربع بارهاي

مجموع مربع بارهاي

استخراج شده

چرخشيافته

کل

واريانس

درصد
تجمعی

کل

واريانس

درصد
تجمعی

2

7/327

14/525

7/325 14/525

15/297

7/572 15/297

29/766

29/766

1

3/926

25/472

4/631 39/775

24/337

3/314 39/534

22/264

19/952

3

2/742

7/395

2/762 47/232

5/777

1/532 45/121

6/776

36/729

4

2/129

4/632

2/465 52/672

4/462

1/254 49/763

7/115

43/744

5

2/226

4/193

2/325 55/254

3/975

1/249 53/757

7/129

52/253

7

2/231

4/225

2/312 59/259

3/999

2/925 56/757

5/723

55/757

6

2/947

3/772

2/292 71/639

3/727

2/574 71/174

4/639

72/595

7

2/779

3/363

2/299 77/221

3/733

2/359 74/796

4/226

74/621

9

2/725

3/215

2/277 79/136

3/132

2/216 77/216

3/427

77/216

جدول لشار  ،6ماترتس لاخ

های لنا اتی لد آموزش الکترونیکی را سا وارتشاکس نوان

میدهد؛ از آن جاتی که تف لیر سارهلای علاملی سلدون چلرخش لاد نی لم ،سنلاسراتن عامل هلا را
میچرخانی تا قاسلیم نتاتج تف یر آنها افزاتش تاسد
در جدول لشار  ،7نتاتج حاصل از تحلیل اکتولافی نولان ملیدهلد کله از میلان  33للاخ
موجود 9 ،عام اصلی (سعد) قاس لنا اتی ا م که سا توجه سه ماهیم متغیرها و مؤلفههلای موجلود
در هر سعد نامگذاری اسعاد صورت گرفته ا م
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جدول  .0ابعاد و درصد تبیین واريانس

رديف

بعد

درصد تبیین واريانس

2

سعد آموزلی و تکنولوژی

29/766

1

سعد توانشند ازی نیروی ان انی

22/264

3

سعد پوتیبانی

6/776

4

سعد انگیزلی

7/115

5

سعد مدترتم داد

7/129

7

سعد اخقر حرفهای

5/723

6

سعد عوام مؤثر سر تدرتس الکترونیکی

4/639

7

سعد محیز ازمانی

4/226

9

سعد لراتز محیطی

3/427

نتاتج حاص از تحلی معادالت لاختاری نولان ملیدهلد کله در زمینله پیلاد لازی آملوزش
الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م لشال لرر کوور ،ساتلد قبل از هلر چیلزی سله تقوتلم و
گ ترش سعد آموزلی و تکنولوژی توجه نشود که از دتدگا کارکنان ازمان ،سیوترتن تلأثیر را در
تحقلق آملوزش الکترونیکلی دارد پلس از آن ،تقوتلم و لازماندهلی سعلد توانشند لازی نیللروی
ان انی ،سعد پوتیبانی ،سعد انگیزلی ،سعد مدترتم داد  ،سعد اخلقر حرفلهای ،سعلد عوامل ملؤثر سلر
تدرتس الکترونیکی ،سعد محیز ازمانی و سعد لراتز محیطی در درجه اهشیم سَعدی قلرار دارنلد
چرا که سه ترتیب دارای ضراتب هشب تگی پاتینتری ه تند در ک میتوان از را سردهلای افلزاتش
انگیز در کارکنان و مدتران ،تقوتم و گ ترش زتر اخمها ( خمافزاری و نلرمافلزاری ،پهنلای
ساند ،مدترتتی ،تأ ی اتی و ) ،تأمین منلاسع اطقعلاتی و تولیلد محتلوای الکترونیکلی ،آ لان لازی
د تر ی کارکنان سه سان
الکترونی

ه ای اطقعاتی ،سلاال سلردن لطح لواد اتنترنتلی ،ا لتقرار سیولتر دوللم

در جهم ارزتاسی سیوتر فعالیم کارکنان ،موخ

کلردن اهلداف ،تلقش در حلذف تلا

کاهش کق های فیزتکی ارتقای کارکنلان ،تلأمین مدر لان مجلر و متخصل

و در جهلم

ا تقرار مدل آموزش الکترونیکی ا تفاد سرد چلون للراتز هلر لازمان سلا لازمان دتگلر جهلم
پیاد ازی آموزش الکترونیکلی متفلاوت ملیساللد؛ سنلاسراتن در سعلد آموزللی در طراحلی محتلوا
میسات م محتوای درو

سرای ه رلته عشومی (کلیه پر ن ) ،رلتههلای تخصصلی (آزماتولگا ،
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پاتش ،محیز ان انی ،محیز طبیعی) و محیزسانان سه صورت خاص تهیه گردد سعضلی از رللتههلا،
از جشله محیز طبیعی ،عقو سر تهیه محتوای تدرتس میسات م سرای لنا اتی گونله و حیوانلات از
محتوای فیل و عکس و ا قتد و حتی لبیه ازی ا تفاد نشود محتواهای آموزلی ملیسات لم سلا
نظر ا اتید محترم دانوگا ها و خبرگان محیز زت تی کله در اتلن زمینله تلألیر و مقلاالت و لاسقه
تدرتس ه تند ،تهیه گردد در سخش آموزش محیزسانان میسات م لبیه ازی از گونههای گیلاهی
و حیوانی ،لبیه ازی مناطق حفا لمللد  ،آملوزش تیرانلدازی للبیه لازی للد  ،محتلوای در
ضاسطین دادگ تری و چگونگی نحو سرخورد سا متخلر ،که هشگی میتواند سه صورت لبیه لازی
در محیز آموزش الکترونیکی انجام گیرد سناسراتن مدر ی که سرای اتلن محلیزهلای تلادگیری در
ازمان انتخا میلود ،میسات م متخص

