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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی در
آموزشوپرورش بوده است .این پژوهش ازنظر ماهیت و هدف کاربردی و ازنظر روش جمعآوری دادهها از
نوع توصیفی و پیمایشی (پژوهشهای موردی و کاربردی) بود .جامعه آماری این پژوهش را معلمان دوره ابتدایی
مدارس دولتی شهرستان رباطکریم که تعداد آنها حدود  007نفر است ،تشکیل میدهند ،با استفاده از جدول
مورگان  303نفر در نمونه آماری این مطالعه بوده است .برای انتخاب گروه نمونه هم از روش نمونهگیری
تصادفی ساده استفاده شد .در این پژوهش چهار مؤلفه ویژگیهای فردی ،عوامل محیطی و زیرساختها ،رسانه
آموزشی و محتوای آموزشی مطالعه شد و برای هر مؤلفه هم شاخصهایی تعیین شد .ابزار این پژوهش پرسشنامه
بوده که دادههای پژوهش حاضر بهوسیله یک پرسشنامه  26سؤالی محققساخته به دست آمده است .این
پرسشنامه به کمک کارشناسان و صاحبنظران آموزشوپرورش و یافتههای پژوهشهای پیشین تنظیم و تدوین
گردید .نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عامل محیطی و زیرساختها ( ،)2/11رسانه آموزشی (،)3/02
ویژگیهای فردی یادگیرنده ( )3/25و در پایان محتوای آموزشی ( )3/69به ترتیب اولویت به دست آمده است.
مؤلفههای هر یک از این عوامل نیز رتبهبندی شد که تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ( )9/93در
باالترین حد و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی ( )3/29در پایینترین حد قرار گرفت .با توجه به نتایج
پژوهش به نظر میرسد که معلمان ازاینجهت به آموزش الکترونیکی تمایل دارند که در کمترین زمان و با
کمترین هزینه بتوانند در کالسهای ضمن خدمت شرکت کنند.
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مقدمه
در چند سال اخیر گرایش به استفاده از آموزش الکترونیکی 1در بین کارگزاران آموزشی،
معلمان ،مربیان تربیتی جهان بیشازپیش موردتوجه قرار گرفته است و آموزشوپرورش
وسیلهای مهم در انتقال فرهنگ جامعه و نشر آن است؛ بنابراین متخصصان آموزشی باید
تجارب یادگیری را متناسب با این وضعیت طراحی کنند (ذوفن .)1252 ،با توجه به اینکه
فناوریهای الکترونیکی جزء الینفک روشهای یادگیری است و معلمان یکی از عوامل
اصلی انتقالدهنده آموزش الکترونیکی در جامعه میباشند ،بیشک ترغیب و عالقهمند
کردن آنان به آموزش الکترونیکی از اهداف اصلی آموزشوپرورش است .پیشازاین چون
زمان اهمیت کمتری داشت ،کالسهای حضوری گزینهی قابلقبول در امر آموزش به شمار
میرفت (جونز)3660 ،3؛ اما امروزه در بسیاری از جوامع با افزایش نیاز به افراد تحصیلکرده،
شیوه ی سنتی دیگر پاسخگو نیست و توسعه فناوری اطالعات به رشد در زمینه آموزش
برخط 2بهعنوان یکی از شیوههای مهم آموزش کمک کرده است (لیم ،لی و نم.)3667 ،0
در این راستا رسانه آموزشی ابزاری برای ارائه آموزش به یادگیرنده محسوب میشود
(فردانش .)1293 ،با توسعه کاربرد اینترنت تمایل به استفاده از یادگیری الکترونیکی و
بهرهمندی از مزایای آن بیشتر شده است .این گرایش به نحوی است که یادگیری در هر زمان
و هر مکان به شعار یادگیری الکترونیکی شهرت یافته است ،ضمن اینکه برای فراگیران این
امکان را فراهم میکند که در فعالیتهای مربوط به یادگیری مشارکت و به دامنه وسیعتری
از منابع دسترسی پیدا کنند (لی ،یان و لی .)3665 ،9ازآنجاییکه معلمان پیوسته باید آموزش
ببینند و اطالعات بهروز داشته باشند و شرکت در کالسهای ضمن خدمت برای آنها الزامی
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آنها مقدور نیست؛ بنابراین بهکارگیری این شیوه گزینهی مناسبی برای رفع نواقص
کالسهای حضوری محسوب میشود.

