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 استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي سنجي امكان

و پرورش كشور  در وزارت آموزش

∗هكورش فتحي واجارگا

∗∗فهيمه نصيري

 چكيده

 مـداوم آمـوزش به طـور باشند بايد روزآمدبراي اينكه نيروهاي انساني شاغل در سازمانها

و فعا. ببينند  اسـت ليتهـاي هـر سـازمان آموزش كاركنان از مهمترين عوامـل بهبـود نظـام

از آن جهـت داراي اهميـت آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنان، ). 1377شاهاني،(

،كاركنان بـراي شـركت در آموزشـگاههاي گونـاگون متفاوتست كه غالباً در سازمانهايا

و دادنبراي انجاماين امر مشكالت جديو را ترك كنند محل خدمت خودندناگزير  امـور

ب سازميف وظا  با مطالعه امكانات موجود مراكـز آمـوزش پژوهشاين.وجود مي آورده اني

 نظام آموزش مجازي را توانميضمن خدمت كشور درصدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا

و پرورش كشور راه اندازي كرد يا خير؟ در صـورت مثبـت براي كاركنان وزارت آموزش

كـدام كدام دروس، آموزش ضمن خدمت، هاي دورهاندازي براي كدام اين راه پاسخ،بودن 

 
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي.∗

 كارشناس ارشد آموزش بزرگساالن.∗∗
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كگروه و پرورش كشور از در اين مقاله؟استو به چه طريقي عملي اركنان وزارت آموزش

هـاي منـابع مؤلفـه چارچوب استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي در سنجي امكانبه 

و همچنين زمينه كالبدي، مالي، انساني، فني، س فرهنگ سازماني ازي آن نظام اشاره هاي پياده

. استشده

 مقدمه

ي براي تغيير در آمـوزشا سازه،هاي آموزشي فناوريهاي ارتباطي در سيستمو استفاده از توسعه

ت هستند كه و مـورفي(انـد شـده هاي آموزشي در فواصـل مكـاني سهيل ارائه ودريافت برنامه سبب

از،1998 تري، مردم وسـازمانها را هاي نوع نيازيد جد فناوريهاي).31ص،و مقدسي زمانيبه نقل

فن.دهندميتغيير  و اوريهايي همچون رايانه پيشرفت در  را بـراي ايجـاد جديـديها راههـاي روبوت ها

 بـر فنـاوري ايـن تغييـرات. روي آموزشگران گـشوده اسـت پيشوافزايش روشهاي نوين تدريس

،1376-77 مقدسـي،زمـاني( روشهاي تـدريس اثـرات چـشمگيري داشـته اسـتبه ويژه آموزش

و).148ص به دليل ويژگيهاي خاص خود قابليت ظرفيت بيشتري براي جـذب آموزش بزرگساالن

 كـه در نتيجــه نـوي از امكانـات گيـري بـا بهــره.دارد1پيـشرفتهاي فنـاوري اطالعـات وارتباطـات 

و ارتباطات پديد آمـده ـ مـشكالت بـر بـسياري از اسـت، پيشرفتهاي فناوري اطالعات ه مربـوط ب

).1ص،1382 آزادمنش،وعرب مازاريزدي( فائق آمدتوانميآموزش بزرگساالن

ي هاي يادگيري از طريق ماهوارهه آموزشگران وفراگيران در موقعيت در آيند و ديگـر ها بـا كـديگر

و آموزشگاهها، اي اساس موقعيـت همچنين فناوري رايانه.ها رابطه برقرار خواهند كرد كشور ايالتها

و مقدسي(شد معلم نخواهد جايگزين گرچهخواهد شد،يادگيري  ).149ص،زماني

 بـه رهيـافتيو جديـد يافتـه مـوقعيتي2 آمـوزش از راه دور، ارتباطات الكترونيكـي با گسترش

كه نمـي آموزشي براي آموزش و كساني و دانـشگاه بـراي يـادگيري تواننـد شاغالن هادر مـدارس

ب. است شده تبديل حاضر شوند ي آمـوزش از راه دور تـالش هـا ،سـازمانهاه اين خواسته در پاسخ

كه براي فراگي مي  در تـا نـام تـا آزمـون را فـراهم آورنـد كـاملي از ثبـتي آموزش نظام رانشانكنند

و در موقعيت ارائه آموزش براي فراگيرانت،كيفي و،كميت  سراسـر جهـانيهادانـشگاه با مدارس

).منبع قبلي( برابر باشد
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اس امكان 49 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

ا و علـوم جديـد هـاي مـاهواره شـبكه،، اينترنتاي رايانههايز قدرت شبكهآموزش مجازي اي

مي   شـبكه هـا بـه منظـور فنـاوري از گيـري بهـره هنر،در اصل آموزش مجازي. برد ديجيتالي بهره

و اداره فرايند آموزش اسـت، انتخاب، طراحي آمـوزش مجـازي).22ص،1381، ذاكـري( تحول

و  و در اصل تسهيل يافته ازطريق از گيري بهرهتحصيل مانند(وسايل الكترونيكي دانش توزيع يافته

ص 3،2000ونتلينگ(، ماهواره، اينترنت و، بصري- نوارهاي سمعي)4، ،ذاكري(است... تلويزيون

).22ص

، سـابقه جديد در محافـل تربيتـي بـه شـمار مـي رودي كه مقوله آموزش مجازي مبحثااز آنج

