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 چکیده
معلمان در رابطه با این شیوه ی  دیدگاه ها ی با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه      

ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش 

معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور،  نگرش پژوهش حاضر با هدف مطالعه لذا کند.

و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان مقطع متوسطه شهر 

ده شد و روایی آن ، برای گردآوری اطالعات از پرسش نامه محقق ساخته استفا .تهران می باشد

مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایایی، پرسش نامه برای یک گروه 

تعیین گردید. پس از اجرای   = 47.0aنفره اجرا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرانباخ  04نمونه 

 صورت گرفت.نهایی تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی 

یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، تا حدود بسیار      

 زیادی می توانند محدودیت های دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری را برطرف سازند.

 این یافته ها همچنین نشان می دهند که گرچه دوره های آموزش ضمن خددمت حضدوری تدا حددی      

انند برخی نیازهای آموزشدی معلمدان را  بدرآورده سدازند، امدا در تدأمین نیازهدایی مانندد تقویدت می تو

انگیدزه پددژوهش و یددادگیری و فدراهن آوردن زمیندده ی اسددتفاده از فنداوری هددای روز دنیددا و تجهیددزات 

ه مدرن  موفق نبدوده اندد. دیگدر یافتده هدا ی ایدن پدژوهش، نشدان مدی دهندد کده معلمدان تمایدل زیدادی بد

و شدددرکت در دوره هدددای عمدددومی و اخت اصدددی دوره هدددای آمدددوزش ضدددمن خددددمت از دور، دارندددد 

همچنین آموزش های ضدمن خددمت مجدازی از جا بده زیدادی در میدان نمونده هدای منتمده از جامعده 

 مورد مطالعه برخوردار می باشد.

دمت، می تواند بهره گیری از نظام آموزش از راه دور در دوره های آموزش ضمن خبنابراین     

برخی از مشکالت و ناکارآمدی های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن  

را برطرف و راه را های زمان، مكان و منابع آموزشی  محدودیتآموزش با تغییرات كته درسی، 

 نماید. پیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان مانند شیوه های الکترونیکی و مجازی  هموار برای

 کلید واژه ها
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 مقدمه 2-2

به پیشرفت است وامدروز آنهدا بدا  علن وتکنولوژی رو به تحول سریع می باشد. دنیای امروز رو

دیروزشان کلی تفاوت دارد. نمی توان براساس توانایی های سال گذشته و یا همین دیروزبا مشدکالت 

ای آموزشدی دنیدای امدروزی بدرای اینکده از روبرو شد و برآنهدا فدائق آمدد. ادارات، صدنایع، بمدش هد

بده  را قافله پیشرفت عقه نمانند و بتوانندد حرفدی بدرای گفدتن داشدته باشدند، درمیددان رقابدت بایدد خدود

روز نگهدارند. آموزش مداوم کارمنددان، یکدی از راه هدای بده روزنگهداشدته شددن مدی باشدد و بدرای 

. بمدش آمدوزش وپدرورش هرکشدور از بمدش هدای انجام آن راههای ممتلفی در دنیا تجربده مدی شدود

 و خود حساس آن درراه توسعه و پیشرفت است. در یک جامعه اگر معلمان، مربیان، استادان نتوانند

توان علمی اشان را با دانش روبه پیشرفت روزتطبیق دهند و از قافله علن ودانش عقه بمانند ونتوانند 

گو باشددند، نبایدد امیدددی بده ترقددی و پیشدرفت آن کشددور نیازهدای علمدی دانددش آمدوز ودانشددجو را پاسدم

داشت؛ چراکه علن و دانش منتظرکسی نمی ماند و مسیرخودش را ادامه می دهد و این دیگران هستند 

که باید خود را دراین مسیر قرار بدهند و از آن استفاده کنند و یا برمحتوای آن بیافزایند. همانطور که 

دف وهمدداهنگی بددا علددن وصددنعت روز راه هددای ممتلفددی وجددود دارد  کرشددد بددرای رسددیدن بدده ایددن هدد

وهرکشددوری شددیوه ای خددار خددود را برگزیددده اسددت بدده همددین دلیددل درهددر سددازمانی بمشددی بدده نددام 

آمدوزش ضددمن خددمت وجددود دارد کده درحقیقددت ومیفدده اش همدان بدده روز کدردن نیازهددای کادرهددای 

سدتفاده از ایدن دوره هدا امتیدازاتی در نظرگرفتده ممتلف سازمان می باشد و برای تشویق افراد برای ا

 می شود. 

 بدا همداهنگی ، مشدکالت حدل بدرای را جامعده کده کندد ادعدا تواندد می زمانی پرورش و آموزش

 از مندد بهدره و تواندا داندا، معلمدانی از کده سازد قدرتمند ها رقابت ی عرصه در پیروزی و تغییرات

 و کارآمدد پویدا، آموزشدی نظدام یدک انتظدارات تحقدق یبدرا روز فندون و علدوم هدای پیشدرفت آخرین

 باشد. برخوردار اثربمش

 توانایی و وری بهره سطح افزایش برای تر ماهر و تر سواد با آموزان دانش به جامعه نیازمندی

 با تا باشند تر ماهر معلمان دنبال به جامعه گیران ت مین که شود می باعث کشورها، دیگر با رقابت

 اسدت. تحقدق قابدل معلمدان آمدوزش سدایه در خواسدت برسند. این خود اهداف به آنان، ییکارآ افزایش

 و جامعه فردای و امروز نیاز بر مبتنی مستمر، طور به ضمن خدمت آموزشی های دوره بایستی پس

      . باشد جهان فنی و علمی های با پیشرفت همراه

كترونیكددی، بدده عنددوان روش بهتددر از میددان روش هددای متعدددد آمددوزش از راه دور، آمددوزش ال

می شود. این گونه آموزش به دلیل پیشرفت سریع و چشمگیر رایانه ها و شبكه های ارتباطی   معرفی



 

 

از این رو آمدوزش الكترونیكدی ید   می تواند راهگشای بسیاری از معضالت آموزشی محسوب شود.

 ی است.                          راه حل نسبتاً جدی برای چالش های حال و آینده نظام های آموزش

گدذرد توانسدته اسدت  كده از پیددایش آن می فناوری ارتباطات و اطالعات در مددت زمدان كوتداهی

ای از ایدن  آورد. یكدی از بسدترهایی كده سدهن عمدده تغییرات فراوانی را در نحوه زندگی بشر به وجود

ی مبتنی بر فنداوری ندوین اینترندت، ها آموزش است. آموزش تغییرات را به خود اخت ار داده است

مفدداهین آمددوزش سددنتی ایجدداد كددرده اسددت، توانسددته اسددت بسددیاری از  بددا تغییددرات بنیددادینی كدده در

هدای اساسدی را درشدیوه ی ارائده  سدنتی آموزشدی را رفدع كدرده و دگرگونی هدای  نظامهای  ناكارآمدی

هددای زمددان، مكددان و  منددابع تغییددرات ایجدداد شددده، حددذف محدددودیت  آمددوزش بدده وجددود آورد. محددور

هددا و رویكردهددا در امددر آمددوزش شددده اسددت. فندداوری  آموزشددی اسددت. ایددن امددر سددبه تغییددر روش

تدوان بده  آمدوزش، می دهد. بدا اسدتفاده از آن در امكانات زیادی را در اختیار افراد قرار می اطالعات،

هایی كه از امكانات دنیای  نه ساما های نوین و كارآمدی از آموزش دست یافت. استفاده از چنین روش

پذیری در زمدان و مكدان،  وری آموزش، انعطاف بهره تواند سبه افزایش مجازی برخوردار است، می

 كاهش ترافی  و آلودگی ناشی از رفت و آمد در شهرهای بزرگ شوند.

 

 بیان مسئله   2-1

اجتمداعی در  هدر  سازمان آموزش و پرورش به حق از بزرگترین و پیچیده ترین سازمان هدا ی

کشور محسوب می شود. این سازمان از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و مدداومت فرهندو و 

 تمدن بشری داشته و امروز نیز سنو زیرین توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقت ادی هدر جامعده اسدت

د و لدذا افدرادی (. بدیهی است که این توسعه باید به دسدت انسدانها صدورت گیدر.8: 1384) جهانیان،

که قرار است این امر را محقق سازند، باید خود توسعه یافته  و به روز باشند. بدرای اینکده نیروهدای 

انسانی شاغل در سازمان ها به روز باشند باید به صورت مداوم آمدوزش ببینندد. آمدوزش کارکندان از 

آنجدا کده آمدوزش ضدمن خددمت مهمترین عوامل بهبود نظام و فعالیت های هر سازمانی می باشدد. از 

کارکنان نقش اساسدی در کیفیدت عملکدرد کارکندان و در نتیجده کدارآیی بیشدتر سدازمان دارد بجدا سدت 

نگاهی جدی بر آن داشته و با بررسی کمبود ها و بحران ها ی حداکن بدر نظدام آمدوزش ضدمن خددمت 

واز ایدن طریدق بدا کشور،گامی در جهدت هدر چده بهتدر شددن کیفیدت آموزشدی کارکندان برداشدته شدود 

:  13.6باالبردن سطح علمی افراد جامعه، توسعه همه جانبه کشور را باعث گردد) فتحی واجارگاه، 

02 .) 

آمددوزش ضددمن خدددمت معلمددان عن ددری بسددیار مهددن و کلیدددی بددرای اجددرای برنامدده هددای نظددام 

لی، ایجداد آموزشی کشوراسدت کده در  پدی تحقدق اهددافی مانندد : بداالبردن سدطح داندش و مهدارت شدغ

تم دده هددای الزم متناسدده بددا رشددته آموزشددی، بهبددود روش هددای تدددریس، ایجدداد روحیدده مطالعدده و 

پژوهشگری و نوآوری، به روز درآوردن دانش و اطالعات، ایجداد فرصدت هدا، زمینده هدای مناسده 



 

 

 رشد جهت ارتقای شغلی وایجاد زمینه ی الزم برای انطباق پذیری کارکندان متناسده بدا تغییدرات مدی

 باشد تا بتوان به فواید آموزش های شغلی دسترسی پیدا کرد.  

آموزش ضمن خدمت مجازی برای کارکنان از آن جهت دارای اهمیت است که غالباً در سازمان 

های ممتلف، کارکنان برای شرکت در آموزش های گوناگون ناگزیر از ترک محدل خددمت خدود مدی 

ام امور و ومدایف سدازمانی بوجدود مدی آورد. عدالوه بدر باشند و این امر مشکالت جدی را برای انج

این ، امکانات آموزشی موجود برای تحت پوشدش قدرار دادن تمدام کارکندان کدافی نیسدت و تنگناهدای 

مددالی و اداری و کالبدددی بدده شدددت آمددوزش ضددمن خدددمت کارکنددان و توسددعه و گسددترش آن را تحددت 

 الشعاع قرار می دهد

 (.82:  13.6) فتحی واجارگاه، 

از آنجا  که گرایش  به  سوی  نظام آموزشی مجازی  امری  ضروری است، تأ خیر در شدناخت 

و اجرای آن می توند خسارت جبران ناپذیری داشته باشد. این امر در نظام آموزش ضدمن خددمت کده 

 " بمشی از آموزش مداوم کارکنان را از زمان ورود به سازمان تا هنگام باز نشستگی بر عهدده دارد

و باعث به هنگدام سداختن داندش، تدوانش و نگدرش آنهدا مدی گدردد" محسدوس تدر اسدت) همدان منبدع : 

06 .) 

اكنون بیش از هر زمدان دیگدر روشدن شدده اسدت كده یدادگیری از راه دور مهدن تدرین عن در در 

المللدی  نظام های آموزشی و پرورشی آینده خواهند بود. اهمیت تالش ها برای همكاری جهانی و بدین

ای افزایش همكاری و برگزاری كالس درس جهانی با بكار گرفتن شبكه ارتباطی جهدانی غیرقابدل بر

تردید است. یادگیری از راه دور در حددود ید  صدد سدال اسدت كده در كشدورهای توسدعه یافتده وجدود 

دارد، اما در كشورهای توسعه نیافته این سابقه چنددان نیسدت. در كشدورهای توسدعه نیافتده پرجمعیدت 

ان یادگیری از راه دور فرصت های بسیار مهمی برای آموزش و پرورش فدراهن مدی كندد. نبدودن جه

      زیرساخت و شایستگی حرفه ای مانع پیشرفت در یادگیری از راه دور می شود.

با این همه، این شكل از ارائه خدمات آموزشی پایدار مانده و بسیاری از كشورها به یادگیری از 

وری  به ی استراتژی اصلی  بدرای توسدعه دسترسدی، افدزایش كیفیدت، و هزینده و بهدرهراه دور به مثا

 (.  0و 14:  2442مطمئن برای آموزش  بدان می نگرند) یونسکو،

اقدام به آموزش از راه دور در ع ری که از بساطت پیشین خارج و با پیچیدگی های زیادی در 

از سویی نیاز انسان به آموختن بیشتر شده است،  روابط بین فردی و بین سازمانی روبرو شده است و

قبل از هر چیز احترام به انسانیت و کمال جویی او برخاسته از محوریت انسان در تمدن سازی است 

 (. 0:  1383) صوفیان، 

ورود به جهان دانایی محور و نیاز روزافدزون بشدر بده آمدوزش، نیداز بده " آمدوختن مسدتقل، در 

داده اسددت. آمددوزش هددای نیمدده حضددوری و غیددر حضددوری ندده تنهددا مکمددل  طددول زندددگی را افددزایش



 

 

آموزش های حضوری می باشند، بلکه فرصت بی بد یلی را بدرای روزآمدد نمدودن محتدوا و انعطداف 

 (. 5:  1380بمشی به روش های یادگیری و یاددهی به ارمغان می آورد) الحسینی، 

افدزایش تقاضدا بده منظدور دسترسدی برابدر و پاسخ گویی  به تقاضای روز افزون داندش افزایدی، 

آزاد در سراسر کشور، استفاده بهینه از رسانه های اطالعداتی و ارتبداطی، و ازبدین بدردن محددودیت 

های اقت ادی، اجتماعی و فرهنگی کده مدانع از ادامده تح دیل مدی گدردد ضدرورت اسدتفاده از شدیوه 

 های نوین را ایجاب می نماید. 

راستای پیشرفت خود با بهره گیری از فناوری اطالعاتی و آموزشدی در  آموزش از راه دور در

به حدی از تكامل رسیده كه كالس های اینترنتی   قاله شبكه جهانی اینترنت و قابلیت وب جهان گستر 

و دانشگاه های مجازی به عنوان جایگزین هدای مناسده بدرای كدالس هدای عدادی مددارس و دانشدگاه 

رفته شده است و روز به روز ضرورت خود را اثبات می نمایدد. بندابراین لدزوم های سنتی در نظر گ

 پرداختن به این مسئله و زمینه یابی ومطالعه نگرش آن بیش از پیش احساس می شود.

از این رو این تحقیق با مطالعه نگرش معلمان نسبت بده آمدوزش هدای ضدمن خددمت از راه دور 

ش از دور و راه گشدای اسدتفاده از ایدن شدیوه هدای ندوین در بر آن اسدت کده در توسدعه فرهندو آمدوز

 آموزش ضمن خدمت و کاهش محدودیت های زمانی و مکانی این نوع آموزش باشد.  
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ضرورت و نیاز به آموزش های ضمن خدمت برای معلمان در اکثر تحقیقات ثابت شده است. بدا 

، حاکی از عدم اثر بمشی اینگونده آمدوزش هدا مدی باشدند. آمدوزش هدای وجود این  برخی از تحقیقات

ضمن خدمت بده دلیدل داشدتن هزینده هدای بداال، اتدالف وقدت ادارات ومعلمدان، ناکارآمددی روش هدای 

آموزش، عدم تناسه محتوای دوره با نیازهای معلمان، به روز نبودن، مناسه  نبدودن زمدان و مکدان 

 خدمت، ممکن است اثر بمشی الزم را نداشته باشند. آموزش ها واجبار به ترک محل

با گسترش فزاینده علوم وفنون و لزوم تغییرات سریع در برنامه ها ی درسی مددارس در ع در 

كنونی، روزآمدی معلمان یكی از دغدغه های اصلی نظام تعلدین و تربیدت بده شدمار مدی رود. از آنجدا 

مامی نیازهای آموزشی معلمان نیست، بهدره گیدری از كه رویكردهای سنتی قادر به برآورده ساختن ت

فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند بسیاری از موانع و مشدكالت شدیوه ی سدنتی آمدوزش معلمدان 

از جمله كاهش سداعات حضدور معلمدان در مدرسده و اخدتالل در برنامده كدار مددارس، همگدام نبدودن 

 ی و مكدانی و غیدره را برطدرف و راه را بدرایآموزش با تغییرات كته درسی، محدودیت های زمان

 پیدایش شیوه های نوین آموزش معلمان هموار نماید . 

در این رابطه می توان با فراهن آوردن امكانات، تجهیزات و زیر ساخت هدای مدورد نیداز، دوره 

مكدان های آموزش از راه دور یا  مجازی مبتنی بر شبكه را برقرار نمدود تدا معلمدان در هدر زمدان و 



 

 

به برنامه هدا ی آموزشدی دسترسدی داشدته باشدند، اطالعدات مدورد نیداز بده طدور سدریع و بده موقدع و 

همگام با تغییرات در اختیار معلمان قرار گرفته و فرصت های سازمان یافتده بده منظدور بدازآموزی، 

ندد زمینده ی ارتقاء و كسه دانش و مهارت های جدید و به روز برای آنان فراهن آید. این كدار مدی توا

 پرورش حرفه ای مستمر معلمان را مهیا سازد. 

با توجه به مشکالت وضعیت موجود مانند کمبود فضدا و امکاندات آموزشدی، پدایین بدودن کیفیدت 

آموزش، عدم دسترسی به امکانات آموزشی یکسان برای همه کارکندان و همچندین بدا توجده بده اینکده 

ه با نیازهای آموزشی گونداگون، مسدتلزم پدا فراتدر نهدادن توسعه کمی و کیفی علوم و تکنولوژی همرا

از مرزهای آموزش های سنتی است، عدم پاسخ گویی به این نیازها، منجر به کاهش توسعه اقت ادی 

فرهنگدددی کشدددور شدددده و مشدددکالت عدیدددده ای را بدددرای کشدددور در پدددی خواهدددد داشدددت) زمدددانی و  –

 (.1.1: ..13مقدسی،

یقات جدی در این زمینه آغاز گردد و با استقرار یک  نظام مفیدد بنابر این ضروری است که تحق

آموزش از راه دور بتوانین با سرعت، دقت و کیفیت بهتری آموزش مداوم معلمدان را در کشدور پدیش 

 ببرین.

اسدتفاده از آمدوزش هددای ضدمن خدددمت از دور موجده افددزایش کیفیدت آموزشددی، اطدالع رسددانی 

ئه خدمات آموزشی به افرادی کده بده علدت مسدافت زیداد و یدا مشدغله دقیق و منطبق بر علوم روز، ارا

های ممتلدف امکدان حضدور در کدالس را ندارندد، و ایجداد فرصدت هدای آموزشدی مدادام العمدر بدرای 

 معلمان را در پی خواهد داشت.

لذا با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه نگرش معلمان در رابطده بدا ایدن شدیوه ی 

زشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری آمو

 کند.
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 هدف کلی

هدف کلی این تحقیدق مطالعده نگدرش معلمدان نسدبت بده آمدوزش هدای ضدمن خددمت از دورمدی  

 باشد.

 اهداف جزیی

 می باشد:  اهداف جزیی این تحقیق مطالعه موارد زیر از دیدگاه معلمان

آموزش های ضمن خدمت حضوری در شرکت مؤثر آنها در نشان دادن تأثیر محدودیت های  .1

 این دوره ها

 آموزش های ضمن خدمت حضوریروشن ساختن نارسایی های  .2

روشددن سدداختن میددزان عالقدده مندددی معلمددان بدده شددرکت در دوره هددای عمددومی و اخت اصددی  .3

 آموزش ضمن خدمت از دور

ه برنامه ریزان و مسدئوالن آمدوزش هدای ضدمن خددمت بدرای سدازماندهی ارائه پیشنهاداتی ب .0

 بهتر دوره های آموزشی ضمن خدمت

 

  سوال های تحقیق 2-5

. محدددودیت هددای دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت حضددوری تددا چدده اندددازه در شددرکت مددؤثر 1

 معلمان دراین دوره ها تأثیر دارند؟ 

ندازه می توانند  نیازهدای آموزشدی معلمدان . دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا چه ا2

 برآورده سازند؟

. دوره های آموزش ضمن خدمت از دور تا چه اندازه می توانند محدودیت هدای آمدوزش هدای 3

 حضوری را  برطرف سازند؟

. معلمددان تددا چدده اندددازه مایددل بدده شددرکت در دوره هددای عمددومی و اخت اصددی آمددوزش ضددمن 0

 خدمت از دور می باشند؟

علمان چقددر نسدبت بده  آمدوزش مجدازی بده عندوان یکدی از شدیوه هدای آمدوزش ازراه دور، . م5

 گرایش دارند؟

 

 فرضیه های تحقیق 2-6

حد زیادی شرکت مؤثر معلمان دراین دوره هدا  دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا  .1

 می کند.  محدودرا 

دودیت هدای دوره هدای دوره های آموزش ضمن خدمت از دور می توانند تدا حدد زیدادی  محد .2

 آموزش حضوری را برطرف سازند.



 

 

معلمان به شدرکت در دوره هدای عمدومی و اخت اصدی آمدوزش ضدمن خددمت از دورعالقده  .3

 مند می باشند.

به شرکت در دوره های آموزش های ضمن خددمت مجدازی بده عندوان یکدی از شدیوه معلمان  .0

 .گرایش زیادی دارندهای آموزش ازراه دور 

 

 یق متغیر با متغیر های د خیل در مسئلهتوصیف دق 2-7

متغیرهای مستقل: دوره های آموزشی ضمن خدمت حضوری، دوره های آموزشی ضمن خدمت 

 از دور و آموزش های مجازی

متغیرهای وابسته: توانایی حرفه ای معلمان، میزان رضایت از دوره های آموزش ضمن خدمت 

 و نگرش معمان

 

 تعریف واژگان کلیدی 2-8

نگددرش هددا حدداالت پیچیددد  انسددانی اسددت کدده بددر رفتددار فددرد نسددبت بدده افددراد، چیزهددا یددا : نگرررش

رویدادها اثر می گذارند، بسیاری از پژوهش گران در نوشته های  خود بدر مفهدوم نگدرش بده عندوان 

 ( . 10.5نظامی از اعتقادات تأکید کرده و آن را مورد مطالعه قرار داده اند ) فستینگر، 

یادگیری  توسط یک مؤسسه به منظدور فدراهن  –دور: سازماندهی فرایند یاددهی آموزش از راه 

ساختن تسهیالت الزم برای یادگیری مستقل، خود ارزیابی تح یلی و برقراری ارتباط دو جانبه میان 

یاد دهنده و یادگیرنده کده بده لحدام زمدانی و مکدانی از یکددیگر جددا هسدتند بدا اسدتفاده از راهبردهدای 

 (.  1383بکارگیری فناوری آموزشی ) ابراهین زاده ،  مناسه و

( آموزش از راه دور را ارتبداط دور از محدل اسدتقرار، بدین مددرس و شداگرد، بدا 1086کیگان )

اسدت. وی از آمدوزش از راه دور بده   واسطه رسانه چداپی یدا شدكل هدای دیگدر فنداوری تعریدف كدرده

ول یدادگیری خدویش اسدت و یادگیرندده و یاددهندده در عنوان روشی یاد می کند که در آن دانشجو مسئ

 تعامل آموزشی خود به ارتباط چهره به چهره نیازی ندارند.

گوید: آموزش از راه دور به هدر ندوع فرایندد آموزشدی اشداره  مؤسسه "یو نسكو" در تعریفی می 

نی و مكدانی در شدود كده از نظدر زمدا دارد كه در آن، همه یدا بیشدتر تددریس توسدط افدرادی انجدام مدی 

فضایی دور از یادگیرنده هستند، بدین معنا  كه همه یدا اغلده  ارتباطدات  بدین مددرس و یادگیرندده  از 

 (. 23: 2442طرق ی  رسانه م نوعی چاپی  یا  الكترونیكی  انجام می شود) یونسکو،

گیری آزاد و تهیه كنندگان گزارش یونسكو درباره آموزش آزاد و از راه دور معتقدند: مفهدوم یداد

آموزش از راه دور، حاكی از رویكردهایی است كه بر روی دسترسدی آزاد بده آمدوزش و رهدا بدودن 

یادگیرندگان از قید های زمانی و مكانی، و ارائه فرصدت هدای قابدل انعطداف بده افدراد و گدروه هدا ی 

 (. .: 2442یادگیرنده) یونسکو،



 

 

هددای آمددوزش ضددمن خدددمت تم  ددی یددا  در ایددن تحقیددق منظددور از آمددوزش از راه دور، دوره

عمومی است که از طریق مواد چاپی یا  یکی از رسانه ها ی الکترونیکی ) رادیو، تلویزیون، رایانده 

و ... (، بدون نیاز به حضور در زمان و مکان خاصی برگزار مدی شدوند و معلمدان مدی توانندد امدور 

 مربوط به آموزش و یادگیری را شم اً انجام دهند. 

زش ضمن خدمت: به آموزشی اطالق می شود کده عمومداً پدس از اسدتمدام فدرد در سدازمان آمو 

 صورت می پذیرد و باعث بهبود نظامدار و مداوم مستمدمین از نظر دانش، مهارت ها، و رفتارهایی

 (.10: 13.6) فتحی واجارگاه، می شود که به رفاه و سازمان محل خدمت شان کمک می نماید 

حقیددق منظددور از آمددوزش ضددمن خدددمت، کلیدده دوره هددای آموزشددی تم  ددی و در ایددن ت      

 عمومی است که وزارت آموزش و پرورش پس از استمدام کارکنانش برای آنها برگزار می نماید.

 

  



 

 

 فصل دوم

 

 مبانی نظری وپیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه1-2

ود در زمیندده ی مددورد اصددوالً تحقیددق بدده منظددور ارائدده اطالعددات جدیددد کدده فراتددر از دانددش موجدد

تحقیق است، انجام می شود. بنابراین پژوهشگر بدرای دسدتیابی بده ایدن هددف بایدد بدا گسدتره ی داندش 

موجود آشنا باشد. نیل به این هدف فقدط بدا مطالعده ی مندابع مربدوط بده موضدوع مدورد تحقیدق امکدان 

پدژوهش، هدددف ایدن ف ددل (. بنددابراین بدا عنایددت بده اهمیددت ایدن مرحلدده از 13.5پدذیر اسدت) دالور، 

عبدددارت اسدددت از بررسدددی زمینددده هدددای نظدددری و پیشدددینه ی تحقیقددداتی متغیرهدددایی کددده در تحقیدددق 

حاضر،اساس کار قرار گرفته اند. بدین منظور مندابع مکتدوب دانشدگاه هدای تهدران شدامل پایدان نامده 

 ،مقاله، کتاب ، نشریه و همچنین بانک های اطالعاتی مورد جستجو قرار گرفت. 

ف ددل در پددنج بمددش تنظددین گردیددده اسددت. بمددش اول : آمددوزش ضددمن خدددمت، بمددش دوم:  ایددن

آموزش از راه دور، بمش سوم: آموزش از راه دور برای معلمان، بمش چهدارم: آمدوزش مجدازی و 

بمش پنجن شامل مروری  بر تحقیقات انجام  شده در داخل و خارج کشور، در زمینه ی ضمن خدمت 

 ی باشد. و آموزش از راه دور  م

 

 آموزش ضمن خدمت  1-1

تحوالت فزاینده در زمینه ی دانش تکنولوژی نیازهای آموزشی جدیدی را برای مشداغل ممتلدف 

بوجود می آورند که تح دیالت رسدمی و دانشدگاهی بده تنهدایی پاسدخ گدو نبدوده و در نتیجده بده اندواع 

من خددمت در حقیقدت دیگر آموزش از جمله آمدوزش هدای ضدمن خددمت نیداز مدی باشدد. آمدوزش ضد

دانش جدیدی را در سبد آمدوزش هدای قبلدی داندش آموختگدان قدرار داده و آندان را بده همدراه پیشدرفت 

علوم و فنون پیش می برد و لذا توسدعه ایدن آمدوزش هدا در بهبدود کیفیدت نظدام آموزشدی اثدر مطلدوب 

مددارس . ا بده دنبدال داردتولید علن  تغییر در فناوری واهدداف سدازمان هدا ر خود را به جا می گذارد.

نیز به عنوان سازمان های اجتماعی هرروز بیشتراز دیدروز نیازمندد همگدام شددن بدا تغییدرات علمدی 

هستند، بنابراین معلمان وسدایر کارکندان نظدام تعلدین وتربیدت نیازمندد شدرکت در دوره هدای آموزشدی 

 ضمن خدمت می باشند. 

 

                                          آموزش ضمن خدمت                   تعریف 

( آمدوزش ضدمن خددمت را "كوششدی بدرای ارتقدای شایسدتگی كاركندان .106كیمیل وایلز )     

هدای تحقیدق، بازدیددها،  ها و گروه های بازآموزی، نشسدت های آموزش كالس آموزشی از طریق دوره

 كند.  ها و اصالح وضع كاركنان"  تعریف می  سمنرانی 

توان ت ور كرد كده افدراد بدرای  زش های ضمن خدمت را جزئی از آموزش های مداوم می آمو

ایفای نقش مؤثر در روابط شغلی و بطور كلی روابط اجتماعی به آن نیازمندندد. ایدن نیازمنددی بدویژه 

های اطالعداتی بطدور خدار روز  با پیشرفت های فناوری و خودكاری بطورعام و گسترش فناوری 

 شود. تر می به روز بیش

آموزش ضمن خدمت عموماً مسئله محور یا مشکل محور است. بدین معنا که با شناسایی مسدائل 

و مشکالت موجدود در عملکدرد افدراد و در راسدتای انجدام ومدایف محولده، آمدوزش هدای خاصدی بده 



 

 

سدعه افراد ارائه می شود تا نقایه موجود بر طرف گردد و با ایدن همده بایدد خداطر نشدان شدود کده تو

 کارکنان بدون آموزش ضمن خدمت امکان پذیر نمی باشد. 

مدددت، غیرحضددوری،  هددر صددورت كدده اجددرا گددردد )بلندمدددت، كوتاه ی ضددمن خدددمت بدده  دوره

های  داشدته حضوری، قبدل از شدروع یدا در حدین انجدام كدار( در صدورتی كده مبتندی بدر نیازهدا و پیش

ای و شم دیتی كاركندان  و رشدد فكدری، حرفدهكاركنان باشد به كسه دانش، مهارت و نگدرش بداالتر 

 منجر خواهد شد. 

 

 ضرورت آموزش ضمن خدمت  1-1-2

آمددوزش ضددمن خدددمت، کارآمدددترین ابددزار و قددویترین فراینددد موجددود بددرای انتقددال دانددش و      

مهارت به نیروی انسانی و تقویت آندان بدرای انجدام ومدایف مدی باشدد. بدا توجده بده تغییدر و تحدوالت 

و پیشرفت علدوم و فندون فنداوری و نیدز تعددد مشداغل و حدرف و بدرای جلدوگیری از اتدالف روزمره 

منددابع، آمددوزش کارکنددان از اهمیددت ویددژه ای برخددوردار اسددت و اجددرای آن نیدداز بدده برنامدده ریددزی و 

 (.10: 1385مطالعه دقیق براساس نیازهای آموزشی کارکنان دارد)طالبی ، 

  بایدد بده طدور مدداوم آمدوزش  در سازمان هدا روزآمدد باشدندبرای اینکه نیروهای انسانی شاغل 

هددای هددر سددازمان اسددت. در ژاپددن  ببیننددد.آموزش کارکنددان از مهمتددرین عوامددل بهبددود نظددام وفعالیددت

درصددد آن در حددین كدار مددورد اسددتفاده قددرار  15گیرنددد، تنهدا  آموزشدی كدده افددراد در دانشدگاه فددرا مددی 

سدال  گردد. هدی  مددرع علمدی پدس از گذشدت پنج تأمین می درصد آموزش ضمن كار  85گیرد و  می 

 ..13باشد)شداهانی ،  باشدد یعندی هماهندو بدا علدن روز شدده  ارزش ندارد مگر آنكه تجدید نظر شدده 

:20.) 

 

 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان 1-1-1

بندی  ی فدردی، اجتمداعی و سدازمانی دسدتهلدهتدوان در سده مقواهداف آموزشدی کارکندان را مدی  

  نمود:

o فردی 

هدا، تغییدرو بهبدود نگدرش و افدزایش رضدایت  رشد و توسعه استعدادهای فردی، شناسائی رغبت 

 مندی از حیات فردی. مندی و سرانجام آمادگی برای خود شكوفائی و خودسازی و بهره

o سازمانی  

  های انجام كار. های شغلی و بهبود روش روز آوردن دانش، تم ه و مهارت به 

 یش كمی و كیفدی خددمات، تولیددات، ایجداد روحیده ی همكداری و همزیسدتی سدازمانی در افزا

 كاركنان.

 ها و ترع خدمت.     بهبود روحیه افراد و باالبردن رضایت شغلی، تقلیل غیبت 



 

 

 ها و امكانات و وسایل جدید. پذیری در استفاده از روش  افزایش آگاهی و انعطاف 

  وجود آوردن امكان تغییر شغل به  . 

 ها. تسهیل شرایط و كاهش هزینه 

 .آشنا ساختن كاركنان با حقوق و امتیازات شغلی و اهداف و خط مشی سازمانی 

 پذیری و تالش برای بهبود عملكرد و كارآیی سازمان. افزایش تعهد و حس مسئولیت 

o   اجتماعی 

كاركندان تعیدین های رشدد  ها و برنامه ریزی دوره كند كه در برنامه ( امهار می 1085دوریس، )

كندد كده معلمدان نیداز دارندد  نیازهای اولیه معلمان ضروری بوده و ید  برنامده ی خدوب مشدمه مدی 

 :  بدانند چگونه

 .منابع تدریس تم  ی )ویژه( را بدست آورند 

 های ویژه استفاده كنند. از ابداعات با تكنولوژی باال مثل دسترسی به برنامه 

 ت آورند.تجهیزات و منابع مالی اضافی بدس 

 عنوان ی  منبع آموزشی درگیر كنند. جامعه را به 

  مرتبه و اعضای جامعه ارتباط مؤثر برقرار كنند.    پایه و هن  با والدین، استادان هن 

 

 روش های آموزش ضمن خدمت کارکنان 1-1-3

طیف گسترده ای از مکانیزم های آموزش ضمن خدمت توسط کشورهای ممتلف تجربه شده      

استراتژی ها و مکانیزم های مورد استفاده در یک کشدور تدا حددود زیدادی تدابع نظدام سیاسدی ،  است.

توانمندی اقت ادی و پیشرفت های فرهنگی آن ملت مدی باشدد. مکدانیزم هدای ممتلدف آمدوزش ضدمن 

 خدمت کارکنان را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد : 

 

 . آموزش ضمن خدمت حضوری یا چهره به چهره1

ایددن مکددانیزم قدددیمی تددرین و در عددین حددال پایدددارترین مکددانیزم مددی باشددد و هددن اکنددون در      

بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش های حضدوری عمومداً در چدارچوب  

مقررات  آموزشی خاصی مستلزم  حضور کارکنان در محل آموزش می باشد و داری انواع ممتلفدی 

 از جمله : می باشد

برنامه آموزشی تمام وقت : در این شدیوه پرسدنل بطدور تمدام وقدت بدا اسدتفاده از مأموریدت  -الف

 تح یلی به تح یل می پردازند. 

برنامه های آموزشی بعد از ساعات اداری : در ایدن شدیوه کارکندان در  سداعات غیدر اداری  -ب

 در مراکز آموزش  عالی  به  تح یل



 

 

 شه این کالس ها  تشکیل می شوند. 0تا  5ا در ساعات بین می پردازند و عمدت 

دوره های پایان هفته : در ایدن شدیوه کارکندان سدازمان در روزهدای تعطیدل اداری در مرکدز  -ج

آموزش ضمن خددمت یدا دانشدکده خاصدی حضدور مدی یابندد و آمدوزش هدای ویدژه را طدی مدی کنندد) 

 (.16:  13.6فتحی واجارگاه، 

 

 ویچی ) تلفیق تئوری و عمل (  . دوره های ساند2

دوره های ساندویچی اصطالحاً بده آن دسدته از پدروژه هدا، طدرح هدای آموزشدی اطدالق مدی      

گردد که بطور مدبرانه برنامه ریزی شده است تا ضمن افزایش داندش و اطالعدات کارکندان، تواندایی 

این جریدان تلفیدق تئدوری و عمدل ها و مهارت های عملی آنها را برای انجام ومایفشان فزونی بمشد. 