در اتن زمینه سالد و آلناتی کام سا و لاتر لازمان

محیز زت م در سخشهای مختلر دالته سالد هشچنین مدر

میسات م تعام کلافی سلا پر لن

جهم پر ش و پا خ در محیز آموزش الکترونیکی ،صبر و لکیباتی فراوان در خصوص لؤاالت
آموزشگیرند دالته سالد؛ چون مشکن ا م آموزشگیرند محیزسان سا طح واد لیک ساللد
ارزشتاسی طی دور و پاتان دور سه طور مرتب انجام گیرد تا فراگیران میزان رضلاتم از ملدر

و

نرمافزار آموزش الکترونیکی را اعقم نشاتند تا اگر الکاالتی وجود دارد در هشین مراح اولیه رفع
گردد در خصوص تهیه کلامیپوتر و تجیهلزات ملورد نیلاز ،مخصوصلاً اتنترنلم پلر لرعم جهلم
فراگیران ،واحد پوتیبانی اقدامات الزم را انجام دهد سه علم اتنکه پا گا هلای محلیز زت لم در
مناطق دور افتاد قرار دارند ،سناسراتن محیزسانان ساتد سرای آموزش الکترونیکی ترک پ لم کلرد
و سه مرکز ادار در لهر تان مراجعه نشاتند تا سا خرتد اتنترنلم هشلرا اول تلا اتران ل جهلم آنلان
عی لود آموزش از طرتق تلفن هشرا آنان انجام گیرد که را ح دوم ،منطقیتر سه نظر میر لد
واحد مدترتم داد میسات م در نگهلداری محتلوا ،ارزشتلاسیهلا ،رمزهلای اتنترنلم ،حفا لم از
رورها و جلوگیری از حشله هکرها ،ن بم سه نصب آنتیوترو های معتبر اقلدام نشاتلد پر لن و
محیزسانان سرای ا تفاد از نرمافزار آموزش الکترونیکی میسات م حداق معلومات لواد راتانلهای
"دور های  "ICDLرا گذراند سالند سناسراتن ک انی که دور های مذکور را نگذراند اند ،تو لز
واحد آموزش سه ازمانهای آموزلی معرفی گردند مقحظات اخققی کار سلا راتانله ساتلد تو لز
کارسران رعاتم گردد چون نرمافزار آموزش الکترونیکی دارای ق شمهای رگرمی و چلم هل
میسالد ،کارسران میسات م رعاتم نکات اخققی را سنشاتند کارسران میسات م از نولر تلا تکثیلر و
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توزتع محتوتات آموزشهای الکترونیکی خودداری نشاتند؛ چون اتن محتواهلای تهیله للد  ،جلزء
رماتههای ازمان مح و میلود نشراتی که پر ن در آموزشها ک لب ملینشاتنلد ،محرمانله
سود و میسات م واحد مدترتم داد ن بم سه حف و محرمانگی آن اقدام نشاتند لپس لاختار و
محیز ازمان را از لحاظ پذترش تکنولوژی جدتد سه ازمان را سرر ی کلرد پلذترش تکنوللوژی
لو و هشکلاران از لوی دتگلر ساعلر موفقیلم لازمان در پیلاد لازی

از وی مدترتم از تل

آموزش الکترونیکی گردد رماتهگذاریهای سلندملدت در لازمان جهلم پیلاد لازی آملوزش
الکترونیکی در مناطق حفا م لد که در جاهای دورافتاد واقع ه تند در سرناملههلای میلانملدت
ازمان قرار گیرد
جدول  .3مؤلفههاي هر يک از ابعاد آموزش الکترونیکی

رديف

بعد

مؤلفهها
طراحی محتوا ،طراحی آموزلی ،وتژگیهاتی که محتوای تادگیری
الکترونیکی ساتد دالته سالد از قبی اعتبار ،دقم ،سروز سودن ،پرورش
مهارتهای ا ا ی ،مطاسقم تولید محتوا سا ا تانداردها و ن

های گوناگون

تولید محتوای الکترونیکی ،امکانات ارتباطی و الزامات زتر اخم فنی سرای
2

سعد آموزلی و
تکنولوژی

تعام (مانند محیزهای تادگیری هشزمان و ناهشزمان ،فضاتی سرای
موردکاویها ،لبیه ازیها ،پروژ ها ،تشرتنهای عشلی ،ح م ئله ،تاالرهای
گفتگو ،وتکینوت ی ،گرو های اتنترنتی و ) ،زتر اخمهای مخاسراتی،
پهنای ساند و اتنترنم پر رعم ،اسزارها و امکانات قوی سرای حذف کام
حضور فیزتکی از قبی  :تاسلو اعقنات ،پرداخم لهرته کتاسخانه الکترونیکی،
آزماتوگا های مجازی؛ س تر ازی جهم ارائه در

سه صورت وتدئو

کنفرانس ،صوتی ،چم متنی ،یدیهای آموزلی
سعد توانشند ازی

حداق معلومات واد راتانهای (دور های  ،)ICDLدالتن مهارت تدرتس و

نیروی ان انی

تجرسه در ی ت تادگیری الکترونیکی

3

سعد پوتیبانی

پوتیبانی از ی ت های رور و محیز تادگیری الکترونیکی

4

سعد انگیزلی

5

سعد مدترتم داد

1

تووتق پر نلی که از امانههای الکترونیکی ا تفاد میکنند ،دادن اضافه کار،
رفاهی ،مرخصی تووتقی ،نشر ارزشتاسی
نگهداری محتوا ،ارزشتاسیها ،رمزهای اتنترنم ،حفا م از رورها و
جلوگیری از حشله هکرها ،نصب آنتی وترو ها
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ادامه جدول  .3مؤلفههاي هر يک از ابعاد آموزش الکترونیکی