 آمـوزش ضـمنو بـه ويـژه حاضر در زمينه آموزش بزرگـساالن پژوهش. دارد محدودييپژوهش

 لذا محدوديت زيادي در ارائه پيـشينه.شودميي در ايران محسوب پژوهشخدمت نخستين فعاليت

.دپژوهش دار

و روشهاي بررسي متفاوت،اف آموزش مجازي با اهدزمينه در بسياري هايپژوهش انجـام، ابزار

به است شده  ميكه اهايپژوهشديگربه بيان. شود برخي از آنها اشاره :ز نسبتاً مرتبط عبارتند

 آمـوزش از راه دور از طريـق اينترنـت سـنجي امكـان« عنـوان بـا پژوهشي) 1381(حسن زاده

و اطالع رساني در ايران م چهارچوب در سنجي امكان. انجام داده است»كتابداري امكانات: لفهؤسه

و مهارت اساتيد،اههو تجهيزات گرو   نتـايج نـشان داد.شد گروهها انجام آيندههايو برنامه سابقه

و امكانات درصد پنجاهكه بيش از و اطالع رساني شرايط اوليه براي برگـزاري گروههاي كتابداري

از. را دارندييها چنين دوره  اند تابه حال به اين موضوع نپرداخته اساتيد درصد پنجاهدر مقابل بيش

و در نهايت بيش از   درصد گروههاي كتابداري نيـز91و سابقه برگزاري چنين كالسهايي را ندارند

درهمهيچ برنا و اطالعزمينهاي براي آينده .درساني از راه دور ندارن آموزش كتابداري

سـنجي كـاربرد آمـوزش از راه دور بـراي مـديران امكـان« با عنوان صدري طباطبايي پژوهشي

بررسـي پـژوهش هـدف اصـلي ايـن.داد انجـام 1380در سال» هنري مساجد-فرهنگيكانونهاي 

ف امكان هنـري-رهنگـي پذير بودن استفاده از روشهاي آموزش از راه دور بـراي مـديران كانونهـاي

يوه آمـوزش غيـر حـضوري را تـرجيحشـ،كه اكثـر مـديران ند ها نشان داد يافته.مساجد كشور بود 

از يل مرجح اول مديران، پنج نظام تحو. دهند مي نـوار كتـاب مـتن، نـوار ويـديويي،: عبارت بودند

كه حاكيها همچنين يافته.و كالسهاي رفع اشكالاي رايانهافزار نرم كاست، انـدازي راه از آن است

.پذير است امكان هنري مساجد،-يك نظام آموزشي دوربرد براي مديران كانونهاي فرهنگي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1384 سال چهارم، بهار،11شمارة هاي آموزشيفصلنامة نوآوري 50

بررسي دانشگاههاي مجازي بـه منظـور ارائـه يـك مـدل« عنوانبايپژوهش،)1381(جعفري

يشيماپي-يفي به روش توص پژوهش اين. انجام داده است»مناسب جهت نظام آموزش عالي كشور 

و نظـرات اعـضا،مهـارتيبررسـ(رسـشنامهپبا كاربست دو رانيو مـدي علمـ يئـتهينگـرش

يشنهاديپ الگوي زمينهدريان آموزش عال نظرات متخصصيبررس،ي دانشگاه آزاد اسالميواحدها

دريو مـدي علمـ يئـتهيمهـارت اعـضاكهج نشان دادينتا.انجام شده است)آنيهاو مولفه ران

ا زمينه و اسـتفاده اكثر در حـد متوسـ،ينترنت به عنوان كانون آموزش مجـازي كار با ازيـط ت آنهـا

بسيا كمينترنت در ارتباطات  دانـشگاهيانـداز بـه راهيمنـد عالقه. كنندينما اصالٌ استفادهي استار

و تدريمجاز آني در كشور .دهندگان در حد متوسط اعالم شده است اسخپ از سوي،س در

مدي علم هيئتياعضا راي دانشگاه مجازيانداز، نحوة راه رانيو شكل در كشور  مـشتركبه

مق،يو خارجي داخليميان دانشگاهها سيدر و  ابتـدا در مقطـع،يجيش تدرس گسترپاس محدود

تعيدكتر و با  ارائه شـده عبـارت الگوييها مؤلفه.اندط خاص اعالم كردهين شراييو بدون آزمون

و اهداف:بودند از تعلـيم رسـاختيز،يرساخت فنـاوريز،يرساخت انسانيز،ي نظري مبان، فلسفه

ويرياخت مـد رسـيز،يرسـاخت اقتـصاديز،ي ارزشـ-ياجتمـاع-يفرهنگ رساختيز،وتربيت ت

.ييو مراحل اجرايبانيو نظام پشتيرساخت خدمات اداريز،يهبرر

بررسـي راهبردهـاي عملـي اسـتفاده از آمـوزش از راه دور«ي با عنوان پژوهش،)1378(چگيني

اس»براي نوسوادان بزرگسال دوره پاياني مناطق تهران  اين پايان نامه به منظور بررسي.ت انجام داده

و ايجاد زمينهازدر روشهاي آموزشامكان تغيير  از راه دور و بهـره گيـري  هاي مشاركت فراگيـران

به آموزش تجربي نظام آم آناززشوروشهاي آموزشي انفرادي و مقايـسه  بـا نظـام سـنتي راه دور

راه دوراز ميـزان يـادگيري در گـروه آمـوزش كـه ميـان: نتايج نشان داد. شده است آموزش انجام

راه دور بـهاززشو يادگيري گروه آمـ.ددر مقايسه با گروه گواه تفاوت وجود دار)يگروه آزمايش(

