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چکیده
از این امر مستثنی نمی باشد.  انسان را تحت تأثیر قرارداده اند و آموزش  ابعاد زندگی  مقدمه: امروزه فناوری های نوین اطالعاتی همه 
آموزشگران از جمله ارکان اصلی و هدایت کننده فرآیند یادگیری بوده و آمادگی آن ها از شرایط و زمینه های الزم هر نوع برنامه ریزی برای ایجاد 

Abstract

Background: Currently modern information technology has affected all aspects of people’s 
lives; and education is not an exception. Teachers have always been one of the main elements 
of the learning process. Teachers should be prepared for any type of educational planning and 

its necessary foundations and conditions. In order to apply electronic learning in the teaching-learning 
process, teachers should be mentally prepared and should have the necessary attitude, knowledge, 
skills, and accessibility. We aimed to assess the preparedness of high school teachers of west Islam 
Abad in using electronic learning. In this regard, we studied various aspects such as their level of 
knowledge and skills in working with electronic learning environments, their belief in working with 
such environments, the amount of use and applicability of these environments in the teaching-learning 
environment during 2008-2009, and their accessibility to electronic learning environments.
Material & Methods: 173 teachers were randomly selected using the systemic random sampling 
method. Data were collected using a researcher-made questionnaire. Its validity was confirmed by 
a group of researchers in the field of educational technology. Its reliability was acceptable using 
Cronbach’s alpha. Data were analyzed using descriptive statistics, as well as K2, Kendall’s tau (τ) 
coefficient, t, and one-way analysis of variance tests.
Results: Although the participating teachers had high access to computers and the internet and 
believed in their effect, they rarely used this technology in practice. There was no difference between 
the teachers’ educational level, sex, and age in using electronic learning.  
Conclusion: Although the participants believed that electronic learning is more effective than the 
traditional method, they rarely used this technology. This could be related to the managers’ attitude 
towards teachers; because managers do not pay much attention to using electronic learning resources. 
We suggest giving higher credibility to electronic learning at schools and organizing in-service 
training courses for teachers regarding electronic learning.  

Key words
Electronic Teaching, Teaching-learning Process, Computer-based Learning, Electronic Learning, 
Knowledge, Skill
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مقدمه
به اعتقاد صاحب نظران پس از کشاورزي و صنعت، اطالعات 
ایجاد  انسان  زندگي  در  انقالب  در حد  تغییرات شگرفي  توانست 
نماید که این آخري با ورود اینترنت و شبکه و دنیاي مجازي مي رود 
تا سرمنشأ انقالب دیگري در تحوالت زندگي بشر باشد. امروزه 
فناوري هاي نوین اطالعاتي همه ابعاد زندگي انسان را تحت تأثیر 
قرار داده اند و آموزش از این امر مستثني نمي باشد. به گفته عبادي، 
و  تجاري  اقتصادي،  حوزه  به  اطالعات  فناوري  تغییرات  »دامنه 
بازرگاني محدود نشده است. بلکه به حوزه آموزش که مهم ترین 

رکن بقا و رشد و تعالي بشر است، گسترش یافته است« ]1[.
عرض  براي  جایي  دیگر  نوین  آموزش هاي  ظهور  با  امروزه 
رضوي  نظر  از  است.  نمانده  باقي  سنتي  آموزش هاي  اندام 
اثربخشي چنداني نیستند؛ زیرا  کالس هاي آموزشي سنتي داراي 
وابسته به زمان و مکان خاص هستند و نمي توانند بافت واقعي و 
مناسب براي یادگیري فراهم آورند. متن هاي چاپي نیز به سبب 

محدودیت هاي خاص که چیزي بیش از متن، تصویر و طرح خطي 
یادگیري  عبادي  نظر  از  همچنین   .]2[ آفرین اند  مشکل  نیست، 
الکترونیکي نسبت به آموزش سنتي از مزایاي زیر برخوردار است.

قابل استفاده بودن در کلیه ساعات روز و ایام هفته.
خدمات  ارائه  در  باالتر  ارتباط  و  پیوستگي  از  برخورداري 

تحصیلي و تربیتي.
برخورداري از پیوستگي و ارتباط باالتر در امر آموزش.

قابل اندازه گیري بودن نتایج آموزش.
خودکار بودن فراگیر در امر آموزش.

قابلیت نگه داري اطالعات و منابع آموزشي و دسترسي آسان 
به آن ها ]3[.

و  مزایا  الکترونیکي  آموزش  براي  دیگر  جایي  در  عبادي 
محدودیت هایي را بر مي شمرد از جمله:

الف- مزایا
ارتقاي سریع و مؤثر سطح دانش مورد نیاز دانش آموزان، . 1

تغییرات در نظام آموزشی می باشد. برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی در فرایند یاددهی- یادگیری، آموزشگران و دبیران باید از لحاظ ذهنی، 
نگرشی، دانشی، مهارتی و سطح دسترسی آمادگی الزم را داشته باشند. این تحقیق با هدف کلي بررسي میزان آمادگي دبیران دوره  متوسطه 
شهرستان اسالم آباد غرب براي به کارگیري آموزش الکترونیکي انجام گردید. در این راستا آمادگي دبیران از ابعاد مختلف شامل میزان دانش 
و مهارت آنها در کار با محیط هاي آموزش الکترونیکي، میزان اعتقادشان به کاربرد این گونه محیط ها، میزان استفاده و کاربرد این محیط ها 
در فرایند یاددهي- یادگیري در سال مورد مطالعه )سال تحصیلي 88- 1387(، میزان دسترسي آنها به محیط هاي آموزش الکترونیکي مورد 

مطالعه قرار گرفته است. 
مواد و روش ها: نمونه آماري مورد مطالعه شامل 173 نفر از دبیران شهرستان اسالم آباد غرب بود، که در قالب یک روش نمونه گیري 
تصادفي منظم انتخاب گردیدند. ابزار جمع آوري اطالعات تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته بود که روایي آن توسط جمعي از محققان و 
اساتید تکنولوژي آموزشي و علوم تربیتي تأیید و پایایي مقیاس هاي به کار گرفته در آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ قابل قبول برآورد 
گردید. براي تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق عالوه بر آمار توصیفي از آزمون هاي ، ضریب همبستگي رتبه اي کندال، آزمون t و تجزیه و 