 (.82عمدتاً بدون آنکه فرد محیط کا ر خویش را ترک کند صورت می پذیرد) همان منبع : 

 

. آموزش ضمن خدمت سیار3 
1
  

در این استراتژی بجای آنکه افراد در مرکز آموزش حضور یا بند و از آموزش های مربیان      

ساتید و افراد مجرب در محیط کار افراد حضور مدی یدا بندد استفاده کنند، یک تین آموزشی مرکه از ا

و آمددوزش هددای الزم را ارائدده مددی کنددد. آمددوزش ضددمن خدددمت سددیار بسددته بدده وضددعیت جغرافیددایی 

،امکاندات در دسدترس و شدرایط بدومی دارای اندواع و اشددکال متفداوتی اسدت و لدی حدداقل دو نددوع آن 

 قابل شناسایی است : 

 محل کار آموزش ضمن خدمت در -الف

 آموزش ضمن خدمت کارکنان مناطق دور افتاده -ب

. آموزش های چند دریفی0
2
 با استفاده از اشمار کلیدی  

مکانیزم های آموزش چند ردیفی عبدارت اسدت از آن ندوع آموزشدی کده عمددتا در سدطح ملدی یدا 

کلیدی نام دارندد و محلی طراحی می شود. در این مکانیزم ابتدا از هر منطقه یک یا چند نفر که افراد 

از لحددام عملددی و تجربددی دارای صددالحیت الزم باشددند و قددادر باشددند آنچدده را کدده فددرا مددی گیرنددد بدده 

دیگران آموزش دهند انتماب می شوند. این افراد دوره های آموزشی را در سطح ملی یا استانی طدی 

وزش قرار می دهند. می کنند و پس از طی دوره، در سطح مناطق محل خدمت خود افراد را تحت آم

 (.83:13.6سایر افراد نیز این جریان آموزش را به دیگران منتقل می کند ) فتحی واجارگاه،  

 

 . اعطای فرصت های مطالعاتی 5

                                                 
1  - Mobile- Service Training 

2 -  Multi Tier  



 

 

در این مکانیزم عمدتاً پرسنلی که از لحام علمدی و عملدی عملکدرد بداالیی را از خدود نشدان داده 

عاتی برای ارتقای دانش و مهدارت هدای ویدژه بده آندان اند شناسایی می شوند. سپس فرصت های مطال

در سدطح ملدی یدا محلدی بده  ارائه می شود. این افراد ضمن دریافت تمامی مزایا و حقدوق هنگدام کدار،

دانشگا ه یا مرکز خاصی مراجعه می کنند و دوره هدای آموزشدی کوتداه مددت یدا بلندد مددت را سدپری 

 می کنند. 

 

 ه های مطالعه شم ی ( . خود آموزی کارکنان ) دور6

روند کدار در ایدن مکدانیزم بده ایدن صدورت اسدت کده مراکدز ضدمن خددمت مندابعی را بدرای      

پرسددنل معرفددی مددی کننددد و پرسددنل بطددور مسددتقل بدده مطالعدده موضددوعات  یددربط مددی پردازنددد. بددرای 

رای اجدرای اجرای این مکانیزم از رویکردهای ممتلف استفاده می شود. یکی از مهمترین ابزارهدا بد

خود آمدوزی عبدارت اسدت از ترتیده دادن مسدابقات علمدی بدرای دسدته هدای ممتلدف شدغلی در سدطح 

 سازمان. 

در عین حال برای اجرای موفق این مکانیزم ضرورت دارد واحدهای آموزش ضدمن خددمت بده 

 اقدامات زیر مبادرت ورزند :

 الف منابع علمی و مطالعاتی مناسه را شناسایی کند. 

 بع  یربط را برای مطالعه و یادگیری در اختیار کارکنان قرار دهند.منا -ب

 (.80:  تبلیغات الزم را در سطح سازمان انجام دهند ) همان منبع -ج

 

 آموزش از راه دور -.

آموزش از راه دور یک روش آموزشی است که در آن آموزش دهنده و آموزش گیرندده بده        

ده اند. مواد آموزش آنالیدن ،کنفدرانس ویددئویی یدا صدوتی، تلویزیدون وسیله زمان، مکان از هن جدا ش

 (. 38: 1384های محاوره ای، دورنگار و ماهواره منتقل می شوند) باقریان، 

شاید بهترین و کامل ترین بحث ها پیرامون آمدوزش از راه دور را بتدوان دراثدر کیگدان جسدتجو 

هدای آمدوزش از راه دور پرداختده اسدت و آن را کرد. او در کتاب خدود بده توضدیح پیرامدون ویژگدی 

چنین توصیف می کند : در این فرایند چه در زمینه ی تهیه و تولید مواد درسی و چه ازجهت حمایدت 

از دانشجویان از سوی شمار زیادی از مؤسسات آموزشی مدورد اسدتقبال قدرار گرفتده اسدت. آمدوزش 

ینددد از وسددایل ارتبدداطی اسددتفاده مددی شددود کدده نقددش از راه دور ، فرایندددی دو طرفدده اسددت. در ایددن فرا

 (. 00: 1004کیگان،بسیار مهمی را ایفا خواهند کرد )

 

 استانداردهای آموزش ضمن خدمت                                        1-1-4



 

 

از دیدگاه مدیریت كیفیت
3
و استاندارهای دیگر نظیر ایزو 

0
كیفیت به معندای رضدایت مشدتری یدا  

آمددوزان،  رجددوع اسددت. حدال سددؤال ایددن اسدت كدده در آمددوزش و پدرورش مشددتری كیسددت؟ دانش اربداب

هائی كدده  آمددوزان، متولیددان واحددد كنتددرل و ارزشددیابی آمددوزش و پددرورش و یددا سددازمان اولیدداء دانش

  گیرند یعنی جامعه؟ التح یالن را بكار می  فارغ

 عه است.با در نظر گرفتن دیدگاه سیستمی و در سطح كالن، مشتری جام

 گوید:  های قبل از خدمت می  ( ، در بحث عدم كفایت آموزش1000وایت )  •

هدای مدؤثر آموزشدی را در  های كمتدری از اسدتراتژی  ی قبل از خدمت، نمونه معلمان در دوره››

داد آمدوزش )فدرد  بنابراین برای جله رضایت مشتری )جامعده( و كیفیدت بمشدی بده بدرون‹‹ یابند می 

یسددتی بدده عامددل مهددن و یكددی از اركددان اصددلی فرآینددد آمددوزش یعنددی معلددن از طریددق آمددوزش دیددده( با

كاراترین شیوه كه همان آموزش ضمن خدمت است توجه ویژه داشت، اسدتانداردهای جهدانی   كیفیدت 

 ای دارند. نیز چنین خواسته

 دیدده را نظران شاخه مدیریت كیفیت، نقش كاركندان آمدوزش  یكی از صاحه‹‹ كاوا ایشی ›› •

دیددده باعددث شددده كدده آمددوزش كنتددرل  گویددد:  وجددود كاركنددان باسددواد و آمددوزش  برجسددته دانسددته و مددی 

ای باشدد.  در مباحدث مربدوط بده مدددیریت  های آمداری مدرتبط بدا آن در ژاپدن كدار سداده كیفیدت و شدیوه

هار ها در چ كیفیت برای آموزش داخلی )ضمن خدمت( در اهمیت ویژه قائل شده و فرآیند این آموزش

 نماید: شكل زیر الزام می  مرحله و به 

 ریزی  ریزی شغل، نظام آموزشی، سوابق آموزشدی و برنامده اول ، تعیین نیازها شامل برنامه

 و پرورش كاركنان.

 ریزی آمدددوزش سددداالنه شدددامل آمدددوزش در سدددطح سدددازمان، در سدددطح بمدددش و  دوم ، برنامددده

 آموزش ضمن كار.

 ی  های بهبود و همایش برای ارائده نامه، گزارش فعالیتسوم ، ارزیابی شامل : آزمون، پرسش

 های بهبود. فعالیت

 (.86: 1381های سوابق آموزشی كاركنان)یوسفی،  سازی طرح چهارم ، مستند 

نیز بر اهمیت صالحیت و آموزش كاركنان تأكیدد داشدته و  0444استاندارد مدیریت كیفیت ایزو 

كاركنانی كده عملكدرد آنهدا بدر كیفیدت ››ای دارد:  استهچنین خو  2444/0444ایزو ( از6 -2 -1بند )

های الزم بدر مبندای تح دیالت، آمدوزش )مسدتمر(،  گدذارد بایدد دارای صدالحیت )خروجی( تأثیر می 

 ‹‹.ها و تجارب مناسه باشند مهارت

 سازمان باید:  - ( 6 -2 -2همچنین در بند )

                                                 
1 - Total Quality Management 

4  -  ISO
 



 

 

 ثیرگدذار بدر كیفیدت مح دول دارندد های الزم را برای كاركنانی كه كارهای تأ الف( صالحیت

 تعیین نماید. 

 ها یا سایر اقدامات الزم را انجام دهد. ب( برای برآورده ساختن این نیازها، آموزش 

 .ج( اثربمشی اقدامات انجام شده را مورد ارزیابی قرار دهد 

  ه در دانند چگون د( اطمینان حاصل كند كه كاركنان از مفهوم اهمیت فعالیت خود آگاهند و می

 اهداف كیفیتی سهین هستند.

 ها و تجارب آنها را نگهداری نماید )همان  ها، مهارت ه( سوابق مربوط به تح یالت، آموزش

 (.80منبع: 

 

 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب زمان 1-1-5

 الف( آموزش های کوتاه مدت تم  ی 

ا چند ماه متغییدر اسدت. فلسدفه ی این نوع آموزش ها از لحام زمانی محدود بوده و از چند هفته ت

 اصلی آموزش های ضمن خدمت نیز در حقیقت مبتنی بر طراحی این گونه آموزش ها می باشد.

آموزش های کوتاه مدت تم  ی در قاله عناوین آموزشی گوناگون و تحت عندوان یدک دوره 

زامددات کددافی بددرای ی آموزشدی ارائدده مددی گددردد. امددا بدده دالیددل ممتلدف از جملدده فقدددان انگیددزه هددا و ال

شرکت در این دوره ها و نیز سلیقه ای بودن این نوع آموزش ها و عدم ارتبداط آنهدا بدا مسدائل واقعدی 

کارکنان و ومایف شغلی آنان، ایدن آمدوزش هدا در حدال حاضدر از جایگداه واقعدی خدویش برخدوردار 

 (.16:   13.6نیست) فتحی واجارگاه ،

 ب( آموزش های بلند مدت 

لند مدت به آن دسته از آموزش ها اطالق می گردد که اوالً از لحدام زمدانی وسدیع آموزش های ب

بوده و ثانیاً منجر به اخذ مدرک تح یلی باالتر می گردد. این نوع آموزش ها غالبا به سه صورت یا 

 نظام ارائه می گردد: 

  سازمان آموزش های بلند مدتی که توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی رسمی خارج از

برگدزار مدی گدردد و پرسددنل سدازمان در ایدن دوره هدا شددرکت مدی کنندد. ایدن شددیوه رایدج تدرین شددکل 

آموزش ها ی بلند مدت سازمانی خ وصا در نظام آموزش و پرورش کشورهای آسیایی و اقیانوسیه 

 می باشد. 

 ره های در پاره ای از موارد که سازمان دارای امکانات و تجهیزات الزم برای برگزاری دو

بلندد مدددت اسددت، مسدتقالً نسددبت بدده تشدکیل دوره هددای بلنددد مددت اقدددام مددی کندد و بدده کارکنددان مدددارک 

تح یلی ویژه اعطا می گردد که عمدتاً در داخل سازمان  یربط داری اعتبدار مدی باشدد بده ایدن گونده 

 مدارک تح یلی، مدارک داخلی می گویند.

  از کشدورهای آسدیایی متدداول اسدت عبدارت شکل دیگر آموزش های بلند مددت کده در برخدی

است از دوره هایی که با همکاری مراکز آموزش سدازمان  ی ربدط و دانشدگاه هدا و مراکدز آمدوزش 



 

 

عالی معتبر و رسدمی صدورت مدی پدذیرد. در ایدن ندوع از آمدوزش هدای نظدارت بدر عملکدرد مراکدز 

 (16آموزش سازمان ها و ... می باشند . ) همان منبع : 

 های ترکیبی یا بینابینی ج( آموزش

از لحام  زمانی بده آن دسدته از آمدوزش هدای ضدمن خددمت آمدوزش هدای ترکیبدی گفتده مدی      

شود که اگر چه به صورت دوره های تم  ی و در فواصل زمانی محدود ارائده مدی گدردد. امدا از 

ر مدی گدردد. )همدان لحام هدف دارای ساختار معینی بوده و نهایتاً منجر به اخذ مدرک تح یلی بداالت

 (16منبع: 

 انواع آموزش های ضمن خدمت بر حسب ماهیت 1-1-6

آموزش های ضمن خدمت را بر اساس ماهیت و محتوای آموزش ها می توان به انواع توجیهی، 

 بازآموزی، جبرانی و دانش افزایی تقسین نمود. 

 الف( آموزش های توجیهی 

مدی گدردد کده بدرای همداهنگی و آگداه سدازی  به آن دسته از آمدوزش هدای ضدمن خددمت اطدالق 

کارکنان جدید االستمدام ارائه می گردد تدا انطبداق الزم میدان رویده هدای فدردی کارکندان ، انتظدارات 

 سازمانی ایجاد می گردد. 

 ب( بازآموزی 

منظددور از بددازآموزی عبددارت اسددت از آن آمددوزش هددا یددی کدده بدده منظددور یددادآوری و تکددرار  

 قبال فراگرفته شده است ارائه می گردد. محتوای آموزشی که 

 ج( آموزش های جبرانی 

این نوع آموزش ها ی ضمن خدمت معموالً در صدد جبران و تکمیل آموزش های پدر سدنل یدک 

سازمان می باشد. آموزش های جبرانی یا تکمیلی از آنجا ضرورت یافته است که در برخی از کشور 

و مهارت اندک  و یا سطح تح یالت پدایین تدر از اسدتاندارد های جهان سوم پرسنل سازمان با دانش 

مورد نظر استمدام شده اند. لذا سازمان ها برای بهبود وضعیت تح یلی و آموزش پرسنل خود اقددام 

می نمایند تا شرایط آموزش آنان با حداقل شرایط مورد نیاز برای احراز مشاغل خار انطباق داشدته 

 باشد. 

 (.1)همان منبع: 

 دانش افزایی د( 

دانش افزایی یا آموزش های ارتقا به آن دسته از آموزش های ضمن خدمت اطالق می گدردد کده 

 دو هدف اساسی را بطور هن زمان دنبال می کند:

 ارائه پیشرفت ها و اطالعات علمی جدید به کارکنان در ارتباط  با حرفه مورد ت دی  -1

و مددارک تح ددیلی بداالتر ایدن دوره هددا از کمدک بده کارکنددان در جهدت کسده صددالحیت هدا  -2

طریق آموزش از راه دور، آموزش حضوری، دوره های نیمده وقدت ،... طراحدی بده مرحلده اجرایدی 



 

 

گذاشته می شود. در پاره ای از سازمان ها، این آموزش ها تحت عندوان ندوآوری هدا و کدار گداه هدای 

 (.18آموزش پیشرفته اجرا می گردد. )همان منبع: 

 

 انواع آموزش ها ی ضمن خدمت بر حسب هدف و منظور 1-1-7

الف( آموزش ویژه  یا تم  ی : در این نوع آمدوزش هدا  عمددتاً مطالده و موضدوعاتی مدورد 

بحث واقع می شود که در دوره های آموزش قبل از خدمت به اندازه کدافی مدورد توجده قدرار نگرفتده 

اب می کند که فرد از مهارت ها و توانایی های است و از آنجا که وضع فعلی و نیازهای سازمان ایج

 ویژه ای برخوردار باشد. این آموزش ها ارائه می گردد. 

ب( آموزش های عمومی : این نوع آموزش ها برای ایجداد وحددت بیدنش، نگدرش و طدرز تفکدر 

. در بین پرسنل سازمان و نیز ایجاد یا توسعه برخی مهارت های عمومی به کارکندان ارائده مدی شدود

برای مثال آموزش معدارف اسدالمی یدا زبدان انگلیسدی بدرای پرسدنل سدازمان در زمدره آمدوزش هدای 

 (.18عمومی قرار می گیرد. )همان منبع  : 

 

 برنامه های مجازی در آموزش ضمن خدمت 1-1-8

آموزش مجازی یک هن افزایی جدیدد در میدان افدراد و ابزارهدای فنداوری اطالعداتی آندان فدراهن 

همچنین مرزهای زمان ، مکدان و مرزهدای سدازمانی را در نوردیدده اسدت. بده کدارگیری کرده است. 

فناوری اطالعات در سیسدتن هدای آمدوزش ضدمن خددمت از مهمتدرین چدالش هدا، درعرصده آمدوزش 

مندددابع انسدددانی و یدددادگیری مدددادام العمدددر و سدددازمان هدددای آموزشدددی در ع دددر آتدددی خواهدددد بدددود ) 

 (.0:  2442یونسکو،

اسایی ابعاد و طراحی آموزش مجازی  برای بکارگیری آن در نظام آموزش  ضمن بی تردید شن

خدمت ، عالوه بر پاسخ گویی  به  نیازهای روزافزون آموزشی، منجر به کاهش هزینده هدا، افدزایش 

 (..100اثربمشی  و کیفیت آموزش و یادگیری میگردد) مارتینز، 

تنوع منابع فراهن می کند و دسترسی افراد  روی هن رفته، آموزش مجازی اطالعات زیادی را با

یک سازمان را به دانش به صورت مسدتمر افدزایش میدهدد. کیفیدت خددمات را بهبدود مدی بمشدد و بده 

 سرعت با برنامه ها و اطالعات جدید تطبیق می دهد.

توسددعه و اسددتفاده از فناوریهددای ارتبدداطی در سیسددتن هددای آموزشددی، سددازه ای بددرای تغییددر در 

هسدتند کده سدبه تسدهیل ارائده و دریافدت برنامده هدای آموزشدی در فواصدل مکدانی شدده اندد ) آموزش 

 (. 31، به نقل از زمانی و مقدسی :1008مورفی و تری ، 

فناوری های جدید نوع نیازهای مردم و سازمان ها را تغییدر مدی دهندد. پیشدرفت در فناوریهدایی 

برای ایجاد و افزایش روش های نوین تددریس پدیش همچون رایانه ها و روبوت ها راه هایی جدید را 



 

 

روی آموزشگران گشوده است. این تغییرات فناوری بر آموزش به ویژه آموزش ضمن خدمت اثرات 

 (.108: 13.6-..چشمگیری داشته است ) زمانی ، مقدسی 

آمددوزش بزرگسدداالن بدده دلیددل ویژگددی هددای خددار خددود قابلیددت و مرفیددت بیشددتری بددرای جددذب 

ی فندداوری اطالعددات و ارتباطددات دارد. بددا بهددره گیددری از امکانددات نددو کدده در نتیجدده پیشددرفت هددا

پیشرفتهای فناوری اطالعات و ارتباطات پدید آمده است. بر بسیاری از مشکالت مربدوط بده آمدوزش 

 (.1:  1382)عرب مازاریزدی و آزاد منش،ضمن خدمت می توان فائق آمد 

وقعیت های یدادگیری از طریدق مداهواره هدا بدا یکددیگر و در آینده آموزشگران و فراگیران در م

دیگر آموزشگاه ها، ایالت ها و کشورها رابطه برقرار خواهند کرد. همچنین فناوری رایانه ای اساس 

 (.100:  ..13موقعیت یادگیری خواهد شد، گرچه جایگزین معلن نمواهد شد ) زمانی و مقدسی،

از راه دور مددوقعیتی جدیدددد یافتدده و بدده رهیدددافتی  بددا گسددترش ارتباطددات الکترونیکدددی، آمددوزش

آموزشددی بددرای آمددوزش شدداغالن و کسددانی کدده نمددی تواننددد بددرای یددادگیری در مدددارس و دانشددگاهها 

 .حاضر شوند تبدیل شده است

آموزش مجازی از قدرت شبکه های رایانه ای، اینترنت، شدبکه هدای مداهواره ای و علدوم جدیدد 

زش مجدازی در اصدل، هندر بهدره گیدری از فنداوری شدبکه هدا بده منظدور دیجیتالی بهره می برد. آمو

آموزش مجازی تح یل و بهره گیری از داندش . طراحی، انتماب، تحول و اداره فرآیند آموزش است

نوارهدای  توزیع یافته و در اصل تسهیل یافته از طریق وسایل الکترونیکدی مانندد اینترندت، مداهواره،

 (. 22 :1381... است )  اکری، ب ری ، تلویزیون و  -سمعی

آمددوزش ضددمن خدددمت مجددازی بددرای کارکنددان، از آن جهددت دارای اهمیددت اسددت کدده غالبددا در 

سازمان های متفاوت کارکنان برای شرکت در آموزشگاه های گونداگون ناگزیرندد محدل خددمت خدود 

وجود می آورد .  را ترک کنند و این امر مشکالت جدی برای انجام دادن امور و ومایف سازمانی به

 (. 65: 1380) کورش فتحی و اجارگاه، 
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 جانبه ی نیروی انسانی شاغل  تغییرات كیفی و همه 

 تقویت روحیه تعامل و همكاری بین معلمین در جهت اهداف آموزش و پرورش 

  معلمان تقویت یا ایجاد رفتارهای مطلوب در 

 ی مقاطعی كه معلن فاقد تم ه كامل باشد )تغییر مقطع یا موضوع تدریس(تربیت نیرو برا 

 های جدید تدریس ها در زمینۀ اعمال روش افزایش مهارت 

 های روز دنیا و تجهیزات مدرن آشنایی معلمان در زمینۀ استفاده از فناوری 

 وزشی(افزار، كته، ابزارهای آم بمشی در زمینۀ تهیه مواد آموزشی )نرم آموزش و توان 



 

 

 ی  هندی و  افتداده های درخشدان، عقه آموزش برای تدریس و تربیت فراگیران خار )استعداد

)... 

ی درسی )تغییر كته درسی و ...( آموزش در زمان تغییر اساسی برنامه   
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ز هدای كالسدی  دانشدگاهی و مراكد در بستر سدریع تحدوالت علمدی، فرهنگدی، اقت دادی، آموزش

های ممتلف زمانی  تربیت معلن قبل از شروع به كار پاسخ گوی نیازهای آموزشی معلمان در موقعیت

  باشد، و مكانی نمی 

ترین  ترین و سدودمند های ضمن خدمت از رایج نظران مسائل آموزشی، آموزش به اعتقاد صاحه

بده آن نظدر مثبتدی  طدور معمدول( معلمدان نسدبت  های نظارت و راهنمائی آموزشی است كه )بده روش

ای هسدتند،  بداالتر از رشدد حرفده ه یای بده مرحلد دارند. بیشتر معلمانی كده خواسدتار تغییدر از مرحلده

 كنند. آموزش ضمن خدمت را بهترین روش برای رسیدن به این رشد و كمال تلقی می 

تعدددادی از معلمددان فاقددد صددالحیت هسددتند کدده بایددد تحددت آمددوزش تم  ددی ضددمن خدددمت قددرار 

ند. رویکردهای سنتی آموزش معلمان نتوانسته است همه نیازها را برآورده کند و این امدر، سدبه گیر

 روی آوردن به آموزش آزاد و از راه دور گردیده است.

در بسددیاری از کشددورها تمایددل ملددی در ایددن جهددت اسددت کدده هددن کیفیددت تدددریس افددزایش یابددد، بدده 

روش معلمان تغییر یابدد، بده طدوری کده متناسده بدا  طوری که متناسه با نیازهای کنونی باشد، و هن

تغییر جوامع میزبان باشد. اهداف جدید منجر به تولید تقاضای جدید می شود. به عنوان مثال، برابری 

، آموزش جامع و فراگیر ،آموزش بدرای 2415، آموزش پایه و همگانی تا سال 2445جنسی تا سال 

تددریس در پایده هدای ممتلدف، افدزایش مسدئولیت پدذیری ایجاد دموکراسی، صلح و وحدت اجتمداعی، 

برای تحقق اهداف یدادگیری، پیشدرفت یداد گیرنددگانی کده خودکفدا هسدتند و در زمینده ی حدل مسدئله و 

تفکدددر انتقدددادی دارای مهدددارت هسدددتند و مجهدددز بددده مهدددارت هدددای زنددددگی مدددی باشدددند ،آمددداده سدددازی 

ات استفاده کنند ،گسترش نقش معلمان بدرای لحدام یادگیرندگان مستعد که می توانند از فناوری اطالع

نمودن کار گروهی در جدوامعی کده در آنهدا تعدداد خدانواده هدای عیدالوار و بدی سرپرسدت خیلدی زیداد 

 اسددددددددددددددددددددددددددددددت. در کشددددددددددددددددددددددددددددددورهای در حددددددددددددددددددددددددددددددال گددددددددددددددددددددددددددددددذار انتظددددددددددددددددددددددددددددددار 

می رود که معلمان رویکرد خود را متناسده بدا تعییدر آمدوزش عدود کنندد. تغییراتدی کده در نقدش و 

ایجدداد مددی شددود مددی توانددد هددن بددر آمددوزش اولیدده معلمددان تددأثیر بگددذارد و هددن بددر برنامدده هددای توقعددات 

 پیشرفت حرفه ای مستمر. 

همه این ها می تواند چالش های جدیدی برای آموزش معلمان و پیشرفت حرفه ای مسدتمر ایجداد 

ورت گسدترش کند. به عنوان مثال، ضرورت یافتن روش های ممتلف استفاده از مندابع موجدود، ضدر

دسترسی به فرصت های یادگیری با یک هزینه مطلوب، ضرورت ارائه روش های ممتلدف آمدوزش 



 

 

اولیه معلمان، ضرورت جذب گروه های جدید به عنوان معلدن، ضدرورت اسدتفاده صدحیح از فنداوری 

برای تقویت شیوه های تدریس، ضرورت حمایت از یادگیری فعال معلمان ، ضرورت ت ویر سازی 

 سازمان های سنتی که به آموزش اولیه معلمان و پیشرفت حرفه ا ی مستمر می پردازند.مجدد 
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آموزش معلمان با کارهای ممتلفی سرو کار دارد . به عنوان مثال توانمندد سداختن معلمدان بدرای 

ت در زمینده ی تغییدر آمدوزش و در نتیجده توسعه توان دانش آموزان ،اجدرای مددل هدای نقشدی ،فعالید

تغییدر جامعدده، افددزایش خالقیددت و اعتمدداد بدده نفدس. در عددین حددال ،بسددیاری از مدرسددین امیدوارنددد کدده 

 -و در صورت لزوم نگرش های متغیر  -معلمان در حال تح یل بتوانند نگرش های صحیح مربوط 

ا این امیدها باید مشتمل بر چهدار عن در به شغل خود را توسعه دهند. آموزش معلمان برای مواجهه ب

 زیر باشد :

 بهبود پیش زمینه های آموزشی معلمان کارآموز -1

 افزایش اطالعات معلمان در زمینه ی دانش آموزان خود -2

 درک دانش آموزان و ماهیت یادگیری   -3

 توسعه ی توانایی ها و مهارت های علمی  -0

 ی زیر است :تعادل این چهار عن ر تابع متغیر ها 

آموزش قبلی معلمان در حال تح یل ،پایه تدریس آنها و سطحی که در طدی دوران خددمت بددان 

دست یافته اند. اولین تعادل باید بین آموزش اولیه و پیشرفت حرفده ای آنهدا ایجداد شدود. دومدین تعدادل 

و مجموعدده بددا بایددد بددین فعالیددت هددای قبددل از خدددمت و فعالیددت هددای ضددمن خدددمت ایجدداد شددود . ایددن د

یکدیگر همپوشی ندارد. بسیاری از معلمان کار خود را بدون داشتن شرایط تدریس آغاز مدی کندد ،بده 

طوری که آموزش اولیه را در حین خدمت یاد می گیرند. از این رو، برنامده هدای ضدمن خددمت بایدد 

ای معلمددان دارای بده نیازهددای ممتلفددی بپدردازد، از جملدده آمددوزش اولیده معلمددان فاقددد صدالحیت، ارتقدد

صالحیت، آماده سازی معلمان برای نقش های جدید و آمدوزش متناسده بدا محتدوای برنامده آموزشدی 

 مدارس  که می تواند در اصالح برنامه آموزشی مؤثر باشد. 

برنامه های آموزش اولیه معلمدان و پیشدرفت حرفده ای مسدتمر بایدد متناسده بدا نیازهدا و شدرایط 

امه نمدی تواندد در همده جدا مدؤثر واقدع شدود. در هنگدام طراحدی برنامده بدرای مماطبان باشد. یک برن

 معلمان باید موارد زیر را درنظر گرفت:

  سددابقه آمددوزش معلمددان : ایددن مددورد در کشددورهای ممتلددف و در سددطوح ممتلددف آمددوزش بددا

 یکدیگر تفاوت دارد. 

 ازگی مدرسده را تدرک تجارب معلمان : محتوای برنامه برای معلمان فاقد صدالحیتی کده بده تد

کرده اند بدا محتدوای برنامده معلمدانی کده دارای آمدوزش رسدمی محددود هسدتند امدا سدابقه ای طدوالنی 

 دارند متفاوت است.



 

 

  معلمان در نقاط ممتلف و پراکنده زندگی می کنند به طوری که ادامۀ دوره های ضمن خدمت

بده مرکدز آمدوزش ضدمن خددمت بروندد  آنها با مشکالت حمایتی همراه است، از این رو اگدر بمواهندد

باید هزینه ای را متحمل شوند و مدرسه خود را ترک کنند از طرف دیگر اعضای خانواده و تعهدات 

دیگر نیز مانع حضور آنها در این دوره ها خواهد شد. امدا اگدر معلمدان بتوانندد بددون تدرک مدرسده و 

 خیلی مفید خواهد بود. طی مسافت های طوالنی در دوره های ضمن خدمت شرکت کنند

 آموزش از راه دور  1-3

آمددوزش راه دور یکددی از ضددروریات آینددده اسددت. اگددر کشددورهای در حددال توسددعه بدده تغییددرات 

فناوری توجه داشته باشند، آموزش راه دور به عنوان راهی مطمئن در جهت همگانی کردن دانش به 

ت یدابی مدؤثر بده اهدداف مدورد نظدراین روش شمارمی آید. به هر حال، استفاده از رسانه ها برای دس

آمددوزش بددا اهمیددت اسددت. درهددر حددال سددرمایه گددذاری در انددواع فندداروی هددای مناسدده موفقیددت آتددی 

 فراگیران دور افتاده را تضمین می کند. 

امددروزه جریددان سددریع تغییددرات فندداوری در تجددارت، صددنعت و حکومددت هددا، دشددواری هددای   

 جاد رقابت بین نیروی کار پدید آورده است. روزافزونی را در نگه داری و ای

کالس های سنتی »  
5
به قدر کافی مجهز نیستند که قادر به اعمال این تغییرات در جامعه باشدند.  

همین امر موجه کاهش مهارت در نیروی کار و در نتیجه سبه انشعاب بمش های اقت ادی،سیاسی 

 «و ساختار جامعه شده است. 

ت که در طول سه تا پنج سال آینده به دلیدل سدرعت تغییدرات، بده دوره ای شواهد حاکی از آن اس

وارد خواهین شد که آموزش ارائه شده بدرای نیدروی کدار، بالفاصدله پدس از دریافدت ،منسدوخ خواهدد 

شد. از محدودیت هدای دیگدر بدرای آمدوزش نیدروی کدار ،زمدان و مسدافت اسدت، بندابراین اسدتفاده ی 

ه دور در تعلین و تربیت راه حلی برای این مشکل در دنیدا بده حسداب مدی روزافزون از آموزش از را

آید. مدارس، دانشگاه ها، شرکت ها و سازمان ها، آموزش راه دور را به عنون هددفی بدرای آمدوزش 

 و توسعۀ برنامه های آینده شان مورد استفاده قرار می هند. 

 

 

 

 واژه های مرتبط با آموزش از راه دور 1-3-2

ا که آموزش از راه دور با صنعت و فناوری و تحوالت آن، رابطده تنگداتنگی دارد. لدذا از از آنج

زمان پیدایش تا ع ر حاضر دوره ی تکمیلی ویژه ای را پیموده که در هدر دوره اصدطالحی خدار 

 بر آن اطالق می شد. این واژه ها به شرح  یل می باشند:

 

                                                 
5 - Conventional classrooms  



 

 

 آموزش باز •

ز و از راه دور به طدور متدرادف بده کدار رفتده اندد، بایدد ایدن در طی سالیان متمادی واژه های با

نوع نظام را از گونه سنتی که در آن امر یادگیری منوط به تشکیل کالس است و مداهراً سیسدتن بسدته 

یا محدودی تلقی می شود، متمایز سازند. در این زمینه باز بودن به مفهدوم رهدایی از تمداس چهدره بده 

ادگیرنده و همچنین رهایی از محددوده ح دارهای سداختاری اسدت. بداز بدودن چهره میان یاددهنده و ی

همچنین نشان دهنده رویکردی در امر آموزش است که به جای تأکید بر محتوا ،روش، کتداب و معلدن 

محدور ( متمرکدز اسدت. و بداالخره، "  –بیشتر بر عالیق و نیازهای داندش آمدوزان ) آمدوزش یدادگیر 

ندیشه ی دستیابی عموم به پیام های منتشره از سوی مؤسسات که به صدورت باز بودن" ممکن است ا

مواد، رادیو و یا تلویزیون تولید می شود را القا مدی نمایدد و بده لحدام ماهیدت ایدن شدیوه هدا خدارج از 

حدود کالس درس و برای تعدداد زیدادی از شدنوندگان قابدل اجدرا مدی باشدد. بدا توجده بده ایدن نظدرات، 

 دور می تواند مح ول فرعی آموزش باز تلقی شود.آموزش از راه 

همچنین در عبارت آموزش باز، واژه آموزش به مفهوم خود آمدوزی و خودسدازی اسدت و کلمده 

باز در مقایسه با واژه بسته نوید بمش کاهش و یا حذ ف محدودیت ها، انح دارات و عددم وجدود هدر 

ید متداول تدرین مفهدوم واژه بداز را بددین چه که ح اری میان رشته های تح یلی می باشد است. شا

صدورت بتدوان بیددان نمدود: "خلددق فرصدت هددا بدرای آمدوزش افددرادی کده بدده خداطر عدددم دسترسدی بدده 

مراکز آموزشی، نداشتن فرصت کافی، فقر، دوری راه، محدودیت های خانوادگی، شغلی و اقلیمی از 

ن شیوه ی آموزشی این است که امر تعلین ادامه تح یل بازمانده اند." منظور از ویژگی "بازبودن" ای

و یادگیری انعطداف پدذیر اسدت. آمدوزش بداز یدک شدیوه ی آمدوزش چندد رسدانه ای اسدت کده از مدواد 

چاپی، دیداری و شنیداری و کلیت های آموزشی و باالخره برنامه های کامپیوتری اسدتفاده مدی کندد ) 

 (.36: 13.1بدری فر، من ور،

 

آموزش مکاتبه ای •
6
  

آمددوزش از راه دور اسددت کدده ارتبدداط از طریددق مکاتبددات پسددتی بددین فراگیرنددده و مسددئول  نددوعی

میالدی در انگلیس رسمی  10دوره یا مؤسسه ی آموزشی برقرار می شود. این شیوه در اواسط قرن 

و سددپس در آلمددان و آمریکددای شددمالی اسددتفاده شددده اسددت. آمددوختن بددا فاصددله  و بدددون تمدداس مسددتقین 

ادگیرنده است که وسیله ی آموزش مواد چاپی و نوشتاری است که از طریق پست ارسال یاددهنده و ی

می شدود و از طریدق پسدت دریافدت مدی گدردد. آمدوزش مکاتبده ای در مسدیر تکدوینی آمدوزش از راه 

دور، نقطه ی آغازین محسدوب مدی گدردد کده تددریس در آن از طریدق مدواد درسدی خدود آمدوز انجدام 

نوشته هدا صدورت مدی گیدرد، یعندی مکاتبده بدین معلدن و یادگیرندد، بندابراین دو  گرفته و ارتباط توسط

                                                 
6  - Correspondence Education  



 

 

ویژگی اصلی در آموزش مکاتبه ای وجود دارد، تدریس و عدم ارتباط نزدیک، که برای هدر یدک از 

 این دو یک سازمان حمایت کنند مسئول است. 

از آمدوزش از راه ( آمدوزش مکاتبده ای عبدارت اسدت از شدکلی .108بنابر تعریف یونسکو)    

دور کدده در آن بددا ت کیددد مددواد پسددتی و نوشددتاری کدده از سددوی نظددام آمددوزش دهنددده توزیددع مددی شددود، 

تکالیف محوله از سوی یادگیرنده دریافت و بدا نگدارش توضدیحات و تفسدیرها بده ارزیدابی از فراگیدر 

 پرداخته می شود.

 

 

 

آموزش غیر حضوری •
.
  