و تفـاوتزميزان قابل توجهي بهتر از گروهي بود كه از روش متداول آمو  شي استفاده كـرده بودنـد

تر از گروه مثبت،به فرايند آموزش خوديگروه آزمايش نگرش.د يادگيري دو گروه معنادار بو ميان

و محتواي تهيه شده براي گروه آمـوزش گوا تـر از محتـواي راه دور از نظـر فراگيـران مناسـبازه

ش .دكتابهاي درسي دوره ارزيابي

مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيت بدني نظـام«نا با عنو پژوهشي،)1380(فراهاني

و ارائه الگوي برنا  . اسـته انجـام داد»ي از راه دور ريزي تربيت بدنهمآموزش حضوري با راه دور

و به رساله اين ا از مقايسه سطح يادگيري دانشجويان تربيت بدني در نظام حـضوري يـران راه دور
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اس امكان 51 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

دانـشجويان ري دانـشجويان راه دور نـسبت بـهينتـايج نـشان داد كـه سـطح يـادگ. پرداخته اسـت

هاي نظـري بـاو در مقابـل در درسـ االتر بـα=/050هاي علوم انساني در سطح در درس،حضوري

 حـاكي از آن پـژوهش همچنين نتايج ايـن.تر بوده است پايينα=/050ماهيت علوم پايه در سطح 

20131 راه دور با نسبت از است كه سطح يادگيري دانشجويان /=x80132به حضوري بـا /=xو

و سـطح خود پـايينα=/050 با در سـطح آمـوزي متـون نوشـتاري در سـطح يـادگيري تـر اسـت

م .ثر بوده استؤمتفاوتدانشجويان در دروس

ــاله-ال ــه) 2002( س ــدگاه« ب ــسه دي و مقاي ــيف ــاط توص ــتاري از ارتب ــشجويان پرس  هاي دان

و سـنتي هاي دورهدر معلم-فراگير پرداختـه»ري آمـوزش پرسـتا هـاي دورهدر آموزش از راه دور

و ديـدگاههاي بررسـي، معلـم- درك دانشجويان پرستاري از ارتباط فراگير،در اين مطالعه.است

و . پرستاري مقايسه شده استهاي دورهآنان در كالس سنتي

» يادگيري مجازي از ديدگاه دانشجويان دانشگاه ايـاالت لـوا« عنوانبا پژوهشي)2003( ويلهم

رااين رساله.انجام داده است سه بندموضوع  مـروري بـر مبـاني بنـد اول.كـرده اسـت بررسي در

و عال و نيـز ديـدگاههاي، يـادگيري مجـازي از ديـد دانـشجويانةق را دربـارينظري دارد  اسـاتيد

مي سسهؤم–اداري در يـك كـالسرا دانشجويان ادراك، مطالعه مورديبا بند دوم.دده اي نشان

مي   را از موقـع شـروع تـايايشمپي-فييات يك مطالعه توصيئو بند سوم جز كند مجازي توصيف

مـصداز توزيع دانشجويان در كالسهاي مجازي در بيش نتـايج.كنـدي دانشگاه اياالت لوا توصيف

كه نشان داد  و بيان كـرده است دراه اكثر دانشجويان از كالسهاي مجازي تجربه مثبت داشته  نـد كـه

ك به چهرهكالسهاي مجازي بيشتر از .اند ياد گرفته مطلب، السهاي چهره

 ارتبـاط از راه دور هـاي دوره استفاده از سنجي امكان« عنوانبا پژوهشيزمارتين،1997در سال

 بـا هـدف سـنجش،اين رساله در امريكاي التين.ه است انجام داد»هاي آمريكاي التين در دانشگاه

و بررسي امكـان پـذيري اقتـصادي هاي دورهبراي ارائه التين مريكايآنشگاهيان نگرش دا  دوربرد

را،هاييي چنين دورهااجر ا پژوهشجامعه. استكرده سنجي امكان اين اقدام :ز او عبـارت بودنـد

و دكتر و مـديران برنامـه هيئت اعضاي، والن اداريسئم،يدانشجويان كارشناسي ارشد هـاي علمي

داه اسـت كـه هـا نـشان داد يافته،ر از راه دو آموزش درآنـشگاههاي در درون  بـارة مريكـاي التـين

 از نظـر دوربـرد را هـاي دورهازيدانـ راه، مـديرانو نگـرش مثبتـي وجـود دارد، دوربرد هاي دوره

مي اقتصادي در سازمانشان امكان .دانند پذير
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 دروس دانـشگاهي در عربـستان بـراي آمـوزش:بررسي آمـوزش از راه دور«به) 1991( شرف

از.ه است پرداخت»سعودي و نگـرش افـرادي كـه بـيش از همـه اين رساله با هدف سنجش ادراك

ب، سيس مراكز يادگيري راه دورأت و تلويزيون بـراي آمـوزش دروس دانـشگاهيه با كارگيري راديو

مت  ميأبه جوامع روستايي در عربستان را،نددش ثر ها نشان يافته.ه استدكريگردآور اطالعات الزم

ت، دهندگانكه بر اساس نظر پاسخ اندهداد  عـام طورهب دانشجويان، سيس چنين مراكزيأ در صورت

بو دانشجويان شمند بهرهطور خاصه نقاط دور دست كـه نـشان داده اسـت يافته ديگر.دخواهند

ت  به كهأدر صورت آغاز ودن ماهيتي فني دار بيشتر آنها سيس اين مراكز مشكالتي بروز خواهد كرد