در استفاده از شیوه ی یادگیری الکترونیکی توجه به این نکته ضروری است که عواملی
متنوعی بر یادگیری الکترونیکی مؤثرند که ضرورت ساختاردهی مناسب آنها احساس
میشود (الهی ،کنعانی و شایان .)1256 ،بدین منظور در سالهای اخیر پژوهشهای بسیاری
برای شناسایی این عوامل صورت پذیرفته است که ازجمله آنها میتوان به الگوهایی همچون
مدل اصرار دانشجویان به یادگیری الکترونیکی ،1مدل مفهومی بنام مدل مهندسی رفتاری
گیلبرت 3و دیدگاه لیا و هانگ )3669( 2اشاره کرد .با مطالعه الگوهای ذکرشده ،چارچوب
این پژوهش هم بر اساس جدیدترین نظریات آموزش الکترونیکی طراحی و اجرا شده که
هدف اصلی ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
انجام شده است.
رسانههای آموزشی و آموزش الکترونیکی به معلمان کمک میکند که فرآیند آموزش
و یادگیری تسهیل شود .آموزش الکترونیکی میتواند معلمان را تحریک و دانشآموزان را
درگیر وظایف و مطالب پیچیدهتری کند؛ معلمان را حمایت کند تا به بیانکننده اطالعات
تبدیل شوند ،نه پخشکننده آنها؛ موقعیتهای امنی را برای معلمان فراهم آورد تا بهصورت
یادگیرنده درآیند و عقایدشان را در برنامه درسی و روشهای تدریس با دیگران به اشتراک
بگذارند؛ دانشآموزان را به تفکر و جستجوی علم ترغیب کند؛ همچنین اهمیت و ارزشهای
فرهنگی را در مدارس افزایش میدهد (بهشتی  .)1292لذا مشکلی که هماکنون مدیران
آموزشوپرورش با آن مواجه هستند ایجاد عالقه و انگیزه در معلمان برای یادگیری این نوع
دلیل آشنایی نداشتن به رایانه و نداشتن مهارت رایانه به این روش آموزش عالقهای نشان
نمیدهند .برخی دیگر به دلیل عادت به شرایط موجود ،در مقابل هر تغییری مقاومت میکنند
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(رضوی .)1290 ،همچنین زباناصلی رایانه ،زبان انگلیسی است و چون افراد مهارت و تسلط
به این زبان را ندارند بهراحتی نمیتوانند با رایانه کار کنند .برخی هم به دلیل نبود
زیرساخت های الزم مثل دسترسی نداشتن به رایانه و اینترنت در منزل و محل کار و یا پایین
بودن سرعت اینترنت ترجیح میدهند از روشهای قدیمی (سنتی) استفاده کنند (زارعی
زوارکی)1297 ،
درنتیجه مدیران آموزشوپرورش باید برای اجرای آموزش الکترونیکی مشکالت و موانع
را شناسایی و در جهت رفع آن گام بردارند تا رغبت و گرایش معلمان را که بهعنوان رکن
اصلی اجرای این نوع آموزش میباشند ،بیشتر کنند .لذا دسترسی و تسلط بر فناوری ارتباطات
و اطالعات 1و بهره گیری از آن در امر استراتژیک و مهم آموزش و تربیت نیروی انسانی
خود یکی از مؤلفههای مهم قدرت در عصر حاضر محسوب میشود که نباید از آن چشم
پوشید .آیا در جهانی که امروزه عمر بحثهای علمی و نظریههای آن کوتاه شده و بسیار
سریع دچار تغییر میگردد ،رواست با همان روشهای قدیمی نظام آموزشی هدایت و رهبری
شود (رضوی.)1290 ،
در چند دهه اخیر این ایده جهانی (آموزش الکترونیکی) بهصورت پررنگ در دستور
کار دولتمردان جهان قرار گرفته است .هرگونه برنامههای راهبردی تغییر و تحول دولتها،
باید بر اساس برنامه استراتژیک در نظام آموزشی آن کشور طراحی شود ،بهبیاندیگر کلید
تغییر و اصالح هر نظامی با برنامه راهبردی نظام آموزشی کشور رقم میخورد .کلید پیشرفت
جوامع امروزی در دست آموزشوپرورش است .اگر نظام تعلیم و تربیت به بحثهای نظری
مشغول گردد و با روشهای ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد ،یقیناً همهی ابعاد جامعه
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با رکود فراگیر روبرو خواهند شد؛ رشد سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،تغییراتی را
در کاربردها و فرآیندهای فنی وابسته به آموزش متنوّع پدید آورده است (مازمان و
یوزلوئل 3616 ،3نقل از مرکز اسناد و مدارک علمی آموزشوپرورش .)1290 ،این
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تکنولوژی نقشی کلیدی در آموزشوپرورش بر عهده دارد (تاندر 3660 ،1نقل از مرکز اسناد
و مدارک علمی آموزشوپرورش .)1290 ،آمادگی نظام آموزشوپرورش برای همراهی با
دیگر نهادهای اجتماعی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات ،در پرورش انسان که بتواند
در این عصر ایفای نقش کند ،ضروری است (گریسون و اندرسون .)3662 ،3تالش در جهت
گسترش و توسعه آموزشهای غیرحضوری و فراهم آوردن شرایط خودآموزی کارکنان
(کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران ،)1207 ،اجرای طرح هوشمندسازی
مدارس که مجریان این طرح نیز معلمان میباشند و همچنین طبق مصوبه شورای عالی اداری
سال  91در مورد تحقق دولت الکترونیک و برنامه آموزش فناوری اطالعات که معاونت
برنامهریزی نیروی انسانی موظف به برگزاری دورههای مهارت هفتگانه 2برای کارکنان خود
شده ،ازجمله دالیل اهمیت گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی است .شرط تحقّق این
سیاستهای راهبردی ،تأمین و تربیت نیروی انسانی مجرّب ،متخصص و کاردان است؛ زیرا
تکنولوژی ابزاری بیش نیست و آنچه میتواند از این قابلیت ،استفاده کند نیروی انسانی ماهر
و تواناست و این وظیفهی سنگین در مرحلهی اول به عهدهی نظامهای آموزشی بهویژه
آموزشوپرورش است ،زیرا توسعهی فناوری اطالعات بدون توسعهی انسانی نهتنها موفّق
نیست؛ بلکه ممکن است نتایج تلخ و شکنندهای به دنبال داشته باشد (ذوفن .)1296 ،در این
راستا این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
است.
در این مطالعه ،هدف اصلی شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به آموزش
الکترونیکی بوده است ،میتوان گفت هدف کلی پژوهش ،شناسایی و اولویتبندی عوامل
سؤال اصلی که در این پژوهش سعی شده به آنها پاسخ داده شود و سؤالهای فرعی به
شرح زیر است:
1. Tondeur
2. Garrison, D. R & Anderson, T.
)3. ICDL (International Computer Driving Licence
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سؤال اصلی :چه عواملی بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد؟
 آیا بین ویژگیهای فردی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بین عامل محیطی و زیرساختها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداریوجود دارد؟
 آیا بین رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟ آیا بین محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد؟در ادامه به پیشینه پژوهش پرداخته شده است:
پیشینه آموزش الکترونیکی به حدود چند دهه اخیر بازمیگردد .در چند دهه اخیر مربیان،
معلمان و کارگزاران آموزشی به این فکر افتادند که بتوانند از ابزارهای نوین در امر آموزش
استفاده کنند« .آموزش از راه دور در کشورمان بهجز تجربه کوتاه دانشگاه آزاد قبل از انقالب
و دانشگاه پیام نور مبتنی بر استفاده از شیوه ارتباط از راه دور ،دارای سابقه طوالنیای نیست.
در پایان دهه  76آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار گرفت و پروژههای تحت
این عنوان آغاز شد در سال  1296سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه  5درس برای
دانشجویان روزانه دانشگاه راهاندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال ،بهرهبرداری
شد؛ در همان سال وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که
تحت نظر آن وزارت ،ولی به صورت مؤسسه غیرانتفاعی نوع اول در سراسر کشور خدمات
آموزشی ارائه میداد؛ به دنبال آن تعدادی از دانشگاهها اعالم کردند که راهاندازی آموزش
الکترونیکی را جزو برنامههای خود قرار دادهاند و در حال حاضر تعدادی از آنها دروسی
را بهصورت تکدرس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کردهاند ،اندکی بعد از اقدام
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

