
 

 

گرایش معلمان بندی عوامل مؤثر برشناسایی و اولویت 

 به آموزش الکترونیکی 

 1معصومه نصراللهی

 آموزش و یادگیری فناوری

 169تا  91ص ، 59تابستان ، 7شماره ، سال دوم

 33/60/59تاریخ دریافت: 

 60/69/59تاریخ پذیرش: 

 چکیده

بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در هدف این پژوهش شناسایی و اولویت

از  هاداده آوریجمعروش  ازنظرو  یو هدف کاربرد یتماه ازنظرپژوهش  ینا .وپرورش بوده استآموزش

 آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی جامعه .بود( یو کاربرد یمورد هایپژوهش) یشیمایپو  یفینوع توص

با استفاده از جدول ، دهندتشکیل می، نفر است 007حدود  هاآنکریم که تعداد شهرستان رباط مدارس دولتی

گیری نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است. برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونه 303 مورگان

رسانه ، اهعوامل محیطی و زیرساخت، های فردیدر این پژوهش چهار مؤلفه ویژگیتصادفی ساده استفاده شد. 

نامه ابزار این پژوهش پرسش هایی تعیین شد.آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخص

ین به دست آمده است. ا ساختهمحققسؤالی  26وسیله یک پرسشنامه های پژوهش حاضر بهبوده که داده

و تدوین  پیشین تنظیم هایپژوهشهای وپرورش و یافتهنظران آموزشپرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحب

، (02/3) رسانه آموزشی، (11/2) هاعامل محیطی و زیرساخت نتایج این پژوهش نشانگر آن است که گردید.

ترتیب اولویت به دست آمده است.  ( به69/3) ( و در پایان محتوای آموزشی25/3) های فردی یادگیرندهویژگی

( در 93/9بندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت )های هر یک از این عوامل نیز رتبهمؤلفه

با توجه به نتایج  ترین حد قرار گرفت.( در پایین29/3) باالترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی

جهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با مان ازاینرسد که معلپژوهش به نظر می

 .های ضمن خدمت شرکت کنندکمترین هزینه بتوانند در کالس

ه رسان، هاعوامل محیطی و زیرساخت، های فردیویژگی، آموزش الکترونیکیکلیدی:  هایواژه

 محتوای آموزش، آموزشی

                                                           

 ایران. ،تهرانوپرورش، آموزگار آموزش ،استراتژیک، دانشگاه پیام نور ساوه-. کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی1
Nasrollahi.ms@gmail.com 
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 مقدمه

، در بین کارگزاران آموزشی 1استفاده از آموزش الکترونیکی در چند سال اخیر گرایش به

پرورش وآموزش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است ومربیان تربیتی جهان بیش، معلمان

بنابراین متخصصان آموزشی باید  ؛مهم در انتقال فرهنگ جامعه و نشر آن است ایوسیله

که با توجه به این .(1252، ذوفن) تجارب یادگیری را متناسب با این وضعیت طراحی کنند

های یادگیری است و معلمان یکی از عوامل های الکترونیکی جزء الینفک روشفناوری

مند شک ترغیب و عالقهبی، باشنددهنده آموزش الکترونیکی در جامعه میاصلی انتقال

ازاین چون پیش .وپرورش استکردن آنان به آموزش الکترونیکی از اهداف اصلی آموزش

قبول در امر آموزش به شمار ی قابلهای حضوری گزینهکالس، زمان اهمیت کمتری داشت

، کردهاما امروزه در بسیاری از جوامع با افزایش نیاز به افراد تحصیل (؛3660، 3رفت )جونزمی

ی سنتی دیگر پاسخگو نیست و توسعه فناوری اطالعات به رشد در زمینه آموزش شیوه

 (.3667، 0لی و نم، های مهم آموزش کمک کرده است )لیمعنوان یکی از شیوهبه 2خطبر

 شودمیمحسوب  یادگیرندهارائه آموزش به  یبرا یابزار یراستا رسانه آموزش یندر ا

با توسعه کاربرد اینترنت تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیکی و  (.1293، )فردانش

یشتر شده است. این گرایش به نحوی است که یادگیری در هر زمان مندی از مزایای آن ببهره

گیران این ضمن اینکه برای فرا، و هر مکان به شعار یادگیری الکترونیکی شهرت یافته است

تری های مربوط به یادگیری مشارکت و به دامنه وسیعکه در فعالیت کندامکان را فراهم می

که معلمان پیوسته باید آموزش ازآنجایی (.3665، 9و لی یان، از منابع دسترسی پیدا کنند )لی

الزامی  هاآنهای ضمن خدمت برای روز داشته باشند و شرکت در کالسببینند و اطالعات به

ی های کامالً حضوری براهای اجتماعی و شخصی شرکت در کالسبه علت مسئولیت، است

                                                           

1. electronic education 

2. Jones, V. E. 

3. online 

4. Lim, H., Lee, S. G., & Nam, K. 

5. Lee, B. C., Yoon, J. O., & Lee, I. 
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 ی مناسبی برای رفع نواقصکارگیری این شیوه گزینهمقدور نیست؛ بنابراین به هاآن

 .شودهای حضوری محسوب میکالس

ی یادگیری الکترونیکی توجه به این نکته ضروری است که عواملی در استفاده از شیوه

حساس ا هاآنمتنوعی بر یادگیری الکترونیکی مؤثرند که ضرورت ساختاردهی مناسب 

بسیاری  هایپژوهشهای اخیر (. بدین منظور در سال1256، یانو شا یکنعان، یالهشود )می

چون توان به الگوهایی هممی هاآنبرای شناسایی این عوامل صورت پذیرفته است که ازجمله 

مدل مفهومی بنام مدل مهندسی رفتاری ، 1مدل اصرار دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

چارچوب ، اشاره کرد. با مطالعه الگوهای ذکرشده (3669) 2و دیدگاه لیا و هانگ 3گیلبرت

جدیدترین نظریات آموزش الکترونیکی طراحی و اجرا شده که  بر اساساین پژوهش هم 

بندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی شناسایی و اولویت، هدف اصلی

 انجام شده است.

 کند که فرآیند آموزشهای آموزشی و آموزش الکترونیکی به معلمان کمک میرسانه

ان را آموزدانشتواند معلمان را تحریک و و یادگیری تسهیل شود. آموزش الکترونیکی می

اطالعات  کننده؛ معلمان را حمایت کند تا به بیانکندتری درگیر وظایف و مطالب پیچیده

صورت های امنی را برای معلمان فراهم آورد تا به؛ موقعیتهاآنده کنننه پخش، تبدیل شوند

 های تدریس با دیگران به اشتراکیادگیرنده درآیند و عقایدشان را در برنامه درسی و روش

های ان را به تفکر و جستجوی علم ترغیب کند؛ همچنین اهمیت و ارزشآموزدانشبگذارند؛ 

اکنون مدیران (. لذا مشکلی که هم1292بهشتی د )دهفرهنگی را در مدارس افزایش می

وپرورش با آن مواجه هستند ایجاد عالقه و انگیزه در معلمان برای یادگیری این نوع آموزش

کارگیری آن در امر آموزش و انتقال آن به نسل آینده است. بعضی از افراد به آموزش و به