تحلیل یک طرفه واریانس استفاده گردید. 
نتایج: نتایج نشان مي دهد که اگر چه دبیران  نمونه آماري در سطح باالیي به کامپیوتر و اینترنت دسترسي داشته و به تأثیر آنها و آموزش 
الکترونیکي در یادگیري معتقد مي باشند ولي خیلي کم از این فناوري هاي نوین استفاده مي کنند و از این نظر بین دبیران زن و مرد و همچنین 
افراد با سطوح مختلف تحصیلي تفاوتي وجود ندارد. همچنین سن دبیران با میزان کاربرد آموزش الکترونیکي توسط آنها رابطه معناداري نداشته 

است. 
نتیجه گیری: نتایج کلی نشان از این دارد که دبیران گرچه اعتقاد دارند که آموزش الکترونیکي مؤثرتر از روش هاي سنتي است اما در 
عمل کمتر از مظاهر آن استفاده مي کنند. علت این امر مي تواند مربوط به نحوه برخورد مسئولین با دبیران باشد. به طوري که اهمیت زیادي 
براي بکارگیري یادگیري الکترونیکي توسط دبیران مدارس قائل نمی شوند. پیشنهاد می گردد که با دادن امتیازات خاصی به استفاده از آموزش 

الکترونیکی و همچنین برگزار نمودن دوره های ضمن خدمت برای دبیران میزان آمادگی و کاربرد آموزش الکترونیکی در دبیران باالتر برود.

واژگان کلیدی
آموزش الکترونیکي، فرایند یاددهي- یادگیري،  آموزش مبتني بر رایانه، یادگیري الکترونیکي، آمادگی، دانش، مهارت
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دانشجویان و فراگیران، متناسب با نوع فعالیت آنها.
سهولت دسترسي به منابع متعدد و مختلف آموزشي.. 2
فناوري . 3 با  همگام  و  مجرب  انساني  نیروي  افزایش 

اطالعات و ارتباطات روز.
امکان دسترسي فراگیر، منابع آموزشي به صورت 24/7 . 4

)7 روز در هفته و 24 ساعته(.
گسترش آموزش براي همه، با هزینه بسیار کمتر.. 5
دانش آموزان، . 6 براي  آمد  و  رفت  هزینه  و  زمان  کاهش 

دانشجویان و فراگیران آموزشي.
آموزشي . 7 برنامه هاي  و  فعالیت ها  ضبط  و  ثبت  امکان 

و  دانش آموزان  تحصیلي  پیشرفت  مستمر  پیگیري  و 
دانشجویان.

مختلف . 8 مدل هاي  ارائه  و  آماده سازي  و  تهیه  اجازه 
آموزشي توسط معلمان و استادان.

تسهیالت الزم و مناسب براي امر ثبت نام دانش آموزان . 9
به  مشاوره اي  و  تحصیلي  خدمات  دانشجویان،  و 

دانش آموزان و اولیاي آنان و سایر خدمات آموزشي.
سطح . 10 ارتقاي  فراگیران،  آموزشي  انگیزه هاي  افزایش 

همه  پرورش  و  دانش آموزان  بودن  خودکار  یادگیري، 
جانبه استعدادهاي دانش آموزان و دانشجویان.

ب( محدودیت ها
افزایش هزینه هاي اولیه نسبتًا باال.. 1
و . 2 دانش آموزان  از  اعم  همگان،  دسترسي  محدودیت 

و  رایانه  به  دسترسي  و  بهره برداري  در  دانشجویان 
خدمات جانبي آن.

محدودیت اعمال مدیریت و نظارت بر منابع آموزشي و . 3
هدایت نظام یافته آنها.

محروم ماندن فراگیران در بهره مندي از روابط اخالقي . 4
و  استادان  و  دانش آموزان  و  معلمان  بین  تربیتي  و 

دانشجویان.
مطالب . 5 رسانه  چند  ارسال  در  باند  پهناي  بودن  کم 

آموزشي ]3[.
آسان سازي  آموزش  از  هدف  اینکه  به  توجه  با  طرفي  از   
پردازش  فرایند  مي توان  را  آموختن  یا  یادگیري  است،  یادگیري 
اطالع و کسب اندیشه ها و مهارت هاي جدید یا کشف و شهودي 
رفتار  بر  یادگیري  تأثیر  مي گذارد.  تأثیر  رفتار  بر  که  کرد  تعریف 
مي آورد.  وجود  به  تغییر  فرد  تجربیات  در  و  است  پایدار  معمواًل 

با فراگیري نیز به کار مي رود که نتیجه  یادگیري گاهي مترادف 
از  هدف  باید  حال  آموزش  هدف  به  توجه  با   .]4[ است  شناخت 
جویا  فن  این  نظران  صاحب  زبان  از  نیز  را  الکترونیکي  آموزش 
الکترونیکي  آموزش  هدف  طورکلي  به  فرهادي؛  نظر  به  شویم. 
فراهم نمودن امکان دسترسي یکسان، رایگان و جستجوپذیر در 
اقشار  براي  یکنواخت  آموزشي  فضاي  ایجاد  و  درسي  دوره هاي 
مختلف در هر نقطه و بهینه سازي شیوه هاي ارائه مطالب درسي 
فضاي  چنین  در  است.  جدي تر  و  عمیق تر  یادگیري  منظور  به 
از  خود  توانایي  به اندازه  افراد  سنتي،  آموزش  برخالف  آموزشي 

موضوعات بهره مند مي گردند ]5[.
کامپیوتري  دنیاي  در  که  است  عبارتي  الکترونیکي  آموزش 
مورد  در  را  مجله  یا  کتاب  یک  که  وقت  هر  است.  جدید  نسبتًا 
دریافت خواهید  را  متفاوتي  تعریف  این موضوع مطالعه مي کنید، 
کرد. دیدگاهي که تقریبًا مورد توافق مي باشد، عبارت است از این 
به صورت  آموزشي که  نوع محتواي  الکترونیکي هر  آموزش  که 

