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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی ترویجی آموزشـ  علمی نامه فصل

  1400وپنجم، بهار  سال هفتم، شماره بیست

  هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره
  در استان چهارمحال و بختیاري

  2مهدي قنبري، 1 محمد نیکخواه

  26/12/99: پذیرش                                                                        24/03/99: دریافت

  
  چکیده

 هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان بوده هدف این پژوهش، کاوشی در برگزاري دوره
آماري و مصاحبه) است. جامعه نامه پرسش( تحلیلی و پیمایشی -پژوهش از نوع  توصیفیاست.  

اي پژوهش شامل تمامی فرهنگیان مدیران، معاونان آموزشی و پرورشی، معلمان و نامه پرسشبخش 
گانه آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاري بوده  17سایر کارکنان اداره کل و مناطق/نواحی 

احبه شامل آماري بخش مصجامعهانتخاب شدند. آنها  نفر از 407اي گیري طبقهکه از روش نمونه
هاي آموزش و پرورش استان تمامی مسئوالن و کارشناسان آموزش نیروي انسانی و فناوري اداره

آنان به  نمونه آماري محسوب شده و باعنوان  به گیري هدفمند، همه آنهابوده که به روش نمونه
نموده و تأیید  نرا کارشناسا نامه پرسشنفر). روایی  30( صورت هدایت کلیات مصاحبه شده است

ها از روش بررسی همکار، بررسی اعضا و . پایایی مصاحبهه است/ محاسبه شد96پایایی آن حدود 
هاي مجازي ضمن خدمت در مجموع طبق نتایج این پژوهش، آزمونمین گشت. تأسوسازي سه

د و براي انهاي مورد بررسی برخوردار نبودهالکترونیکی استان از وضعیت چندان مناسبی در زمینه
هاي هاي زیادي الزم است که از طرف افراد و گروهها به وضعیت مناسب تالشرسیدن این آزمون

  مختلف صورت پذیرد.

  آموزش مجازي، ضمن خدمت، فرهنگیان. ها: کلیدواژه

                                                             
    تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. . استادیار گروه علوم1
درسی، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران، نویسنده مسئول،  ارشد مطالعات برنامه. دانشجوي کارشناسی2
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  مقدمه
). تمام 2006، 1برانینگ و گالور( شوندشوند، بلکه خوب ساخته میمعلمان خوب، خوب متولد نمی

گر انسانی هستند و تا حد زیادي پیروزي و مقاصد خود مشتمل بر تعدادي کنش ها، سواي از ماهیت سازمان
عامل ترین  عنوان مهم سازمان مشروط بر کارآیی این کنشگران است. در برخی از منابع نیروهاي انسانی به

، 2ایوانویچ( وزش دانستندمنظور تحقق این مهم را آم ي سازمانی معرفی شده و بهترین وسیله به توسعه
منظور نیل به پویایی و  عنوان کاتالیزوري به در برخی دیگر از منابع نیز، از آموزش به .)200، 3؛ آدامز2001

آموزش و پرورش نیز در مقام یک سازمان،  ).1389ربیعی و همکاران، ( است  اثربخشی سازمانی یاد شده
و ترین  مهم ي حامالن دانش، نی دارد که از این بین، به عقیدهدر زیر چتر سازمانی خود تعدادي نیروي انسا

از  .)2014، 6؛ بایلر و ازکان1993، 5؛ هریس و تایم2011، 4میسیو و پانهوار( اثرگذارترین نیرو، معلم است
 اي شود. بایست به آموزش معلمان توجه ویژه براي افزایش کارآیی سازمان آموزش و پرورش، می ،رو این

به منصه  8و آموزش ضمن خدمت 7معلمان در قالب دو رویکرد کلی آموزش پیش از خدمتآموزش 
اي معلمان بوده و  ي مراکز تربیت حرفه آموزش پیش از خدمت در بیشتر مواقع برعهده آید. عمل درمی

سازي معلمان براي ورود به دنیاي شغلی خود است؛ اما در آموزش ضمن خدمت اهداف  هدف آن آماده
فراگیري دانش و  ) 1391کالنتري و همکاران، ( راندمان کاري یک معلم نظیر بهتر کردندیگري 

روز کردن و یا  ) ، به2011، 9خان ؛ فاروق و اسالم1390عمرانی و همکاران، ( هاي شغلی اوافزایش مهارت
) و 2003، 10برناردین( هاي کاري جدید ها و رویه هنگام ارائه روش هاي معلمان فعلی به گسترش مهارت

  شود. ) دنبال می1390عمرانی و همکاران، ( جلوگیري از اتالف هزینه براي سازمان
رود و آموزش و  هاي خود پیش می از سوي دیگر دنیاي امروز به سمت مجازي شدن در تمام ساحت

اي جز همسو شدن با این جریان ندارد. یکی از مصادیق همسویی آموزش و پرورش با  پرورش نیز چاره
روش  آموزش مجازي یک وجو کرد. جست 11مجازي  توان در سیستم آموزش ده مجازي شدن را میپدی

                                                             
1. Bruning & Glover 
2. Ivancevich 
3. Adams 
4. Messo & Panhwar 
5. Harris & Tim 
6. Bayler & Ozkan 
7. Pre-service training 
8. In-service training 
9. Farooq & aslamkhan 
10. Bernardin 
11. virtual educational system 
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عین حال  کند که در می دهنده و آموزش گیرنده این فرصت را فراهمآموزشی است که براي آموزش
پور و  کاظم( ورانه پر کنندناف که از نظر زمان و مکان از هم دور هستند، فاصله موجود را با وسایل مناسب

). برخی دیگر از متخصصان بیان داشتند آموزش مجازي انتخاب، تحصیل و استفاده از 1389غفاري، 
تیلینگ،  ون( دانش توزیع و در اصل تسهیل یافته از طریق وسایل الکترونیکی مانند اینترنت و ماهواره است

هاي مختلفی ارائه به شکلکردهاي عصر اطالعات است و رويترین  مهم این نوع آموزش از ).2000
را یادگیري از راه دور، یادگیري برخط و آموزش مجازي  آنهاترین  مهم )1390منتظر، ( شود که منتظر می

سال اخیر، آموزش و پرورش روي به برگزاري  ناظر به تلفیق محیط آموزشی و معلم دانست. در چند
 آورد.صورت مجازي  هاي آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان به دوره

هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگیان در داخل و خارج از  تاکنون مطالعاتی با محوریت بررسی دوره
دریافتند  1در ادامه گزارش خواهد شد. چاپمن و ویلسونآنها  است که نتایج برخی از  کشور انجام شده

رسه، افزایش که آموزش ضمن خدمت موجب پایبندي بیشتر به قوانین سازمانی، افزایش همکاري در مد
شود. در پژوهشی دیگر مشخص شد اگر  توانایی تدوین در معلمان و بهبود عملکرد تحصیلی شاگردان می

ي کاري کارکنان نباشد، باعث مواردي از قبیل افزایش  هاي آموزش ضمن خدمت متناسب با زمینه دوره
در پژوهش خود به   3پاول). 2000، 2والتر( شود وري و کاهش اثربخشی می خطاهاي کاري، کاهش بهره

ی و کیفی کارکنان و ي است که کارایی و اثربخشی کمفرایند این نتیجه رسید که آموزش ضمن خدمت
خدمت هم باعث بهسازي و توسعه منابع  دهد و همچنین آموزش ضمنبالطبع آن سازمان را افزایش می

  شود.  ان تلقی میشود و هم عاملی براي رضایت شغلی و روحیه بهتر کارکنانسانی می
اي معلمان  ضمن خدمت بر عملکرد حرفههاي  ) به بررسی تأثیرآموزش1389( اورنگی و همکاران

ها و فنون تدریس، مدیریت  هاي آموزش ضمن خدمت روش شهر شیراز پرداخته و نشان دادند دوره
کالسی، کالس داري، اي معلمان در تدریس  گیري، تأثیري بر عملکرد حرفه اندازه کالس و سنجش و

مورد نظر  ي  مسأله) 1391( آموزان ندارد. کالنتري و همکاران ارزشیابی کالسی و وضعیت تحصیلی دانش
آموزشی ضمن خدمت مجازي از دیدگاه هاي  خود را در ذیل عنوان بررسی عوامل مؤثر در استقرار دوره

هاي  افزاري و انسانی در استقرار دوره افزاري، نرم فرهنگیان بررسی کرده و دریافتند هر سه عامل سخت
افزاري  هاي آماري با وجود این که عوامل نرم ، از منظر نمونههمچنینمجازي ضمن خدمت مؤثر است. 

                                                             
1. Chapman & Wilson 
2. Walter 
3. Powell 
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دبیران و مدرسان  هايکنند، بین نظر هاي آموزشی ضمن خدمت بازي می دوره سهم بیشتري در استقرار
  ضمن خدمت تفاوت وجود داشت. 