رديف
7

بعد

مؤلفهها

سعد اخقر

مقحظات اخققی کار سا راتانه

حرفهای

از نور تا تکثیر ،توزتع محتوتات آموزشهای الکترونیکی خودداری نشاتند

سعد عوام مؤثر
6

سر تدرتس

تأمین مدر ان مجر و متخص

 ،واد راتانهای ا اتید

الکترونیکی
7

9

سعد محیز
ازمانی
سعد لراتز
محیطی

ارزشتاسی ،اختار ازمانی
ا تفاد از تجرسیات ازمانهای دتگر در زمینه آموزش الکترونیکی،
فرهنو ازی ا تفاد از اتنترنم و فنآوری اطقعاتی،
توکی کن ر یوم ازمانهای مجازی

سعد آموزلی و تکنولوژی
طراحی محتوا و طراحی آموزلی تکی از عواملی سود که  27نفر از مصاحبهلوندگان سله جهلم
پیاد ازی آموزش الکترونیکی سر روی آن تأکید دالتند در اتن خصوص ،واحد تحقیق و تو عه،
فراتند طراحی دور های آموزش الکترونیکی را هداتم میکند سا دالتن درکلی جلامع از نیازهلای
تادگیرندگان ،رفیلم هلای نهلادی و تجرسله در تحقیلق و تو لعه در ملورد آملوزش الکترونیل

،

هشاهنوکنند تحقیق و تو عه م ئول سازسینی محتوای دور های آموزلی سرای اطشینان از کیفیلم
آموزلی و انتخا ر انه منا ب ا م  21نفر از مصاحبهلوندگان سلر وتژگلیهلاتی کله محتلوای
تادگیری الکترونیکی ساتد دالته سالد از قبیل اعتبلار ،دقلم ،سله روز سلودن ،پلرورش مهلارتهلای
ا ا ی تأکید دالتند  9نفر از مصاحبهللوندگان تأکیلد سلر اجلرای را سردهلای تلادگیری در زمینله
محیز آموزش محیز زت م دالتند تدوتن را سردهلای ملؤثر آملوزش محلیز زت لم در اتلران از
م ئلههای اصلی ا م که نیاز سه سرنامهرتزی در طح کقن دارد از آنجا که سهغیر از دانشآملوزان
در طح مدار  ،اقوار مختلر جامعه ،از جشله سرنامهرتزان تو عه ،متولیان اماندهی امور لهری
و افرادی که در مواغ مختلر اقتصادی ه تند ،ساتد درجرتان م تشر آموزش محیز زت لم قلرار
گیرند ،سهر گیری از روشهای نوتن آموزش مبتنی سر فلنآوری اطقعلات،تحلم عنلوان آملوزش
مجازی و آموزش الکترونیکی (آموزش از طرتلق راتانله و ) را کلاری منا لب سلرای اتلن منظلور
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ا م آموزش مجازی آموزلی ا م که سا ا لتفاد از آن سلدون محلدودتمهلای مکلانی و زملانی
ملیتلوان اهلداف آموزللی را سلله اجلرا گذاللم  21نفلر از مصللاحبهللوندگان تأکیلد سلر اجللرای
زتر اخم فنآ وری سله الزاملات و امکانلات الزم سلرای ا لتقرار آملوزش الکترونیکلی سلا کیفیلم،
زتر اخمهای مخاسراتی ،پهنای ساند و اتنترنم پر لرعم ،ضلرتب نفلوذ اتنترنلم ،لخم افزارهلا،
نرمافزارها (فیل  ،صوت ،متن و ) 9 ،نفر از مصاحبهلوندگان تأکید سر اجرای زتر اخمهلای الزم
سرای تعام سرخز ،پاتگا های اطقعاتی الزم سرای آملوزش الکترونیکلی ،اسزارهلا و امکانلات قلوی
سرای حذف کام حضور فیزتکی از قبی  :تاسلو اعقنلات ،پرداخلم للهرته کتاسخانله الکترونیکلی،
آزماتوگا های مجازی ،س تر ازی جهلم ارائله در

سله صلورت وتلدئوکنفرانس ،صلوتی ،چلم

متنی ،لوح فورد های آموزلی و تجهیز تکنولوژیهای الزم سرای سرنامههای لبیه ازی دالتند
سعد توانشند ازی نیروی ان انی:
جهم تقوتم و ازماندهی توانشند ازی نیروی ان لانی 7 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان کارمنلد
محوری سودن در ازمان 21 ،نفر از مصاحبهلوندگان توجه سه تفاوتهای فردی فراگیلران 27 ،نفلر
از مصاحبهلوندگان سه دالتن مهارت تدرتس و تجرسه در ی لت تلادگیری الکترونیکلی 6 ،نفلر از
مصاحبهلوندگان سه پیشآمادگیهای لناختی ،نگرلی و روانلی -حرکتلی و مهلارتهلای ورودی
کارمندان و  25نفر از مصاحبهلوندگان توجه سه نیروی ان انی متخص

و سهبود آنها جهلم ارتقلاء

کیفیم آموزش الکترونیکی را سهترتن راهبرد ،جهم پیلاد لازی آملوزش الکترونیکلی در ادارات
ک محیز زت م خرا ان لشالی پیونهاد داد اند الزمهی اجرای آموزش الکترونی

 ،ارائله لواد

اطقعاتی سه کارکنان و کارسران ی ت ا م در ازمانهاتی کله فلنآوری وارد للد ا لم وللی
کارکنان ازمان آمادگی و واد اطقعاتی الزم جهم ا تفاد از آن را ندارند ،موکقتی از جشلله
موارد زتر رخ ملی دهلد :هلرا
اح ا