دانشگاهها در استفاده از روش آموزش الکترونیکی ،آموزشوپرورش که بزرگترین بخش
آموزشی کشور است ،فعالیتهایی را در این زمینه شروع کرد و در حال حاضر تعدادی
مؤسسه خصوصی و دولتی نیز از روش آموزش الکترونیکی بهرهمند هستند» (سپهری.)1295 ،
در بسیاری از کشورهای جهان سالهاست که آموزش مجازی شکل گرفته و اجرا شده
اما توسعه واقعی این آموزش در ایران به زمانی برمیگردد که اینترنت جهانی شد .مهمترین
موانع تحقق این نوع آموزش را ،فراهم نبودن زیر بسترهای مخابراتی ،نیروی انسانی متخصص
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در تدوین برنامه آموزشی ،عدم تدوین استراتژی مشخص ،کیفیت محتوای آموزش میدانند
(نجفی ،مردانی و لندانی .)1290 ،یادگیری الکترونیکی را میتوان کاربرد هدفمند
فناوریهای شبکه ای اطالعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری دانست .البته
اصطالحات دیگری نیز برای اشاره به این شیوهی تدریس و یادگیری مورداستفاده
قرارگرفتهاند .ازجمله این اصطالحات میتوان به یادگیری بر خط ،یادگیری مجازی،
یادگیری توزیعی ،یادگیری شبکهای و یادگیری مبتنی بر شبکه وب اشاره کرد .اساساً تمامی
این اصطالحات به فرآیندهای آموزشی اشاره دارند که با استفاده از فناوریهای اطالعات و
ارتباطات ،به ارائه فعالیتهای یاددهی و یادگیری همزمان و غیر همزمان میپردازد (نایدو،
)1256؛ بنابراین کارشناسان و متخصصان تعاریف گوناگونی از آموزش الکترونیکی ارائه
کردهاند که در زیر به چند تعریف از آن اشاره کردیم:
دستاندرکاران سیسکو سیستم 1معتقدند آموزش الکترونیکی یک یادگیری الکترونیکی
اینترنتی است که میتواند شامل رساندن مطلب در چندین شکل ،مدیریت آموزشی و یک
مجموعهی شبکه شده از دانشآموزان و تعدادی توسعهدهندگان و کارشناسان خبره باشد.
ترانشن 3معتقد است آموزش الکترونیکی نیروی شبکه را برای کسانی که به فناوریهای
اینترنتی تکیه دارند بکار میبرد و در ضمن کار با شبکه آنها را قادر به یادگیری نیز میکند
(بهشتی .)1292 ،ویگن 2آموزش الکترونیکی را در حال حاضر رساندن مطلب از طریق تمام
رسانههایی که اینترنت و اکسترانتها به همراه برنامه ،نوار صوتی/تصویری ،تلویزیون
محاورهای و سیدیرام فراهم میکنند ،میداند (صداقت و کاشیان .)1299 ،گریسون و
اندرسون معتقدند یادگیری الکترونیکی به آن نوع یادگیری اطالق میگردد که در محیط
چندرسانهای در ایجاد آن به کار میروند (رمضانپور.)1250 ،
« .1شـرکت سـیسـکو سـیسـتمز» ( )Cisco Systemsشرکت آمریکایی تولیدکنندهی تجهیزات شبکه ()Network
اســت که مرکز آن در شــهر ســن خوزه در ناحیه معروف به ســیلیکان ولی در ایالت کالیفرنیا قرار دارد .این شــرکت
محصوالت مربوط به شبکه و ارتباطات را طراحی میکند.
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2. Trondsen
3. Weggen
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یادگیری الکترونیکی واژهای چندبعدی است و عموماً برای مفهوم یادگیری بهواسطه یا
به کمک کامپیوتر استفاده میشده است .یادگیری الکترونیکی همچنین ممکن است استفاده
از مواد آموزشی مبتنی بر وب و فرا رسانهها ،چند رسانهایها ،لوحهای فشرده و یا
وبسایتها ،تختههای مباحثه ،نرمافزارهای مشارکتی ،پست الکترونیکی ،بالگها،
ویکیها ،گفتگوی متنی ،ارزیابی به کمک کامپیوتر ،پویانمایی آموزشی ،شبیهسازها،
بازیها ،نرمافزار مدیریت یادگیری ،سیستمهای رأیگیری الکترونیکی و ترکیب روشهای
مختلفی که استفاده میشوند را شامل میشود (خشنودیفر و فاضلیان و فرج الهی)1252 ،
بهمنظور شناسایی عوامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی در سالهای اخیر پژوهشهای
بسیاری صورت گرفته که در زیر به نمونهای از آنها اشاره میکنیم :در سال  1579گیلبرت
در پژوهش خود ،الگویی به نام مدل ( BEMمدل مهندسی رفتاری گیلبرت )1که بر پایهی
تحلیلی از یادگیری الکترونیکی در سازمانها بود ،ارائه کرد .این مدل بر اساس نظریه
رفتارگرایی است و عوامل مؤثر در مهندسی رفتار را به دو دسته کلی فردی و محیطی تقسیم
میکند .متغیرهای انگیزه ،دانش و ظرفیت جزو عوامل فردی و متغیرهای وسیله (رسانه) و
داده جزو عوامل محیطی محسوب میشود (اسلد .)3612 ،3نیکولز 2در سال  3669در پژوهش
خود مدلی مفهومی به نام  e- lpmپیشنهاد داد .وی در این پژوهش به دنبال بررسی دالیل
عدم استقبال دانشجویان از یادگیری الکترونیکی بود و درنهایت در مدل خود عوامل مؤثر
گرایش و اصرار دانشجو به یادگیری الکترونیکی را گرایش به رایانه ،انگیزه شخصی
دانشجویان ،برانگیزانندههای محیطی ،رضایت ،عملکرد گذشته دانشجویان و موارد جمعیت
شناختی مربوط به آنها معرفی کرد .لی و همکاران در سال  3665در پژوهش خود
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ویژگیهای استاد ،محتوای آموزشی و لذت کاربر از استفاده سیستمهای یادگیری
الکترونیکی را بر قصد استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی مؤثر دانستند .سنچز  -فرانکو