شان ای نیانه به این روش آموزش عالقهدلیل آشنایی نداشتن به رایانه و نداشتن مهارت را

کنند در مقابل هر تغییری مقاومت می، دهند. برخی دیگر به دلیل عادت به شرایط موجودنمی

                                                           

1. electronic learning 

2. Gilbert 

3. Liaw, S.& Huang S. 
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زبان انگلیسی است و چون افراد مهارت و تسلط ، رایانه اصلیزبان(. همچنین 1290، رضوی)

توانند با رایانه کار کنند. برخی هم به دلیل نبود راحتی نمیبه این زبان را ندارند به

های الزم مثل دسترسی نداشتن به رایانه و اینترنت در منزل و محل کار و یا پایین زیرساخت

ارعی زکنند )ی )سنتی( استفاده های قدیمدهند از روشبودن سرعت اینترنت ترجیح می

 (1297، زوارکی

وپرورش باید برای اجرای آموزش الکترونیکی مشکالت و موانع درنتیجه مدیران آموزش

کن عنوان ررا شناسایی و در جهت رفع آن گام بردارند تا رغبت و گرایش معلمان را که به

ارتباطات  ناوریفی و تسلط بر . لذا دسترسکنندبیشتر ، باشنداصلی اجرای این نوع آموزش می

گیری از آن در امر استراتژیک و مهم آموزش و تربیت نیروی انسانی و بهره 1و اطالعات

شود که نباید از آن چشم های مهم قدرت در عصر حاضر محسوب میخود یکی از مؤلفه

ار سیهای آن کوتاه شده و بهای علمی و نظریهپوشید. آیا در جهانی که امروزه عمر بحث

های قدیمی نظام آموزشی هدایت و رهبری رواست با همان روش، گرددسریع دچار تغییر می

 .(1290، رضویشود )

صورت پررنگ در دستور دهه اخیر این ایده جهانی )آموزش الکترونیکی( به در چند

، هاهای راهبردی تغییر و تحول دولتهرگونه برنامه کار دولتمردان جهان قرار گرفته است.

دیگر کلید بیانبه، برنامه استراتژیک در نظام آموزشی آن کشور طراحی شود بر اساسباید 

یشرفت خورد. کلید پتغییر و اصالح هر نظامی با برنامه راهبردی نظام آموزشی کشور رقم می

ظری های نوپرورش است. اگر نظام تعلیم و تربیت به بحثجوامع امروزی در دست آموزش

ی ابعاد جامعه یقیناً همه، های ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهدبا روش مشغول گردد و

ییراتی را تغ، های اطالعات و ارتباطاتبا رکود فراگیر روبرو خواهند شد؛ رشد سریع فناوری

مازمان و ) است متنوّع پدید آورده در کاربردها و فرآیندهای فنی وابسته به آموزش

(. این 1290، وپرورشمرکز اسناد و مدارک علمی آموزشز نقل ا 3616، 3یوزلوئل

                                                           

1. Informatiom & Communication Technology (ICT) 

2. Masman & Usluel 
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مرکز اسناد نقل از  3660، 1تاندر)وپرورش بر عهده دارد تکنولوژی نقشی کلیدی در آموزش

وپرورش برای همراهی با (. آمادگی نظام آموزش1290، وپرورشو مدارک علمی آموزش

واند بت انسان کهدر پرورش ، طاتدیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات و ارتبا

در جهت  تالش (.3662، 3و اندرسونضروری است )گریسون ، در این عصر ایفای نقش کند

ی غیرحضوری و فراهم آوردن شرایط خودآموزی کارکنان هاآموزشگسترش و توسعه 

اجرای طرح هوشمندسازی ، (1207، وپرورش جمهوری اسالمی ایران)کلیات نظام آموزش

باشند و همچنین طبق مصوبه شورای عالی اداری که مجریان این طرح نیز معلمان میمدارس 

که معاونت  در مورد تحقق دولت الکترونیک و برنامه آموزش فناوری اطالعات 91سال 

برای کارکنان خود  2هفتگانهی مهارت هادورهریزی نیروی انسانی موظف به برگزاری برنامه

رایش معلمان به آموزش الکترونیکی است. شرط تحقّق این دالیل اهمیت گ ازجمله، شده

را متخصص و کاردان است؛ زی، تأمین و تربیت نیروی انسانی مجرّب، های راهبردیسیاست

روی انسانی ماهر نی کنداستفاده ، تواند از این قابلیتتکنولوژی ابزاری بیش نیست و آنچه می

 ویژههای آموزشی بهی نظاماول به عهدهی ی سنگین در مرحلهو تواناست و این وظیفه

فّق تنها موی انسانی نهی فناوری اطالعات بدون توسعهزیرا توسعه، وپرورش استآموزش

(. در این 1296 ،ذوفنباشد )ای به دنبال داشته و شکننده نیست؛ بلکه ممکن است نتایج تلخ

یکی لمان به آموزش الکترونراستا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش مع

 است.

هدف اصلی شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش ، در این مطالعه

ندی عوامل بشناسایی و اولویت، پژوهشتوان گفت هدف کلی می، الکترونیکی بوده است

 مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی با توجه به درجه اهمیت عوامل است.

ه ب فرعی یهاسؤالو پاسخ داده شود  هاآنکه در این پژوهش سعی شده به اصلی  سؤال

 شرح زیر است:

                                                           

1. Tondeur 

2. Garrison, D. R & Anderson, T. 

3. ICDL (International Computer Driving Licence) 
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 چه عواملی بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد؟سؤال اصلی: 

 گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟ های فردی وآیا بین ویژگی -

ها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری محیطی و زیرساختآیا بین عامل  -

 وجود دارد؟

 آیا بین رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟ -

 بین محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا -

 پرداخته شده است: پیشینه پژوهش به در ادامه

، یانگردد. در چند دهه اخیر مربالکترونیکی به حدود چند دهه اخیر بازمی پیشینه آموزش

معلمان و کارگزاران آموزشی به این فکر افتادند که بتوانند از ابزارهای نوین در امر آموزش 

قالب اه دانشگاه آزاد قبل از انجز تجربه کوتآموزش از راه دور در کشورمان به». کننداستفاده 

 .نیست یایدارای سابقه طوالن، از شیوه ارتباط از راه دور و دانشگاه پیام نور مبتنی بر استفاده

ت تح یهاآموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژه 76در پایان دهه 

درس برای  5سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه  1296این عنوان آغاز شد در سال 

داری بربهره، اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سالدانشجویان روزانه دانشگاه راه

تحقیقات و فناوری از تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که ، در همان سال وزارت علوم؛ شد

صورت مؤسسه غیرانتفاعی نوع اول در سراسر کشور خدمات ولی به، نظر آن وزارت تحت

اندازی آموزش ها اعالم کردند که راهبه دنبال آن تعدادی از دانشگاه ؛دادیآموزشی ارائه م

دروسی  هاآناند و در حال حاضر تعدادی از خود قرار داده یهاالکترونیکی را جزو برنامه

اندکی بعد از اقدام ، اندرس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کردهدصورت تکرا به

ن بخش تریوپرورش که بزرگآموزش، ها در استفاده از روش آموزش الکترونیکیدانشگاه

را در این زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی  ییهاتیفعال، آموزشی کشور است