طرح و مورد استفاده قدرار گرفتده اسدت و آمدوزش بددون تمداس این واژه بیشتر در استرالیا م     

معلن و متعلن است. این شیوه بیشتر در مؤسسات و دانشدگاه هدایی کداربرد دارد کده در آن نظدام بداز و 

سنتی در کندار هدن فعالیدت مدی کنندد. در بسدیاری از مدوارد دو واژه آمدوزش غیدر حضدوری و از راه 

 اند.دور مترادف یکدیگر استفاده شده 

 

آموزش الکترونیکی  •
8

 

به معنای به کارگیری فناوری اطالعدات بدرای مقاصدد آموزشدی اسدت.  آموزش الکترونیکی     

هددای چنددد رسددانه ای  CDبدده زبددان سدداده هددر گدداه از ابزارهددای کددامپیوتری و الکترونیکددی ) همچددون 

،DVD وزش موضوعی به کار ، نرم افزارهای کامپیوتری ، شبکه و اینترنت و مشابه آنها( برای آم

:  1381گرفته شود، از شیوه ی آموزش الکترونیکی استفاده شده است ) نشدریه ع در الکترونیدک، 

20.) 

( ، معتقد است آموزش الکترونیکی، آموزشی است متناسه با سرعت شمه 2444نوالن)      

مجهدز بده فنداوری فراگیر، از راه دور و با اختیار که به صورت یکجا یا بمش بمش از طریق شبکه 

اطالعات برای فراگیر ارسال و  پشتیبانی می شود. به عبارت دیگر یادگیری الکترونیکی اسدتفاده از 

 فناوری ارتباطی برای ارائه اطالعات وتسهیل توسعه و پرورش مهارت ها و دانش ها  می باشد. 

 

 آموزش الکترونیک: •

سال قبل مدی رسدد.  34ن آموزش به آموزش از طریق کامپیوتر موضوع جدیدی نیست. عمر ای 

دو تحول عمده در این حوزه رخ داده است. اولی هن زمان با معرفی کدامپیوتر هدای چندد رسدانه ای و 

                                                 
7 - Residential Education   

8 - Electronic Learning  



 

 

دومدی در زمددانی بددود کده امکددان اسددتفاده از اینترنددت بدرای آمددوزش مطددرح شددد. هدر نددوع یدداد گیددری، 

خته شدده بده خ دور فنداوری هدای آموزش یدا پدرورش کده بدا اسدتفاده از فناوریهدای کدامپیوتری شدنا

 (21: 1383مبتنی بر اینترنت ارائه مي شود، آموزش الکترونیکی است.) فالون، 

  

 آموزش مجازی •

کلمۀ مجازی     
0
کلمده ای اسدت کده در اینترندت کداربرد فراواندی یافتده اسدت. امکاندات مجدازی  

از در حال از بدین رفدتن اسدت. اینترنت، به قدری گسترده شده است که کن کن مرز میان واقعیت و مج

در آمددوزش مجددازی فراگیددر بدده جددای مراجعدده بدده آموزشددگاه، مدرسدده یددا دانشددگاه از طریددق اینترنددی، 

 تمامی فعالیت های آموزش را انجام می دهد. 

 

 تاریخچه ی آموزش از راه دور 1-3-1

اتبده ای مدیالدی بده صدورت مكاتبده ای در موسسده مك 1854نظام آموزش ازراه دور درسدال    

ومتعاقه آن درسوئد ،آلمان و در نهایت در موسسات آموزشی كشورهای دیگدر ارائده   شوروی سابق

واسدتفاده ازتكنولدوژی هدای جدیدد،  1060درسدال انگلسدتان  گردید و با تاسدیس دانشدگاه بداز  مدیالدی 

وزش بده به ع ر اطالعدات و ارتباطدات ، چهدره آمد  آموزش در مقیاس وسیع آغاز گردید و با ورود

كلی متحول شده است به طوری كه انتظار می رود نظام آموزش ازراه دور در قرن آینده نقدش عمدده 

 ای درارتقای آموزش وپرورش ایفا نماید.

 آموزش از راه دور در ایران  

دانشددكده ای دردانشددگاه ابوریحددان بیرونددی بددرای ارائدده  بددرای اولددین بدداردرایران درسددال   1354

بده طریدق مكاتبده ای بدرای تربیدت معلمدان روسدتایی شدكل گرفدت كده مقددمات آن  آموزش از راه دور

به بعد فراهن آمده بود. این دانشكده با نام دانشدكده مــــكاتبـدـه ای فعـــدـالیت خدود را در    ازسال 1308

ریاضدی، زبدان وادبیدات فارسدی، آمدوزش وپدرورش  –طبیعدی، فیزید   -چهار رشته تح یلی شدیمی 

ای معلمددان آغدداز كددرد و بدده زودی درسدده رشددته تح ددیلی دیگرشددامل اقت دداد و تعدداون ابتدددایی، بددر

درمقطددع كدداردانی( بددرای تربیددت نیددروی روسددتایی، مدددیریت خدددمات بددانكی ومدددیریت خدددمات فنددی )

و در  1350دانشگاه ابوریحان بیروندی درسدال  انسانی مورد نیاز روستاها، به فعالیت خود ادامه داد.

-50  هنگی در دانشگاه عالمه طباطبایی ادغام شد. این دانشدگاه درخدالل سدال هدایجریان انقالب فر

درمجموع   نفردرمقطع كارشناسی فارغ التح دیل داشدته  1245كاردانی و0..13541 نفردرمقطع  

 است.
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درسدال   ی  سال پس از تاسیس نظام آمدوزش مكاتبده ای در دانشدگاه ابوریحدان بیروندی یعندی    

ان امور آموزش عالی كشور در اندیشه ی تأسدیس دانشدگاهی بودندد كده قدادر بده دست اندركار1351  

 1352  ارائه آموزش از راه دور باشد. پس از انجام مطالعات مقـــدماتی، دانشگاه آزاد ایران درسدال

تاسیس شد و با توجه به نیاز به برنامه ریزی و آماده سازی منابع درسی ویژه این نظام، نیاز به تولید 

یلن های آموزشی و مشكالتی كه از لحام امكانات و مرفیدت هدای علمدی وآموزشدی دركشدور وجدود ف

داشت، فعالیت آموزشی این دانشدگاه عمدالً  بده تدأخیر افتداد تدا اینکده فعالیدت خدود را بدا پدذیرش اولدین 

1356 آغاز كرد.   گروه دانشجویان در بهار

كل كاركندان بده  128جمعاً تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه  بدال  گردیدد  .30و تعدادنفر   نفدر 

1350 به كارخود خاتمه داد. درسال ولی دانشگاه آزاد ایران بدون داشتن فارغ التح یل 

آموزش از راه دور درایران وجود نداشت، اما در خالل این سال هدا،   تا  1350  از سال 1366

برخی از مقامدات آمدوزش عدالی كشدور عده ای از استادان و متم  ان این نظام آموزشی همراه با 

اندیشه ی تأسدیس مؤسسده آمدوزش عدالی دیگدری را درسدر مدی پروراندندد. پدس از انجدام مطالعدات و 

 تأسددیس شددد و كلیدده ی امكانددات و تجهیددزات 1366بررسددی هددای اولیدده دانشددگاه پیددام نددور در سددال 

اه آزاد ایدران دراختیدار ایدن واعضاء هیات علمی وكارمندان دانشگاه ابوریحان بیرونی سدابق ودانشدگ

 دانشگاه قرار گرفت.

با نگاهی به تاریخ آموزش و پرورش ایران روشن می شود كه نظام آمدوزش ازراه دور دركندار 

مدنظر بوده است به طدوری كده شدورای عدالی آمدوزش  نظام آموزش وپرورش رسمی ازسال  1351

آموزش وپرورش را ت ویه نموده اساسنامه مؤسسه آموزشی مكاتبه ای در1351وپرورش درسال   

 13.2است و بعد از پیروزی انقالب شكوهمند اسالمی هن شدورای عدالی آمدوزش وپدرورش درسدال 

آموزش متوسطه نیمه حضوری وغیر حضوری رابه ت دویه مدی رسداند و همچدین شدورای   موسسه

ر را اساسددنامه مؤسسدده آمددوزش ازراه دو  /6/0در عددالی انقددالب فرهنگددی طددی م ددوبه ای  13.5

1382 تشكیل می شود. /./8شورای موسسه به تاریخ   ت ویه می نماید، كه اولین جلسه

هدف از راه اندازی موسسه آمدوزش ازراه دوردر وزارت آمدوزش و پدرورش توسدعه مرفیدت   

تح یلی دردوره ی راهنمایی و متوسطه و پدیش دانشدگاهی بده ویدژه   های آموزشی وافزایش پوشش

 می باشد.  بازماندگان ازتح یل

 

 علل استفاده از آموزش از راه دور 1-3-3

تغییراتی که مستمرا در جامعه رخ مدی دهدد، تمدامی ابعداد زنددگی بشدر را تحدت تداثیر قدرار داده 

است، آموزش نیز م ون از این تغییرات نیست. پیشرفت در فناوری هدای ارتبداطی و افدزایش افدراد 



 

 

نموده است. آموزش از راه دور به عنوان راه حلی برای  متقاضی آموزش، آموزش را وادار به تغییر

این چالش ها در قرن نوزدهن به وجود آمده و مسیری تکاملی را طی کرده است. فنداوری آمدوزش از 

هایی برای ارائه آموزش برای افرادی است که از طریق آموزش های  راه دور فراهن آورنده فرصت

ش از راه دور به دلیل انعطاف پذیری و فراگیر محور بودن این سنتی قادر به تح یل نبوده اند. آموز

اجازه را به فراگیران می دهد که حق انتماب چگونگی و محتوای یادگیری خدود را دارا باشدند. و در 

نتیجه خود انگیزی و خودآموزی از خ وصیات مهن آموزش از راه دور می باشدد. بده خ دور در 

در سدازمان هدای ممتلدف مدی تدوان از کمتدرین فرصدت هدای  زمینه ی آموزش ضمن خدمت کارکنان

 (20:  1386فراغت از کار ایشان جهت امر آموزش استفاده بهینه نمود. )الحسینی ،

آمددددوزش از راه دور نددددوعی روش ارتبدددداطی بددددا اسددددتفاده از رسددددانه بدددده منظددددور یددددادگیری      

یکدیگر قرار دارند. خ وصدیت سیستماتیک است، که در آن فراگیر و آموزشگر در مسافتی دور از 

عمده آموزش از راه دور گفتگویی آموزشی است که نشانگر ارتباط دوطرفه و پیوسته بدین فراگیدر و 

آموزشددگر اسددت. نظددام آمددوزش از راه دور هماننددد دیگددر نظددام هددای آموزشددی دارای اجزایددی اسددت . 

 یر است :اجزای اصلی این نظام با توجه به ویژگی های خار خود شامل موارد ز

 کارکنان آموزشی که آموزشگر رکن اصلی آن است.  .1

 موسسه آموزشی که می تواند به صورت مستقل یا مرکه باشد.  .2

رسانه و مواد آموزشی کده بده صدورت سداده و ترکیبدی وجدود دارد. ایدن رسدانه هدا در اندواع  .3

 انسانی، چاپی و الکترونیک می باشد. 

،راهددی بددرای انعطددا ف بمشددی بدده روش هددای نظددام  نظددام آمددوزش از راه دور، در وهلدده ی اول

آموزشی و تغییری آگاهانه در فرایند یاددهی و یادگیری می باشد. و در وهله ی دوم تالش می کندد بدا 

نظن ت نعی ایجاد شده بر مبندای جددایی حدوزه تح دیالت را بدا کدار و زنددگی پایدان دهدد و یدادگیری 

تدده شدداید در پایددان کددار بتوانددد در موضددوعات و محتددوای مسددتقل و مددادام العمددر را سددامان بمشددد. الب

آموزشی نیز تحوالتی را ایجاد و منشإ رقابت بر سر آموزش های زنددگی باشدد. از ایدن رو پدی بدردن 

بدده مبددانی آمددوزش از راه دور بددرای کدداوش بهتددر آن و بهبددود داوری هددا نسددبت بدده آن و نیددز اسددتفاده 

 (. 20میتواند مؤثرتر و سودمند باشد )همان منبع : سودمندتراز روش ها و قابلیت های آن، 

 

 مبانی آموزش از راه دور 1-3-4

وجود چهار عامل "جهان در تغییر"، "واقعیدت هدای ناخوشدایند موجدود در نظدام رایدج تح دیلی 

در مدارس"، "نیاز روزافزون به آموزش مستقل" و "همراهی و اقتضدای عوامدل پیرامدونی آمدوزش 

ادگی، شغلی و سرانجام پیشرفت علوم و فنون" و .. سبه شده اسدت تدا ندوع و شدیوه مانند شرایط خانو

 ی نیاز به آموزش دگرگون شود و سه اثر و پیامد مشمه در برداشته است:



 

 

. بهبود شدرایط مدرسده بدا ایجداد انعطداف، آزادی عمدل بیشدتر داندش آمدوز و ارتقدا سدطح کیفدی 1

 فرایند یاددهی و یادگیری 

 بیشتر آموزش از راه دور . رواج هر چه2

 (30:  1386.شکل گیری نهضت تح یل در خانه )الحسینی ،3

آموزش از راه دور برای رفع نیازهای کشورهای متعددی در جهان ارائه گردیدده اسدت. طبیعدت 

این نیازها از کشوری تا کشور دیگدر متفداوت اسدت و بده مرحلده ی توسدعه یدافتگی آن بسدتگی دارد . 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: برای نمونه می 

  ارائه فرصت برابر برای آموزش 

 دسترسی بیشتر به آموزش عالی 

  استفاده بهینه از کمترین فرصت های شاغلین در سدازمان هدا جهدت آمدوزش ضدمن خددمت و

مدیریت زمان کده امدری کدامالً ضدروری اسدت و بده منظدور توسدعه سدازمانها و پویدایی آنهدا اجتنداب 

    ناپذیر است.

با توجه به مراته فوق هر چند که ، ضرورت های روی آوری به انواع  شیوه هدای آمدوزش از 

راه دور در نظدام هدا ی آموزشدی کشددورهای جهدان بسدیار متفداوت بددوده اسدت و بدر اسداس مقتضددیات 

آموزشی خار آن کشور ایجاد شده اند. ولی همگی بدا تعداریف ارایده شدده بدرای آمدوزش از راه دور 

 تراک دارند از جمله می توان به نمونه های  یل استناد نمود:وجه اش

 افریقا : نارسایی مؤسسات آموزشی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و عالی، و تنگناهای اقت ادی -

 استرالیا : گستردگی خاک و پراکندگی جمعیت -

 چین و هندوستان : ناکافی بودن مرفیت مؤسسات آموزش عالی و محدودیت بودجه  -

، ژاپن و فرانسه : آموزش بزرگساالن و مداومت در آموزش مهارت ها و آموزش مادام امریکا -

 العمر 

فلسفه وجودی و مأموریت نظام آموزش از راه دور که نمی تواند از عوامل ایجابی تفکیک پدذیر 

 باشد به شرح زیر خالصه می شود: 

آوردن آمدوزش بدا کیفیدت،  " سازماندهی آزاد و منعطدف فرایندد یداددهی و یدادگیری بدرای فدراهن

برای همه با حدذف اندواع محددودیت هدا ی جنسدیتی ، زمانی،جغرافیدایی، اجتمداعی ،فرهنگدی و ...") 

 (04،01همان منبع : 

 

 اهداف آموزش از راه دور 1-3-5

 .ایجاد فرصت بسرای فراگیرانی که فرصت تح یل را از دست داده اند 

 و فنی تقویت نیروی انسانی کارآمد از لحام علمی 

 ایجاد فرصت های برابر در ارائه اموزش های عمومی و دانشگاهی 



 

 

 بهبود کیفیت آموزش و ارائه آموزش مرتبط با نیازهای کشور 

  ایجاد فرصت های آموزشی برای کارکنان و فراهن آوردن امکان آموزش مستمر آنها با توجه

 به مدیریت زمان

 

 مبانی نظری آموزش از راه دور 1-3-6

 از رویکردهددای تئددوریکی کدده بدده شددناخت ویژگددی هددای اسدداس آمددوزش از راه دور،بعضددی  -1

اندد. کده از جملده ایدن رویکردهدا مدی تدوان بده مدوارد زیدر  می پردازند، تا میزان زیادی شناخته شدده 

شاره کرد: دیدگاه آزد منش، چدارلز ویدد مدایر
14
، تحدت عندوان فدردی کدردن مطالعده مسدتقل 

11
،  مددل 

ینو دل فرایندی مانفرد
12

، سیستن یادگیری کاتلین فورسایت
13
، دیددگاه نظدری آمدوزش از راه دور بده  

عنوان شکل صنعتی شده آموزش و یادگیری مربرط بده اتدوپیترز
10

، تئدوری ارتبداطی) محداوره ای ( 

گوردن پاسک
15

و مدل حمایتی دیوید سوارت  
16

که " پیوستگی محور "  
1.
نامیده شده است و نظریۀ  

اسمیت با عنوان " رویکرد مقیاس کوچک" دانشجو محوری کیوین
18

 (. 110:  1004) هولمبرگ،   

تئوری ویدمایر : دیدکاه چارلز ویدمایر هن بر تئوری و هن بر عمل تجربه شدده مبتندی اسدت،  -1

و به صورت ده دستورالعمل بیان شده اسدت. هددف آن وسدیع تدر از آمدوزش از راه دور اسدت، امدا بدا 

یددد مددایر" یددادگیری مسددتقل " مددی نامددد، بدده خددوبی توضددیح مددی دهددد. ایددن ده ایددن وجددود ،آنچدده را کدده و

 ستورالعمل عبارت است از: 

فراهن باشد انجام شدود.  -حتی فقط یک یادگیرنده  -آموزش بایستی در هر جایی که یادگیرندگان  

 اعن از اینکه معلمانی در همان مکان و همان زمان باشد یا نباشد. 

 ستی بحش اعظن یادگیری را به عهده یادگیرنده بگذارد.آموزش و پروزش میبای •

طرح یا نظام آموزشی می بایستی اعضدای هیدأت علمدی را از امدور متفرقده و دسدت و پداگیر  •

 رها کند. به طوری که بیشتر وقت معلمان و یادگیرندگان به ومایف آموزشی حقیقی داده شود.

                                                 
10  - Charles Wed Meyer 

11   -  individualizing, independent study  

12  -  Manfred Delling, s process model  

13  -  Kathleen Forsyth’s learning system  

14  -  Otto Peters  

15 -   Pasks conversation theory  

16 -   David Sewart  

17  - continuing of concern  

18 -  small- scale approach
 



 

 

هددا ،قالدده هددا و ... و روش هددای نظددام آموزشددی مددی بایسددتی بدده یادگیرندددگان در موضددوع  •

 یادگیری حق انتماب و مجادله های بیشتری را بدهد.

نظام آموزشی می بایستی رسانه هدا و روش هدای را ترکیده کندد بده طدوری کده موضدوعات  •

 درسی به مؤثرترین روش آموخته شود.

ر نظام آموزشی می بایستی به طور شایسدته از کلیده رسدانه هدا و روش هدای تددریس کده مدؤث •

 بودن آنها اثبات شده است، استفاده کند. 

رسددانه هددا و تکنولددوژی بدده کدداربرده شددده مددی بایسددتی از جهددت طراحددی و کدداربرد" انعطدداف  •

پذیر" باشد، به طوری که رسانه ها یا تکنولوژی های گوناگون یکدیگر را و نیدز سداختار موضدوعی 

 درس و طرح تدریس آن را تقویت کند.

پیشرفت یادگیرندگان را ارزشیابی کند. این کار نباید با ایجاد موانع  نظام آموزشی می بایستی •

در ارتباط با مکان، سرعت، روش و یا حتی ترتیه مطالعه یادگیرنده انجام گیدرد، بلکده بایدد دسدتیابی 

 به اهداف آموزشی را تا سر حد امکان به صورت مستقین ارزشیابی کند. 

ن اجددازه دهددد تددا در زمددان دلمددواه خددود مطالعدده را نظددام آموزشددی وی بایسددتی بدده یادگیرندددگا •

شروع یدا خدتن کنندد و در حدد توانشدان یداد بگیرندد و بدا اهدداف  کوتداه مددت و دراز مددت و شدرایط و 

 (. 116: 1004ویژگیهای یادگیرنده سازگار باشد) هولمبرگ، 

فرصدت"  تئوری مانفرد دلینو : بر اساس این تئوری کده یدک دور  درسدی ازراه دور، یدک -2

یادگیری محاوره ای م نوعی" است که در آن ارتباط فیزیکی بدین دانشدجوی آمدوزش از راه دور و 

" سازمان کمدک کنندده " ) مؤسسدۀ آمدوزش دهندده ( اساسدا یدا فقدط از طریدق یدک وسدیله خبررسدانی 

از  برقرار شده اسدت. یدک دوره راه دور،یدادگیری را در محددود  سیسدتمی از فراینددها کده " مطالعده

راه دور" نامیده شده است، ممکن می سازد. مطالعه آموش از راه دور یک " نظام چند بعدی " است. 

فرایندهای یادگیری در سازمان کمک دهنده و در جامعه و ارتباط دو طرفه بین دانشدجوی ازراه دور 

د از: و سدازمان کمدک کننددده اسداس کدار اسددت. جنبده هددای مشدمه شدده در دیدددگاه " دلیندو" عبارتندد

دانشجو، سدازمان کمدک کنندد) مؤسسده آمدوزش دهندده(، جامعده، مسدافت، وسدیله خبررسدانی، هددف، 

 محتوا و نتیجه یادگیری. 

تئوری ارتباط پاسک: تئوری پاسک یدک تئدوری ارتبداطی پیچیدده اسدت. وی کسدی اسدت کده  -3

و بده قدول خدودش، ارتباط تعاملی با کامپیوتر را بدر اسداس رویکدردی سدیبرنتیکی توضدیح داده اسدت 

تئوری وی کوششی برای تحقیق در یادگیری مواد پیچیده آموزشی تحت کنتدرل شدده اسدت. بدر اسداس 

این نظریه، یادگیری با گفت و شنود بین دو نفر انجام می پذیرد و ادراک بر اسداس ایدن گفدت و شدنود 

پاسددخ هددای  واغلدده از طریددق بدده کددارگیری وسددایل طراحددی شددده ویددژه حاصددل مددی شددود. بنددابر ایددن

در تمدام  -انعکاسی ، که مبتنی بر حافظه هستند، به عنوان مالک ادراک پذیرفته نمدی شدود. یدادگیری 

در تعامل این ساخت های شناختی دو نفر مطرح نمدی شدود. دانشدجو ممکدن اسدت در جریدان  -موارد 

یک سداختار کوشش برای فهمیدن یک موضوع به طور آهسته با خودش گفتگو کند. یا ممکن است با 



 

 

ادراکی فرضی و یا مواد یادگیری جنبی که بطور ویژه ای برای تسهیل فهدن موضدوع درسدی انتمداب 

و طراحدی شدده اندد، ارتبداط متقابدل برقدرار کنندد چندین جانشدین معلمدی در شدرایط تجربدی اسددتاندارد، 

 حیطه ی گفت و شنود محسوب می شود. 

تئوری بسط ارتباط فورسایت -0
10
بده خدوبی توسدط کداتلین فورسدایت توضدیح و :  تفکر پاسدک  

گسترش داده شده است. وی کارشناس آموزش از راه دور در مؤسسه " شدبکه داندش کاندادا"
24
اسدت.  

از دیدگاه وی مساله یادگیری به چشن انددازهای درون  هدن فدرد مربدوط مدی شدود. تفکدر او بدا دیددگاه 

ه حقایق را به صورت درست و نادرسدت مکته کارکردگراها که در هستی شناسی خود حاالت دوگان

نشان می دهند، ممالف اسدت. تئدوری وی، علدن فرایندد اسدت کده در هسدتی شناسدی خدود حقدایق را بده 

صورت چندد ارزشدی مدی نگدرد. فوریدت سدایت طدرح آموزشدی را اساسدا بده عندوان طرحدی بدرای " 

یدادگیری وی یدک الگدوی  ارتباطات متقابل یادگیری" توضیح می دهد و بنا به اعدالم خدودش، سیسدتن

جدید برای ع ر اطالعات است که در آن یادگیرنده، معلن و دانشی که عن ر اصلی ارتباط بین آنها 

مددی باشددد، اجددزای اساسددی ایددن طددرح بدده شددمار مددی آینددد. تعریددف فورسددایت از صددفات مشم دده 

کارکردهددای" فراخددوانی"
21
،" تحریدددک آمیددزی " 

22
و " محدددرک جمعددی " 

23
ن مددی تواندددد بدده عندددوا 

 دستورالعملی برای  رویکرد ارتباطی به آموزش از راه دور مورد نظر قرار گیرد. 

کارکرد فراخوانی : ارتباط با دیگری یا عامل ارتباطی، یک عکدس العملدی را در درون شدرکت 

 کننده ) طرف گفت و شنود ( که مبتنی بر آگاهی و تجربه است ،فرا می خواند.

دیگری،  با عامل ارتباطی یک عکس العمل را در شرکت کنندد کارکرد تحریک آمیز: ارتباط با 

تحریک می کند که اغله تنش آور و ناراحت کننده است، زیرا دیدگاه موقعیتی را کده بده طدور معندی 

داری از دیدگاه و موقعیت ما متفاوت است ارائه می دهد. این احساس تحریک زمانی پدید می آیدد کده 

 نقطه نظرات خود را درپرتو دیدگاه جدید ارزیابی کنین.  احساس می کنین به اجبار باید

کددارکرد جمعددی : ارتبدداط یددا عامددل ارتبدداطی، شددرکت کننددده هددا را بددرای یددک تجربدده مشددترک بددا 

 استفاده از رسانه ارتباطی کالمی به گرد هن جمع می کند. 

رجسته توسدط تئوری اوتو پیترز و کیوین اسمیت: سازمان های بزرگ، مانند آنچه که بطور ب-5

دانشگاه باز انگلستان، دانشگاه از راه دور آلمان و دیگر مؤسسات آموزش از راه دور بزرک نمایانده 

شده است،  می توانند به عنوان مراکز نو پای خارج از سیستن های امدوزش سدنتی مدورد توجده قدرار 

درون جریدان اصدلی گیرند. از طرف دیگدر سدازمانها ی کوچدک از راه دور، تدداوم بمشدیدن کدار را 

آمدوزش مهدن مدی دانندد. دانشددگاه نیدو انگلندد اسدترالیا بده عنددوان نمونده ی نمسدتین از چندین سددازمان ) 

                                                 
19 - Forsit s Elaboration of conversation theory  

20  - Canadian knowledge network   

21  - evocation 

22  - provocative   

23 -  co vocative
 



 

 

سازمان آموزشی از راه دور کوچک ( است. در این دیددگاه آمدوزش از راه دور بده مثابده ی آمدوزش 

 صنعتی نگریسته می شود. 

ستگی محدور ( : در ایدن تئدوری، یکدی کدردن تئوری مدل حمایتی دیوید سیوارت ) تئوری پیو-6

مشاوره و آموزش تک شاگردی، مد نظر است. دانشجویان در آغاز دوره ی تح یلی از کمدک هدای 

مشاوران بهره مند می شوند که توأماً ومیفه مربی و مشاور را بده عهدده دارندد،  –به اصطالح مربی 

مشاوران منتظر نمدی  – شده است. این مربی و امور مربرط به گروهی از دانشجویان به آنان واگذار

شوند که دانشجویان به آنها مراجعه و تقاضای مشداوره و کمدک کنندد بلکده خودشدان، دانشدجویانی را 

کدده مشددکالتی دارنددد یددا دانشددجویانی کدده از ارسددال تکددالیف خددود بددرای ت ددحیح امتندداع مددی کننددد، را 

، به منظور رضایت دانشجویان ، قویاً مورد تأکید شناسایی می کنند. اهمیت حمایت مداوم از این نوع 

  سیورات بوده است. 

 جمع بندی رویکردهای نظری آموزش از راه دور

از بررسی نظریه های زیر بنایی آموزش از راه دور چنین بر می آید که برخی از نظریه هدا بده 

د آمدوزش و تغییدر رفتدار مسأله ارتباط و عوامل و عناصر مؤثر در آن و نقدش ایدن ارتبداط در فدر آیند

یادگیرنده توجه دارند و برخی ازنظریه ها کمتر به این نکتده توجده دارندد. بده طدوری کده شداید بتدوان 

 نظریه ها را به دو گروه تقسین کرد:

 الف( ارتباطی

 ب( غیر ارتباطی 

 تئوری هایی هن چون پاسک، فورسایت، دلیو و سیوارت از جملده نظریده هدای ارتبداطی تلقدی 

ی شوند. در حالی که نظریدۀ ویددمایر، اوتدو پیتدرز و اسدمیت بده توصدیف ایدن سیسدتن و ومدایف آن م 

توجه داشته اند. به ویدژه، همدان طدوری کده مالحظده شدد، نظریده هدای پاسدک و فورسدایت بدر اسداس 

دیدددگاه هددای سددیبرنتیکی و بددا دیدددی سیسددتمی بدده مسددأله ارتبدداط در آمددوزش پرداختدده و رونددد متعامددل 

 زیر سیستن ها و عناصر را توصیف کرده و توضیح داده اند.  مجموعه

 

 مزایای آموزش راه دور  1-3-7

تغییرات برنامۀ درسی از طریق آموزش راه دور درمقایسه با روش های مرسوم آسان تر است. 

زیرا نیازی به کتاب های گرانقیمدت نیسدت. در برنامده هدای درسدی جدیدد از طریدق آمدوزش راه دور 

بدون جذب مجدد فارغ التح یالن یا ترک تح یل کرده ها به آنها آمدوزش داد. بدا توجده بده  می توان

محدودیت منابع انسانی و مادی، در سیسدتن  آمدوزش راه دور گداهی حتدی فراواندی تعدداد فراگیدران و 

 تنوع فراگیران و تنوع موضوعات درسی، بکارگیری معلمین متم ه را توجیه نمی کند. 

ر کدددداهش هزیندددده هددددای آموزشددددی را از نظرمددددالی و زمددددانی بدددده دنبددددال دارد. آمددددوزش راه دو

( هزینه ی سرانه ی هر فارع التح یل دردانشگاه ها ی باز و حضدوری را مقایسده .100گاریسون)



 

 

کرده و به این نتیجه رسیده که هزینه ی دانشگاه ها ی باز به طور چشن گیری پایین تر است. یکی از 

اه دور سیسدتن اثدر بمشدی هزینده، بدرای رسدیدن بده بدازار بزرگتدر اسدت . مزایای عمدده ی آمدوزش ر

 آموزش از راه دور بلند مدت موجه تشویق فراگیران غیر متعارف می گردد. این افرادعبارتند از:

  .افرادی که نمی توانند تمام وقت مطالعه کنند 

 د هستند.افراد بازنشسته ، آنهایی که به شانس دوباره ای برای مطالعه نیازمن 

 .انجمن ها ی یادگیری که از نظر جغرافیایی پراکنده اند 

 .کارمندانی که در ارتباط با پست سازمانی خویش نیازمند مطالعات تکمیلی هستند 

  گروه هایی که نیازمند بهبود یا گسترش مهارت های خار برای بهبود مهارت های خار و

 ی است. یا جهت گسترش مهارت های ممتلف در گروه روش مفید

  سددازمان هددای بازرگددانی کدده بددا آمددوزش یددا حفددن مهددارت هددای کارمندددان شددان خددود را بددرای

 عرصه ی رقابت آماده می کنند.

برنامدده هددای  آمددوزش راه دور مبتنددی بددر کددامپیوتر، میددزان دسددت یددابی بدده منددابع یددادگیری را از 

 طریق شبکه های ارتباطی و اینترنت افزایش می دهد. 

 

 وزش راه دور بلند مدت مؤثر می باشد؟چگونه آم 1-3-8

مطالعات انجام شده روی میزان درک افراد و عکس العمل فراگیران آموزش راه دور نشدان مدی 

دهد ،هر چه آشنایی فراگیران با فناوری بیشدتر باشدد گدرایش فراگیدران بده فنداوری افدزایش مدی یابدد. 

چهره نشدان مدی دهدد، آمدوزش راه دور  مطالعات تطبیقی آموزش راه دور و آموزش متداول چهره به

 زمانی مؤثر می باشد که عوامل  یل موجود باشند :

 فناوری مناسه با هدف سازمان -1

 امکان تعامل فراگیران و نیز تشویق آنها -2

 شاگرد –بازخورد منظن در کار معلن  -3

کدرد، کده عمددتاً در  از جمله عوامل مؤثر دیگر می توان به انگیز  باال و خود کنترلی اشداره     

فراگیران قددیمی تدر وجدود دارد، فراگیراندی کده بددون اجبدار و بدا اراد  خدود ، در جسدتجوی آمدوزش 

 بیشتر می باشند. 

روش های آموزشی مرسوم بر تبادل اطالعات در کالس درس و تعامل فراگیران تکیده دارد کده 

شاهده می کند، سعی می کند فراگیدر را از طریق دیداری صورت می پذیرند. معلن با تحلیل آنچه که م

 با دوره و نیازهای کالس آشنا سازد.

برای مربی آموزش راه دور، راهنمدایی از طریدق دیدداری بده طدور معمدول امکدان پدذیر نیسدت. 

بنابراین، از شیوه های فناوری جدید مثل ویدیو کنفرانس به ایجاد موقعیت واقعی کالس بدیش از پدیش 

 کمک می کند. 

ال فراگیران آموزش راه دور موفقیت بیشتری دارند چرا که مربیان پرانرژی آن آماده اند تا احتما

فعالیت ها ی دوره ی درسی را با گستردگی و ساختار روشن طراحی کنند. شایان  کر است کده معلدن 



 

 

ان نیدز باید توانایی آموزش به موقع را داشته باشدد و از تجهیدزات مدورد نیداز اسدتفاده نمایدد و فراگیدر

 باید به فناوری مورد نیاز دوره دسترسی داشته باشند.

اثددر بمشددی –کامپیوترهددا همیشدده بیشددترین هزیندده 
20

را ندارنددد هددن چنددین شددیوه هددای تدددریس هددن   

همددواره مناسدده نیسددتند.نباید کددامپیوتر را تنهددا بددرای آمددوزش انتمدداب کددرد، بلکدده بایددد روش هددایی را 

 را سبه می شوند.  فراهن کنین که آموزش سریع و مؤثر

اگر آموزش از راه دور تعامالت اجتماعی را کن رنو می کند درعود انگیز  فراگیران قدیمی 

را در مقایسدده بددا فراگیددران جدیددد بهبددود مددی بمشددد. ارتبدداط مددنظن بددین معلددن و شدداگرد از طریددق پسددت 

دیو کنفرانس نیدز الکترونیکی و نمابر برای موفقیت برنامه های آموزشی راه دور ضروری است. وی

بدده عنددوان یددک فندداوری مددؤثر سددبه ایجدداد تعامددل بددین افددراد مددی شددود. مطالعددات نشددان مددی دهددد کدده 

فراگیران قدیمی تر هر چندد بدرای بدازخورد مدنظن معلدن از طریدق پسدت الکترونیکدی و نمدابر ارزش 

 . (.5:  1386قایل اند، اما یادگیری در گروه های کوچک را ترجیح می دهند)الحسینی ،

 

 آموزش معلمان از راه دور 1-4

آموزش راه دور طی سالیان متمدادی، بده منظدور یدادگیری، حمایدت و ارتقدای معلمدین مدورد      

استفاده قرار گرفته است. یونسکو از طریق مؤسسه ی آموزشی آنروا
25
که چهل سال قبدل معلمدین را  

ن کده موفقیدت هدای ایدن برنامده هدا آموزش می داد، پیشگام این حرکت شناخته شده است. بدا وجدود اید

تنددوع زیددادی دارنددد ، تجربدده ثابددت کددرده کدده بددیش از همدده آمددوزش راه دور در یددادگیری و افددزایش 

صالحیت معلمدین سدودمند بدوده اسدت. اسدتفاده از اطالعدات روز و نیدز بهدره گیدری از فنداوری هدای 

اسدت کده بده امکاندات جدیددی نیدز ارتباطی توجه به یدادگیری بداز و آمدوزش راه دور را افدزایش داده 

اشاره می کند. آموزش راه دور به عنوان فرایند آموزشی تعریف شده است کده نسدبت معندی داری از 

تددددریس توسدددط یدددک فدددرد را بددده یادگیرندددده ای در زمدددان و مکدددان دیگدددر، منتقدددل مدددی سدددازد) صدددالح 

 (.10:  1385مقدم،

هدی شدده اسدت کده بدا اسدتفاده از رسدانه یادگیری باز در حقیقت یک فلسفه ی آموزشدی سدازمان د

های آموزشی ،اضطراب هدا و فشدارهای مطالعداتی را بده حدداقل رسدانده و بدر زمدان، مکدان و شدیوه 

های مطالعه یدا ترکیبدی از تمدام ایدن مدوارد مبتندی اسدت. واژه ی یدادگیری بداز و آمدوزش راه دور بده 

ه ارتقای معلمدین در مددارس مدی شدود چتری تشبیه شده که کلیه ی رویکردهای آموزشی را که موج

تحت پوشش قرار می دهد. برخی از برنامه هایی که زیر چتر آموزش راه دور و یادگیری بداز قدرار 

 می گیرد شامل :

 ،تهیه ی منابع یادگیری برای معلمین 

 ،تقویت صالحیت معلمین، بدون توجه به مدارک دانشگاهی آنها 

                                                 
24  -  cost-effectives 

25  - UNRWA/UNESCO
  



 

 

 ه داشدتن معلومدات معلمدین بده گونده ای کده نگراندی ایجاد فرصت های جدید برای به روز نگد

 های مربوط به زمان یا مکان مطالعه رفع شده باشد،

  انعطاف پذیری آموزش راه دور و این حقیقت که این یدادگیری بده طدور هدن زمدان بدا مشداغل

جداد پاره وقت یا تمام وقت امکان پذیر می باشد، شرایط ویژه ای را برای معلمین و مدیران مدارس ای

می کند. تعدادی از برنامه های آموزش راه دور که با هدف صالحیت هدای شدغلی هددایت مدی شدوند، 

 (. 15مماطه های فردی می طلبند و برخی هن به صورت گروهی کاربرد دارند)همان منبع : 

 اهداف آموزش معلمان از راه دور  1-4-2

اده قرار گرفتده اسدت،به عندوان مثدال برنامه های آموزش از راه دور به دالیل ممتلف مورد استف

افزایش دسترسی به صدالحیت هدای تددریس، تدرویج روش هدای صدحیح تددریس، تقویدت سیسدتن کلدی 

آموزشی هن برای معلمان و هن بدرای گدروه هدای دیگدر، تقویدت آمدوزش مدرسده محدوری و پیشدرفت 

انی بدرای یدادگیری حرفه ای، گسدترش ارتبداط بدین تئدوری وعملدی و تأکیدد بدر مدرسده بده عندوان مکد

 معلمان. حال تک تک مقوله های آموزش معلمان بررسی می شود.

