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اك ار دو ارزشیابی طرح آموزش الکترونیکی در مدارس دخترانه متوسطه ناحیه
 هاي بهبود آنکار آموزان و راه از نظر معلمان، مدیران و دانش
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The Evaluation of E-learning Design in Female High School Students of 
Arak District 2 From Point of View of Teachers, Administrators and 
Students and Possible Optimizing Strategies 
Maryam Sharifi1*, Alireza Faghihi2 

Humanities College, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran 
 
Abstract 
Introduction: This study aims at evaluating the e-learning in female secondary schools of Arak 
district two. 
Materials & Methods: The required number of the sample was calculated using the Morgan's 
table, which was 217 for students, 7 for school administrators, and 50 for teachers. Data 
collection was done using a researcher designed questionnaire and a check list. Reliability of the 
questionnaire using Cronbach's alpha coefficient values of 0.825 and 0.933 respectively. Data 
analysis was done applying descriptive statistical indices of: frequency, percentage, and c2 test. 
Result: The effect of  
e-learning on optimizing the teaching-learning process according to students, teachers, and 
school administrators was respectively 41.5%, 43%, and 83% which indicates the "good" and 
very good level.34.7% of teachers do not use e-learning at all and 34.7% of them use it just for 30 
to 45 minutes. The amount of teachers' skills in using computer was 29.6% and 15.9% 
respectively according to the point of view of students and teachers, which means "law" level, 
and it was 14.3% for the amount of administrators' computer skills which is at the "medium" 
level. The amount of accessible hardware facilities according to students and teachers point of 
view was respectively 28.8% and 24.5% which is in "law" level and it was 38% for 
administrators which are in the "medium" level. 
Conclusion: Finally, proposed which supplies hardware and software standards to be revised.  
Keywords 
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  چکیده

در این . گرفت اراك انجام 2متوسطه دخترانه ناحیه تحقیق با هدف ارزشیابی طرح آموزش الکترونیکی در مدارس  این :مقدمه
  . رابطه شش پرسش پژوهشی مطرح شد که به ارزیابی این طرح در ابعاد مختلف پرداخت

. تشکیل دادندآماري را سه گروه دانش آموزان، معلمان و مدیران معه جا وپیمایشی -این تحقیق توصیفی :ها مواد و روش
بودند که به صورت  نفر 50و 7و مدیران و معلمان به ترتیب، نفربرآورد شد  217آموزان طبق جدول مورگان، حجم نمونه دانش

استفاده  با ها پرسشنامه پایایی .بود ساخته و چک لیست آوري اطالعات پرسشنامه محققابزار جمع .سرشماري مورد مطالعه قرارگرفت
فراوانی و "آمار توصیفی هايها از شاخصبراي تجزیه و تحلیل داده .محاسبه شد 933/0و  825/0با مقادیر  از ضریب آلفاي کرونباخ

  .استفاده شد c2و آمار استنباطی از آزمون  "درصد
و  43 ،5/41 معلمان و مدیران به ترتیب، ،آموزانگیري از نظر دانشیاد-بهبود فرآیند یاددهی تاثیر آموزش الکترونیکی بر :نتایج

اي مهارت رایانه. کننداستفاده نمی درصد از معلمان اصال از آموزش الکترونیکی 7/34. درصد در حد خوب و خیلی خوب بوده است 83
. درصد در حد متوسط ارزیابی گردید 3/14 راندرصد در حد کم و مدی 9/15و  6/29آموزان و معلمان به ترتیب معلمان از نظر دانش

  اصیل مقاله
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درصد در حد  38مدیران  درصد در حد کم و 5/24و  8/28 ،آموزان و دبیران به ترتیب افزاري از نظر دانشتجهیزات و امکانات سخت
  . متوسط بوده است

ها افزاري طبق استانداردنرمافزاري و تجهیزات سخترود ،ود روند این روش آموزش انتظار میبه منظور بهب :گیري نتیجه
  .یابدمعلمان افزایش  مورد نیاز ايمهارت رایانه و اصالح گردد

 
  کلیديگان واژ

  افزار نرم ،کامپیوتر افزار سخت ،ايرایانه سوادارزشیابی،  یادگیري، آموزش الکترونیکی،
 

   مقدمه
 .و یادگیري نیز دستخوش تغییرات زیادي شده است در زندگی بشر فرآیند آموزش آننقش و افزایش  فناوري با پیشرفت علوم و

آموزش  .کند هاي آموزشی باز میآموزش و یادگیري الکترونیکی مبحث جدیدي است که رفته رفته جاي خود را در بین روش
افزون فناوري اي و اینترنت است که به مدد رشد روزهاي کامپیوتري چندرسانهالکترونیکی در واقع آموزش از طریق کامپیوتر، شبکه

  .الوصول گشته است اطالعات سهل
شود و فعاالن در این رشته معتقدند اطالعات یاد میفناوري دهنده امروزه از آموزش الکترونیکی به عنوان مهمترین عامل توسعه

  .خاص نیست هايبا این زبان، این نظام آموزشی محدود به هیچ تخصص، مقطع، سن و دوره فناوريبا توجه به گفتار آشناي 
راي تسهیل پویایی و ابزار برتر، بهترین امکانات را ب کند بزار برتر را اقتضا میاي نزدیک با ا رابطهشناسی روشمندي از این  بهره