در طی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه دبیران  )1391( همکارانصفایی موحد و 
ا با نهاي آ عملکرد حرفه ءهاي آموزش ضمن خدمت مجازي در ارتقا هاي شهرستان پاوه دوره دبیرستان
 اي با در مقاله )1392( یزدانی است.  اثربخش بوده بنابراین درصد بیشتر از سطح متوسط بوده و 95احتمال 

وان سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازي ضمن خدمت فرهنگیان نشان داد نظام آموزش مجازي یاد عن
ي و فناوري) و نیز در کل، پذیر کیفیت پشتیبانی، کیفیت محتوا، دسترسی( ها یک از مؤلفه هیچشده در 

 اثربخشی باال و مناسبی ندارد.

دمت مجازي فرهنگیان برداشت هاي آموزش ضمن خ ملی بر دورهاز مطالب بیان شده، لزوم تأ
  الت زیر اقدام به انجام این مطالعه نمودند: ؤارو، پژوهشگران براي رسیدن به پاسخ س شود. از همین می

  
  نامه پرسشبخش  -الف

   هاي مجازي ضمن خدمت فرهنگیان، به چه میزانی است؟) آمادگی فرهنگیان استان براي شرکت در آزمون1
   هاي ضمن خدمت فرهنگیان پیشین، به چه میزانی است؟الکترونیکی، نسبت به آزمونهاي آزمون) مزایاي 2
هاي پیشین، به چه هاي مجازي ضمن خدمت فرهنگیان، نسبت به آزمونها و معایب آزمونآسیب) 3

   میزانی است؟
به هاي ضمن خدمت مجازي فرهنگیان، نکات علمی، فنی و محتوایی هنگام طراحی و اجراي آزمون )4

  شود؟رعایت میچه میزانی 
هاي هاي مذکور، با توجه به ویژگی) آیا بین دیدگاه فرهنگیان استان در زمینه پاسخ به سؤال5

  داري وجود دارد؟شناختی آنان تفاوت معنی جمعیت
  

  بخش مصاحبه -ب
  هاي ضمن خدمت الکترونیکی کدامند؟ هایی الزم براي طراحی و اجراي مناسب آزمون) زیرساخت1
هاي ضمن خدمت الکترونیکی هایی براي برگزاري آزمونها و مکانها، زمانها، گروه) چه درس2

  ترند؟ مناسب
  هاي ضمن خدمت غیر حضوري کدامند؟ ها و عوامل بازدارنده آزموننارساییترین  مهم )3
  الکترونیکی) کدامند؟ ( ضمن خدمت غیر حضوريهاي هاي مناسب براي برگزاري بهتر آزمون) روش4
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هاي مناسب نیازسنجی و تعیین نیازهاي آموزشی معلمان، براي ارائه منابع و برگزاري بهتر راهکار) 5
  هاي ضمن خدمت غیر حضوري کدامند؟ آزمون

هاي برگزاري صحیح و ایمن و کاهش مشکالت ناشی از عدم رعایت اصول اخالقی در راهکار) 6
  ها ضمن خدمت غیرحضوري کدامند؟ آزمون

  
  شناسی پژوهش روش

و  نامه پرسش( تحلیلی و پیمایشی -هاي توصیفیاین پژوهش از نوع پژوهش طرح پژوهش: )الف
هاي میدانی هاي نظري و بررسیمصاحبه) بوده است و اطالعات مورد نیاز آن به دو روش مطالعه

  اند.گردآوري شده

اي پژوهش شامل تمامی فرهنگیان مدیران، نامه پرسشآماري بخش جامعه ي آماري: جامعه و نمونه )ب
گانه آموزش و  17معاونان آموزشی و پرورشی، معلمان و سایر کارکنان اداره کل و مناطق/نواحی 

آماري از آن پرورش استان چهارمحال و بختیاري بوده است. با توجه به گسترده و پراکنده بودن جامعه
) Naderi & Seif Naraghi, 2012( است. حجم نمونه آماري با استفاده از معادله زیرگیري شده نمونه
  نفر محاسبه شده است.             407

407
272.096.105.015690

272.096.115690
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هاي آماري به تفکیک منطقه/ناحیه آموزشی و اي تصادفی، حجم نمونهگیري طبقهدر ادامه از روش نمونه

  هاي مربوط به هر جامعه توزیع شده است.تصادفی بین نمونه طور به هانامه پرسشجنسیت آنان تعیین شده و 
  

  آماري فرهنگیان استان به تفکیک جنسیت.  فراوانی و درصد جامعه و نمونه 1جدول 
 درصد فراوانی زن

 درصد فراوانی مرد
 نمونه جامعه نمونه جامعه نمونه جامعه درصد فراوانیجمع 

7778 202 6/49 7912 205 4/50 15690 407 100 

  مأخذ جامعه آماري: واحد آمار و بودجه اداره کل استان
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هاي مصاحبه شامل تمامی مسئوالن و کارشناسان آموزش دهنده به سؤالآماري پاسخافراد جامعه
 گیري هدفمند، همه آنهاهاي آموزش و پرورش استان بوده که به روش نمونهادارهنیروي انسانی و فناوري 

  نفر). 30( نمونه آماري محسوب شده و با آنان به صورت هدایت کلیات مصاحبه شده استعنوان  به

هاي با توجه به موضوع و هدف ها، روش ساخت، برآورد روایی و پایایی: ابزار گردآوري داده )ج
بر ( پاسخپاسخ و بستهپژوهشگرساخته کوتاه نامه پرسشپژوهش، براي گردآوري اطالعات الزم، از یک 

بندي براي تلخیص و طبقه اي) و یک فرم مصاحبه هدایت کلیات و چند چک لیستدرجه 5مبناي طیف 
  هاي حاصل از اسناد و مدارك، استفاده شده است. داده

شگر بعد از اخذ دیدگاه مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش استان و ، پژوهنامه پرسشبراي ساخت 
و فرم مصاحبه نموده  نامه پرسشهاي مختلف، اقدام به ساخت چند متخصص، یا مطالعه منابع و پژوهش

است. روایی ابزار توسط ریاست و معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان، کارشناسان مربوطه و پنج 
، بعد از اجراي مقدماتی آن بر نامه پرسشاست. پایایی  شدهتأیید  همکار پژوهشگرمتخصص دانشگاهی 

محاسبه شده است. براي برآورد  96/0نفر از افراد جامعه آماري به روش آلفاي کرانباخ حدود  30روي 
خالصه  ،هاي آنانبندي گفتهبرداري و مقولهپایایی فرم مصاحبه، بعد از تایپ سخنان افراد و خالصه

هاي پژوهش کیفی قرار گرفت و آنان نیز با اندکی ها، در اختیار دو نفر آگاه به روشمطالب و مقوله
ه هاي بیافته 1بررسی همکار). همچنین از طریق سه سوسازي( اندقرار دادهتأیید  تغییرات، آنها را مورد

که  شدشده است، مقایسه و کنترل آوري گرد نامه پرسشدست آمده از مصاحبه با اطالعاتی که از طریق 
آن از روش بررسی افزون بر  اند.نمودهتأیید  نتایج این دو ابزار تا اندازه بسیار زیادي پایایی همدیگر را

  نفر) نیز استفاده شد. 6( اعضا

هاي فرهنگیان مناطق/نواحی مختلف استان با مراجعه نامه پرسش ها: روش گردآوري و تحلیل داده )د
هاي آموزش و پرورش، بین افراد توزیع و با مراجعات هها و ادارهمکاران پژوهشگر به مدرسهحضوري 

ها و اختصاص نمره به نامه پرسشهاي حاصل از اند. بعد از گردآوري دادهمکرر گردآوري شده
امی )، تم1و بسیارکم= 2، کم=3، متوسط=4، زیاد=5بسیار زیاد= ( های نمودن دادهها، جهت کم مقیاس

است. با توجه به نرمال بودن تقریبی توزیع  شده، SPSSافزار آماري  ها، وارد نرمنامه پرسشهاي داده
اسمیرنف، برابر -آماري با رسم منحنی نرمال و طبق نتایج آزمون کالموگرافهاي نگرش افراد جامعه نمره

) و n<30( هاي آماري باالنمونههاي نگرش افراد جامعه طبق نتایج آزمون لون، حجم بودن واریانس نمره
                                                             

1. triangulation 



  29    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

ها نامه پرسشهاي حاصل از هاي پارامتریک براي تحلیل دادههاي پژوهش، از آزمونمستقل بودن داده
هاي افراد،  سازي و تایپ گفته پیاده ها به صورت حضوري انجام شد. سپس بااستفاده شده است. مصاحبه