 

 آموزش از راه دور برای  کسب صالحیت -2

آمددوزش از راه دور در بعضددی از کشددورها بدددین منظددور مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده اسددت کدده 

د، هدن معلمدانی کده تدازه صالحیت های اولیه را در اختیار  تعداد قابل مالحظه ای از معلمان قرار دهد

وارد مرحله تدریس شده اند و هن معلمان مجرب فاقد صالحیت . دانشدکده تلویزیدونی تربیدت معلدن در 

چین و مؤسسه ملی تربیت معلن در نیجریه تجارب زیادی در ایدن زمینده دارندد و هدر دوی آنهدا بمدش 

ده اندد. دانشدگاه آزاد بریتانیدا در هایی از سیستن آموزش رایج را در کشور خود شناسایی و نهادینه کر

برنامه ای که بیان کننده ی تغییر خط مشی هدای رسدمی بده طدرف آمدوزش مبتندی بدر مدرسده اسدت ، 

اقدام به اجرای یک برنامده کیفدی مدرسده محدوری نمدوده اسدت. ایدن برنامده بدرای فدارغ التح دیالنی 

گونده آمدوزش تم  دی تربیدت  است که می خواهند وارد مرحلده تددریس شدوند امدا تحدت تعلدین هدی 

 معلن قرار نگرفته اند.

این سه مثال از سه کشور ممتلف نشدان دهندده ی نقدش هدای ممتلدف یدادگیری آزاد و از راه دور 

در آموزش اولیه معلمان می باشد. چین و نیجریه در این برنامه ها افراد زیدادی را جدذب کدرده اندد و 

نامه دانشگاه آزاد از نظر ارائه فرصدت هدای جدایگزین بدرای باعث افزایش تعداد معلمان شده اند . بر

 معلمان در حال تح یل نقش مهمی را ایفا کرده است.

ماهیت کاربر بودن کنترل روش های تدریس و اسدتفاده از تکنولدوژی هدای جدیدد و رسدانه هدای 

هزینه هدا نیدز مدی  دیگر احتماالً می تواند کیفیت آماده سازی معلمان را افزایش دهد اما باعث افزایش

 شود.

 

 نقش آموزش از راه دور در پیشرفت حرفه ای مستمر -1



 

 

آمددوزش اولیدده معلمددان دیگددر نمددی توانددد کددافی باشددد . از ایددن رو، آمددوزش از راه دور بددرای      

افزایش مهارت ها، تعمیق یادگیری و گسترش دانش معلمان مورد استفاده قرار گرفته است. مماطبین 

ه ها عمدوم هسدتند امدا تعددادی از برنامده هدا هدن بدرای متم  دین طراحدی شدده اندد. بعضی از برنام

برنامه ها توسط افراد و یا گروهی از معلمان اتمدا  مدی شدود کده از طدرف مددارس و یدا کارفرمایدان 

خود به کار تشویق شده اند. به عنوان مثال، یک ایستگاه تلویزیدونی غیدر انتفداعی در حدال رهبدری و 

رس برزیل است. در موارد دیگر، برای معلمانی که ق د دارند مهارت ها و رتبه خود را حمایت مدا

ارتقا دهند، برنامه هایی در نظر گرفته شده است. این معلمان بده صدورت منفدرد ثبدت ندام مدی کنندد و 

هزینه ی تح یل راخودشان پرداخت می کنند. دانشدگاه آزاد ملدی اینددیرا گانددی در هندد دارای چندین 

رنامه هایی است. دانشگاه آفریقای جنوبی نیز برنامه های خود را بدین صورت ارائه مدی دهدد. آنهدا ب

برنامه های بد
26
را برای معلمان مجرب فاقد صالحیت و معلمان تازه کار ارائه می دهند. این برنامه  

تدأمین کندد.  ها می تواند از عهده ی نیازهای خار برآیدد و هددف زیربندایی یعندی معلمدان لیسدانس را

هدف بعضی از برنامه هدا ارتقدای صدالحیت هدای معلمدان اسدت یعندی چیدزی کده در خدط مشدی هدای 

 رسمی و استانداردهای جدید ملی  کر شده است) مثال کشور چین (. 

در این مثال ها و موارد دیگر ، برنامه ریزان سعی کرده اند که تکنیک های یدادگیری آزاد و از 

نند تا اینکه بتوانند نیاز ممداطبین خدود را کده در نقداط پراکندده زنددگی  مدی کنندد راه دور را انتماب ک

بددرآورده سددازند. آنهددا در اجددرای ایددن امددر توانسددته انددد منددافعی درازمدددت در اختیارمعلمددان و سیسددتن 

آموزشی قرار دهندد. بعضدی از برنامده هدا بدا اسدتفاده از رسدانه هدای جمعدی تدالش نمودندد کده میدزان 

پالس -مماطبین را گسترش دهند. برنامه تلویزیونی آدسترسی 
2.
در برزیل از رسانه های جمعی در  

یک مقیاس وسیع استفاده می کندد تدا اینکده گدروه زیدادی از بیننددگان را تحدت پوشدش قدرار دهدد و در 

 عین حال از مجموعه های دیگر نیز استفاده می کند تا زمینه ای برای فعالیت بیشتر معلمان باشد.

 

 اصالح برنامه های آموزشی با استفاده از آموزش از راه دور -3

که هدفش تغییر محتوا یا فرایندد  –آموزش از راه دور نقش مهمی در اصالح برنامه ها آموزشی 

 دارد. سیستن های یادگیری آزاد در آفریقای جنوبی در حدال حاضدر از رادیدو اسدتفاده   -آموزش است 

ا بهبود بمشد و از معلمان زبان حمایت کندد. در سرتاسدر نقداط دوردسدت می کند تا تدریس انگلیسی ر

مغولستان از رادیو و مواد چاپی استفاده شده است تا معلمان را به سوی تغییر برنامه های آموزشی و 

روش هددای تدددریس سددوق دهددد. دانشددگاه فرانتددرا در شددیلی در پاسددخ بدده خددط مشددی هددایی کدده هدفشددان 

اطالعدات و ارتباطدات در مددارس اسدت از ایدن تکنولدوژی هدا اسدتفاده کدرده  استفاده از فنداوری هدای

 است تا از معلمانی که به تدریس این رشته ها مشغول هستند حمایت کند. 

                                                 
26  - BED 

27  - A-Plus
 



 

 

پددروژه " ایددنالکس "
28

پددروژه ای اسددت کدده فندداوری هددای اطالعددات و ارتباطددات را در شددیلی   

این پروژه مشارکت کدرده اندد حمایدت مدی کندد.  معرفی کرده است. دانشگاه فرانترا از معلمانی که در

برنامه السدت
20
در افریقدای جندوبی توانسدت تعدداد زیدادی از معلمدان را تحدت پوشدش قدرار دهدد. ایدن  

برنامه فقط به توصیه در زمینه ی چگونگی تدریس زبان انگلیسی  به عنوان زبان دوم نمی پرداخدت 

و کتابچده هدای راهنمدا در زمینده ی چگدونگی  بلکه دارای درس های طراحی شده، مدل هدای ممتلدف

استفاده از رادیو و نوار کاست های صوتی بدود و از ایجداد تغییدر در روش هدای تددریس نیدز حمایدت 

می کرد.  مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه برنامه مذکور هن توانسته است افراد زیادی را بدا هزینده 

آمدوزان کمدک کدرده اسدت کده زبدان انگلیسدی خدود را اندک تحت پوشش قدرار دهدد و هدن اینکده بده نو

تقویت کنند. عدالوه بدر اینهدا معلمدان نیدز بدا اسدتفاده از ایدن برنامده توانسدته اندد روش تددریس و زبدان 

 –انگلیسی خود را تقویت کنند. بسیاری از معلمان ابتدایی مغولستان با استفاده ها ی ممتلف از رادیو 

یدک مجلده موضدوعی و مشدارکت دادن معلمدان در شناسدایی موضدوع و  مثال استفاده از آن به عنوان

محور ورویکردهای جدید دیگدر آشدنا شددند  -با مفاهین جدید مربوط به تدریس کودک –ساخت برنامه 

 و توانستند آنها را در تدریس  خود به کار گیرند.

 

 آموزش از راه دور برای ارتقای شغلی معلمان -4

ارتقای شغلی معلمان نیز مورد استفاده قرار گرفته است اگر معلمان به آموزش از راه دور برای 

دنبال ارتقإ و یا کسه صالحیت های بعدی باشند و یا اگر بمواهند یک معلن ارشد شوند و در دانشکده 

 های تربیت معلن کار کنند باید مهارت های جدید را کسه کنند 

ریقدای غربدی اقددام بده اجدرای یدک برنامده ی یک پروژه ی چند ملیتی آمدوزش از راه دور در اف

آموزشی برای دانشکده مدیریت معلمان ارشدد نمدوده اسدت. در بورکینافدا سدو بدیش از یدک چهدارم از 

معلمددان ارشددد ) کدده ارتقددای حرفدده شددان یکددی از عناصددر اصددلی کددارایی مدرسدده مددی باشددد ( توانسددتند 

 نقش ایفا کند:  3ژه توانست سال کسه کنند. این پرو 0مهارتها و دانش جدید را مدت 

 باعث ارتقای حرفه ای معلمان شد . -1

 مرفیت گروه معلمان ارشد را افزایش داد. -2

 باعث ارتقای حرفه ای گردید. -3

این تجربه و تقاضا برای آموزش تم  دی و همچندین حمایدت از معلمدان ارشدد در بسدیاری از 

سته سرمایه گذاری و توسعه است. ایدن برنامده کشورهای دیگر بدین معناست که این حوزه کاری شای

 جایگاه و وضعیت معلمان را تقویت می کند. 
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 اهداف و کاربرد رسانه ها و فناوری اطالعات  در آموزش از راه دور معلمان 1-4-1

 در یادگیری آزاد و از راه دور ،فناوری ها را می توان برای دو هدف ممتلف به کار برد: 

 یستوزیع مواد تدر -1

 تشویق یادگیری از طریق ارتباطات یک طرفه و دو طرفه -2

فناوری های جدید ارتباطات با چهار نقش ممتلف در آموزش معلمان مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده 

 اند و مهن تر از همه، به عنوان ابزاری برای نوشتن و تولید مواد موزشی به کار می روند. 

از نظددر مربدی، توزیددع ایددن مدواد از طریددق پسددت و یددا اولدین نقددش، توزیددع مدواد آموزشددی اسددت. 

اینترنت هی  فرقی نمی کند ولی از نظر هزینه و مناسبتی که برای اسدتفاده کنندده دارد فدرق مدی کندد. 

دوم، ارتباطات الکترونیکی در بعضی از موارد باعث ارتباطات دو طرفه م دنوعی مدی گدردد. ایدن 

به جای تعامل با مربدی بده تعامدل بدا کدامپیوتر مدی پدردازد.  در حالتی است که یک معلن در حال تعلین

بسیاری از یادگیری های اولیه کامپیوتری از این مدل تبعیت می کردند، اما آن برای آموزش معلمدان 

نسبتاً بی اهمیت است. سوم، اگدر کدامپیوتر هدا بده صدورت شدبکه درآیندد و داندش آمدوزان بده اینترندت 

ورت فناوری های کامپیوتری را میتوان بدرای ارتباطدات دو طرفده و یدا دسترسی پیدا کنند، در آن ص

مدار و دسترسی مسدتقین بدرای معلمدان مدی  –چند طرفه مورد استفاده قرار داد. چهارم، آموزش منبع 

تواندد در رسددانه هددای ممتلددف دارای اشدکال گوندداگون زیددادی باشددد. بعضدی از وب سددایت هددا فقددط بدده 

خت دار یافتده اندد. اگدر معلمدان بده اینترندت دسترسدی داشدته باشدند ،ایدن پیشرفت حرفده ای معلمدان ا

سایت ها می توانند تبادل مواد آموزشی و تعامل بین معلمان را افزایش دهند و آنها را بده سدوی مندابع 

 دیگدددددددددددر آمدددددددددددوزش معلمدددددددددددان، کارشناسدددددددددددان و مؤسسدددددددددددات تم  دددددددددددی هددددددددددددایت کندددددددددددد

 (. .8:  2441) یونسکو،

ها ی جدید به دو منظور ممتلف مورد استفاده قرار گرفته اند. یکدی در آموزش معلمان، فناوری 

این است که معلمان به صورتی آموزش ببینند که فناوری های اطالعدا ت و ارتباطدات را یداد بگیرندد 

و به محض ورود کامپیوتر به مدارس ،آنها را در تدریس خود به کار گیرند. در بسیاری از کشدورها 

امه ها ی آمدوزش رودر رو کده اغلده بمشدی از آمدوزش اولیده  معلمدان میباشدد این کار از طریق برن

انجام می شود. بعضی از کشورها ) مانند انگلستان و سنگاپور ( اقدام به تدوین خط مشی هایی نموده 

اند که برای شمول دوره های اجباری در فناوری ها نیازمند همه برنامه های آموزش اولیه اسدت. در 

دیگددر هددی  خددط مشددی و سیاسددتی در ایددن زمیندده وجددود ندددارد و آمددوزش فندداوری هددای کشددور هددا ی 

اطالعات و ارتباطات به معلمان در نهایت، خود گزینه ای اسدت کده در برنامده هدای آمدوزش معلمدان 

 ارائه میشود.

دومین نقش فناوری های اطالعدات و ارتباطدات ایدن اسدت کده بده عندوان ابدزاری بدرای ارائده ی 

مان به کار می رود، خواه به عنوان بمش اصلی برنامه و یا به عندوان یدک نقدش تکمیلدی آموزش معل



 

 

در داخل آن. دانشکده های تربیت معلدن در حدال اسدتفاده از مدواد آموزشدی کدامپیوتری هسدتند تدا بددین 

 (.04طریق برنامه های آموزشی خود را تقویت کنند) همان منبع : 

 

 وزش معلمانکاربرد رسانه ها و فناوری در آم

 . مواد چاپی 1

 .اطالعات ، مفاهین و مثال ها را به صورت ساختارمند ارائه می دهد 

   مددی توانددد دانددش مربددوط بدده موضددوع را بدده برنامدده آموزشددی مدددارس و روش هددای تدددریس

 مربوط سازد.

 .می تواند درونداد کارشناسان را با مواد آموزشی معلمان ترکیه کند 

 ن، توصددیف هددا و نوشددته هددای معلمددان، نمودارهددای کالسددی، مددی توانددد طددرح درس معلمددا

 تجهیزات و مواردی از کار دانش آموزان را نشان دهد.

  مددی توانددد محتددوای نظددری موضددوع، تئددوری آمددوزش و دانددش مربددوط یدده تعلددین و تربیددت را

 تدریس کند.

 نجددام مددی توانددد راهنمددای عملددی معلمددان ) مددثال در اجددرای برنامدده هددای جدیددد آموزشددی و یددا ا

 تحقیقات عملی ( را فراهن کند.

 نقاط قوت :

 .یک منبع یادگیری دائمی است که افراد و یا گروه ها می توانند از آن استفاده کنند 

 .یک منبع مناسه و قابل حمل است 

 .برای توضیح تئوری و مفاهین و ارائه اطالعات جزیی خیلی خوب است 

  . شامل منابع آموزشی ممتلف است 

 ت.کن هزینه اس 

 می تواند نقش های ممتلفی ایفا کند از یک رسانه پیشتاز گرفته با یک منبع تکمیلی 

 محدودیت ها و نیازمندی ها

  محتوا ثابت است و نمی توان در برابر تغییدرات ناگهدانی برنامده هدای آموزشدی مددارس و یدا

 قوانین آموزشی و یا برنامه های آموزش معلمان سریعا واکنش نشان دهد.

 یادگیری را در هنگام کار و در زمان واقعی نشان دهد. –ند تعامل یاددهی نمی توا 

  به عنوان یک منبع استاندارد نمی تواند نیاز گدروه هدای اقلیدت و یدا تندوع زبدانی و منطقده ای

 آنها را فراهن آورد. 

 ،(. 00 - 141:  1380یک رسانه یک طرفه است )عربانی دانا 

 



 

 

 .رایو1

 انبمش توسعه و آموزش معلم

 اطالعات موضوعی و اخبار جدید را در اختیار معلمان قرار می دهد. 

با استفاده از صداهای واقعی و منابع ممتلع محتوای متن را توضیح مدی دهدد و مسدائل آموزشدی 

 را به صورت زنده ارائه می کند.

 جلسه ای برای تبادل آرای معلمان فراهن می کند ) صدای معلن ( 

 در دسترس همه معلمان قرار گیرند. در آن واحد می تواند

 نقاط قوت :

  اغلدده در دسددترس طیددف وسددیعی از معلمددان قددرار دارد و مددی توانددد نیدداز معلمددان را در یددک

 مقیاس کوتاه مدت برآورده سازد.

 .تجهیزات مربوط به تولید آنها ساده و نسبتا ارزان و بادوام هستید 

 مه ها را افزایش دهد و به زبان ها و نیازهای استفاده از رادیوی محلی می تواند مناسبت برنا

 محلی پاسخ گوید.

 .مواد آموزشی فوری را ارائه می کند 

 محدودیت ها و نیازمندی ها

 ارائه محتوا به صورت گذرا و ناپایدار است مگر اینکه ضبط شود.

 زمان تنظین شده ارائه مطله ممکن است مناسه نباشد.

 عیف است.ت ویری که در  هن ایجاد می کند ض

 در ارائه مواد آموزشی جزیی ضعیف است.

 یک رسانه یک طرفه است.

 

 رادیوی تعاملی -3

 بمش توسعه و آموزش معلمان 

 .درس های ساختارمند را در رشته ها ی ممتلف برای معلمان ارائه می دهد 

 .دانش ضعیف معلمان را جبران می کند و همزمان آن را تقویت می کند 

 نقاط قوت :

هددا ی ممتلددف مددؤثر بددوده اسددت، ماننددد تدددریس زبددان انگلیسددی بدده عنددوان زبددان دوم،  در رشددته

 ریاضی و رشته های دیگر.

 یادگیری فعال را به عنوان بمشی از درس، سازمان دهی می کند.

 مدلهای دروس را ارائه می کند.

 محدودیت ها و نیازمندی ها



 

 

 .زمان ممکن است نامناسه باشد 

 نیازمند طراحان مجرب است. 

 .اصول رایوی تعاملی د رجایی که تازه معرفی شده است باید برای معلمان آموزش داده شود 

  : (.142-140یک رسانه یک طرفه است)همان منبع 

 

 نوار کاست صوتی-4

 مفاهین و تئوری را با مثال توضیح می دهد و باعث انتقال اطالعات می گردد.

 .بحث را طبیعی تر از متون چاپی برگزار می کند

می تواند معلمان را در حین کار هدایت کندد.) مدثال بده آنهدا یداد مدی دهدد کده چگونده از کدامپیوتر 

 استفاده کنند( 

 نقاط قوت :

 .یک منبع پایدار است 

 .قابل حمل است 

 .کن هزینه و قابل تکثیر است 

  صمیمی تر از مواد چاپی است و مدل های خوب رابه صورت یک رشدته از مکالمده طبیعدی

 می دهد.ارائه 

 محدودیت ها و نیازمندی ها

 اگر دستگاه ضعیف باشد و یا نوار چندین بار تکثیر شده باشد، کیفیت صدا کاهش می یابد.

 اگر فقط سمنرانی در آن ضبط شده باشد نمی تواند باعث یادگیری فعال شود.

 یک رسانه یک طرفه است.

 

لوح فشرده -5
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  و ت ویر در اختیار معلمان قرار می دهد.اطالعات را به صورت متن، گرافیک ، صدا 

 .می تواند اطالعات مربوط به محتوای برنامه آموزشی و روش های تدریس را ارائه کند 

 نقاط قوت :

 می توان اطالعات زیادی بر روی لوح  خیره کرد.

 دسترسی ت ادفی به محتوا مقدور است.

 می تواند جایگزینی برای پایگاه داده باشد.

 و نیازمندی هامحدودیت ها 
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 نیازمند استفاده از کامپیوتر است 

  .تعاملی ساختن لوح فشرده باعث افزایش هزینه های توسعه می گردد 

 

 .تلویزیون6

در دسترس طیف وسیعی از مماطبین و معلمان قرار دارد و می تواند کارشناسان و متم  ین 

 را در حین کار نشان دهد. 

 نقاط قوت :

 قی را نشان دهد و به ارائه ی محتوای ب ری قوی بپردازد. می تواند بافت های حقی

می تواند محتواهای ممتلف را بدا یکددیگر ترکیده کندد ) مدثال بازدیدد از مدارس،م داحبه ،شدبیه 

 سازی ها و نمونه هایی از کارهای معلمان (.

 محدودیت ها و نیازمندی ها

 هزینه ی تدوین برنامه و پمش آن نسبتا باال می باشد.

 ن پمش برنامه اغله معلمان مناسه نمی باشد. زما

 یک رسانه یک طرفه است. از این رو تماشای آن ممکن است انفعالی باشد.

گاهی قاله های سنتی سدمترانی تقلیدد مدی شدود از ایدن رو نمدی تدوان بده خدوبی از قابلیدت هدا ی 

 (.146-145: 1380رسانه استفاده کرد)عربانی دانا،

 

 کنفرانس وید ئویی -7

 .باعث تعامل همزمان بین معلمان و مربیان در نقاط ممتلف می گردد 

 .می تواند معلمان، برنامه ریزان آموزشی ، کارشناسان و سیاستگذاران را گرد هن آورد 

  می تواند برای ارائه مواد درسی، جلسات تدریس ، بحث ها ، تحویل مواد آموزشی و حمایت

 از دانش آموزان به کار رود.

  رسانه های ممتلف دیداری را به شرکت کنندگان نشان دهد.می تواند 

 نقاط قوت : می تواند ابزار ارتقای معلمین را فراهن کند و باعث ارتباط گروه ها شود.

 .می تواند محتوای موضوعی را آسانتر از مواد چاپی ارائه کند 

 .کارشناسان نمونه را دردسترس همگان قرار می دهد 

 

 ی ها: محدودیت ها و نیازمند

  هزینه های راه اندازی آن خیلی باالسدت، سدطوح کداربری آن بایدد بده انددازه زیدادی باشدد کده

 بتواند هزینه ها را جبران کند.

 .نیازمند حمایت های فنی است به خ ور در مکان های دور 



 

 

  دانش آموزان باید به محل برگزاری بروند، محلی بودن این امکان کمتر از گزینه هایی اسدت

 فناوری های ممتلف استفاده می کنند. که از

  در جایی که تعامل معلمان درسطح محلی و یا منطقه ای صورت می گیرد، کنفرنس ویدئویی

 احتماال خیلی پرهزینه خواهد بود.

  اگدر معلمددان بدرای آمددوزش ضددمن خددمت بدده مکدان هددای دور سددفر کنندد، هزیندده ی کنفددرانس

 ویدئویی خیلی بیشتر خواهد شد.

 

 هرایان -7

 دسترسی به اطالعات را در لوح فشرده و پایگاه های داده های محلی فراهن می کند.

 مواد یادگیری رایانه ای را برای معلمان و شاگردان فراهن می کند.

این امکان را برای معلمان فراهن مدی کندد کده در جوامدع تم  دی بزرگتدر کده فراتدر از سدطح 

 محلی هستند مشارکت کنند.

مدی کندد تدا برنامده هدای پیشدرفت حرفده ای را کده توسدط مؤسسدات از راه دور به معلمان کمدک 

 ارائه شده است، دنبال کنند.

 نقاط قوت :

 منابع زیادی را در اختیار معلمان قرار می دهد تا اینکه مناسه ترین را انتماب کنند.

 ند.استفاده از آن به معلمان کمک می کند که مهارت های کامپیوتری خود را تقویت کن

 به ارائه مواد آموزشی چند رسانه ای می پردازد .

به معلمان اجازه مشارکت گسترده می دهد تا تجدارب و مدواد آموزشدی را در گدروه هدای همتدای 

 خود مبادله کنند.

 محدودیت ها و نیازمندی ها: 

 کیفیت نرم افزار و یا برنامه ها ی یادگیری گاهی ضعیف است. 

 رد. این حمایت ها ممکن است در مناطق روستایی نادر باشد.به حمایت های فنی نیاز دا

آموزش معلمان محدود اسدت و عمومداً بدر چگدونگی اسدتفاده از کدامپیوتر تأکیدد مدی شدود، نده بده 

 منظور تدریس و یادگیری از طریق برنامه های آموزشی.

 در بعضی از کشورها از لحام دسترسی و هزینه ای مشکل دارد.

 (.146-140تفکرات و روش های تدریس و یادگیری است)همان منبع :  نیازمند تغییر در

 

 مطالعات موردی در زمینه آموزش معلمان از راه دور 1-4-4

یونسکو یک مجموعه مطالعات موردی را طراحی نمود تا فعالیت دولت های عضو را در مسیر 

بیشتر رهنمود هدایی در بدار   کاربرد برنامه های آموزش راه دور معلمین هدایت کند. این مطالعات ،



 

 

منتشددر  2442آمددوزش راه دور معلمددین ارائدده مددی دهنددد. یددک نموندده از ایددن نددوع مطالعددات در سددال 

 گردیده است.

از دیدگاه تم  ی ، هدف اولیه روشن شدن جایگاه اصدلی آمدوزش راه دور در تربیدت معلمدین 

کدار کنندد. بدرای پاسدخ بده چگدونگی بود که چگونه و با استفاده از چه روش هدا یدی بده طدور مدؤثرتر 

افزایش اثر بمشی معلمین، توجده بده نحدوه ی حدل مشدکالت عمدده ی آموزشدی در تربیدت معلمدین مدد 

 نظر قرار گرفت. 

دو نکته ی قابل تأمل در ایدن بحدث ، اثدر بمشدی و ارتبداط مدی باشدند. درمدورد اثدر بمشدی ، داده 

که بر روی نحوه ی کار معلن در کدالس درس های تکمیلی،هزینه های تطبیقی و هر شاخه دیگری 

و در محیط اجتماع مؤثر بود مورد بررسی قرار می گیرد و از لحام ارتباط نیز باید دیدد ایدن فعالیدت 

 در آموزش معلن تا چه اندازه تأ ثیر گذارمی باشد. 

 در اغله کشورها کیفیت شغل معلن موضوع مهمی به شمار می رود و عوامل متعددی بر کیفیت

 معلمی تأثیر گذار است. موارد زیر از آن جمله می باشند: 

 معلمینی که دوره ندیده اند یا تحت شرایط نامناسه قرار دارند. -

 زمانی که معلمین موضوعاتی را تدریس می کنند که مهارت کافی در آن ندارند. -

 نند. عالوه بر این ها، تقاضاها و نقش های متعددی که معلمین با آن ها برخورد می ک -

توجه به آمدوزش معلمدین و تدداوم رشدد حرفده ای ایشدان، اغلده تحدت الشدعاع دیگدر قسدمت هدای 

نظام آموزشی قرار گرفته است. از آن جا که بعضی از کشدورها فاقدد سیاسدت الزم و خدط مشدی کلدی 

برای این منظور هستند به همین دلیل گزارش های بین المللدی متعدددی موضدوعات پیرامدون معلمدین 

در اولویت قرار داده اند. هر چند در حال حاضر بدا شدناخت وسدیعی کده از آمدوزش معلمدین ایجداد را 

شده، به منظور افزایش طول عمدر یدادگیری معلمدین ، آمدوزش بدا رشدد حرفده ای معلدن ادغدام گردیدده 

است با وجود این منابع تم یه داده شده معموال ناکافی و فرصدت هدا بسدیار کدن هسدتند ) یونسدکو، 

2441 :0..) 

سددال یددک بددار معلمددین مددی تواننددد در آمددوزش هددای ضددمن  14تددا  5در بعضددی از کشددورها هددر 

خدمت به منظور رشد حرفه ای خود شرکت نمایند. به طور متوسط در اغله کشورها یک درصد از 

درآمد ساالنه ی آموزش و پدرورش صدرف تدداوم رشدد حرفده ای معلمدین مدی شدود. مدوارد  کدر شدده 

دیدی را برای آموزش معلمین و تداوم رشد حرفه ای ایشان بده شدرح  یدل بده وجدود مدی چالش های ج

 آورد: 

لزوم یافتن راه های استفاده ی بهینه از منابع موجود،گسترش زمینه های دسدت یدابی بده فرصدت 

های آموزشی به گونه ای که قادر به برآوردن هزینه ها باشد، توجه به جمعیدت کثیدری کده بده عندوان 

خدمت می کنند، استفاده ی بهینه از فنداوری جهدت غندی سدازی، آمدوزش هدای حمدایتی معلمدین،  معلن



 

 

تشویق و حمایت از معلمدین جهدت مفهدوم سدازی مجددد در سدازمان هدای سدنتی،آموزش معلمدین تدازه 

 وارد و تداوم رشد حرفه ای ایشان.

موجدود در هدر کشدوری آموزش معلمین تازه وارد، برنامه ای است که بر اساس استاندارد هدای 

معلمددین را بدده سددوی صددالحیت دار شدددن سددوق مددی دهددد. ایددن برنامدده بدده منزلدده ی گددام اول در جهددت 

اصالح معلمین به شمار می رود که ممکن است به صورت برنا مه هدای ضدمن خددمت یدا برنامده هدا 

مهدارت هدا و  ضمن خدمت ارایه شود. تداوم رشد حر فه ای معلمین این امکان را فراهن مدی سدازد بدا

دانش فعلی خود را گسترش دهند. بعضی از معلمین معلومدات خدود را از دوره هدای رسدمی طدوالنی 

مدت کسه می کنند ) مانند کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد (، در مواردی هن دوره های کوتاه 

ن تدأ کیدد داشدته مدت طراحی می شوند، این دوره ها پیش از این که به افزایش معلومات علمدی معلمدی

باشند، بر مهارت های الزم جهت اداره کردن کارکنان و تغییرات برنامه ریزی رسمی تمرکز دارند. 

در بعضی از کشورها در دوره های رشد حرفه ای، معلمین  ی صالح و مجرب همراه معلمدین تدازه 

خدمت طراحی وارد وکن صالحیت مشارکت دارند. این دوره ها ممکن است به عنوان آموزش ضمن 

 (. 6.: 1385شوند) صالح مقدم و همکاران ، 

گروه طبقه بندی شده اند که نشان دهندده ی کاربردهدای ممتلدف یدادگیری  0مطالعات موردی در 

(  کدر شدده اسدت و برنامده  2-2آزاد و از راه دور است. این مطالعات بده طدور خالصده در جددول ) 

شرفت حرفه ای مستمر نیز از یکدیگر تفکیدک شدده اندد تدا های آموزش اولیه معلمان و برنامه های پی

 معلمان را برای تغییر برنامه های آموزشی آماده کند و باعث توسعه دوره شوند. 

گددروه اول : کشددورهایی کدده آمددوزش راه دور را بدده عنددوان اهرمددی جهددت همددوار سددازی میسددر 

ننددد. ایددن کشددورها هددر دو دسددته آمددوزش و ایجدداد صددالحیت بددرای تعددداد زیددادی معلمددین اسددتفاده میکن

هن معلمین تازه وارد و معلمدین بدا سدابقه ی خددمت کده متأسدفانه صدالحیت علمدی پدایینی  -معلمین را،

مد نظر قرار داده اند. شبکه ی آموزش در تلویزیون چین و مؤسسه ی ملی معلمین در نیجریه  –دارند

کرده اند و ایدن برنامده هدا بده عندوان یدک  نمونه هایی هستند که تجارب بلند مدتی در این زمینه کسه

 بمش مهن و شناخته شده در مقررات نظام آموزشی کشورشان جایگاه خاصی پیدا کرده اند.

محدوری را بدرای آن  -دانشگاه باز در کشور انگلستان خط مشی رسمی حرکت به سدوی مدرسده

لمدی را دارندد ولدی  آمدوزش دسته از فارغ التح یالن ارایه داده است که ق د ورود بده جامعده ی مع

 برای حرفه ی معلمی ندیده اند. الزم را

گروه دوم: در بعضی از کشورها که سطح آموزش معلمدین تدازه وارد ناکدافی اسدت، از آمدوزش 

راه دور بددرای افددزایش مهددارت هددا ، تعمیددق درک و گسددترش دانددش معلمددین اسددتفاده کددرده انددد. درایددن 

شده اندد کده بعضدی از ایدن برنامده هدا حدوزه ی وسدیعی را تحدت  زمینه، برنامه های متفاوتی طراحی

 پوشش قرار می دهند و برخی دیگر هن فقط برای گروه های خار مورد استفاده قرار می گیرند.



 

 

در بعضی موارد برنامه ها به صورت گروهی و برخی هن به صورت انفرادی ارایه می شدوند. 

می خورد، ایسدتگاه تلویزیدونی غیدر انتفداعی در کشدور از موارد دیگری که در این مطالعات به چشن 

برزیل است که بدرای هددایت گدروه هدای حمدایتی مددارس مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده اسدت. نمونده ی 

دیگری از برنامه ها برای معلمینی طراحی شده است که ق دد دارندد بده طدور انفدرادی مهدارت هدا و 

به صورت انفدرادی و بدا هزینده ی شم دی خدود ثبدت وضعیت شان را بهبود بمشند. این افراد اغله 

 نام می کنند، برای نمونه دانشگاه باز ایندیرا گاندی در هند تعداد زیادی از این قبیل داوطله دارد.

گروه سوم : بعضی از شیوه های آموزش راه دور که نقش مهمی در تحول برنامه ریزی درسدی 

و هن در محتوای آمدوزش تغییراتدی ایجداد مدی کنندد. در دارند، به منظورتحقق این هدف هن در فرایند 

آفریقای جنوبی سیستن  آموزشدی یدادگیری بداز، از رادیدو بده عندوان رسدانه ای آموزشدی بدرای بهبدود 

 یادگیری زبان انگلیسی استفاده می کند.

در مغولستان از رادیو و نشریات به منظور جهت دهی مجددد معلمدین بدرای تغییدرات رسدمی در 

هددا ی تدددریس و برنامدده ریددزی درسددی اسددتفاده مددی کننددد. در شددیلی، بدده عنددوان یددک خددط مشددی شددیوه 

 در مدارس را مورد حمایت جدی قرار داده اند. ICTابتکاری استفاده از 

گروه چهارم : در بعضی از کشورها آموزش راه دور تا کنون جهت توسدعه ی مسدیرهای شدغلی 

ین طور افرادی که جویای ارتقای شغلی هستند یدا آندان کده معلمین مورد استفاده قرار گرفته است. هم

آرزوی معلن نمونه شدن یا عشق کار در دانشکده ی تربیت معلن یا بازرس شددن را در دل دارندد و یدا 

 معلمینی که نیازمند کسه مهارت های جدید هستند، از این آموزش ها بهره می گیرند. 

د ملیتی، برنامه ی آموزشی برای مددیریت مدرسده در غرب آفریقا پروژه ی آموزش راه دور چن

 طراحی نموده که برای معلمین ارشد و نمونه مورد استفاده قرار گرفته است.

به طور یقدین بعضدی از مدوارد در ایدن طبقده بنددی نادیدده گرفتده مدی شدوند از آن جملده، ارتقدا و 

ن نوع طبقه بنددی مدی تواندد بدین تداوم مسیر شغلی معلمین ممکن است مورد بی اعتنایی واقع شود. ای

معلمین تازه وارد و معلمین با سابقه ای که صالحیت علمی بداالیی ندارندد، تمدایز ایجداد کندد. بندابراین 

بعضی از برنامه ها بیش از یک مماطه ) معلمین با صالحیت و معلمین کن تجربده ( دارندد. معلمدین 

ت ارتقدای سدطح معلومدات شدان بهدره ببرندد. بده ضمن مطالعات فردی می توانند از این برنامه ها جه

 طور کلی برنامه های آموزش راه دور تا کنون به شیوه های متنوعی توسعه پیدا کرده است، مانند : 

 مراحل پرپی  و خن مهارت آموزی 

 توزیع و انتشار تمرین های ارزشمند 

  جامعده بهدره مدی تقویت نظام آموزشی به عنوان یدک فرایندد کدل نگدر کده از تمدامی امکاندات

 گیرد. 