تر

و اضلطرا سرخلی افلراد از روتلاروتی سلا راتانله و ا لتفاد از آن،

و لرمندگی از ناتواناتی در ک ب مهارتهای لغلی الزم ،کاهش تواناتی سرای حل

موک و تروتج حس ناامیدی و نگرانی از افزاتش چو گیر لاعات کلاری سلا وجلود تعهلد سلرای
افزاتش کیفیم کار ،کاهش حس م ئولیمپذتری لغلی ،اختقالت فیزتولوژت

و دره رتختگلی

خلقوخوی افراد و تصور جداتی از اتر کارکنان
عقو سر موارد فور در فراتند تادگیری الکترونیکی سرای کارکنان ازمانها موانع دتگری هل
وجللود دارد اتللن موانللع طبللق نظللر پللژوهشگللران عبللارتانللد از :مللوقعیتی ،مؤ للهای ،وضللعیتی،
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اطقعاتی موانع موقعیتی آنهاتی ه تند که از موقعیم جلاری فلرد در زنلدگی نولأت ملیگیرنلد
موانع مؤ های از خز مویها ،روتهها و عشلکردهای ازمان سر میآتند موانع وضعیتی ملرتبز سلا
ارزشها ،اعتقادات ،نگرشها و تجار زندگی فردی کارسر ه تند
سعد پوتیبانی:
 22نفللر از مصللاحبهلللوندگان سلله نگهللداری محتللوا و توزتللع آن الللار کللرد انللد  26نفللر از
مصاحبهلوندگان سه اسزارها و امکانات الم سرای حذف کام حضور فیزتکی الار کرد انلد  6نفلر
از مصاحبهلوندگان سه تجهیز تکنولوژیهای الزم سرای سرنامههای لبیه ازی الار کرد اند
سعد انگیزلی:
جهم راهبرد تقوتم عوام انگیزلی  25نفر از مصاحبهلوندگان انگیز د مانلدرکاران نظلام
آموزش الکترونیکی و عققهمندی سه پژوهش و کارهای فور سرنامه 25 ،نفر از مصاحبهلوندگان سر
پرداخم سه موقع حقلور و پلاداش 9 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان سلر حشاتلم و پولتیبانی آموزللی،
خدماتی ،مالی ،اخققی ،تحصیلی سرخز و غیلر سلرخز 24 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان سلر خلدمات
مواور ای سرای کارمندان و  9نفر از مصاحبهلوندگان سر اتجاد فضای آموزش واقعلی و انتخلا از
میان نگا فنی سه آموزش الکترونیکی تأکید دالتند
سعد مدترتم داد :
جهم پیاد ازی راهبرد سهبود مدترتم داد  21 ،نفر از مصاحبهلوندگان سر طراحی و مدترتم
تعامقت 24 ،نفر از مصاحبهلوندگان سر رماتهگذاری سلندمدت در ازمانهای مبتنی سلر آملوزش
الکترونیکی 27 ،نفر از مصاحبهلوندگان سه نظلارت تخصصلی سلر دور هلای آملوزش الکترونیکلی
ازمانها و  21نفر از مصاحبهلوندگان سر کنترل سر خز کق  ،اطقعات ثبم لد و م تند تأکید
دالتند
سعد اخقر حرفهای:
در خصلللوص راهبلللرد پیلللاد لللازی اخلللقر حرفلللهای در آملللوزش الکترونیکلللی 9 ،نفلللر از
مصاحبهلوندگان سر تعهد پر ن سه فضای مجازی 21 ،نفر از مصاحبهلوندگان سه انتقال عواطلر و
اح ا ات و انتقال اصول اخققی و  3نفر از مصاحبهلوندگان سر منش ا اتید و اصلول حرفلهای سله
کارمندان تأکید دالتند
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سعد عوام مؤثر سر تدرتس الکترونیکی:
در خصوص را سرد عوام مؤثر سر تدرتس الکترونیکی 27 ،نفر از مصاحبهللوندگان سله داللتن
مهارت تدرتس و تجرسه در ی ت تادگیری الکترونیکلی 21 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان سلر تعامل
روحی و روانی سین مدر

و کارمند 25 ،نفر از مصاحبهلوندگان سر واد راتانهای ا لاتید 24 ،نفلر

از مصاحبهلوندگان سر آملادگیهلای الزم در ا لاتید جهلم ارائله آملوزش الکترونیکلی 9 ،نفلر از
مصاحبهلوندگان اعتقاد سر تدرتس سر ا ا

دانش زمینهای کارمندان و  21نفر سر روش تلدرتس و

لیو آموزش تأکید دالتند
سعد محیز ازمانی:
در خصوص راهبرد محیز ازمانی 27 ،نفر از مصاحبهلوندگان سر نجش و ارزشتلاسی سلومی
لللد سللرای تللادگیری الکترونیکللی 25 ،نفللر از مصللاحبهلللوندگان سلله سرر للی نظللرات ذینفعللان و
ذیصقحان ارزشتاسی 21 ،نفر از مصاحبهلوندگان سه جزئیات و زمان الزم در ارزشتاسی 25 ،نفلر
از مصاحبهلوندگان سه انگیز د ماندرکاران نظام آموزش الکترونیکی و عققهمندی سه پژوهش و
کارهای فور سرنامه 9 ،نفر از مصاحبهلوندگان سه خودارزتاسی استلداتی ،پاتلانی و تکشیللی از سرنامله
آموزش الکترونیکی تأکید دالتند
سعد لراتز محیطی:
در خصللوص پیللاد للازی را سللرد لللراتز محیطللی جهللم آمللوزش الکترونیکللی 24 ،نفللر از
مصاحبهلوندگان سر رماتهگذاری سلندمدت در ازمانهای مبتنی سر آموزش الکترونیکی 25 ،نفلر
از مصاحبهلوندگان سر ا لتفاد از تجرسیلات لازمانهلای دتگلر 21 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان سلر
محافظللهکللاری للازمانهللای آموزلللی سللرای ورود تکنولللوژی 22 ،نفللر از مصللاحبهلللوندگان سللر
فرهنو ازی ا تفاد از اتنترنلم و فلنآوری اطقعلاتی 22 ،نفلر از مصلاحبهللوندگان سلر نگلرش
م ئولین ن بم سه اتنترنم و  26نفر از مصاحبهلوندگان سر توکی کن ر یوم ازمانهلای مجلازی
تأکید دالتند