دار ابزار و منابعی بود که دسترسی به آنها با صرف عمر محقق و تحقیق همراه  ، وامدر طول قرون، آموزش. آورد آموزش فراهم می
  . اند ذ در این راه متوقف شدهفراوانی به علت فقدان ابزار و ماخ يها چه بسا پژوهشبوده و 

پذیري در هر زمان و هر مکان، ارائه استفاده از آموزش الکترونیکی در مقایسه با آموزش سنتی، مزایاي بیشماري چون انعطاف
یادگیرنده و یادگیرندگان با یکدیگر دارد مفید و موثر  دهنده وزمانی که میان آموزش اي، تعامل همرسانهاطالعات به صورت چند

کننده استفاده از آموزش  جذابیت محیط یادگیري، توجیه و هازمان کمتر براي آموزش، ماندگاري و تعمیق آموخته .خواهد بود
  .الکترونیکی در نظام آموزشی است

ارتقاء تحصیل و تدریس باالترین اند تا در  و شنیداري بوده دیداري، نوشتاري مان ابزارهمیشه در آرزوي استفاده توأ آموزشگران
  ].1[ گیري از همه ابزار آموزش، رمز موفقیت این شیوه خواهد بود اي و قدرت بهره رسانهوجود تجهیزات چند. صل کنندثیر را حاتأ

 ی آنان، عملکرد، تدریس وزشست که بازدهی تحصیل، فعالیت آموبخش ااز آن جهت کارآمد و اثر آموزان براي دانش این شیوه
یادگیري از % 75که بر اساس تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل گردیده است که  بخشد چرا رفتار کالسی معلمان را بهبود می

حس شنوایی و وسایل صوتی یاد گیري از طریق  17%گیرد و تنها  وسیله حس بینایی انجام می یداري و تصویري و بهطریق وسایل د
  . گیرد م میانجا

کارهاي توسعه آن در آموزش  یادگیري و راه-وزش الکترونیکی بر فرآیند یاددهیمیزان تأثیر آم"تحقیقی تحت عنوان  درحسینی 
گیري تصادفی و  پسرانه با استفاده از روش نمونه دبیرستان دخترانه و 11انجام داده است، این تحقیق در  "كو پرورش ناحیه دو ارا

  :هاي این پژوهش عبارتند از اهم یافته. معلمین آنها انجام شدآموزان و  هاي دانش صورت میدانی در بین گروه ه بهابزار پرسشنام
کارگیري آموزش الکترونیکی را  دانند و به آموزان نمی زهاي آموزشی دانشگوي نیا هاي موجود را پاسخ دبیران روش ·

  . مایندن هاي فرآیند مدار پیشنهاد می عنوان یکی از روش به
اگر امکان تولید محتواي . شودمی آموزان در فرآیند یادگیري ت یادگیري مشارکتی و فعالیت دانشها باعث تقوی این روش ·

کارگیري  ها کاهش یافته و امکان به کارگیري این شیوه اب ایشان در بهالکترونیکی توسط دبیران فراهم شود اضطر
  . گردد هاي متنوع تدریس فراهم می روش

هاي نوین آموزشی در آموزش و پرورش نگرش و بینش معلمان و مدیران مدارس  ها و طرح روش کارگیري و توسعه به در ·
  . نقش بسیار مهمی دارد

و  تر شده محتواي آموزشی جذاب ،اي در آموزش الکترونیکی هاي چند رسانه گیري از قابلیت آموزان با بهره شدیدگاه دان از ·
  .]1[یادگیري مطالب درسی افزایش یافته است آموزان در  استقالل دانش
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انجام  "ارزیابی اثربخشی آموزش الکترونیکی در بین کارکنان پاالیشگاه تبریز"خود تحقیقی با عنوان  نامه پایاندر معیت ایوالتو 
مند شده بودند،  مان بهرههاي الکترونیکی ساز ان این سازمان بودند که از آموزشنفر از کارکن 110داد که در این پژوهش حجم نمونه 

ساخته بوده است و در تجزیه و  اي استفاده نمود و ابزار گردآوري اطالعات وي پرسشنامه محقق گیري تصادفی طبقه و از روش نمونها
ران را ارزیابی کرده تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده کرده است وي با در نظر گرفتن چند شاخص میزان رضایت فراگی

داري نسبت به آن نشان دادند و استفاده از این  ان الکترونیکی واکنش مثبت و معنیصد از فراگیردر 86گیري نمود که  است و نتیجه
 اداره ،سایت ها و جهت هدایت صفحات وب هاي مورد بررسی، نحوه تعبیه دکمه از بین شاخص .ها را به دیگران توصیه کردند برنامه

  .]2[کننده توصیف کردند  کاربران نحوه تعبیه آنها را گیج صددر 7/27کاربران قرار گرفت که  بیآموزش مورد انتقاد نس
Jones  هیجانی براي تکنولوژي  - ، پاسخ هاي عاطفیآموزش الکترونیکی موضوعات مؤثر در تکنولوژي"ا عنوان پژوهشی بدر