 محددور و توسددعه ی رشددد حرفدده ای معلمددین بدده عنددوان اهددرم هددای  -تقویددت آمددوزش مدرسدده

 قدرتمندی جهت ایجاد ارتباط  بین تئوری و عمل

  :(  85و  86نهایتاً تمرکز بر روی مدرسه به عنوان مکانی برای  یادگیری معلن ) همان منبع 

 ند منعکس کننده ی این اهداف می باشند.( شده ا2-2مطالعات موردی که در جدول )



 

 

 

 ( مطالعات موردی آموزش معلمان از راه دور2-1)جدول 

 فناوری ها نمونه ها ) موارد( موضوع ها
 صالحیت های اولیه:

برنامه هایی که منجر بده  
 ارتقدددددای کیفدددددی معلمدددددان 

 می گردد

مسددیری دیگددر بددرای صددالحیت هددای 
 معلمان ابتدایی، نیجریه 

بددرای ارائدده آمددوزش  ICT اسددتفاده از
مدار معلمدان ،بریتدا  –اولیه و مدرسه 

 نیا 
غنددی سددازی حرفدده معلمددی از طریددق 

 تلویزیون، چین

مواد چاپی به همراه جلسدات رو 
 در رو

موادچاپی،ارتباطددددددددددددددددددددددددددددددات 
کددامپیوتری، جلسددات رو در رو 
ابزارهددای صددوتی و ت ددویری، 
بددددازخورد مکتددددوب نسددددبت بدددده 

 تکالیف
ادی از تلویزیدددون و ویددددئو، تعدددد

موادچددددداپی نوارهدددددای صدددددوتی 
،کددالس هددا و یددا جلسددات رو در 

 رو
 تداوم رشد حرفه ای :

توسدددعه تم  دددی مدددداوم 
برنامه ها و فعالیدت هدایی 
کدده تم دده ، مهددارت و 
دانددش معلمددان را درطددول 
 زندددددددگی آنهددددددا افددددددزایش

 می دهد. 

تلویزیدددددون و روزنامددددده نگددددداری در 
 خدمت ارتقای معلمان، برزیل

سدددوی ارتقدددای  مسدددیرهای جدیدددد بددده
 آموزش معلمان آفریقای جنوبی

افددزایش مهددارت هددا و دانددش معلمددان 
 ابتدایی برای راهنمایی کودکان، هند

تلویزیددددون و ویدددددئو، مجددددالت، 
خبرنامه،تلفن، مراکز حضدوری 

 ،جلسات رو در رو
مواد چاپی به همراه جلسدات رو 
در رو، نوارهدددددددای صدددددددوتی و 
ت ددویری، اسددتفاده اختیدداری از 

 کامپیوتری ارتباطات 
مددواد چدداپی، جلسددات رو در رو 
و تعدادی از نوارهای صدوتی و 

 ت ویری
آماده سازی معلمان بدرای 
اصدددددالح و تغییدددددر مدددددواد 

 تدریس و شیوه تدریس

رادیدددوی تعددداملی بدددرای معلمدددانی کددده 
زبان انگلیسی را به عنوان زبدان دوم 

 تدریس می کنند، افریقای جنوبی
آشددنا سددازی معلمددان بددا رویکردهددای 

 جدید تدریس، مغولستان 
معلمددددددانی کدددددده مشددددددغول یددددددادگیری 

 فناوریهای اطالعات هستند،  شیلی

برنامه های رادیدویی، نوارهدای 
صددوتی ،مددواد چدداپی بدده همددراه 

 جلسات رو در رو
مدددواد چددداپی و رادیدددو )از جملددده 
نوارهدددای صدددوتی(، ابزارهدددای 
ت ویری بده همدراه جلسدات رو 

 در رو
ارتباطات کدامپیوتری از طریدق 

ک برنامددده اینترنتدددی و ارائددده یددد
مددددددواد آموزشددددددی، حمایددددددت از 
تعامددل، دسترسددی بدده پایگدداه داده 

 ها و ارائه تکالیف
 ارتقای شغلی معلمان: 

هددایی کدده جایگدداه  برنامدده
معلمدددان کارآمدددد را ارتقدددا 

 می دهد.
 

پیشددرفت حرفدده ای معلمددان ارشددد در 
 بورکینافاسو

مود چداپی بده همدراه جلسدات دو 
 در رو

 ( 80: 1385صالح مقدم و همکاران ، ) منبع : 



 

 

 نگرش معلمان نسبت به  توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات  1-4-5

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات پیوستاری از نگرش هدا توصدیف شدده و بدا نگدرش مهدور 

کننده آغداز، و از نگدرش کداربردی و ادغدامی بده نگدرش تحدولی خدتن مدی شدود. ایدن چهدار رویکدرد، 

 وبی را برای توسعه حرفه ای معلمان ارائه می نماید.چارچ

 

 نگرش مهور کننده •

در نگرش مهور کننده به کارکردهای فندی و کداربرد فنداوری اطالعدات و ارتباطدات ، و بده      

طور کلی نیاز به آگاهی از اثر فناوری اطالعات و ارتباطات مورد توجه قرار می گیرد. این نگدرش 

 ی معلمان از فنداوری اطالعدات و ارتباطدات مانندد آشدنایی بدا پدردازش واژه هدا غالباً استفاده ی شم

برای تهیه اوراق کاری، قرار دادن منابع یادگیری روی دیسک های فشرده و یا اینترنت، و برقراری 

 (.61:  1382ارتباط با دوستان و خانواده از طریق پست الکترونیکی را دربر می گیرد )قورچیان،

 

 ردینگرش کارب •

در رویکرد کاربردی، معلمان از فناوری  اطالعات و ارتباطات  برای  ح ول  به  مقاصد       

حرفه ای  استفاده می کنند و بر بهبود تدریس موضوعات درسی خود توجه می نمایند به گونه ای کده 

ی بمشدند. با بهره گیری از انواع ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات نحوه ی تددریس خدود را غندا مد

این رویکرد غالبا معلمان را وادار می سازد تا فناوری اطالعدات و ارتباطدات را در تددریس داندش و 

مهارت های درسی ویژه وارد کنند و از فناوری اطالعات و ارتباطات، برای تقویت مهدارت آمدوزی 

 شم ی و توسعه حرفه ای استفاده کنند. 

 

 

 نگرش ترکیبی  •

معلمدددان بدددرای بهبدددود  یدددادگیری  داندددش آمدددوزان  و مددددیریت فرایندددد   در نگدددرش ترکیبدددی،      

یادگیری،  فناوری اطالعات و ارتباطات را در کلیه جنبه های زندگی حرفده ای خدود وارد مدی کنندد. 

فندداوری اطالعددات و ارتباطددات معلمددان را قددادر مددی سددازد کدده افددرادی فعددال و خددالق باشددند و بتواننددد 

زانی کدده از انددواع سددبک هددای یددادگیری ترجیحددی و فندداوری اطالعددات و یددادگیری را در دانددش آمددو

ارتباطات اهداف آموزشی خود استفاده می کنند تحریک و اداره نمایند. نگرش ادغدامی غالبدا مسدتلزم 

این است که معلمدان، داندش و مهدارت هدا ی ممتلدف را از سدایر موضدوعات درسدی در برنامده هدای 

د. آنهددا خودشددان از چنددد رسددانه هددا اسددتفاده مددی کننددد و یددا آن را در درسددی پددروژه محددور ادغددام نمایندد

دسترس سایر دانش آموزان قرار می دهند تا آنچه را یاد گرفته اند عرضه نمایند. معلمان ممکن اسدت 

برای بهبود کار خود با آزمایش روشهای ممتلدف بدرای بده حدداکثر رسداندن اثدر فنداوری اطالعدات و 



 

 

دانش آموز و مدیریت یادگیری، تعلق به گروه های توسعه حرفده ای مبتندی بدر ارتباطات بر یادگیری 

 (. 60وب را انتماب نمایند )همان منبع :

 

 نگرش تحولی  •

معلمان و سایر کارکنان بایدد بده ارزش شم دی و حرفده ای فنداوری اطالعدات و ارتباطدات      

تبدی نیسدتند، ولدی آنهدا ق دد دارندد گدام اعتقاد داشته باشند. گرچه نگرش های فوق ، الزاما سلسدله مرا

هددایی را در جهددت رشددد فندداوری اطالعددات و ارتباطددات و ایجدداد اعتمدداد و شایسددتگی کدده بسددیاری 

ازمعلمان خواستار آن هستند بردارند پیش از آنکه شروع به تغییر روش های تدریس خود و یادگیری 

تحولی منتهی  می شود، معلمان و داندش دانش آموزان نمایند. از آنجایی که نگرش ادغامی به نگرش 

آموزان انتظار دارند که یک تحول مستمر در متدولوژی یادگیری به وقوف پیوندد تا اهداف یدادگیری 

آنان تحقق یابد. به همین ترتیه، معلمان نیز توقع دارند کده همدانطور کده از متددولوژی تددریس جدیدد 

گیرنددد. لددذا معلمددان نبایددد نگددران کدداربرد فندداوری  اسددتفاده مددی کننددد مددورد حمایددت و پشددتیبانی قددرار

اطالعددات و ارتباطددات باشددند بلکدده تنهددا بایددد دلددواپس درک فرایندددهای یددادگیری باشددند) همددان منبددع : 

 (. 60و65

 

 آموزش مجازی  1-5

 تعریف و مفاهیم آموزش الکترونیکی

تدداکنون هددر گوندده آمددوزش بددا کمددک ابددزار الکترونیکددی و کددامپیوتر 
31
زش الکترونیکددی را آمددو 

 قلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداد

می کردند ولی با گذشت زمان، آموزش الکترونیکی به آموزش هایی اطالق شده اسدت کده در فرایندد  

یاددهی از اینترنت یا اینترانی –یادگیری 
32
استفاده می شود. در مجموع آموزش الکترونیکی عبارت  

حمایدت و گسدترش دادن یدادگیری  بده کداربردن، از استفاده از فناوری برای طراحی، ارائده، انتمداب،

 می باشد. 

این آموزش ها معموال درشرایطی به عنوان ضرورت مورد اسدتفاده قدرار مدی گیدرد کده یدک یدا 

 چند مورد از موارد  یل وجود داشته باشد: 

 حجن باالی فراگیران .1

 حجن اطالعات باال .2

 هزینه های پائین .3

 درگیری زمانی استاد و دانش پژوه .0

                                                 
31  -  computer – based training 

32  -  Internet- based training 



 

 

یت ها و فرصت هایی که آموزش الکترونیکی ایجاد می کند، از جمله یادگیری البته عالوه بر مز

مستقل و آزادی عمل فراگیر و روش های بهتری که برای یادگیری فدراهن مدی آورد، بکدارگیری ایدن 

 سیستن مشکالتی را نیز در پی دارد که عبارتند از:

 در سطح استفاده کنندگان وابستگی تکنولوژیکی در سطح ایجاد بسترها و برنامه ها و نیز .1

 فقدان حس فیزیکی در تعامالت .2

 خطر اعتیاد به کاربرد اینترنت و کامپیوتر و از دست دادن وقت تفریح و آزاد .3

 کاستی در محتواهای مناسه .0

 اجتماعی –برخی مسایل ناشناخته تربیتی  .5

 (. 02و  01:  1382سرمایه گذاری اولیه باال )قورچیان، .6

 

   های آموزش مجازی  اهداف و ویژگی  1-5-2 

پیتددر بنتلددی
33

بددا توجدده بدده اهددداف زیددر موفقیددت آمددوزش هددای مجددازی در سددازمان هددا را برمددی   

شمرد. این اهداف شامل  اهداف عملیاتی و اهداف استراتژیک می گدردد. اهدداف عملیداتی عبدارت از 

الی سازمان می بکارگیری آموزش های مجازی و ارتباط دادن آن با مقاصد، مأموریت ها و اهداف ع

باشدد. اهددداف اسدتراتژیک شددامل ارتبدداط دادن اسدتراتژی سددازمانی بدده کدارآیی و توانمندددی کارکنددان ؛ 

بهبددود عملکدددرد سدددازمانی ، کددارایی و پاسدددخ گدددویی بدده نیازهدددا؛ بهینددده کددردن زنجیدددره عملکدددردی و 

کنان از طریق رضایتمندی مشتریان ؛ نگهداشت بهتر کارکنان ؛ ترغیه به مسؤلیت پذیری بیشتر کار

توسعه توانایی های فردی؛ بهینه کردن سرمایه فکری و مدیریت دانش؛ به روز نمودن دانش؛ توسعه 

تجارت مجازی؛ تسریع در ارائده ی آمدوزش هدای هدفددار و مبتندی بدر نیداز و بهبدود شدرایط محیطدی 

ر بیشدتری در است. هر چه آموزش با اهداف و مقاصد استراتژیک سازمان بیشدتر مدرتبط گدردد، تدأثی

کارایی و کاهش هزینه های سازمان خواهد داشت. یادگیری بیشتر در سازمان به منظور دسدتیابی بده 

ایددن اهددداف بدده منزلدده ایددن اسددت کدده یددک سددازمان را بددا افددزایش ارزش فرایندددی بتددوان تبدددیل بدده یددک 

 (. 50:  1385کاشیها و کاشیها ، (سازمان یادگیرنده نمود.

های آموزش هدای مجدازی را بددین شدرح بدر مدی شدمرد: رهدایی از قیدد ( ویژگی 2444کیگان )

کالس های زمان بندی شده؛ رهایی   از مکان های بسته؛ رهایی از محدودیت های زمانی؛ رهایی از 

پیوستن به گروه های آموزشی به منظور یادگیری؛ آموزش بدرای خانده داران و آمدوزش بدرای افدراد 

نیان و ... . او خاطرنشان می سازد که برغن جنبه های مثبت آمدوزش بستری، شیفت، مسافران ، زندا

های    مجازی ، عدم تعامل مستقین بین دانشجو و استاد از نقاط ضعف آموزش مجازی محسدوب مدی 

 (. 03همان منبع:  (شود

 

                                                 
33  -  Peter  Bentely ( 2001 )

 



 

 

 

 روش های ارایه آموزش الکترونیکی 1-5-1

آموزش های الکترونیکی معموال به سه روش غیر هن زمان
30

، هن زمان
35
آموزش ترکیبدی و 

36 

. در آمدوزش الکترونیکدی هدن زمدان تمدام شدرکت کننددگان بایدد بده طدور هدن زمدان در ارایه می شدوند

کالس مجازی که از طریق اینترنت برگزار می شود ، حضور داشته باشند. چندین بسته ندرم افدزاری 

وجود دارد که امکان گفتگوی برخط
3.

ه هدای ندرم افدزاری ،ابزارهدای را فراهن می کندد بده ایدن بسدت  

مشارکت می گویند. برخی از این بسته های نرم افزاری امکان  خیره سازی مطاله ارائه شده را در 

آینده دارد البته در این حالت جز دسته غیر هن زمان هستند. در حالت غیر هدن زمدان نسدمه تحدت وب 

 آموزش های مبتنی بر کامپیوترکه بیشتر از راه سیدی رام
38

یدا شدبکه محلدی سدازمان داده مدی شدوند. 

یاد گیرندگان در هر زمانی که بمواهند می توانند دوره های خود را دریافت کنندد. محتدوای آموزشدی 

مدی توانددد ترکیبدی از مددتن، ت داویر ثابددت و متحددرک، صدوت یددا فدیلن باشددد. محتدوای آموزشددی خددوب 

یددرد. محتددوای آموزشددی توسددط  یددک  تعدداملی بددوده وبدده نددوعی در آنهددا ارزشددیا بددی نیددز صددورت مددی گ

روشددی اسددت کدده حاصددل  آمددوزش ترکیبددی سیسددتن  مدددیریت آمددوزش مدددیریت و نگهددداری مددی شددود.

 ترکیه یا تلفیق روش های همزمان و غیرهمزمان است

 .(141:  1383) فالون ،

تی.دی.آ. ی  سیستن تعاملی غیر هن زمان بنام 
30
 برای معلمان طراحی شده است تدا بده وسدیله آن 

پاسخ ها و نظریات دانش آموزان را دریافت كنند و بتوانند مواد درسی را در هر زمدانی كده بمواهندد 

اصالح كنند. بهترین مزیت این سیستن تعاملی این است كه افكار داندش آمدوزان را وارد مدواد و دوره 

ندین بدرای های درسی ارائه شده می كند كده ایدن امدر بدرای بهبدود بمشدیدن دوره مناسده اسدت و همچ

واقعیدت ایددن اسدت کدده جامعیدت سیسدتن بایددد بتواندد هددر  داندش آمدوزانی كدده در سدالهای آیندده مددی آیندد.

دوشیوه را در اختیار قرار دهدد، تدا ندوعی ترکیده روشدی
04

بوجدود آیدد. البتده فرصدت اجدرا نیدز مدی   

تواند از طریق همکاری و تعامل
01

به شکل چند نفری  
02

و یا تک نفری  
03

و  02منبع : باشد.) همان  

03) 

                                                 
34  -  Asynchronous 

35  -   Synchronous 

36  -   Mixed 

37  - On line 

38  - Cd Rom
 

39  -  Teacher digital distance 

40  - Blended 

41  - collaboration 

42  - multiple learner 



 

 

فرایند هدفمندد تسدهیل و دسدتیابی بده هددفی کده از نظدر اجتمداعی و فدردی ارزشدمند باشدد، تعامدل 

اسددت و از عناصددر اصددلی آمددوزش و یدداد گیددری اسددت. تعامددل در تمددام تجربیددات آموزشددی از جملدده 

از یددادگیری الکترونیکددی ،مشددترک اسددت. از ایددن رو تجربدده آموزشددی دو هدددف سدداختن مجدددد تجربدده 

دیدگاه شم ی و پاالیش و تثبیت این برساخت در میدان اجتمداعی از  فراگیدران را بده طدور مشدترک 

دارد. دیدگاه تعاملی برای آمدوزش مدوثر بده معندی حرکدت از ارائده سداده بده روش هدای تسدهیل کنندده 

است. رویکدرد ارئده ای در آمدوزش بسدیار دسدتوری اسدت و نمونده ی آن سدمنرانی هدای طدوالنی  و 

ویکددرد صددنعتی در آمددوزش از راه دور اسددت. روش ارئدده ای  اتددا روشددی یددک طرفدده بددرای انتقددال ر

اطالعات بدون تالش برای درگیر کدردن مماطده اسدت. ارائده مدؤثر بسدتگی بده سدازماندهی ،نظدن و 

ترتیه و اشتیاق ارائه کننده دارد. همانگونه که از خود عبدارت رویکدرد ارئده ای مشدمه اسدت فاقدد 

مل و گفتگو است که در دیدگاه تعاملی نقش اساسی دارددر مقابل رویکرد تسدهیل کنندده بدر عن ر تعا

 اساس آرمان اجتماع فراگیرندگان و سازگاری گفتگو با اهداف مورد نظر بنا شده است.

در آمددوزش الکترونیددک اسدداس کددار بددر روی رویکددرد تسددهیل کننددده اسددت کدده خ وصددیات یددک 

سداس دو ندوع آمدوزش الکترونیکدی کده داریدن، دو ندوع تعامدل همزمدان و ارتباط تعاملی را دارد. بر ا

غیر همزمان بسته به روش ارائه مطاله، وجود دارد. تعامل در آموزش الکترونیک میان سه عن ر 

اصلی آموزش یعنی استاد، دانشجو و محتوای آموزشی صورت می گیرد. بدین صدورت تعامدل میدان 

، دانشجو و دانشجو، استاد و استاد. هر کدام از این تعامالت شباهت  استاد و دانشجو، دانشجو و محتوا

 های زیادی با تعامالت در فضای واقعی دارند .

یکدی کنفدرانس رایانده ای و دیگدری ارتبداط  در این نوع یاد گیری دو عن ر اساسدی وجدود دارد

ه ای در یداد گیدری را اسدت. کنفدرانس رایانده ای تواندایی مشدارکت بدالقوه ارتباطدات رایاند رمتن محدو

اشکار ساخت. این شیوه پیوسته کاربرد ابزارهایی مانند پست الکترونیکی، لیسدت سدرور
00
دسترسدی  

به پایگاه های داده ای را در کنار یاد گیری آف الین
05

به کمک رایانه تلفیق می کند. خ ی ه بدارز   

یری واقعدا مشدارکتی از راه دور آن توانایی اش برای پشتیبانی از تجربه غندی از زمدان و مکدان یدادگ

بود با آانکه ماهیتی غیر همزمان و مبتنی بر متن دارد. ارتباط مبتنی بر متن مزایایی دارد مانند اینکه 

 (.  .0: 1383قابلیت اثبات دارد و مانند گفتگو نیست، نظام مند وجستجو گرانه است)فالون 

 

 مقایسه ی آموزش مجازی و آموزش سنتی 1-5-3

                                                                                                                                                     
43  - solo learner

 
44  - Server 

45  - off line 



 

 

یقات اولیه ای که در مورد مقایسه میزان اثر بمشی آموزش مجدازی بدا آمدوزش چهدره بده از تحق

چهددره توسددط تامپسددون و مددور
06
( ،  کددارتر.100) 

0.
(، فلچددر و کدداپر1006) 

08
(  یددا اثددر 1006)  

 بمشی فناوری های متفاوت انجام شده ، نتایج زیر به دست آمده است: 

 آموزش مجازی با آموزش سنتی الف ( تحقیقات در مورد مقایسه اثر بمشی 

در بیشتر موارد، آمدوزش مجدازی بده انددازه آمدوزش کالسدی مدؤثر بدوده و در بدازده آموزشدی  -

 تفاوتی دیده نمی شود.

هددی  گوندده برتددری کلددی در امددر یددادگیری بددین ایددن دو نددوع تکنولددوژی دیددده نمددی شددود ) عددرب  -

 (.   3مازار یزدی وهمکار: 

ت وسیعی که پیرامون ارزیا بی اثر بمشی آموزش مجازی انجام داد، ( در مطالعا1000هیلتز ) 

 به نتایح زیر دست یافت : 

 مواد درسی برابر و گاه برتر از مواد درسی سنتی بوده است . -1

 فراگیران درمورد دسترسی به اساتید و تجربیات آموزشی رضایت بیشتری ابراز داشته اند. -2

 زایش یافته است.مشارکت فراگیران در دروس اف -3

 فراگیران بطور کلی در ارتباط با دروس رضایت بیشتری داشته اند. -0

 توان ترکیه اطالعات و حل مسائل دشوار و پیچیده در فراگیران افزایش داشته است و  -5

 (.80:  1381سطح و میزان عالقه به محتوای دروس افزایش داشته است ) جعفری،  -6

سده هزینده هدا و مندافع در آمدوزش سدنتی و آمدوزش مجدازی تحقیقدات ب( تحقیقات در مدورد مقای

توسط کرسلی
00

کوکیر,،
54

، ،اینگلس و رایت
51

اثدر بمشدی  –نشان داد آموزش مجازی دارای هزینده   

 بیشتری نسبت به آموزش چهره به چهره می باشد.

تحقیقددات بعدددی نشددان دهنددده ایددن واقعیددت بددود کدده آمددوزش مجددازی نتددایج خددار و بهتددری در 

بدازده یدادگیری نسدبت بده دوره هدای آمدوزش سدنتی را بده همدره  امتحانات، در حل مسائل پیچیده و یدا

 (.   3:  1382دارد)عرب مازار یزدی وهمکار ،

اینترنت و دروس مجازی ابزارهای کمک آموزشی هستند و نباید با آنهدا بده عندوان جدایگزینی  -

 برای آموزش های سنتی رفتار کرد.

 تی باید با نظارت اعضای هیأت علمی ارائه شوند.دروس اینترن -

                                                 
46  -   Moore & Thompson 

 47  -  Carter 

48  - Capper & Fletcher
 

49  -  Kearsley, 2000 

50  - Cukier،1997 

51  - Inglis, whalen and, Wright 1999
 



 

 

آشنایی با اینترنت باید به عنوان یک درس پیش نیاز بدرای شدرکت در کدالس هدای مجدازی در  -

 نظر گرفته شود.

 دروس اینتریتی نباید تعامالت الزم میان معلن و فراگیرنده را یکسره ازمیان بردارد. -

باید قبل از تددوین و ارائده دروس اینترنتدی، برنامده هدایی  دانشگاه ها ، سازمان ها یا مؤسسات -

 را برای آموزش هیأت علمی و حمایت از آنها طراحی و اجرا کنند.

 فراگیران باید امکا ن دسترسی به اینترنت را داشته باشند. -

برنامه هایی که بر دور شبکه قدرار مدی گیرندد بایدد بطدور مسدتمر مدورد ارزیدابی و بدازنگری  -

 گیرند. قرار

تم ددیه بودجدده و حمایددت مددالی مناسدده از محرومیددت هددای فددوق بایددد قبددل از اجددرای دروس  -

 ( 68و  .6: 1381مجازی صورت پذیرد ) با اندکی تغییر ،آراسته ،

 ارائدده مددواد درسددی هددر چدده بهتددر صددورت گیددرد، فراگیددر و اسددتاد کمتددر بدده یکددد یگددر نیدداز پیدددا  -

 می کنند.

د آموزشی، نیاز رفت و آمد فراگیر به کتابمانده و یدا دانشدگاه و  ... در صورت ارائه خوب موا -

به حداقل می رسد. از این طریدق مدی تدوان هزینده هدای خریدد کتده و نشدریات علمدی را بده صدورت 

 (5:  1382چشمگیری کاهش داد. ) مستوفیان، 

هدا در ورود تفاوت بین آموزش سنتی و آموزش براساس امکانات فناوری های ارتباطی جدید، تن

فناوری نیست، بلکه تفاوت بدین ایدن دو، بیشدتر در ندوع نگداه بده یدادگیری اسدت. فنداوری اطالعدات ، 

محیطی را برای یادگیرنده فدراهن مدی سدازد تدا او بده طدور فعدال و از طریدق تعامدل بدا افدراد و مندابع 

ن خددمت بطدور گوناگون، فرضیه های خود را بیازماید و دانش خدود را شدکل دهدد. در آمدوزش ضدم

مجازی باید توجه داشت که بافت فرهنگی، اساسی ترین حامی یا مانع هرگونه تغییرات در بعضی از 

اجتماعی زمینه ی مناسبی را برای ورود فناوری های جدید فراهن می -جوامع ، ویژگی های فرهنگی

ربیدت کارکندان، کنند. ضمن تأکید بر نقش اساسی بافدت فرهنگدی بدرای حمایدت از ورود فنداوری بده ت

عناصر اصلی آن شامل : دیدگاه مشترک اعضای گروه، میزان دسترسی به فناوری، صالحیت حرفه 

پشدتیبان بایدد مدورد توجده مشدی هدای ای مربیان، همکاری فنی، نوع نگاه به تدریس، و ارزیابی خدط 

 (.8.:  1380قرار گیرد) شمس، 

مان ها و مؤسسدات، تدأثیرات شدگرفت و افزایش چشمگیر جایگاه آموزش نیروی انسانی در ساز

خیددره کننددده ی آن بددر عملکددرد سددازمان هددا، موجدده گردیددد مدددیران و صدداحه نظددران، هزیندده هددای 

آموزش نیروی انسانی را بعنوان " سرمایه گذاری" تلقی نمایند و در این مسیر تالش شده است جهت 

و سددرعت آمددوزش هددا از گسددترش آمددوزش هددا، افددزایش تنددوع و پوشددش آموزشددی، ارتقدداء کیفیددت 

 تکنولوژی آموزشی استفاده گسترده ای صورت گیرد.   



 

 

با توجه به ضرورت توزیع صحیح امکانات و منابع در امر آموزش نیروی انسدانی ، فنداوری    

اطالعات و ارتباطات روش موثر و مقرون به صرفه ای برای ارائه آموزش های سدازمانی اسدت بده 

ی و الکترونیکی در امر آمدوزش در بسدیاری از کشدورهای پیشدرفته بده همین جهت امکانات الکتریک

سرعت و گستردگی به عنوان یک رویه ی معقول و مناسه مورد استقبال قرار گرفته اسدت. فنداوری 

اطالعات و ارتباطات هزینه های مربدوط بده جابده جدایی افدراد تمهیدد مقددمات و امکاندات الزم بدرای 

به شدت کاهش داده و افراد بیشتری را تحت پوشش قرار مدی دهدد. اجرای آموزش های حضوری را 

بطوری که امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات بده عندوان سدرمایه گدذاری زیربندایی آمدوزش هدای 

غیرحضوری و به ویژه در دنیا بعنوان آموزش ضمن خدمت و ارتقاء داندش مندابع انسدانی کدن هزینده 

 محسوب می شود.

ات و ارتباطات تنها به رایانده یدا مدوارد مربدوط بده آن محددود نمدی شدود بلکده فناوری اطالع     

سیستن های دیجیتالی، دوربین های ویدئویی و تجهیزات صوتی وت ویری ، پست الکترونیک ، تلفن 

و ... را نیز شامل می شود. اقت اد دانایی  محور برای دستیابی  به اهداف خود و گسترش  یدادگیری 

و تولید دانش مستلزم ایدن شدیوه ی  آموزشدی مدی باشدد. ایدن روش بدا صدرفه جدویی در   منابع انسانی

وقت، عالوه بر سرعت و صرفه جویی در هزینده هدا ، اطالعدات را بده راحتدی در اختیدار فدرد قدرار 

 1385می دهد  و امکان دسترسی به افراد نمبه و متم ه را بیشتر فراهن می نمایدد ) داندش فدرد، 

:25 .) 

 

 

  مزایای آموزش الکترونیکی 1-5-4

آموزش الکترونیکی نسبت به آموزش های سنتی دارای مزایای عمده ای است. انعطاف پذیری   

و حذف تردد های بی مورد و پر هزینه، برای شرکت در دوره های آموزشدی، از مهدن تدرین مزایدای 

  :یگری نیز می باشدآموزش های الکترونیکی است. آموزش الکترونیکی دارای مزایای متعدد د

هزینده تولیدد دوره هدای آمددوزش الکترونیکدی گدران نبدوده و بدا اسدتفاده از نددرم : گدران نبدودن -1

افزارهددا و ابزارهددای موجددود مددی تددوان پددس از تهیدده نددرم افددزار مربوطدده، اقدددام بدده تولیددد دوره هددای 

، در برابدددر های معقدددول جویی در هزینددده، هزینددده % صدددرفه 64آمدددوزش الکترونیکدددی کدددرد. کددداهش 

 . گستردگی فراوان در سطح نامحدود اینترنت

فراگیران قادر به تنظین آهنو یادگیری خواهند بود. اکثدر برنامده هدای  :تنظین زمان آموزش  -2

  . آموزش الکترونیکی را می توان در زمان نیاز به آنها، استفاده کرد

آمدوزش هدای سدنتی بمراتده سرعت فراگیری آموزش الکترونیکی نسبت به : سرعت فراگیر -3

در صددد بهبددود و سددرعت را بدددنبال خواهددد داشددت . فراگیددران دوره هددای  54بیشددتر بددوده و حددداقل 



 

 

آمددوزش الکترونیکددی مددی تواننددد موضددوعات و مطددالبی را کدده نسددبت بدده آنهددا آشددنائی دارنددد، مطالعدده 

  .ود نداردنکرده و صرفا" بر روی موضوعاتی متمرکز گردند که نسبت به آنها آشنائی وج

آمدوزش هدای الکترونیکدی از پیدام هدای یکنواخدت بده منظدور ارتبداط بدا  :یكندواختی آمدوزش -0

 (.مماطه استفاده می نمایند. )حذف سالئق و تجارب فردی در مقایسه با آموزش های سنتی

آموزش های الکترونیکی مستقل از پارامترهای زمان و مکان بدوده  :مستقل از زمان و مكان -5

هر زمان و هر محل می توانند مورد استفاده قرار گیرندد. سدرعت مطالعده دسدت دانشدجو اسدت.  و در

عدم وجود محدودیت زمانی و مكانی برای دریافت این آموزش موجه آن مي شود كه افراد شداغل یدا 

 .آنهائی كه دائماً در سفر هستند بدون هی  دغدغه ای بتوانند دروس و آموزش خود را دنبال كنند

به هنگام سازی دوره های مبتنی بر آمدوزش الکترونیکدی بسدرعت و بسدادگی  :به روز بودن -6

انجام می گیرد. موضوعات و محتویات تغییر یافتده بسدرعت بدر روی سدرویس دهندده مربوطده قدرار 

 گرفته و فراگیران بالفاصله از نتایج آن بهدره مندد خواهندد شدد. آمدوزش هدای الکترونیکدی مبتندی بدر

در زمان بهنگام سازی و توزیع هزینه های باالئی را بدر سدازمان و یدا موسسده آمدوزش  دهلوحح فشر

دهنده و فراگیران تحمیل خواهد کرد. روش فوق در مقایسه با آموزش های مکاتبه ای مقرون ب رفه 

 چند رسانه ای خواهد بود. با استفاده از امکانات
52

 .مطاله بیشتر در  هن می ماند

آمدوزش هدای الکترونیکدی باعدث افدزایش قددرت نگهداشدت اطالعدات در  ات:پایداری اطالع -.

فراگیران می گردد. در این راستا از عناصر متفاوتی نظیر : صوت، ت ویر، امتحانات کوتداه مددت، 

ارتباط متقابل با فراگیر و سدایر مدوارد بدرای تاکیدد مجددد در فراگیدری هدفمندد اسدتفاده مدی گدردد. در 

بمش هائی از یک دوره آموزشی را بدرستی فدرا نگرفتده باشدند،  مدی توانندد در صورتیکه فراگیران 

 زمان دلمواه مجددا" بمش مربوطه را مطالعه نمایند. 

 

 راه های بهبود یادگیری و آموزش از طریق محیط یادگیری مجازی

 شدد تواندد یدادگیری و آمدوزش را بهبدود بم راه هایی كه از طریق آنها محیط یادگیری مجدازی می

 : عبارتند از

 امكان تكرار درس ها -1

توانند درس هی ارائه شده از طریق اینترنت را مرور كنند و آنهدا را  بدا  سدرعت  دانشجویان می

  .دلمواه خود مطالعه نمایند

دهد. دانشجویان عالوه بر بیماری ممكن  دانشجو هرگز درس و كالس درس را از دست نمی  -2

 : یا بمشی از آنها را از دست بدهند است به دالیل  یل درس ها

                                                 
52  -  Multimedia 



 

 

  داشتن تعهدات كاری و شغلی )بسیاری از دانشـجویان تـمام وقت، مشاغل تمـام وقـت دارند و

 بـرخی از دانشجویان پاره وقت مشاغلی دارند كه آنها را ملزم به سفر می كند(.

  نگهدداری كودكددان تعهددات خددانوادگی )بده ویددژه والددینی كدده بایدد فرزندددان خدود را از مراكددز

 بگیرند و یا ازكودكان بیمار خود مراقبت كنند(.