 (.1295، ری)سپه «مند هستندرونیکی بهرهنیز از روش آموزش الکتو دولتی مؤسسه خصوصی 

هاست که آموزش مجازی شکل گرفته و اجرا شده جهان سال یدر بسیاری از کشورها

ترین ممه گردد که اینترنت جهانی شد.اما توسعه واقعی این آموزش در ایران به زمانی برمی

خصص نیروی انسانی مت، فراهم نبودن زیر بسترهای مخابراتی، موانع تحقق این نوع آموزش را
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 دانندیکیفیت محتوای آموزش م، ژی مشخصتعدم تدوین استرا، در تدوین برنامه آموزشی

توان کاربرد هدفمند یادگیری الکترونیکی را می (.1290، مردانی و لندانی، )نجفی

ای اطالعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری دانست. البته های شبکهفناوری

ی تدریس و یادگیری مورداستفاده دیگری نیز برای اشاره به این شیوه اصطالحات

 ،یادگیری مجازی، توان به یادگیری بر خطاند. ازجمله این اصطالحات میقرارگرفته

مامی و یادگیری مبتنی بر شبکه وب اشاره کرد. اساساً ت اییادگیری شبکه، یادگیری توزیعی

ت و های اطالعااشاره دارند که با استفاده از فناوریاین اصطالحات به فرآیندهای آموزشی 

، پردازد )نایدومی زمانهمو غیر  زمانهمهای یاددهی و یادگیری به ارائه فعالیت، ارتباطات

بنابراین کارشناسان و متخصصان تعاریف گوناگونی از آموزش الکترونیکی ارائه  (؛1256

 ره کردیم:که در زیر به چند تعریف از آن اشا اندکرده

معتقدند آموزش الکترونیکی یک یادگیری الکترونیکی  1سیسکو سیستم اندرکاراندست

ک مدیریت آموزشی و ی، شامل رساندن مطلب در چندین شکل تواندیماینترنتی است که 

 و کارشناسان خبره باشد. دهندگانتوسعهان و تعدادی آموزدانشی شبکه شده از مجموعه

 هایناوریفآموزش الکترونیکی نیروی شبکه را برای کسانی که به معتقد است  3ترانشن

کند یمنیز  را قادر به یادگیری هاآنو در ضمن کار با شبکه  بردیماینترنتی تکیه دارند بکار 

در حال حاضر رساندن مطلب از طریق تمام را آموزش الکترونیکی  2ویگن (.1292، بهشتی)

ویزیون تل، ی/تصویرینوار صوت، ها به همراه برنامهاکسترانتیی که اینترنت و هارسانه

و  یسونگر (.1299، صداقت و کاشیان) داندمی، کنندیمفراهم  رامیدیسی و امحاوره

ر محیط گردد که دیادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطالق می معتقدند اندرسون

های ای از فناوریپیوندد و مجموعهمیشبکه و اینترنت و در ساختی رسمی به وقوع 

 (.1250، پوررمضان) روندای در ایجاد آن به کار میچندرسانه
                                                           

 (Networkتجهیزات شبکه ) ییدکننده( شرکت آمریکایی تولCisco Systems« )شـرکت سـیسـکو سـیسـتمز     ». 1

ــیلیکان ولی در ایالت کالیفرنیا قرار دارد. این شــرکت      ــن خوزه در ناحیه معروف به س ــهر س ــت که مرکز آن در ش اس

 .کندمحصوالت مربوط به شبکه و ارتباطات را طراحی می

2. Trondsen 

3. Weggen 
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واسطه یا ای چندبعدی است و عموماً برای مفهوم یادگیری بهیادگیری الکترونیکی واژه

اده شده است. یادگیری الکترونیکی همچنین ممکن است استفبه کمک کامپیوتر استفاده می

های فشرده و یا لوح، هاایچند رسانه، هاواد آموزشی مبتنی بر وب و فرا رسانهاز م

، هابالگ، پست الکترونیکی، افزارهای مشارکتینرم، های مباحثهتخته، هاسایتوب

، سازهابیهش، پویانمایی آموزشی، ارزیابی به کمک کامپیوتر، گفتگوی متنی، هاویکی

های گیری الکترونیکی و ترکیب روشهای رأیسیستم، دگیریافزار مدیریت یانرم، هابازی

 (1252 ،و فاضلیان و فرج الهی فرشود )خشنودیشوند را شامل میمختلفی که استفاده می

 هایپژوهشهای اخیر منظور شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی در سالبه

گیلبرت  1579در سال  کنیم:اشاره می هاآنای از به نمونه بسیاری صورت گرفته که در زیر

 یپایه( که بر 1ل مهندسی رفتاری گیلبرتد)م BEMبه نام مدل  الگویی، در پژوهش خود

ظریه ن بر اساسارائه کرد. این مدل ، بود هاسازمانیادگیری الکترونیکی در از  تحلیلی

ی تقسیم دی و محیطرفتار را به دو دسته کلی فر مهندسی درمؤثر رفتارگرایی است و عوامل 

ه( و وسیله )رسان و متغیرهای و ظرفیت جزو عوامل فردی دانش، . متغیرهای انگیزهکندمی

در پژوهش  3669در سال  2نیکولز (.3612، 3شود )اسلدمیداده جزو عوامل محیطی محسوب 

در این پژوهش به دنبال بررسی دالیل  وی .داد پیشنهاد e- lpm نام به خود مدلی مفهومی

 ؤثرمعدم استقبال دانشجویان از یادگیری الکترونیکی بود و درنهایت در مدل خود عوامل 

خصی انگیزه ش، گرایش و اصرار دانشجو به یادگیری الکترونیکی را گرایش به رایانه

جمعیت  موارد ون دانشجویا عملکرد گذشته، رضایت، های محیطیبرانگیزاننده، دانشجویان

در پژوهش خود  3665در سال  همکارانمعرفی کرد. لی و  هاآنشناختی مربوط به 

یادگیری  هایسیستماستفاده  محتوای آموزشی و لذت کاربر از، استاد هایویژگی

 0فرانکو - سنچز .نستنددا مؤثریادگیری الکترونیکی  سیستم ازرا بر قصد استفاده  الکترونیکی

آمریکای  پژوهشی در خصوص دانشجویان 3665نیز در سال لوپز و مارتین ولیسیا  –مارتینو 

                                                           

1. BEM (Behavioral Engineering Model) Gilbert 

2. Slade, P. G. 

3. Nichols, A. J. 

4. Sánchez-Franco, M. J., Martínez-López, F. J., & Martín-Velicia, F. A. 
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سهولت استفاده و هدف از ، که عوامل نگرش این نتیجه رسیدند به شمالی انجام دادند و

هانگ در  . لیا واستمؤثر بر قصد دانشجویان بر یادگیری الکترونیکی  [Web]استفاده وب 

وسعه ت آموزشی و تعامل در ایجاد و ساختار، ی یادگیرندگانهاویژگی، سه متغیر 3669سال 

دانستند. به های یادگیری الکترونیکی مؤثر مییادگیری الکترونیکی را بر طراحی محیط

زشی های آمودسترسی به رایانه بر تسهیل استفاده از کمک 1«3667، چو و کیتسانتاس»عقیده 

 بر خط اثر بارز دارد.