الکترونیکي ارائه مي شود را در بر مي گیرد ]6[. 
و  الکترونیکي  آموزش  زیاد  بسیار  مزایاي  به  توجه  با  حال 
واقع  در  سنتي  آموزش  به  نسبت  آن  کمتر  نسبتًا  محدودیت هاي 
مي توان گفت نهاد هاي آموزشي در زمینه این فناوري ها دو نقش 
این  قابلیت هاي  از  مي توانند  چگونه  که  این  ابتدا  دارند؛  متفاوت 
فراگیران  یادگیري  یاددهي-  فرآیند  بهبود  راستي  در  فناوري ها 
استفاده نمایند و سپس این که چگونه باید فراگیران را براي زندگي 
در جامعه مجازي و اطالعاتي و شبکه اي آماده نمایند. شناخت 
کامل و جامع از میزان آمادگي نظام براي قبول وایفاي هردو نقش 
امر خطیر و مهمي است که مي بایست مورد توجه مسئوالن قرار 
بالقوه  )که  ایران  در  جمعیت  جواني  امروزه  دیگر  سوي  از  گیرد. 
و  مي باشند(  نو  فن آوري هاي  به  عالقه مند  و  به کارگیري  طالب 
جانبه  همه  تعمق  ضرورت  افزاري،  سخت  امکانات  نسبي  وجود 
در خصوص سایر ابعاد آمادگي آموزش و پرورش را براي استفاده 
با در نظر گرفتن سرعت  از فناوري هاي نوین ضروري مي سازد، 
دانش که  توزیع  و  تولید  تغییرات، دیگر روش هاي قدیمي  سریع 
زماني بر اساس ارتباطات چهره  به چهره  و آموزش هاي فردي و 
جمعي در کالس هاي سنتي طراحي شده بودند، کارایي خود را از 
دست داده و جاي خود را به استفاده از انواع رسانه هاي سنتي و 
الکترونیکي بدهند. در حال  آموزش  بر  نوین و رسانه هاي مبتني 
به  نوین جهان  ارتباطات  انواع  اثر  بر  حاضر و در هزاره سوم که 
ابزارهاي  از  استفاده  لزوم  تبدیل شده است،  یک دهکده کوچک 
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نوین براي به کارگیري و انتقال این نیروي  محرکه پیشرفت هاي 
رسانه هاي  از  استفاده  تنها  لذا  مي شود.  احساس  به وضوح  بشري 
به  و  سنتي  کالس هاي  در  الکترونیکي  آموزش  بر  مبتني  نوین 
که  مي باید  و  باشد  فراگیران  جوابگوي  نمي تواند  قدیمي  روش 
نیاز،  احساس  ارضاي همین  در جهت  کند که  تغییر  نیز  روش ها 
روش هاي  از  یافته اي  تکامل  که  صورت  الکترونیکي  یادگیري 
قدیمي آموزش و یادگیري با استفاده از فناوري اطالعات مي باشد، 

شکل گرفت. 
در این تحقیق دو مفهوم کلیدي آموزش الکترونیکي و فرآیند 
آموزش  از  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  یادگیري   – یاددهي 
وسیع ترین  در  که  است  شده  ارایه  متعددي  تعاریف  الکترونیکي 
به  حالت  محدودترین  در  و  نوین  فناوري هاي  همه  شامل  حالت 
آموزش از طریق شبکه جهان گستر اطالق مي شود. در این مطالعه 
نوین اطالعاتي و  از فناوري هاي  استفاده  به  الکترونیکي  آموزش 
مجموعه وسیعي از نرم افزارهاي کاربردي و روش هاي آموزشي 
شامل: آموزش مبتني بر رایانه، آموزش مبتني بر وب ، کالس هاي 
درس مجازي اطالق مي شود. مراد از فرآیند یاددهي– یادگیري 
در این مطالعه مجموعه فعالیت هایي است که در جریان آموزش 
توسط معلم و در حین یادگیري توسط دانش آموزان انجام مي گیرد 
و طي این تعامل معلم– دانش آموز مطلب یا مفهومي توسط معلم 

تدریس و توسط شاگرد یادگرفته مي شود.
به طور دقیق تر و عملیاتي در این مقاله آموزش الکترونیکي 
انواع  اینترنت،  )کامپیوتر(،  رایانه  از  مناسب  و  درست  استفاده  به 
نرم افزارهاي آموزشي، انواع CD ها و DVD هاي آموزشي، وب 
سایت و وبالگ، ویدیو کنفرانس، بحث مجازي، Podcast )فایل 

صوتي(، چت و Power point گفته مي شود.
و  مقاالت  نامه ها  پایان  در  آمده  عمل  به  طبق جستجوهاي 
پژوهش ها در پایگاه پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمي ایران و 
دیگر سایت هاي اینترنتي تحقیق و پژوهشي به این صورت و با 
این نام انجام نگرفته بود. مخصوصًا در استان کرمانشاه پژوهشي 
توجه  با  که  است  حالي  در  این  بود  نگرفته  انجام  عنوان  این  با 
این  همدیگر،  از  فراگیران  زیاد  فاصله  و  استان  بودن  پهناور  به 
امر بسیار الزم و ضروري به نظر مي رسد.  تعدادي از پژوهش ها 
زیر  در  را  دارد،  و شباهت  نزدیکي  این موضوع  با  مقاالتي که  و 

مي آوریم.
دست  مطلب  این  به  مقاله اي  در  دباغي،  و   Kitsantas  
یافتند که موفقیت محیط یادگیري بر مبناي تحلیل دقیق و منظم 