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …21/
حرکت به سوی رویکردهای نوین در آموزش سازمانها ،ایجاد بستر فرهنگی مناسب در سطح جامعه برای استفاده منطقی از
فنآوریهای جدید در سازمانها

استفاده گسترده از آموزش الکترونیکی با توجه به نیازهای جامعه ،صنعت و سازمانها به آموزش منعطف و در دسترس ،ارتقاء کیفیت و گسترش
آموزشهای الکترونیکی در سازمانهای زیستمحیطی

فلسفه

چشمانداز

ارائه مدلی برای آموزش الکترونیکی در سازمان محیط زیست شمال شرق کشور

هدف

شبکهای صورت میگیرد .مایر( ) 4002به تعریف مفهومی از یادگیری الکترونیکی پرداخته است و آن را یادگیری فعال و هوشمند میداند که ضمن

مبانی نظری

کوپر( )4002آموزش الکترونیکی را مجموعه فعالیتهای آموزشی می داند که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از صوتی ،تصویری ،رایانهای و

تحول در فرایند یاددهی– یادگیری ،در گسترش و پایدار ساختن فرهنگ فنآوری اطالعات و ارتباطات ،نقش اساسی و محوری خواهد داشت.
مبانی اجرایی

استفاده از رویکرد آمیخته (کیفی – کمی)
ابعاد آموزش الکترونیکی و سهم هر یک از ابعاد در سازمان محیط زیست

عوامل زمینهای

عوامل محیطی

عوامل علی

شکل .1
مدل آموزش
الکترونیکی در
ادارات کل
محیط زيست
شمال شرق کشور

ساخت و ارزیابی
مدل مفهومی

ساخت و ارزیابی
مدل ساختاری

تحلیل دادههای
کمی

كاهش شرایط ناعادالنه كار در همه زمینه ها

جمع آوری داده
های کمی

تهیه پرسشنامه

افزاتش رضاتم کارکنان

ساخت مدل
پارادایمی

جمع آوری داده های کیفی
تحلیل داده هاي کیفی

پا خگوتی سه انتظارات جامعه

پیامدها
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 .3درجه تناسب مدل ارائه شده چگونه است ؟

پس از تخشین پارامترهای مدل ،ؤالی که مطرح میلود اتن ا م که تلا چله حلد ملدل ملورد
نظر سا داد های مرسوطه لازگاری دارد؟ پا لخ سله اتلن لؤال تنهلا از طرتلق سرر لی سلرازش ملدل
امکانپذتر ا م سناسراتن ،در تحلی معادالت اختاری محقق ،متعاقلب انجلام تخشلین پارامترهلا و
قب از تف یر آنها ،ساتد از سرازندگی مدل اطشینان حاص کند سه هشین دلیل سله سرر لی و تحلیل
معیارها و لاخ

های مختلر سلرازش ملدل معلادالت لاختاری پرداختله و ضلشن سیلان للراتز و
از آنها سه تورتح نحو تف یر سرازش کلی ،سرازش سخش انداز گیری و سرازش

وتژگی های هر ت

سخش اختاری مدل میپردازد
جدول  .13مشخصههاي نکويی برازش مدل آموزش الکترونیکی

مشخصه

شاخص برازش

امتیاز

امتیاز ايده آل

2

CFI

2/94

P < 2/9

1

IFI

2/91

P < 2/9

3

GFI

2/95

P < 2/9

4

RMSEA
χ2 /Df

2/237

P > 2/27

2/343

P>3

5

لاخ

های  GFIو  AGFIرا که تور کاگ و ورسوم ( )2979پیونهاد کرد اند و س لتگی سله

حجل نشونلله ندارنللد مقللدار  GFIساتلد سراسللر تللا سزرگللمر از  2/9ساللد لللاخ
تعدت تافته تا  AGFIت

لاخ

سرازندگی دتگر میسالد اتن لاخ

نیکللوئی سللرازش

معادل سا کلارسرد میلانگین

مجذورات سه جلای مجشلوع مجلذورات در صلورت و مخلرج  GFIا لم دامنله تغییلرات  GFIو
 AGFIسین صفر و ت
لاخ

میسالد مقدار قاس قبول اتن دو لاخ

ساتد سراسر تا سزرگتر از  2/9سالد

خی -دو سههنجار (ن بی):

تکی از لاخ
سرازش ،لاخ

های عشومی سرای سه ح ا آوردن پارامترهلای آزاد در محا لبه للاخ
خی -دو سههنجار ا م که از تق ی

هلای

اد خی -دو سر درجله آزادی ملدل محا لبه

میلود چنانچه اتن مقدار کوچکتر از  3سالد مطلو ا م و اگر از  5کلوچکتر ساللد سلا اغشلاض
قاس قبول ا م

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …23/

معیار رتوه میانگین مجذورات تقرتب 2سه عنوان انداز تفاوت سلرای هلر درجله آزادی تعرتلر
لد ا م لاخ