مشكالت رفت و آمد. برخی از دانشجویان برای حضور در كالس باید مسدافت هدای طدوالنی  -3

 .طی كنند و زمان زیادی صرف رفت و آمد نمایند

ت. دسترسدی آسددان بده دنیددای اطالعدات كدده فقدط از طریددق شدبكه وب جهددانی دسدت یددافتنی اسدد -0

شدوند، گدروه هدای خبدری، كاتالوگهدای  دسترسی به بمش سئواالتی كه مكدررا پرسدیده می :برای مثال

  .ها واطالعات مربوط به مح والت كتابمانه

 .های یادگیری  های كلیدی و مهن از طریق استفاده از محیط ایجاد صالحیت -5

 رشد سواد اینترنتی از طریق انجام دادن.  -6

 

آموزش بر خط ویژگی های 1-5-5
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همكاری: بی ش ، عمده ترین تغییری كه آموزش بر خط ایجاد كدرده اسدت افدزایش تمایدل بده  -1

  .همكاری بین دانشجویان و اساتید است

 مرتبط و مت ل بودن:  آموزش بر خط ارتبداط بانشداطی ایجداد میكندد. دانشدجویان بده راحتدی -2

شدنود ت ددویری بددا یكدددیگر و مربیددان خددود ارتبدداط تواننددد از طریددق پسددت الكترونیكددی و گفددت و  مدی  

توانند با والدین و متم  ان رشته تح یلی خود به راحتی در ارتباط  برقرار كنند. آنها همچنین می 

  .كنند های مشاركتی دسترس  پیدا می  باشند. و از این راه به  شبكه یادگیری علوم و پروژه

دان دانشگاه در ایجاد و سازماندهی كالس نقش كلیددی : اگر چه معلمان و استا فراگیر محور  -3

 دارند اما فراگیران از طریق فعالیت هدا و مشداركت شدان تدا حدد زیدادی جهدت گیدری كدالس را تعیدین

كنند، فراگیران خود محتدوا  كنند. مربیان اهداف را تعیین و فرآیند یادگیری را تسهیل و اداره می  می  

 دهند.  ها را  انجام می  پروژه كنند و تكالیف یا را كشف می 

دارد. بده ایدن معندی كده دسترسدی  بی مرز بودن : آموزش بر خط دیوارهای كالس را بر مدی  -0

كنددد.  اطالعددات و افددراد را در هددـر جددای جددـهان بددرای دانشددجویان و دانددش آمددوزان امكددان پددذیر مددی 

نالیدن مرزهدای مكدانی و زمدانی گشداید. آمدوزش آ بعالوه، در خود را بده روی دانشدجویان بیشدتر مدی 

دارد. این نوع آموزش برای دانشجویانی كده در مكدان هدای دور افتداده  یادگیری دانشجویان را بر می 

دهندد و دانشدجویان نداتوان،  كنندد، دانشدجویانی كده محدل زنددگی خدود را مرتده تغییدر مدی  زندگی می 

 .بسیار مفید است
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هد، خواه در اجتماع یادگیری تعیین شدده بده وسدیله ید  د اجتماع:  آموزش در اجتماع رخ می  -5

مدرسه یا سازمان خار یا دری  اجتماع فیزیكی واقعی مانند : یک شهر یا شهرک باشد. آمدوزش بدر 

تواند از طریق افزایش قابلیت دسترسی و ارتباط، اجتماعات را به هن مت ل كند. ایجداد یدک  خط می 

صددفحه ی شم ددی
50

كنددد یددا  ال عناصددر جداگاندده ی پیشددین را فددراهن مددی روی وب كدده امكددان ات دد 

 .كند فهرست بر خط با پست الكترونیكی یا شماره تلفن به ایجاد اجتماعات یادگیری كم  می 

گیرندد.  اكتشاف: بسیاری از فعالیت های بدرخط، اششدكالی از یدادگیری اكتشدافی را دربدر مدی   -6

دی ایجداد كندد چدرا یدادگیری رسدمی نبایدد سدرگرم تواندد سدرگرمی زیدا اگر بازی های كامپیوتری مدی 

تر آن اكتشاف و یدادگیری مبتندی بدر حدـل مسدئله اسدت كده عمومداً در آمدوزش  كننده باشد. نوع رسمی 

گیدرد. در ایدن  های تم  ی ) مانند حقوق، پزشکی، مـهندسی، بازرگانی ( مـورد اسـتفاده قرار مدی 

شدود تدا  شدود و از آنهدا خواسدته مدی  نشدجویان ارائده  مدی هدای دارای مدـسایل بدـه دا رویـكرد، موقعیت

  .روی تشمیه، ارائه راه حل، استراتژی و طراحی كار كنند

به اشتراع گذاشتن دانش: اگر چده سدهین شددن در داندش، هسدته ی اصدلی آمدوزش و پدرورش  -.

ا  انجددام دهددین. این آن ر های كددامپیوتری فددـقط از راه هددای محدددودی توانسددته اسددت، امددا پددیش از شددـبكه

بدیهی است كه كتاب ها ی  تكنولوژی عالی نسدبتاً ارزان، قابدل حمدـل و بدا دوام بدرای انجدام ایدن كدار 

های كتاب یدا ید  كتابمانده  شود و قفسه هستند. اما بمش كوچكی از دانش بشر در هر كتاب منتشر می 

ی وب یدا هدر فرصدت الكترونیكدی كند. گذاشتن اطالعات رو تنها مقدار اندكی از آن را نگهـداری می 

دیگر، آن را از طریق ارتباط كامپیوتری مناسه فدوراً در دسدترس هدر كدـس دیگدری در جهدان قدرار 

 .تواند ی  مؤلف یا ناشر باشد دهد. خوب یـا بد، هر كسی می  می 

هایی  چند حسی  بودن: بدیهی است یادگیری زمانی اثر بمشی بیشتری خواهد داشت كه كانال -8

داندین كده  ی متعددی ) مانند ت ویر، رنو، حركت، صدا، لمس، بو( را در بر گیرد. همچندین مدی حس

  (. های حسی گوناگونی دارند )سب  های شناختی افراد سلیقه

:  یكی از همبسدتگی هدای بدین مدرتبط بدودن، اجتمداع و بده اشدتراع گذاشدتن  صحت و درست -0

حت و اصالت زیدادی برخدوردار اسدت. دنیدای مجدازی دانش این است كه آموزش برخط ماهیتاً از ص

توانند به متم  دان و  بسـیار واقعی تر از كـالس هایی معمولی است. از آنـجایی كه دانشجویان می 

های واقعی دسترسی داشته باشند، فعالیت های یادگیری آنها واقعدی اسدت. در واقدع یكدی از  پایگاه داده

، عدم تناسه با دنیای واقعی استضعف های اصلی آموزش در تمام سطوح
55

. 

 

 محدودیت ها و موانع استقرار نظام آموزش مجازی 1-5-6

موانع موجود در سر راه مجازی شدن و نیز توسعه سازمان های مجازی به عوامدل ممتلقدی      

وابسددته اسددت. در ایددن میددان مددی تددوان بدده یددک سددازمان، برنامدده هددای کددالن و اهددداف و آرمددان هددای 
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مسایل و متغیرهای برون زای مؤثر و دخیل در این امر و دیگر موارد اشاره کرد. از جمله سازمان، 

 موانع می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 الف ( موانع فرهنگی

بددرای ایجدداد و توسددعه آمددوزش مجددازی در ایددران، مددانع اساسددی فرهنددو غالدده در میددان ت ددمین 

ری هدای مددرن ندارندد و بندابراین در برابدر پدذیرش ایدن گیران آن اسدت. آنهدا آشدنایی چنددانی بدا فنداو

 ( .0:  1382فناوری مقاومت می کنند ) دوالیی، 

از طرف دیگر چون سازمان های مجازی بدا شدرط همکداری هدای متقابدل از خدارج از سدازمان 

واقعی شدکل مدی گیرندد، تعددد و تندوع اندیشده هدا، افکار،سدنن و آداب و رسدوم میدان عوامدل سدازمان 

ازی، گستره فرهنو آن را بیش ازپیش وسدیع تدر مدی کندد. ایدن تقابدل و تضداد فرهنگدی در زمینده مج

های گوناگونی بروز می کند. از آن جمله مدی تدوان بده محدل، چگدونگی  یدا کیفیدت انجدام کدار، زمدان 

صورت پذیری کدار مدورد نظدر، نحدوه ی انتقدال و  خیدره اطالعدات، نحدوه سدرمایه گدذاری بدر روی 

هددای جدیددد، فشددارهای ناشددی از کددارگروهی ب ددورت تددنش هددای روانددی، نامتناسدده بددودن فندداوری 

فرهنو های سازمانی با یکد یگدر، ندابرابری هدای جوامدع بدین الملدل، اشدکال و گونداگونی مدذاهه و 

ادیان، کافی نبودن شرایط یک زبان بین المللی، تفاوت در مدیریت ها، ارزش های محلدی، تفداوت در 

انفرادی و گروهی و روش های ارتباطی اشداره کدرد. بدرای غلبده بدر چندین مدوانعی  شیوه ی کارهای

باید شناخت کافی نسبت به محیط سازمان، پیشرو بودن در امر فناوری های نوین و احاطه به مسدایل 

-381: 1382بین المللی داشت تا بتوان راهکارهای مناسه را اتما  کرد ) علی احمددی و دیگدران، 

382.) 

انع دسترسی/ شکاف دیجیتالیب( مو
56
  

عوامل خاصی مانند پیش زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقت ادی، سدطح مهدارت هدا، موقعیدت 

جغرافیایی، کیفیت، و مرفیدت زیدر بندای ممدابراتی، ممکدن اسدت تواندایی بعضدی از فراگیدران را در 

موانددع در امددر بهددره گیددری ازنظددام هددای اطالعدداتی بددرخط، بم ددور اینترنددت محدددود کنددد. ایددن 

 ( .21: 1382دسترسی، " شکاف دیجیتالی " نامیده شده اند ) تیموریان،

 

 ج( موانع زیر ساختی 

عدددم توسددعه زیددر سدداخت هددا ی ممددابراتی بددرای اجددرای آمددوزش الکترونیددک، نبددود اسددتراتژی 

در دستگاه های دولتی، نبود یک اسدتاندارد مشدمه در سدطح ملدی جهدت اجدرای  ITم وب توسعه 

ش الکترونیک و راهکار های اجرایی آن در سطح وزارتمانه ها ، و کندی سرعت بمش دولتی آموز

) که با سرعت و توسعه فناروی اطالعات، سازگاری ندارد(، باعث فراهن نشدن بستر مناسدبی بدرای 

 توسعه آموزش های الکترونیکی می شود.
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 د( موانع دیگر 

ت و فاصدله ی بدین پدیش دانسدته هدای  هندی افدراد آماده نبدودن جامعده بدرای دریافدت اطالعدا     

جامعدده بددا دانددش هددای جدیددد، بکددار نگددرفتن تجربیددات سددایر کشددورها در عملیدداتی کددردن برنامدده هددای 

آمورش الکترونیک، تن در ندادن به قانون کپی رایت که خدود زمینده سداز ایجداد احسداس عددم امنیدت 

یدف نشددن چرخده تولیدد طالعدات در کشدور و کاری در متولیان امدر آمدوزش الکترونیکدی اسدت، تعر

 (..5: 1382عدم استقبال دولت از مشارکت بمش خ وصی در آموزش ) سعادت، 

  

 پیش شرط های الزم دانشی و مهارتی برای فراگیران برای یادگیری مجازی  1-5-7

شرکت کنندگان باید دانش کارکردن با وب)پسدت الکترونیکدی، جسدتجو در اینترندی، موتورهدای 

جستجو گر(. کتابچه راهنما، سازماندهی پوشه و فایل هایی که در یک سیستن عملی استاندارد استفاده 

می شود را داشته باشند.
5.
  

عالوه بر آن به آشنایی با طرح کلی دوره، برخی محتواها ) یادداشت ها ، راهنمای مطالعه و ... 

گرهای وب، مباحث بحث برانگیز( مورد ( و برخی منابع و فعالیت های یادگیری ) لینک ها، جستجو

نیاز خواهد بود.
58
. 

 

 مؤلفه های راه اندازی نظام آموزش مجازی  1-5-8

مطالعات تطبیقی و مرور ادبیات آموزش مجازی نشان می دهد اهن مؤلفه های راه انددازی نظدام 

 آموزش مجازی عبارتند از: 

مدابرات ) فیبدر ندوری، گیرندده هدای زیر ساخت فناوری: مشتمل بر سیستن های زیدر بندایی م -1

ماهواره ای ،میکرو پردازشگرها و غیره (، شبکه های اینترنت، سرویس دهندگان خدمات اینترنتدی، 

 (.1.6:  1381ات ال سیستن های شبکه ای )جعفری،

زیددر سدداخت انسددانی : راه اندددازی نظددام آمددوزش مجددازی مسددتلزم کارکنددان فنددی و پشددتیبانی،  -2

موزشددی ، اعضددای هیددأ ت علمددی، دانشددجویان، برنامدده ریددزان و مدددیران بعنددوان طراحددان فنددی و آ

کاربران و بازیگران اصلی نظام آموزش مجازی است. همچنین داشدتن داندش گسدترده ای از مهدارت 

ها ) آشنایی با کامپیوتر، استفاده از پردازشگر های کلمه، سیر علمی در وب بده جدای وب گدردی بدی 

افزار های، چند رسانه ها، عیه یابی و عیه زدایی و ...(، و نگرش های جدید، هدف، آشنایی با نرم 

تغییر  هنیت و برداشت کلیه عوامل دست اندرکارو بازسازی نقش ها، روابط و روش های انجام کار 

 امری ضروری است. 
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 زیددر سدداخت پددداگوژیکی : تغییددر پدداراداین یدداددهی و یددادگیری، تغییددر از آمددوزش کنتددرل شددده -3

کالسی به سیستن یادگیری خود سرعتی فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی، سبک های آموزشی 

جدید) همزمان و غیر همزمان (،اکولدو ژی جدیدد پدداگوژیکی، حرکدت از اسدتاد محدوری بده دانشدجو 

محوری، تغییر از تمرکز بر یادگیری بده جدای تمرکدز بدر یداددهی، روش هدای ندوین جهدانی بدا حفدن 

ای ملی و بومی، توجه به شکاف دیجیتالی و تالش برای توزیع عادالنه یادگیری و آمدوزش، ارزش ه

آداب و رسددوم شددبکه ای، تغییددر نقددش اجتمدداعی آمددوزش عددالی، رواج فرهنددو پددداگوژیکی جدیددد ) 

 استقالل و خودگردانی دانشجو ( به عنوان فرهنو سازمانی غاله در محیط های یاددهی و یادگیری.

ت اقت ادی : تجارت الکترونیکی، در آمد زایی، روش های ندوین تم دیه مندابع زیر ساخ -0

و مدل های جدید تأمین منابع، بازاریابی و گسدترش بازارهدای آموزشدی، اقت داد بددون سدلطه، بدازده 

سددرمایه گددذاری، اقت دداد کددالن، بددازده غیرمسددتقین ) گسددترش انتمدداب از نظددر تنددوع درسددی، اسددتاد، 

 سبک یادگیری و ... برای دانشجو. رسانه، قیمت، سرعت،

زیر ساخت مدیریت و رهبری : مدیریت دانش ) تأکید بر یادگیری سازمانی به جای یادگیری  -5

فددردی، گسددترش راه هددایی بددرای سددهین شدددن و انباشددته شدددن دانددش در یددک سددازمان و دسددتیابی بدده 

افدراد دیگدر نیدز باشدد(، تم ه و مهدارت کارکندان و تبددیل آن بده شدکلی کده بده آسدانی در دسدترس 

اتمددا  اسددتراتژی دو جانبدده رقابددت و همکدداری، اسددتراتژی هددای جدیددد مدددیریت و رهبددری از جملدده 

مدیریت مشارکتی، مدیریت پیش کنشی، پویا و آینده پژوه، رویکردهای بین المللی و جهانی نگریستن 

زش مجازی در زمینه های به مسائل سازمانی، تدوین سیاست ها و خط مشی ها و قوانین اجرایی آمو

ممتلفددی چددون حجددن کدداری، روش اسددتمدام و جددذب اعضددای هیددأ ت علمددی، اعتبددار سددنجی و صدددور 

جددواز، مسددائل  مالکیددت معنددوی، اسددتاندارد هددای کیفددی و کمددی، تضددمین کیفیددت و اصددالت و اعتبددار 

 اطالعات، اقدامات امنیت الکترونیکی، سیاست های کاربرد قابل قبول و... .

ساخت اداری و نظدام پشدتیبانی: نظدام اداری الکترونیکدی و بددون کاغدذ، نظدام پشدتیبانی زیر  -6

سدازمانی، آموزشددی و فنددی بددرای دانشددجو، اسددتاد و کارکندان، دسترسددی بدده منددابع و خدددمات دیجیتددالی  

 (...1)همان منبع : 

 

 

 

 

 

 پیشینه تحقیق  1-6 

 مروری بر تحقیقات انجام شده



 

 

ست از : شناسایی و مطالعه نقادانه پدژوهش هدایی کده در گذشدته انجدام پیشینه مطالعاتی عبارت ا

شددده اسددت و بددا موضددوع مددورد پددژوهش پژوهشددگر ارتبدداط موضددوعی مسددتقین یددا غیددر مسددتقین دارد. 

اصوال پژوهش امری گروهی است نه فردی. هر مطالعه ضمن آنکه مبتنی بدر مطالعدات قبلدی اسدت، 

عات بعدی خواهد بود. هر قدر تعداد ارتباط ها و پیوندهای ممکن خود نیز مقدمه و پایه ای برای مطال

یک مطالعه با مطالعات پیشین و تئدوری هدای موجدود بیشدتر باشدد، سدهن و اهمیدت آن در بسدط داندش 

 آدمی بیشتر خواهد بود

 (. 140:  1381) خورشیدی و قریشی،

زد از ایدن رو محقدق را پیشینه تحقیق یافته های تحقیدق را بده پدژوهش هدای قبلدی مت دل مدی سدا

قادر می سازد تا یافته های تحقیق را در چارچوب تحقیقات قبلی قرار دهد و از دوباره کاری اجتنداب 

 ورزد. 

از آنجا که مقوله ی آموزش از راه دور برای آمدوزش ضدمن خددمت معلمدان  مبحدث جدیددی در 

 است .محافل تربیتی به شمار می رود مسبوق به سابقه تحقیقاتی محدودی 

 

 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه آموزش راه دور 1-6-2

تحقیقددات ممتلفددی در مددورد آمددوزش از راه دور و مجددازی بددا اهددداف ، ابددزار و روش هددای      

 بررسی متفاوت صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می گردد :

دانشگاه ها ی مجرازی بره منظرور ارائره ی " بررسی ( تحقیقی تحت عنوان 1381. جعفری ) 1

 -انجدام داده اسدت. ایدن تحقیدق بده روش توصدیفییک مدل مناسب جهت نظام آمروزش عرالی کشرور" 

پیمایشددی بددا کاربسددت دو پرسددش نامدده) بررسددی مهددارت ،نگددرش و نظددرات اعضددای هیددأت علمددی و 

لی درخ دور مددل مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی ،بررسی نظرات متم  ان آموزش عدا

پیشنهادی و مولفه های آن ( انجام شده است. نتایج نشدان داد مهدارت اعضدای هیئدت علمدی و مددیران 

در خ ددور کددار بددا اینترنددت بدده عنددوان کددانون آمددوزش مجددازی ،متوسددط و اسددتفاده اکثریددت آنهددا از 

قه مندی بده راه انددازی اینترنت در ارتباطات بسیار کن می باشد  یا اصالً از آن استفاده نمی کنند. عال

دانشددگاه مجددازی درکشددور و تدددریس در آن، توسددط پاسددخ دهندددگان در حددد متوسددط اعددالم شددده اسددت. 

اعضای هیات علمی و مدیران نحوه ی راه اندازی دانشگاه مجازی در کشور را به صدورت مشدترک 

ا در مقطع دکتری بین دانشگاه های داخلی و خارجی ، در مقیاس محدود و سپس گسترش تدریجی ابتد

و بدون آزمون و با تعیین شرایط خار اعالم کرده اند. مؤلفه های مدل ارائده شدده عبدارت بودندد از: 

فلسددفه و اهددداف، مبددانی نظددری، زیرسدداخت انسددانی، زیرسدداخت فندداوری، زیرسدداخت پددداگوژیکی، 

 زیرسددداخت فرهنگدددی، اجتمددداعی، ارزشدددی، زیرسددداخت اقت دددادی، زیرسددداخت مددددیریت و رهبدددری،

 زیرساخت خدمات اداری و نظام پشتیبانی و مراحل اجرایی.

 



 

 

امکران سرنجی آمروزش از راه  ( انجدام گرفتده اسدت،1381در تحقیقی که توسط حسدن زاده ) . 2

درقالده سده مؤلفدده امکاندات و تجهیددزات دور کتابرداری و اطرالع رسررانی از طریرق اینترنرت در ایررران 

مه هدای آتدی  دوره هدای از راه دور رشدته کتابدداری بحدث و گروه ها، سابقه و مهارت اساتید، و برنا

درصد گروه های کتابداری و اطالع رسانی شرایط  54بررسی شده است. نتایج نشان داد که بیش از 

درصد اسداتید تدا بده  54و امکانات اولیه برای برگزاری چنین دوره هایی را دارند. در مقابل بیش از 

ند و سابقه برگزاری چنین کدالس هدای را ندارندد و در نهایدت بدیش از حال به این موضوع نپرداخته ا

درصد گروه ها ی کتابداری نیز هی  برنامه ای برای آینده در مدورد آمدوزش کتابدداری و اطدالع  01

 رسانی از راه دور ندارند. 

 

" مقایسره عملکررد تحصریلی دانشرجویان تربیرت بردنی ( تحقیقدی بدا عندوان 1384فراهدانی )  .3

انجدام داده ام آموزش حضوری با راه دور و ارائه الگوی برنامه ریزی تربیرت بردنی از راه دور" نظ

است. این رساله به مقایسه سطح یادگیری دانشجویان تربیت بدنی در نظام حضوری و راه دور ایران 

ه در درس های این رشدته تح دیلی پرداختده اسدت. نتدایج نشدان داد کده سدطح یدادگیری دانشدجویان را

بداالتر بدوده اسدت. همچندین  a=  45/4دور نسبت به حضوری در درس هدای علدوم نسدانی در سدطح 

بده   x = 24/13 نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سطح یدادگیری دانشدجویان راه دور بدا نسدبت 

پایین تر است و سطح خود آموزی متدون نوشدتاری  a=  45/4و با سطح  x =  84/13 حضوری با 

خددود آمددوزی متددون نوشددتاری درسددطح یددادگیری دانشددجویان در دروس ممتلددف مددؤثر بددوده  در سددطح

 است.

 

" بررسی راهبرد های علمی استفاده از آموزش از راه  ( ، تحقیقی با عنوان13.8چگینی )  .0

انجام داده است. این پایان نامه به منظور دور برای نوسوادان بزرگسال دوره پایانی مناطق تهران " 

سی امکان تغییر در روش های آموزش راه دور و ایجاد زمینده هدای مشدارکت فراگیدران و بهدره برر

گیری از روش های آموزش انفرادی به آموزش تجربی نظام آموزش راه دور و مقایسه ی آن با نظام 

 سنتی آموزش انجام گرفته است. 

ران ید  منطقده و از كالسدهای منطقه آموزشی شدهر تهد 0كنندگان دوره پایانی در  نام از میان ثبت

كددالس بددرای محدد  تجربددی آمددوزش از راه دور بدده صددورت ت ددادفی  0تشددكیل شددده در ایددن منطقدده 

كننده در كدالس هدا شدامل دو كدالس زندان و مدردان بده دو گدروه  نفدر شدركت 64انتماب گردید. تعدداد 

ری در دو گددروه آزمددایش و گددواه بدده طددور مسدداوی تقسددین شدددند. براسدداس روش تجربددی میددزان یددادگی

آزمایشی )آموزش از راه دور( و گدروه گدواه كده بده روش معمدول آمدوزش دیدد ندد مقایسده شدد. نتدایج 

حاصل از این پژوهش برتری میزان یادگیری گدروه آمدوزش از راه دور را نسدبت بده گدروه آمدوزش 



 

 

مدردان همدین سنتی نشان داد. همچندین میدزان یدادگیری زندان در گدروه آمدوزش از راه دور بیشدتر از 

 گروه بود.

 

میررزان ترر ثیر دو روش آمرروزش ( در یددک مطالعدده نیمدده تجربددی، 13.0عابددد زاده زواره )  .5

شهرسدتان اردسدتان بدا  بهورزاننفر از 04 را بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارگاهی و غیر حضوری

 0سدتانی طدی نفر از بهورزان شهرستان ندائین مقایسده کدرده اسدت. در ایدن مطالعده بهدورزان ارد 02

جلسه به روش کارگاه آموزشی تحت تعلین قرار گرفته اند در حالی که بهورزان نائینی فقدط از جدزوه 

ی آموزشی استفاده کرده اند. مقایسه ی نمرات پیش آزمون و پدس آزمدون در مدورد گدروه اول حداکی 

وه دوم فقط حداکی از وجود تفاوت معنی دار در آگاهی، نگرش و عملکرد آنان بود، ولی در مورد گر

 از وجود تفاوت معنی دار در آگاهی ونگرش آنان بوده است.

 

بررسدی احساسدات دانشدجویان دانشدگاه بداز در رابطده بدا مشدکالت » نارتگان در تحقیقی بده  .6

نفددر از دانشددجویان  05کدداربردی آمددوزش از راه دور "  پرداختدده اسددت. نموندده مددورد بررسددی شددامل 

ال بدود کده بطدور ت دادفی انتمداب شددند. اطالعدات از طریدق م داحبه جمدع دانشگاه آبانت ایزل بیسد

آوری گردیددد. نتددایج نشددان داده اسددت کدده : اغلدده آنهددا آمددوزش از راه دور را بددرای کارمندددان ادارات 

ممتلددف تددرجیح داده انددد. همچنددین در ایددن بررسددی بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده بیشددتر دانشددگاه هددا و 

بت به آموزش از راه دور دارندد. البتده بسدیاری از آنهدا خدود خدوان بدودن دانشجویان نوعی نگرش مث

 دروس را به عنوان یک مشکل مطرح کرده اند. 

 

" مذاکره از راه دور در محیط های یادگیری مبتنری  ( تحقیقی تحت عنوان2443زهانو ، )  ..

ز راه دور چهدار بعدد داد. مدل جدیدد تئدوری مدذاکره ابر وب در جهت سنجش و ارائه تئوری" انجام 

کددامپیوتر.  –محتددوا و فراگیددر  –معلددن ، فراگیددر  –فراگیددر، فرگیددر  –دارد : مددذاکره راه دور فراگیددر 

نتایج نشان داد مدل ارائه شده قابل قبول است. قوی ترین عامل که حالدت مدذاکره راه دور تحدت تدأثیر 

معلدن، و فراگیدر  –عدد از آن  بدین فراگیدر قرار داد و با یادگیری ساخت بین فراگیر_ فراگیر پیدا شد. ب

محتوا. یافته ها داللت دارند برتوسعه یدک تئدوری اصدالح شدده از مدذاکره راه دور در آمدوزش بدر  –

خط که برای تئوری های یادگیری ساختاری و تئوری های یادگیری اجتماعی، حمایتی اساسی فدراهن 

 می آورد. 

 

" امکران سرنجی اسرتفاده از دوره هرای ارتبراط عنوان ، مارتینز تحقیقی تحت .100در سال  .8

انجددام داد. ایددن رسدداله در امریکددای التددین، بددا هدددف از راه دور در دانشررگاه هررای آمریکررای التررین" 

سنجش نگرش  دانشگاهیان امریکای التدین بدرای ارائده دوره هدای دوربدرد و بررسدی امکدان پدذیری 



 

 

را امکان سنجی نموده است. جامعه تحقیق عبارت بودندد اقت ادی اجرای چنین دوره هایی، این اقدام 

از : دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، مسئوالن اداری، اعضدای هیدأ ت  علمدی و مددیران برنامده 

یافتدده هددا نشددان داد در دورن دانشددگاه هددای آمریکددای التددین در مددورد دوره  .هددای آمددوزش از راه دور

مدیران، راه اندازی دوره های دوربرد را به لحام اقت ادی  های دوربرد نگرش مثبتی وجود دارد و

 در سازمان شان امکان پذیر می دانند. 

 

"  بررسرری آمرروزش از راه دور برررای آمرروزش دروه دانشررگاهی در ( بدده1001شددرف )  .0

پرداخت. این رساله با هدف سنجش ادرک و نگرش افرادی کده بدیش از همده از  عربستان سعودی "

یادگیری راه دور، با بکارگیری رادیو و تلویزیون برای آمدوزش دروس دانشدگاهی بده  تأسیس مراکز

جوامع روستایی در عربستان متأثر می شدند، انجام داد. وی اطالعات الزم را جمع آوری کرد. یافته 

ها نشان داد که بر اساس نظر پاسخ دهنددگان، درصدورت تأسدیس چندین مراکدزی، دانشدجویان بطدور 

نشجویان نقاط دور دست بطور خار منتفع خواهند شد. یافته دیگدراین بدود کده در صدورت کلی، و دا

آغاز به تأسیس این مراکز مشدکالتی بدروز خواهدد کدرد کده عمددتا مداهیتی فندی دارندد و بدا تم دیه 

 منابع کافی و آموزش های قبل از تأسیس به گردانندگان، رفع خواهند شد.  

 

پرداخدت. وی  مکران سرنجی آمروزش از راه دور در فیلی رین "" اشارما بده  1001.در سال 14

در مقالده ای تحقیقدی کده در سددمینار کارگداه آموزشدی از راه دور در مانیدل ارائدده کدرده اسدت، پددس از 

بحددث هددای مقدددماتی و بررسددی عوامددل مربددوط بدده آن، نتیجدده گیددری کددرده اسددت کدده کدداربرد گسددترده 

ر است. زیرا منابع کافی، پرسنل ماهر و الگوهایی که بتدوان آموزش از راه دور در فیلیپین امکان پذی

از میان آنها یکی را برگزید وجود دارد. از طرف دیگر بازار ) یا تقاضدای ( کدافی بدرای آمدوزش از 

 راه دور در این کشور موجود است.

 

 بعضی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه ی آموزش ضمن خدمت : 1-6-1

ضرمن خردمت کوتراه مردت حضروری و آموزش های  ای بین دوره مقایسه (1383ر ). قبادی پو1

در مجمدوع   انجدام داد. یافتده هدا نشدان داد  غیر حضوری از دیدگاه معلمان و مدرسان شهر اصرفهان

از نظدر  زش هدای ضدمن خددمت کوتداه مددت را مثبدت ارزیدابی کردندد.وهن معلمان و هدن مدرسدان آمد

ای  خددمت حضدوری و غیدر حضدوری بدر حسده افدزایش تواندائی حرفده معلمان بین دوره های ضمن

نسدبت بده دوره  .50/1تفاوت معنا دار مشاهده شد. معلمان دوره های حضدوری را بدا میدانگین رتبده 

ای در رده بداالتری قدرار  از نظدر افدزایش تواندائی حرفده ./30هاي غیر حضدوری بدا میدانگین رتبده 

از نظر ارتقداء روحیده فدردی، معلمدان اولویدت را بده  تی قائل نشدند.دارند، ولي مدرسان بین آنها تفاو

معلمان دوره های حضوری را از نظر افزایش حس همکداری گروهدی،  .اند هدوره های حضوری داد



 

 

رضایت شغلی و استفاده از تکنولوژی آموزشی موثرتر از دوره های غیر حضوری ارزیدابی کردندد 

 وع تدریس بین آنها تفاوتی قائل نشدند. و از نظر استفاده از روش های متن

اثر بخشی آموزش های کوتاه مدت ضرمن خردمت را بره (، ..13. در مطالعه دیگری ساکی ) 2

مددیر مدرسده دولتدی ابتددایی در  140در میدان صرورت حضروری، نیمره حضروری، و غیرر حضروری 

ار منطقه شمال تهران قاله چهار گروه نسبتا برابر بر حسه جنسیت و به صورت ت ادفی که از چه

انتماب شده بودند بررسی کرده است. محتوای  آموزشی معادل دو واحد درسی از میان منابع موجود 

سدداعت و گددروه نیمدده  30در موضددوع رهبددری و مدددیریت آموزشددی بددوده اسددت. گددروه حضددوری 

بده ساعت آموزش دیده اند. گروه غیر حضوری فقط یک جلسه تدوجیهی داشدته و ملدزم  .1حضوری 

مطالعه محتوای دوره بر اساس برنامه زمان بندی و پاسخ گویی به مجموعه ای از سؤاالت تشدریحی 

در فواصل ده روزه و ارسال آنها بدرای مددرس دوره بدوده اندد. ایدن عدده امکدان ارتبداط مکاتبده ای بدا 

ه هدای ایدن مدرس و طرح اشکال را نیز داشته اند. گروه گواه هی  آموزشی دریافت نکرده است. یافتد

پژوهش نشان داد هر سه شیوه موجه بهبود دانش شغلی مدیران شده است. اما میان اثدر بمشدی شدیوه 

درصدد اطمیندان از دو  05های ممتلف تفاوت معنی دار مشاهده شده و آموزش حضدوری بده احتمدال 

 شیوه دیگر اثر بمش تر بوده است.

" امکران سرنجی اجررای آمروزش از ان( تحت عندو13.6. در مطالعه ای که توسط فراهانی ) 3

انجام شده است و به صورت طرح تحقیقاتی اسدت، امکدان راه دور در آموزش متوسطه در کشور " 

سنجی اجرای آموزش از راه دور در دوره متوسدطه در کشدور را از ابعداد زیدر مدورد بررسدی قدرار 

 داده است:

از نظدر نیدل بده اهدداف  -0جتمداعی، از نظدر ا -3کدارایی رسدانه هدا،  -2کارایی اقت دادی،  -1 

از نظدر ندوع مؤسسده آمدوزش از راه  -6از نظر رشد و تعالی شم یتی یادگیرنده و  -5توسعه ملی، 

 دور

یافته ها حاکی از این است که ضرورت به کارگیری آموزش از راه دور در کشورمان حس مدی 

 شود و امکان اجرای آن در دوره متوسطه کشور وجود دارد. 

 

ترر ثیر روش هررای حضرروری و غیررر حضرروری بررا ( بدده مقاسددیه 13.1کددرین زاده شددیرازی ) . 0

پرداختدده اسددت. در ایددن  محتروای بهداشررت در بررازآموزی مربیران بهداشررت مررداره شهرسررتان شریراز

نفددر مربیددان بطددور ت ددادفی انتمدداب و در قالدده گددروه هددای  .10نفددر از  151مطالعدده نیمدده تجربددی 

برگزاری آزمون و غیر حضوری غیر مطلع از برگزاری آزمون  حضوری، غیر حضوری مطلع از

تقسین شدند. متون خودآموز گروه های غیر حضدوری نیدز سده ندوع بدوده اسدت. مدتن عدادی، آمدوزش 

برنامه ای و م ور سازی ، مقایسه پیش آزمون و پس آزمدون هدر سده گدروه اآزمایشدی بهبدود آگداهی 

در مددورد  گددروه غیددر حضددوری مطلددع از برگددزاری  مربیددان را نشددان مددی دهددد اگددر چدده ایددن میددزان



 

 

آزمون، بداالترین و در مدورد گدروه غیدر حضدوری غیدر مطلدع پدایین تدرین سدطح را نشدان مدی دهدد. 

 همچنین یافته ها نشان داد آموزش برنامه ای مؤثرترین روش آموزش غیر حضوری بوده است.

 

اثرات آموزش شغل در افزایش کارآیی بررسی ( در تحقیقی بنام  1360. دکتر اسدهللا کار نما )5

نتیجه زیر بدست آورده است. عدم اطالع کافی کارکنان واحد های ممتلدف در یدک موسسده  کارمندان

از مسائل عمومی و کلی سازمان و همچنین مسدائل صدد در صدد تم  دی و مربوطده بده شدغل آندان 

دینامیددک و پویددایی را از باعددث عدددم پیشددرفت ایددن موسسددات و سددازمان هددا مددی شددود و عمددالً حالددت 

 مؤسسات سله می کند . 

 

در زمینده ی آمدوزش  81. در تحقیقی که توسط آقایدان امیدر هدادی و حسدینعلی آسدیان در سدال 6

ضمن خدمت بر کارآیی مدیران و معلمان مدارس راهنمایی شهر تربت جام انجدام داده اندد نتدایج زیدر 

 را  بدست آورده اند :

کالت آموزش و پرورش دانش آموزان در معلمانی که از آمدوزش هدای توانایی حل مسائل و مش

ضمن خدمت برخوردارند تا حد زیادی بیش از معلمانی است کده از ایدن ندوع آمدوزش هدا برخدوردار 

نیستند، افت تح یلی دانش آمدوزان معلمدانی کده از آمدوزش هدای ضدمن خددمت بدر خوردارندد تدا حدد 

ه از این آموزش ها برخوردار نیستند. شدرکت معلمدان در دوره بسیار زیادی کمتر از معلمانی است ک

های آموزش ضمن خدمت تاثیر بسدیار زیدادی در افدزایش تواندایی مددیریت آندان در کدالس داری مدی 

گددردد. مشددارکت معلمددان در دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت کوتدداه مدددت تدداثیر زیددادی در افددزایش 

رد. همچندین ایدن دوره هدا تدا حدد بسدیار زیدادی باعدث کارایی آنان در رشدته هدای ممتلدف تح دیلی دا

شناخت نقاط قوت و ضدعف معلمدان مدی گدردد. شدرکت معلمدان در دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت 

 کوتاه مدت تأثیر زیادی در افزایش روحیه همفکری و همکاری آنان با سایر معلمان دارد. 

 

ت معلمران و ارائره پیشرنهادات " تحلیل برنامه های آموزشری ضرمن خردم( به 1860. نجفی ) .