شده  استفاده  ابزار  و  استراتژ یک  و  فني  مهارت هاي  و  یادگیرنده 
نیز   ،Martyndl و   Boliger است.  اثربخش  مدیریت  براي 
در مقاله عوامل کلیدي براي ایجاد رضایت دانشجویان در آموزش 
برخط به این نتایج دست یافته است که مهم ترین فاکتور در ایجاد 
سطح رضایت دانشجویان از آموزش برخط متناسب است با: شبکه 
حرفه اي  و  دسترسي  تدریس،  روش  محتوا،  بازخورد،  ارتباطات، 
بودن، فاکتور دیگر نیز دسترسي دانشجویان به تجهیزات و مهارت 
پیشرفت  براي  موفقیت  مقاله عوامل   .]7[ آن مي باشد  کاربرد  در 
مدیریت دانش در یادگیري الکترونیکي نوشته Aynur، بررسي 
را  آموزش  تا  مي دهد،  اجازه  ما  به  اطالعات  فناوري  که  مي کند 
محدودیت هاي  طرف  یک  از  زیرا  دهیم،  ارائه  نیازها  با  متناسب 
براي  را  اختیاراتي  دیگر  طرفي  از  و  مي برند  بین  از  را  گذشته 
نیازهاي  تا  مي دهد  اجازه  دانشجویان  به  و  مي آورد  فراهم  ما 
تحصیالت خود را در زمان مناسب براي یادگیري مرتفع سازند. 
و چنین نتیجه مي گیرد که درک این فناوري و تأکید بر آموزش 
الکترونیکي توانایي یادگرفتن در هرجایي، هر زماني و با سرعت 

هر فردي مي باشد ]7[. 
Friesen و Schmitz، در مقاله مدیریت توسعه در عرصه 
دستاوردهاي یادگیري الکترونیکي، به کارگیري تکنیک نرم افزاري 
میان  مقایسه  با  نوشته اند:  )آکادمیک(،  دانشگاهي  محیط هاي  در 
دستاوردهاي  آن گسترش  متعاقب  و  نرم افزاري  جنبش  گسترش 
دست  بازیابي  روش هاي  از  دسته  یک  به  مي توان  الکترونیکي 
یافت، ولي متخصصان این امر در محیط هاي دانشگاهي با منابع 
بسیار محدودي سروکار دارند که این امر با پیشرفت مهندسي نرم 

افزار مرتفع مي گردد و کارایي مؤثر آموزشي نائل مي گردد ]7[.
کریمي در مقاله ای با عنوان »ارزیابي و تحلیل ظرفیت هاي 
نتایجی  به  کشور«  عالي  آموزش  نظام  در  الکترونیکي  یادگیري 
اکثریت  دیدگاه  که  داد  نشان  توصیفي  یافته هاي  یافت.  دست 
موجود  آمادگي  میزان  به  نسبت  مدیران  و  استادان  دانشجویان، 
جهت یادگیري الکترونیکي به ترتیب »متوسط، خوب و متوسط« 
مي باشد. این پژوهش نشان داد که تفاوت معني داري بین دیدگاه 
دانشجویان، استادان و برنامه ریزان نسبت به آمادگي موجود وجود 

دارد ]8[.
ارائه یک متدولوژي  و  با عنوان»بررسي  باقریان در مقاله ای 
مناسب براي مدیریت و ارائه آموزش الکترونیکي« ضمن بررسي 
برخي از مشکالت نظام فعلي آموزشي کشور، برخي از خصوصیات 
بارز نظام آموزشي عصر ارتباطات و اطالعات را برسی کرده است 
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.]9[
آموزش  نقش  »بررسي  عنوان  تحت  مقاله ای  در  بهشتي، 
از  استفاده  و  سنتي  آموزش هاي  مشکالت  حل  در  الکترونیکي 
را  ایران« هدف  در  تربیت  و  تعلیم  امر  کردن  همگاني  براي  آن 
بررسي مزایاي آموزش الکترونیکي در کنار آموزش سنتي و ارائه 
راهکارهایي در خصوص حل مسائل و مشکالت این نوع آموزش 

در ایران می داند ]10[.
اسالمي، در پژوهش خود تحت عنوان قابلیت آموزشي شبکه 
و  دانش آموزان  دیدگاه  و  آن  از  استفاده  میزان دسترسي،  جهاني، 
اینترنتي  آموزش  قابلیت هاي  بررسي  به  دبیرستان  دوره  دبیران 
و  آموزش  منطقه  سه  مدارس  در  اینترنت  به  دسترسي  امکان  و 
پرورش واقع در شمال، جنوب و مرکز تهران، پرداخت. براساس 
یک  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  وي،  یافته هاي 
قرار گرفته است و  فراوان  استقبال  آموزشي در جهان مورد  ابزار 
تعاملي  و  ارتباطي  توانایي هاي  ارتقاي  و  اطالعات  افزایش  باعث 
این حال  با  است.  آنان شده  مهارت هاي  افزایش  و  دانش آموزان 
مانند  ساختاري  امکانات  که  است  داده  نشان  تحقیق  این  نتایج 
رایانه و خطوط ارتباطي در سطح بسیار پاییني قرار دارند و مدارس 
ما از این مهم بي بهره مانده اند. بنابراین نظام آمورشي ما الزم است 
به منظور دسترسي و استفاده مؤثر از اینترنت در مدارس، طرح ها، 
چهارچوب ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هاي مناسب با استفاده از 

تجربیات سایر کشورها و نظرات کارشناسانه همت، گمارد.
سهرابي، در پایان نامه خود با »عنوان بررسي موانع استفاده از 
آموزش مجازي در فرایند یاددهي-یادگیري از دیدگاه معلمان دوره 
متوسطه شهر تهران« سعي در شناسایي محدودیت هاي ناشي از 
اساس  بر  است.  نموده  آموزش مجازي  اجراي  در  انساني  عوامل 
یافته هاي تحقیق چنین بر مي آید که دانش آموزان به نسبت معلمان 
همچنین  دارند.  آموزش  نرم افزارهاي  زمینه  در  بیشتري  مهارت 
رایانه  تکنسین  داراي  مدارس  درصد   40/5 یافته ها،  اساس  بر 
نمي باشند، این عامل نیز نشان دهنده فراهم نبودن شرایط مناسب، 
به منظور استفاده از آموزش مجازي است. کمبود آشنایي معلمان 
از  استفاده  در  آنان  مقاومت  باعث  افزارها  نرم  و  رایانه  کاربرد  در 
الکترونیکي شده و روز به روز  رایانه در آموزش و شیوه آموزش 
بیشتر هم مي شود، به همین جهت بایستي همانند تجربه برخي از 
کشورها، دوره هاي اجباري آشنایي با رایانه و نرم افزارهاي آموزش 