0

و مارتین– لوپز و مارتین ولیسیا نیز در سال  3665پژوهشی در خصوص دانشجویان آمریکای
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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شمالی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که عوامل نگرش ،سهولت استفاده و هدف از
استفاده وب ] [Webبر قصد دانشجویان بر یادگیری الکترونیکی مؤثر است .لیا و هانگ در
سال  3669سه متغیر ،ویژگیهای یادگیرندگان ،ساختار آموزشی و تعامل در ایجاد و توسعه
یادگیری الکترونیکی را بر طراحی محیطهای یادگیری الکترونیکی مؤثر میدانستند .به
عقیده «کیتسانتاس و چو 1»3667 ،دسترسی به رایانه بر تسهیل استفاده از کمکهای آموزشی
بر خط اثر بارز دارد.
در جدول  1نمونهای از پژوهشهای پیشین آورده شده است:
جدول  .1عوامل و متغیرهای مؤثر بر آموزش الکترونیکی در پژوهشهای پیشین
متغیرهای شناساییشده

نمونههایی از پژوهشهای پیشین

میزان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت

Piccolo et al (2001); Mills et al (2005); Bartley and Golek
(نقل از خراسانی و عبدالملکی و زاهدی(2004) )1256 ،

سرعت اینترنت و پهنای باند

)Fang(2007);O zkan and Koseler(2009

(نقل از کالرک)1299 ،

نگرش جامعه به یادگیری الکترونیکی

)Slade(2013); Fang(2007

هدف یادگیرنده

)(Seyde naghavi (2007); Slade(2008نقل از ساالری و همکاران)1299 ،

نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت

;)Seyde naghavi(2007); Yaghoubi et al(2008); Liu et al(2009
)Ozkan and Koseler (2009
(نقل از بهشتی)1292 ،
)Yaghoubi et al(2008

میزان آشنایی با رایانه

)Seyde naghavi(2007); Piccolo et al(2001

سرعت یادگیری فرد

)( Mills et al (2005نقل از سپهری)1295 ،

نگرش درباره کالسهای حضوری

نگرش درباره حضور استاد

)Yaghoubi et al(2008

(نقل از عبادی)1293 ،

سهولت استفاده از سایت آموزشی

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

محتوای آموزشی

)Yaghoubi et al(2008); Piccolo et al (2001); Addison(2009
)Fang (2007); Kanuka and Anderson(2007

امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد

(نقل از گانیه)1272 ،

طراحی سایت آموزشی
نگرش درباره نرمافزارهای آموزشی

(نقل از سپهری)1295 ،

سهولت استفاده از نرمافزارهای آموزشی

;)Sanchez-Feranco (2009); Bordbar (1390); Ghaedi (1386

میزان تحصیالت و سابقه شغلی

;)Gilbert (1978); Rahimi (1389); Jamshidi moghdam (1389
;)Oliver (2001);Nicholz (2008

تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی افراد

)Badriyan (1387); Ghaedi (1386); Lie&Lie (2009
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بهروز بودن سایت آموزشی

)Govindasamy(2002); Ozkan and Koseler (2009
Monahan et al(2008); Ozkan and Koseler (2009); Cantoni et
)al(2004
)Sohrabi (1382); Ghaedi (1386); Bordbar(1390

1. Kitsantas, A., & Chow, A.
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•میزان استفاده ازکامپیوتر به عنوان رسانه
ی آموزشی

•نگرش جامعه درباره یادگیری
الکترونیکی
•سرعت اینترنت و پهنای باند

•هدف از انتخاب شیوه یادگیری
الکترونیکی

•میزان دسترسی به اینترنت

•نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت

• میزان دسترسی به رایانه

•نگرش درباره کالس های حضوری

•میزان صرفه جویی در هزینهها

•نگرش درباره نرم افزار های آموزشی
•میزان تحصیالت
•میزان سابقه ی شغلی
•تجربه و سطح آشنایی با
کامپیوتر و اینترنت
•سرعت یادگیری فرد
•سهولت استفاده از یادگیری
الکترونیکی
•امکان برقراری ارتباط و دریافت
بازخورد
•امنیت سیستم یادگیری
الکترونیکی
•طراحی سیستم یادگیری
الکترونیکی
سال دوم ،شماره  ،7تابستان 95

•سهولت استفاده از نرم افزارهای
آموزشی

عوامل
ویژگی های
محیطی و
فردی
زیرساخت ها
رسانه
آموزشی

محتوای
آموزشی

•به روز بودن اطالعات
ومحتوای سیستم یادگیری
الکترونیکی
•کیفیت اطالعات و محتوای
سیستم یادگیری الکترونیکی
•تناسب محتوای آموزشی با
نیاز شغلی افراد