  هاي مربوطه آورده شدند. کمی در جدولصورت  هاي مربوط استخراج گردیده و به مقوله
  

  هاي پژوهشیافته
  شود. می ارائه نامه پرسشهاي حاصل از در این بخش ابتدا یافته

 نامه پرسشهاي حاصل از الف) یافته

  شود.  میارائه  االتؤمطالب این بخش جهت رعایت نظم مطالب، به تفکیک س
هاي مجازي ضمن خدمت فرهنگیان، به چه آمادگی فرهنگیان استان براي شرکت در آزمون )1

   میزانی است؟
  

هاي آمادگی فرهنگیان براي داري مربوط به نگرش افراد به شاخصهاي توصیفی و آزمون معنی. داده2جدول
  هاشرکت در آزمون

هاي اي از هر یک از آمادگیشما تا چه اندازه
هاي مجازي در آزمون زیر براي شرکت

 برخوردار هستید؟

 هاي توصیفیداده
 tآزمون 

 متغیره تک

 

SD S.E.M M.D t sig 

1 
دانش و مهارت کافی در زمینه استفاده از رایانه 

 و اینترنت
07/3 01/1 53/0 07/0 39/1 165/0 

2 
هاي دسترسی آسان و سریع به اینترنت زمینه

 )ADSL( پرسرعت
65/2 14/1 06/0 35/0- 6/5 - 000/0 

3 
دسترسی به منابع امکانات مناسب براي 

 هاي مجازي آزمون
93/2 02/1 05/0 07/0- 1/1 - 258/0 

4 
هاي مناسب مطالعه منابع معرفی شده فرصت

 هاي مجازيبراي آزمون
89/2 99/0 05/0 11/0- 2- 041/0 

5 
مناسب براي شرکت در  زمان و فرصت

 هاي مجازي آزمون
86/2 01/1 05/0 14/0- 5/2 - 012/0 

6 
روز تجهیزات شخصی مناسب و بهامکانات و 

 ايافزاري رایانهسخت
94/2 07/1 05/0 06/0- 1- 306/0 

7 
روز امکانات و تجهیزات شخصی مناسب و به

 ايافزاري رایانهمنر
94/2 04/1 05/0 06/0- 1- 293/0 

X



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    30

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

هاي اي از هر یک از آمادگیشما تا چه اندازه
هاي مجازي در آزمون زیر براي شرکت

 برخوردار هستید؟

 هاي توصیفیداده
 tآزمون 

 متغیره تک

 

SD S.E.M M.D t sig 

8 
هاي مجازي دانش کافی در زمینه فلسفه آزمون

 آنها بر آموزش تأثیر و
01/3 95/0 05/0 01/0 22/0 826/0 

9 
و دسترسی به منابع  وجو جستدانش و مهارت 

 اینترنتی مفید
05/3 01/1 05/0 05/0 1/1 298/0 

10 
دانش مالحظات اخالقی و قانونی مربوط به 

 هاي مجازيآزمون
27/3 1/1 05/0 27/0 8/4 000/0 

11 
ملزم بودن به رعایت نکات اخالقی براي 

 هاي مجازيشرکت در آزمون
55/3 11/1 05/0 55/0 4/9 000/0 

12 
هاي مجازي و هاي مشارکت در آزمونروش

 هاي آنهایی به سؤالگو پاسخ
54/3 02/1 05/0 54/0 10 000/0 

 088/0 7/1 06/0 03/0 7/0 06/3 مجموع

  
هاي مربوط به این دهنده به شاخص، میانگین نمره نگرش فرهنگیان پاسخ2هاي جدول طبق داده

هاي ). میانگین نمره نگرش افراد به شاخصP<01/0و  =06/3( ) بوده است3( حد متوسط سؤال، در
 هاي آنهایی به سؤالگو پاسخهاي مجازي و هاي مشارکت آنان در آزمونمیزان مناسب بودن روش

هاي یی به سؤالگو پاسخ) و میزان ملزم بودن آنان به رعایت نکات اخالقی و دینی هنگام =55/3(
)، اما در زمینه P>0001/0( ) بیشتر از متوسط و نزدیک به زیاد بوده است=55/3( هاي مجازيآزمون

  ها در حد متوسط بوده است.سایر شاخص
  

هاي ضمن خدمت فرهنگیان پیشین، به چه هاي الکترونیکی، نسبت به آزمونآزمونمزایاي  )2
   میزانی است؟

  
  
  
  
  

X

X

X

X



  31    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

  هاي ضمن خدمت مجازيداري مربوط به نگرش افراد نسبت به مزایاي آزمونو آزمون معنی هاي توصیفی. داده3جدول 
ـه   ( هاي ضمن خدمت الکترونیکیآزمون ـازي) درمقایس مج

ـه انـدازه  مکتوب)، ( هاي ضمن خدمت سنتیبا آزمون   تا چ
 زیر برخوردار هستند؟ مزایا و محاسناز هریک از 

 هاي توصیفیداده
 tآزمون 

 متغیره تک

 

SD S.E.M M.D t sig 

13 
تناسب با نیازها و انتظارات فعلی علمی و 

 تخصصی معلمان
24/3 1 05/0 24/0 67/4 000/0 

14 
تناسب با نیازها و انتظارات آینده علمی و 

 تخصصی معلمان
12/3 04/1 05/0 12/0 21/2 027/0 

15 
تناسب با نیازها و انتظارات فعلی آموزشی و 

 اي معلمانحرفه
14/3 02/1 05/0 14/0 78/2 006/0 

16 
تناسب با نیازها و انتظارات آینده آموزشی و 

 اي معلمانحرفه
06/3 02/1 05/0 06/0 18/1 238/0 

17 
هاي هاي زمانی آموزشکاهش محدودیت

 ضمن خدمت
4/3 04/1 05/0 4/0 32/7 000/0 

18 
هاي هاي مکانی آموزشکاهش محدودیت

 ضمن خدمت
56/3 05/1 05/0 56/0 1/10 000/0 

19 
جویی در وقت معلمان براي شرکت در صرفه

 هاآزمون
69/3 09/1 05/0 69/0 9/11 000/0 

20 
هاي معلمان براي شرکت جویی در هزینهصرفه

 هادر آزمون
58/3 08/1 05/0 58/0 1/10 000/0 

21 
پذیري و برخورداري از امکان انعطاف

 سازي سریع محتواي آموزشی هنگام به
4/3 03/1 05/0 4/0 44/7 000/0 

22 
هاي شرکت بیشتر معلمان در فراهم نمودن زمینه

 هاآزمون
49/3 1/1 05/0 49/0 47/8 000/0 

 000/0 68/7 34/0 05/0 08/1 43/3 متناسب بودن با علم، دانش و تکنولوژي روز 23

24 
 ارتقاءهاي مجازي در اثربخشی بیشتر آزمون

 هاي شغلی معلمانمهارت
13/3 18/1 06/0 13/0 13/2 033/0 

25 

  

 ارتقاءهاي مجازي در تر بودن آزموناثربخش
  اي معلماننگرش و رفتار حرفه

 

12/3 01/1 05/0 12/0 19/2 029/0 

X



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    32

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

ـه   ( هاي ضمن خدمت الکترونیکیآزمون ـازي) درمقایس مج
ـه انـدازه  مکتوب)، ( هاي ضمن خدمت سنتیبا آزمون   تا چ

 زیر برخوردار هستند؟ مزایا و محاسناز هریک از 

 هاي توصیفیداده
 tآزمون 

 متغیره تک

 

SD S.E.M M.D t sig 

26 
هاي مجازي در افزایش تر بودن آزموناثربخش

 رضایت شغلی معلمان
02/3 13/1 05/0 2/0 07/2 038/0 

27 
هاي یادگیري تر بودن در ایجاد فرصتاثربخش

 کیفیت آموزش و بهبود آن ارتقاءبیشتر، 
4/3 07/1 05/0 4/0 57/3 000/0 

28 
افزایش توانایی معلمان در زمینه فناوري 

 گیري آن در تدریسکار به اطالعات و اینترنت
35/3 06/1 05/0 35/0 12/7 000/0 

29 
وجو  افزایش توانایی و تشویق معلمان به جست

 اطالعاتی و تخصصیهاي در پایگاه
39/3 08/1 05/0 39/0 31/6 000/0 

30 
آشناسازي معلمان با منابع اطالعاتی مرجع و 

 هاي الکترونیکیکتاب
4/3 06/1 05/0 4/0 09/7 000/0 

31 
هاي کمک به تجهیز مدارس در زمینه

 الکترونیکی
4/3 06/1 05/0 4/0 16/7 000/0 

32 
 کمک به نشر و گسترش همگانی و فراگیر

 دولت الکترونیک
36/3 07/1 05/0 36/0 46/6 000/0 

33 
هاي طراحی آموزشی افزایش دانش و مهارت

 در معلمان
25/3 06/1 05/0 25/0 62/4 000/0 

34 
 هاي معلمان در زمینهافزایش دانش و مهارت
 داريکالس

2/3 1/1 05/0 2/0 61/3 000/0 

35 
هاي معلمان در زمینه افزایش دانش و مهارت

 ارزشیابی
2/3 1/1 05/0 2/0 46/3 001/0 

36 
-سازي امکان یادگیري تخصصی و حرفهفراهم

 روز براي معلماناي دائم و به
24/3 1/1 05/0 24/0 29/4 000/0 

37 
هاي تغییر از آموزش کنترل سازي زمینهفراهم

 شده کالسی به سیستم یادگیري خودکنترلی
28/3 06/1 05/0 28/0 05/0 000/0 

 05/0 05/0 36/0 04/0 76/0 31/3 مجموع

  