براي معلمان در نظر گرفته شود ]11[.
و  استفاده  پذیرش،  توانایي  الکترونیکي  آمادگي  از  منظور 
بکارگیري فناوري اطالعات و کاربردهاي مرتبط با آن در جوامع 
مي باشد ]12[. حال با توجه به مفهوم و مدل هاي ارزیابي آمادگي 

الکترونیکي یک سازمان از جمله آموزش و پرورش باید از لحاظ؛ 
سخت افزاري، نرم افزاري، سازماني، نیروي انساني، بودجه و منابع 
مالي و قوانین و مقررات آمادگي الزم را داشته باشد. در این مقاله 
سعي شده است که این آمادگي از لحاظ نیروي انساني که همان 
دبیران در سطح مدارس مي باشند و بر اساس مدل مفهومي ذیل 

)تصویر 1( سنجیده شود.
از آنجایي که آموزشگران از جمله ارکان اصلي و هدایت کننده 
فرآیند یادگیري بوده و آمادگي آن ها از شرایط و زمینه هاي الزم 
هر نوع برنامه ریزي براي ایجاد تغییرات در نظام آموزشي مي باشد. 
براي پیاده سازي آموزش الکترونیکي در فرایند یاددهي-یادگیري، 
آموزشگران و دبیران باید از لحاظ ذهني، نگرشي، دانشي، مهارتي 
مدل  این  در  باشند.   داشته  را  الزم  آمادگي  دسترسي  سطح  و 
مواردي مثل اعتقاد و نگرش دبیران، میزان دسترسي آنها، میزان 
مهارت و دانش آنها، و... نسبت به بکار گیري آموزش الکترونیکي 

در مدارس سنجیده شده است.

تصویر 1: مدل مفهومي به کار گرفته شده در مطالعه
آموزش  کاربرد  فعلي  وضعیت  بررسي  هدف  با  مقاله  این 
الکترونیکي در فرآیند یاددهي- یادگیري دبیرستان هاي شهرستان 
اسالم آباد غرب و تعیین میزان دانش، مهارت، دسترسي دبیران به 
آنان براي کاربرد  محیط هاي آموزشي و شناسایي میزان آمادگي 
آموزش الکترونیکي طراحي و به انجام رسیده است و در آن  در 
قالب مدل ارایه شده در تصویر 1  سعي شده است که  به سؤاالت 

زیر پاسخ داده شود:
اسالم . 1 شهرستان  دبیرستان هاي  دبیران  دانش  میزان 

در  الکترونیکي  آموزش  کاربرد  خصوص  در  آباد غرب 
فرایند یاددهي-یادگیري دانش آموزان چقدر است؟

وضعیت اعتقاد و نگرش دبیران دبیرستان هاي شهرستان . 2
اسالم آباد غرب در خصوص کاربرد آموزش الکترونیکي 

در فرایند یاددهي-یادگیري دانش آموزان چگونه است؟
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شهرستان . 3 دبیرستان هاي  دبیران  مهارت  میزان 
الکترونیکي  آموزش  اسالم آباد غرب در خصوص کاربرد 

در فرایند یاددهي-یادگیري دانش آموزان چقدر است؟
میزان دسترسي دبیران دبیرستان هاي شهرستان اسالم . 4

آباد غرب به امکانات آموزش الکترونیکي چقدر است؟
یاددهي- . 5 فرایند  در  الکترونیکي  آموزش  کاربرد  میزان 

شهرستان  دبیرستان هاي  مقطع  دانش آموزان  یادگیري 
اسالم آباد غرب چقدر است؟

شهرستان . 6 دبیرستان هاي  دبیران  آمادگي  میزان 
در  الکترونیکي  آموزش  کاربرد  براي  اسالم آباد غرب 

فرایند یاددهي- یادگیري دانش آموزان چقدر است؟

مواد و روش ها
این مقاله بخشي از نتایج یک تحقیق مي باشد که با استفاده از 
روش توصیفي از نوع پیمایشي انجام گرفته است و به بررسي وضعیت 
فعلي استفاده دبیران دوره متوسطه شاغل به تدریس در دبیرستان ها و 
پیش دانشگاهي هاي شهرستان اسالم آباد غرب و تعیین میزان دانش، 
نگرش و اعتقاد، مهارت، سطح دسترسي و  میزان آمادگي براي کاربرد 
این محیط ها مي پردازد. جامعه آماري این تحقیق شامل کلیه دبیران 
مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهي، اعم از دبیرستان هاي دولتي، غیر 
انتفاعي، نمونه دولتي، شاهد، فني و حرفه اي، بزرگساالن و هنرستان ها، 
در سال تحصیلي 88-87 بوده که تعداد آن ها 11742 نفر مي باشد که 
نمونه گیري چند مرحله اي تصادفي سیستماتیک  قالب یک روش  در 
176 نفر از آن ها انتخاب و از آن ها خواسته شد که اطالعات مورد نیاز 
تحقیق را در قالب یک پرسشنامه که بر اساس ترکیبي از پرسشنامه هاي 
مراحل  کلیه  دهند.  پاسخ  بود  گردیده  تدوین   ]13،14،15،16[ پیشین 
اعتبار سنجي با استفاده از راهنمایي صاحب نظران و پایایي سنجي بر 
اساس ضریب آلفاي کرونباخ انجام گردید. از شاخص هاي آمار توصیفي 
شامل: جدول توزیع فراواني، نمودار، شاخص هاي مرکزي و شاخص هاي 
پراکندگي به منظور دسته بندي و خالصه کردن داده ها استفاده گردیده 
است و براي تحلیل فرضیات در حوزه آمار استنباطي با توجه به ماهیت 
داده ها و سؤاالت و فرضیات تحقیق و سطوح سنجش متغیرها پس از 
آزمون پیش فرض هاي نرمال بودن توزیع داده ها و آمار پارامتریک، از 
آزمون T براي مقایسه دو گروه مستقل و آزمون تجزیه و تحلیل یک 