و آموزش تهبا تخصيص منابع كافي شبرطرفسيس به گردانندگانأاي قبل از .د خواهند

به 1991در سال در،وي.پرداختـه اسـت» آمـوزش از راه دور در فيليپـين سنجي امكان« شارما

كه در سمينار كارگاه آموزشي از راه دور در مانيـل ارائـه پژوهشاي مقاله هـاي پـس از بحث، كـردهي

و بررسي عوامل  كه نتيجهثرمؤمقدماتي وزش از راه كـاربرد گـسترده آمـ از سويي گيري كرده است

كه بتـوان از ميـان آنهـا كاركنان، زيرا منابع كافي، پذير است دور در فيليپين امكان  و الگوهايي  ماهر

 كافي براي آموزش از راه دور در ايـن)يا تقاضاي( ديگر بازار از سوي.د وجود دار،يكي را برگزيد

.كشور موجود است

 پژوهشاهداف

و سنجي امكان•  اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن خـدمت مجـازي در وزارت آمـوزش

من خـدمت وزارت آمـوزش وپـرورش پرورش از ديدگاه كارشناسـان آمـوزش ضـ

.كشور

در هاي پياده سـازي اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن خـدمت مجـازي شناسايي زمينه•

و پــرورش كـشور از ديــدگاه كارشناســان  خــدمت وزارت آمـوزش  آمـوزش ضــمن

و پرورش كشور . وزارت آموزش
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اس امكان 53 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

 پژوهشسؤاالت

ازپژوهشسؤاالت اين : عبارتند

و.1 آيا امكان استقرار نظام آمـوزش ضـمن خـدمت مجـازي بـراي كاركنـان وزارت آمـوزش

 پرورش كشور وجود دارد؟

ب زمينه.2 و پـرورش نظام آموزش كارگيريههاي ضمن خـدمت مجـازي در وزارت آمـوزش

دو از كاركنان؟گروه براي كدام( كشور كدامند؟ چه طريقي؟ اي؟رهچه به و )چه دروسي؟

 پژوهشروش

 شـناخت هـركه درصدد به اين دليل توصيفي. است4پيمايشي-توصيفي پژوهشي پژوهشاين

و بيشتر شرايط و منابع موجچه بهتر به منظور يـاري، امكانات و پرورش كشور ود وزارت آموزش

و پيمايـشي استگيري پيرامون استقرار نظام آموزش مجازي براي كاركنانشد تصميم دادن به فراين 

و همچنـيني كارشناسـان كـه درصـدد بررسـي ديـدگاههابه ايـن دليـل آمـوزش ضـمن خـدمت

پ ان متخصص و تحليل پاسخ بـه رسـشهايي اسـت كـه بـدين آموزش مجازي كشور از طريق تجزيه

.اند شدهمنظور تدوين 

آ و شيوه نمونهجامعه  گيري ماري

از171اين پژوهش جامعه آماري و تن  كارشناسان آمـوزش ضـمن خـدمت وزارت آمـوزش

و مرد پرورش كشور، و اسامي آنها آموزش ضمن خدمت كشور كارشناسان عدة.دهستن اعم از زن

ازبه صورت كش29جداگانه  از روش گيـري بهـره بـا.ه اسـت ور از طريق تلفن گرفتـه شـد استان

ب171، اسامي گيري تصادفي منظم نمونه و طبـق جـدولهگذاري شـد صورت تصادفي شمارهه نفر

و مورگان .اند شده نفر انتخاب 118 براي نمونه، كرجسي
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 ابزار گردآوري اطالعات

كه رايج در از آنجا سـليمي،( استپرسشنامه پيمايشي،پژوهشترين وسيله گردآوري اطالعات

گ)1376 اي محقق سـاخته بـراي كارشناسـان ردآوري اطالعات در اين پژوهش نيز، پرسشنامه ابزار

و پرورش كـشور آموزش ضم  هـايي همچـون مقدمـه، كـه مؤلفـه اسـتن خدمت وزارت آموزش

خـدمت اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن بـرايو منابع موجـودت، امكانا شرايطي،مشخصات فرد 

و زمينه مجاز و سازي نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنان وزارت هاي پيادهي  آموزش

.گيرد پرورش كشور را در برمي

دو سـؤال3ي،ا گزينـه پـنج سـؤال1ت، سؤال بر اساس مقياس ليكـر48اين پرسشنامه داراي

.ه استسؤال تشريحي بود2ويا گزينه

 گيريزه ابزار اندا6و پايايي5روايي

12 از اظهارنظرهـاي گيـري بهـره از روش محتـوايي بـا پـژوهش اين براي بررسي روايي ابزار

. شده استاستفاده متخصص

 كـههپژوهش از ضـريب آلفـاي كرانبـاخ اسـتفاده شـد اين گيري براي تعيين پايايي ابزار اندازه

.ه استدست آمدهب)=r%89(ضريب پايايي آن

 پژوهشهاي يافته

:استبه شرح زير پژوهشاي در مورد آزمون سؤاالت تك نمونهt-testنتايج آزمون

آيا امكان استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي كاركنـان وزارت آمـوزش«:1سؤال

؟»و پرورش كشور وجود دارد

و فنـي،يانـسانه تحليل پنج سؤال فرعي در زمينه منـابع مـالي،ب براي تحليل اين سؤال اصلي،

و پرورش كالبدي شدكشورو همچنين فرهنگ سازماني وزارت آموزش .ه استپرداخته
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اس امكان 55 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