شکل  .1الگوی محققساخته برگرفته از مدل الهی و همکاران ()1331

طبق گزارش مرکز آمار وزارت آموزشوپرورش تعداد کل معلمان و کارکنان
آموزشوپرورش 116121099 ،نفر است که از این تعداد  091هزار نفر را معلمان و کارکنان
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مرد و  923هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل میدهند؛ که از این تعداد  002نفر از
معلمان مقطع ابتدایی در آموزشوپرورش شهرستان رباطکریم مشغول به کارند که بر اساس
جدول مورگان  303نفر بهصورت تصادفی در نمونه آماری قرار گرفتند؛ بنابراین وزارت
آموزشوپرورش دارای بیشترین نیروی انسانی است ،همچنین مسئول تربیت و آموزش
نسلهای آینده نیز است .پس باید همزمان با تغییرات ،نیروی انسانی خود را آموزش دهد.
ازآنجاکه علم و فناوری هر ر وز دستخوش تحوالت است و معلمان هم باید اطالعات بهروز
داشته باشند بنابراین آموزشوپرورش باید تدابیری بیندیشد که معلمان هم به وظیفه اجتماعی
خود بپردازند و هم زمانی را برای آموزش معلمان خود اختصاص دهند تا اطالعاتی بهروز
داشته باشند و همگام با تغییرات آموزش ببینند ،طوری که به امور و زندگی شخصی آنها
لطمهای وارد نشود .شکل  1مدل مفهومی پژوهش است که بر اساس این عوامل و شاخصها
پرسشنامه تدوینشده و نظرات معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رباطکریم موردبررسی قرار
گرفته است.

روش
این پژوهش ازنظر پژوهشها برحسب هدف کاربردی و ازنظر دستهبندی پژوهشها برحسب
نحوه گردآوری داده (طرح پژوهش) توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این
پژوهش معلمان دوره ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه دولتی اداره آموزشوپرورش
شهرستان رباطکریم است که این میزان طبق آمار موجود  N= 002نفر است که درنهایت
 n=303نفر در نمونه آماری قرار گرفتند .روش نمونهگیری استفاده شده در این پژوهش
آموزش الکترونیکی در نظر گرفته شده است که شامل عوامل و متغیرهای محیطی و
زیرساختها ،ویژگیهای فردی ،محتوا و رسانه آموزشی است و بر اساس آن پرسشنامه
بستهای تنظیم شد که مورد تأیید کارشناسان آموزشوپرورش و اساتید قرار گرفت .برای
اطمینان از روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ازنظر متخصصان یعنی نظرسنجی از افراد خبره
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استفاده شد .سپس پرسشنامه اولیه بهصورت آزمایشی بین  19نفر توزیع شد ،اصالحات اعمال
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شد و به تأیید اساتید رسید؛ و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ با نرمافزار SPSS

به دست آمد که درنهایت با عدد  %59که عدد بسیار مناسبی است مورد تأیید قرار گرفت.
همچنین مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه معلمان  %53/9به دست آمده است .پرسشنامه
محققساخته بین معلمان ،مدیران ،کارگزاران آموزشی توزیع شد و به آنها فرصتی داده شد
تا آنها را تکمیل کنند و از آنها خواسته شد میزان هر یک از عوامل را با انتخاب یکی از
مقیاسهای طیف پنج گزینهای لیکرت مشخص کنند و پرسشنامه از آنها گردآوری شد.
برای اینکه از نوع توزیع متغیرهای پژوهش از حیث نرمال یا غیر نرمال بودن مطمئن شویم از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد؛ بنابراین برای آزمون فرضیات در این پژوهش
از آزمونهای ناپارامتریک دوجملهای استفاده شد که برای هر چهار فرض رابطه معناداری
وجود داشت .برای مشخص شدن ترتیب اهمیت عوامل مطرحشده در پژوهش ،از آزمون
فریدمن جهت رتبهبندی عوامل استفاده شد.

یافتهها
با توجه به پرسشنامه محققساخته نتایج به دست آمده از قسمت ویژگیهای جمعیت شناختی
این پژوهش در جدول  3آورده شده است:
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
جنسیت
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مرد

زن

%20

%00

میزان

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکترا

تحصیالت

%0

%33

%00

%5

%1

1 -9

0-16

11-36

 31سال و باالتر

%31

%33

%10

%02

سابقه شغلی
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جدول  3نشان میدهد که ازنظر جنسیت ،زنها با  00درصد بیشترین افراد قرار گرفته در
این پژوهش هستند .ازنظر میزان تحصیالت ،مقطع لیسانس با  00درصد بیشترین آمار را دارا
است و ازنظر سابقه شغلی ،بیشترین آمار را افراد با سابقه  31سال و باالتر با  02درصد دارند.
جدول  .3میانگین ،میانه و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

ویژگیهای فردی یادگیرنده

2/90

2/92

6/99

عامل محیطی و زیرساختها

0/13

0/36

6/92

رسانه آموزشی

2/90

0/66

6/00

محتوای آموزشی

2/76

2/96

6/09

جدول  2میانگین متغیرها را نشان میدهد که متغیر عامل محیطی و زیرساختها با میانگین
 0/13دارای باالترین میانگین و متغیر محتوای آموزشی با میانگین  2/76دارای پایینترین
میانگین است؛ یعنی اکثر معلمان تأثیر متغیرهای عامل محیطی را زیاد و خیلی زیاد میدانند.
در این پژوهش برای تعیین نرمال بودن و غیر نرمال بودن نوع توزیع متغیرها از آزمون
کولموگروف– اسمیرنوف و برای آزمون فرضیهها از آزمون دوجملهای و برای رتبهبندی
متغیرها از آزمون فریدمن استفاده شد که نتایج آنها به ترتیب آورده شده است:
جدول  .4نتایج حاصل از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف در مورد متغیرهای پژوهش
ویژگیهای فردی یادگیرنده