سویه واریانس و ضریب همبستگي پیرسون استفاده گردیده است.
تفاوت  وجود  عدم  یا  وجود  فرضیه هاي  هچنین  تحقیق  این  در 
معنادار بین میزان میزان مهارت و تسلط دبیران نمونه آماري در کار 
با کامپیوتر و اینترنت و محیط هاي آموزش الکترونیکي، میزان کاربرد 

کامپیوتر و اینترنت و محیط هاي آموزش الکترونیکي در فرآیند یاددهي 
نمونه  دبیران  اعتقاد  میزان  آماري،  نمونه  دبیران  توسط  یادگیري   –
آماري به اثربخشي کاربرد آموزش الکترونیکي در مقطع متوسطه، میزان 
آمادگي دبیران براي کاربرد آموزش الکترونیکي بین دبیران زن و مرد 
و بین گروه هاي مختلف تحصیلي دبیران مورد آزمون قرار گرفته است. 
همچنین فرض وجود رابطه معنادار بین سن دبیران نمونه آماري و میزان 

متغیرهاي وابسته فوق الذکر بررسي شده است.  

یافته ها
نمونه  دبیرستان  دبیران  از  نشان مي دهد،  تحقیق  توصیفی  نتایج 
مرد  نفر  و 75  درصد(   56/6( زن  نفر  تعداد 98  مطالعه   مورد  آماري 
)43/4درصد( مي باشد. همچنین اکثر پاسخگویان )30/4 درصد( در گروه 
پاسخگویان 35/7  میانگین سن کل  دارند و  قرار  سني 35-31 سال 
محسوب  جواني  دبیرستان سن  دبیران  براي  این سن  مي باشد.  سال 
از  استفاده  خود  نوبه  به  و  تدریس  امر  در  خالقیت  براي  و  مي شود 
اکثریت  باشد.  امیدوارکننده  مي تواند،  مدارس  در  الکترونیکي  آموزش 
)80/3 درصد( دبیران دبیرستان نمونه آماري مورد مطالعه داراي مدرک 

تحصیلي کارشناسي مي باشند. 
نتایج نشان مي دهد حدود 27/7 درصد از دبیران نمونه آماري به 
صورت متوسط دانش کافي براي کاربرد کامپیوتر )رایانه( و اینترنت در 
مدارس را دارند و میزان دانش 76/3  درصد از دبیران نمونه آماري در 
خصوص کامپیوتر و اینترنت در حد متوسط، کم و خیلي کم مي باشد. 
حدود 23/7 درصد از آنان نیز در حد زیاد و خیلي زیاد دانش این کار را 
دارند. طوري که میزان دانش 51/4 آنها به صورت متوسط و باالتر مي 
باشد، و همان طور که جدول شماره 1 نشان مي دهد میانگین دانش آنها 

از 5 برابر 2/5 درصد می باشد.
اعتقاد حدود 44/5 درصد از دبیران نمونه آماري در مورد اثربخش 
بودن کاربرد آموزش الکترونیکي در مدارس به میزان زیاد است و اعتقاد 
حدود 65/3 درصد از دبیران نمونه آماري در مورد اثربخش بودن کاربرد 
آموزش الکترونیکي در مدارس به میزان خیلي زیاد است. به طوري که 
اعتقاد حدود 91/3 درصد از آنها در مورد اثربخش بودن کاربرد آموزش 
الکترونیکي در مدارس متوسط به باال یعني متوسط، زیاد و خیلي زیاد 
مي باشد و فقط اعتقاد 8/7 درصد آنان به میزان کم و خیلي کم بوده 
آموزش  از  استفاده  که  نیستند  اعتقاد  این  داراي  آنان  از  کدام  هیچ  و 
الکترونیکي در مدارس، کار بي فایده اي مي باشد. همان طور که جدول 
در مورد  آماري  نمونه  دبیران  اعتقاد  میانگین  نشان مي دهد  شماره 1 
اثربخش بودن کاربرد آموزش الکترونیکي در مدارس از 5 برابر 3/76 

درصد می باشد.
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جدول 1: توزیع دبیران نمونه آماري بر اساس مؤلفه های پژوهش

انحراف میانگینمؤلفه ها
معیار

دانش دبیران نمونه آماری در خصوص 
کامپیوتر )رایانه( و اعتقاد دبیران نمونه 

آماری به 

اثربخش بودن کاربرد آموزش 
الکترونیکي

*مهارت دبیران نمونه آماری در 
کامپیوتر )رایانه( و اینترنت

میزان کاربرد آموزش الکترونیکي 
توسط دبیران نمونه آماری

میزان آمادگي دبیران نمونه آماری 
براي استفاده از آموزش الکترونیکي

 دسترسی به رسانه های نوین )رایانه 
اینترنت و...(

2/5

3/76

*1/12

1/77

3/31

3/08

1/4

0/77

0/70

0/84

0/77

1/01

)میانگین ها بجز مهارت دبیران همه از 5 می باشد. در پرسشنامه به 
نظرات دبیران به ترتیب زیر نمره اختصاص داده شده است. هیچ=0، 
خیلی کم= 1، کم= 2، متوسط=3، زیاد= 4، خیلی زیاد= 5 و در بخش 
مهارت دبیران؛ مهارت ندارم= 0، مطمئن نیستم= 1، مهارت دارم=2، 

در این قسمت * مهارت دبیران ... از 2 می باشد.(
واجد  تاحدودي  آماري  نمونه  دبیران  از  از  درصد   50/9 حدود 
مهارت کار با کامپیوتر )رایانه( و اینترنت بودند و حدود 30/6 درصد، 
از  درصد،   69/4 کلي  طور  به  بودند.  مسلط  مهارت  این  به  آنان  از 
و  بودند  پرسشنامه  در  پرسیده شده  مهارت هاي  فاقد  یا  پاسخگویان 
یا تا حدودي واجد آن مهارت ها بودند. همان طور که جدول شماره 1 
نشان مي دهد، میانگین مهارت دبیران نمونه آماري در کار با کامپیوتر 