 اي براي سؤاالت مربوط به منابع فني تك نمونهt-testنتايج:1جدول

كه همان مي در گونه در)98/1( جـدولtاز)49/26( دست آمدههبt شود جدول فوق مشاهده

وt ميـان بنـابراين اخـتالف. بزرگتر اسـت)α=05/0(با%95سطح اطمينان  جـدولt محاسـباتي

آ شودمي استنباط چنينبدين ترتيب. دار استامعن ، ضـمن خـدمت موزش كه از ديدگاه كارشناسان

و پرورش كشور در  استقرار نظام آمـوزش براي، امكانات يا منابع فني مورد نياز مان وزارت آموزش

.ضمن خدمت مجازي وجود دارد

 اي براي سؤاالت مربوط به منابع انساني تك نمونهt-test نتايج:2 جدول

مي)2(جدول ازبه دستt كه دهد نشان )α=05/0(بـا%95 جدول در سطح اطمينانt آمده

وt ميانبنابراين اختالف. بزرگتر است اسـتنباط چنـينرو از اين. است معنادار جدولt محاسباتي

و پـرورش كـشور وزارت آمـوزدركه از ديدگاه كارشناسان آموزش ضمن خدمت شود مي ، مانش

. استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي وجود داردبرايامكانات يا منابع انساني مورد نياز

-tنتايج:3 جدول testبه منابع مالي  تك نمونه اي براي سؤاالت مربوط

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزاديt تعداد

87 86/2386000/0393/3

در سـطح اطمينـان)98/1( جـدولtاز)86/23( آمـده به دستtكه دهد جدول فوق نشان مي

وt ميـان بزرگتر است، بنابراين اختالف)α=05/0(با% 95 . اسـت معنـادار جـدولt محاسـباتي

در كه از ديدگاه كارشناسان آموزش ضمن خدمت شودمي استنباط چنينبنابراين  وزارت آمـوزش،

ك  استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجـازي وجـود براي، منابع مالي مورد نياز مانشورو پرورش

.دارد

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزاديt تعداد

8749/2686000/0314/3

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزاديt تعداد

8711/4486000/0399/3
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-tتايجن:4جدول testاي براي سؤاالت مربوط به منابع كالبدي تك نمونه 

ازبه دستt، شودميمشاهده)4(گونه كه از جدول همان %95 جدول در سطح اطمينانt آمده

وt ميانبزرگتر است، بنابراين اختالف)α=05/0(با رو. است معنادار جدولt محاسباتي از ايـن

در كـه از ديـدگاه كارشناسـان آمـوزش ضـمن خـدمت شودمياستنباط چنين  و،  وزارت آمـوزش

م مانپرورش كشور  استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازي وجـود برايورد نياز، منابع كالبدي

.دارد

-t نتايج:5 جدول testبه فرهنگ سازمان ي تك نمونه اي براي سؤاالت مربوط

 بــا%95 جــدول در ســطح اطمينــانtاز آمــدهبــه دســتtكــه دهــد نــشان مــي)5(جــدول

)05/0=α(،مي. است معنادار كه بنابراين چنين استنباط  از ديدگاه كارشناسان آمـوزش ضـمن شود

و پرورش كشور، در خدمت  اسـتقرار نظـام بـراي فرهنـگ سـازماني مناسـبي،مان وزارت آموزش

.وجود داردآموزش ضمن خدمت مجازي

-t نتايج:6جدول testتك نمونه اي براي آزمون سؤال اول پژوهش 

مي)6(چنانكه از جدول ازبه دستt شود مشاهده بـا%95 جـدول در سـطح اطمينـانt آمـده

)05/0=α(يـانمبنابراين اخـتالف. بزرگتر است tو ن بـدي. اسـت معنـادار جـدولt محاسـباتي

وميترتيب سؤال اول پژوهش تأييد كه از ديدگاه كارشناسـان آمـوزش شود  اين نشانگر اين است

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزاديt تعداد

8757/2486000/0322/3

 ميانگين تجربي ميانگين نظري سطح معناداري درجه آزاديt تعداد

8789/3786000/0362/3

 درجه آزاديt تعداد
سطح

 معناداري
 ميانگين تجربي ميانگين نظري

87393/2886000/0343/3
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اس امكان 57 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

و پرورش كشور، در ضمن خدمت  امكان استقرار نظام آموزش ضـمن خـدمت مان وزارت آموزش

.مجازي وجود دارد

ب زمينه«:2سؤال وش ضـمن خـدمت مجـازي كـارگيري نظـام آمـوزههاي  در وزارت آمـوزش

؟)وبراي چه كساني كدام دروس، كدام طريق كدام دوره،(؟»پرورش كدامند

ا:7جدول و درصد پاسخهاي ب به زمينه اول پيادهتوزيع فراواني  سازي نظام آموزش فراد نمونه

)دوره(ضمن خدمت مجازي

مي)7(جدول  درصد از كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش06/85كه دهد نشان

.اند كردهمدت را انتخاب درصد از آنان گزينه بلند94/14و، گزينه كوتاه مدتمانو پرورش كشور

به زمينه دوم پياده سازي نظام آموزش توزيع فراواني ودرصد پاسخهاي افراد نمون:8جدول ب ه
)دروس(ضمن خدمت مجازي

مي)8(جدول  درصد از كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آمـوزش92/60كه دهد نشان