X



  33    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

هاي این سؤال پژوهش، در مجموع ، میانگین نمره نگرش فرهنگیان به شاخص3هاي جدول طبق داده
)، بنابراین محاسن و P>0001/0( نمره از میانگین فرضی بیشتر بوده است 31/0بوده است و حدود  31/3

هاي الکترونیکی در مقایسه با برگزاري آنها به روشصورت هاي ضمن خدمت بهمزایاي برگزاري آزمون
  هاي مورد بررسی بیشتر از متوسط و زیاد بوده است.پیشین، در زمینه اغلب شاخص

  
هاي پیشین، هاي مجازي ضمن خدمت فرهنگیان، نسبت به آزمونها و معایب آزمونآسیب) 3

  به چه میزانی است؟
   

  هاها و معایب آزمونهاي آسیبداري مربوط به نگرش افراد نسبت به شاخصمعنیهاي توصیفی و آزمون .  داده4جدول 
هاي ضمن خدمت اي آزمونتا چه اندازه

هاي ضمن مجازي) درمقایسه با آزمون( الکترونیکی
ها و آسیبمکتوب)، از هریک از ( خدمت سنتی

 زیر برخوردار هستند؟ معایب

 هاي توصیفیداده
   tآزمون 

 متغیرهتک

 

SD S.E.M M.D t sig 

38 
ی کافی به امکانات و تجهیزات عدم دسترس

 افزاري مناسب و کافی سخت
53/3 12/1 05/0 53/0 05/9 000/0 

39 
عدم دسترسی کافی به امکانات و تجهیزات 

 افزاري مناسب و کافی نرم
52/3 07/1 05/0 52/0 34/9 000/0 

40 
براي هنگام به اینترنت عدم دسترسی مناسب و به

 هاشرکت در این آزمون
56/3 05/1 05/0 56/0 2/10 000/0 

41 
عدم اعتقاد به این روش واکارآمدي آن نسبت به 

 هاي پیشینآزمون
42/3 03/1 05/0 42/0 75/7 000/0 

42 
ها و عدم امکان نظارت مستقیم بر اجراي آزمون

 امکان سوء استفاده
65/3 14/1 06/0 65/0 8/10 000/0 

43 
رعایت مسائل اخالقی توسط برخی معلمان عدم 

 (تقلب و...)
69/3 14/1 06/0 69/0 5/11 000/0 

44 

  
ها و وجود سوء ظن نسبت به اثربخشی این آزمون

  نحوه اجراي آنها
 

48/3 12/1 05/0 48/0 24/8 000/0 

X



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    34

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

هاي ضمن خدمت اي آزمونتا چه اندازه
هاي ضمن مجازي) درمقایسه با آزمون( الکترونیکی

ها و آسیبمکتوب)، از هریک از ( خدمت سنتی
 زیر برخوردار هستند؟ معایب

 هاي توصیفیداده
   tآزمون 

 متغیرهتک

 

SD S.E.M M.D t sig 

45 
مقاومت معلمان در برابر تغییرات جدید و عدم 

 پذیري آسان با آنانطباق
38/3 03/1 05/0 38/0 03/7 000/0 

46 
عدم برخورداري از کیفیت آموزشی مناسب و 
 ناتوانی در انتقال تجربیات یادگیري به معلمان

42/3 1 05/0 42/0 02/8 000/0 

47 
کاهش تعامل استاد و معلمان و رواج یادگیري 

 وارطوطی
58/3 11/1 05/0 58/0 93/9 000/0 

48 
برخورد با تخلفات عدم وجود قوانین قانونی براي 

 معلمان در پاسخ به آنها
7/3 2/1 06/0 7/0 1/11 000/0 

49 
مشکالت مربوط به قطع اینترنت، برق یا 

 ايهاي رایانه سیستم
88/3 13/1 06/0 88/0 9/14 000/0 

 000/0 2/14 57/0 04/0 76/0 57/3 مجموع

  
هاي ضمن ها و معایب آزمونآسیب، میانگین نمره نگرش فرهنگیان نسبت به 4هاي جدول طبق داده

). به P>0001/0( ) بوده است3( بیشتر از حد متوسط 57/0و حدود  57/3خدمت الکترونیکی، در مجموع 
هاي مورد بررسی در این ها را در زمینه شاخصهاي این آزمونعبارت دیگر فرهنگیان استان آسیب

  اند.  پژوهش در حد زیاد دانسته
  

هاي ضمن خدمت مجازي نکات علمی، فنی و محتوایی هنگام طراحی و اجراي آزمون )4
  شود؟رعایت میبه چه میزانی فرهنگیان، 

  
  
  
  
  

X



  35    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

هاي رعایت نکات علمی، داري مربوط به نگرش افراد نسبت به شاخصهاي توصیفی و آزمون معنی. داده5جدول 
  خدمت مجازي هاي ضمنفنی و محتوایی هنگام طراحی و اجراي آزمون

هاي ضمن خدمت در طراحی و اجراي آزمون
تا چه مجازي) هریک از موارد زیر ( الکترونیکی

 شود؟رعایت می اندازه

 هاي توصیفیداده
   tآزمون 

 متغیرهتک

 

SD S.E.M M.D T Sig 

50 
تعیین نیازهاي آموزشی معلمان و طراحی 

 ها متناسب با آنهاآزمون
15/3 1/1 05/0 15/0 66/2 008/0 

51 
ها و ها و محتواي آزمونایجاد تناسب بین هدف

 اي معلماننیازهاي حرفه
07/3 07/1 05/0 07/0 27/1 203/0 

52 
ها و محتوا و عالیق و ایجاد تناسب بین هدف

 معلمان
11/3 01/1 05/0 11/0 17/2 030/0 

53 
ها و ها و محتواي آزمونایجاد تناسب بین هدف

 معلماننیازهاي علمی 
04/3 03/1 05/0 04/0 81/0 417/0 

54 
شده براي  روز بودن منابع معرفیمعتبر و به

 آزمون
19/3 1 05/0 19/0 78/3 000/0 

55 
موقع و صحیح معلمان از منابع، رسانی بهآگاهی

 هاهاي آزمون یی به سؤالگو پاسخزمان و نحوه 
19/3 03/1 05/0 19/0 62/3 000/0 

56 
ها در توسعه معلمان از اهمیت آزمونسازي آگاه

 شانايحرفه
05/3 7/10 05/0 05/0 03/1 303/0 

57 
ایجاد تعهد اخالقی در معلمان نسبت به شرکت 
 هاصحیح و مطابق شئون اخالقی و معلمی به آزمون

05/3 12/1 05/0 05/0 97/0 329/0 

 027/0 -22/2 -14/0 06/0 18/1 86/2 ها در زمان مناسببرگزاري آزمون 58

59 
یی به گو پاسخاختصاص زمان کافی براي 

 هاي آزمون سؤال
84/2 15/1 06/0 14/0- 5/2 - 013/0 

60 
هاي مناسب براي دسترسی فراهم بودن زمینه

 آسان به منابع
99/2 11/1 05/0 01/0- 09/0- 925/0 

61 
یی به گو پاسخنحوه طراحی سایت و سیستم 

 هاي آزمونسؤال
29/3 09/1 05/0 29/0 09/5 000/0 

62 
ها مناسب بودن سبک و نوع سؤال

 اي بودن) (چهارگزینه
44/3 1/1 05/0 44/0 73/7 000/0 

63 
هاي رعایت نکات فنی مربوط به طراحی سؤال

 ايچهارگزینه
43/3 06/1 05/0 43/0 73/7 000/0 

X



 پژوهی  ترویجی آموزش- علمی نامه فصل    36

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

هاي ضمن خدمت در طراحی و اجراي آزمون
تا چه مجازي) هریک از موارد زیر ( الکترونیکی

 شود؟رعایت می اندازه

 هاي توصیفیداده
   tآزمون 

 متغیرهتک

 