)رایانه( و اینترنت از 2 برابر 1/12 درصد می باشد.
این  به  اینترنت  و  رایانه  به  آماري  نمونه  دبیران  نحوه دسترسي 
صورت است، که 72/8 درصد از آنها در منزل به رایانه دسترسي دارند 
و 53/2 درصد هم به اینترنت متصل مي باشند. همان طور که جدول 
شماره 1 نشان مي دهد میانگین دسترسي دبیران به رسانه هاي نوین 

3/08 از 5 مي باشد.
حدود 38/2 درصد از دبیران نمونه آماري از آموزش الکترونیکي به 

میزان کم استفاده مي کنند،  76/9 درصد از آنان از آموزش الکترونیکي 
به میزان کم، خیلي کم و یا هیچ استفاده مي کنند و فقط 4/7 درصد 
آنان در حد زیاد و خیلي زیاد از آموزش الکترونیکي استفاده مي کنند. 
کاربرد  میزان  میانگین  نشان مي دهد  همان طور که جدول شماره 1 

آموزش الکترونیکي توسط دبیران نمونه آماری 1/77 از 5 مي باشد.
همان طور که داده هاي جدول شماره 1 نشان مي دهد، حدود 17/9 
درصد از دبیران نمونه آماري آمادگي استفاده از آموزش الکترونیکي 
به میزان کم، خیلي کم و یا هیچ را دارند و حدود 82 درصد آنان در 
حد متوسط به باالتر یعني متوسط، زیاد و خیلي زیاد آمادگي استفاده 
از آموزش الکترونیکي را دارند و همان طور که جدول شماره 1 نشان 
مي دهد میانگین میزان آمادگي دبیران نمونه آماری براي استفاده از 
آموزش الکترونیکي 3/31 از 5 مي باشد، که این آمار مي تواند بسیار 
امیدوارکننده باشد و نشان مي دهد که حداقل از نظر خود دبیران نمونه 
آماري آنها آمادگي استفاده از آموزش الکترونیکي در مدارس را دارند.

به منظور آزمون این فرضیه که آیا بین سن دبیران نمونه آماري 
و میزان متغیرهاي وابسته تحقیق رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب 
 2 شماره  جدول  که  همان طور  گردید.  استفاده  پیرسون  همبستگي 
نشان مي دهد، بین سن دبیران زن و مرد از نظر هیچکدام از متغیرهاي 

وابسته تحقیق رابطه معني دار وجود ندارد.

جدول 2: رابطه  سن دبیران نمونه آماري با  متغیرهاي وابسته

شدت ضریب متغیرهاي وابسته تحقیق
همبستگي

سطح 
sig معني داري

میزان کاربرد کامپیوتر و اینترنت توسط 
دبیران نمونه آماري

0/0540/483

میزان مهارت و تسلط دبیران نمونه آماري 
در کامپیوتر و اینترنت

0/1370/077

میزان آمادگي دبیران براي کاربرد آموزش 
الکترونیکي

0/0760/330

میزان اعتقاد دبیران به اثربخشي آموزش 
الکترونیکي

0/1180/127

میزان اعتقاد دبیران به اثربخشي کاربرد 
کامپیوتر و اینترنت در فرایند یاددهي- 

یادگیري
0/0190/805

سطح معني داري آزمون هاي آماري، 0/05 در نظر گرفته شده است.
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جدول 3: مقایسه ي وضعیت دبیران زن و مرد نمونه آماري از نظر متغیرهاي وابسته

سطح معني داريt محاسبه شدهانحراف معیارمیانگینجنسیتمتغیرهاي وابسته تحقیق

میزان کاربرد کامپیوتر و اینترنت
زن
مرد

1/49
1/62

0/891
1/070/850/40

میزان مهارت و تسلط  به کامپیوتر و اینترنت
زن
مرد

0/99
1/26

0/576
0/4943/20/02*

میزان آمادگي براي کاربرد آموزش الکترونیکي
زن
مرد

3/06
3/04

0/798
/7550/070/95

میزان اعتقاد به اثربخشي آموزش الکترونیکي
زن
مرد

3/79
3/70

0/823
0/8660/720/75

میزان اعتقاد به اثربخشي کاربرد کامپیوتر و اینترنت
زن
مرد

3/25
3/15

1/084
0/0230/610/55

*میانگین ها از 5 مي باشند.  سطح معني داري آزمون هاي آماري، 
0/05 در نظر گرفته شده است.

به منظور مقایسه  دبیران زن و مرد نمونه آماري در زمینه  متغیر هاي 
پنج گانه  مورد مطالعه با توجه به ماهیت داده ها و سطح سنجش آنها از 
آزمونt استفاده گردید. نتایج آزمون )جدول شماره 3( نشان مي دهد، که 
بین دبیران زن و مرد از منظر متغیر میزان مهارت و تسلط دبیران نمونه 

 )sig=0/02( .آماري به کامپیوتر و اینترنت، تفاوت معني دار وجود دارد
به گونه اي که دبیران مرد با )میانگین = 1/26 و انحراف معیار = 0/49( 
بیشتر از دبیران زن با )میانگین =1 و انحراف معیار = 0/58( به کامپیوتر 
و اینترنت مهارت و تسلط دارند. وضعیت دبیران زن و مرد نمونه آماري 

از نظر بقیه متغیرهاي وابسته تحقیق، اختالف معني دار وجود ندارد.

جدول 4:  مقایسه گروه هاي مختلف تحصیلي دبیران نمونه آماري  از نظر متغیرهاي وابسته مورد مطالعه

سطح معني داريF محاسبه شدهانحراف معیارمیانگین )از 5(سطح سواد )مدرک(متغیرهاي وابسته تحقیق

میزان کاربرد کامپیوتر و اینترنت

1
2
3
4

1/14
1/47
1/50
1/75

0/378
1/060
1/010
1/055

0/550/65

میزان مهارت

1
2
3
4

1/43
0/93
1/12
1/25

0/534
0/799
0/682
0/754

0/970/41

آمادگي براي کاربرد

1
2
3
4

3/24
2/47
3/40
3/17

0/659
1/379
1/075
1/259

3/310/02*

 بررسي آمادگی دبیران دوره متوسطه شهرستان اسالم آباد غرب در بکارگیری یادگیری الکترونیکي



10

1= دیپلم؛ 2= کارداني؛ 3= کارشناسي؛ 4= کارشناسي ارشد 
سطح معني داري آزمون هاي آماري 0/05 در نظر گرفته شده است.