 "ی دانش آموزان در مدارس دولتی ایالت متحده ي امریکااجتماع - هاي عاطفیالکترونیکی و نقش آن در پشتیبانی از مهارت آموزش
هاي الکترونیکی و فقدان مهارت و تخصص  اضطراب و ترس از یادگیري به شیوهعواملی مانند  ،انجام داد وي نتیجه گیري کرد که

آموزان باید نسبت  دانش. اشدپیشرفت تحصیلی آنها ب تواند موانع قدرتمندي درمی هاي یادگیري الکترونیکیفناوريداشتن در زمینه 
آموزان در حین این نوع یادگیري احساس  ضمناً اضافه نمود که دانش. کنند به صالحیت و مهارت خود در این زمینه اطمینان حاصل

رونیکی آموزان در این تحقیق احساساتشان را نسبت به یادگیري الکت دانش. کنند الحیت در این زمینه را دریافت مینیاز به مهارت و ص
آموزان از  و آنچه بر استفاده دانش» دار ست شبیه به یک احساس کامالً ریسکآموزش الکترونیکی فرآیندي ا« کردند که چنین بیان

   .]3[دستیابی به اطالعات، نحوه ارزشیابی آنها و تشویق آنها بوده است  دروس کامپیوتري تأثیر گذاشته است، عواملی چون نحوه
Sun پیشرفت تحصیلی دانشجویان کیفیت طراحی دروس الکترونیکی با بررسی رابطه"پژوهشی تحت عنوان  و همکاران در" 

  .]4[ وزشی دروس همبستگی مثبت وجود داردبین موفقیت دانشجویان و کیفیت طراحی آم گزارش کردند که
Cooze و Barbour راحی آموزش اهیم آنها براي طمف تمرکزي بر اجراي آموزش و پرورش الکترونیکی و"، تحقیقی با موضوع

هاي  فاکتورهاي مؤثر بر اصالحات آموزشانجام دادند و  "آموزان مدارس متوسطه در نیوفاندلنو والبرادو الکترونیکی براي دانش
با  همچنین بیان داشتند که. هاي دقیق یادگیري آنها دانستند توجه به تئوري آموزان و هاي آموزش دانش الکترونیکی را، درك روش

هاي یادگیري هاي روش و آگاهی ساده از تفاوت آموزان الکترونیکی، ممکن است بتوان یادگیري آنها را افزایش داد انشبیشتر ددرك 
  .]4[ ت کمک به روند یادگیري حیاتی استدهندگان جه براي آموزش

Shih and Gamon، ه عنوان مهمترین عنصر قابل آموزان بهاي آموزش دانشدرك روشگیري کردند که در پژوهشی نتیجه
  .]5[ خواهد شد آموزانتوسعه و ارائه آن منجر به عملکرد بهتر دانش است و یالکترونیکآموزش توجه در 

مدرسه در  11اراك فعالیت خود را با تجهیز  2در آموزش و پرورش ناحیه  86-87طرح آموزش الکترونیکی در سال تحصیلی 
. آموزش داده شد به شیوه الکترونیکی ،1و ادبیات فارسی 1زبان انگلیسی ،1، شیمی 1رس فیزیک د 4پایه اول متوسطه آغاز کرد و 

-جذاب و متفاوت در فرآیند یاددهینوین آموزشی، ایجاد محیطی  فناوريگیري از بهره هاي آن عبارت بود ازمهمترین هدف
 - آموز محوري، تسهیل در فرآیند یاددهینی بر دانشهاي مبتیادگیري، انتقال آسان محتوا و حرکت به سمت استفاده از روش

آموزان در به کارگیري از ها، توانمندسازي معلمان و دانشیادگیري، افزایش سرعت یادگیري و پایداري و ثبات بیشتر آموخته
 .آموزاناي و افزایش انگیزه براي دانشهاي اطالعات و چندرسانه فناوري

در کارگاه رایانه مجهز به شبکه  درس هايکالس. دارد مذکور فقط اختصاص به چهار درس در این مدارس آموزش الکترونیکی
ها در داخل مدرسه با راه دور نیست بلکه تنبه شیوه آموزش و یادگیري  .شودتشکیل می غیره و شبکه اینترنت و دیتا پرژکتور ،محلی

افزارهاي محتواي نرم به این ترتیب که .شودمی افزاري انجامشبکه، اینترنت، اینترانت و امکانات نرم ،افزاريتجهیزات سخت
 مورد تایید وزارت آموزش و پرورش یا دبیران داخل و خارج استان تدوین و تهیه کنندگانیکی کتب درسی که قبال توسط تولیدالکترون

 هايرایانه معلم و اتصالکامپیوتر حوریت با م یند تدریس و یادگیري،آفر گیرد وآموزان قرار می گردیده است در اختیار کلیه دانش
   هاي مرتبط با این دروس و تولیدکنندگانبه سایت کل شبکه آموزان به آن و نیز قابلیت اتصالدانش

  یا مشابه Netsuppot، Labcommander شبکه کارگاهافزار مورد استفاده در نرم .گیردفزارهاي درسی صورت میا نرم 
 بخشی از زمان کالس نیز به .آموزان داردهاي دانشافزارها مدیریت مرکزي روي همه رایانهیق این نرمکه معلم از طر ستهاآن 