SD S.E.M M.D T Sig 

64 
ها از روایی و هاي آزمونبرخورداري سؤال

 پایایی مناسب
22/3 14/1 05/0 22/0 94/3 000/0 

65 
ها از ضریب تمیز و دشواري برخورداري سؤال

 مناسب
24/3 12/1 05/0 24/0 14/4 000/0 

66 
وادار نمودن معلمان به مطالعه دقیق منابع قبل از 

 آزمون
21/3 1/1 05/0 21/0 56/3 000/0 

67 
ها و کاهش هاي آزمونمتنوع  بودن سؤال

 احتمال تقلب
13/3 12/1 05/0 13/0 32/2 021/0 

68 
هاي  هاي آزمون با حیطهانطباق داشتن سؤال

گانه شناختی، عاطفی و مهارتی و سطوح  سه
 مختلف آنها

12/3 1/1 05/0 12/0 18/2 029/0 

69 
تناسب داشتن ساعات ضمن خدمت اختصاص 

ها و منابع معرفی ها با کتابداده شده به آزمون
 شده

16/3 1/1 05/0 16/0 75/2 006/0 

70 
صورت متناسب بودن نوع برگزاري آزمون (به

 آنالین)
33/3 99/0 05/0 33/0 48/6 000/0 

 000/0 05/4 15/0 3/0 72/0 15/3 مجموع

  
هاي مربوط به این سؤال در ، میانگین نمره نگرش فرهنگیان به شاخص5هاي جدول با توجه به داده

  ).P> 0001/0( و بیشتر از متوسط بوده است 15/3مجموع 
  
هاي هاي مذکور، با توجه به ویژگی) آیا بین دیدگاه فرهنگیان استان در زمینه پاسخ به سؤال5

  داري وجود دارد؟شناختی آنان تفاوت معنیجمعیت
  
  
  
  

X



  37    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

هاي نگرش افراد نسبت به داري تفاوتهاي تحلیل واریانس دو راهه مربوط به بررسی معنی. آزمون6جدول 
  شناختی آنانهاي مختلف جمعیتسؤال مذکور، با توجه به ویژگی 4مربوط به هاي شاخص

 منطقه، جنسیت
 S.S d.f M.S F Sig Eta2 منبع تغییرات

 089/0 019/0 87/1 927/0 17 75/15 منطقه

 001/0 590/0 291/0 144/0 1 144/0 جنسیت

 046/0 463/0 99/0 490/0 16 84/7 جنسیت-تعامل منطقه

 327 2/161 خطا
 361 6/187 کل  493/0

 مقطع، سمت
 S.S d.f M.S F Sig Eta2 منبع تغییرات

 006/0 377/0 979/0 485/0 2 969/0 مقطع

 033/0 19/0 98/2 48/1 4 92/5 سمت

 048/0 28/0 181/2 08/1 8 64/8 سمت- تعامل مقطع

 347 8/171 خطا

 361 6/187 کل  495/0

 361 6/187 کل

  
، نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه حاکی است که تفاوت بین میانگین 6هاي جدول طبق داده

ي مختلف ، با توجه متغیرها4تا  1هاي هاي مربوط به سؤالهاي نگرش فرهنگیان نسبت به شاخصنمره
دهنده از جمله منطقه/ناحیه آموزشی مورد فعالیت، جنسیت، مقطع تحصیلی  شناختی افراد پاسخجمعیت

دار نبوده است. ، از نظر آماري معنی01/0داري دهنده در سطح معنیرد فعالیت و سمت فرهنگیان پاسخمو
سؤال مورد  4هاي مربوط به داري بین نگرش فرهنگیان نسبت به شاخصبه عبارت دیگر تفاوت معنی

  شناختی آنان وجود نداشته است.  هاي مختلف جمعیتبررسی پژوهش، با توجه به ویژگی
  

 هاي حاصل از مصاحبه ب) یافته
هاي ضمن خدمت الکترونیکی هایی الزم براي طراحی و اجراي مناسب آزمون) زیرساخت1

  کدامند؟ 



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    38

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

  هاهاي الزم طراحی و اجراي آزمونهاي افراد به زیرساختهاي حاصل از پاسخ.  فراوانی و درصد مقوله7جدول 
 درصد فراوانی مقوله اولویت زیرساخت

  
  
  

 فناوري

 6/95 22 هاي مخابراتی و اینترنت پرسرعت در تمامی نقاط استانشبکه 1

2 
هاي الکترونیکی و افزارهاي نوین مربوط به طراحی آموزش و آزموننرم

 مجازي
11 8/47 

 7/21 5 روز و با تمامی امکاناتمحتواي الکترونیکی، به 3

4 
ها به صورت آزمون افزاري براي اجراي افزاري و نرمتجهیزات سخت

 ) یا موارد مشابهskype( ویدئو کنفرانس
3 0/13 

5 
هاي نهادهاي مربوط به خدمات اینترنت و شبکه کنندهاپراتور هماهنگ

 مجازي
1 3/4 

  
  

 انسانی

1 
هاي مختلف تخصصی و ریزان متخصص و مجرب زمینهاستادان و برنامه

تدوین منابع، طراحی و اجراي اي، براي تعیین نیازهاي فرهنگیان،  حرفه
 هاآزمون

16 7/69 

2 
هاي مجازي و داراي نگرش مثبت نسبت به مدیران آگاه در زمینه آموزش

ها و نگرش سطح دانش، مهارت ارتقاءها در زمینه اهمیت و ارزش این آموزش
 کارکنان

12 1/52 

 4/43 10 هاي مربوطهریزان و طراحان متخصص در زمینه طراحی و اجراي شبکهبرنامه 3

  
  
  
  

  اقتصادي
 

1 
اختصاص بودجه و منـابع مـالی و مـادي متعـدد بـراي تـدارك و تجهیـز        

 افزاري الزمافزاري و نرمهاي سخت زیرساخت
15 2/65 

 8/60 14 هاسازي یک مکان مناسب براي برگزاري آزمونمنابع مربوط به فراهم 2

3 
نیازسنجی، طراحی و اجراي بودجه و منابع مالی و مادي کافی براي 

 ها و تهیه منابع آموزشی، استادان و مجریانآزمون
5 7/21 

4 
ها و بودجه و منابع مالی الزم براي تشویق فرهنگیان به مشارکت در آزمون

پرداخت مکفی حقوق و مزایاي ناشی از امتیازهایی که آنان در این زمینه 
 .اندکسب نموده

3 0/13 

  
  
  

 فرهنگی

1 

ریزان و فرهنگیان نسبت به سازي براي تغییر دیدگاه مدیران، برنامهفرهنگ
هاي تخصصی ها و نگرشسطح دانش، مهارت ارتقاءها در اهمیت آزمون

ها نوعی سازي این موضوع که این آموزشاي فرهنگیان و نهادینهو حرفه
 .گذاري هستند سرمایه

9 1/39 

2 
مسائل شرعی و قانونی ناشی از تقلب و تخلف سازي فرهنگیان از عواقب و آگاهی

 ناك بودن مزایا و فواید مادي و غیرمادي ناشی از آنانها و شبههدر آزمون
6 0/26 

3 
هاي عمومی در رشد اخالقی و انسانی سازي در زمینه اهمیت آزمونفرهنگ

 آنان
2 7/8 



  39    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

هاي فناوري بیشترین اولویت را به زیرساختدهنده در زمینه ، افراد پاسخ7هاي جدول با توجه به داده
درصد)،  6/95( هاي مخابراتی و اینترنت پر سرعت در تمامی نقاط استانتوسعه و گسترش شبکه

هاي مختلف، ریزان متخصص و مجرب در زمینههاي انسانی، برخورداري استان از استادان و برنامه زیرساخت
درصد)،  7/69( ها مناسب با این نیازهابع و طراحی و اجراي آزمونبراي تعیین نیازهاي فرهنگیان، تدوین منا

هاي اقتصادي به اختصاص بودجه و منابع مالی و مادي متعدد براي تدارك و تجهیز زیرساخت
سازي دیدگاه هاي فرهنگی به مثبتدرصد) و زیرساخت 2/65( افزاريافزاري و نرمهاي سخت زیرساخت

سازي این موضوع که این ها و نهادینههنگیان نسبت به اهمیت و ارزش آزمونریزان و فرمدیران، برنامه
  اند.درصد) اختصاص داده 1/39( گذاري بسیار با ارزش هستندها در واقع نوعی نوعی سرمایهآموزش

  
هاي ضمن خدمت هایی براي برگزاري آزمونها و مکانها، زمانها، گروه) چه درس2

  ترند؟ الکترونیکی مناسب
  

  هاها، زمان و مکان مناسب آزمونها، گروههاي حاصل از پیشنهادهاي افراد نسبت به درس.  فراوانی و درصد مقوله8جدول
 درصد فراوانی مقوله اولویت مؤلفه