به منظور سنجش این فرضیه که آیا بین گروه هاي مختلف تحصیلي 
دبیران نمونه آماري در زمینه ي متغیرهاي پنج گانه مورد مطالعه تفاوت 
معني دار وجود دارد یا خیر؟ با توجه به ماهیت داده ها و سطوح سنجش 
از آزمون تجزیه و تحلیل یک طرفه واریانس ها استفاده گردید. نتایج 
)جدول 4 ( نشان مي دهد که حداقل یکي از گروه هاي تحصیلي به طور 
معني داري در زمینه  میزان آمادگي براي کاربرد آموزش الکترونیکي، 

)sig= 0/022(، با سایر گروه ها متفاوت مي باشد.

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد حدود 51/4 درصد از دبیران نمونه آماري 
به صورت متوسط و باالتر از آن یعني زیاد و خیلي زیاد واجد دانش 
در  مي باشند.  اینترنت  و  )رایانه(  کامپیوتر  خصوص  در  براي  کافي 
گزارش  پایین  حد  در  را  معلمان  دانش  که  نتایج سهرابي  با  مقایسه 
رفته  باالتر  دبیران  دانش  میزان  امروزه  که  گفت  مي توان  بود  کرده 
است. البته در اینجا مي توان اشاره به جدي شدن آموزش هاي ضمن 
در  زیادي  حدود  تا  که  نمود  اخیر  سال هاي  در  دبیران  براي  خدمت 

افزایش میزان دانش دبیران تأثیر داشته است.
میزان اعتقاد حدود 91/3 درصد از دبیران نمونه آماري در مورد 
بیشتر  و  متوسط  حد  در  الکترونیکي  آموزش  کاربرد  بودن  اثربخش 
و  دانشجویان  بین   در  کریمي  که  پژوهشي  با  امر  این  که  مي باشد 
اعضا هیات علمي انجام داده و یافته هاي توصیفي ایشان نشان داد 
میزان  به  نسبت  مدیران  و  استادان  دانشجویان،  اکثریت  دیدگاه  که 
آمادگي موجود جهت یادگیري الکترونیکي به ترتیب »متوسط، خوب 
و متوسط« مي باشد، هماهنگي دارد. از مقایسه میزان اعتقاد دبیران در 
پژ وهش حاضر و پژوهش کریمي مي توان نتیجه گرفت که نیروهاي 
انساني در هر آموزش و پرورش و دانشگاه، چه در گذشته و چه در 
کاریشان  محیط  در  الکترونیکي  یادگیري  بکارگیري  به  حاضر  حال 

معتقد مي باشند. 
از دبیران نمونه آماري 72/8 در صد پاسخگویان داراي رایانه ي 
شخصي هستند و 53/3 آن ها به اینترنت دسترسي دارند، که در هر 
دو مورد، باالتر از نصف مي باشد. اسالمي در پژوهش خود در مدارس 
سه منطقه آموزش و پرورش واقع در شمال، جنوب و مرکز تهران، 
نشان داده است که امکانات ساختاري مانند رایانه و خطوط ارتباطي در 
سطح بسیار پاییني قرار دارند ولي نتایج این تحقیق نشان مي دهد که 
با گذشت 7 سال از آن تحقیق میزان دسترسي دبیران و مدیران حتي 
در شهرهاي کوچک تر ایران به امکانات آموزش الکترونیکي بهتر شده 
و امیدواري را زیاد کرده است. دلیل اختالف میزان دسترسي دبیران 
به امکانات آموزش الکترونیکي در سال 1381 و حال حاضر را مي توان 
به اهمیت دادن آموزش و پرورش و خود دبیران و به امکانات آموزش 
الکترونیکي، بیشتر شدن این امکانات و همچنین ضرورت استفاده از 

آنها در زمان حال دانست.
ولي باید توجه نمود که نتایج حاکي از این است که82/7 درصد از 
دبیران نمونه آماري به میزان کم و پایین تر از آن از رایانه )کامپیوتر( و 
اینترنت در فعالیت هاي آموزشي خود استفاده نموده اند. مي توان گفت 
که در حالي که پاسخگویان در حد زیاد به مظاهر آموزش الکترونیکي 
و  مي باشند  آن  کاربرد  بودن  اثربخش  به  معتقد  و  داشته  دسترسي 
همچنین در حد متوسط هم در کار با کامپیوتر و اینترنت مهارت دارند 
و بنا به گفته خود آنها 82 درصد آنان در حد متوسط به باالتر یعني 
الکترونیکي را  از آموزش  متوسط، زیاد و خیلي زیاد آمادگي استفاده 
دارند، اما میزان کاربرد آموزش الکترونیکي توسط آن ها در حال حاضر 
دارند  اعتقاد  آنها گرچه  دارد که  این  از  خیلي کم مي باشد که نشان 
که آموزش الکترونیکي مؤثرتر از روش هاي سنتي است اما در عمل 
کمتر از مظاهر آن استفاده مي کنند. علت این امر مي تواند مربوط به 
زیادي  اهمیت  که  به طوري  باشد.  دبیران  با  مسئولین  برخورد  نحوه 
براي بکارگیري یادگیري الکترونیکي توسط دبیران مدارس نمي دهند. 

اعتقاد به اثربخشي آموزش الکترونیکي

1
2
3
4

3/80
3/69
3/80
3/30

0/765
0/785
0/841
0/970

1/310/27

اعتقاد به اثربخشي کامپیوتر و اینترنت

1
2
3
4

2/71
3/35
3/25
2/79

0/883
1/326
1/048
0/782

0/130/94
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