6/616

عامل محیطی و زیرساختها

6/666

رسانه آموزشی

6/661

محتوای آموزشی

6/666

با توجه به نتایج مشاهدهشده در جدول  0عدد معناداری مربوط به متغیرهای پژوهش
کوچکتر از  6/69است و این بدین معناست که این متغیرها از توزیع غیر نرمال برخوردار
میباشند .وقتی توزیع متغیر از نوع غیر نرمال باشد باید از آزمونهای ناپارامتریک استفاده
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کرد؛ بنابراین برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون دوجملهای استفاده شد و پاسخها با
عدد ( 2که حد وسط طیف لیکرت  9تایی است) مقایسه گردید.
با توجه بهعنوان پژوهش که عوامل مؤثر بر گرایش معلمان بر آموزش الکترونیکی است
دادهها و نتایج مستخرج از پرسشنامه ،عوامل مؤثر بر گرایش معلمان نشانگر آن است که:
محتوای آموزشی ،عوامل محیطی و زیرساختها ،رسانه آموزشی و محتوای آموزشی بر
گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد بهبیاندیگر همه این مؤلفهها از عوامل
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:
سؤال اول :بین ویژگیهای فردی یادگیرنده و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه
معناداری وجود دارد؟
برای بررسی این فرضیه باید از آزمون دوجملهای استفاده شود و پاسخها با عدد ( 2که حد
وسط طیف لیکرت  9تایی است) مقایسه گردد .برای آزمون این فرضیه ،الزم است ابتدا
بهصورت فرضیات آماری زیر درآید:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد H0:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود داردH1 :
جدول  .5آزمون دوجملهای برای ویژگیهای فردی یادگیرنده و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
طبقات

تعداد

درصد مشاهدهشده

اعتبار آزمون

گروه اول

کمتر یا مساوی 2

31

6/65

6/666

گروه دوم

بیشتر از 2

331

6/51
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با انجام آزمون دوجملهای مقدار اعتبار آزمون  6/666به دست آمد که از  6/69کمتر
است بنابراین تفاوت معنادار است .چون  51درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر
اکثر افراد بین ویژگیهای فردی یادگیرنده و گرایش
معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد .به عبارت سادهتر میتوان
گفت که میزان استفاده از کامپیوتر ،هدف و نگرش افراد درباره یادگیری الکترونیکی ،میزان

94

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به ...

سابقه و تحصیالت افراد ،سطح آشنایی با کامپیوتر و سرعت یادگیری افراد بر گرایش معلمان
به آموزش الکترونیکی مؤثراست.
سؤال دوم :بین عامل محیطی و زیرساختها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه
معناداری وجود دارد؟
برای آزمون این فرضیه ،الزم است ابتدا بهصورت فرضیات آماری زیر درآید:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد H0:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود داردH1 :
جدول  .6آزمون دوجملهای برای عامل محیطی و زیرساختها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
طبقات

تعداد

درصد مشاهدهشده

اعتبار آزمون

گروه اول

کمتر یا مساوی 2

35

6/13

6/666

گروه دوم

بیشتر از 2

312

6/99

با انجام آزمون دوجملهای مقدار اعتبار آزمون  6.666به دست آمد که از  6.69کمتر است
بنابراین تفاوت معنادار است .چون  99درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر اکثر
افراد بین عامل محیطی و زیرساختها و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه
معناداری وجود دارد .میتوان گفت که عوامل محیطی شامل نگرش جامعه درباره یادگیری
الکترونیکی ،سرعت اینترنت ،میزان دسترسی به اینترنت و رایانه و میزان صرفهجویی در
هزینهها بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی دخالت دارد.
سؤال سوم :بین مؤلفه رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه
برای آزمون این فرضیه ،الزم است ابتدا بهصورت فرضیات آماری زیر درآید
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود نداردH0:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود داردH1:
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جدول  .7آزمون دوجملهای برای رسانه آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
طبقات

تعداد

درصد مشاهدهشده

اعتبار آزمون

گروه اول

کمتر یا مساوی 2

23

6/12

6/666

گروه دوم

بیشتر از 2

316

6 /7

با انجام آزمون دوجملهای مقدار اعتبار آزمون  6/666به دست آمد که از  6/69کمتر
است بنابراین تفاوت معنادار است .چون  97درصد مربوط به گروه دوم است ،بنابراین به نظر
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
نرمافزارهای آموزشی ،امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد ،امنیت و طراحی سیستم
یادگیری الکترونیکی بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی تأثیر دارد.
سؤال چهارم :بین محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری
وجود دارد؟
برای آزمون این فرضیه ،الزم است ابتدا بهصورت فرضیات آماری زیر درآید:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود ندارد H0:
بین گروه اول و دوم تفاوت وجود داردH1 :
جدول  .8آزمون دوجملهای برای محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی
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طبقات

تعداد

درصد مشاهدهشده

اعتبار آزمون

گروه اول

کمتر یا مساوی 2

09

6/15

6/666

گروه دوم

بیشتر از 2

157

6/91

با انجام آزمون دوجملهای مقدار اعتبار آزمون  6/666به دست آمد که از  6/69کمتر
است بنابراین تفاوت معنادار است .چون  91درصد مربوط به گروه دوم است بنابراین به نظر
اکثر افراد بین محتوای آموزشی و گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی رابطه معناداری
وجود دارد .بهعبارتدیگر محتوای آموزشی شامل بهروز بودن و کیفیت اطالعات و محتوای

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به ...