  های برنامدده  كنددد چنانچدده  مشددمه  كدده  بددوده  ایددن  مطالعدده  ایددن  پرداخددت. هدددف برررای بهبررود کیفرری آن"

  معلمدان  ممتلدف  سدنی  گروههای  و گرایش های  نیازها، عالئق  بر اساس  معلمان  خدمت  ضمن  آموزش

  ایددن  بدده  ای نسددبت دیددد خوشددبینانه و معلمددان طراحددی گددردد   مطلددوب  های آموزشددی شددیوه  در انتمدداب

شدوند و اگدر   داده ها مشداركت برنامده  ریدزی ایدن باشدند و در طرح داشته   اجرایی آن  ها و عوامل برنامه

از روش هدای جدیدد   باشد و با استفاده  داشته  مادی و معنوی بدنبال  امتیازات  ها برای معلمین دوره  این

بدداالئی   از كیفیددت  خدددمت  ضددمن  آمددوزش  های برنامدده  صددورت  شددود، در آن  اشددتهاجددرا گذ  بدده  آموزشددی

 كنند. می   مشاركت  كامل  با انگیزه ی  ومعلمین  برخوردار بوده



 

 

ی   نمونده  معلمدین  اتفداق  بده  قریده  اكثریدت  كدرد كده  روشدن  شده  حاصل  بررسی  از این  نتایجی كه

باشدند.  مدی   خددمت  هدای ضدمن در دوره  و خواسدتار شدركت  بدوده  خدود نگدران از ركود علمدی    تحقیق

  معلمدین  گدروه هدای سدنی متفداوت  گونداگون  نیازهدای  برسدنجش  باید بدا تكیده  خدمت  ضمن  های  برنامه

  را بده  عدالی  در دانشدگاه هدا و مراكدز آمدوزش تح دیل   ادامده  شدود. معلمدین  طراحی  متفاوت  ای بگونه

و   بیشدتر معلمدان  خواستارمشداركت  مدی دهندد. معلمدین  تدرجیح  خددمت  ضدمن  آموزشی  ایه سایر شیوه

  ایجداد انگیدزه باشند. برای  می   خدمت  ضمن  آموزش  های برنامه  و اجرای  و طراحی  در تدوین  مدیران

  قت ددادیغیرا  هددای هددای مددادی، انگیزه بددر انگیزه  هددا عددالوه دوره  در ایددن  شددركت  جهددت  در معلمددان

  های برنامدده  . در طراحددی اسددت  ارتقدداء شددغلی الزم  و امتیددازات  تحقیقدداتی  بددورس هددای  اعطددای همچون

  بده  بیشدتر و پاسدخ گدوئی  پدذیری  منظدور انعطداف  تمركدز بده  عددم  اصدل  بایسدتی خدمت   ضمن  آموزش

  تح دیلی  مقداطع  در همده ی  ها بایدد هدن زمدان برنامده  گدردد و ایدن  و محلدی رعایدت  ای منطقه  نیازهای

 شود.  حفن  تح یلی ممتلف   سطوح  بین  طراحی و اجرا گردد تا هماهنگی الزم

 

امکرران سررنجی کرراربرد آمرروزش از راه دور برررای ». صدددری طباطبددایی پژوهشددی بددا عنددوان 8

انجدام داد. هددف اصدلی ایدن پدژوهش بررسدی  1384در سدال « هنرری -مدیران کانون های فرهنگری

ن پذیر بودن استفاده از روش های آمدوزش ضدمن خددمت از راه دور بدرای مددیران کدانون هدای امکا

هنری کشور بود. یافته ها نشان دادند که اکثدر مددیران ، شدیوه آمدوزش غیدر حضدوری را  –فرهنگی 

 ترجیح می دهند.

امکان سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی ». فهیمه ن یری پژوهشی با عنوان 0

انجدام داد . هددف اصدلی ایدن پدژوهش امکدان  1380در سدال « در وزارت آموزش و پررورش کشرور

پددذیربودن اسددتفاده از روش هددای آمددوزش مجددازی و وجددود بسددتر و زیرسدداخت هددای مناسدده آن در 

آموزش و پرورش کشورمان جهت آموزش ضمن خدمت ب ورت مجازی بوده، یافته ها نشدان دادندد 

ن آموزش ضمن خددمت در وزارت آمدوزش و پدرورش کشدورمان امکاندات یدا که از دیدگاه کارشناسا

 منابع انسانی مورد نیاز برای استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی وجود دارد .

مطالعره نگررش معلمران » حال بدا توجده بده مطالعدات انجدام شدده، پژوهشدگر بدر آن اسدت تدا      

مورد بررسی قرار دهد و نتایج حاصل از آن را را  «نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

در اختیار سازمان های مربوطده قدرار دهدد تدا در صدورت امکدان بدرای برقدراری هدر چده بهتدر ایدن 

 دوره ها اقدام نمایند. 
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 مقدمه 3-2

و عالقده مندد اسدت کده آنهدا  پژوهشگر در پژوهش ، فرضیه یا اهدافی را صورت بندی کرده     

را آزمددون کنددد. بدددین ترتیدده بددرای ایددن عمددل ، بایددد اطالعدداتی را جمددع آوری کنددد و همددواره از خددود 

بپرسد که این اطالعات را از کجا ، با چه روشی و چگونه باید تهیه نماید. پاسخ از کجا ) جامعه (، با 

ر ، آزمدون و طدرح ( را روش اجدرای ) روش نمونده گیدری و حجدن آن، و چگونده ) ابدزا  چه روشی

 (.121:  1384پژوهش گویند ) خورشیدی و قریشی، 

در این ف ل ضمن اشاره به روش شناختی تحقیق، به معرفی جامعه آماری ، روش تعیین گدروه 

نمونه ی آماری، حجن نمونه ی آماری ، روش گرد آوری اطالعات گیری، ابزار گرد آوری داده هدا، 

روایی و اعتبار ابدزار طدرح پدژوهش و روش هدای آمداری تجزیده و تحلیدل داده هدا شواهد مربوط به 

 اشاره می گردد. 

 

 روش تحقیق 3-1

تحقیق حاضر از آن جهت که در صدد مطالعه دیدگاه ها ی معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن 

 خدمت از دور می باشد، یک تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی است.

فی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شدرایط موجدود یدا یداری رسداندن بده اجرای تحقیق توصی

فراینددد ت ددمین گیددری باشددد کدده در آن هدددف ، توصددیف یددا پدیددده هددای مددورد بررسددی است)سددرمد و 

 . (82، ر.1380همکارن ، 

تحقیق پیمایشی، روش جمع آوری اطالعات از طریق پرسیدن پرسش های از پیش تعیین شده از 

که به عندوان نمونده از جامعده انتمداب شدده اندد ایدن پرسدش هدا معلدوالً بدا تدوالی از پدیش  افرادی است

تعیین شده در یک پرسش نامه ی دارای ساختار درج می شوند و در اختیدار افدراد یداد شدده فدرار مدی 

 (.8:  1004گیرند تا به آنها پاسخ دهند) هاتن، 

اطالعددددات از اعضددددای گروهددددی از تحقیددددق پیمایشددددی در تعلددددین و تربیددددت شددددامل جمددددع آوری 

یادگیرندگان، معلمان، یا اشمار دیگری می باشد که به نحوی با فرایند تعلین و تربیت مرتبط هستند، 

و تجزیه و تحلیل این اطالعات به منظور روشن ساختن یا حل مسائل مهن تربیتی صورت می گیدرد) 

 (.143:  1053بلکستر و همکاران، 



 

 

 

 جامعه آماری  3-3

ه آمدداری عبددارت اسددت از مجموعدده ای از افددراد یددا واحدددها کدده دارای حددداقل یددک صددفت جامعدد

(. بطدور کلددی جامعده عبدارت اسدت از همده اعضددای 1.6:  1380مشدترک باشند)سدرمد و همکدارن،

واقعی یا فرضی که عالقه مند هستین، یافته های پژوهش را به آنها تعمین دهدین و الزمده نمونده گیدری 

 (. 133ه مورد نظر است ) همان منبع : دقیق، تعریف جامع

جامعدده آمدداری تحقیددق حاضددر عبددارت اسددت از معلمددان مقطددع متوسددطه شددهر تهددران کدده شددامل 

 ( مشمه شده اند. 3 -1نفر می باشند که بر اساس جنسیت در جدول)  182.4

 

 : توزیع جامعه آماری بر اساه جنسیت 2-3جدول شماره 

 تعداد جنسیت

 11830 زن

 6031 مرد

 182.4 جمع

 

 

 

 شیوه ی نمونه گیری و تعیین حجم نمونه                 3-4 

نمونه ی آماری این تحقیق به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای هدفمند از میان منداطق ندوزده گانده 

شهر تهران انجام گرفت. انتماب مناطق بر اساس منطقه ی جغرافیایی شدمال، جندوب، شدرق ، غدرب 

ت . بر این اسداس پدنج منطقده : منداطق دو )شدمال( ، شدانزده )جندوب( ، هشدت) و مرکز صورت گرف

شرق( ، پنج )غرب( و دوازده )مرکز( انتماب شدند و سپس از هر منطقه چهار دبیرستان دخترانده و 

 چهار دبیرستان پسرانه به صورت ت ادفی ساده انتماب گردید.

 

 روش و ابزار گردآوری اطالعات 3-5

 اطالعات روش گرد آوری  

گدردآوری اطالعدات در ایدن تحقیدق بدا توجده بده موضدوع بده دو شدیوه ی کتابمانده ای و میددانی  

صددورت گرفددت . کلیدده ی مباحددث مربددوط بدده ادبیددات تحقیددق از طریددق مطالعدده ی کتابماندده ای شددامل 

 بررسی و مرور منابع مکتوب ) پایان نامده، مقالده، مجلده ، ف دل نامده، پدژوهش نامده و سدایت هدا ی

اینترنتی ( تهیه و تدوین گردید. اطالعات الزم در زمینه ی مطالعه نگرش معلمدان از طریدق مطالعده 

 میدانی به دست آمد.



 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

وسیله جمع آوری اطالعات برای این تحقیق پرسش نامه محقق سداخته مدی باشدد کده سدؤاالت آن 

 ز نوع پرسش نامه بسته پاسخ می باشد.به کمک استاد راهنما و مشاور تهیه شده است  و ا

ایددن پرسددش نامدده  دارای یددک مقدمدده ی تددوجیهی کوتدداه و فددرم  مشم ددات فددردی شددامل : جددنس 

،مدرک تح یلی، سابقه تدریس، رشته تدریس و منطقه محل خددمت بده منظدور گدردآوری اطالعدات 

 فردی پاسخ دهنده، در نظر گرفته شده است، می باشد. 

آمدوزش ضدمن خددمت  سدؤال  در مقولده هدای محددودیت هدای دوره هدای .2پرسش نامده شدامل 

میزان اثر بمشی دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری، مزایدای دوره هدای آمدوزش  ، حضوری

ضمن خدمت از دور، تمایل به شرکت در دوره های اخت اصی و عمومی آمدوزش ضدمن خددمت از 

دور طراحی شده است. جدول پا سخ ها  دور و گرایش به دوره های مجازی آموزش ضمن خدمت از

بر اساس مقیاس لیکرت چهار درجه ای اندازه گیدری ) بسدیار زیداد ،زیداد ، کدن ،و بسدیار کدن ( تنظدین 

شده اسدت. بددین ترتیده داده هدای الزم از طریدق ایدن پرسدش نامده جمدع آوری گردیدده اسدت.) نمونده 

 پرسش نامه در بمش پیوست آمد.

 الت پرسش نامه بر اساه سؤاالت تحقیق( تفکیک سؤا 1-3جدول) 

شدددددددددددددددددددماره ی  سؤاالت ردیف

سددؤاالت پرسددش 

 نامه

محدودیت های دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری تدا  1

 چه اندازه در شرکت مؤثر معلمان دراین دوره ها تأثیر دارند؟

 6الی  1

دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت حضددوری تددا چدده اندددازه مددی  2

 معلمان برآورده سازند؟ توانند  نیازهای آموزشی

 12الی  .

دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت از دور  تددا چدده اندددازه مددی  3

تواننددد محدددودیت هدددای آمددوزش هدددای حضددوری را برطدددرف 

 سازند؟

 .1الی  13

معلمان تا چه انددازه مایدل بده شدرکت در دوره هدای عمدومی و  0

 اخت اصی آموزش ضمن خدمت از دور هستند ؟

 10الی  18

ن چقدر نسبت به  آموزش های ضدمن خددمت مجدازی بده معلما 5

 عنوان یکی از شیوه های آموزش ازراه دور،گرایش دارند؟

 .2الی  24

 

 

 تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 3-6



 

 

 روایی   

روایی محتوایی یک آزمون معموالً توسط افراد متم ه در موضوع مورد مطالعه تعیین می  

 (. 1.1، :1380حتوا به قضاوت داوران بستگی دارد )سرمد و همکارن ، شود و از این رو م

روایی به این معناست که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیدرد کده بدرای   

سنجش آن ساخته شده است.از طرف دیگر پایایی میران ثباتی است که یدک ابدزار انددازه گیدری ، در 

 (. 335:  1380گیرد، از خود نشان می دهد )بیابانگرد،سنجش آن چه اندازه می 

برای بررسی روایدی محتدوای ابدزار تحقیدق حاضدر، از امهدار نظرهدای تعددادی از افدراد واجدد 

 صالحیت و کارشناس استفاده شد و پرسش نامه مورد اصالح و تغییر قرار گرفت

 

 پایایی  

ند آیا همه سؤاالت آزمون یک چیز واحدد روش های پایایی برای آن طراحی شده اند که تعیین کن

را اندازه گیری می کنند یا خیر. این ها را روش های همسانی درونی
50
می نامندد و تنهدا بده یدک بدار  

اجرای آزمون نیاز دارند. در این روش ، آزمونی را که می خواهند ضریه پایایی اش را تعیین کنندد 

مدی کنندد و بعدد بدا یکدی از روش هدای : دو نیمده  یک بار بدا گدروه واحددی از آزمدون شدوندگان اجدرا

کردن آزمون
64

ریچاردسون –، روش کودر 
61
و یدا روش ضدریه آلفدا 

62
بده تعیدین ضدریه پایدایی آن  

 .( .30-308:  1380می پردازند )بیابانگرد،

برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش حاضر از ضریه آلفدای کرانبداخ اسدتفاده شدد. ایدن 

 بدست آمد. 47.01نفر از آزمون شوندگان اجرا شد وضریه پایایی آن   34برای  پرسش نامه

 

 روش ها ی تجزیه و تحلیل آماری داده ها 3-7

تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه در دو سطح آمار توصیفی ها و استنباطی صدورت گرفدت. 

تاندارد ودر بمدددش در بمدددش توصدددیف داده از توزیدددع فراواندددی و درصدددد و میدددانگین و انحدددراف اسددد

گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی   tتک گروهی ،  tاستنباطی از آزمونهای 

 شفه و  نیز آزمون فریدمن استفاده شد.

 

  

                                                 
59 - Internal consistency 

60  - split- haves 

3 -  Kuder - Richardson 

4 -  coefficient alpha
 



 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 

 تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 

 



 

 

  مقدمه 4-2

پرداختده شدده اسدت. در بمدش  در این ف ل ، در دو بمش جداگانده بده تجزیده و تحلیدل اطالعدات

توصددیف داده از توزیددع فراوانددی و درصددد و میددانگین و انحددراف اسددتاندارد ودر بمددش اسددتنباطی از 

گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبدی شدفه و  نیدز   tتک گروهی ،  tآزمونهای 

 آزمون فریدمن استفاده شده است. 

 آمار توصیفی :  4-1

 . جنسیت 1

 

 ها به تفکیک جنسیت ( توزیع فراوانی و درصد آزمودنی2-4جدول )

 شاخه                  

 جنسیت

 

 فراوانی

 

 درصد

 0/50 212 زن

 6/05 1.8 مرد

 4/144 304 جمع کل

 

 

 

 ها به تفکیک جنسیت . درصد آزمودنی2نمودار 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

 مرد زن



 

 

 میزان تحصیالت : 

 

 میزان تحصیالتبه تفکیک ها  ( توزیع فراوانی و درصد آزمودنی1-4جدول )

 شاخه                  

 

 میزان تح یالت 

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 درصد تراکمی

 6/0 6/0 18 فوق دیپلن

 4/84 5./0 200 لیسانس

 5/00 5/10 6. فوق لیسانس

 4/144 5/4 2 دکتری

  4/144 304 جمع کل

 

 

 ه تفکیک میزان تحصیالتها ب . درصد آزمودنی1نمودار

 

0

20

40

60

80

 دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم



 

 

 سابقه تدریس : 

 

 سابقه تدریسها به تفکیک  ( توزیع فراوانی و درصد آزمودنی3-4جدول )

 شاخه

 

 سابقه تدریس

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 درصد تراکمی

 5/1 5/1 6 سال 5کمتر از 

 8/. ./2 28 سال14تا5

 2/20 5/24 84 سال15تا11

 4/144 4./8 2.6 سال15باالتر از 

  1/211 391 کل جمع

 

 

 ها به تفکیک سابقه تدریس . درصد آزمودنی3نمودار 

 

 نوع دره های مورد تدریس : 

 

 رشته تدریسها به تفکیک  ( توزیع فراوانی و درصد آزمودنی4-4جدول )

0

10

20
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40

50

60

70

80

 سال15تا11 سال5کمتر از 



 

 

 شاخه

 

 رشته تدریس

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 درصد تراکمی

 28/. 28/. 112 دروس عمومی

 2/58 5/20 115 دروس تم  ی علوم انسانی

 5/00 3/01 161 دروس تم  ی علوم پایه

 4/144 /.5 2 بی جواب

  4/144 304 جمع کل

 

 ها به تفکیک دره های مورد تدریس . درصد آزمودنی4نمودار 

 منطقه محل خدمت: 

0

10

20

30

40

50

 بی جواب علوم پایه علوم انسانی دروس عموی



 

 

 محل خدمتها به منطقه  نی( توزیع فراوانی و درصد آزمود5-4جدول )

 شاخه                  

 

 منطقه محل خدمت

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 درصد تراکمی

 5/24 5/24 84 16منطقه

 3/04 10/. .. 2منطقه

 4/64 10/. .. 12منطقه

 4/84 4/24 8. 8منطقه

 4/144 4/24 8. 5منطقه

  4/144 304 جمع کل

 

 . درصد آزمودنی ها به تفکیک منطقه محل خدمت5 نمودار

19.2

19.4

19.6

19.8

20

20.2

20.4

20.6

 5منطقه 8منطقه 12منطقه 2منطقه 16منطقه



 

 

 آمار استنباطی 4-3

بعد از ارایه توصیف گویه های مربوط به هر سوال پژوهشی تحلیل استنباطی تک تک گویه هدا 

بدرای هرسدوال و سدپس نمدره کدل هدر  5/2تدک گروهدی و بدا میدانگین نظدری   tبا استفاده از آزمون 

 سوال پژوهشی ارایه می گردد.

 

 : نامه به تفکیک فرضیه های پژوهشی وزیع فراوانی و درصد گویه های پرسشت

محدودیت های دوره های آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری تدا چده انددازه در شدرکت  :اول سوال

 مؤثر معلمان دراین دوره ها تأثیر دارند؟

 2( توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال 6-4جدول)

 گزینه کمخیلی  کم زیاد خیلی زیاد جمع کل

 

 گویه

 

 

 درصد

 

 تعداد

 

 درصد

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 فراوانی

 

 درصد

 

 فراوانی

 

144 304 0/25 141 0/30 136 8/33 132 0/5 21 1 

144 304 6/32 12. 3/05 1.. 4/10 .0 1/3 12 2 

144 304 0/35 104 2/08 188 6/10 5. 3/1 5 3 

144 304 0/2. 14. 8/01 163 2/25 08 6/5 22 0 

144 304 0/26 145 6/51 241 ./18 .3 8/2 11 5 

144 304 5/18 .2 ./30 155 6/30 135 2/. 28 6 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینه خیلی  1داده های جدول نشان می دهد که در گویه 

می باشد و گزینه خیلی کن بیشترین پاسخ به گزینه زیاد  2کن کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ بده گزینده زیداد مدی باشدد و گزینده خیلدی کدن  3کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ بده گزینده زیداد مدی باشدد و گزینده خیلدی کدن  0کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

گزینده زیداد مدی باشدد و گزینده خیلدی کدن بیشترین پاسخ بده  5کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه خیلی زیاد می باشد و گزینه خیلدی  6کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

 کن کمترین انتماب را داشته است.

 

 سوال اولمربوط به تک نمونه ای در مورد گویه های   t( نتایج ازمون 7-4جدول)

Test value  = 275 شاخه        تعداد میانگین عیارانحراف م 



 

 

sig df t  

 گویه

4441./ 380 006/6 883./ 81/2 304 1 

4441./ 380 230/10 .0../ 4./3 304 2 

4441./ 380 ..4/18 .23./ 10/3 304 3 

4441./ 380 386/0 863./ 01/2 304 0 

4441./ 380 .00/13 .55./ 43/3 304 5 

4441./ 380 510/0 852./ 60/2 304 6 

 

در کلیده   tچون مقدار  α  45/. =( نشان می دهد که در سطح معناداری 12-0داده های جدول )

گویه ها معنادار است و میانگین تجربی از میانگین نظری بزرگتر است ، لذا می توان چندین اسدتنباط 

 کددرد کدده کلیدده مددوارد مطددرح شددده در زمیندده ی محدددودیت هددای دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت

 حضوری به میزان بسیار باالیی در شرکت مؤثر معلمان دراین دوره ها تأثیر دارند.  

  



 

 

 محرررردودیت هررررا ی آمرررروزش ضررررمن ( نتررررایج آزمررررون فریرررردمن در اولویررررت بنرررردی 8 -4جرررردول)

 خدمت حضوری

 

 اولویت رتبه بندی گویه ها ردیف

 پنجن 24/3 دوره حضور در مکانی معین برای شرکت  در 1

 دوم 8/3. دوره نی معین برای شرکت  درحضور در زما 2

 اول 41/0 صرف زمان زیاد و مشكالت رفت و آمد 3

 چهارم 30/3 تعهدات خانوادگی 0

 سوم 65/3 مسئولیت های شغلی گوناگون 5

 ششن 2/.0 محدودیت وقت برای آموزش 6

 /.4441سطح معناداری             5درجه آزادی      1347380 مقدار خی دو

 

صرف زمدان زیداد و مشدكالت رفدت و آمدد توجه به نتایج آزمون فریدمن در جدول فوق مولفه  با

محدودیت هدا ی آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری قدرار دارد و سدایر اولویدت هدا نیدز در اولویت اول 

 طبق جدول ارایه شده است. 



 

 

 ا(در مورد سوال اول )نمره کل گویه هتک نمونه ای    t( نتایج آزمون 9 -4جدول )

 

 

 

 

 

د

اده 

معندادار    α /. =45 در سدطح معنداداری   t=  003/16 های جدول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار 

 انگین تجربددی از میددانگین نظددری بزرگتددر مددی باشددد، لددذا مددی تددوان نتیجدده گرفددت کدده اسددت و چددون میدد

محدودیت های دوره های آموزش ضدمن خددمت حضدوری بده میدزان بسدیار بداالیی در شدرکت مدؤثر 

 معلمان دراین دوره ها تأثیر دارد

 شاخه       

                   

 متغیر

 

 

 تعداد

 

 

 میانگین

 

 انحراف معیار

Test value = 15 

t df sig 

/451. 304 سوال اول 

1. 

15205/3 003/16 380 444./ 



 

 

زشدی : دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا چه اندازه می توانند  نیازهای آموسوال دوم

 معلمان برآورده سازند؟

 ( توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال21-4جدول)

 گزینه خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد جمع کل

 

 گویه

درصررر فراوانی درصد تعداد درصد

 د

درصررر فراوانی

 د

درصررر فراوانی

 د

 فراوانی

144 304 1/10 55 2/

38 

100 0/

30 

130 3/

13 

52 . 

144 304 3/14 04 0/

35 

138 5/

01 

162 8/

12 

54 8 

144 304 1/12 0. 5/

30 

150 0/

3. 

108 5/

14 

01 0 

144 304 3/11 00 3/

34 

118 1/

00 

1.2 0/

10 

56 14 

144 304 8/14 02 1/

25 

08 1/

05 

1.6 4/

10 

.0 11 

144 304 0/15 64 5/

34 

110 ./

30 

155 0/

10 

56 12 

 

زینه زیاد می باشد و گزینه خیلی بیشترین پاسخ به گ .داده های جدول نشان می دهد که در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه  کن  می باشد و گزینه خیلی زیاد،  8کن، کمترین انتماب را داشته است. گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد مدی باشدد و گزینده خیلدی کدن،  0کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

ترین پاسخ به گزینه کن می باشد و گزینه خیلی زیداد، بیش 14کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه کن  می باشد و گزینه خیلی زیاد،  11کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه کدن مدی باشدد و گزینده خیلدی کدن،  12کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

 .کمترین انتماب را داشته است

 

 

 سوال دوممربوط به تک نمونه ای در مورد گویه های   t( نتایج ازمون 22-4جدول )

 



 

 

Test value  = 5/2  انحدددددددددراف

 معیار

 شاخه        تعداد میانگین

 

 sig df t گویه

00../ 380 6.0./ 800./ 53/2 304 . 

145./ 380 620/1- 802./ 03/2 304 8 

060./ 380 .25./ 838./ 53/2 304 0 

440./ 380 620/2- 86../ 38/2 304 14 

444./ 380 030/0- 803./ 28/2 304 11 

540./ 380 661./- 024./ 0./2 304 12 

 

کده میدانگین مشداهده شدده  0و .( نشان می دهد که به غیر از گویده هدای 11-0داده های جدول )

هدا از میدانگین تجربدی کدوچکتر از میانگین تجربی  بزرگتر است، میانگین مشاهده شده بقیه ی گویده 

  α/. =  45 در سدطح معنداداری   11و  14هستند. اما تفاوت مشداهده شدده فقدط در مدورد گویده هدای 

معنا دار است. لدذا مدی تدوان نتیجده گرفدت کده دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری نیداز هدای 

 آموزشی ضمن خدمت معلمان را در حد متوسط می توانند برآورده سازند.



 

 

 در مورد سوال دوم )نمره کل گویه ها(تک نمونه ای    t( نتایج آزمون 21-4جدول )

 

 شاخه                      

 

 متغیر

 

 

 تعداد

 

 میانگین

 

انحددددددددددراف 

 معیار

Test value = 15 

t df sig 

سدددددددددددوال دوم 

 پژوهشی

304 6231/10 14050/0 810/1- 380 4.1./ 

  α/. =  45در سدطح معنداداری   t=  -810/1 ون مقددار داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چد

معنادار نیست و چون میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنی داری ندارد ، لذا می توان نتیجه 

گرفدت کدده دوره هددای آمدوزش ضددمن خدددمت حضدوری در حددد متوسددط مدی تواننددد نیازهددای آموزشددی 

 معلمان برآورده سازند.



 

 

آمدوزش ضدمن خدددمت از دور تدا چدده انددازه مدی تواننددد محددودیت هددای  دوره هددای سروال سروم:

 آموزش های حضوری را برطرف سازند؟

 3( توزیع فراوانی و درصد گویه های سوال 23-4جدول)

 

بیشدترین پاسدخ بده گزینده زیداد مدی باشدد و گزینده  13داده های جدول نشان می دهد که در گویده 

بیشترین پاسخ به گزینه زیداد مدی باشدد و گزینده  10خیلی کن کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینده  15خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینه   16است. در گویه  خیلی کن، کمترین انتماب را داشته

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینده  .1خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

 خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است.

 گزینه خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد جمع کل

 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد تعداد درصد گویه

144 304 0/30 130 ./08 104 6/13 53 3/3 13 13 

144 304 8/04 150 0/0. 18. 4/14 30 3/1 5 10 

144 304 1/32 125 4/51 100 3/10 56 6/2 14 15 

144 304 4/20 113 6/05 1.8 3/22 8. 1/3 12 16 

144 304 0/2. 140 0/52 240 0/15 62 8/3 15 1. 



 

 

 ال سومسومربوط به تک نمونه ای در مورد گویه های   t( نتایج ازمون 24-4جدول)

Test value  = 275  انحدددددددددددراف

 معیار

 شاخه        تعداد میانگین

 

 

 گویه

sig df t 

4441./ 380 010/16 ..1./ 10/3 304 13 

4441./ 380 2../22 603./ 28/3 304 10 

4441./ 380 625/16 .03./ 13/3 304 15 

4441./ 380 000/12 .08./ 41/3 304 16 

4441./ 380 053/13 .60/. 40/3 304 1. 

در کلیده   tچون مقددار  α  45/. =(نشان می دهد که در سطح معناداری 28-0داده های جدول )

گویه ها معنادار است و میانگین نظری از میانگین تجربی کوچکتر است ، لذا می توان چنین استنباط 

ی حضوری را کرد که دوره های آموزش ضمن خدمت از دور  می توانند محدودیت های آموزش ها

 تا حدود زیادی برطرف سازند.

 در مورد سوال سوم )نمره کل گویه ها(تک نمونه ای    t( نتایج آزمون 25-4جدول )

 

 شاخه                  

 متغیر

 

 

 تعداد

 

 میانگین

 

 انحراف معیار

Test value = 12/5 

t df sig 

/365 3544/2. 50.0/15 304 سوال سوم پژوهشی

22 

380 444./ 

 

 α/. = 45 در سدطح معنداداری  = t  365/22داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار 

معنادار است و چون میانگین تجربی از میانگین نظری بزرگتر می باشد ، لذا می توان نتیجده گرفدت 

که دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت از دور در حدد بداالیی مدی توانندد محددودیت هدای آمدوزش هدای 

 را برطرف سازند.حضوری 

: معلمان تا چه اندازه مایل به شرکت در دوره های عمدومی و اخت اصدی آمدوزش سوال چهارم

 ضمن خدمت از دور هستند ؟

  



 

 

 4( توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال 26-4جدول)

 گزینه خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد جمع کل

 

 گویه
 فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد تعداد درصد

144 304 3/32 126 4/00 101 6/15 61 1/3 12 18 

144 304 4/04 156 3/04 15. 1/15 50 6/0 18 10 

 

بیشدترین پاسدخ بده گزینده زیداد مدی باشدد و گزینده  18داده های جدول نشان می دهد که در گویده 

سخ به گزینه خیلی زیداد مدی باشدد و بیشترین پا 10خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

 گزینه خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است.

 سوال چهارممربوط به تک نمونه ای در مورد گویه های   t( نتایج ازمون 27-4جدول)

Test value  = 275 شاخه        تعداد میانگین انحراف معیار 

 

 sig df t گویه

4441./ 380 518/15 ..4./ 11/3 304 18 

4441./ 380 300/15 805./ 16/3 304 10 

در   tچدون مقددار  α/. = 45( نشدان مدی دهدد کده در سدطح معنداداری .1-0داده های جدول )   

کلیه گویه ها معنادار است و میانگین نظری از میدانگین تجربدی کدوچکتر اسدت ، لدذا مدی تدوان چندین 

شرکت در دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت از دور،  استنباط کرد که معلمان تا حدود زیادی مایل به

 برای دوره های عمومی و اخت اصی می باشند.

 در مورد سوال چهارم )نمره کل گویه ها(تک نمونه ای    t( نتایج آزمون 18-0جدول )

 

 شاخه               

 متغیر

 

 

 تعداد

 

 

 میانگین

 

 

انحدددددددددددددددراف 

 معیار

 

Test value = 5 

T 

 

Df 

 

Sig 

 

چهارم  سوال

 پژوهشی

304 2615/6 3.861/1 4.1/18 380 4441./ 

 

 α = ./45در سددطح معندداداری   t=  4.1/18داده هددای جدددول نشددان مددی دهددد کدده چددون مقدددار

معنادار است و چون میانگین تجربی از میانگین نظری بزرگتر می باشد، لذا مدی تدوان نتیجده گرفدت 



 

 

آمددوزش ضددمن خدددمت از دور، بددرای دوره هددای  کدده میددزان تمایددل معلمددان بدده شددرکت در دوره هددای

 عمومی و اخت اصی بسیار باال ارزیابی می گردد.

معلمان چقدر نسبت به  آموزش های ضمن خدمت مجازی بده عندوان یکدی از شدیوه  سوال پنجم:

 های آموزش ازراه دور،گرایش دارند؟

 5(  توزیع فراوانی و درصد گویه های سؤال 29-4جدول)

 

سدخ بده گزینده زیداد مدی باشدد. و گزینده بیشترین پا 24داده های جدول نشان می دهد که در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد. و گزینه  21خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینده  22خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینه  23ر گویه خیلی زیاد کمترین انتماب را داشته است. د

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینده  20خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

بیشترین پاسخ به گزینه زیاد می باشد و گزینده  25خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است. در گویه 

از سوال پنجن بیشترین پاسخ بده گزینده کدن مدی  26ب را داشته است. در گویه خیلی کن، کمترین انتما

بیشدترین پاسدخ بده گزینده خیلدی  .2باشد و گزینه خیلی کن، کمترین انتمداب را داشدته اسدت. در گویده 

 زیاد می باشد و گزینه خیلی کن، کمترین انتماب را داشته است.

گرررزین خیلی کم کم زیاد ادخیلی زی جمع کل
 ه

 
 گویه

فدددددراوان درصد تعداد درصد
 ی

فررررراوان درصد
 ی

فررررراوان درصد
 ی

فررررراوان درصد
 ی

144 304 3/04 15. 6/02 166 8/13 50 3/3 13 24 
144 304 8/32 128 0/05 1.. 0/1. 68 0/0 1. 21 
144 304 1/15 50 4/04 156 2/20 110 6/15 61 22 
144 304 0/25 141 0/60 181 8/21 85 0/5 23 23 
144 304 6/25 144 0/30 136 1/25 08 0/10 56 20 
144 304 0/25 00 ./38 151 6/25 144 3/14 04 25 
144 304 0/15 62 8/34 124 5/04 158 8/12 54 26 
144 304 ./12 58 8/01 1.4 8/35 132 ./0 34 2. 



 

 

سرروال پررنجم مربرروط برره مررورد گویرره هررای تررک نمونرره ای در   t( نتررایج ازمررون 11-4جرردول)

 پژوهشی

Test value  = 275 شاخه   تعداد میانگین انحراف معیار 

 

 sig df t  گویه

4441./ 380 053/

13 

.60./ 40/3 304 24 

4441./ 380 620/

13 

821./ 4./3 304 21 

4441./ 380 .54/3 820./ 66/2 304 22 

4441./ 380 025/0 802./ 02/2 304 23 

4441./ 380 203/0 443/1 .2/2 304 20 

4441./ 380 155/6 038./ .0/2 304 25 

4441./ 380 456/5 840./ 84/2 304 26 

251./ 380 348/1- 020./ 00/2 304 2. 

 

در   tچدون مقددار  α = ./45( نشدان مدی دهدد کده در سدطح معنداداری 24-0داده هدای جددول )

گین نظدری از میدانگین تجربدی کدوچکتر اسدت ، لدذا مدی تدوان چندین اکثرگویه ها معنادار است و میان

معلمان نسبت به  آمدوزش هدای ضدمن خددمت مجدازی بده عندوان یکدی از شدیوه هدای استنباط کرد که 

معنادار نیست، لذا  t چون مقدار    .2آموزش ازراه دور، گرایش زیادی  دارند. فقط در گویه شماره 

نسبت به  آموزش های ضمن خدمت مجازی به عنوان یکی از شیوه ان در این گویه میزان تمایل معلم

 های آموزش ازراه دور در حد متوسط ارزیابی می گردد.

 

 

 

 در مورد سوال پنجم )نمره کل گویه ها(تک نمونه ای    t( نتایج آزمون 12-4جدول )

 شاخص         
                   

 متغیر

 
 تعداد

 

 
 میانگین

 

 
انحددددددددددددراف 

 معیار
 

Test value = 1.75 

t 
 

df 
 

sig 
 

سررررررروال پرررررررنجم 
 پژوهشی

304 3333/
25 

131.2/0 503/
13 

380 444./ 



 

 

 

  α = ./45در سدطح معنداداری   t=  503/13 داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار 

فدت معنادار است و چون میانگین تجربی از میانگین نظری بزرگتر می باشد، لذا مدی تدوان نتیجده گر

آموزش های ضمن خدمت مجازی به عندوان یکدی از شدیوه که به طور کلی به میزان باالیی نسبت به 

 های آموزش ازراه دور، گرایش دارند.

 

 تحلیل داده ها بر اساه ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان

در این قسمت از تحلیل به سواالت و یافته های پژوهشی حاصل از مشم دات جمعیدت شدناختی 

رداخته می شود. مقایسه میانگین نظرات آزمودنی ها در نگرش آنها بده آمدوزش هدای ضدمن خددمت پ

به تفکیک جنسیت، میزان تح یالت، سابقه تدریس، رشته تدریس و منطقه محل خدمت با اسدتفاده از 

 گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکراهه با عنوان سوال فرعی صورت می گیرد.  tآزمونهای 

ول : آیا نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور بده سوال ا

 تفکیک جنسیت آنها متفاوت است؟

 گروههای مستقل در مورد سوال اول فرعی t ( آزمون 11-4جدول)

انحرررررررررررررررراف  میانگین تعداد شاخص

 معیار

t معناداری سطح درجه آزادی 

 68465/0 8./.655 212 زن
010/1- 388 456/. 

 0.68/0. 5546/84 1.8 مرد

 

  α = ./45 در سدطح  t=  -010/1نتدایج داده هدای جددول فدوق نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار 

معنادار نیست، مدی تدوان نتیجده گرفدت کده بدین معلمدان زن و مدرد در نگدرش آنهدا نسدبت بده آمدوزش 

رچده مقایسده میدانگین هدا ضمن خدمت از راه دور تفداوت معنداداری از لحدام آمداری وجدود نددارد. اگ

نشان می دهد که معلمان مرد از میانگین باالتری برخوردارندد ولدی ایدن تفداوت از لحدام آمداری نمدی 

 تواند قابل اعتنا و استناد باشد.