 RMSEAدر سیوتر تحلی های عاملی تائیدی و ملدلهلای معلدالت لاختاری

ا تفاد میلود سرا ا

دتدگا م

کالوم ،سلراون و للوگاوارا ( )2997اگلر مقلدار اتلن للاخ

کوچکتر از  2/25سالد سرازندگی مدل خو ا م و اگر سلین  2/25و  2/27ساللد سرازنلدگی ملدل
متو ز ا م مدلهاتی که لاخ

جذر سرآورد وارتانس خطای تقرتلب آنهلا  2/2تلا سیولتر ساللد

سرازش ضعیفی دارد
چنانکه نتاتج جدول لشار  22نوان میدهد ،لاخ
را تأتید کردند لاخ

های سرازش ،الگوی اصقح لد پلژوهش

های سرازش نوان میدهند که ن بم خی  -دو سه درجه آزادی سراسلر 2/343

و ( )P=2/222معنادار ا م لاخ

نیکلوتی سلرازش( )GFIسراسلر سلا  ،2/95للاخ

هنجلار للد

سرازندگی( )IFIسراسلر  ،2/91للاخ

سلرازش تطبیقلی( )CFIسراسلر  2/94و للاخ

جلذر سلرآورد

وارتانس خطای تقرتب ( (RMSEAسراسر  2/237ا م که هشگی در حد س یار مطلوسی قرار دارنلد
در نتیجه مدل تحقیق دارای تواناتی ساالتی در انداز گیری متغیرهای اصلی تحقیق میسالد سا توجله
سه ا تاندارد سودن مدل ،تافتههای لیزرل قاسلیم اعتشاد را دارد
لک لشار  ،1ضراتب اصقح لد را در الگوی نهاتی نوان میدهد سیشترتن ضرتب مرسوط
سه سعد عوام آموزلی و تکنولوژی سا مقدار  9/71و کشترتن آن مرسوط سله سعلد للراتز محیطلی سلا
مقادتر  2/47ا م که هشگی ضراتب سیوتر از  2/3سلود و معنلیداری سلاالی راسطله اسعلاد آملوزش
الکترونیکی را سا آن نوان میدهد

1. RMSEA
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شکل  .3الگوي نهايی رابطه ابعاد آموزش الکترونیکی

شکل  .2مقادير  tابعاد آموزش الکترونیکی

هشانطور که لک لشار  3مقادتر  tآزمون را نولان ملیدهلد ،در اتلن پلژوهش مقلدار  tاسعلاد
آموزش الکترونیکی از  25/57تا  1/15تخشین زد لد ا م که سیوتر از مقلدار  tمفلروض ()2/97
محا به لد ا م لذا سا توجه سه معنیداری و مثبمسودن اتن ضرتب سا  99درصد اطشینان ملیتلوان
سیان نشود که تشام اسعاد فور سر آن اثر مثبم و غیر م قی میگذارد سیشترتن مقدار tمرسوط سه سعلد
عوام آموزلی و تکنولوژی و ک ترتن آن سعد عوام مؤثر سر تدرتس الکترونیکی ا م

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …21/

بحث و نتیجهگیري

هدف اصلی در اتن پلژوهش ،ارائله ملدلی سلرای آملوزش الکترونیکلی در ادارات کل محلیز
زت م لشال لرر کوور سه روش آمیخته سود تافتههای سهد لم آملد از اتلن پلژوهش در مرحلله
کیفی نوان داد که آموزش الکترونیکی در ادارات ک محیز زت م للشال للرر کولور دارای 3
سعد ا ا ی لام "عوام علّی ،عوام زمینهای و عوام محیطی" میسالد در اتن پژوهش پلس از
انجام تحلی اکتوافی ،نه سعد عوام آموزلی و تکنولوژی ،عوام ملؤثر سلر تلدرتس الکترونیکلی،
توانشند ازی نیروی ان انی ،اخلقر حرفلهای ،ملدترتم داد  ،للراتز محیطلی ،عوامل انگیزللی،
عوام پوتیبانی و محیز ازمانی موخ
ت

و مورد سرر ی قرار گرفم حال سا توجه سله اتلنکله هلر

از اتن اسعاد در طراحی مدل آموزش الکترونیکی مه میسالند ،سه سرر ی تحلیلی و مقات له سلا

مطالعاتی که تو ز دتگر صاحبنظران در اتن خصوص انجام گرفته ا م ،میپردازت
نتاتج اتن پژوهش نوان داد که سعد آموزلی و تکنولوژی سا سار عاملی  29/766سیشترتن مقلدار
را سه خود اختصاص داد ا م تجزتله و تحلیل و طراحلی سرناملههلای آموزللی ،ا تاندارد لازی
سرنامههای آموزلی ،اتجاد زتر اخمهای منا ب خمافلزاری ،د تر لی سله اتنترنلم پر لرعم،
سله صلورت وتلدئو

کتاسخانه الکترونیکی ،آزماتولگا هلای مجلازی؛ س تر لازی جهلم ارائله در

کنفرانس ،صوتی ،چم متنی ،لوح فورد آموزلی ،تجهیز تکنوللوژیهلای الزم سلرای سرناملههلای
لبیه ازی و را سردهای متعدد ارزشتاسی ،سه سهبود در ارزشتاسی هدفهای موضوعی ،مهارتهای
تفکر انتقادی ،ح م ئله ،تصشی گیری ،سرقراری ارتباط و خودمدترتتی فراگیر کش