را08/39و دروس تخصـصي، گزينه مانو پرورش كشور  درصـد از آنـان گزينـه دروس عمـومي

.اند كردهانتخاب

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين بلند مدت كوتاه مدت

7413 فراواني
49 

06/8594/14درصد
15/1

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين دروس عمومي دروس تخصصي

5334 فراواني
50 

92/6008/39درصد
39/1
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ا:9جدول و درصد پاسخهاي به زمينه سوم پياده توزيع فراواني ب سازي نظام آموزش فراد نمونه
)مخاطبان(ضمن خدمت مجازي 

و پـرورش كـشور  بـاالترين امتيـاز را بـه مانكارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش

و پرورش با گزينه مديران ارشد وزا را93/37رت آموزش و كمترين امتياز  كاركنانبه ساير درصد

.اند درصد داده3/2با

به زمينه چهارم پياده سازي ضمن:10 جدول ب و درصد پاسخهاي افراد نمونه توزيع فراواني
)طريقه برگزاري(خدمت مجازي 

 فراواني
 سؤال

 درصد
 ميانگين8زندهغير7زنده

5532 فراواني
52 

22/6378/36 درصد
37/1

ك22/63 و پرورش درصد از گزينـه، كشورمان ارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش

.اند كرده درصد از آنان گزينه غير زنده را انتخاب78/36و زنده

آيا در سطوح مديريتي سازمان شما حمايت از طرح آموزش ضمن«:1ةتحليل سؤال باز شمار

اسخ بـه ايـن سـؤال بـدينپ87نتايج شمارش مجموع.توضيح دهيد» خدمت مجازي وجود دارد؟ 

:شرح است

 فراواني

 سؤال

 درصد

 معلمان
مديران
 مدارس

مديران ارشد
وزارت 

و  آموزش
 پرورش

 كارشناسان
آموزش ضمن

 خدمت
 ميانگين ساير

27833172 فراواني
51 

04/3119/993/3754/193/2درصد
46/2
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اس امكان 59 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

و تحليل محتواي مجموع:11 جدول پاسخهاي مربوط به سؤال باز نتايج شمارش
ب1ةشمار  پرسشنامه

مي)11(جدول د از كارشناسـان آمـوزش ضـمن خـدمت وزارت درصـ77/59 كـه دهـد نشان

و پرورش كشور كه در سـازمان آنهـا حمايـت از طـرح آمـوزش ضـمن اند كرده اظهار مانآموزش

اند كه در سازمان آنها حمايت از طـرح درصد نيز اظهار داشته23/40ودرخدمت مجازي وجود دا

.آموزش ضمن خدمت مجازي وجود ندارد

هرگونه نظر يا پيشنهادي در مـورد اسـتقرار نظـام آمـوزش ضـمن«:2ةتحليل سؤال باز شمار

و پرورش كشور داريد، .»مرقوم فرماييد خدمت مجازي در وزارت آموزش

مي)12(جدول  درصد كارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آمـوزش60/18كه دهد نشان

آمـوزش مجـازي، استقرار نظام آموزش ضمن خـدمت برايكه اند كرده اظهار مانو پرورش كشور

و   كـه بـراي انـد كـرده درصد نيز پيشنهاد44/17.ضروري است مناسب فرهنگي ايجاد زمينة مداوم

و پرورش كشور و مراكز تربيـت معلـم مجهـز مان امكانات مورد نياز كاركنان وزارت آموزش  تهيه

.شود

 تعداد پاسخها به سؤال
 طبقات پاسخها رديف

 درصد فراواني

5277/59 بله1

3523/40 خير2

2870/100جمع
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مر:12جدول و تحليل محتواي مجموع پاسخهاي  بوط به سؤال باز نتايج شمارش

ب پرسشنامه2ةشمار

تعداد پاسخها به

 طبقات پاسخها رديف پرسش

 درصد فراواني

و آموزش مستمر دانش بسترسازي مناسب فرهنگي،1 1660/18 افزايي
آ2 و تجهيز مراكز تربيت معلم.تهيه امكانات الزم براي كاركنان 1544/17پ

3
و ارتبااجباري كردن آموزشهاي در سطوح مختلف طاتفناوري اطالعات

و كارشناسان آموزش ضمنهب( آموزشي-اداري ويژه براي مديران ارشد
)خدمت

946/10

و عينيهاي دورهگذاشتن4 و اثرات آموزش مجازي كردن توجيهي 830/9 نتايج
714/8)ريزي منسجم برنامه اجراي آزمايشي،(پرهيز از هرگونه شتابزدگي5
مج راه6 و تجهيز آنهااندازي مراكز 581/5 ري مجازي

7
هاي ويژه جلب حمايت وزارتخانههبئوالنجلب حمايت همه جانبه مس

 فرهنگي
465/4

و استفاده از نيروهاي متعهد،8 و توانمند خالق، تربيت اساتيد 348/3 دلسوز
348/3به كار با رايانه آشنايي نيروهاي جديددر نظرگرفتن9
آم 10 348/3 وزش زبان انگليسياجباري كردن
به اينترنت 11 و ارزان 232/2 دسترسي آسان
و تقديرباانگيزهكردن ايجاد 12 232/2 كردن تشويق
يك 13 آنظام الگو قرار دادن 232/2پ.مطلوب مجازي در وزارت
و سريع طرحدادن انجام 14 232/2 فوري
و بيمه قرارداده 15 116/1احل مشكل تشريفات مناقصه
116/1 سازمانهاي آموزشيميان ايجاد رقابت سالم 16
و هماهنگي روشوحدت 17 116/1 نظامهاي آموزشيميان همفكري
116/1 آموزش ضمن خدمت مجازيروزآمد كردن 18