 براي حل تمرین و یادگیري افزار درسی نصب شده روي سیستم آنهاامل با نرمتعآموزان در محیط اینترنت و  هاي عملی دانشفعالیت
الزم به ذکر است  .شودبه روش سنتی اجرا می هنوز کالسساعاتی از  رگاهی،کاامکانات به علت محدودیت  اما. گیرداختصاص می
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مشاهده نمرات مستمر و  تنها. محدود به مدرسه است س صرفاًردر این مدا به شیوه الکترونیکی، تدریس و یادگیري و ارزشیابی که
 .پذیر استامکانسایت مدرسه،  ت واینترن از طریق هایی از این قبیل در برخی از این مدارسد و فعالیتانتخاب واح

تر از آن چیزي است که در این ناحیه در حال است چرا که آموزش الکترونیکی گسترده هاي نخست آناین طرح هنوز در گام
از اجراي  2آموزش و پرورش ناحیه  و هدف غایی. محور باشد واند مدارس هوشمند و مدارس پروژهتهاي بعدي آن میاجرا است و گام

  .آموزان است تر و ایجاد انگیزه در دانشتر و با ثبات بیشآموز خالق، ایجاد جذابیت در یادگیري عمیقاین طرح تربیت دانش
آموزان و معلمان به  از جمله عادت دانش ،هایی روبرو استآموزش و پرورش اراك با چالش طرح آموزش الکترونیکی در

ادن موقعیت شغلی آنها، عدم اطالع از مزایاي واقعی آموزش الکترونیکی، کمبود نگرش معلمان از به خطر افت ،هاي سنتی روش
آموزان نسبت به این  ه معلمان و عدم آمادگی قبلی دانشهاي ضمن خدمت الزم بها و دورهامکانات و تجهیزات، کمبود ارائه آموزش

  .است ز موانع اصلی آموزش الکترونیکی در این منطقهروش و در برخی مواقع مقاومت برخی اولیاي آنها نسبت به این نوع آموزش ا
محدود شدن به پایه اول متوسطه و به  جهت شرفت این طرح پس از گذشت چهار سال از اجراي آن ازیهمچنین عدم توسعه و پ 
تر زاري و از همه مهمافافزاري و سختنشدن به موقع تجهیزات و امکانات نرم رسانی روز پویایی اندك آن، به ،مواد درسی قبلی همان

ها و مطالعات انجام شده در این بررسی ،بعالوه .محقق نشدن برخی از اهداف پیش بینی شده آن از مشکالت دیگر این طرح است
هاي تواند برگاممی هاي توسعه و بهبود اجراي آنکارحوزه بسیار ناکافی و اندك است و از سوي دیگر آثار و نتایج این طرح و راه

تاثیر  پیش روي نظام آموزش و پرورش کشورمان است، آموزش و یادگیري الکترونیکی و مجازي که آن و آینده بسیار نزدیکبعدي 
  .اهمیت پژوهش در این حوزه را به جا و ضروري سازد لذا موارد مذکور دالیلی کافی است که .گذار باشد

اراك،  2طرح آموزش الکترونیکی در آموزش و پرورش ناحیه مقاله حاضر در پی آن است که در مدارس دخترانه متوسطه مجري 
میزان اثر بخشی این نوع آموزش در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیري و نقاط قوت و  ،میزان تحقق اهداف سیاست گذاري شده طرح

افزاري در افزاري و سختهاي نرمآموزان و مدیران بررسی نماید و همچنین به ارزیابی مولفه ضعف آن را از نظر معلمان، دانش
  .مدارس مورد نظر بپردازد

  
  هاي پژوهشپرسش

یادگیري  -آموزان تا چه اندازه استفاده از آموزش الکترونیکی موجب بهبود فرآیند یاددهیمدیران و دانش از نظر معلمان، .1
 شده است؟

  کنند؟تا چه اندازه معلمان در فرآیند تدریس از آموزش الکترونیکی استفاده می .2
 الکترونیکی چقدر است؟ اي معلمان در آموزشدانش و مهارت رایانه .3
  ؟استچگونه آموزش الکترونیکی  و مطلوب در تجهیزات و امکانات سخت افزاري موجود وضعیت .4
 و مطلوب در آموزش الکترونیکی کدامند؟ افزاري موجود نرم امکانات .5
  هاي بهبود آموزش الکترونیکی کدامند؟کار راه .6

  
هاي چند هاي الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسکگیري از سیستمموزش الکترونیکی به طور کلی بهرهمنظور از آ

جویی در ها است که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفههاي مجازي و نظایر اینهاي الکترونیکی و خبرنامهاي، نشریه رسانه
  .]6[گیرد صورت می تروقت و هزینه و در ضمن یادگیري بهتر و آسان

Sebastian هاي آموزشی که از طریق وسایل الکترونیکی انجام تمام فعالیت" لکترونیکی را چنین بیان کرده استا واژه آموزش
 ها و فرآیندهاي سنتیسازي تمام روش ت که آموزش الکترونیکی با دوبارهاو معتقد اس ."شودشود آموزش الکترونیکی نامیده میمی

عنوان مثال در این دوره برخالف گذشته، دیگر جنبه اصلی و مهم تدریس و آموزش، یادگیري  به. بستگی مستقیم داردآموزش وا
مطلب نیست، بلکه آموزش نحوه تفکر منطقی و روش علمی در حل مسایل است و از مطالب به عنوان ابزار مورد نیاز براي این 