 :پیشین آورده شده است هایپژوهشاز  یانمونه 1در جدول 

 های پیشینآموزش الکترونیکی در پژوهش . عوامل و متغیرهای مؤثر بر1 جدول
نیشیپ یهاپژوهش از ییهانمونه شدهییشناسا یرهایمتغ   

Piccolo et al (2001); Mills et al (2005); Bartley and Golek 

(1256، یو زاهد یو عبدالملک یخراساننقل از ) (2004)  
نترنتیا و وتریکامپ به یدسترس زانیم  

(1299، کالرکنقل از )  Fang(2007);O zkan and Koseler(2009) باند یپهنا و نترنتیا سرعت  

Slade(2013); Fang(2007) یکیالکترون یریادگی به جامعه نگرش  

رندهیادگی هدف Seyde naghavi (2007); Slade(2008) (1299، و همکاران یساالرنقل از )  
Seyde naghavi(2007); Yaghoubi et al(2008); Liu et al(2009); 

Ozkan and Koseler (2009) 
نترنتیا قیطر از یریادگی درباره نگرش  

(1292، یبهشتنقل از )  Yaghoubi et al(2008) یحضور یهاکالس درباره نگرش  

Seyde naghavi(2007); Piccolo et al(2001) انهیرا با ییآشنا زانیم  

( 1295، یسپهرنقل از )  Mills et al (2005) فرد یریادگی سرعت  

(1293، یعبادنقل از )  Yaghoubi et al(2008) استاد حضور درباره نگرش  

Lim et al (2007); Liu et al (2009); Sheng et al(2008); Shee and 

Wang(2008) 
یآموزش تیسا از استفاده سهولت  

Yaghoubi et al(2008); Piccolo et al (2001); Addison(2009) یآموزش یمحتوا  

Fang (2007); Kanuka and Anderson(2007) 

(1272، هیگاننقل از )  
بازخورد افتیدر و ارتباط یبرقرار امکان  

Govindasamy(2002); Ozkan and Koseler (2009) یآموزش تیسا بودن روزبه  

Monahan et al(2008); Ozkan and Koseler (2009); Cantoni et 

al(2004) 
یآموزش تیسا یطراح  

Sohrabi (1382); Ghaedi (1386); Bordbar(1390) 
(1295، یسپهرنقل از )  

یآموزش یافزارهانرم درباره نگرش  

Sanchez-Feranco (2009); Bordbar (1390); Ghaedi (1386); یآموزش یافزارهانرم از استفاده سهولت  
Gilbert (1978); Rahimi (1389); Jamshidi moghdam (1389); 

Oliver (2001);Nicholz (2008); 
یشغل سابقه و التیتحص زانیم  

Badriyan (1387); Ghaedi (1386); Lie&Lie (2009) افراد یشغل ازین با یآموزش یمحتوا تناسب  

                                                           

1. Kitsantas, A., & Chow, A. 
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 (1331برگرفته از مدل الهی و همکاران ) ساختهمحققالگوی . 1شکل 

وپرورش تعداد کل معلمان و کارکنان طبق گزارش مرکز آمار وزارت آموزش

هزار نفر را معلمان و کارکنان  091تعداد  یننفر است که از ا 116121099، وپرورشآموزش

سهولت استفاده از یادگیری •
الکترونیکی

ت امکان برقراری ارتباط و دریاف•
بازخورد

امنیت سیستم یادگیری •
الکترونیکی

طراحی سیستم یادگیری •
الکترونیکی

سهولت استفاده از نرم افزارهای•
آموزشی

به روز بودن اطالعات •
ری ومحتوای سیستم یادگی

الکترونیکی

ای کیفیت اطالعات و محتو•
رونیکیسیستم یادگیری الکت

ا تناسب محتوای آموزشی ب•
نیاز شغلی افراد

ان رسانه میزان استفاده ازکامپیوتر به عنو•
ی آموزشی

هدف از انتخاب شیوه یادگیری •
الکترونیکی

نترنتنگرش درباره یادگیری از طریق ای•

نگرش درباره کالس های حضوری•

نگرش درباره نرم افزار های آموزشی•

میزان تحصیالت  •

میزان سابقه ی شغلی•

تجربه و سطح آشنایی با  •
کامپیوتر و اینترنت

سرعت یادگیری فرد•

ری نگرش جامعه درباره یادگی•
الکترونیکی

اند سرعت اینترنت و پهنای ب•

نتمیزان دسترسی به اینتر•

میزان دسترسی به  رایانه•

ه ها میزان صرفه جویی در هزین•

عوامل 
محیطی و 

زیرساخت ها

ویژگی های 
فردی

رسانه 
آموزشی

محتوای 
آموزشی
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نفر از  002 تعداد یناز ا که دهند؛یل میهزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشک 923مرد و 

ه بر اساس ک کریم مشغول به کارندوپرورش شهرستان رباطدر آموزش ییابتدا مقطعمعلمان 

زارت و ینبنابرا صورت تصادفی در نمونه آماری قرار گرفتند؛نفر به 303جدول مورگان 

زش و آمو یتمسئول ترب ینهمچن، است یانسان یروین یشترینب یوپرورش داراآموزش

. خود را آموزش دهد یانسان یروین، ییراتبا تغ زمانهم ید. پس بااست یزن یندهآ هاینسل

وز راطالعات به یدهر ر وز دستخوش تحوالت است و معلمان هم با یازآنجاکه علم و فناور

 یاجتماع یفهکه معلمان هم به وظ یندیشدب یریتداب یدوپرورش باآموزش ینداشته باشند بنابرا

 روزبه یآموزش معلمان خود اختصاص دهند تا اطالعات یرا برا یخود بپردازند و هم زمان

 هاآن یصشخ یکه به امور و زندگ یطور، ینندآموزش بب ییراتهمگام با تغ داشته باشند و

ها این عوامل و شاخص بر اساساست که  پژوهشمدل مفهومی  1شکل  وارد نشود. ایلطمه

ی قرار کریم موردبررسشده و نظرات معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رباطپرسشنامه تدوین

 گرفته است.

 روش

سب برح هاپژوهشبندی برحسب هدف کاربردی و ازنظر دسته هاپژوهشاین پژوهش ازنظر 

ماری این ( توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آپژوهشنحوه گردآوری داده )طرح 

وپرورش پژوهش معلمان دوره ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی اداره آموزش

نفر است که درنهایت  =N 002کریم است که این میزان طبق آمار موجود شهرستان رباط

303 n=گیری استفاده شده در این پژوهش نفر در نمونه آماری قرار گرفتند. روش نمونه

چهار بعد اصلی برای گرایش معلمان به  پژوهشاین  اده است. درگیری تصادفی سنمونه

آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده است که شامل عوامل و متغیرهای محیطی و 

آن پرسشنامه  بر اساس محتوا و رسانه آموزشی است و، های فردیویژگی، هازیرساخت

 یبرا. و اساتید قرار گرفت وپرورشای تنظیم شد که مورد تأیید کارشناسان آموزشبسته

ز افراد خبره ا ینظرسنج یعنیپرسشنامه ازنظر متخصصان  ییو محتوا یصور ییاز روا یناناطم