سیستم یادگیری الکترونیکی و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی افراد بر گرایش معلمان
به آموزش الکترونیکی مؤثر است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش عامل محیطی و زیرساختها از مهمترین عوامل
محسوب میشود و ازآنجایی که آموزش الکترونیکی و تعامل آن با آموزش سنتی ،مقوله
ایست که میبایست بیشازپیش به آن توجه نمود؛ و با توجه به اینکه هر روزه در
کالنشهرهایی مانند تهران هزینههای هنگفتی بابت رفتوآمد شهری معلمان و فراگیران،
آلودگی محیطی و صوتی ،مخارج تحصیل و  ...پرداخت میگردد .همچنین اثرات مخربی
که مهاجرت بینشهری و بینالمللی بر جامعه وارد میکند دولت میبایست با فراهم کردن
زیرساختهای مناسبی چون خطوط اینترنت پرسرعت ،ارائه خدمات سختافزاری و
نرمافزاری مناسب و ارزان ،حمایت از افرادی که مؤسسین اینگونه پروژههای علمی هستند
و تبلیغ آموزش الکترونیکی در بین مردم بستر مناسبی را برای رشد و ارتقاء سطح علمی
کشور با استفاده از امکانات روز به وجود آورد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان میدهد که عامل محتوای آموزشی از اهمیت کمتری
در بین معلمان برخوردار است و رغبت آنها به آموزش الکترونیکی بیشتر به این دلیل است
که بتوانند با کمترین هزینه و کمترین زمان در کالسهای آموزشی شرکت کنند؛ بنابراین
مدیران آموزشی باید محتوای آموزشی را جذاب ،پرکاربرد ،با محتوا ،باکیفیت و بهروز
انتخاب کنند بهطوریکه برای کاربر استفاده از سیستم الکترونیکی لذتبخش باشد و انگیزه
بهطورکلی نتایج پژوهش نشان میدهد با انجام آزمون دوجملهای مقدار اعتبار آزمون در
همه فرضیهها  6/666به دست آمد که از  6/69کمتر است بنابراین تفاوت معناداراست .نتایج
به دست آمده از آزمون فرضیهها – 1 :ویژگیهای فردی با سطح اطمینان  %51بر گرایش
معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست -3 .عوامل محیطی و زیرساختها با سطح
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معلمان را به آموزش مداوم و اثربخش ،ترغیب کنند.

اطمینان  %99بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست -2 .رسانه آموزشی با
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سطح اطمینان  %97بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست -0 .محتوای
آموزشی با سطح اطمینان  %91بر گرایش معلمان به آموزش الکترونیکی معناداراست .جدول
 5نتیجه فرضیهها رانشان میدهد:
جدول  .3آزمون دوجملهای و نتیجه فرضیههای پژوهش
درصد مشاهدهشده درصد مشاهدهشده

فرضیههای پژوهش

اعتبار

نتیجه

کمتر یا مساوی 2

بیشتر از 2

آزمون

ویژگیهای فردی

6/65

6/51

6/666

تأیید شد

گرایش معلمان به

عوامل محیطی

6/13

6/99

6/666

تأیید شد

آموزش الکترونیکی

رسانه آموزشی

6/12

6/97

6/666

تأیید شد

محتوای آموزشی

6/15

6/91

6/666

تأیید شد

از آزمون فریدمن جهت رتبهبندی عوامل و متغیرها استفاده شد .ازآنجاییکه سطح
معناداری آزمون فریدمن برای تمام عوامل برابر  6/666شد ،بنابراین تفاوت معنادار است و
میزان اهمیت عوامل هم متفاوت است .عوامل به ترتیب اولویت در جدول  16آورده شده
است که عوامل محیطی و زیرساختها با رتبه  2/11در باالترین سطح و محتوای آموزشی با
رتبه  3/69در پایینترین سطح قرار گرفت .همچنین متغیرهای هر یک از عوامل هم به
تفکیک هر عامل در جدول  11آورده شده است:
جدول  .11آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای پژوهش
عوامل
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رتبه میانگین

1

عامل محیطی و زیرساختها

2/11

3

رسانه آموزشی

3/02

2

ویژگیهای فردی یادگیرنده

3/25

0

محتوای آموزشی

3/69

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به ...

جدول  .11آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای پژوهش
عوامل و متغیرها

ویژگیهای فردی

سرعت یادگیری فرد

9/10

میزان استفاده از کامپیوتر

7/01

میزان تحصیالت افراد

7/26

نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت

0/90

هدف از انتخاب شیوه یادگیری

0/03

نگرش دربارهی نرمافزارهای آموزشی

9/99

سابقه شغلی افراد

9/96

نگرش درباره کالسهای حضوری

9/69

میزان دسترسی به رایانه

2/35

میزان دسترسی به اینترنت

2/11

سرعت اینترنت و پهنای باند

2/16

میزان صرفهجویی در هزینهها

3/99

نگرش جامعه درباره یادگیری الکترونیک

3/09

سهولت استفاده از نرمافزارهای آموزشی

9/93

سهولت استفاده از یادگیری الکترونیکی

9/39

امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد

9/67

طراحی سیستم یادگیری الکترونیکی

0/59

امنیت سیستم یادگیری الکترونیکی

0/15

کیفیت اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکی

2/05

بهروز بودن اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکی

3/95

تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی

3/93

نتایج به دست آمده از این پژوهش:
به نظر افراد تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت مهمترین عامل ویژگیهای
فردی به شمار میآید .پژوهشهایی که در گذشته انجام شد .کری و ایساکسون (،)1550
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تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