  .]7[ شودفرآیند آموزش استفاده می
تر از یادگیري مبتنی بر وب است، این نوع یادگیري الکترونیکی مفهومی گسترده" کند که  موزش استرالیا اعالم میرجع ملی آم

اي و هاي الکترونیکی براي تحویل آموزش حرفهشود که از رسانهاي از کاربردها و فرآیندهایی را شامل میگسترده یادگیري مجموعه
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، فراهم )اینترانت اینترنت، اکسترانت و(هاي الکترونیکی رسانه هدف کلی حمایت طیف گسترده. ندکپذیر استفاده مییادگیري انعطاف
  .]8[ "باشدپذیر براي مراجعان میاي بسیار انعطافکردن یادگیري حرفه

Chen هدف اصلی  کنند وهاي الکترونیکی مبتنی بر شبکه بیان میارالکترونیکی را یادگیري از طریق افز و همکاران یادگیري
 .]9[دانند کامل یادگیرنده از طریق شبکه می این انگاره جدید را خود آموز

آموزش الکترونیکی استفاده از فناوري شبکه به منظور طراحی، تحویل درس و اجراي محیط آموزشی براي  ،Hamdiعقیدة به 
  .]10[تحقق و استمرار یادگیري است 

 Pawlowski هاي جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادي، فردي دگیري الکترونیکی را غلبه بر محدودیتهاي عمده یااهداف و ویژگی
پذیري، به عقیده پاولوسکی، تسلط علمی کامل بر مطالب، نگاه عادالنه به جویندگان دانش، انعطاف. داندهاي رایج آموزشی میو نظام

  .]11[ونیکی است هاي اصلی آموزش الکتربندي مخاطبان و آموزش رایگان از ویژگیگروه
را تنها به استفاده از  توان آنیادگیري الکترونیکی یک رویکرد تعاملی و ساختاري براي آموزش و آگاهی فراگیران است و نمی

هاي تحویل محتوا و  دهنده و رسانه و باید تعامل بین فراگیر و آموزشارتباطات به خصوص اینترنت محدود کرد  فناوري اطالعات و
  . یري و محیط یادگیري مجازي برقرار باشدمنابع یادگ

  
  هامواد و روش

از آنجا که این پژوهش با هدف  .پیمایشی است-ردي و از نظر شیوه اجرا، توصیفیتحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیق کارب
آموزان،  ك از نظر دانشارا 2پرورش ناحیه  ارزیابی طرح آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه دخترانه پایه اول در آموزش و

هر سه گروه دانش آموزان، مدیران و معلمان این مدارس  نظرات ها ازآوري دادهمدیران و دبیران مورد توجه است، لذا براي جمع
  . شده استاستفاده 

  : اند ادهآموزان به شرح زیر تشکیل د دبیران و دانش جامعه آماري این پژوهش را سه گروه مدیران،
اراك در  2متوسطه مجري طرح آموزش الکترنیکی درآموزش و پرورش ناحیه  دورهمدیران زن مدارس دولتی دخترانه  ·

  .باشدنفر می 7که تعداد آنها  89- 90سال تحصیلی 
اراك در  2دبیران زن مدارس دولتی دخترانه دوره متوسطه مجري طرح آموزش الکترونیکی در آموزش و پرورش ناحیه  ·

نفر  50ها که تعداد آن )1و ادبیات فارسی  1، زبان انگلیسی 1، شیمی 1درس فیزیک  4معلمین ( 89-90ی سال تحصیل
  . بوده است

اراك که مجري طرح آموزش الکترونیکی در  2آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه مدارس دولتی آموزش و پرورش ناحیه  دانش
   .ندباشنفر می 500که به تعداد  89- 90سال تحصیلی 

نفر، در  57مدیران و دبیران یعنی  جامعهبا توجه به اینکه نظر کلیه مدیران و دبیران در این پژوهش حائز اهمیت است، لذا کل 
ر نفر از آنها در حجم نمونه در نظ 217آموزان طبق جدول حجم نمونه مورگان،  نفر دانش 500اظ شده است و از کل آماري لح نمونه

  . اندواحد آموزشی مذکور به صورت تصادفی انتخاب شده 7آموزان از بین  تعداد دانشاین . گرفته شده است
آوري اطالعات استفاده شده است که لیست محقق ساخته جهت جمعساخته و چک ین تحقیق از ابزار پرسشنامه محققدر ا 

 )c2مجذور خی (و آمار استنباطی  توصیفی ها از آماربراي تجزیه و تحلیل داده .باشدمیفرم چک لیست  3پرسشنامه و  3شامل 
  .استفاده شده است

  
   هایافته
ونیکی موجب بهبود فرآیند آموزان تا چه اندازه استفاده از آموزش الکترمدیران و دانش از نظر معلمان، :1پرسش پژوهشی  

 یادگیري شده است؟-یاددهی
درصد در حد زیاد و  42یادگیري حدود -هبود فرآیند یاددهیکترونیکی بر بآموزان در رابطه با تاثیر آموزش الدانش نظر ·