اصالحات اعمال ، شد یعنفر توز 19 ینب یشیصورت آزمابه یهاستفاده شد. سپس پرسشنامه اول
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 SPSSافزار با نرم خکرونبا یمحاسبه آلفا یقاز طر یزآن ن یاییپاو  ید؛د رساتیاس تأییدشد و به 

. قرار گرفت تأییداست مورد  یمناسب یارکه عدد بس %59به دست آمد که درنهایت با عدد 

پرسشنامه  به دست آمده است. %9/53پرسشنامه معلمان  یکرونباخ برا یمقدار آلفا ینهمچن

اده شد صتی دفر هاآنکارگزاران آموزشی توزیع شد و به ، مدیران، بین معلمان ساختهمحقق

خواسته شد میزان هر یک از عوامل را با انتخاب یکی از  هاآنرا تکمیل کنند و از  هاآنتا 

 د.گردآوری ش هاآنای لیکرت مشخص کنند و پرسشنامه از های طیف پنج گزینهمقیاس

از حیث نرمال یا غیر نرمال بودن مطمئن شویم از  پژوهشبرای اینکه از نوع توزیع متغیرهای 

بنابراین برای آزمون فرضیات در این پژوهش  آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد؛

ای استفاده شد که برای هر چهار فرض رابطه معناداری های ناپارامتریک دوجملهاز آزمون

از آزمون ، در پژوهششده برای مشخص شدن ترتیب اهمیت عوامل مطرحوجود داشت. 

 بندی عوامل استفاده شد.فریدمن جهت رتبه

 هایافته

ت شناختی های جمعینتایج به دست آمده از قسمت ویژگی ساختهمحققبا توجه به پرسشنامه 

 آورده شده است: 3این پژوهش در جدول 

 های جمعیت شناختی. ویژگی2 جدول

نمونه یشناخت تیجمع یهایژگیو  

تیجنس  
 زن مرد

20%  00%  

 زانیم

التیتحص  

پلمید پلمیدفوق  سانسیل  سانسیلفوق   دکترا 

0%  33%  00%  5%  1%  

یشغل سابقه  
9-1  16-0  36-11 باالتر و سال 31   

31%  33%  10%  02%  
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درصد بیشترین افراد قرار گرفته در  00ها با زن، دهد که ازنظر جنسیتنشان می 3جدول 

درصد بیشترین آمار را دارا  00مقطع لیسانس با ، تحصیالتاین پژوهش هستند. ازنظر میزان 

 درصد دارند. 02سال و باالتر با  31بیشترین آمار را افراد با سابقه ، است و ازنظر سابقه شغلی

 پژوهشمتغیرهای و انحراف معیار  میانه، میانگین. 3 جدول 

 انحراف معیار میانه گینمیان متغیرها

 99/6 92/2 90/2 های فردی یادگیرندهویژگی

 92/6 36/0 13/0 هاعامل محیطی و زیرساخت

 00/6 66/0 90/2 رسانه آموزشی

 09/6 96/2 76/2 محتوای آموزشی

میانگین  ها بادهد که متغیر عامل محیطی و زیرساختمیانگین متغیرها را نشان می 2 جدول

ترین دارای پایین 76/2دارای باالترین میانگین و متغیر محتوای آموزشی با میانگین  13/0

 دانند.یعنی اکثر معلمان تأثیر متغیرهای عامل محیطی را زیاد و خیلی زیاد می میانگین است؛

نرمال بودن نوع توزیع متغیرها از آزمون  در این پژوهش برای تعیین نرمال بودن و غیر

بندی ای و برای رتبهها از آزمون دوجملهبرای آزمون فرضیه سمیرنوف وا –کولموگروف

 به ترتیب آورده شده است: هاآنمتغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج 

 پژوهشمتغیرهای اسمیرنوف در مورد  -نتایج حاصل از آزمون کلموگروف. 4 جدول

 عدد معناداری متغیر

616/6 های فردی یادگیرندهویژگی  

666/6 هاعامل محیطی و زیرساخت  

661/6 رسانه آموزشی  

666/6 محتوای آموزشی  

 پژوهشمتغیرهای عدد معناداری مربوط به  0 جدولدر  شدهمشاهدهبا توجه به نتایج 

ردار برخو نرمال غیراز توزیع  هاو این بدین معناست که این متغیر است 69/6از  ترکوچک

تفاده های ناپارامتریک اسنرمال باشد باید از آزمون متغیر از نوع غیروقتی توزیع . باشندمی
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ها با ای استفاده شد و پاسخهای پژوهش از آزمون دوجملهبنابراین برای بررسی فرضیه کرد؛

 تایی است( مقایسه گردید. 9)که حد وسط طیف لیکرت  2عدد 

ست بر آموزش الکترونیکی اعنوان پژوهش که عوامل مؤثر بر گرایش معلمان با توجه به

عوامل مؤثر بر گرایش معلمان نشانگر آن است که: ، ها و نتایج مستخرج از پرسشنامهداده

رسانه آموزشی و محتوای آموزشی بر ، هاعوامل محیطی و زیرساخت، محتوای آموزشی

وامل ا از عههمه این مؤلفه دیگربیانگرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد به

تأثیرگذار بر ایجاد رغبت و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی است. با عنایت به سؤال 

 اصلی پژوهش سؤاالت فرعی )جزئی( به تفکیک آورده شده است:

 گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه های فردی یادگیرنده وسؤال اول: بین ویژگی

 معناداری وجود دارد؟

)که حد  2ها با عدد ای استفاده شود و پاسخرضیه باید از آزمون دوجملهبرای بررسی این ف

الزم است ابتدا ، این فرضیه برای آزمون تایی است( مقایسه گردد. 9لیکرت  وسط طیف

 :صورت فرضیات آماری زیر درآیدبه

 :H0 و دوم تفاوت وجود ندارد اولبین گروه 

 H1 بین گروه اول و دوم تفاوت وجود دارد: 

 گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی های فردی یادگیرنده وای برای ویژگیآزمون دوجمله .5 جدول

 اعتبار آزمون شدهمشاهدهدرصد  تعداد طبقات 

 666/6 65/6 31 2کمتر یا مساوی  گروه اول

  51/6 331 2بیشتر از  گروه دوم

کمتر  69/6به دست آمد که از  666/6ای مقدار اعتبار آزمون با انجام آزمون دوجمله

درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر  51است. چون  معناداراست بنابراین تفاوت 

 گرایش های فردی یادگیرنده واکثر افراد بین ویژگی

توان تر میمعلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت ساده

میزان  ،هدف و نگرش افراد درباره یادگیری الکترونیکی، از کامپیوتر گفت که میزان استفاده
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ایش معلمان سرعت یادگیری افراد بر گر سطح آشنایی با کامپیوتر و، تحصیالت افراد سابقه و

 به آموزش الکترونیکی مؤثراست.