زیرساختها

محتوای آموزشی

میانگین
9/93

عوامل محیطی و

رسانه آموزشی

رتبه

اسلد ( ،)3612سنچز و فرانکو ( ،)3665ونگ ( )3662هدف یادگیرنده؛ لی و همکاران
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( ،)3665ازکن و کاسلر ( ،)3665سنچز و فرانکو ( ،)3665خراسانی ( ،)1256ونگ ()3662
نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت؛ (نگرش درباره کالسهای حضوری) ،بهشتی
( ،)1292سپهری (( )1295عدم آشنایی افراد با رایانه)؛ خراسانی ( ،)1256رضوی ()1290
سرعت یادگیری افراد را عامل مؤثر در گرایش افراد به آموزش الکترونیکی میدانند.
به نظر افراد میزان دسترسی به رایانه مهمترین عامل متغیرهای محیطی است .در
پژوهشهای گذشته نیکولز ( ،)3612لی و لی ( ،)3660بارتلی و گولک ( ،)3660مؤمنی
( ،)1299اکبرزاده  ،1251کالرک ( )1299کالرک ( ،)1299کری و ایساکسون ()1550
میزان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت؛ فنگ ( ،)3667ازکن و کاسلر ( ،)3665اکبرزاده
( ،)1251کری و ایساکسون ( )1550عدم وجود اینترنت پرسرعت و پهنای باند؛ اسلد
( ،)3612فنگ ( ،)3667نیکولز ( ،)3669سنچز و فرانکو ( ،)3665گانیه ( )1272نگرش جامعه
به یادگیری الکترونیکی؛ سپهری ( ،)1295کانتونی و کالریو ( ،)3660اکبرزاده ()1251
آموزش الکترونیکی را ازنظر هزینه و اقتصادی بودن موردبررسی قرار دادهاند.
به نظر افراد سهولت استفاده از نرمافزارهای آموزشی مهمترین عامل رسانه آموزشی
است .در پژوهشهای گذشته لیم و همکاران ( ،)3667لی و همکاران ( ،)3665شنگ و
همکاران ( ،)3669شی و ونگ ( ،)3669سنچز و فرانکو ( )3665سهولت استفاده از سایت
آموزشی؛ فنگ ( ،)3667فردانش ( ،)1293خراسانی ( ،)1256سپهری ( ،)1295الهی ()1256
امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد؛ سنچز و فرانکو ( ،)3665رمضانپور (،)1290
زارعی ( ،)1297کالرک ( )1299سهولت استفاده از نرمافزار آموزشی و اکبرزاده (،)1251
کالرک ( ،)1299ساالری و همکاران ( ،)1299الهی ( )1256محیط ارائه را عامل مؤثر بر
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آموزش الکترونیک میدانستند.
کیفیت اطالعات و محتوای سیستم یادگیری الکترونیکی مهمترین عامل محتوای
آموزشی است .در پژوهشهای جیمز ( ،)1279الهی ( ،)1256سپهری  ،)1295مؤمنی
( ) ،)1299محتوای آموزشی؛ ازکن و کاسلر ( ،)3665لی و لی ( )3660الهی ( )1256بهروز
بودن سایت آموزشی عامل مؤثر بر آموزش الکترونیکی است.

شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر گرایش معلمان به ...

البته پژوهشهایی که در گذشته صورت گرفته همه این عوامل با هم بررسی نشده و یا با
عناوین دیگری بررسی شده است مثالً برانگیزانندههای محیطی در پژوهشهای نیکولز با
عنوان «نگرش جامعه درباره یادگیری الکترونیکی» ،بیان شده است.
با توجه به نشانگرهای (شاخصهای) متعددی که در خصوص گرایش کارگزاران
آموزشی به آموزش الکترونیکی وجود دارد ،درمجموع  33شاخص از بین آنها استخراج و
موردمطالعه قرار گرفت و با توجه به درجه اهمیت آنها ،رتبهبندی شد .اگر همهی مؤلفهها
را با هم بسنجیم ترتیب اولویت آنها بدینصورت است :تجربه و سطح آشنایی با کامپیوتر
و اینترنت ()9/93؛ سرعت یادگیری فرد ()9/10؛ میزان استفاده از کامپیوتر بهعنوان رسانه
آموزشی ()7/01؛ میزان تحصیالت افراد ()7/26؛ نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت
()0/90؛ هدف از انتخاب شیوهی یادگیری الکترونیکی ()0/03؛ نگرش درباره نرمافزارهای
آموزشی ()9/99؛ سهولت استفاده از نرمافزارهای آموزشی ()9/93؛ سابقه شغلی ()9/96؛
سهولت استفاده از یادگیری الکترونیکی ()9/39؛ نگرش درباره کالسهای حضوری
()9/69؛ امکان برقراری ارتباط و دریافت بازخورد ()9/67؛ طراحی سیستم یادگیری
الکترونیکی ()0/59؛ امنیت سیستم یادگیری الکترونیکی ()0/15؛ کیفیت اطالعات و محتوای
سیستم یادگیری الکترونیکی ()2/05؛ میزان دسترسی به رایانه ()2/35؛ میزان دسترسی به
اینترنت ()2/11؛ سرعت اینترنت و پهنای باند ()2/16؛ میزان صرفهجویی در هزینهها ()3/99؛
نگرش جامعه درباره یادگیری الکترونیکی ()6/09؛ بهروز بودن اطالعات و محتوای سیستم
یادگیری الکترونیکی ( )3/95و تناسب محتوای آموزشی با نیاز شغلی افراد (.)3/93
آنچه از نتایج این پژوهش میتوان فهمید این است که هر چه افراد با رایانه و اینترنت
آموزشهای الکترونیکی و مجازی رغبت بیشتری نشان میدهند؛ در آخر جهت گسترش
آموزش الکترونیکی و گرایش افراد به این نوع آموزش با توجه به چهار مؤلفه پژوهش
پیشنهادهایی ارائه شده است:
 -کاهش مقاومت ناشی از عادت به روشهای سنتی ،با آموزش ،اعتمادسازی و پیدایش
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 برگزاری کالسهای توجیهی برای معلمان و تغییر نگرش آنها برای گسترشآموزشهای الکترونیکی
 برگزاری دورههای عملی جهت ارتقا سواد رایانهای و استفاده از نرمافزارها در فرآیندیاددهی و یادگیری
 ایجاد تسهیالت جهت تهیه امکانات نرمافزاری و سختافزاری برای معلمان؛ تجهیز مدارس به فناوریهای نوین آموزشی و فراهم کردن و تکمیل زیرساختمخابرات و فناوری؛
 همکاری وزارت فناوری ارتباطات با وزارت آموزشوپرورش جهت ارائه خدمات بهفرهنگیان با هزینه کم.
 طراحی سایت ،آموزشی و نرمافزارهای آموزشی جهت استفاده آسان برای تمامیفراگیران با هر میزان تحصیالت؛
 طراحی برنامهها و محتوای آموزشی بر اساس زمینههای بهکارگیری نظام آموزشی واولویتها؛
 -تهیه محتوای آموزشی کاربردی متناسب با نیاز شغلی معلمان؛
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