  . درصد در حد کم و خیلی کم بوده است 27درصد در حد متوسط و حدود  31خیلی زیاد، حدود 
درصد در حد کم  20درصد در حد متوسط و 37درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  43نظر معلمان در این رابطه، حدود ·

   .و خیلی کم بوده است
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درصد در حد کم  5درصد در حد متوسط و حدود 12درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  83 نظر مدیران در این رابطه، حدود ·
  .و خیلی کم بوده است

ترونیکی بر بهبود فرآیند آموزش الک ،یاد شده هر سه گروه گیریم که از نظرهاي فوق به طور کلی نتیجه میاز یافته ·
  . ده استیادگیري موثر بو-یاددهی

  
  کنند؟تا چه اندازه معلمان در فرآیند تدریس از آموزش الکترونیکی استفاده می :2پرسش پژوهشی

درصد  43درصد در حد متوسط و حدود  34درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  23رابطه حدود  آموزان درایناظهارات دانش ·
   .در حد کم و خیلی کم بوده است

درصد  35و حدود  کننددقیقه از آموزش الکترونیکی استفاده می 45تا  30اند که در هفته هار نمودهاظ درصد از معلمان 35حدود 
درصد اظهار داشتند که تنها  33همچنین حدود  .کننداز آموزش الکترونیکی استفاده نمی ها اصالًاند که برخی هفتهنیز اظهار نموده

 کننداز کارگاه رایانه استفاده نمی درصد نیز در طول هفته اصالً 46کنند و حدود یک نوبت در هفته از کارگاه رایانه استفاده می
  .)1جدول(

  
 اظهارات معلمان: 1جدول 

  درصد  تعداد  متوسط زمان استفاده معلمان از آموزش الکترونیکی
  7/34  17  دقیقه 40- 30
  4/18  9  دقیقه 90 - 60
  1/4  2  دقیقه 120 - 100

  2/8  4  دقیقه 120بیش از 
  7/34  17  کنندها اصال استفاده نمیرخی هفتهب

  
درصد در  29درصد در حد متوسط و حدود  43درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  29حدود  ،نیز در این رابطه مدیران ·

   .اندحد کم و خیلی کم ارزیابی کرده
 

 ست؟الکترونیکی چقدر ا اي معلمان در آموزشدانش و مهارت رایانه :3پرسش پژوهشی 
درصد در حد متوسط و  35اي معلمان خود را در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود مهارت رایانه آموزاندانشدرصد از  30حدود  ·

  .اند درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی نموده 36حدود 
کم و خیلی  درصد در حد 51درصد در حد متوسط و حدود  33درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  16حدود  ،از نظر معلمان ·

  .کم ارزیابی شده است
درصد در حد  71درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  14حدود  ،اي معلماناز نظر مدیران میزان آشنایی و مهارت رایانه ·

   .درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده است 14متوسط و حدود 
  

  ؟مطلوب در آموزش الکترونیکی چگونه است افزاري موجود ووضعیت تجهیزات و امکانات سخت :4پرسش پژوهشی 
درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  29افزاري موجود حدود  وضعیت امکانات و تجهیزات سخت آموزان، از نظر دانش ·

  . درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده است 37درصد در حد متوسط و حدود  34
 32درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  25افزاري موجود حدود وضعیت امکانات و تجهیزات سخت ،از نظر معلمان ·

  .درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده است 44درصد در حد متوسط و حدود 
 38درصد در حد زیاد و خیلی زیاد، حدود  38افزاري موجود حدود از نظر مدیران وضعیت امکانات و تجهیزات سخت ·

  .د در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده استدرص 24درصد در حد متوسط و حدود 
  و مطلوب در آموزش الکترونیکی کدامند؟ افزاري موجودنرم امکانات :5پرسش پژوهشی 
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درصد در حد متوسط و  16درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  10 حدود ،افزاريوضعیت امکانات نرم آموزان،از نظر دانش ·
 .بی شده استدرصد در حد کم و خیلی کم ارزیا 74حدود 

درصد در حد متوسط و  38درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  18 افزاري موجود، حدوداز نظر معلمان وضعیت امکانات نرم ·
 .درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده است 44حدود 

در حد متوسط و  درصد 50درصد در حد زیاد و خیلی زیاد،  21 افزاري موجود، حدوداز نظر مدیران وضعیت امکانات نرم ·
  . درصد در حد کم و خیلی کم ارزیابی شده است 29حدود 

  
  هاي بهبود آموزش الکترونیکی کدامند؟کار راه :6پرسش پژوهشی 

 
  هاي ارائه شده توسط معلمانکار راه )الف
  .هفته تخصیص زمان بیشتر براي آموزش الکترونیکی در طول ·
  .براي معلماناي مداوم هاي ضمن خدمت رایانهبرگزاري دوره ·
  .هاي درسیاي در نرم افزارهاي چند رسانهافزایش قابلیت ·
  .هاي درسیافزاردر نرم ارزشیابی افزودن امکان ·
  .هاي درسی همزمان با تغییر کتب درسیافزاربه روزرسانی نرم ·
  .افزاريافزاري و نرمرفع سریع مشکالت سخت ·
  .هاي باالترتداوم آموزش الکترونیکی در پایه ·
  .آموزانمعلمان و دانشتشویق  ·
  .دادن معلمان در تولید محتواي الکترونیکی دروسشرکت ·
  .آموزان قبل از ورود به پایه اول متوسطهآماده ساختن دانش ·