19 
و ايجاد ضمانتهاي اجرايي الزم و مقررات مربوط به طرح  تدوين قوانين

 كاردادن انجام براي
116/1

19860/100 جمع
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 گيري نتيجه

و تحليل نهايي و فرعي پرسشهايتجزيه كه راه اندازي يـك اين تحقيق نشان داده اصلي است

و پرورش   با رعايت تمهيداتي امكـان كشورماننظام آموزشي مجازي براي كاركنان وزارت آموزش

.پذير است

از. اسـت گونـاگون هايهزش مجازي مستلزم آمادگي در زمين يك نظام آمو،طور كليهب يكـي

و كليدي نظام آموزش مجازي، نيروهاي انساني  وكه بايد از دانش، استمنابع استراتژيك مهـارت

به اينكه در اجراي آموزش مجازي،. نگرش خاصي برخوردار باشند  نق با توجه شي اساسـي اينترنت

كه  يكي از مهارتهاي كليدي ب دارد، و پرورش  كارشناسـان آمـوزش ضـمن ويـژهه كاركنان آموزش

 ايـن كـه دهـدن مـي هاي پـژوهش نـشا يافته. مهارت كار با اينترنت استخدمت بايد داشته باشند،

و پـرورش و مهارت در كاركنان وزارت آموزش ، در حـالي كـه مـشهود اسـت كـشورمان آمادگي

مي. آموزشهاي مجازي ندارند آشنايي چنداني با  هـاي دوره،هرگـزاري سـمينار، كارگـابرسدبه نظر

و كتابچه و اطالع آموزشي، تهيه بروشور  ايجاد دانش الزم در كاركنان وزارت، براي رساني آموزشي

و پرورش و برنامههب،آموزش نقـشيد توانـ مـي ريزان آموزش ضـمن خـدمت ويژه در كارشناسان

.سازنده داشته باشد

به اينكه يكي از مؤلفه با توج ت، مجازي زيرسـاخت فنـاوري اسـ اندازي نظام آموزش هاي راهه

مي يافته ازكهدنده هاي اين پژوهش نشان و پـرورش  مراكز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش

و مخــابراتي يرســد تــشكيل ســتاد بــه نظــر مــي. قــوي برخــوردار نيــستزيرســاخت فنــاوري

و تلفن، متشكل از نمايندگان وزارتخانه،كننده هماهنگ  بازرگـاني، هاي امور خارجه، پست، تلگراف

و مخـابراتي ايـن وزارت بـسيار و دارايي در فراهم كردن هرچه سريعتر زيرساخت فناوري اقتصاد

.مؤثر خواهد بود

كه پژوهشكه اين از آنجا د آموزش مجـازي بـراي مـديران ارشـ هاي دوره برگزاري نشان داد

و پرورش رار نظـام آمـوزشو با توجه بـه اينكـه اسـتق از اولويت برخوردار است وزارت آموزش

دريضمن خدمت مجازي مستلزم تغيير  و ارزشي و پرورش نظام نگرشي  از همـهو پيش آموزش

و و در آناندر مديران است و مناصب سازماني، در اين زمينه نقشي اساسي دارنـد  در همه سطوح

م و تغيير فرهنگي، بسيار و رفتار آنهاست كه در ايجاد محيط يادگيري مناسب و واقع نقش  مـؤثر هم

و از طريـق برگـزاري سـمينار، كارگـاه»اي رايانـه سـواد«و» فرهنـگ ديجيتـالي«است؛ لذا توسعه
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رسـد تعيـين نيازهـايبه نظر مـي. در اولويت قرار گيرد آموزشي براي اين گروه نيز بايد هاي دوره

و بهسازي آنان  و بهبود ايـن آمـادگيد در ايجـاد توانميدقيق مهارت آموزي، سطوح رفتار ورودي

. بسيار مؤثر باشد

و پـرورش كـشور بـه ترتيـب ويژگيهاي مثبت مراكز آموزش ضـمن خـدمت وزارت آمـوزش

: اهميت عبارتند از

به اينترنـ: در قسمت منابع فني ت، خـدمات نرم افزارهاي نگارش محتوا به زبان فارسي، اتصال

 تي مخابرات؛ساخو سيستمهاي زيراي رايانهبه شبكه تلفن، دسترسي كاركنان 

و مجرب در زمينه: درقسمت منابع انساني و ارتباطـاتفوجود كاركنان فني ، نـاوري اطالعـات

و وب سايت به اندازه كافي، برخـورداري كاركنـانآنو وجود متخصصان وجود طراحان سيستمي

ر برخوردار بودن كاركنان از مهـارت كـاي، آموزش مجازهاي دورهاز انگيزه كافي جهت شركت در

و اينترنت( رايانهبا و نگرش مثبت كارشناسان آموزش ضمن خدمت نـسبت بـه آمـوزش)ويندوز

 مجازي؛

هـاي پژوهـشي در زمينـه ري از اعتبار كافي جهت اجـراي طرح برخوردا: در قسمت منابع مالي

 آموزش مجازي؛

ــدي ــابع كالبـــ ــسمت منـــ ــو: در قـــ ــايت برخـــ و ســـ ــاه ــهرداري از كارگـــ  رايانـــ

ب ضـ سازماني مناسب رخورداري از فرهنگو منكه زمينه مساعدي را جهت استقرار نظام آمـوزش