 هادرس

 5/69 16 هاي تخصصی متناسب با رشته و تخصص افراددرس 1
 4/30 7 سیشنا روان هاي تربیتی ودرس 2
 7/21 5 هاي مدیریتیدرس 3
 0/13 3 هاي عمومی و مشتركدرس 4
 7/8 2 هاي تئوري و نظريدرس 5

 هاگروه

 3/91 21 هاي مختلفهاي تحصیلی و درسمعلمان رشته 1
 6/82 19 مدیران و معاونان آموزشی، پرورشی و اجرایی مدارس 2
 5/69 16 هاي مختلف آموزش و پرورشها و بخشتمامی کارکنان رده 3
 7/8 2 کارکنان اداري، آزمایشگاهی، کارگاهی و خدماتی مدارس 4

 زمان
 7/34 8 هاي فعالیت مدارسدر طول سال تحصیلی و زمان 1
 7/34 8 هاي تعطیلی مدارستابستان و روز 2
 4/30 7 ها و ساعاتی که فرهنگیان در منزل هستندشب 3

  
 مکان

 5/56 13 یا مدارسهاي مربوطه سایت مرکزي اداره 1
 5/43 10 منزل 2



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    40

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

ترتیب هاي تخصصی، بهدهندگان آزموندرصد پاسخ 7/5، حدود 8هاي جدول با توجه به داده
درصد  7/8درصد عمومی و  13درصد مدیریتی، 7/21سی، شنا روان درصد تربیتی و 4/30فراوانی، 

درصد آنان معلمان  3/91همچنین حدود اند. هاي مجازي مناسب دانستهتئوریک را براي اجراي آزمون
دهندگان اند. تمامی پاسختهسها دانهاي مختلف را داراي بیشترین اولویت براي شرکت در آزمونرشته

  اند.ها دانستهترین مکان براي برگزاري آزمونها و مدارس و همچنین منزل را مناسبسایت مرکزي اداره
  
  هاي ضمن خدمت غیرحضوري کدامند؟ بازدارنده آزمونها و عوامل نارساییترین  مهم )3
  

  هاها و عوامل بازدارنده آزمونهاي افراد نسبت به نارساییهاي حاصل از پاسخ. فراوانی و درصد مقوله9جدول 
 درصد فراوانی مقوله اولویت

1 
نبودن ها، مجهز افزاري، از جمله فرسوده و از رده خارج بودن اغلب سیستممشکالت سخت

ها در یک مکان متمرکز براي تعداد زیادي از ها، کمبود رایانه براي اجراي آزمونسایت
 قطع مکرر آن، کافی نبودن پهناي باند پایین بودن سرعت اینترنت و گاه معلمان،

23 100 

2 
هاي عدم تسلط کامل برخی از معلمان بر دانش مربوط به رایانه و استفاده از برنامه

 اینترنت مختلف آن و
18 2/78 

3 
روز و معتبر نبودن، عدم شده، از جمله جدید، به مشکالت مربوط به منابع معرفی

اي و عالیق فرهنگیان، عدم برخورداري از مطابقت با نیازهاي تخصصی و حرفه
 هاي الزمجذابیت

16 5/69 

4 
ت و ها و در نتیجه رواج یادگیري محفوظامحور بودن آزمون محور و نمرهنتیجه

 هاي تخلف و تقلبوار و فراهم نمودن زمینهطوطی
12 1/52 

5 
ها به دلیل غیر کاهش میل و رغبت معلمان به مشارکت فعاالنه و جدي در این آزمون

آنها در رشد  تأثیر رقابتی بودن ماهیت آنها و تصور غلط فرهنگیان در زمینه عدم
 شانشغلی ارتقاءاي آنان و همچنین صصی و حرفهخت

7 4/30 

 4/17 4 ها براي برخی از فرهنگیانغیر تخصصی بودن محتواي برخی از آزمون 6

7 
ها و لو عدم وجود یک بانک سؤال مربوط به هر آزمون، براي ممانعت از تکرار سؤال

 رفتن آنها
2 7/8 

8 
که نباید  ییدر جا جوییها و صرفهکمبود اعتبارات الزم براي برگزاري آزمون

 .شودجویی  صرفه
1 4 

  



  41    ...هاي آموزش ضمن خدمت مجازي فرهنگیان جستاري در برگزاري دوره

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

مسائل و ترین  مهم اند که از جملهدهنده بیان کردهنفر پاسخ 23، تمامی 9هاي جدول طبق داده
، مربوط به مشکالت هاي ضمن خدمت مجازيهاي مربوط به طراحی و اجراي آزموننارسایی

هاي نبودن سایتاي، مجهز هاي رایانهافزاري، از جمله فرسوده و از رده خارج بودن اغلب سیستم سخت
ها در یک مکان متمرکز براي تعداد زیادي از معلمان، ها و مدارس، کمبود رایانه براي اجراي آزموناداره

  پایین بودن سرعت اینترنت و قطع شدن مکرر آن، کافی نبودن پهناي باند بوده است.
   

الکترونیکی) ( حضوريهاي ضمن خدمت غیراري بهتر آزمونهاي مناسب براي برگز) روش4
  کدامند؟ 

  
  هاتر آزمونهاي برگزاري مناسبهاي افراد نسبت به روشهاي حاصل از پاسخ. فراوانی و درصد مقوله10جدول

 درصد فراوانی مقوله اولویت
 9/73 17 هاي علمی و معتبرها و مقالهویژه کتابروز و مفید، بهاستفاده از منابع آموزشی جدید، به 1

2 

ها،  هاي مناسب براي جلب حداکثري مشارکت فرهنگیان در آزمونراهکاراستفاده از 
 ارتقاءها در  آزمون تأثیر هاي مختلف تشویقی مادي و معنوي،مانند استفاده از روش

هاي مدیریتی و رقابتی نمودن شغلی، نقل و انتقاالت، معلم نمونه، احراز پست
 ها و غیره آزمون

13 5/56 

3 

هاي مخابراتی و اینترنت پرسرعت در تمامی نقاط استان، تخصیص شبکهافزایش 
پی مورد استفاده سروري که سامانه بر روي آن اي   هپهناي باند متغیر مخابرات ب

اري شده، هنگامی که سامانه داراي بار ترافیکی باال به علت برگزاري چندین ذبارگ
 .آزمون همزمان شده است

13 5/56 

4 
ها به مناطق و نواحی آموزشی براي برگزاري بهتر و برگزاري آزمون تفویض اختیار

 متناسب با نیازهاي فرهنگیان خود
8 7/34 

5 
ها، براي عدم اجراي چند نوع آزمون در ایجاد هماهنگی بین برگزارکنندگان آزمون

 یک ساعت مشخص، براي ممانعت از افزایش بار ترافیکی خطوط
5 7/21 

 7/21 5 ها و تهیه و مطالعه منابعنام در آزمونهاي شرکت و ثبتدر زمینه روشآموزش فرهنگیان  6

7 

  
بار، در  ها براي حداقل دو یا سهفراهم نمودن زمینه مشارکت فرهنگیان در آزمون

صورت عدم کسب نمره الزم و به دالیلی از جمله قطعی احتمالی برق، اینترنت یا 
  شده ون، در ساعت از پیش تعیینعدم فرصت فرهنگیان به شرکت در آزم

 

3 0/13 
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8 
منظور برخورداري از زمان الزم براي تهیه و موقع به فرهنگیان، بهرسانی بهاطالع

 مطالعه منابع
2 7/8 

9 
ها که ها و آزمونکارگیري سامانه جامع و فراگیر کشوري جهت اجراي دوره به

 داراي استحکام الزم و مناسب باشد
2 7/8 

 3/4 1 هاي آموزشی مجازي و آزمون از مباحث مطرح شده در کالس مجازيبرگزاري کالس 10

  
ها براي اجراي مناسب راهکارترین  مهم دهندگاناز دیدگاه پاسخ  10هاي جدول با توجه به داده

هاي علمی و معتبر، ها و مقالهویژه کتابروز و مفید، بهاستفاده از منابع آموزشی جدید، بهها آزمون
هاي ها، احراز پستهاي مناسب براي جلب حداکثري مشارکت فرهنگیان در آزمونراهکاراستفاده از 

سرعت در تمامی نقاط استان هاي مخابراتی و اینترنت پرشبکه ها، افزایشمدیریتی و رقابتی نمودن آزمون
بارگذاري  استفاده سروري که سامانه بر روي آن پی مورداي   همخابرات بو تخصیص پهناي باند متغیر 

  شده، هنگامی که سامانه داراي بار ترافیکی باال به علت برگزاري چندین آزمون همزمان شده بوده است.
  