الکترونیکی رابطه  گرایش معلمان به آموزش ها وسؤال دوم: بین عامل محیطی و زیرساخت

 معناداری وجود دارد؟

 :صورت فرضیات آماری زیر درآیدالزم است ابتدا به، این فرضیه برای آزمون

 :H0 بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد

 H1بین گروه اول و دوم تفاوت وجود دارد: 

 ها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکیای برای عامل محیطی و زیرساختدوجمله آزمون. 6 جدول

کمتر است  6.69به دست آمد که از  6.666مقدار اعتبار آزمون  یادوجملهبا انجام آزمون 

درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر اکثر  99بنابراین تفاوت معنادار است. چون 

الکترونیکی رابطه  ها و گرایش معلمان به آموزشبین عامل محیطی و زیرساختافراد 

محیطی شامل نگرش جامعه درباره یادگیری گفت که عوامل  توانیممعناداری وجود دارد. 

جویی در میزان دسترسی به اینترنت و رایانه و میزان صرفه، سرعت اینترنت، الکترونیکی

 بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی دخالت دارد. هانهیهز

بین مؤلفه رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه سؤال سوم: 

 وجود دارد؟ معناداری

 صورت فرضیات آماری زیر درآیدالزم است ابتدا به، این فرضیه برای آزمون 

 :H0 بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد 

 H1 بین گروه اول و دوم تفاوت وجود دارد:
  

 اعتبار آزمون شدهمشاهدهدرصد  تعداد طبقات 

 666/6 13/6 35 2کمتر یا مساوی  گروه اول

  99/6 312 2بیشتر از  گروه دوم
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 ای برای رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی. آزمون دوجمله7جدول 

کمتر  69/6به دست آمد که از  666/6ای مقدار اعتبار آزمون با انجام آزمون دوجمله

ظر نبنابراین به ، درصد مربوط به گروه دوم است 97است بنابراین تفاوت معنادار است. چون 

اکثر افراد بین مؤلفه رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری 

وجود دارد. درواقع رسانه آموزشی شامل سهولت استفاده از یادگیری الکترونیکی و 

م امنیت و طراحی سیست، امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد، افزارهای آموزشینرم

 نیکی بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد.یادگیری الکترو

و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری  سؤال چهارم: بین محتوای آموزشی

 وجود دارد؟

 صورت فرضیات آماری زیر درآید:الزم است ابتدا به، این فرضیه برای آزمون

 :H0 بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد

 H1 ن گروه اول و دوم تفاوت وجود دارد:بی

 ای برای محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکیآزمون دوجمله .8 جدول

 اعتبار آزمون شدهمشاهدهدرصد  تعداد طبقات 

 666/6 15/6 09 2کمتر یا مساوی  گروه اول

  91/6 157 2بیشتر از  گروه دوم

کمتر  69/6به دست آمد که از  666/6مقدار اعتبار آزمون  یادوجملهبا انجام آزمون 

درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر  91است بنابراین تفاوت معنادار است. چون 

بین محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری اکثر افراد 

روز بودن و کیفیت اطالعات و محتوای محتوای آموزشی شامل به گریدعبارتبهوجود دارد. 

 اعتبار آزمون شدهمشاهدهدرصد  تعداد طبقات 

 666/6 12/6 23 2کمتر یا مساوی  گروه اول

  7/6 316 2بیشتر از  گروه دوم



97 

 ... معلمان به یشعوامل مؤثر بر گرا بندییتو اولو ییشناسا 

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

 

سیستم یادگیری الکترونیکی و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی افراد بر گرایش معلمان 

 به آموزش الکترونیکی مؤثر است.

 گیرینتیجه بحث و

عوامل  ترینهمها از مبا توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش عامل محیطی و زیرساخت

قوله م، سنتی که آموزش الکترونیکی و تعامل آن با آموزششود و ازآنجاییمحسوب می

هر روزه در  ؛ و با توجه به اینکهازپیش به آن توجه نمودبیش بایستمیایست که 

، رانمعلمان و فراگی  شهری وآمدرفتهنگفتی بابت  هایهزینهمانند تهران  شهرهاییکالن

 ی. همچنین اثرات مخربگرددمیمخارج تحصیل و ... پرداخت ، ی و صوتیآلودگی محیط

ردن بایست با فراهم ککند دولت میالمللی بر جامعه وارد میبینو  شهریبینمهاجرت  که

و  افزاریسختخدمات  ارائه، پرسرعتاینترنت  های مناسبی چون خطوطزیرساخت

ند های علمی هستگونه پروژهکه مؤسسین این  حمایت از افرادی، افزاری مناسب و ارزاننرم

طح علمی رشد و ارتقاء س  مردم بستر مناسبی را برای و تبلیغ آموزش الکترونیکی در بین

 وجود آورد. کشور با استفاده از امکانات روز به

دهد که عامل محتوای آموزشی از اهمیت کمتری همچنین نتایج این پژوهش نشان می

 به آموزش الکترونیکی بیشتر به این دلیل است هاآنردار است و رغبت در بین معلمان برخو

نابراین ب های آموزشی شرکت کنند؛که بتوانند با کمترین هزینه و کمترین زمان در کالس

روز باکیفیت و به، محتوا با، پرکاربرد، مدیران آموزشی باید محتوای آموزشی را جذاب

بخش باشد و انگیزه استفاده از سیستم الکترونیکی لذت که برای کاربرطوریبه کنندانتخاب 

 .کنندترغیب ، معلمان را به آموزش مداوم و اثربخش

ای مقدار اعتبار آزمون در دهد با انجام آزمون دوجملهطورکلی نتایج پژوهش نشان میبه

کمتر است بنابراین تفاوت معناداراست. نتایج  69/6به دست آمد که از  666/6ها همه فرضیه

بر گرایش  %51های فردی با سطح اطمینان ویژگی – 1ها: به دست آمده از آزمون فرضیه

سطح  ها باعوامل محیطی و زیرساخت -3 معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست.

 رسانه آموزشی با -2بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست.  %99اطمینان 
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محتوای  -0بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست.  %97سطح اطمینان 

بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست. جدول  %91آموزشی با سطح اطمینان 

 دهد:ها رانشان مینتیجه فرضیه 5

 های پژوهشای و نتیجه فرضیه. آزمون دوجمله3 جدول

 که سطحمتغیرها استفاده شد. ازآنجایی بندی عوامل واز آزمون فریدمن جهت رتبه

بنابراین تفاوت معنادار است و ، شد 666/6تمام عوامل برابر  برایمعناداری آزمون فریدمن 

آورده شده  16میزان اهمیت عوامل هم متفاوت است. عوامل به ترتیب اولویت در جدول 

در باالترین سطح و محتوای آموزشی با  11/2ها با رتبه است که عوامل محیطی و زیرساخت

م به ترین سطح قرار گرفت. همچنین متغیرهای هر یک از عوامل هدر پایین 69/3رتبه 

 آورده شده است: 11تفکیک هر عامل در جدول 

 پژوهشبندی متغیرهای . آزمون فریدمن برای رتبه11 جدول

 

  

جهینت  
 اعتبار

 آزمون

 شدهمشاهده درصد

2 از شتریب  

 شدهمشاهده درصد

2 یمساو ای کمتر  
پژوهش یهاهیفرض  

شد دییتأ  666/6  51/6  65/6 یفرد یهایژگیو   
 

 به معلمان شیگرا

یکیالکترون آموزش  

شد دییتأ  666/6  99/6  13/6 یطیمح عوامل   
 

شد دییتأ  666/6  97/6  12/6 یآموزش رسانه   
 

شد دییتأ  666/6  91/6  15/6 یآموزش یمحتوا   
 

 رتبه میانگین عوامل

 11/2 هاعامل محیطی و زیرساخت 1

 02/3 رسانه آموزشی 3

 25/3 های فردی یادگیرندهویژگی 2

 69/3 محتوای آموزشی 0
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 بندی متغیرهای پژوهشرتبه. آزمون فریدمن برای 11 جدول