.كند خدمت مجازي فراهم مي

و زمينه هاي پياده سازي نظام آموزش ضمن خدمت مجازي براي مديران ارشد وزارت آموزش

و با رويكرد زندههاي دورهپرورش كشور، در  .است كوتاه مدت، در دروس تخصصي،

 پيشنهادات

 نهادات اجراييپيش) الف

و پرورش( توصيف گروه مخاطب• و،)مديران ارشد وزارت آموزش تعيين دقيـق نيازهـاي آنهـا

ن ؛يازها با استفاده از آموزش مجازيايجاد يك بصيرت براي برآورده كردن اين

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

اس امكان 63 ...تقرار نظام آموزش صمن خدمت مجازي در وزارت سنجي

و اولويتساز هاي پياده ها بر اساس زمينه طراحي برنامه• ؛هاي

و يا تكميل زيرساخت• و فناوريمخابرافراهم كردن ؛ت

از برخوردار شدن برنامهفراهم آوردن تمهيداتي جهت• و پـرورش ريزان درسي سازمان آمـوزش

؛تخصص الزم جهت استفاده از فناوري

ا علمـي بـسترسازي فرهنگـي،•  هـاي دورهز طريـق برگـزاري سـمينارها، كارگاههـا،و آموزشـي

و كتابچه آموزشي، ؛هاي آموزشي تهيه بروشورها

ت• و همتراز بينجاستفاده از و الگـو ربيات كشورهاي موفق المللي در زمينـه آموزشـهاي مجـازي

ب و پرورشقرار دادن يك سيستم آموزش مجازي مطلوب ؛راي كاركنان وزارت آموزش

؛)حداقل در دو دوره( اجراي آزمايشي•

و كميته آموزش مجازي• ؛تشكيل شورا

و اجراي آموزش مجازي ايجاد يك مركز يا مؤسسه آموزشي مستقل براي هدايت،• ؛نظارت

و پرورشنهتهيه امكانات رايا• ؛اي الزم براي كاركنان وزارت آموزش

و استخدام• و توانمندهيئتجذب و استفاده از نيروهاي متعهد ؛ علمي

و كاربرپژوهشدادن انجام• ؛ديهاي گسترده

و توانمنديهاي آنانانشناسايي متخصص• و استفاده از نظرات ؛ آموزش مجازي

يپژوهشهاي هادپيشن)ب

ام مؤلفه•  مـالي، كالبـدي، انـساني، منابع فني،: پژوهشمورد استفاده در اين سنجي كانهاي

سـازي بـوده هاي پيـادهو زمينه كننده عوامل تسهيل،عوامل محدودكننده فرهنگ سازماني،

و مطالعه قرار گيردشودميپيشنهاد است، . ابعاد ديگر اين امكان مورد بررسي

ور• اهبردهاي عملي اسـتفاده از آمـوزش مجـازي بـراي مـديران ارشـد وزارت آمـوزش

.پرورش مورد بررسي قرار گيرد

و مورد بررسي قرار گيرد• .جايگاه قانوني آموزش مجازي در كشور شناسايي
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و• و پرورش بـا مراكـز شيوهنوع و ارتباطـات ارتباط وزارت آموزش  فنـاوري اطالعـات

.مورد بررسي قرار گيرد

 منابع

ب). 1381( يوشپرجعفري، منظور ارائه يك مدل مناسـب جهـته بررسي دانشگاههاي مجازي

. رساله دكتري، دانشگاه آزاد اسالمي تهران. كشورنظام آموزش عالي

بررسي راهبردهاي عملـي اسـتفاده از آمـوزش از راه دور بـراي). 1378(چگيني، يوسف رضا

.شهيد بهشتيدانشگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد.طق تهران مناايانيپنوسوادان بزرگسال دوره 

و اطـالع سنجي امكان).1381(محمد حسن زاده،  آموزش از راه دور از طريق اينترنت كتابداري

. دانشگاه تربيت مدرس.نامه كارشناسي ارشد پايان.رساني در ايران

معاونـت آموزشـي جهـاد( وزشفـصلنامه آمـ.دانشگاه اينترنتـي).1381زمستان( اعظم ذاكري،

.5ش،)دانشگاهي

آموزش از راه دور رهيافتي بديل).1377و بهار76زمستان( مقدسي،شهرام.غالمحسين زماني،

.40و39ش،11سال.فصلنامه دانش مديريت.در نظام آموزش كاركنان

و پرورشاي بر روش پژوهش مقدمه)1376(قربانعلي سليمي، .نشر گويا. در آموزش

هاي آموزش ضـمن خـدمت از ديـدگاه كاركنـان تـرويج ارزشيابي دوره).1377( اسد اهاني،ش

دانـشگاه تربيـت پايان نامه كارشناسي ارشد،. 1374-76 سالهاي سازمان كشاورزي استان مازندران 

.مدرس

 كـاربرد آمـوزش از راه دور بـراي مـديران سنجي امكان).1380( محمدرضا صدري طباطبايي،

ف .دانشگاه شهيد بهشتي.پايان نامه كارشناسي ارشد.هنري مساجد-رهنگي كانونهاي

ها كدام هزينه:آموزش الكترونيك بزرگساالن).1382(ناهيد محمد،آزادمنش، عرب مازار يزدي،

.فرهنگسراي سالمند مقاله در دست چاپ،و منافع

 بـدني نظـام آمـوزش مقايسه عملكرد تحصيلي دانشجويان تربيـت).1380( فراهاني، ابوالفضل

و ارائه الگوي برنامه  دانـشگاه.رسـاله دكتـري.ريـزي تربيـت بـدني از راه دور حضوري با راه دور

.تربيت مدرس
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