مناسب نیازسنجی و تعیین نیازهاي آموزشی معلمان، براي ارائه منابع و برگزاري  هايراهکار) 5

  ي کدامند؟ هاي ضمن خدمت غیر حضوربهتر آزمون
  

  هاهاي مناسب نیازسنجی آزمونراهکارهاي افراد نسبت به هاي حاصل از پاسخ. فراوانی و درصد مقوله11جدول
 درصد فراوانی مقوله اولویت

1 

اي واقعی فرهنگیان و تهیه محتواي و منابع آموزشی تعیین نیازهاي تخصصی و حرفه
هاي معلمان و کارشناسان شامل نمایندهمتناسب با این نیازها، با تشکیل یک کارگروه 

 نظران دانشگاهیآموزشی و همچنین صاحب

5 7/21 

2 

هاي آموزش و پرورش استان و تقاضا از فرهنگیان به مدارس و اداره نامه پرسشارائه 
بندي این  براي نوشتن نیازهاي آموزشی، دانشی، مهارتی و نگرشی خود، اولویت

به جاي نیازسنجی از باال به پایین و ( ها متناسب با آنهاآزموننیازها و طراحی منابع و 
 دستوري)

3 0/13 

3 

مشاهده کالس درس و عملکرد آموزشی معلمان و عملکرد سایر کارکنان و تعیین 
ها و ها متناسب با این ضعفهاي آنها و طراحی و اجراي آزموننقاط ضعف و کاستی

 کمبودها

2 7/8 
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4 

اي که خود همکاران نیازهاي خود را با توجه به رشته و دوره خود ایجاد فایل یا پوشه
هاي اعالم نمایند، بررسی نیازهاي درخواست شده از سوي فراگیران در گروه
هاي تخصصی و دادن پاسخ الزم، داشتن منابع مالی الزم و متناسب با میزان فعالیت

 هاي الکترونیکی.برگزاري آزمون

1 3/4 

  
هاي ضمن خدمت هاي نیازسنجی آزمون روشترین  مهم دهندگانپاسخ ،11جدول هاي طبق داده

اي واقعی فرهنگیان و تهیه محتواي و منابع آموزشی تعیین نیازهاي تخصصی و حرفهالکترونیکی را 
هاي معلمان و کارشناسان آموزشی و همچنین متناسب با این نیازها، با تشکیل یک کارگروه شامل نماینده

  اند.ران دانشگاهی، بیان نمودهنظصاحب
  
هاي برگزاري صحیح و ایمن و کاهش مشکالت ناشی از عدم رعایت اصول اخالقی راهکار) 6

  ها ضمن خدمت غیر حضوري کدامند؟ در آزمون
  

  هاهاي برگزاري ایمن آزمونراهکارهاي افراد نسبت به هاي حاصل از پاسخ: فراوانی و درصد مقوله12جدول
 درصد فراوانی مقوله اولویت

1 
ها به صورت متمرکز، در ساعات ها و اجراي آزمونهاي مدارس و ادارهتجهیز سایت

 ها و زیر نظر مدیران یا افراد معتمداداري در این سایت
9 39 

2 
شغلی، نقل و انتقاالت و مسائل  ارتقاءها در هاي حاصل از آزموندخالت دادن نمره

 دیگر براي ایجاد رقابت در بین فرهنگیان
6 26 

3 
 سازي معلمان از مسائل شرعی و اسالمی مربوط به عدم رعایت مسائل اخالقیآگاه

تقلب، تخلف و غیره) و منافع و فواید مادي، غیرمادي و معنوي که بعدها عاید آنان (
 .شودمی

6 26 

4 
هاي تنبیهی براي فرهنگیان متقلب، در صورت احراز تقلب از روشدر نظر گرفتن 

 سوي آنان
4 3/17 

5 
هاي آزمون فراهم نمودن یک بانک سؤال براي هر آزمون و تغییر دادن منابع و سؤال

 طور مستمربه
3 13 

6 
ها، تهیه و مطالعه هاي الزم به فرهنگیان در زمینه نحو شرکت در آزمونارائه آموزش

هاي آزمون، براي عدم لزوم مراجعه آنان به دیگر یی به سؤالگو پاسخمنابع و 
 هانتهمکاران و کافی

2 6/8 

 6/8 2 هاي تخلف و تقلبها براي فراهم نشدن زمینهاختصاص زمان مناسب به آزمون 7
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8 
نسبت به  هاي تخصصی که به دلیل ماهیت آنها احتمال تقلباستفاده از آزمون

 .هاي عمومی و تربیتی که مشترك هستند، کمتر استآزمون
1 3/4 

 3/4 1 هاي دیگر)سوگند دادن یا روش( ایجاد تعهد اخالقی براي معلمان 9

10 
ها  ها براي برگزاري آزموندر مراکز شهرستان) Test center( ایجاد مراکز آزمون

 براي کسانی که به رایانه دسترسی ندارند.
1 3/4 

11 
روش ویدئوکنفرانس و هاي مجازي و انجام آزمون در پایان کالس به اجراي کالس

 زنده براي افزایش امنیت و صحت آزمون و جلوگیري از تخلف
1 3/4 

  
ها ها و اجراي آزمونهاي مدارس و ادارهدهندگان تجهیز سایت، پاسخ12هاي جدول با توجه به داده

ها و زیر نظر مدیران یا افراد معتمد را در اولویت اول اداري در این سایتبه صورت متمرکز، در ساعات 
  اند.ها قرار دادههاي برگزاري صحیح آزمونراهکار

  
  گیريبحث و نتیجه

هاي ضمن خدمت الکترونیکی باید در نظر گرفت، از جمله موارد مهمی که هنگام طراحی و اجراي دوره
نتایج این پژوهش فرهنگیان مورد بررسی در ها است. با توجه بهآزمونمیزان آمادگی براي شرکت در این 

اند و هاي مورد بررسی از آمادگی در حد بسیار زیاد و حتی زیاد برخوردار نبودهیک از شاخصزمینه هیچ
هاي الزم از سوي مسئوالن و اقدام شوندهایی با شدت متفاوت مطرح آسیبعنوان  به توانندها خود میاین

  ریزان براي کاهش آنها انجام گیرد.برنامه و
هاي مربوط به هاي نوین و فراگیر شدن آنها در تمامی زمینهاز طرفی به دلیل توسعه و گسترش فناوري

ها در طراحی، اجرا و زندگی بشري و از طرف دیگر مزایاي بسیار زیادي که استفاده از این فناوري
دارند،  حضوريهاي ضمن خدمت غیرژه در زمینه آموزشویهاي ضمن خدمت، بهارزشیابی آموزش
کاغذي و مکتوب پیشین یک ضرورت - هاي مداديهاي الکترونیکی به جاي آزموناستفاده از آزمون

هاي پیشین در ها نسبت به آزموناین پژوهش نشان داده است که این آزمون يهایافته ،اینوجود است. با 
آنها در افزایش ثبات و رضایت شغلی معلمان، تناسب با نیازها و  تأثیر تر بودنهاي اثربخشزمینه شاخص

اي معلمان، تناسب با نیازها و انتظارات آینده علمی و تخصصی معلمان، انتظارات آینده آموزشی و حرفه
دانش و  ارتقاءتر بودن در اي معلمان و اثربخشنگرش و رفتار حرفه ارتقاءتر بودن در اثربخش
اند. بنابراین این خود جاي تأمل دارد و نیاز شغلی معلمان، از مزایاي چندانی برخوردار نبوده هاي مهارت
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است که مسئوالن و متولیان امر نسبت به این موضوع بررسی بیشتري داشته باشند و مشکل را شناسایی و 
  براي رفع آن اقدامات الزم را به عمل آورند. 

ها، مزایاي آنها محدودیتافزون بر  زمانی اثربخش هستند که ،ها الکترونیکیآزمون از طرفی
بینانه مورد بررسی قرار گیرد، تا از این طور واقعهاي آنها نیز بهها، عوامل بازدارنده و محدودیتنارسایی

هاي این پژوهش حاکی است که طریق بتوان اقدامات الزم براي کاهش و حذف آنها انجام داد. یافته
هاي ضمن خدمت ها و عوامل بازدارنده مربوط به آزمونها، محدودیتعایب، آسیبفرهنگیان م

هاي مقاومت معلمان در برابر تغییرات هاي پیشین در زمینه شاخصغیرحضوري مجازي را نسبت به آزمون
هاي ضمن خدمت الکترونیکی، عدم اعتقاد پذیري سریع و آسان آنان با آزمونجدید و عدم انطباق

هاي ضمن خدمت پیشین، عدم به این روش یا ناکارآمد دانستن آن در مقایسه با آزمونمعلمان 
هاي الکترونیکی از کیفیت آموزشی مناسب و ناتوانی در انتقال تجربیات یادگیري به برخورداري آزمون

هاي ضمن خدمت مجازي و نحوه اجراي معلمان و وجود سوء ظن و تردید نسبت به اثربخشی آزمون
 اند. مسئوالن و کارشناسان آموزش نیروي انسانی و فناوري، نیزدر حد بیشتر از متوسط دانسته آنها،
افزاري، مانند فرسوده و را شامل مشکالت سختها مسائل مربوط به طراحی و اجراي این آزمونترین  مهم