  کارهاي ارائه شده توسط مدیران راه) ب
  تشویق و ایجاد انگیزه براي معلمان ·
  کترونیکی براي معلمانمحتواي ال اي و تولیدهاي ضمن خدمت رایانهبرگزاري مداوم دوره ·
  آموزانو کاهش تعداد دانش آموزانها با تعداد دانشمتناسب شدن تعداد رایانه ·
  آموزان و والدین آنها سازي آموزش الکترونیکی براي دانشفرهنگ ·

  آموزانتوسط دانش هاي ارائه شدهراهکار) ج
، رایانه و اینترنت در اختیار خارج از برنامه کالسیساعات  در هاي کالسی و پژوهشی، به طور مستقل وبراي انجام فعالیت ·

  .آنها قرار گیرد
  .اي مطلوب و سالم در اختیارشان قرار گیردتجهیزات رایانه ·
  .هاي درسی رفع گرددافزارنواقص و مشکالت نرم ·
  .معلمانی آموزش الکترونیکی را به عهده بگیرند که مهارت کافی کار با رایانه را داشته باشند ·
  .موزان قبل از ورود به پایه اول متوسطه آمادگی الزم قبلی را داشته باشندآدانش ·
  .زمان اختصاص یافته به آموزش الکترونیکی افزایش یابد ·
  .سازي شودآموزان فرهنگآموزش الکترونیکی براي دانش ·
  .ي بیشتري براي مدارس مجري اختصاص دهدآموزش و پرورش بودجه ·

  
  بحث و نتیجه گیري

به این سوال پژوهشی،  دهندگاندهد که از نظر اکثر پاسخست آمده در ارتباط با پرسش پژوهشی شماره یک نشان مینتایج به د
یعنی آموزش الکترونیکی بر تسهیل و تسریع در یادگیري، . یادگیري شده است-آموزش الکترونیکی موجب بهبود فرآیند یاددهی

هاي ن، ایجاد محیطی جذاب براي آموزش و یادگیري با استفاده از قابلیتآموزان و معلماافزایش عالقه و انگیزه در دانش
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کالسی هاي یادگیري، ترغیب در انجام فعالیت هاي برابرها، ایجاد یادگیري مشارکتی، ایجاد فرصتاي، ثبات بیشتر آموخته رسانهچند
  . موثر است و پژوهشی دانش آموزان و غیره

ارش کرده است که آموزش الکترونیکی باعث تقویت یادگیري مشارکتی و افزایش فعالیت هاي پژوهش خود گزدر یافته یحسین
اي، محتواي هاي چندرسانهگیري از قابلیتآموزان نمونه تحقیق وي، با بهرهاز نظر دانش. آموزان در فرآیند یادگیري شده استدانش

تر و کند و موجب یادگیري عمیقلب درسی افزایش پیدا میآموزان در یادگیري مطاگردد و استقالل دانشتر میآموزشی جذاب
  .]1[ شوددر بین آنها می پایدارتر و افزایش روحیه کار گروهی

آموزان و معلمان ، دبیران در طول هفته خیلی دهد که از نظر اکثر دانشهاي حاصل از پرسش پژوهشی شماره دو نشان مییافته
مدیران نیز میزان استفاده معلمان از . کننداصال استفاده نمی ها، کنند و یا برخی از هفتهتفاده میاز کارگاه رایانه براي آموزش اس کم

  . اندرا در سطح متوسط ارزیابی کرده کارگاه رایانه
 هاي تحقیق خود گزارش کرده است که معلمان تمایل چندانی به استفاده از کارگاه رایانه براي تدریس از خودحسینی، در یافته

، وجود مشکالت بودن زمان اختصاص داده شده به آن، کافی نگیر بودن آموزش الکترونیکیدهند و دالیل آن را وقتنشان نمی
  .]1[ اي اندك معلمان ذکر کرده استافزاري و مهارت رایانهافزاري و نرمسخت

 .کم است اي معلمانشانمهارت رایانه آموزاندهد که از نظر دانش، نشان میپژوهشی سومسوال  نتایج حاصل در رابطه با
از آنها به طور اي مورد نیمهارت رایانه نتایج نشان داد که و اي ایشان ارزیابی شدهاي رایانهمهارت همچنین در پرسشنامه معلمان نیز،

  .اي دبیران در سطح متوسط ارزیابی شده استاز نظر مدیران نیز مهارت رایانه .کلی در حد کم است
از  آموزان و معلمان دانش دو گروه هیچ یک از، که دهدبه دست آمده در رابطه با پرسش پژوهشی شماره چهار نشان مینتایج 

ران وضعیت در حالی که مدی. و وضعیت موجود را منفی ارزیابی کردند ندارندافزاري موجود رضایت کامل وضعیت و امکانات سخت
   .اندمتوسط و خوب ارزیابی نموده ر سطحافزاري موجود را د تجهیزات و امکانات سخت
و  1 افزار دروس ادبیات نرم شاخص تعیین شده، 15از بین  دهد کههاي پرسش پژوهشی پنجم نشان مینتایج حاصل از یافته