ملیکنلد تلا

اتن مهارتها را تاد سگیرد که مورد تائید مصاحبهلوندگان اتن تحقیق میسالد
نتاتج تحقیق سا پژوهشهای ساقریمجد و هشکلاران ) (Bagheri Majd et al,2013و نلورال و
هشکاران ) (Nurul et al,2015و تی لیلپ لام 2015) (Thi Lip Sum,و کاپلاچو (Capacho,

) 2015سر اتن ساورند که مدترتم سرنامله و منلاسع ،تادگیرنلد محلوری ،انعطلافپلذتری و اسزارهلای
سرقراری ارتباط ،روشها و را سردهای تادگیری ،ازماندهی ،لیو طراحی ،تحلی اهداف ،تحلیل
ر انه ،تحلی تادگیرند و تحلی محتوا و اخقر مجازی ،آموزش سر ا ا

ی لت هلای اطقعلاتی

مبتنی سر و  ،نرمافزار و خمافزارهای مورد نیاز ،تکنوللوژی ارتباطلات و هشکلاری الکترونیکلی
درصدد اثرسخوی آموزش الکترونیکی سه کار گرفته لد ا م ،ه و میسالد
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نتاتج اتن پژوهش نوان میدهد که سعد توانشند ازی نیروی ان انی سا سار عاملی  22/264دوملین
مقدار را در اتن تحقیق سه خود اختصاص داد ا لم داللتن مهلارت تلدرتس و تجرسله در ی لت
تادگیری الکترونیکی ،غنی ازی لغلی ،خققیم ،تفلوت

اختیلار ،ملدترتم مولارکتی و تولکی

تی های کاری میتواند سه توانشند ازی کارکنان در زمینله آملوزش الکترونیکلی کشل

کنلد کله

تشام موارد فور مورد تائید مصاحبهلوندگان اتن تحقیق ملیساللد در اتلن زمینله ،نتلاتج تحقیلق سلا
مطالعات محشد الواس ) (Muhannad Al-Shboul, 2013و ائکو و هشکاران (Saekow et al,

) 2011که سیان نشود آملوزش الکترونیکلی در سهبلود فراگیلران و آملوزشهلای للیو هلای نلوتن
مدترتم و اطقعات اثر دارد ،ه و ا م
سا توجه سه نتاتج ،سعد پولتیبانی سلا سلار علاملی  6/776لومین مقلدار را در اتلن تحقیلق سله خلود
اختصاص داد ا م حشاتم و پوتیبانی آموزلی ،خدماتی ،مالی ،اخققی ،تحصیلی سر خز و غیلر
سر خز ،حشاتم فنی ( خمافزار و نلرمافلزار) ،خلدمات مولاور ای سلرای کارمنلدان و از جشلله
عوام مورد تائید مصاحبهلوندگان میسالد تافتههای پژوهش سا مطالعات خلان ) (Khan, 2005و
معصومی و هشکاران) (Masoumi et al, 2010مطاسقم دارد
سر ا ا

نتاتج پژوهش حاضر ،سعد انگیزللی سلا سلار علاملی  7/115چهلارمین مقلدار را در اتلن

تحقیللق سلله خللود اختصللاص داد ا للم توللوتق و پللاداش سلله پر للنلی کلله در دور هللای آمللوزش
الکترونیکللی لللرکم مللیکننللد و دور را سللا موفقیللم ملیگذراننللد ،دادن امتیللازات آمللوزشهللای
الکترونیکی سه فرم ارزشتاسی جهم ارتقاء رتبه و گرو  ،انتخا کارمنلدان سرتلر از سلین کارکنلانی
که از آموزش الکترونیکلی ا لتقبال کلرد انلد ،عشلکلرد محتلوای جلذا  ،ا لتفاد از گرافیل

و

چندر انهها سرای اتجاد موادی در دور که انگیلز سیولتری سله کارکنلان ملیدهلد و للفاف لازی
اهداف از وی طراحان ،عوامل مهشلی در انگیلزش و سله دنبلال آن مولارکم فراگیلران دارد کله
هشگی مورد تائید مصاحبهلوندگان اتن تحقیق ملیساللد در اتلن زمینله ،نتلاتج مقالله سلا مطالعلات
کا لتلس) (Castles,2004و نورتوتلو و هشکلاران ) )Nortvig et al, 2018و )(Gulati,2008

که سیان میدارد انگیز کارسران ،عام مهشی در ا تفاد از آموزش الکترونیکلی ملیساللد ،هل لو
ا م
نتاتج اتن پژوهش نوان میدهد که سعد مدترتم داد سا سار علاملی  7/129پنجشلین مقلدار را در
اتن تحقیق سه خود اختصاص داد ا م اتجاد امنیم الکترونیکی از طرتلق رمزنگلاری ،طبقلهسنلدی

ارائه مدل آموزش الکترونیکی در ادارات کل …22/

مطالب آموزلی سر ا ا

میزان د تر ی افراد و تدوتن چارچو آنقتن سرای پولتیبانی از ی لت

آموزش الکترونیکی از جشله اسعاد مدترتم داد میسالد کله مصلاحبهللوندگان نیلز سلر آن تأکیلد
دالتهاند واحد ملدترتم داد ملیسات لم در نگهلداری محتلوا ،ارزشتلاسیهلا ،رمزهلای اتنترنلم،
حفا م از رورها و جللوگیری از حشلله هکرهلا و نصلب آنتلیوتلرو هلای معتبلر اقلدام نشاتلد
تافتللههللای پللژوهش سللا مطالعللات دا