سوال دوم : آیا نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور بده 

 ت؟تفکیک میزان تح یالت آنها متفاوت اس



 

 

 ( نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد سوال فرعی دوم13-4جدول)

 شاخص                     

 متغیر       

مجمررررررررررررررررروع 

 مجذورات

درجرررررات 

 آزادی

میرررررررانگین 

 مجذورات

 

       F 

سرررررررررررررررررطح 

 معناداری

آموزش 

ضمن 

خدمت از 

 دور

درون 

 گروهی
025/366 3 102/122 280/1 2.8./ 

بین 

 گروهی
011/365.2 386 .08/00 

  

    380 336/36030 جمع کل

 

   α = ./45در سدطح معنداداری   f = 286/1 داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار

معنادار نیست لدذا مدی تدوان اسدتنباط کدرد کده نگدرش معلمدان مقطدع متوسدطه نسدبت بده آمدوزش هدای 

 ست.ضمن خدمت از راه دور به تفکیک میزان تح یالت آنها متفاوت نی

سوال سوم : آیا نگرش معلمان مقطع متوسطه نسدبت بده آمدوزش هدای ضدمن خددمت از راه دور 

 به تفکیک سابقه تدریس آنها متفاوت است؟

 ( نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی سوم14-4جدول)

 شاخص                             

 متغیر           

مجمررررررررررررررررروع 

 مجذورات

درجرررررررات 

 آزادی

میررررانگین 

 مجذورات

 

F 

سرررررررررررطح 

 معناداری

آموزش 

ضمن 

خدمت از 

 دور

 /.303 /.000 850/00 3 5.6/280 درون گروهی

   061/00 386 64/36650. بین گروهی

 جمع کل
336/36030 380 

   

 

  α = ./45در سدطح معنداداری   f /. = 000 داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار

وان اسدتنباط کدرد کده نگدرش معلمدان مقطدع متوسدطه نسدبت بده آمدوزش هدای معنادار نیست لدذا مدی تد

 ضمن خدمت از راه دور به تفکیک سابقه تدریس آنها متفاوت نیست.

سوال چهارم : آیا نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن خددمت از راه دور 

 به تفکیک رشته تدریس آنها متفاوت است؟

  



 

 

 حلیل واریانس یکراهه در مورد سوال فرعی چهارم( نتایج ت15-4جدول)

                              

 شاخص
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مجمررررررررررررررررروع 

 مجذورات

درجررررررات 
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 مجذورات
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سرررررررررررررررطح 
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درون 

 گروهی
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 α = ./45در سدطح معنداداری   f =  242/5 داده هدای جددول نشدان مدی دهدد کده چدون مقددار

معنادار است لذا می توان استنباط کرد که نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن 

نتدایج آزمدون تعقیبدی شدفه خدمت از راه دور به تفکیک رشته تدریس آنها متفاوت است. و چنانچده از 

استنباط می شود، بین نگدرش معلمدان بدا تددریس در رشدته دروس عمدومی و دروس  08-0در جدول 

تم  ی علوم پایه تفاوت معنداداری از لحدام آمداری وجدود دارد و معلمدان بدا رشدته تددریس دروس 

گدرش معلمدان عمومی نگرش مثبت تری نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور دارند. بین ن

بددا رشددته تدددریس دروس عمددومی و دروس تم  ددی علددوم انسددانی و نیددز دروس تم  ددی علددوم 

 انسانی و دروس تم  ی علوم پایه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.



 

 

 ( نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم فرعی16-4جدول)

I J  اخرررررررررررررررررررتالف

 میانگین

I - J 

انحرررررررررررررراف 

 معیار

سررررررررررررررررررررررطح 

 معناداری

روه د

 عمومی

 /.664 2.188/1 150.4/1 دروه تخصصی علوم انسانی

 /.440 1.883/1 60160/3 دروه تخصصی علوم پایه

 

سوال پنجن: آیا نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور بده 

 تفکیک منطقه محل خدمت آنها متفاوت است؟

 هه در مورد سوال فرعی پنجم( نتایج تحلیل واریانس یک را17-4جدول)
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 آزادی
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معنادار  α = ./45در سطح معناداری   f /. = 504داده های جدول نشان می دهد که چون مقدار

نیست لذا می توان استنباط کرد که نگرش معلمان مقطع متوسطه نسبت به آموزش های ضمن خدمت 

 از راه دور به تفکیک منطقه محل خدمت آنها متفاوت نیست.

 

 ف ل پنجن

 جمع بندی ، نتیجه گیری

 و ارایه پیشنهادها

 

 



 

 

 مقدمه 5-2

در این ف دل بدا اسدتفاده از داده هدای تحلیدل شدده در ف دل چهدارم و بدا در نظدر گدرفتن سدؤاالت 

اصلی پژوهش و ویژگی های دموگرافیک پاسخ دهندگان از طریق مقایسه ی پاسدخ هدا ی مربدوط بده 

 هر گویه به تعبیر و تفسیر داده ها پرداخته شده است.

 یشنهادها و توصیه ها یی بر اساس جمع بندی کلی تهیه و ارائه شده است. در پایان پ

 

 بحث ونتیجه گیری  5-1

تحلیل پاسخ های داده شده به گویه های سوال اول حداکی از آن اسدت کده اکثریدت پاسدخ دهنددگان 

دوره های آموزش ضمن خدمت را مشدکل  درصد( حضور در مکانی معین برای شرکت  در 8/64)

 2/30پاسدخ دهنددگان )و آن را به مثابه عامل باز دارنده در مشارکت ارزیدابی کدرده اندد. بقیده دانسته 

درصد( تأثیر این مشکل را در شرکت مؤثر خود کن یا خیلی کدن دانسدته اندد. عامدل حضدور در زمدان 

درصد پاسخ  ../0معین، بیشتر از عامل مکان در شرکت مؤثر آنان تأثیر داشته است، به طوری که 

معدین را یکدی از مواندع عمدده ی مشدارکت در دوره هدای آمدوزش ضدمن  زمدانیحضور در دهندگان 

 درصد آنها این عامل را در شرکت خود چندان مؤثر ندانسته اند.  1/22خدمت می دانند و تنها 

صدرف زمدان زیداد و مشدكالت رفدت و آمدد در همان طدور کده یافتده هدای تحقیدق نشدان مدی دهدد 

 یت ها ی دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری قدرار دارندد. بندابر ایدن اگدرمحدوداولویت اول 

معلمان بتوانند از قید کالس های زمان بندی شده، از مکان های معین و محدودیت هدای زمدانی ارائده 

آموزش ها، رهایی یابند و بدون ترک محدل کدار یدا خانده و طدی مسدافت هدای طدوالنی در دوره هدای 

بسددیاری از ایددن مشددکالت برطددرف خواهنددد شددد و مددی تددوان از کمتددرین ضددمن خدددمت شددرکت کننددد، 

 فرصت های فراغت از کار معلمان، جهت امر آموزش استفاده بهینه نمود. 

با توجه به این که ارتباط مستقیمی میدان حضدور در زمدان و مکدان معیندی بدرای آمدوزش وجدود 

ی ضددمن خدددمت از جا بدده ی دارد، در مجمددوع مددی تددوان گفددت کدده آمددوزش حضددوری بددرای دوره هددا

 کمتری در میان نمونه های منتمه از جامعه مورد مطالعه برخوردار بوده است. 

 ( نشان داده است که  معلمان در نقاط ممتلف و پراکنده زندگی2442مطالعات سازمان یونسکو)

ز ایدن می کنند به طوری که ادامه ی دوره های ضمن خدمت آنها با مشکالت حمایتی همدراه اسدت، ا 

رو اگر بمواهند به مرکز آموزش ضمن خدمت بروند باید هزینده ای را متحمدل شدوند و مدرسده خدود 

را ترک کنند از طرف دیگر اعضای خانواده و تعهدات دیگر نیز مدانع حضدور آنهدا در ایدن دوره هدا 

ی ضمن خواهد شد. اما اگر معلمان بتوانند بدون ترک مدرسه و طی مسافت های طوالنی در دوره ها

 خدمت شرکت کنند خیلی مفید خواهد بود.

( آموزش از راه دور را خلق فرصت ها برای آموزش افرادی که به خاطر عدم 13.1بدری فر)

دوری راه، محددودیت هدای خدانوادگی ، شدغلی و  دسترسی به مراکز آموزشی، نداشتن فرصت کافی،



 

 

( بیددان کددرده ..13کدده زمددانی، مقدسددی ) اقلیمددی از ادامدده تح ددیل بازمانددده انددد مددی دانددد و همانگوندده

اسددت، یکددی از اهددداف آمددوزش از راه دور، بهبددود کیفیددت آموزشددی و ایجدداد فرصددت هددای آموزشددی 

 مستمر،  برای شاغلین می باشد. 

سوال دوم حاکی از آن است کده اکثریدت پاسدخ   11و 14تحلیل پاسخ های داده شده به گویه های 

زمینه ی استفاده  حضوری را درایجاد های آموزش ضمن خدمت درصد( تأثیر دوره 1/60دهندگان )

درصد( زیداد و  0/35از فناوری های دنیا و تجهیزات مدرن کن و بسیار کن و بقیه ی پاسخ دهندگان )

 دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمتایدن نتدایج نیدز بیدانگر ایدن اسدت کده  بسیار زیاد ارزیدابی کدرده اندد.

تحلیدل پاسدخ هدای  یاز معلمان را در ایدن زمینده بدرآورده کندد. امداحضوری تا حد کمی توانسته است ن

داده شده به  سایر گویه ها ی سوال دوم نشان می دهد که دوره های آموزش ضدمن خددمت حضدوری 

در حددد متوسددط مددی تواننددد  نیازهددای آموزشددی معلمددان را از نظددر نیدداز روزافددزون آنددان بدده یددادگیری 

ئده فرصدت هدا ی برابدر آموزشدی، افدزایش سدریع سدطح داندش مدورد مستقل و مادام العمر، امکان ارا

 نیاز و افزایش خالقیت و اعتماد به نفس در آنها را  برآورده سازند.

این یافته ها بیانگر این است که گرچه دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت حضدوری تدا حددی مدی 

متوسدط  بدرآورده سدازند، امدا توانند  نیازهای آموزشی معلمان را در برخی زمینده هدا  آن هدن در حدد 

ایددن دوره هددا قددادر بدده بددرآورده سدداختن تمددامی نیازهددای آموزشددی معلمددان نیسددتند. لددذا بهددره گیددری از 

آموزش از راه دور می تواند بعضی از کاستی های شیوه ی سنتی آموزش ضدمن خددمت معلمدان را، 

پیددایش شدیوه هدای  را بدرایاز جمله همگام نبودن آموزش با تغییرات كته درسدی را برطدرف و راه 

 نوین آموزش معلمان هموار نماید. 

( آموزش از راه دور را سازماندهی آزاد و منعطف فرایند یاددهی و 1386همچنان که الحسینی)

یادگیری برای فراهن آوردن آموزش با کیفیت، برای همده بدا حدذف اندواع محددودیت هدا ی جنسدیتی ، 

ی و غیددره مددی دانددد و معتقددد اسددت نظددام آمددوزش از راه دور، زمددانی، جغرافیددایی، اجتمدداعی، فرهنگدد

راهددی بددرای انعطددا ف بمشددی بدده روش هددای نظددام آموزشددی و تغییددری آگاهاندده در فراینددد یدداددهی و 

یادگیری است و خود انگیزی و خودآموزی از خ وصیات مهن آموزش از راه دور می باشد.  دراین 

 م العمر برای معلمان ایجاد شود.نظام  تالش می شود فرصت های آموزشی مادا

( در مطالعات وسیعی که پیرامون ارزیا بی اثر بمشی آموزش مجدازی انجدام داد، 1000هیلتز) 

 به نتایح زیر دست یافت : 

 مواد درسی برابر و گاه برتر از مواد درسی سنتی بوده است .-1

 یشتری ابراز داشته اند.فراگیران درمورد دسترسی به اساتید و تجربیات آموزشی رضایت ب -2

 مشارکت فراگیران در دروس افزایش یافته است. -3

 فراگیران بطور کلی در ارتباط با دروس رضایت بیشتری داشته اند. -0

 توان ترکیه اطالعات و حل مسائل دشوار و پیچیده در فراگیران افزایش داشته است و  -5

 (.80:  1381شته است ) جعفری، سطح و میزان عالقه به محتوای دروس افزایش دا -6

 تحلیل پاسخ های داده شده به گویه های سوال سوم حاکی از آن اسدت کده اکثریدت پاسدخ دهنددگان

از دور را در برطدددرف سددداختن  درصدددد ( تدددأثیر دوره هدددای آمدددوزش ضدددمن خددددمت 84) بدددیش از 



 

 

زش، مددت آمدوحضدوری از نظدر زمدان، مکدان و  دوره هدای آمدوزش ضدمن خددمت محدودیت ها ی

زیداد و بسدیار زیداد ارزیدابی  ایجاد فرصت برابر آموزشی و نیاز به یادگیری مستقل و مادام العمدر را

درصد(معتقد بودند که دوره هدای آمدوزش ضدمن  24پاسخ دهندگان)کمتر از کرده اند. درحالیکه بقیه 

 باشد.  از دور نمی تواند در رفع محدودیت های دوره های حضوری تأثیر چندانی داشته خدمت

یافته های تحقیق ، مزایدای آمدوزش از راه دور ازجملده " حدل مسدائل ندابرابری و ایجداد عددالت  

آموزشی از طریق برخورداری از معلمان و برنامده هدای درسدی  اسدتاندارد و ایجداد عالقده و انگیدزه 

 (" را تأیید می کند. 3:  1381فزونتر به پژوهش می باشد) فتحی واجارگاه،

ه در بمش ادبیات تحقیق آمده است، نظدام آمدوزش از راه دور بدرای آمدوزش معلمدان همانطور ک

در برخی  از کشورهای جهان مانند چین، هند، برزیل، افریقای جنوبی و انگلستان اجرا می شدود. بدا 

وجدود ایددن کدده موفقیددت هددای ایددن برنامدده هددا تنددوع زیددادی دارنددد، تجربدده ثابددت کددرده کدده بددیش از همدده 

برای برقراری نظدام  اه دور در یادگیری و افزایش صالحیت معلمین سودمند بوده است.آموزش از ر

آموزش از راه دور برای آموزش معلمان در ایران، می توان از تجربیات کشور های فوق جهدت هدر 

 چه بهتر برگزار کردن این دوره های بهره برد.

می داند که در پی تمایل فراگیران (، آموزش از راه دور را پدیده ای 1381همچنین حسن زاده )

بدده دسترسددی غیددر حضددوری بدده مطالدده درسددی، محدددودیت هددای زمددانی، مکددانی، مشددکالت حضددور 

 اجباری و به موقع در کالس های درسی به وجود آمد.

( در مورد مقایسه روش های آموزش از راه 13.8چگینی ) نتایج حاصل از تحقیقی که توسط   

برتدری میدزان یدادگیری گدروه آمدوزش از راه ن بزرگسدال انجدام گرفدت و دور و سنتی برای نوسوادا

کددرین زاده دور را نسددبت بدده گددروه آمددوزش سددنتی نشددان داد و همچنددین تحقیددق دیگددری کدده توسددط 

(انجام شد و در آن به مقاسیه تأثیر روش های حضوری و غیر حضوری با محتوای 13.1شیرازی) 

دارس شهرسددتان شددیراز پرداخددت، نتددایج ایددن مطالعدده نیمدده بهداشددت در بددازآموزی مربیددان بهداشددت مدد

ایدن فرضدیه را تجربی، بهبود آگاهی مربیان را در گروه غیر حضوری، در سطح باالتری نشان داد. 

دوره های آموزش ضمن خدمت از دور می توانند تا حد زیادی محدودیت های دوره های آموزش که 

 .حضوری را برطرف سازند را تأ ئید می کنند

بر اساس تحلیل پاسخ های داده شده به گویه های سوال چهدارم، میدزان تمایدل معلمدان بده شدرکت 

در دوره های عمومی و اخت اصی دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، بسیار باال ارزیابی می 

بده شدرکت تا حد بسیار زیدادی، مایدل درصد(  84گردد. به طوری که اکثریت پاسخ دهندگان)بیش از 

، امددا بقیدده  پاسددخ دهندددگان بودنددد وره هددای عمددومی و اخت اصددی آمددوزش ضددمن خدددمت از دوردر د

 درصد( تمایل چندانی به شرکت در این دوره ها ابراز نکردند. 24)کمتر از 

( بددا هدددف مقایسدده سددطح 1384فراهددانی ) در ایددن رابطدده، نتددایج حاصددل از تحقیقددی کدده توسددط 

م حضدددوری و راه دور ایددران در درس هدددای ایددن رشدددته یددادگیری دانشدددجویان تربیددت بددددنی در نظددا



 

 

تح یلی انجام شد، نشان داد که سطح یادگیری دانشجویان راه دور نسبت به حضوری در درس های 

 علوم انسانی باالتر بوده است.

تحول در عرصه ی آموزش و پرورش به گونه ای است که امروزه ایجداد نظدام آموزشدی مبتندی 

آن تشدکیل کدالس هدای مجدازی بدا اسدتفاده از پیشدرفته تدرین فنداوری هدای  بر مشدارکت و مهدن تدر از

اطالعاتی مورد توجه قرارگرفته است. در نتیجه تحوالت مذکور، این سوال مهن مطدرح اسدت کده آیدا 

نظام آموزش های ضمن خدمت سدنتی بدا اسدتفاده از روش هدا معمدول مدی تواندد بده حیدات خدود ادامده 

ر پیشرفت و روزآمد شدن نظام آموزشی، خروج از محددوده ی زمدانی و دهد؟ مسلن است که به منظو

 مکانی  و تعامل با جامعه جهانی ، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

پاسددخ دهندددگان از  کدده اکثددراسددتنباط مددی شددود سددؤال پددنجن از نتددایج حاصددل از تحلیددل داده هددا ی 

بده  تدا حدد بسدیار زیدادی ،مایدل  صدد از آنهدادر 0/82ضرورت این تغییر آگاه می باشدند بده طوریکده 

دگرگونی در نظام سنتی آموزش و جایگزینی آن با شیوه های آموزشی بده صدورت مجدازی هسدتند و 

درصد( تمایل زیدادی بده تغییدر در شدیوه ی سدنتی آمدوزش ضدمن خددمت ندارندد.  .1/1عده ی کمی )

هنددگان معتقدندد آمدوزش هدای ضددمن بیدانگر ایدن اسدت کده پاسدخ د  22و  21نتدایج تحلیدل گویده هدای 

خدمت مجازی می تواند در دسترسی سریع به موضوعات و محتویات تغییر یافته درسی تا حد بسیار 

 آموزش های ضمن خدمت مجازیدرصد پاسخ دهندگان ،  1/55. درحالیکه زیادی به آنها کمک کنند

درصدد تدأثیر ایدن دوره  8/00، را برای تغییر وبه روز سازی شیوه های تدریس خود مؤثر مدی دانندد

درصددد معلمددان تددا حددد  2./3هددا را در ایددن مددورد چندددان مددؤثر ارزیددابی نکددرده انددد. از طددرف دیگددر 

بده فعالیدت هدا ی  گروهدی بدرای حدل مسددائل و یدا داشدتن بحدث و گفتگدو در میدان گدروه هددای زیدادی، 

زش هدای مجدازی تمایدل آمدو مطالعاتی از طریق ابزارهای پیدام رسدانی و محدیط هدای گفدت و گدو در

درصد تمایل زیادی به تعامل و همکاری با دیگران در محیط هدای مجدازی ندارندد.  28/.اما   دارند،

شدبکه اینترندت را تدا حدد زیدادی در  نیازبه استفاده از کدامپیوتر ودرصد(  5/64بیشتر پاسخ دهندگان)

درصدد(این   5/30یه آنان )شرکت معلمان در آموزش های ضمن خدمت مجازی مؤثر می دانند، و بق

 عامل را در شرکت خود دراین دوره های چندان مؤثر نمی دانند. 

داشدتن تجربیدات نداموفق در اسدتفاده از فنداوری هدای این نتایج همچندین بیدانگر ایدن اسدت کده     

 تا حدی می تواند در شرکت معلمان در آمدوزش هدای ضدمن خددمت مجدازی تدأثیر داشدته باشدد .جدید 

دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی توسط پاسخ دهندگان آموزش های عملی توسط   ارائهامکان 

ارزیددابی  شددد. در واقددع مددی تددوان نتیجدده گرفددت کدده آنهددا از امکددان ارائدده ایددن گوندده   در حددد متوسددطی

دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی اطمینان ندارند. در مجموع می تدوان گفدت  آموزش ها توسط

شدیوه هدای آمدوزش هدای مجدازی در آمدوزش هدا ی ضدمن خددمت از دور  در میدان  که به کار گیری

 نمونه ها ی منتمه از جامعه ی آماری، جا به زیادی  دارد.



 

 

درپژوهشی با هدف بررسی امکان پدذیر بدودن اسدتفاده  ( که1384یافته های صدری طباطبایی )

هندددری  –ی فرهنگدددی از روش هدددای آمدددوزش ضدددمن خددددمت از راه دور بدددرای مددددیران کدددانون هدددا

یددادگیر مجددازی در » پژوهشددی بددا عنددوان ( در 2443ویلهددن ) یافتدده هددای کشددورانجام شددد وهمچنددین

تحقیق حاضر را تأ ئید می  یافته های«  آموزش ضمن خدمت از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایاالت لوا

غیر حضدوری را تدرجیح نشان داد که اکثر مدیران ، شیوه ی آموزش  کند. زیرا یافته های طبا طبایی

ویلهن نشان داده است که اکثدر دانشدجویان از کدالس هدای مجدازی تجربده مثبدت  یافته های می دهند و

داشته و بیان کرده اند که در کالس های مجازی بیشتر از کالس های چهره به چهره ، مطالده را یداد 

ا هددددف سدددنجش نگدددرش ( بددد .100یافتددده هدددای تحقیقدددی کددده توسدددط مدددارتینز)  گرفتددده اندددد. همینطدددور

دانشگاهیان امریکای التین برای ارائه دوره های از راه دور انجدام گرفدت، نشدان داد کده در دانشدگاه 

 های آمریکای التین در مورد دوره های از راه دور نگرش مثبتی وجود دارد.

حال با توجه به وجود گرایش مثبت معلمان به آموزش هدای مجدازی بدر اسداس ایدن  پدژوهش، و 

کان پذیر بودن استفاده از روش های آموزش مجدازی و وجدود بسدتر و زیرسداخت هدای مناسده آن ام

در آموزش و پرورش کشورمان جهت آموزش ضمن خدمت ب ورت مجازی، بر اسداس یافتده هدا ی 

(،  بدده نظددر مددی رسددد زمددان آن رسددیده باشددد کدده وزارت آمددوزش و پددرورش  1380فهیمدده ن ددیری) 

فراهن کندد تدا معلمدان   ت برگزاری  آموزش های ضمن خدمت مجازی راکشورهر چه سریعتر مقدما

در هر زمان و مكان به برنامه ها ی آموزشی دسترسدی داشدته باشدند ،اطالعدات مدورد نیداز بده طدور 

سریع و به موقع و همگام با تغییرات در اختیار معلمان قرار گرفته و فرصدت هدای سدازمان یافتده بده 

 و كسه دانش و مهارت های جدید و به روز برای آنان فراهن آید .  منظور بازآموزی ،ارتقاء

یافته های پژوهشی حاصل از مشم ات جمعیت شناختی ، مقایسه ی میانگین نظدرات  در تحلیل

آزمودنی ها در نگرش آنها به آموزش های ضمن خدمت به تفکیک جنسیت، میزان تح یالت، سابقه 

نشان می دهد که  بین معلمان زن و مرد در  طقه محل خدمت تدریس، درسی که تدریس می کنند و من

نگرش آنها نسبت به دوره های  آموزش های ضمن خدمت از دور تفداوت معنداداری از لحدام آمداری 

وجود ندارد. اگرچه مقایسه میانگین ها نشان می دهد که معلمان مرد از میانگین باالتری برخوردارند 

های آمدوزش ضدمن خددمت از  دوردارندد ولدی ایدن تفداوت از لحدام و گرایش بیشتری نسبت به دوره 

 آماری نمی تواند قابل اعتنا و استناد باشد.

این نتایج همچنین نشان می دهد که نگرش معلمان مقطع متوسدطه نسدبت بده دوره هدای  آمدوزش 

های ضمن خدمت از دور به تفکیک میدزان تح دیالت، سدابقه ی تددریس و منطقده محدل خددمت آنهدا 

متفاوت نیست، اما نگرش آنها نسبت درسی که تددریس مدی کردندد، متفداوت اسدت و چنانچده از نتدایج 

آزمون تعقیبی شفه استنباط می شود، بین نگرش معلمان با تدریس در رشته دروس عمدومی و دروس 

تم  ی علوم پایه تفاوت معنداداری از لحدام آمداری وجدود دارد و معلمدان بدا رشدته تددریس دروس 

ی نگرش مثبت تری نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور دارند. بین نگدرش معلمدان عموم



 

 

بددا رشددته تدددریس دروس عمددومی و دروس تم  ددی علددوم انسددانی و نیددز دروس تم  ددی علددوم 

 انسانی و دروس تم  ی علوم پایه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.
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زیده و تحلیدل اطالعدات کده در ایدن ف دل جمدع بنددی آن آمدده بر اساس یافتده هدا ی حاصدل از تج

 است، پیشنهاد های زیر ارائه می گردد :

با توجه به یافته هایی که بر اساس سدؤال اول پدژوهش بدسدت آمدده، محددودیت هدا یدی کده در  -1

آموزش ضمن خدمت حضوری وجود دارد و مشکالتی که بدرای معلمدان جهدت شدرکت در ایدن دوره 

اه دارد، برقراری هر چه سریعتر دوره های آموزش هدای ضدمن خددمت از دور مدی تواندد ها به همر

 تا حد زیادی مشکالت معلمان را در این زمینه برطرف نماید.

 

از آنجائیکدده بددر اسدداس یافتدده هددای سددؤال دوم پددژوهش، دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت  -2

علمدان بددویژه از نظدر تقویدت انگیددزه حضدوری تدا انددازه بسددیار کمدی مدی تواننددد  نیازهدای آموزشدی م

پژوهش و یادگیری و فراهن آوردن زمینه ی استفاده از فناوری هدای روز دنیدا و تجهیدزات مددرن را 

بدددرآورده سدددازند ، ایجددداد دوره هدددای  آمدددوزش هدددای ضدددمن خددددمت از دور، بدددویژه آمدددوزش هدددای 

  مرتفع سازد.الکترونیکی و مجازی می تواند نیاز ضروری معلمان را در این زمینه 

 

گرچه بر اساس سؤال چهارم پژوهش، میزان تمایل معلمان به شرکت در دوره های آمدوزش  -3

ضددمن خدددمت از دور، بددرای دوره هددای عمددومی و اخت اصددی بسددیار بدداال ارزیددابی شددده اسددت، امددا 

معلمانی که دروس عمومی را تدریس می کنند نگرش مثبت تری نسبت به آموزش های ضمن خدمت 

ور دارند. این مطله بیان گر این است که معلمان هنوز به شیوه های آموزش دروس اخت اصی از د

علمددی و آموزشددی از طریددق برگددزاری –از دور اطمینددان کمتددری دارنددد، لددذا بسددتر سددازی فرهنگددی 

همایش ها و کارگاه ها ی آموزشی می تواند درآشنایی معلمان با نظام ها ی آموزش ضدمن خددمت از 

 انات گسترده ای که می توانند در اختیار معلمان قرار دهند، تأثیر زیادی داشته باشند.  دور و امک

 

شدبکه  با توجه به یافته های سؤال پنجن پژوهش، از آنجایی کده نیازبده اسدتفاده از کدامپیوتر و -0

در تا حد زیادی می تواند در شدرکت معلمدان  محدودیت دسترسی به اینترنت و خدمات آن، اینترنت و

توجده بده مشدکالتی کده در اسدتفاده از نظدام  آموزش های ضمن خدمت مجازی تدأثیر داشدته باشدد و بدا

و مشکالت خار موجود در آموزش و پدرورش و  های آموزشی تحت وب وجود دارد و نیز ساختار

نظدام هددای موجدود آمددوزش مجدازی در ضددمن  وضدعیت آمدوزش ضددمن خددمت، چنانچدده بمدواهین از

معمول مسلماً نتیجه مناسبی نمواهد داشت ، مگدر  ین ، بکار بردن مدل های آموزشیخدمت استفاده کن

ایجاد تسهیالتی دراین زمینه از طرف وزارت  .کشور ایجاد شود اینکه تحوالتی در ساختار ممابراتی



 

 

آموزش و پرورش و ممابرات می تواند نگرانی معلمان را در این زمینده برطدرف کندد و آنهدا را هدر 

 ر برای شرکت در این دوره ها آماده سازد.چه بیشت

 

 پیشنهاد هایی برای تحقیق بیشتر 5-4

ارائدده آمددوزش هددای ضددمن خدددمت از دور بددرای بررسددی نیازهددای آموزشددی مقدددماتی جهددت  .1

 معلمان

 بررسی روش ها و رسانه ها ی مطلوب در آموزش ضمن خدمت معلمان از دور  .2

 وزش ضمن خدمت معلمان از دورامکان سنجی ارائه آموزش های عملی  توسط آم .3



 

 

 محدودیت های تحقیق  5-5

در ایدددن بمدددش محددددودیت هدددای پدددژوهش حاضدددر، از لحدددام روش شدددناختی و اجرایدددی از نظدددر 

 پژوهشگر  کر می شود. 

 محدودیت در منابع تحقیق و پژوهش های انجام شده در مورد موضوع مورد بررسی .1

نظر بعد جغرافیدایی کده دسترسدی بده  پراکندگی مناطق آموزش و پرورش در سطح تهران از .2

 معلمین را جهت تکمیل پرسش نامه با مشکل مواجه می نماید.

مشکالت ناشی از هماهنگی با مناطق آموزش و پرورش بده منظدور کسده اجدازه بده منظدور  .3

 ورود به دبیرستان ها

محدددودیت ناشددی ازاحتمددال عدددم دقددت و صددداقت کددافی برخددی از پاسددخ دهندددگان بدده سددؤاالت  .0

 سش نامه.پر

 محدودیت ناشی از عدم تکمیل پرسش نامه و باز گردانیدن به موقع آنها به پژوهشگر. .5

 عدم وجود پرسش نامه استاندارد در باره موضوع مورد تحقیق .6

انتماب نمونه از کل مناطق موجه افزایش هزینه ها و  زمان اجرایدی تحقیدق مدی شدد، لدذا بدا  ..

 شهر تهران انتماب شد.   توجه به شرایط ، نمونه از برخی مناطق 

پژوهش انجام شده مربوط به مناطق نوزده گانه شهر تهران می باشد، لدذا تعمدین نتدایج بده کدل  .8

 .کشور با محدودیت توام خواهد بود
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 یید. را در رسیدن به نتیجه ای معتبر، یاری نما
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دوره هرای آمرروزش  حضرور در مکرانی معررین بررای شرررکت  در .2

دوره ها با مشکل  دراین را تا چه اندازه شرکت شما ضمن خدمت ،

 ؟می کندمواجه 

    

دوره هررای آمرروزش  حضررور در زمررانی معررین برررای شرررکت  در .1

دوره ها با مشکل  دراین را ماتا چه اندازه شرکت ش ضمن خدمت ،

 ؟می کند مواجه

    

تا چه انردازه شررکت  ،صرف زمان زیاد و مشكالت رفت و آمد  .3

برا مشرکل  را،  دوره هرای آمروزش ضرمن خردمت حضروری شما در

 مواجه می کند؟

    

دوره  شررکت مرنظم شرما در تا چره انردازه در تعهدات خانوادگی .4

 رد؟ت ثیر دا حضوری های آموزش ضمن خدمت

    

مسرئولیت هرای شرغلی گونراگون ترا چره انردازه در شررکت مرنظم   .5

 ت ثیر دارد؟      حضوری دوره های آموزش ضمن خدمت شما در

    

در دوره های آموزش ضمن خددمت محدودیت در مدت آموزش  .6

 حضوری، تا چه اندازه موجه کاهش سطح یادگیری شما می شود؟

    

تددا چدده اندددازه نیدداز  وریحضدد . دوره هددای آمددوزش ضددمن خدددمت.

روزافزون معلمان به یادگیری مستقل و مادام العمررا بدرآورده مدی 

 کند؟

    

خیلی  سواالت

 زیاد

 

 

 

 کم زیاد

 

خیلی 

 کم

تدا چده انددازه امکدان  حضدوری . دوره های آموزش ضمن خددمت8

 ارائه فرصت های برابر آموزشی را فراهن می آورند؟

    

تددا چدده اندددازه در  حضددوری خدددمت. دوره هددای آمددوزش ضددمن 0

مؤثر می باشند؟  افزایش سریع سطح دانش مورد نیازشما

    

تا چه اندازه انگیدزه  حضوری . دوره های آموزش ضمن خدمت14

 پژوهش و فراگیری را در شما تقویت می کند؟

    



 

 

تا چده انددازه  حضوری دوره های آموزش ضمن خدمت.11 زمیندۀ  

وز دنیددا و تجهیددزات مدددرن را فددراهن مددی هددای راسددتفاده از فناوری

آورند؟ 

    

تا چه اندازه موجه  حضوری . دوره های آموزش ضمن خدمت12

 افزایش خالقیت و اعتماد به نفس شما درتدریس می شوند؟

    

. رفع محدودیت هدای زمدانی در آمدوزش هدای ضدمن خددمت از 13

دوره  دورتا چه اندازه می تواندد مشدکالت شدما را جهدت شدرکت در

 های آموزش های ضمن خدمت برطرف کند؟

    

رفع محددودیت هدای مكدانی در آمدوزش هدای ضدمن خددمت از . 10

دورتا چه اندازه می تواندد مشدکالت شدما را جهدت شدرکت در دوره 

 های آموزش های ضمن خدمت برطرف کند؟ 

    

دوره های  . انعطاف پذیری در مدت آموزش و یادگیری در15

مت از دور، تا چه اندازه در افزایش سطح آموزش ضمن خد

 یادگیری شما مؤثر می باشد؟

 سواالت
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خیلی 

 کم

تا چه اندازه می توانند  از دور . دوره های آموزش ضمن خدمت16

 فرصت های برابر آموزشی را فراهن آورند؟

    

زه می توانند تا چه اندا از دور . دوره های آموزش ضمن خدمت.1

نیاز روزافزون معلمان به یادگیری مستقل و مادام العمررا بدرآورده 

 کنند؟

    

. تددا چدده اندددازه مایددل بدده شددرکت در دوره هددای عمددومی آمددوزش 18

 ضمن خدمت از دور، هستید؟

    

. تا چه اندازه مایل به شرکت در دوره های اخت اصی آمدوزش 10

 ضمن خدمت از دور، هستید؟

    

. تددا چدده اندددازه مایددل بددده دگرگددونی در نظددام سددنتی آمدددوزش و 24

 جایگزینی شیوه های آموزشی به صورت مجازی می باشید؟

    

. آیا آموزش های ضمن خدمت مجدازی مدی توانندد در دسترسدی 21

سریع به موضوعات و محتویدات تغییدر یافتده درسدی بده شدما کمدک 

 کنند؟

    



 

 

بدرای تغییدر  مدی توانندد آیا آموزش های ضدمن خددمت مجدازی .22

 ؟ وبه روز سازی شیوه های تدریس به شما کمک کنند

    

. تا چه انددازه بده فعالیدت هدا ی  گروهدی بدرای حدل مسدائل و یدا 23

داشدددتن بحدددث و گفتگدددو در میدددان گدددروه هدددای مطالعددداتی از طریدددق 

آمددوزش هددای  ابزارهددای پیددام رسددانی و محددیط هددای گفددت و گددو در

  باشید؟مجازی، عالقه مند می 

    

خیلرررری  سواالت

 زیاد

خیلررررری  کم زیاد

 کم

مددی توانددد در  شددبکه اینترنددت . آیددا نیازبدده اسددتفاده از کددامپیوتر و20

شرکت شما در دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی تأثیر داشته 

   باشد؟

    

. آیا محددودیت دسترسدی بده اینترندت و خددمات آن مدی تواندد در 25

وزش ضمن خدمت مجازی تأثیر داشته شرکت شما در دوره های آم

   باشد؟

    

. آیددا داشددتن تجربیددات ندداموفق در اسددتفاده از فندداوری هددای جدیددد 26

مدددی تواندددد در شدددرکت شدددما در دوره هدددای آمدددوزش ضدددمن خددددمت 

   مجازی تأثیر داشته باشد؟

    

دوره هددای آمددوزش آیددا آمددوزش هددای عملددی مددی توانددد توسددط . .2

 ود؟ارائه ش ضمن خدمت مجازی

    

 



 

 

  