  .اولویت دوم و سوم قرار دارند به ترتیب در 1 و زبان انگلیسی 1 هاي دروس فیزیکافزاردر اولویت اول و نرم 1شیمی
افزایش  ،آموزشی یادگیري در طراحی مواد-هاي یاددهیمانند به کارگیري نظریهعواملی باید به  آموزش الکترونیکی، رآینددر ف

  .خاصی داده شود اهمیت آموزان و حتی مدیراندانش، انگیزه معلمان
به طوري که ، رداي در اجراي بهینه آموزش الکترونیکی داطراحی و تدوین دروس به طور مطلوب نقش قابل مالحظه

  .یادگیرندگان بتوانند به طور تعاملی با محتوا سرو کار داشته باشند و این امر نقش مهمی در یادگیري عمیق فراگیران دارد
  .کندکمک مییادگیري -وس آنها به بهبود فرآیند یاددهیدرمحتواي  ها وعالوه بر این ارزشیابی کیفیت دوره

 هايراهبردها و که شامل روش) تعلیم و تربیتی(هاي پداگوژیکی زیر ساخت ،و یادگیريهاي نوین آموزش در طراحی سیستم
طراحی تعادلی بین انسان (گر ، طراحی آموزشی، طراحی هم کنش)زمان زمان و غیرهم هم(هاي آموزش مجازي جدید تدریس، رویکرد

تغییرپارادایم پداگوژي، ارتباط دهنده یاددهنده (داگوژیکی ، اکولوژي پ)و کامپیوتر و تعامل انسان به کمک کامپیوتر در فضاي مجازي
  .، بایستی به طور دقیق مورد توجه قرار گیردباشدمی )هاي آنها و غیرهها، نقشرفتارها، نگرش یادگیرنده، و

ام این ها حتی در کشورهاي پیشگهاي آموزش الکترونیکی، یکی از مهمترین عوامل شکست این پروژهطراحی ضعیف در پروژه
بنابراین در به کارگیري آموزش الکترونیکی نباید شتابزده عمل کرد و . رویکرد بوده است که با جدیت تمام باید مورد توجه قرار گیرد

 . عوامل آموزشی باید با دقت انتخاب شوند
د، کلیه تجهیزات و با توجه به عدم تطابق کامل تجهیزات و امکانات سخت افزاري با استانداردهاي موجود توصیه می شو ·

هاي مدارس الکترونیکی و مدارس هوشمند فضاي آموزشی مطابق با استاندارد افزاري، کارگاهی وامکانات سخت
  .آموزان افزایش یابد ت و انگیزه معلمان و دانشفراهم گردد تا به پیرو آن رضای

درسی براي اجراي دروس  در برنامه اشود که زمان بیشتري رریزان توصیه میمجریان و برنامه ،به مدیران مدارس ·
 .تا معلمان بتوانند محتواي دروس را به طور کامل به شیوه الکترونیکی آموزش دهند نمایند الکترونیکی منظور

  .افزار درسی با محتواي کتب درسی هماهنگ شود تا معلمین با کمبود زمان مواجه نشوندهمچنین محتواي نرم
افزاري و هاي نرمقابلیت جنبه رسانی شوند و ازکتب درسی از نظر محتوایی به روز تغییرات هاي درسی بایستی باافزارنرم ·

هاي درسی با نظر خواهی از دبیران و افزاراشکاالت و نواقص نرم گردد کهبعالوه توصیه می. باشند اي پویاچندرسانه
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محیطی  ،رفع سریع اشکاالت هاي سازنده ارسال گردد تا ضمنمتخصصان مربوطه گردآوري شده و به شرکت
ارزشیابی  در ضمن امکانات. اي باالتر براي آنها ایجاد شودرسانهوضوح و کیفیت چند آموز پسندتر وتر، دانش جذاب

  .جستجو به آنها اضافه شود و امکان پایانی، بانک سوال ،تکوینی
پیشنهاد  ،کار گیري این شیوه آنها از به دبیران و کاهش اضطرابافزایش عالقه و انگیزه براي  ،به منظور جلب رضایت ·

  .معلمان مشارکت داشته باشند ،افزارهاي درسی وکمک درسیشود که در طراحی و تدوین نرممی
و اینتر نت بین فراگیر و  هاي تحت وبهاي الکترونیکی، وجود تعامل و محاورهاز آنجا که یکی از امکانات مهم آموزش ·

سیستم  شود که امکان پرسش و پاسخ بین معلمین و دانش آموزان،، است توصیه میمدرس و حتی بین خود فراگیران
نترنتی بین معلمین و اخذ کارنامه از طریق اینترنت، ویدیو کنفرانس و محاوره ای گذاري و مشاهده ونمره ،ارزشیابی

  .فراهم گردد آموزان اولیاي دانش
  سپاسگزاري

مدیران محترم مدارس مورد تحقیق و همچنین از جناب آقاي جعفري کارشناس  ،اراك 2از اداره محترم آموزش و پرورش ناحیه 
که در این پژوهش همکاري الزم را مبذول داشتند،  ،اراك 2اي آموزشی آموزش و پرورش ناحیه همحترم تکنولوژي گروه

 . سپاسگزاریم
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