 نتایج به دست آمده از این پژوهش:

های گیترین عامل ویژبه نظر افراد تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت مهم 

، (1550) ساکسونیای که در گذشته انجام شد. کری و هایپژوهش آید.فردی به شمار می

 لی و همکاران ( هدف یادگیرنده؛3662) ونگ، (3665) سنچز و فرانکو، (3612)اسلد 

 عوامل و متغیرها
رتبه 

 میانگین

 های فردیویژگی

 93/9 تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

 10/9 سرعت یادگیری فرد

 01/7 میزان استفاده از کامپیوتر

 26/7 میزان تحصیالت افراد

 90/0 نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت

 03/0 انتخاب شیوه یادگیریهدف از 

 99/9 افزارهای آموزشیی نرمنگرش درباره

 96/9 سابقه شغلی افراد

 69/9 های حضورینگرش درباره کالس

عوامل محیطی و 

 هازیرساخت

 35/2 میزان دسترسی به رایانه

 11/2 میزان دسترسی به اینترنت

 16/2 و پهنای باند سرعت اینترنت

 99/3 هادر هزینه جوییصرفهمیزان 

 09/3 درباره یادگیری الکترونیک نگرش جامعه

 رسانه آموزشی

 93/9 افزارهای آموزشیسهولت استفاده از نرم

 39/9 سهولت استفاده از یادگیری الکترونیکی

 67/9 امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد

 59/0 طراحی سیستم یادگیری الکترونیکی

 15/0 امنیت سیستم یادگیری الکترونیکی

 محتوای آموزشی

 05/2 کیفیت اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکی

 95/3 روز بودن اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکیبه

 93/3 نیاز شغلی تناسب محتوای آموزشی با
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 (3662ونگ )، (1256خراسانی )، (3665سنچز و فرانکو )، (3665) ازکن و کاسلر، (3665)

 یتبهش، های حضوری(نگرش درباره کالس) نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت؛

( 1290) یرضو، (1256خراسانی ) ؛عدم آشنایی افراد با رایانه()( 1295سپهری )، (1292)

 ند.دانبه آموزش الکترونیکی میسرعت یادگیری افراد را عامل مؤثر در گرایش افراد 

 ترین عامل متغیرهای محیطی است. دربه نظر افراد میزان دسترسی به رایانه مهم

 یمؤمن، (3660بارتلی و گولک )، (3660) یلو  یل، (3612گذشته نیکولز ) هایپژوهش

( 1550کری و ایساکسون )، (1299) ( کالرک1299) کالرک، 1251 زادهاکبر، (1299)

 زادهاکبر، (3665) ازکن و کاسلر، (3667دسترسی به کامپیوتر و اینترنت؛ فنگ ) زانیم

پهنای باند؛ اسلد  وجود اینترنت پرسرعت و ( عدم1550و ایساکسون ) یکر، (1251)

( نگرش جامعه 1272) هیگان، (3665فرانکو ) سنچز و، (3669نیکولز )، (3667فنگ )، (3612)

( 1251اکبرزاده )، (3660و کالریو ) یکانتون، (1295) به یادگیری الکترونیکی؛ سپهری

 اند.هزینه و اقتصادی بودن موردبررسی قرار داده الکترونیکی را ازنظر آموزش

ترین عامل رسانه آموزشی افزارهای آموزشی مهمبه نظر افراد سهولت استفاده از نرم

شنگ و ، (3665همکاران )لی و ، (3667گذشته لیم و همکاران ) هایپژوهشاست. در 

( سهولت استفاده از سایت 3665سنچز و فرانکو )، (3669شی و ونگ )، (3669همکاران )

( 1256الهی )، (1295سپهری )، (1256) یخراسان، (1293فردانش )، (3667آموزشی؛ فنگ )

، (1290) پوررمضان، (3665برقراری ارتباط و دریافت بازخورد؛ سنچز و فرانکو ) امکان

، (1251) زادهافزار آموزشی و اکبراستفاده از نرم ( سهولت1299) کالرک، (1297رعی )زا

 عامل مؤثر بر ( محیط ارائه را1256الهی )، (1299) و همکاران ساالری، (1299کالرک )

 دانستند.آموزش الکترونیک می

توای ترین عامل محکیفیت اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکی مهم 

 یمؤمن، (1295سپهری ، (1256الهی )، (1279جیمز ) هایپژوهش آموزشی است. در

روز ( به1256( الهی )3660و لی ) یل، (3665ازکن و کاسلر ) ( محتوای آموزشی؛، (1299)

 بودن سایت آموزشی عامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی است.
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یا با  با هم بررسی نشده وی که در گذشته صورت گرفته همه این عوامل هایپژوهشالبته 

ولز با نیک هایپژوهشهای محیطی در عناوین دیگری بررسی شده است مثالً برانگیزاننده

 بیان شده است.، «نگرش جامعه درباره یادگیری الکترونیکی» عنوان

های( متعددی که در خصوص گرایش کارگزاران با توجه به نشانگرهای )شاخص

استخراج و  هاآنشاخص از بین  33درمجموع ، وجود دارد آموزشی به آموزش الکترونیکی

ها هی مؤلفبندی شد. اگر همهرتبه، هاآنموردمطالعه قرار گرفت و با توجه به درجه اهمیت 

پیوتر تجربه و سطح آشنایی با کام است: صورتبدین هاآنرا با هم بسنجیم ترتیب اولویت 

عنوان رسانه میزان استفاده از کامپیوتر به؛ (10/9سرعت یادگیری فرد )؛ (93/9و اینترنت )

نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت ؛ (26/7میزان تحصیالت افراد )؛ (01/7آموزشی )

افزارهای نگرش درباره نرم؛ (03/0ی یادگیری الکترونیکی )هدف از انتخاب شیوه؛ (90/0)

؛ (96/9سابقه شغلی )؛ (93/9) افزارهای آموزشیسهولت استفاده از نرم؛ (99/9آموزشی )

های حضوری نگرش درباره کالس؛ (39/9سهولت استفاده از یادگیری الکترونیکی )

طراحی سیستم یادگیری ؛ (67/9امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد )؛ (69/9)

کیفیت اطالعات و محتوای ؛ (15/0امنیت سیستم یادگیری الکترونیکی )؛ (59/0الکترونیکی )

میزان دسترسی به ؛ (35/2میزان دسترسی به رایانه )؛ (05/2ستم یادگیری الکترونیکی )سی

؛ (99/3ها )جویی در هزینهمیزان صرفه ؛(16/2سرعت اینترنت و پهنای باند )؛ (11/2اینترنت )

روز بودن اطالعات و محتوای سیستم به؛ (09/6نگرش جامعه درباره یادگیری الکترونیکی )

 .(93/3تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی افراد )و  (95/3رونیکی )یادگیری الکت