ارس، کمبود رایانه ها و مدهاي ادارهاي، مجهز نبودن سایتهاي رایانهاز رده خارج بودن اغلب سیستم
ها در یک مکان متمرکز براي تعداد زیادي از معلمان، پایین بودن سرعت اینترنت و براي اجراي آزمون

قطع شدن مکرر آن، کافی نبودن پهناي باند، عدم تسلط کامل برخی از معلمان بر دانش مربوط به رایانه و 
روز و بوط به منابع معرفی شده، از جمله جدید، بههاي مختلف آن و اینترنت، مشکالت مراستفاده از برنامه

اي و عالیق فرهنگیان، عدم برخورداري از معتبر نبودن، عدم مطابقت با نیازهاي تخصصی و حرفه
وار و فراهم ها و در نتیجه رواج یادگیري طوطیمحور بودن آزمون محور و نمرههاي الزم و نتیجهجذابیت

  ، دانستند.هاي تخلف و تقلبنمودن زمینه
هاي ضمن خدمت غیر حضوري الکترونیکی در زمینه توان ادعا نمود که آزمونهمچنین هنگامی می

هاي فرهنگیان کارآمد و ها و ظرفیتها، نگرشسطح دانش، مهارت ارتقاءمندسازي و سازي، توانبه
بق نتایج پژوهش، اثربخش هستند که نکات متعددي در زمینه طراحی و اجراي آنها رعایت شود. اما ط

دهنده میزان توجه به این موارد را در حد چندان قابل قبولی ندانسته اند. از دیدگاه مسئوالن فرهنگیان پاسخ
هاي  براي اجراي مناسب راهکارترین  مهم دهندهو کارشناسان آموزش نیروي انسانی و فناوري پاسخ

هاي علمی و ها و مقالهویژه کتابروز و مفید، بهبهاستفاده از منابع آموزشی جدید، ها عبارتند از: آزمون
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ها، مانند استفاده هاي مناسب براي جلب حداکثري مشارکت فرهنگیان در آزمونراهکارمعتبر، استفاده از 
شغلی، نقل و انتقاالت، معلم نمونه،  ارتقاءها در آزمون تأثیر هاي مختلف تشویقی مادي و معنوي،از روش

هاي مخابراتی و اینترنت ها و غیره، افزایش شبکهدیریتی و رقابتی نمودن آزمونهاي ماحراز پست
پی مورد استفاده سروري که اي   هپرسرعت در تمامی نقاط استان، تخصیص پهناي باند متغیر مخابرات ب

 شده، هنگامی که سامانه داراي بار ترافیکی باال به علت برگزاري چندینبارگذاري  سامانه بر روي آن
ها به مناطق و نواحی آموزشی براي برگزاري تفویض اختیار برگزاري آزمون، آزمون همزمان شده است

ها، براي عدم اجراي بهتر و متناسب با نیازهاي فرهنگیان خود، ایجاد هماهنگی بین برگزارکنندگان آزمون
آموزش فرهنگیان  ،چند نوع آزمون در یک ساعت مشخص، براي ممانعت از افزایش بار ترافیکی خطوط

فراهم نمودن زمینه مشارکت ، ها و تهیه و مطالعه منابعنام در آزمونهاي شرکت و ثبتدر زمینه روش
بار، در صورت عدم کسب نمره الزم و به دالیلی از جمله  ها براي حداقل دو یا سهفرهنگیان در آزمون

در آزمون، در ساعت از پیش تعیین شده، قطعی احتمالی برق، اینترنت یا عدم فرصت فرهنگیان به شرکت 
منظور برخورداري از زمان الزم براي تهیه و مطالعه منابع، به کارگیري موقع به فرهنگیان، بهرسانی بهاطالع

 ها که داراي استحکام الزم و مناسب باشد وها و آزمونسامانه جامع و فراگیر کشوري جهت اجراي دوره
  جازي و آزمون از مباحث مطرح شده در کالس مجازي.هاي آموزشی مبرگزاري کالس

هاي مجازي ضمن خدمت الکترونیکی استان از وضعیت در مجموع طبق نتایج این پژوهش آزمون
ها به وضعیت اند و براي رسیدن این آزمونهاي مورد بررسی برخوردار نبودهچندان مناسبی در زمینه

 هاي مختلف صورت پذیرد. افراد و گروه هاي زیادي الزم است که از طرفمناسب تالش
  

  پیشنهادهاي کاربردي
هاي ضمن خدمت الکترونیکی زمانی مفید هستند که طبق نیازهاي واقعی از آنجا که آموزش -1

باید گروهی متشکل از افراد داراي بنابراین،  اي فرهنگیان طراحی و اجرا شوند،تخصصی و حرفه
هاي مختلف تخصصی دانشگاهی، نیازسنجی، متخصصان رشتهدانش و مهارت کافی در زمینه 

هاي مختلف اقدام به تعیین درسی و آموزشی، معلمان باسابقه و موفق با استفاده از روش ریزان برنامه
بندي آنان نمایند. سپس هدف آموزشی دوره تبیین و تعیین شده و نیازهاي آموزشی معلمان و اولویت

هاي دوره به دوره تدوین شود و محتواي آموزشی دوره متناسب با هدفاز این طریق سرفصل مربوط 
روز باشد و از اي و تخصصی فرهنگیان با استفاده از منابع معتبر و بهو نیازهاي و انتظارات شغلی، حرفه

  طریق افراد مطلع و آگاه تدوین شود.
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از  هاي آزمون، باید سؤالهاي ضمن خدمت الکترونیکیهاي مربوط به آزموندر زمینه طرح سؤال - 2
روایی، پایایی، ضریب دشواري و ضریب تمیز قابل قبولی برخوردار باشند، از قبل تا حد ممکن 

ها و محتواي دوره که در قالب منابع خاصی که به آنها براي هنجاریابی شده باشند، متناسب با هدف
بل درك و فهم باشند و در حد امکان یک مطالعه ارائه شده است باشند، پیچیده نبوده و براي افراد قا

  اي طراحی و اجرا شود.هاي تا اندازه زیادي میزان شدهبانک سؤال براي هر آزمون ایجاد شود تا سؤال
افزاري و  هاي الزم فناوري در بخش سختهاي الکترونیکی باید زیرساختبراي اجراي آزمون -3

هاي مختلف مانند سرعت، به روشدستیابی به اینترنت پرهاي زمینههاي مخابراتی و افزاري و شبکه نرم
  هاي خیرین و غیره فراهم شود. با مسئوالن، جلب حمایت زنیگمانه

هاي فرهنگی است، الزم هاي الکترونیکی مربوط به زیرساختهاي آزمونچون بسیاري از آسیب -4
رت و نگرش فرهنگیان سطح علمی، دانش، مها ارتقاءها در است اهمیت و ارزش این آزمون

ها افزایش یافته و براي مطالعه منابع مربوطه سازي شود تا میزان مشارکت آنان در این آزمونفرهنگ
  زمان زیادتري صرف نمایند.

اخالقی در زمینه پاسخ ، رواج برخی از مسائل غیرهاي الکترونیکیهاي آزمونآسیبترین  مهم از جمله - 5
ها به صورت ها و اجراي آزمونهاي مدارس و ادارهتجهیز سایتها است. بنابراین دادن به آزمون

حاصل از  ها و زیر نظر مدیران یا افراد معتمد، دخالت دادن نمرهمتمرکز، در ساعات اداري در این سایت
سازي معلمان شغلی، نقل و انتقاالت و غیره براي ایجاد رقابت در بین فرهنگیان، آگاه ارتقاءها در آزمون

از مسائل شرعی و اسالمی مربوط به عدم رعایت مسائل اخالقی، ایجاد تعهد اخالقی براي معلمان، ایجاد 
  هاي کاهش تخلف است.راهکارها، از جمله در مراکز شهرستان )Test center( مراکز آزمون
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Abstract 
The purpose of this study was to explore teachers virtual in-service training 
courses. The research was descriptive-analytical and survey. The statistical 
population of the research questionnaire included all educators, principals, 
educational assistants, teachers and other staff of the General Administration 
and 17 education districts of Chaharmahal and Bakhtiari province. The 
statistical population of the interview section includes all officials and experts in 
manpower and technology training of the education departments of the province 
(30 people). The validity of the questionnaire was confirmed by experts and its 
reliability was calculated to be about / 96. The reliability of the interviews was 
ensured by the method of peer review, member review and misleading. In 
general, according to the results of this study, the virtual tests while in the 
electronic service of the province have not had a very good situation in the 
studied fields, and in order to reach these appropriate conditions, many efforts 
are required by individuals and There are different groups. 
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