) ، (Dos,2013خزاتللی ) ، (Khazaee , 2012خللالقی

) (Khaleghi , 2013ه و ا م
سر ا ا

نتاتج پژوهش حاضر ،سعد اخقر حرفهای سلا سلار علاملی  ،5/723لولشین مقلدار را در

اتن تحقیق سه خود اختصاص داد ا م تعهد پر ن سه فضای مجازی ،توجه سه آدا معاللرت سله
عنوان للرط مهل سلرای د لتیاسی سله آملوزش الکترونیکلی ،توجله سله موضلوعات حقلوقی محلیز
الکترونیکی از جشله عوام اخقر حرفهای ا لم کله مصلاحبهللوندگان سلر آن تأکیلد داللتهانلد
کارسران میسات م از نور تا تکثیر و توزتع محتوتات آموزشهلای الکترونیکلی خلودداری نشاتنلد؛
چون اتن محتواهای تهیه لد  ،جزء رماتههای ازمان مح و میلود اهشیم حشاتلم از افلراد
و مراقبم از آنان در محیز مجازی در مراح اولیه ساتد سیوتر از دتگر مراح سالد ،چرا که در اتلن
مرحله نخیم و هوتم آنقتن ،روند حرکم موارکم و پوتای گروهی هنوز لک نگرفتله ا لم
که هشه موارد فور مورد تائید مصاحبهلوندگان میسالد تافتههای پژوهش سلا مطالعلات اصلغری و
هشکاران )(Asghari et al, 2012ه و ا م
نتاتج اتن پژوهش نوان میدهد که سعد عوام مؤثر سلر تلدرتس سلا سلار علاملی  ،4/639هفتشلین
مقدار را در اتن تحقیق سه خود اختصاص داد ا م روش تلدرتس و للیو آملوزش ،تئلوریهلا و
را سردهای تادگیری ،تلدرتس سلر ا لا

دانلش زمینلهای فراگیلران ،توجله سله تفلاوتهلای فلردی

فراگیران ،کارمندمحوری و واد راتانهای ا اتید ،مهارتهای فلنآوری ،مهلارتهلای انجلام کلار
گروهی ،مهارتهای فرالناختی ،مهارتهای ارتباطی از جشله عوام مؤثر سر تدرتس و مورد تائیلد
مصللاحبهلللوندگان تحقیللق مللیسالللد تافتللههللای پللژوهش سللا مطالعللات آرکورفللول و هشکللاران
) (Arkorfulm et al, 2014و جان )(Jun , 2005ه و میسالد
از نتاتج اتن پژوهش سر میآتد که سعد محیز ازمانی سا سار عاملی  4/226و سعد لراتز محیطلی
سا سار عاملی  3/427سه ترتیب هوتشین و نهشین مقدار را در اتن تحقیق سه خود اختصاص داد ا لم
للرماتهگللذاری سلندمللدت در للازمانهللای مبتنللی سللر آمللوزش الکترونیکللی ،ا للتفاد از تجرسیللات
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ازمانهای دتگر ،محافظلهکلاری لازمانهلای آموزللی سلرای ورود تکنوللوژی ،فرهنلو لازی
ا تفاد از اتنترنم و فنآوری اطقعاتی ،توکی کن ر یوم ازمانهلای مجلازی از جشلله للراتز
محیطی ا م که مورد تائید مصاحبهلوندگان تحقیق میسالد تافتلههلای پلژوهش سلا مطالعلات آن
ا تید و هشکاران) (Anstead et al,2004و پیگلیاپکو و هشکلاران ) (Pigliapoco et al, 2008و
سلوچی و هشکلاران ) (Bocchi et al, 2004و لان و هشکلاران )(Sun et al, 2008و ملاچوال و
هشکاران ) (Mutula et al, 2006ه و ا م
تللدوتن سرنامللههللای مللدوّن و تعرتللرلللد آمللوزش الکترونیکللی محللیز زت للم و ا للتفاد از
آموزشهای الکترونیکی نظیر راتانله ،اتنترنلم ،دت ل

هلای چندر لانهای ،نولرتات الکترونیکلی،

خبرنامههای الکترونیکی و تا توکی کق های الکترونیکی و آملوزش از را دور ،خودآملوزی و
نظاتر اتنها ،میتواند در پیشسرد اهداف آموزش محیز زت م ه سه زاتی دالته ساللد ،املا اتلن
روتکرد تنها سا توجله سله میلزان توانلاتی کارمنلدان در ا لتفاد از اسزارهلای الکترونیکلی و آللناتی
کارکنان سا راتانه و مباحر مرتبز سا آن ،رفیم زتر اخمهای ارتباطی و مخاسراتی ،تغییلر نگلرش
اقوار مختلر مردم در زمینههای فرهنگی ،اجتشاعی و اقتصادی در زمینه ا تفاد از اتنترنم س لتگی
دارد سناسراتن اجرای چنین سرنامههاتی م تلزم رفع کام نواق

و کا تیها میسالد

پیشنهادات:

کاهش موانع اختاری ی ت آموزش الکترونیکی و اقدام سرای توانشند ازی نیروهای ازمان
جهم اتجاد واد الکترونیکی سا سازمهند ی فرآتندها و تشرکززداتی
تقوتم و رماتهگذاری زتر اخمهای سهبود و تو عه واد اطقعاتی ماننلد آللناتی سلا راتانله،
اتنترنم و فنآوری اطقعات
مدتران ارلد ازمانها ساتد چو انداز و را سردهای کارامدی را تدوتن و سر ا ا

راهبلردهلای

آموزش و تو عه مناسع ان انی در جهم اجرای آموزش الکترونیکی اقدام کنند
تر ی سرنامههای ا تراتژت

جهم پیاد ازی و فرهنو ازی ا تفاد از للبکههلای آملوزش

الکترونیکی
تشکر و قدردانی:

از تشام مدتران و کارکنان ادارات ک محیز زت م للشال للرر کولور کله در مصلاحبههلا و
تکشی پر شنامه اتن تحقیق کش

نشودند نهاتم توکر و قدردانی را دارم
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