توان فهمید این است که هر چه افراد با رایانه و اینترنت آنچه از نتایج این پژوهش می

آشنایی بیشتری داشته باشند و در نحوه استفاده از آن از مهارت باالتری برخوردار باشند به 

دهند؛ در آخر جهت گسترش مجازی رغبت بیشتری نشان میهای الکترونیکی و آموزش

آموزش الکترونیکی و گرایش افراد به این نوع آموزش با توجه به چهار مؤلفه پژوهش 

 هایی ارائه شده است:پیشنهاد

پیدایش  اعتمادسازی و، با آموزش، های سنتیکاهش مقاومت ناشی از عادت به روش -

 معلمان؛ حس نیاز در بین
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برای گسترش  هاآنتغییر نگرش  های توجیهی برای معلمان وکالسبرگزاری  -

 های الکترونیکیآموزش

افزارها در فرآیند ای و استفاده از نرمهای عملی جهت ارتقا سواد رایانهبرگزاری دوره -

 یاددهی و یادگیری

 افزاری برای معلمان؛افزاری و سختایجاد تسهیالت جهت تهیه امکانات نرم -

زیرساخت  یلفراهم کردن و تکمهای نوین آموزشی و تجهیز مدارس به فناوری  -

 ی؛مخابرات و فناور

وپرورش جهت ارائه خدمات به همکاری وزارت فناوری ارتباطات با وزارت آموزش -

 فرهنگیان با هزینه کم.

افزارهای آموزشی جهت استفاده آسان برای تمامی آموزشی و نرم، طراحی سایت -

 ا هر میزان تحصیالت؛فراگیران ب

کارگیری نظام آموزشی و های بهزمینه بر اساسها و محتوای آموزشی طراحی برنامه -

 ها؛اولویت

 تهیه محتوای آموزشی کاربردی متناسب با نیاز شغلی معلمان؛ -

 منابع

، یکم و بیست قرن در الکترونیکی یادگیری(. 3662آر ) دی.، ت. و گریسون، اندرسون

 .فنون (. تهران: علوم و1290) زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد.ترجمه اسماعیل 

طراحی چارچوبی برای عوامل مؤثر بر گرایش ، (1256ع. )، ف. و شایان، کنعانی، ش.، الهی

 و پژوهش فصلنامه، دانشجویان مجازی به یادگیری الکترونیکی و سنجش آن
 .96-95، 06، عالی آموزش ریزیبرنامه

ی های سنتبررسی نقش آموزش الکترونیکی در حل مشکالت آموزش»(. 1292) ز.، بهشتی

خانه . تهران: دبیر«و استفاده از آن برای همگانی کردن امر تعلیم و تربیت در ایران

 .الکترونیکی آموزش همایش دومین مقاالت مجموعه، رسانیشورای عالی اطالع
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 خدمت ضمن آموزش در الکترونیکی آموزش توسعه موانع تأثیر (.1295) ن.، سپهری

نامه پایان، مدرسان دیدگاه از تهران هایشهرستان وپرورشآموزش فرهنگیان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، کارشناسی ارشد ساوه: دانشکده علوم تربیتی

 تهران: زبان امروز.، یادگیری الکترونیکی )الگوها(، (1250) ا.، پوررمضان

بر  یامقدمهالکترونیکی  یریادگی، (1252) .م، و فرج الهی پ.، ضلیانفا م.،، خشنودی فر
 تهران: آوای نور .مبانی تعلیم و تربیت

 ین. تهران: سازمان مطالعه و تدودر آموزش یدهای جدکاربرد فناوری (.1252) .ش، ذوفن

 ها )سمت(دانشگاه یکتب علوم انسان

دوم( تهران: سازمان مطالعه  یرایش. )ویآموزش یتکنولوژ ینظر ی(. مبان1293) .ه، فردانش

 .هادانشگاه یکتب علوم انسان ینو تدو

، «و جهان یراندر ا یکیتجارب آموزش الکترون»، (1290) ز.، یلندان . وو ،یمردان .،م، ینجف

 .197شماره ، یرماهنامه تدب

 یادگیری یرش(. عوامل مؤثر بر پذ1256ح. )، یج. و زاهد، یعبدالملک، ا.، یخراسان

. یآموزش در علوم پزشک یرانیمجله ا. یفناور یرشمدل پذ یبر مبنا یکیالکترون

11(0) ،000-072. 

 کنفرانس ینسوم، الکترونیکیآموزش  یابی(. سنجش و ارزش1297) .ا، یزوارک زارعی
 .یطوس یر. تهران: دانشگاه خواجه نصیکیالکترون یادگیری

عوامل مرتبط  .(1299) .م ،یافضل . وزوفادار،  ،س.، زادهو مهدی ف.، یغمایی م. م.،، ساالری

 مجله راهبردهای. یپرستار یانتوسط دانشجو "یکآموزش الکترون" یرشبا پذ
 .169-162(، 2)3 ،در علوم پزشکی آموزش

 .اهمیت آموزش الکترونیکی در جامعه دانایی محور (.1299 )مهر .ع ،م و کاشیان، صداقت

 .11 ،7 ،فناورینامه بزرگراه هفته

 یدسع مهترج. (ییاجرا هاییوهش ها،یهرو ی،نظر ی)مبان یکیالکترون یادگیری(. 3662) .س، یدونا

 یرانا یصنعت یقات: مرکز آموزش و تحقتهران (.1256) محبت. یهموحد و هد ییصفا

 تهران: چاپ محرر. .وپرورشفناوری اطالعات و آموزش(. 1293) ر.، عبادی



114 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

زیر نظر ، ترجمه گروهی .قدرت اینترنت در یادگیری(. 1550) ج.، و ایساکسون ب.، کری

تهران: موسسه توسعه فناوری اطالعات آموزش مدارس  .(1299) .رحیم عبادی

 چاپ عروج.، هوشمند

ترجمه خسرو مهدی  .آموزش الکترونیکی ها درتئوری مفاهیم و، (3662) ر. ک.، کالرک

 وسسه فرهنگی هنری دیباگران.تهران: م(. 1299) .پورعطایی

نویس سند پیش، (1290وپرورش شهر تهران )مرکز اسناد و مدارک علمی سازمان آموزش

 بیانه توسعه.، راهبردی مدارس هوشمند

تهران: انتشارات دانشکده مدیریت  .مباحث نوین در تحقیق در عملیات .(1299م. )، یمؤمن

 دانشگاه تهران.

 . اهواز: دانشگاه شهید چمرانمباحث نوین در فناوری آموزشی(. 1290) ع. س.، رضوی

 .16-9(، 1)31، مجله رشد تکنولوژی آموزشی(. یادگیری الکترونیکی. 1290) ع. س.، رضوی

. تهران: دفتر های آموزشی برای کالس درسرسانه(. 1296) .خ ،پورو لطفی ش.، ذوفن

 ریزی آموزشی.برنامه های درسی سازمان پژوهشریزی و تألیف کتاببرنامه

 .: مهدی رضاییتهران .کارهاراهو  هاچالشآموزش مجازی (. 1251) م.، اکبرزاده

 وزارت(. تهران: 1207) .یرانا یاسالم یوپرورش جمهورنظام آموزش یاتکل

 .وپرورشآموزش
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